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SESJE RADY GMINY 
 

Planowany budżet na 2014 rok 
Podczas piątkowej sesji 20 grudnia, jednogłośnie 

został uchwalony budżet gminy Opatówek na 2014 rok. 
Przyjęcie budżetu poprzedzone było dwudniowymi konsul-
tacjami podczas prac komisji stałych Rady Gminy, a także
pozytywną opinią wydaną przez Regionalną Izbę Obra-
chunkową. Jednogłośnie przyjęty budżet to dochody 
w kwocie 31 780 877 zł i wydatki na poziomie 33 292 075 zł.
Wydatki majątkowe w stosunku do roku 2013 wzrastają
prawie dwukrotnie. Radni na cele inwestycyjne przezna-
czają kwotę 5 231 000 zł. Znalazły się tam m.in.: I etap bu-
dowy kanalizacji w Szałe za kwotę 1,86 mln zł, rozpoczęcie 
budowy 8 oddziałowego przedszkola w Opatówku - kwota 
na 2014 r. to 1 mln zł, przy czym całość tej inwestycji zapla-
nowana jest na lata 2014-2016. Zaplanowano również
wiele zadań w zakresie budowy i remontów dróg (m.in. 
w Zmyślance, Kobiernie, Szulcu, Chełmcach, Warszewie, 
Sierzchowie, Trojanowie, Cieni Pierwszej-Cieni Trzeciej, ul. 
Ogrodowej w Zdunach i ul. Poduchownej w Tłokini Kościel-
nej). Kontynuowana będzie także rozpoczęta termomo-
dernizacja dwóch szkół w gminie: w Rajsku i Chełmcach - 
zaplanowana kwota to 891 000 zł. Zwrócić należy szcze-
gólną uwagę na przyjęte przez Radę Gminy na poprzedniej 
sesji, uchwały dotyczące podatków (stawki podatków na 
2014 rok nie uległy zmianie w stosunku do roku 2013). 

Planowane zadłużenie budżetu gminy w stosunku 
do zaplanowanych dochodów wyniesie 23%. W tym miejscu 
Wójt Gminy przypomniał, że kiedy obejmował urząd, zadłu-
żenie to wynosiło 42,99%. Jednak dzięki podjętym działa-

niom - nie zwalniając przez te lata tempa inwestycji - a także
dzięki racjonalnej gospodarce i poczynionym oszczędnoś-
ciom, między innymi w administracji, gdzie zmniejszyło się
zatrudnienie, udaje się z roku na rok to zadłużenie 
zmniejszać. Niemała w tym zasługa radnych i pracowników 
urzędu. 

Podczas tej sesji przyjęty został także do realizacji 
w 2014 roku Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciw-
działania Narkomanii. 

Sesję budżetową zakończyły życzenia świąteczne 
i noworoczne złożone przez Przewodniczącego Rady 
Gminy Pawła Bąkowskiego. Podziękowania i życzenia 

Opatówek, 16.04.2014 r.

Nr 1 (595) / 2014 

Biuletyn Informacyjny

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy Państwu,
aby ten wyjątkowy czas był pełen wiary, nadziei i miłości, 

a spotkania w gronie najbliższych 
upływały w miłym, wiosennym nastroju 

Przewodniczący Rady Gminy        Sekretarz Gminy      Wójt Gminy Opatówek
Paweł Bąkowski                              Krzysztof Dziedzic                  Sebastian Wardęcki 
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złożył także Wójt Gminy Sebastian Wardęcki, czyniąc to 
w imieniu swoim własnym oraz Sekretarza Gminy Krzysz-
tofa Dziedzica i Skarbnika Gminy Dagmary Gajewskiej-
Pająk, za współpracę przy realizacji budżetu w 2013 roku 
i realizacje przyjętych zadań na ten rok. Podziękowania 
swoje skierował do radnych, sołtysów, kierowników jednos-
tek organizacyjnych, dyrektorów szkół, kierowników wydzia-
łów i pracowników urzędu gminy. 

Życzenia pomyślności dla opatóweckich władz 
samorządowych oraz dla mieszkańców gminy złożyli przy-
byli goście: radna sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
Barbara Nowak, Przewodniczący Rady Powiatu Mieczy-
sław Łuczak i Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku 
OSP RP Bogdan Marszał.

Wydatki majątkowe na 2014 rok (bieżący plan po zmia-
nach):

Monitoring w m. Zduny 22 000,00 

Renowacja studni głębinowej w m. Rajsko 25 000,00 

Projekt budowlany kanalizacji Szałe - II etap 50 000,00 

Dokumentacja budowy wodociągu gminnego 
Michałów Drugi - Cienia 8 000,00 

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szałe - etap I 1 863 000,00 

Pomoc finansowa dla Powiatu kaliskiego na zadanie 
pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4610P 
w m. Borów 

60 000,00 

Pomoc finansowa dla Powiatu kaliskiego na zadanie 
pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4612P w m. 
Opatówek (ul. Św. Jana ) - Tłokinia Wielka - etap I 

60 000,00 

Przebudowa drogi gminnej w m. Zmyślanka 60 000,00 

Przebudowa drogi gminnej w m. Kobierno 120 000,00 

Przebudowa drogi gminnej w m. Michałow Pierwszy - 
Michałów Drugi 200 000,00 

Przebudowa drogi gminnej Cienia Trzecia - Cienia 
Druga 80 000,00 

Przebudowa drogi gminnej w m. Szulec 100 000,00 

Przebudowa drogi gminnej w m. Chełmce 180 000,00 

Przebudowa drogi gminnej w m. Warszew 60 000,00 

Przebudowa drogi gminnej w m. Sierzchów 130 000,00 

Przebudowa drogi gminnej w m. Trojanów 160 000,00 

Przebudowa drogi gminnej w m. Cienia Pierwsza - 
Cienia Trzecia 150 000,00 

Przebudowa drogi gminnej w m. Michalów Trzeci 90 000,00 

Przebudowa drogi gminnej Tłokinia Wielka - Tłokinia 
Mała 100 000,00 

Przebudowa drogi dojazdowej przy szkole 
w Chełmcach 20 000,00 

Przebudowa ulicy Ogrodowej w m. Zduny 60 000,00 

Przebudowa ulicy Poduchownej w m. Tłokinia 
Kościelna 143 000,00 

Zakup zamiatarki ciągnikowej 10 000,00 

Zakup samochodu 25 000,00 

Budowa Przedszkola Publicznego 1 000 000,00 

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 
- ZS Rajsko, ZS Chełmce 891 000,00 

Usuwanie barier architektonicznych w SP Opatówek 60 000,00 

Dokumentacja selektywnej zbiorki odpadów 10 000,00 

Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Chełmce 18 000,00 

Termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej - GOK Opatówek 10 420,00 

Termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej - biblioteka w Tłokini 9 420,00 

Pomost rekreacyjny łączący "Dziką promenadę"
z alejkami w zabytkowym parku w Opatówku 44 000,00 

Budowa boiska do piłki plażowej 30 000,00 

RAZEM: 5 848 840,00 

Kolejne sesje Rady Gminy 
W okresie od grudnia 2013 r. do kwietnia br. odbyły się
kolejne w tej kadencji sesje Rady Gminy Opatówek, 
podczas których radni podjęli uchwały: 
- w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finanso-

wej Gminy Opatówek na lata 2014-2024 i uchylenia 
poprzedniej uchwały w tej sprawie. Uchwała objęła
dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki mająt-
kowe, wynik budżetu, sposób finansowania deficytu, 
przychody i rozchody budżetu, kwotę długu wraz ze 
sposobem jego spłaty. Ustalono również wieloletnie 
przedsięwzięcia finansowe; 

- w sprawie przyjęcia do realizacji na 2014 rok 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych - programu wchodzącego 
w skład Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania 
Problemów Społecznych - źródłem finansowania zadań
zawartych w programie są środki finansowe pocho-
dzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych; 

- w sprawie przyjęcia do realizacji na 2014 rok Gmin-
nego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - progra-
mu wchodzącego w skład Gminnej Strategii Integracji 
i Rozwiązywania Problemów Społecznych - źródłem 
finansowania zadań zawartych w programie są środki 
finansowe pochodzące z opłat za korzystanie z zezwo-
leń na sprzedaż napojów alkoholowych; 

- w sprawie nadania statutu Świetlicy Środowiskowej 
"Słoneczko" w Opatówku - zmiany związane są z ko-
niecznością dostosowania zapisów statutu placówki do 
aktualnych uregulowań prawnych; 

- w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę do Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu; 

- w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie doży-
wiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego 
w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych 
wieloletnim programem wspierania finansowego gmin 
w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania" na lata 2014-2020 - podjęcie uchwały było
niezbędne, aby gmina mogła uczestniczyć w programie 
finansowania i otrzymać dotację na realizację pomocy 
w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego 
w postaci produktów żywnościowych dla osób przekra-
czających kryterium dochodowe; 

- w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 
uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy 
w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadcze-
nia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych 
dla osób objętych wieloletnim programem wspierania 
finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020; 

- w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osło-
nowego w zakresie dożywiania dzieci zamieszkałych 
na terenie gminy Opatówek "Pomoc gminy w zakresie 
dożywiania" na lata 2014-2020 - warunkiem takiej 
pomocy bez wydania decyzji administracyjnej oraz bez 
przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowisko-
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wego jest przyjęcie przez gminę odpowiedniego pro-
gramu osłonowego; 

- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Opatówek na lata 2014-2024 - zmianą tą
wprowadza się dodatkowe zadania inwestycyjne: 
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 
- GOK w kwocie 267 578 zł oraz biblioteki w Tłokini 
Wielkiej w kwocie 160 290 zł;

- w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2014 
rok - ujęte zostały zadania termomodernizacji budynku 
GOK i biblioteki w Tłokini Wielkiej, a także korekty 
planu wydatków na wniosek kierowników wydziałów; 

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 
w sprawie realizacji projektu pn. "termomodernizacja 
budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego 
oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, 
Opatówek, Szczytniki" - projekt realizowany będzie 
w latach 2014-2015 ze środków dotacji i pożyczki 
udzielanych w ramach programu priorytetowego Naro-
dowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej "System Zielonych Inwestycji - Zarządzanie 
energią w budynkach użyteczności publicznej" oraz 
z wkładu własnego partnerów porozumienia; 

- w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas 
nieoznaczony nieruchomości zabudowanej położonej 
w Cieni Drugiej; 

- w sprawie wyrażenia zgody na użytkowanie przez 
okres 3 lat w trybie bezprzetargowym zewnętrznej 
powierzchni zbiornika wieży ciśnień położonego na 
działce przy ul. Zdrojowej 2 w Opatówku; 

- w sprawie nadania nazwy ulicy w m. Opatówek - ulica 
Baśniowa położona w sąsiedztwie ul. Rogatka w kie-
runku do wsi Zawady; 

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę
Opatówek porozumienia w celu współdziałania jednos-
tek samorządu terytorialnego służącego realizacji 
wspólnych przedsięwzięć w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych dla obszaru funkcjonalnego 
ośrodka regionalnego Kalisza z Ostrowem Wielko-
polskim - porozumienie związane jest z wejściem 
w nowy okres programowania budżetu unijnego dla 
Polski na lata 2014-2020, który zakłada wprowadzenie 
narzędzia wspierającego rozwój terytorialny, jakim są
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne; 

- przyjęcia przez Gminę Opatówek prowadzenia zadań
powiatowej biblioteki dla Powiatu Kaliskiego przez 
Gminną Bibliotekę Publiczną im. Braci Gillerów w Opa-
tówku - na zadania określone porozumieniem, Powiat 
Kaliski zapewnia w 2014 roku dotację w wys. 45 tys. zł;

- upoważnienia kierownika GOPS w Opatówku do zała-
twiania indywidualnych spraw z zakresu administracji 
publicznej dotyczących przyznawania zryczałtowanego 
dodatku energetycznego; 

- w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewi-
zyjnej Rady Gminy Opatówek na 2014 rok; 

- w sprawie zatwierdzenia planów komisji stałych Rady 
Gminy Opatówek na 2014 rok; 

- w sprawie zmiany uchwały nr 103/99 Rady Gminy 
Opatówek z dn. 3 grudnia 1999 r. w sprawie utwo-
rzenia Funduszu Stypendialnego Rady - zmiana polega 
na włączeniu w tę formę pomocy także uczniów 
gimnazjów, dla których Gmina Opatówek nie jest 
organem prowadzącym, na stałe zameldowanych na 
terenie gminy Opatówek; 

- w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony 
Zdrowia Psychicznego na lata 2014-2015 - działania 
określone w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia 
Psychicznego należy do zadań własnych samorządów 
gmin i realizowane jest w postaci w/w programu; 

- pakiet uchwał w sprawie wyrażenia zgody na wynajem 
na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym i na 
okres 3 lat działek: przy ul. Szkolnej i Ogrodowej 75 
w Opatówku, Kaliskiej 80 w Szałe; 

- w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2014 
rok - łączna kwota dochodów po zmianach wyniesie 
32 600 757 zł, wydatków 34 111 955 zł - zwiększone 
zostały wydatki majątkowe m.in. na: inwestycje zwią-
zane z drogami o kwotę 433 000 zł, renowację studni 
głębinowej w Rajsku o kwotę 25 000 zł, projekt budo-
wlany kanalizacji w Szałe II etap o kwotę 50 000 zł,
budowę boiska do piłki plażowej o kwotę 30 000 zł;

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Kaliskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa 
drogi powiatowej nr 4610P w m. Borów" - gmina Opa-
tówek będzie finansowo współuczestniczyć w tym 
zadaniu inwestycyjnym w kwocie 60 tys. zł;

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Kaliskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa 
drogi powiatowej nr 4612P Opatówek, ul. Św. Jana - 
Tłokinia Wielka etap I" - gmina Opatówek będzie finan-
sowo współuczestniczyć w tym zadaniu inwestycyjnym 
w kwocie 60 tys. zł;

- w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Cieni Drugiej 
podporządkowanej Szkole Podstawowej im. Janusza 
Kusocińskiego w Opatówku - uchwała jest kontynuacją
działań podjętych na podst. Uchwały nr 328/13 Rady 
Gminy Opatówek z dnia 27 września 2013 r. Dodać
należy, że w szkole w Cieni Drugiej nie funkcjonuje 
żaden oddział, nie jest prowadzone kształcenie i nie 
uczęszczają do niej uczniowie; 

- w sprawie zmiany uchwały nr 262/13 Rady Gminy 
Opatówek z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie utwo-
rzenia stałych obwodów głosowania na obszarze gminy 
Opatówek, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib 
obwodowych komisji wyborczych - opis granic stałych 
obwodów głosowania dostosowuje się do urzędowego 
wykazu nazw ulic i placów we wsi Opatówek, w skład 
którego weszła nowo nazwana ul. Baśniowa; 

- w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie 
w budżecie Gminy Opatówek środków stanowiących 
fundusz sołecki - uchwałę podjęto zgodnie z wolą sołty-
sów wyrażoną jednogłośnie na zebraniu 10 marca; 

- w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie gminy Opatówek - obowiązek określenia do 
dnia 31 marca zadań związanych z opieką nad zwie-
rzętami bezdomnymi wynika z ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 o ochronie zwierząt. 

 

Na sesji w dniu 27 marca br. Wójt Gminy Sebastian 
Wardęcki, Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic i Przewodni-
czący Rady Gminy Paweł Bąkowski złożyli uroczyste 
podziękowania p. Lucynie Wojtaszek za wieloletnią działal-
ność na stanowisku Przewodniczącej Koła Gospodyń
Wiejskich oraz powitali nową przewodniczącą - p. Halinę
Dobrzańską. Panie otrzymały bukiety kwiatów oraz słodki 
upominek. 
 

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

10 LAT POLSKI W UNII 
EUROPEJSKIEJ - KORZYŚCI 

DLA GMINY OPATÓWEK 
 

Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004r. na 
mocy tzw. Traktatu akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 
2003 r. w Atenach będącego prawną podstawą przystąpie-
nia (akcesji) Polski do Unii Europejskiej. Faktyczny proces 
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integracji Polski rozpoczął się w Atenach 8 kwietnia 1994 r. 
z chwilą złożenia przez Polskę wniosku o członkostwo w UE 
i potwierdzenia go przez wszystkie państwa członkowskie 
podczas konferencji w Essen 9-10 grudnia 1994 r. 
Gmina Opatówek, korzystając z funduszy i programów 
unijnych oraz środków krajowych i lokalnych, zrealizowała
wiele projektów i inwestycji służących mieszkańcom (niżej 
podajemy wybrane zadania i ich łączny koszt/wartość): 
 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
W latach 2012-2013 wykonane zostały prace termomoder-
nizacyjne w budynkach szkoły podstawowej w Opatówku, 
Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej oraz Gminnego Ośrodka 
Zdrowia w Opatówku na łączną kwotę 1,7 mln złotych. 
Obecnie trwają prace termomodernizacyjne w dwóch 
dużych placówkach oświatowych: w Zespole Szkół w Rajs-
ku i Zespole Szkół w Chełmcach, obejmujących przed-
szkole, szkołę podstawową i gimnazjum. W ramach progra-
mu "System zielonych inwestycji - Zarządzanie energią
w budynkach użyteczności publicznej", która opiewa na 
łączną kwotę prawie 900 tys. zł (z czego wkład własny 
gminy to zaledwie 10%). 
Po zakończeniu w/w prac planowane są także remonty 
wewnątrz tych budynków. Gmina co roku dokonuje znacz-
nych remontów m.in. budynków oświatowych. Także już
w tym roku odbyły się kolejne prace w przerwie feryjnej, 
a następne planowane są w przerwie wakacyjnej opiewa-
jące w bieżącym roku na kwotę kilkuset tysięcy złotych. Od 
2007 roku opatówecki samorząd przeznaczył na remon-
ty i inwestycje oraz inne programy oświatowe znaczącą
kwotę sięgającą około 10 mln zł.
Został złożony kolejny wniosek na termomodernizację, tym 
razem budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku 
oraz budynku filii biblioteki w Tłokini Wielkiej na kwotę ok. 
330 tys. zł. Prace rozpoczną się w 2015 roku. 
Kolejny wspólny projekt w ramach GIS, z którego korzysta 
gmina Opatówek sprawia, że niemal wszystkie placówki 
oświatowe w gminie, a także Gminny Ośrodek Zdrowia 
i Gminny Ośrodek Kultury zostały lub w najbliższej przysz-
łości poddane zostaną generalnej termomodernizacji. 
Budynki m.in. szkolne stały się więc cieplejsze oraz 
ładniejsze, a co za tym idzie bardziej przyjazne dla użyt-
kowników, a w szczególności dla dzieci i młodzieży. 
 

Oświatowe projekty unijne
Poprzez korzystanie z wielu propozycji programów unijnych 
przeznaczonych dla szkół, uczniowie biorą czynny udział
w projektach, które poszerzają wiedzę o świecie, stwarzają
możliwości osobistego rozwoju, integracji, nauki języka, 
a nawet podróży do krajów partnerskich. 
Dzięki udziałowi w programie unijnym wszystkie dzieci 
z terenu gminy mają dziś możliwość uczęszczania do 
przedszkola, a przez to dobrego przygotowania do szkoły. 
Do większych programów unijnych należą:
- 2010-2011: "Uczę się i bawię" (231 058 zł)
- 2010-2012: "Podniesienie poziomu jakości edukacji 

i wyrównywanie szans rozwojowych dzieci w gminie 
Opatówek poprzez otwarcie nowych oddziałów przed-
szkolnych (721 162 zł)

- 2011-2013: "Comenius" - partnerskie projekty szkół
(81 788 zł)

- 2012-2013: "Uczę się i bawię 2012" (189 726 zł)

Inwestycje w sport i kulturę
Sport, zwłaszcza zorganizowanie czasu wolnego dzieciom 
i młodzieży na terenie gminy, jest jednym z priorytetów, na 
realizację których władze samorządowe sukcesywnie 
pozyskują środki zewnętrzne. Ważne jest, jak młodzież
spędza czas wolny. Dlatego organizowane są turnieje 
i zawody sportowe, festyny rodzinne oraz imprezy kultu-

ralne w plenerze. Z pewnością doskonałe warunki ku temu 
zapewniono poprzez zrealizowane inwestycje: 
- 2008: budowa sali sportowej przy ZS w Chełmcach 

(1,8 mln zł)
- 2008: budowa kompleksu boisk Orlik w Opatówku 

(1,2 mln zł)
- 2011: budowa sali sportowej przy ZS w Tłokini Wielkiej 

(1,9 mln zł)
- 2011: budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZS 

w Rajsku (360 tys. zł)
- 2013: modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury 

w Opatówku (252 tys. zł)
- 2012-2013: modernizacja boiska w Opatówku 

(100 tys. zł)
- 2008-2013: budowa placów zabaw (213 000 zł)

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Ważnym elementem w życiu mieszkańców jest kultywo-
wanie tradycji, historii, dbałość o zachowanie materialnego 
dorobku kulturalnego. W gminie jest wiele zabytków 
i tradycji, o które władze gminy dbają sukcesywnie za 
pomocą środków własnych i pozyskanych. Tradycją stało
się organizowanie wieczerzy wigilijnej, śniadania wielka-
nocnego i dorocznego święta plonów. 
Niemniej ważnym elementem dla poprawy jakości życia 
mieszkańców są inwestycje związane z modernizacją
infrastruktury komunalnej - wodociągi, kanalizacja, oświet-
lenie dróg, dbałość o tereny zielone. Pozwolił na to udział
w wielu projektach w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich: 
- 2010: Święto Plonów - Dożynki Gminne (42 265 zł)
- 2010: "Bo w orkiestrach dętych siła" - zakup 

instrumentów (43 534 zł)
- 2010: budowa oświetlenia drogowego w Szałe

(94 240 zł)
- 2010: odnowienie i rekonstrukcja mostku żelaznego 

w parku w Opatówku (100 000 zł)
- 2011: odnowienie bramy Zespołu Pałacowego 

w Opatówku (24 776 zł)
- 2012: rekonstrukcja i odnowienie zabytkowego muru 

przy "Domku gotyckim" w Opatówku (41 780 zł)
- 2012: rewaloryzacja parku w Opatówku (168 400 zł)
- 2012: zagospodarowanie skweru w centrum Opatówka 

(50 200 zł)
- 2012: budowa sieci kanalizacji w Zdunach 

(2 612 513 zł)
- 2013: budowa kompleksu rekreacyjnego (plac zabaw) 

w Tłokini Wielkiej (20 194 zł)
- 2013: renowacja zbiorników wodnych w Opatówku 

(53 489 zł)
- 2013-2014: budowa kanalizacji w Szałe - I etap 

(4 917 438 zł)

Inwestycje w drogownictwie
Każdego roku samorząd przeznacza z budżetu gminy, 
a także pozyskuje środki z programów unijnych na stałe
polepszanie stanu dróg gminnych oraz wspólnie z powia-
tem dróg powiatowych przebiegających przez gminę.
Pracom tym towarzyszy najczęściej budowa chodników 
wzdłuż tych dróg, aby poprawić bezpieczeństwo pieszych. 
W kolejnych latach wydatki na remonty i budowę dróg 
kształtowały się następująco: 
- 2007: 1 441 300 zł
- 2008: 856 574 zł
- 2009: 1 828 433 zł
- 2010: 1 125 474 zł
- 2011: 2 767 348 zł
- 2012: 1 064 480 zł
- 2013: 2 802 510 zł



Wiadomości Gminne str. 5/28 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Realizacja przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od 
2008 roku projektu unijnego "Dać szansę młodym" daje 
możliwość wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym w ich rozwoju osobowym i edukacyjnym. 
W ramach projektu zorganizowano zajęcia aktywnej 
integracji, wycieczki w atrakcyjne turystycznie miejsca 
w Polsce oraz wsparcie asystenta rodziny. 
- 2008-2013: "Dać szansę młodym" (485 385 zł)
- 2010: "Żyj zdrowo i sportowo" (49 516 zł)

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

INWESTYCJE, REMONTY, 
PROJEKTY UNIJNE 

 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 
Został złożony kolejny wniosek na termomodernizację, tym 
razem budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku 
oraz budynku filii biblioteki w Tłokini Wielkiej. Prace 
rozpoczną się w 2015 roku, a planowana kwota tej inwes-
tycji to 323 tys. zł. Kolejny wspólny projekt w ramach GIS, 
z którego korzysta gmina Opatówek sprawia, że niemal 
wszystkie placówki oświatowe w gminie, a także Gminny 
Ośrodek Zdrowia i Gminny Ośrodek Kultury zostały lub 
w najbliższej przyszłości poddane zostaną generalnej 
termomodernizacji. Budynki m.in. szkolne stały się więc
cieplejsze oraz ładniejsze, a co za tym idzie bardziej 
przyjazne dla użytkowników, a w szczególności dla dzieci 
i młodzieży. Obecnie trwają prace termomodernizacyjne 
w dwóch dużych placówkach oświatowych: w Zespole 
Szkół w Rajsku i Zespole Szkół w Chełmcach, obejmują-
cych przedszkole, szkołę podstawową i gimnazjum. 

W ramach programu "System zielonych inwestycji - Zarzą-
dzanie energią w budynkach użyteczności publicznej", który 
opiewa na łączną kwotę prawie 900 tys. zł (z czego wkład 
własny gminy to zaledwie 10%), na ukończeniu są nastę-
pujące prace: 
- ocieplenie ścian i stropodachów 
- wymiana okien i drzwi 
- wymiana zaworów termostatycznych 
- modernizacja ciepłej wody użytkowej z zastosowaniem 

kolektorów słonecznych 
Po zakończeniu w/w prac planowane są także remonty 
wewnątrz tych budynków. Gmina co roku dokonuje znacz-
nych remontów m.in. budynków oświatowych. Także już

w tym roku odbyły się kolejne prace w przerwie feryjnej, 
a następne planowane są w przerwie wakacyjnej opiewa-
jące w bieżącym roku na kwotę kilkuset tysięcy złotych. 
Przypomnieć należy, że w latach 2012-2013 wykonane 
zostały prace termomodernizacyjne w budynkach szkoły
podstawowej w Opatówku, Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej 
oraz Gminnego Ośrodka Zdrowia w Opatówku na łączną
kwotę 1,7 mln złotych. 
 
Przebudowy i remonty dróg 

Remont nawierzchni ul. Długiej w Zdunach
Zakończony został remont ul. Długiej w Zdunach polega-
jący na zabezpieczeniu znaków geodezyjnych, regulacji 
pionowej studni włazów kanalizacji sanitarnej, profilowaniu 
i zagęszczeniu podłoża, wykonaniu podbudowy ze żwiru 
i kruszywa łamanego, ustawieniu pionowych znaków drogo-
wych oraz formowaniu i plantowaniu poboczy. Wykonawcą
prac za kwotę 75 156,08 zł była firma ASBUD z Rajska. 
 
Przebudowa drogi w Chełmcach
Przebudowana została droga gminna w Chełmcach na 
odcinku 964 m. Przetarg na wykonanie prac wygrał Zakład 
Budowlano Drogowy KALDROG z Kalisza za kwotę
70 360,92 zł. Zakres przebudowy obejmował: roboty pomia-
rowe, regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodocią-
gowych, ręczne czyszczenie poboczy, wykonanie przepus-
tów, czyszczenie rowów, plantowanie i przygotowanie pod-
łoża, wykonanie koryta i podłoża z masy betonowej oraz 
kruszywa, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-
asfaltowych oraz ustawienie pionowych znaków drogowych. 
 
Przebudowa ulic na os. Kościuszki w Opatówku
Wykonana została przebudowa nawierzchni oraz budowa 
kanalizacji deszczowej na osiedlu Kościuszki w ulicach: 
Gen. Józefa Zajączka, ks. Adama Marczewskiego, Piotra 
Szadkowskiego. Prace wykonało Przedsiębiorstwo Ulic 
i mostów z Kalisza. Koszt całości przedsięwzięcia to kwota 
594 116,50 zł. W trakcie prac ziemnych koniecznym 
okazało się wykonanie dodatkowej ekspertyzy gęstości 
gruntu. 
 
Droga Michałów Pierwszy - Michałów Drugi
W dniu 28 lutego br. odbył się przetarg nieograniczony na 
zadanie pn. ''Przebudowa nawierzchni drogi gminnej 
Michałów Pierwszy - Michałów Drugi''. Spośród 6 złożonych 
ofert, komisja wybrała ofertę najkorzystniejszą cenowo, 
którą złożyło Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów z Kalisza za 
kwotę 161 988,54 zł brutto. Prace wykonano na odcinku 
690 mb i polegały na remoncie cząstkowym nawierzchni 
tłuczniowych, ułożeniu górnej warstwy podbudowy z kru-
szywa łamanego, a następnie nawierzchni z mieszanek 
mineralno-asfaltowych, formowaniu poboczy oraz ustawie-
niu pionowych znaków drogowych. Wykonawca prace 
wykonał w terminie, a odbiór robót odbył się 8 kwietnia br. 
 
W najbliższym czasie zostaną ogłoszone przetargi na 
kolejne inwestycje drogowe: 
- przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Michałowie 

Trzecim z zakresem prac: roboty pomiarowe na 
odcinku 400 mb, remont istniejącej podbudowy z kru-
szywa łamanego, wykonanie górnej warstwy podbu-
dowy, ułożenie nawierzchni asfaltowej i formowanie 
poboczy; 

- przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Szulcu 
z zakresem prac: roboty pomiarowe na odcinku 460 mb, 
roboty remontowe, wykonanie górnej warstwy podbu-
dowy z kruszywa łamanego, ułożenie nawierzchni 
asfaltowej, ustawienie pionowych znaków drogowych 
i plantowanie poboczy; 
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- przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Trojanowie: 
roboty pomiarowe na odcinku 850 mb, roboty remon-
towe, wykonanie warstwy podbudowy i położenie na-
wierzchni asfaltowej, ustawienie pionowych znaków 
drogowych i plantowanie poboczy. 

 

Zadania wspólne z Powiatem Kaliskim
W bieżącym roku, wzorem lat ubiegłych, zrealizowane 
zostaną zadania w drogownictwie wspólnie z Powiatem 
Kaliskim. Realizacja odbędzie się na podstawie zawartych 
pomiędzy stronami porozumień i będą współfinansowane 
przez budżety obydwóch samorządów. Takie porozumienia 
planuje się zawrzeć na n/w zadania: 
- "Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4612P 

Opatówek, ul. Św. Jana - Tłokinia Wielka - etap I", 
zakres prac obejmie: roboty pomiarowe na odcinku 
510 mb, mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszy-
wa oraz nawierzchni asfaltowej, ułożenie dolnej i górnej 
warstwy podbudowy, wykonanie nawierzchni z miesza-
nek mineralno-asfaltowych, plantowanie poboczy, usta-
wienie pionowych znaków drogowych; 

- "Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4610P 
w m. Borów" z zakresem prac: roboty pomiarowe na dł.
770 mb, roboty remontowe, mechaniczne wyrównanie 
istniejącej nawierzchni, wykonanie nawierzchni z mie-
szanek mineralno-asfaltowych, plantowanie poboczy. 

Udział gminy w tych przedsięwzięciach drogowych wyniesie 
po 60 tys. zł na każde z nich, a przewidywany koszt 
całkowity tych zadań wyniesie 300 tys. zł. Planowane jest 
także zawarcie w tym roku porozumienia z Powiatem 
Kaliskim na wspólne wykonanie zatoki autobusowej i chod-
nika wzdłuż drogi powiatowej w Michałowie Drugim (łączny 
koszt tego zadania to 60 tys. zł). 
 

Renowacja zbiorników wodnych w Opatówku 
Zakończyła się renowacja dwóch zbiorników wodnych 
małej retencji przy ul. Poniatowskiego w Opatówku. Zakres 
prac obejmował przede wszystkim prace przy wykopach 
i przekopach ciężkim sprzętem, obsianie skarp i okładu. 
Wykonawcą w/w prac był Zakład Usług Wodno - Melio-
racyjnych WODMEL z Krzymowa, a koszt prac wyniósł
53 489 zł, z czego większość została pokryta z dotacji 
Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. 
Kontynuacją tego zadania, w ramach Lokalnej Strategii 
Rozwoju ''LGD7- Kraina Nocy i Dni'', jest złożenie przez 
gminę Opatówek wniosku pn. ''Zagospodarowanie terenów 
wokół stawów w miejscowości Opatówek''. Zagospodaro-
wane zostaną tereny wokół stawów, tak aby stanowiły one 
wizytówkę miejscowości. Przewiduje się uporządkowanie 
terenu, umocnienie brzegów grobli pomiędzy dwoma 
stawami, a także usunięcie dzikiej roślinności i założenie 
nowo zaplanowanej zieleni oraz stworzenie nowego układu 
komunikacyjnego. Będą to ścieżki spacerowe i miejsca 
odpoczynku z ławkami do siedzenia. Zmodernizowane 
zostanie istniejące oświetlenie terenu, zgodnie z zaprojek-
towanym nowym układem oświetleniowym z latarniami 
i halogenowymi reflektorami. Główną atrakcją terenu rekre-
acyjnego będzie podświetlana fontanna pływająca na 
jednym ze stawów. Zaś punktem centralnym będą, częś-
ciowo zacienione drewnianymi pergolami, alejki spacerowe 
z ławkami, scentralizowane wokół zegara słonecznego 
usytuowanego pośrodku grobli. Przewidziany całkowity 
koszt inwestycji to kwota 437 449,99 zł, z czego dofinan-
sowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu wyniesie 
154 409,00 zł.

Budowa kanalizacji w Szałe
W dniu 4 marca br. ogłoszony został przetarg na budowy 
kanalizacji w Szałem - I etap. Wpłynęło 7 ofert, z których 
wybrano najkorzystniejszą cenowo, złożoną przez 
konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane 
BUDMEX z Tuliszkowa oraz Zakład Usług Budowlano - 
Remontowych REMBUD z Tuliszkowa za łączną kwotę
2 585 733,95 zł. Wykonawcą projektu jest Zakład Projek-
towo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO z Kalisza 
za kwotę 49 200 zł. Na to zadanie, z Programu PROW na 
lata 2007-2013 Działanie: Podstawowe Usługi dla Gospo-
darki i Ludności Wiejskiej, gmina Opatówek uzyskała dofi-
nansowanie w kwocie 2 483 306 zł, przy całkowitej wartości 
zadania w wysokości 4 966 612 zł. Planowany okres reali-
zacji inwestycji: rozpoczęcie - przełom kwietnia i maja br., 
zakończenie - II kwartał 2015 roku. 
Celem tego zadania jest uporządkowanie gospodarki ście-
kami sanitarnymi w zakresie ich odprowadzania i oczysz-
czania, a realizacja projektu poprawi infrastrukturę tech-
niczną i warunki życia mieszkańców wsi Szałe. Pierwszy 
etap tej inwestycji obejmować będzie ulicę Kaliską. Łączna 
długość kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wyniesie ok. 
7 300 mb. Kanalizacja wzdłuż ulicy Kaliskiej będzie pod-
stawą do kolejnych etapów: budowy rozgałęzień do innych 
ulic i przyłączy do poszczególnych posesji. 
 

Szałe i Rajsko w konkursie "Pięknieje wielkopolska 
wieś"
W ramach IV edycji Konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś"
ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu 
gmina Opatówek złożyła 2 wnioski o dofinansowanie 
działań inwestycyjnych w Szałe i w Rajsku. 

Pierwszy wniosek: "Ścieżka spacerowa i remont pomostu 
w miejscowości Szałe - szansą na rozwój turystyki wsi 
i walorów turystycznych regionu". Główną potrzebą reali-
zacji projektu jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej 
przez poprawa estetyki miejscowości oraz stworzenie, 
gdzie całe rodziny będą mogły bezpiecznie i aktywnie spę-
dzać czas wolny. W ramach projektu zostanie wyremon-
towany pomost nad zalewem oraz powstanie ścieżka 
żwirowa służąca do spacerów na terenie ośrodka 
rekreacyjnego w miejscowości Szałe. Całość zadania 
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podsumują dożynki gminno - powiatowe dla mieszkańców 
sołectwa, gminy i powiatu. Koszt całkowity projektu to 
kwota 61 198,47 zł, a kwota dofinansowania wyniesie 
30 000 zł.
Drugi wniosek na projekt o nazwie "Rajską alejką space-
rową zdrowo i sportowo". Realizacja tego projektu wpłynie 
na poprawę jakości życia mieszkańców miejscowości 
Rajsko, poprzez stworzenie miejsca dla rekreacji oraz 
integracji mieszkańców. Dodatkowo inwestycja przyczyni 
się do propagowania zdrowego trybu życia, a także stworzy 
alternatywę dla osób poruszających się niezmotoryzowa-
nymi środkami lokomocji po drodze gminnej, przez co 
wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu. W ramach 
projektu powstanie ścieżka spacerowa dla mieszkańców 
oraz osób przyjezdnych. Całość zadania podsumuje mini 
festyn sportowy dla całych rodzin. Koszt całkowity projektu 
to kwota 77 887,53 zł, a kwota dofinansowania wyniesie 
30 000 zł.

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

WIADOMOŚCI KULTURALNE 
 

Charytatywne bale karnawałowe 
W tym roku karnawał był wyjątkowo długi, zanim nadszedł
czas wielkiego postu, czyli czas na wyciszenie, refleksję
i przygotowanie do Świąt Wielkanocnych. 
 
Bal w ZS w Chełmcach
W sobotę, 15 lutego br. w remizie OSP w Stobnie odbył się
Walentynkowy Bal Charytatywny. Sala balowa zapełniła się
do ostatniego miejsca. O wspaniałe menu oraz obsługę
gości zadbał p. Maciej Magierski ze swoim zespołem. 
Oprawę muzyczną balu prowadził p. Piotr Wałkowski. 
W czasie balu odbyła się zbiórka na rzecz rady rodziców. 
Zgromadzone fundusze zostaną przeznaczone na zakup 
wyposażenia placu zabaw, organizację zabaw i uroczys-
tości kulturalnych dla uczniów oraz pomoc materialną dla 
najbardziej potrzebujących dzieci. Wszystkim rodzicom 
uczniów, osobom prywatnym, nauczycielom, władzom 
gminy Opatówek, Starostwu Powiatowemu w Kaliszu, 
firmom, urzędom i instytucjom, które w jakikolwiek sposób 
wsparły organizację balu dyrekcja szkoły bardzo serdecznie 
dziękuje. Szczególne słowa podziękowania składamy 
radzie rodziców w osobach pań: Anety Tułacz, Moniki 
Stachurskiej i Kingi Wesołowskiej. To na ich barkach 
spoczywał główny ciężar organizacji uroczystości. 
 
Organizację balu wsparły n/w osoby, firmy i instytucje:
Wójt Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki 
Przewodniczący Rady Gminy Paweł Bąkowski 
Sekretarz Gminy, członek Zarządu Powiatu Kaliskiego 
Krzysztof Dziedzic 
Starostwo Powiatowe w Kaliszu, Przewodniczący Rady 
Powiatu Kaliskiego - Mieczysław Łuczak 
Restauracja Gościniec Szałe - pp. Elżbieta i Krzysztof 
Piechota 
Sklep ogrodniczy LIDIA 
Firma KRIS z Opatówka 
Zakład mięsny pp. Wiolety i Jacka Bzderków z Wolicy 
Firma THOR pp. Kingi i Pawła Wesołowskich 
Salon fryzjersko kosmetyczny p. Jagody Nicpoń
Firma AM-SÓL pp. Małgorzaty i Andrzeja Brodziaków 
Hurtownia Materiałów Budowlanych "Chata" pp. Barbary 
i Waldemara Łuczaków 
Honda "Reco" z Opatówka p. Remigiusza Kaźmierczaka 
Sklep spożywczy pp. Anety i Dariusza Wenderskich 
Salon fryzjerski SYLWIA 
Firma FIRE KONTROLE s.c. p. Michała Kalińskiego 
i p. Rafała Olejnika 

Sklep spożywczy w Stobnie p. Anny Jabłońskiej 
i p. Bożeny Wojtysiak 
Sklep spożywczy w Borku p. Haliny Szewczyk 
Hurtownia kosmetyczna pp. Moniki i Jacka Ignor 
dyrekcja i grono pedagogiczne Zespołu Szkół
im. Jana Pawła II w Chełmcach 
pp. Anna i Tomasz Mikusińscy 
pp. Edyta i Dariusz Mikietynowie 
pp. Aneta i Jacek Nawroccy 
pp. Ilona i Mariusz Juszczakowie 
pp. Artur i Aneta Kaźmierczak 
pp. Małgorzata i Mieczysław Łuczakowie 
pp. Ewa i Adrian Juszczakowie 
pp. Monika i Paweł Lipke 
pp. Aneta i Janusz Krygierowie 
pp. Raszewscy 
p. Ewa Sowa 
 

Dziękujemy serdecznie: p. Piotrowi Wałkowskiemu za opra-
wę muzyczną, p. Maciejowi Magierskiemu za przygoto-
wanie menu, OSP w Stobnie za udostępnienie sali, paniom 
Karolinie Tupale i Violetcie Różalskiej za pomoc w organi-
zacji, a także wszystkim uczniom i ich rodzicom oraz 
sympatykom szkoły. Dziękujemy radzie rodziców, szcze-
gólnie p. Anecie Tułacz i p. Monice Stachurskiej, bez 
których organizacja tego balu byłaby niemożliwa. 
 

Bal w Przedszkolu w Opatówku
Rada rodziców, dyrekcja i pracownicy Publicznego Przed-
szkola w Opatówku zorganizowali bal karnawałowy, który 
odbył się w dniu 1 marca br. i trwał od godziny 20:00 do 
białego rana. W sali OSP w Opatówku przy wspaniałej 
muzyce bawiły się 42 pary. Podczas zabawy odbyło się
wiele ciekawych konkursów. Nagrody dla zwycięzców 
ufundowali: Wójt Gminy Opatówek, Sekretarz Gminy, Rada 
Gminy oraz Przewodniczący Rady Gminy. 

Dochód z balu zostanie przeznaczony na zakup 
pomocy dydaktycznych i zabawek dla przedszkola. Spon-
sorami balu byli również:
OSP w Opatówku 
WAM Maciej Waszak, Opatówek 
Zakład Cukierniczy Jadwiga Mencel, Opatówek 
Zakład Cukierniczy Ewa Janiak, Kalisz 
Piekarnia Koźminek, p. Mikołajczyk 
Koło GospodyńWiejskich z Opatówka 
Sklep spożywczy p. Wiesław Rutkowski 
Chłodnia Augusto, Jarocin 
p. Kościelak 
Restauracja Zdrojowa 
Sklep "Mini" pp. Gadera 
oraz rodzice przedszkolaków: pp. Szymańscy, pp. Ugorni, 
pp. Chojnaccy, pp. Kucińscy, pp. Piaseccy, pp. Bartoszek, 
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pp. Banach, pp. Humelt, pp. Dziedzic, p. J. Bąkowski, 
p. Borowiak, p. Jakubek, p. Kaźmierska, p. Śledź,
p. Marciniak, p. Kiermas-Gruszka. 
 

Bal w ZS w Rajsku
W ostatnią, sobotnią noc lutego odbył się, kolejny już w tym 
roku szkolnym, bal zorganizowany przez radę rodziców 
przy Zespole Szkół w Rajsku. Bale te stały się tradycją
naszej szkoły i należą do udanych imprez. Otwarcia balu 
dokonała dyrektor szkoły Honorata Wolniaczyk z przewod-
niczącą rady rodziców p. Anną Kaźmierczak, która powitała
gości i podziękowała organizatorom. Uczestnikami byli 
rodzice, ich znajomi, nauczyciele, a także absolwenci. 
O odpowiednią oprawę muzyczną zadbał DJ Tomek. 
Zabawa była wyjątkowa, a goście w dobrych humorach 
bawili się do białego rana. Cały pozyskany dochód zostanie 
przeznaczony na rozwój szkoły. 
Społeczność Zespołu Szkół w Rajsku dziękuje wszystkim 
rodzicom, w szczególności radzie rodziców za opera-
tywność i zaangażowanie w przygotowanie balu, który był
świetną okazją do integracji środowiska. Dziękujemy za 
wspólną zabawę.

Dzień Kobiet w Tłokini Wielkiej 
Trzy sołectwa: Tłokinia Wielka, Borów i Rożdżały

zadbały o swoje mieszkanki organizując w ostatni piątek 
lutego zabawę z okazji Dnia Kobiet, na której bawiło się
ponad 100 pań. Sala OSP w Tłokini Wielkiej, w której 
odbywała się impreza rozbrzmiewała muzyką nie tylko do 
tańca, którą zapewnił zawodowy DJ, ale także muzyką
w wykonaniu orkiestry dętej OSP w Tłokini Wielkiej, która 
z tej okazji dała koncert składający się ze znanych utworów 
muzyki rozrywkowej. Inną atrakcją wieczoru był pokaz 
tradycyjnego indyjskiego "tańca brzucha". 

Razem z mieszkankami gminy Opatówek do póź-
nych godzin nocnych bawili się znamienici goście: Starosta 
Kaliski Krzysztof Nosal, Przewodniczący Rady Powiatu 
Mieczysław Łuczak, Przewodniczący Rady Gminy Paweł
Bąkowski i radny Marek Szlenkier. Natomiast upominkiem 
dla Pań od Wójta i Sekretarza Gminy był okolicznościowy 
tort z życzeniami. 
 
Forum rolnicze w Opatówku 

Rolnicy, ogrodnicy, sadownicy, ale też sołtysi wzięli 
udział w Forum Rolniczym powiatu kaliskiego. Spotkanie 
odbyło się w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka 
w Opatówku i było zorganizowane przez Wielkopolską Izbę
Rolniczą. Poniedziałkowe forum zdominowały tematy złej 
sytuacji na rynku mięsa oraz podziału środków unijnych na 
rolnictwo i obszary wiejskie w ramach programu PROW na 
lata 2014-2020. 

W spotkaniu uczestniczyli m.in.: poseł na sejm RP, 
jednocześnie prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr 
Walkowski, Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopols-
kiej Izby Rolniczej w Kaliszu Mieczysław Łuczak, a z ramie-
nia samorządu gminy Opatówek - Sekretarz Gminy Krzysz-
tof Dziedzic. Podobne spotkania rolnicze organizowane są
przynajmniej raz w roku we wszystkich powiatach w Wiel-
kopolsce. Są one również okazją do sprawozdania 
z działalności izby. Na zakończenie chętni rolnicy i ogrod-
nicy prezentowali nowości wprowadzane w swoich gospo-
darstwach. Funkcję prowadzącego i gospodarza pełnił
Mieczysław Łuczak - Przewodniczący Rady Powiatu 
Kaliskiego. 
 
Grzybowy konkurs kulinarny 

Koło Gospodyń Wiejskich przy OSP w Chełmcach 
we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Opatówku 
wzięło udział w pierwszym etapie Konkursu Kulinarnego 
"Na najsmaczniejszą potrawę z grzyba". Honorowy patro-
nat nad konkursem objął poseł do Parlamentu Europej-
skiego Andrzej Grzyb, a organizatorami konkursu byli: 
poseł na Sejm RP Piotr Walkowski, Wielkopolska Izba 
Rolnicza, Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich "Gospodyni", 
Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Wielkopolskiego, 
Agencja Rynku Rolnego i Wielkopolski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego. 9 marca w Domu Strażaka OSP w Chełmcach, 
ponad 60 osób degustowało potrawy z grzybów suszonych, 
marynowanych, pieczarek i boczniaków. Uczestnicy delek-
towali się m.in. zupą z boczniaków, kapustą z pieczarkami, 
kaczymi żołądkami z pieczarkami, roladkami z grzybami 
suszonymi, roladą serowo-pieczarkową oraz słodkimi 
grzybkami. Degustacja połączona była z obchodami Dnia 
Kobiet, a uczestnicy podziwiali także grzyby, kwiaty, kosze, 
wazony, ptaki z papieru wykonane przez członkinie Koła
Gospodyń Wiejskich przy OSP w Chełmcach. 

W spotkaniu wzięli udział m.in. Starosta Kaliski 
Krzysztof Nosal, Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego 
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Mieczysław Łuczak, Wójt Gminy Opatówek Sebastian 
Wardęcki, Kierownik Zespołu Doradczego w Kaliszu Wiel-
kopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Stanisław 
Zabarski, radni z gminy Opatówek i Godziesze Wielkie, 
proboszcz parafii Chełmce ks. kanonik Jerzy Salamon, 
dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów 
w Opatówku Jadwiga Miluśka-Stasiak, dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Opatówku Mieczysława Jaskuła, 
Komendant Gminny OSP w Opatówku Stanisław Baran, 
dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Chełmcach 
Tomasz Mikucki. W miłej i rodzinnej atmosferze goście oraz 
członkinie Koła Gospodyń Wiejskich przy OSP w Chełm-
cach spędzili niedzielne popołudnie. 

KGW w Chełmcach dziękuje wszystkim, którzy 
pomogli w zorganizowaniu degustacji: Wójtowi Gminy 
Opatówek, Przewodniczącemu Rady Powiatowej Wielko-
polskiej Izby Rolniczej w Kaliszu, Przewodniczącemu Rady 
Gminy Opatówek, Sekretarzowi Gminy Opatówek, Gmin-
nemu Ośrodkowi Kultury w Opatówku oraz Zarządowi OSP 
w Chełmcach. 
 
Międzygminny Festiwal Piosenki 

W minioną niedzielę, 16 marca br. odbył się finał
XIV Międzygminnego Festiwalu Piosenki Dziecięcej 
i Młodzieżowej Opatówek 2014. Aula Zespołu Szkół im. St. 
Mikołajczyka w Opatówku, gdzie odbywał się koncert, 
zgromadziła ponad stu miłośników śpiewania, którzy 
oklaskiwali młodych utalentowanych wykonawców. Ze stro-
ny organizatorów obecni byli: Starosta Kaliski Krzysztof 
Nosal, Wójt Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki, Wójt 
Gminy Szczytniki Marek Albrecht oraz Dyrektor Centrum 
Kultury i Sztuki w Kaliszu Barbara Fibingier. Obecni byli 
także: radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
Barbara Nowak, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Alicja 
Łuczak, Przewodniczący Rady Gminy Opatówek Paweł
Bąkowski, Wiceprzewodnicząca Rady Banku Spółdziel-
czego Zofia Witczak, Dyrektor Banku Spółdzielczego 
o/Opatówek Maria Pracowita, Z-ca Dyrektora ODN w Kali-
szu Mariusz Chojnacki, Dyrektor Zespołu Szkół w Opa-
tówku Marek Janiak oraz doradca metodyczny Elżbieta 
Marchwacka. 

Występy finalistów oceniało jury w składzie: Ewa 
Borowicz-Kasznicka - wokalistka, instruktor wokalny w MDK 
w Ostrowie Wlkp., organizator Ogólnopolskiego Festiwalu 
Piosenki "Wesoła Pięciolinia", Jacek Kasznicki - zawodowy 
muzyk, instruktor wokalny i muzyczny, właściciel studia 
wokalnego w Ostrowie Wlkp.; Eryk Szolc - muzyk, założyciel 
i wokalista grupy Sunday Singers, wykładowca Wydziału
Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu, Adam Micha-
lak - muzyk, założyciel i wokalista grupy Sunday Singers, 
wykładowca Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM 
w Kaliszu. Jury nie miało łatwego zadania, bowiem wszyscy 
finaliści reprezentowali wysoki poziom. 

Oto laureaci: 
kat. wiekowa klasy 0-I
I miejsce - Maja Kasprzak ze Szkoły Podstawowej 
w Koźminku 
II miejsce - Mikołaj Małoburski ze Szkoły Podstawowej 
w Opatówku 
III miejsce - Alicja Wróblewska ze Szkoły Podstawowej 
w Opatówku 
wyróżnienie:
Natalia Gawłowicz ze Szkoły Podstawowej w Opatówku 
Filip Wróblewski z Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku 
 

kat. wiekowa klasy II-III
I miejsce - Nikola Tomczak ze Szkoły Podstawowej 
w Koźminku 
II miejsce - Cezary Mażuchowski z Zespołu Szkół w Tłokini 
Wielkiej 
III miejsce - Anna Dziedzic z Zespołu Szkół w Rajsku 
wyróżnienie:
Wiktora Ballion z GCPKSiR w Cekowie Kolonii 
Marika Bryła ze szkoły Podstawowej w Goliszewie 
Julia Góra ze Szkoły Podstawowej w Opatówku 
Anna Shkirman-Zimny z Zespołu Szkół w Szczytnikach 
 

kat. wiekowa klasy IV-VI
I miejsce - Kacper Wojcieszak ze Szkoły Podstawowej 
w Koźminku 
II miejsce - Gabriela Michalak ze Szkoły Podstawowej 
w Opatówku 
III miejsce - Ewa Siewieja z Gminnego Ośrodka Kultury 
w Szczytnikach 
wyróżnienie:
Julia Korczyńska z Gminnego Ośrodka Kultury 
w Brzezinach 
Michał Marek z Zespołu Szkół Nr 1 w Godzieszach 
Marcelina Olejnik z Zespołu Szkół w Marchwaczu 
Aleksandra Wietrzych z Zespołu Szkół w Szczytnikach 
 

kat. wiekowa klasy gimnazjum:
I miejsce - Bartosz Dreczko z Zespołu Szkół w Tłokini 
Wielkiej 
II miejsce - Gabriela Sieradzka z Gimnazjum w Opatówku 
III miejsce - Dominik Niklas z Gimnazjum w Opatówku 
wyróżnienie:
Aleksandra Grzelaczyk z Gimnazjum w Liskowie 
Angelika Jasińska z Gimnazjum w Woli Droszewskiej 
Karolina Majdacka z Gimnazjum w Liskowie 
Karolina Mielcarek z Gminnego Ośrodka Kultury 
w Szczytnikach 
 

kat. ponadgimnazjalna:
I miejsce - Martyna Kołodziejczyk z Gminnego Ośrodka 
Kultury w Opatówku 
II miejsce - Patryk Olejniczak z Gminnego Ośrodka Kultury 
w Opatówku 
III miejsce - Natalia Felisiak z Zespołu Szkół Nr 1 
w Liskowie 
 

Organizację festiwalu wsparli jak co roku sponsorzy: 
Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej 
Pałac Tłokinia w Tłokini Kościelnej 
pp. Ilona i Zbigniew Wojtaszczykowie z Tłokini Małej 
 
Spotkanie z Babą Wielkanocną

W Polsce świętujemy dni Wielkiej Nocy od XIII 
wieku i nie ma w naszej tradycji, tak bogatych w swoiste 
obrzędy i tak bardzo obsypanych symboliką uroczystości. 
Przekazywane z pokolenia na pokolenie tradycje wielka-
nocne chronią nasze rodzime święta przed komercjalizacją
i powodują, że ciągle są to rytuały wielobarwne, religijne 
i w pewnym stopniu magiczne. Zbliżające się Święta 
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Wielkanocne były inspiracją do zorganizowania przez 
członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Opatówku pierw-
szego "Spotkania z BabąWielkanocną". 

W sali Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku, na 
przedwielkanocnym spotkaniu do stołu zasiedli przedstawi-
ciele władz gminy oraz mieszkańcy. Na gości czekały suto 
zastawione stoły z tradycyjnymi potrawami wielkanocnymi, 
a wśród nich żurek, jaja w różnych postaciach, sałatki, 
szynka z chrzanem. Nad tymi smakołykami królowały "wiel-
kanocne baby". Organizatorki przygotowały dla wszystkich 
niespodziankę. Każdy uczestnik wydarzenia wracał do 
domu z palmą lub inną ozdobą wielkanocną wykonaną wg 
pomysłu organizatorek spotkania. Czas spędzony w gronie 
przyjaciół, sąsiadów i znajomych upłynął w świątecznej 
atmosferze, a należy dodać, że także wiosenna pogoda 
sprzyjała spotkaniu. Świętowanie należy powtórzyć
w przyszłym roku, aby wpisać je na stałe do kalendarza 
wydarzeń organizowanych na terenie gminy Opatówek. Nie 
ma nic ważniejszego, co możemy przekazać przyszłym 
pokoleniom niż nasza rodzima tradycja! 
 
Święto Powiatu Kaliskiego 

W sobotę, 25 stycznia w Liskowie, w obecności 
parlamentarzystów, władz województwa, sąsiednich powia-
tów, władz miasta Kalisza i Ostrowa Wlkp., gmin powiatu 
kaliskiego oraz gmin sąsiednich i powiatowych służb, 
odbyło się Święto Powiatu Kaliskiego. Uroczystości rozpo-
częły się życzeniami od Zarządu i Rady Powiatu Kaliskiego, 
które złożył Starosta Krzysztof Nosal i Przewodniczący 
Rady Powiatu Mieczysław Łuczak. Życzenia wszystkim 
uczestnikom złożyli także goście, którzy przybyli na 
uroczystości. Z gminy Opatówek w uroczystościach, połą-
czonych z jubileuszem 15-lecia samorządu powiatowego, 
uczestniczyli: Wójt Gminy Sebastian Wardęcki, Przewodni-
czący Rady Gminy Paweł Bąkowski, Sekretarz Gminy - 
jednocześnie członek Zarządu Powiatu Kaliskiego Krzysz-
tof Dziedzic, radni i sołtysi gminy Opatówek oraz dyrektorzy 
jednostek organizacyjnych naszej gminy. 

To doroczne święto i jubileusz samorządu powiato-
wego było okazją do wyróżnienia wielu osób, które działały
w minionych latach na rzecz powiatu. Rada Powiatu Kalis-
kiego nadała Mieczysławie Jaskule - Dyrektorowi Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Opatówku medal "Zasłużony dla 
Powiatu Kaliskiego" za tworzenie i upowszechnianie kultury 
w powiecie kaliskim, za wybitne zasługi w promowaniu 
i upowszechnianiu kultury muzycznej oraz za działalność 
na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego. Medal zos-
tał przyznany na wniosek Mieczysława Łuczaka Przewodni-
czącego Rady Powiatu oraz Krzysztofa Dziedzica członka 
Zarządu Powiatu Kaliskiego. Kolejny medal "Zasłużony dla 
Powiatu Kaliskiego" otrzymał Michał Wojciechowski za 

wieloletnią działalność społeczną i pozytywny przykład 
walki z niepełnosprawnością. Michał Wojciechowski jest 
sołtysem w Budach Liskowskich i mimo swej niepełno-
sprawności zawiesił rentę i pracuje zawodowo. Popular-
ność zawdzięcza swojej wielkiej aktywności społecznej 
i politycznej. Jego fenomen polega na tym, że w sytuacji, 
gdy sam mógłby zdać się na pomoc innych i korzystać
z należnych mu świadczeń, woli pomagać innym. Medal 
"Zasłużony dla Powiatu Kaliskiego" odebrała tego dnia 
także Miejsko-Gminna Orkiestra Dęta OSP w Stawiszynie, 
który Rada Powiatu przyznała za propagowanie kultury 
w powiecie kaliskim, podnoszenie poziomu artystycznego, 
promowanie kaliskiej kultury i tradycji muzycznych w Polsce 
oraz poza granicami kraju. Medal został przyznany na 
wniosek Wicestarosty Kaliskiego Andrzeja Dolnego oraz 
Burmistrza Miasta i Gminy Stawiszyn Roberta Jarzębskiego.  

Odznakę Honorową "Za Zasługi dla Województwa 
Wielkopolskiego" przyznano Romanowi Szelągowi za reali-
zowanie programów prewencji kryminalnej, edukacyjnych 
i socjalnych oraz budowanie zaufania społeczności lokalnej 
do przedstawicieli wielkopolskiej Policji. 

Po części oficjalnej gospodarze święta zaprosili 
wszystkich na poczęstunek, który w ramach pięknie udeko-
rowanego stołu promocyjnego z pysznymi regionalnymi 
potrawami przygotowały pracownice GOK-u w Opatówku 
wspólnie z zaprzyjaźnionymi paniami, mieszkankami naszej 
gminy. W części artystycznej wystąpiła Marzena Ugorna 
oraz aktorzy teatru kaliskiego w recitalu Agnieszki Dulęby-
Kaszy w piosenkach Agnieszki Osieckiej - "Abonament na 
szczęście". Podczas Święta Powiatu grała również orkiestra 
dęta w Liskowie oraz Kapela i Zespół "Liskowianie", a także
akordeonista Wiktor Matela. 
 
Wystawa w MHP w Opatówku 

W dniach od 19 stycznia do 30 marca w Muzeum 
Historii Przemysłu w Opatówku prezentowana była wystawa 
replik zbroi i uzbrojenia XVI i XVII wieku. Na wystawie 
obejrzeć można było kolekcje zbroi ilustrujących okres 
największej świetności płytowego uzbrojenia ochronnego 
występującego na obszarze dawnej Rzeczpospolitej. Zbroje 
norymberskie, maksymiliańskie, pappenhaimery, burgundz-
kie, włoskie, a także słynne, polskie husarskie. Uzupełnie-
niem kolekcji były szable, miecze, buzdygany, nadziaki, 
piki, tarcze i wiele innych pięknych przedmiotów sztuki 
płatnerskiej. 

Prezentowane w Muzeum w Opatówku zbroje były
przedmiotem wystaw między innymi w muzeach w Darło-
wie, Brodnicy, Olsztynie, Kościanie, Niepołomicach i Oś-
więcimiu. Wielkim zainteresowaniem podczas obchodów 
600 rocznicy bitwy, cieszyła się wystawiona w Muzeum 
Bitwy pod Grunwaldem, część XV i XVI wieczna kolekcji. 
Zbroje husarskie prezentowane były również w Sejmie RP 
podczas obchodów 330 rocznicy Bitwy pod Wiedniem. 
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Zbroje, które są ilustracją wojskowości Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów, pokazywane były również w Rosji i na 
Białorusi. 

Wystawa była okazją do poznania uzbrojenia wojsk 
polskich z czasów bitwy pod Orszą (1514 r.) lub bitwy pod 
Kłuszynem (1610 r.), aż po czasy wiktorii pod Wiedniem 
(1683 r.). Całość wystawy uzupełniały obrazy z epoki. 
 
Koncert karnawałowy 

Niemal 150 osób zgromadził inaugurujący cykl 
"Spotkania ze sztuką - Opatówek 2014" Koncert Karnawa-
łowy w Sali Fortepianowej Muzeum Historii Przemysłu
w Opatówku. Z repertuarem m.in. J. S. Bacha, F. Chopina, 
F. Lehara wystąpili młodzi artyści: Małgorzata Piotrowska, 
Monika Woźniak, Kacper Odrobny, Bartłomiej Grzeluszka 
oraz związani z Opatówkiem: Alicja Sobczak i Dominik 
Niklas. Koncert, który odbył się 22 lutego 2014 r., poprowa-
dził pomysłodawca projektu Mateusz Walczak. Samorząd
gminy Opatówek reprezentowała Przewodnicząca Komisji 
Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Marlena Kiermas-
Gruszka. Organizatorzy cyklu - Inicjatywa dla Opatówka 
oraz Fundacja Ottenbreit zapewniają, że już niebawem 
odbędą się następne wydarzenia artystyczne w ramach 
projektu. 
 

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

WIADOMOŚCI BIBLIOTECZNE 
 

Wicemistrzostwo kraju za monografię
Monografia pt. "Ochotnicza Straż Pożarna w Tło-

kini Wielkiej w latach 1912-2012" napisana przez Małgo-
rzatę Judasz z Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci 
Gillerów w Opatówku we współpracy z Damianem Jakób-
czakiem z OSP w Tłokini Wielkiej zdobyła II miejsce w VIII 
Konkursie na prace popularnonaukowe i badawcze doty-
czące historii pożarnictwa. Konkurs ten ma charakter 
ogólnopolski i jest corocznie ogłaszany przez Komisję
Historyczną Zarządu Głównego Związku OSP RP. W tym 
roku na konkurs wpłynęło 46 prac z całego kraju. Jury 
nagrodziło lub wyróżniło 16 z nich. 

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród 
odbyło się 16 grudnia 2013 r. w siedzibie Zarządu Głów-
nego Związku OSP RP w Warszawie na uroczystym 
posiedzeniu Komisji Historycznej. Na spotkanie przybył
Waldemar Pawlak, prezes Zarządu Głównego Związku 
OSP RP. Podczas posiedzenia oddano także głos laurea-
tom konkursu. Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody hono-
rowe oraz wydawnictwa o tematyce strażackiej, które będą
dostępne w bibliotece w Opatówku. Nagrodzona praca 
została napisana z okazji jubileuszu stulecia Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Tłokini Wielkiej. Jej wydanie było
możliwe dzięki wsparciu finansowemu p. Leszka Aleksan-

drzaka, pp. Marty i Krzysztofa Dziedziców, p. Marka Szlen-
kiera, p. Jana Wange oraz Zarządu Powiatu Kaliskiego. 
 
Najnowsze prace Władysława Kościelniaka w bibliotece 

Przez ponad pół roku czytelnicy i goście Gminnej 
Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku mogli 
podziwiać obrazy Władysława Kościelniaka na wystawie 
zatytułowanej "Pejzaż i architektura". Prace nestora kalis-
kich artystów plastyków, powstałe w ostatnich latach, cie-
szyły się dużym zainteresowaniem zwiedzających wystawę.
Dlatego od lutego tego roku można oglądać w korytarzu 
biblioteki kolejne prace. Tym razem wraz z artystą udajemy 
się do Ziemi Świętej, Maroka, Grecji i Rumunii, by podzi-
wiać piękno architektury, egzotyczną przyrodę i starożytną
historię. Odwiedzamy też obiekty sakralne, a więc opactwo 
tynieckie, kaliską katedrę, drewniane kościółki, kapliczkę w
Tatrach, ale też cerkiew w Charkowie i bliskowschodni 
minaret. Historię przybliżają nam obrazy zamków w Książu, 
Chocimiu i Trokach, a dzięki pejzażom Zamojszczyzny 
i Ziemi Kaliskiej, obrazom młynów wodnych, wkompono-
wanych w otaczającą zieleń, możemy podziwiać piękno 
przyrody i dawnej architektury drewnianej. Zachęcamy do 
zwiedzania nowej wystawy Władysława Kościelniaka, 
świadczącej nie tylko o umiejętnościach, wiedzy i wrażli-
wości, ale także o twórczej pasji, która towarzyszy artyście 
przez całe życie. Wystawa będzie czynna do końca czerw-
ca 2014 roku i można ją oglądać w godzinach pracy 
biblioteki od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-19:00, 
w soboty w godz. 8:00-13:00. 
 
II spotkanie kronikarzy OSP 

14 marca br. w małej sali Gminnego Ośrodka 
Kultury w Opatówku odbyło się spotkanie kronikarzy OSP 
z powiatu kaliskiego. Przyjechały druhny i druhowie z Iwa-
nowic, Koźminka, Borowa, Tłokini Wielkiej oraz reprezen-
tanci gospodarzy - Zarządu Gminnego ZOSP w Opatówku. 

W kameralnym, dziesięcioosobowym gronie toczyły się roz-
mowy o praktycznych aspektach pracy kronikarza. Wszyst-
kie reprezentowane jednostki mają już zaprowadzone 
kroniki lub opracowane historie, częstokroć jednak wystę-
pują luki w zapisach oraz danych źródłowych. W jednost-
kach zgromadzono materiały, a problemy dotyczyły głównie 
opracowania ich w formie kronik. Rozmawiano o sposo-
bach uzupełniania braków w kronikach. Przedstawiono bu-
dowę wzorcowej kroniki, której przykładem jest wielokrotnie 
nagradzana kronika OSP w Roztoce. Analizowano przykła-
dowe wpisy, pod kątem występowania wszystkich najważ-
niejszych informacji. Ćwiczono tworzenie relacji kroni-
karskich z kilku typowych wydarzeń z życia jednostki OSP. 

Warsztaty prowadzili druh Bogdan Siwiński, zasłu-
żony kronikarz z OSP Roztoka k. Konina oraz Małgorzata 
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Judasz z biblioteki w Opatówku. Spotkanie odbyło się
z inicjatywy Bogdana Marszała, prezesa Zarządu Gmin-
nego Związku OSP RP w Opatówku i członka Prezydium 
Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Kali-
szu. Organizatorami byli: Zarząd Gminny Związku OSP RP 
w Opatówku oraz Gminna Biblioteka im. Braci Gillerów 
i Gminny Ośrodek Kultury w Opatówku. Wsparcia udzieliła
także p. Aleksandra Kalenska z Urzędu Gminy w Opatów-
ku. Organizatorzy dziękują druhowi Bogdanowi Siwińskie-
mu za bezinteresowne wsparcie w prowadzeniu warsztatów. 
 
Spotkania z Teresą Tomsią

Pierwszy prawdziwie wiosenny dzień roku Gminna 
Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów rozpoczęła spotka-
niem z poezją. Po raz kolejny zawitała do Opatówka Teresa 
Tomsia - poetka, eseistka, krytyk literacki, animatorka 
kultury. Głównym tematem dwóch spotkań z gościem 
biblioteki, które odbyły się 20 marca, była prezentacja 
środowiska wielkopolskich poetów, przede wszystkim jed-
nak twórczości dwóch nieżyjących już poetów związanych 
ze środowiskiem poznańskim: Wincentego Różańskiego 
i Andrzeja Ogrodowczyka. 

Na spotkaniu bibliotekarzy z bibliotek powiatu kalis-
kiego ziemskiego zatytułowanym "Poeta tworzy świat - 
sylwetki wielkopolskich poetów" Teresa Tomsia nawiązała
do swojej ostatniej publikacji pt. Rzeczywiste i wyobrażone: 
szkice, portrety, spotkania, przedstawiając biogramy obu 
poetów i fragmenty ich wierszy. Pokazała różnorodność 
życiorysów i ich odzwierciedlenie w twórczości poetów. 
Poetyckiej wizji otchłani, poszukiwania miejsca w realnym 
świecie i w wieczności, niepewności istnienia człowieka 
obecnej u Andrzeja Ogrodowczyka przeciwstawiła twór-
czość Wincentego Różańskiego, w której poeta zapytuje 
o sens bytu, o piękno i prawdę, pragnie określić swoje 
powołanie, jako twórcy, a wyrażając niezgodę na realny 
świat już tym samym uczestniczy w jego przemianach na 
lepsze. 

Popołudniowe spotkanie miało nieco inny charak-
ter. Oprócz podróży w kręgi wielkopolskich poetów, uczest-
nicy mieli okazję usłyszeć wiersze Teresy Tomsi. Powstała
dyskusja nad miejscem poezji w naszym współczesnym 
świecie, nad wagą poruszanych przez poetów problemów, 
ich zaangażowaniem w sprawy własnego narodu. Mówiono 
o poezji, która powstaje "tu i teraz" i jest bliska naszemu 
światu z jego najtrudniejszymi wątkami. Na spotkaniu 
obecni byli także lokalni twórcy, którzy mieli okazję
podyskutować z jedną z najwybitniejszych przedstawicielek 
współczesnej poezji polskiej. Dzień wcześniej odbyło się
posiedzenie Kapituły Nagrody Literackiej im. Ks. Jana 
Twardowskiego, które wyłoniło 7 poetów polskich do 

nagrody za rok 2013. W nominowanej siódemce znalazła
się także Teresa Tomsia. 

Pani Teresie Tomsi dziękujemy za ciekawe spotka-
nia w Opatówku, gratulujemy wyróżnienia Kapituły Nagrody 
Literackiej i życzymy otwartej drogi wśród popularyzatorów 
i wydawców poezji. Naszych Czytelników zachęcamy do 
zapoznania się z poezją Teresy Tomsi, książką o wojen-
nych losach jej kresowej rodziny pt. "Dom utracony, dom 
ocalony", a także z twórczością współczesnych poetów. 
Książki te znajdą Państwo w naszej bibliotece. 
 
Strażacki Internet 

Współpraca biblioteki z OSP z naszej gminy układa 
się świetnie, postanowiliśmy więc prześledzić i zaprezento-
wać druhom z naszej gminy tematykę strażacką w Interne-
cie. Powstała prezentacja multimedialna z przeglądem 
wybranych stron internetowych o zasięgu ogólnopolskim, 
regionalnym i lokalnym. Internet otwiera szereg nowych 
możliwości, z których - dzięki przedstawionej prezentacji - 
strażacy mogą korzystać w codziennej pracy. Jednostki, 
które chciałyby urozmaicić w ten sposób swoje zebrania, 
prosimy o kontakt z Małgorzatą Judasz, latarniczką działa-
jącą w naszej bibliotece (biblioteka dysponuje własnym 
niezbędnym sprzętem). Temat ten został zaprezentowany 
na walnych zebraniach OSP w Tłokini Wielkiej i Sierzcho-
wie. Uczestnicy zebrania, także starsi, przyjęli temat z przy-
chylnością i zainteresowaniem. 
 
Fotograficzny plener w Opatówku 

W Opatówku gościli fotograficy skupieni przy 
Gminnej Bibliotece Publicznej w Gorzycach Wielkich, która 
jest zaprzyjaźniona z biblioteką w Opatówku. Kilka godzin 
spędzili w Muzeum Historii Przemysłu, gdzie fotografowali 
eksponaty muzealne i ciekawe detale. Później wyruszyli na 
spacer po Opatówku. Odwiedzili kościół, park i Wądoły. 
Pokłosiem pleneru są piękne zdjęcia z Opatówka, które 
można oglądać na profilu biblioteki na Facebooku. 
 
Ferie w bibliotece 

Podczas tegorocznych ferii zimowych w Gminnej 
Bibliotece Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku nie 
zabrakło rozmaitych zajęć dla najmłodszych. W pierwszym 
tygodniu bibliotekę odwiedziło aż 72 dzieci, które wzięły
udział w kreatywnym konkursie Klockomania w bibliotece. 

Zabawa konkursowa polegała na stworzeniu oryginalnej 
budowli z klocków. Dzieci, po dobraniu się w pary, przycho-
dziły do biblioteki w umówionym terminie i w czasie półtorej 
godziny zmagały się z zadaniem. Wszystkie budowle zos-
tały sfotografowane, a po zakończeniu pierwszego etapu 
konkursu trafiły na profil biblioteki na Facebooku. Dalsze 
działanie konkursowe polegało na zebraniu największej 
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liczby głosów pod zdjęciem ze swoją budowlą. Aktywność 
jaką wykazały dzieci i ich rodziny była ogromna. Zdjęcia 
i wydarzenia związane z samym konkursem zebrały ponad 
27 tys. odsłon. Największą liczbę głosów zdobyły i tym 
samym zwyciężyły Amelia Bartosik i Melania Bugajna, które 
otrzymały pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe. 
8 marca, podczas wręczenia nagród, została rozlosowana 
pośród wszystkich uczestników Klockomanii także nagroda 
dodatkowa w postaci zestawu 250 klocków, którą ufundo-
wał właściciel marki Klockologia.pl. Trafiła ona do Marcina 
Rajcy, a firmowe kubeczki otrzymały Marysia Garlińska, 
Dorota Misiak i Iza Mazurowska. 

W drugim tygodniu ferii, 11 lutego dzieci uczestni-
czyły w zajęciach zorganizowanych w czytelni biblioteki, 
a także w atrakcyjnym wyjeździe do Leśnego Centrum 
Edukacyjnego w Winiarach. Leśniczy Tomasz Czerniak 
przyjął uczestników wycieczki w przytulnej sali edukacyjnej, 
gdzie płonął ogień w kominku i do obejrzenia było mnóstwo 
ciekawych eksponatów związanych z lasem. Każdy miał
okazję zapoznać się z wartościowymi informacjami, poroz-
mawiać o roślinach i grzybach, o tym co daje człowiekowi 
las i co człowiek może zrobić dla lasu, aby przetrwał dla 
kolejnych pokoleń. Piękna pogoda i czas pozostały do 
odjazdu autobusu pozwolił na pójście na spacer do winiars-
kiego lasu. Po powrocie do Opatówka uczestnicy wycieczki 
udali się do parku, gdzie porozwieszali na drzewach karmę
dla ptaków, co było częścią misji powierzonej wszystkim 
przez leśniczego. 
 

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

WIADOMOŚCI SPORTOWE 
 

Turniej piłki ręcznej 
W sobotę 11 stycznia br., w Hali Sportowej im. 

Polskich Olimpijczyków w Opatówku, odbył się Noworoczny 
Turniej Piłki Ręcznej ''Handball Cup Opatówek 2014'' 
o Puchar Wójta Gminy Opatówek. Inicjatorem sportowej 
imprezy był Zbigniew Muzalewski, nauczyciel wychowania 
fizycznego w Szkole Podstawowej w Opatówku. Uroczys-
tego otwarcia turnieju dokonali: Sławomir Skoczek Prezes 
Zarządu KPR Szczypiorno Kalisz oraz Krzysztof Dziedzic 
Sekretarz gminy Opatówek. W rozgrywkach udział wzięły
trzy drużyny pierwszoligowe: MKS Kalisz, KPR Ostrovia 
Ostrów Wlkp., Nielba Wągrowiec oraz jedna drużyna 
z Superligi - Piotrkowianin Piotrków Trybunalski. Sporto-
wym zmaganiom przyglądali się zaproszeni goście: Bogdan 
Sojkin Wiceprezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce, Dariusz 
Grodziński Wiceprezydent Kalisza, Paweł Bąkowski Prze-
wodniczący Rady Gminy Opatówek, Marlena Kiermas-
Gruszka Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu 
i Zdrowia Rady Gminy Opatówek, a także prezesi klubów 
sportowych oraz organizatorzy. Była to okazja do oceny 
stanu przygotowania drużyn do dalszych kolejek, a także
doskonała promocja piłki ręcznej w regionie. 

W wyniku zaciętej sportowej rywalizacji zwycięska 
okazała się drużyna z Wągrowca, która pokonała w finale 
zawodników z Piotrkowa Trybunalskiego 28:19. Gospoda-
rze zajęli trzecie miejsce przegrywając w półfinale z Piotr-
kowianinem 24:33, a w meczu o brąz pokonując Ostrovię
34:21. Wszystkie drużyny biorące udział w turnieju otrzy-
mały puchary oraz dyplomy, które wręczyli: Sebastian 
Wardęcki Wójt Gminy, Krzysztof Dziedzic Sekretarz Gminy, 
Sławomir Skoczek Prezes Zarządu KPR Szczypiorno 
Kalisz oraz Zbigniew Muzalewski nauczyciel wychowania 
fizycznego w Szkole Podstawowej w Opatówku. W przer-
wie ok. godz. 13:00 rozegrany został mecz uczniowski 
pomiędzy Szkołą Podstawową w Opatówku a UKS "NIKE" 
ze Szkoły Podstawowej nr 10 z Kalisza. Ostatecznie lepsza 

okazała się drużyna z Kalisza, która pokonała gospodarzy. 
Młodzi zawodnicy reprezentujący szkoły podstawowe 
z Opatówka i Kalisza otrzymali pamiątkowe dyplomy i słod-
kie upominki. 

Skład drużyny SP Opatówek: Miłosz Bugajny, Jakub Cieś-
lak, Beniamin Jamroziak, Patryk Jasiorski, Michał Kraw-
czak, Kacper Krysiak, Miłosz Kuciński, Grzegorz Mazurow-
ski, Daniel Nowakowski, Adrian Olejnik, Sebastian Olejnik, 
Łukasz Tułacz, Jakub Woźniak. 
 

Skład drużyny UKS "NIKE" Kalisz: Wiktor Grygorcewicz, 
Dominik Januszkiewicz, Wojciech Kaczor, Witold Kozerka, 
Adam Lipicki, Filip Owczarek, Maciej Przybył, Paweł Ra-
szewski, Jakub Sobański, Jan Tyc. 
 

Wyniki meczów: 
półfinały:
MKS Kalisz - Piotrkowianin Piotrków Trybunalski - 24:33 
(12:15) 
Nielba Wągrowiec - KPR Ostrovia - 29:18 (17:11) 
mecz o 3 miejsce:
MKS Kalisz - KPR Ostrovia - 34:21 (19:12) 
finał:
Nielba Wągrowiec - Piotrkowianin Piotrków Trybunalski - 
28:19 (12:9). 
 

Klasyfikacja końcowa: 
I miejsce - Nielba Wągrowiec 
II miejsce - Piotrkowianin Piotrków Trybunalski 
III miejsce - MKS Kalisz 
IV miejsce - KPR Ostrovia 
 

Organizatorzy: Urząd Gminy w Opatówku, MKS PWSZ 
Szczypiorno Kalisz. 
Koordynatorzy: Tadeusz Zentel - Wiceprezes Zarządu KPR 
Szczypiorno Kalisz, Krzysztof Dziedzic - Sekretarz Gminy 
Opatówek. 
 
Turniej Halowej Piłki Nożnej OSP 

W sobotę 25 stycznia w hali im. Polskich Olimpij-
czyków w Opatówku odbył się III Noworoczny Turniej 
Halowej Piłki Nożnej Ochotniczych Straży Pożarnych 
Gminy Opatówek. Turniej zorganizowany został przez 
Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Opatówku i Urząd
Gminy w Opatówku. Turniej miał na celu doskonalenie 
sprawności fizycznej, popularyzację zdrowego stylu życia 
oraz sportu, a w szczególności piłki nożnej, a także
integrację ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy 
Opatówek. Uroczystego otwarcia rozgrywek dokonał
Sekretarz Gminy Opatówek Krzysztof Dziedzic. 

W turnieju wzięło udział siedem drużyn reprezentu-
jących jednostki OSP: Borów, Chełmce, Michałów Drugi, 
Opatówek, Rajsko, Sierzchów i Tłokinia Wielka. W wyniku 
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losowania drużyny zostały podzielone na dwie grupy, 
w których rozgrywały mecze systemem "każdy z każdym". 
Do półfinału awansowały drużyny z Rajska, Chełmc, Opa-
tówka oraz Sierzchowa. W pierwszym meczu półfinałowym 
drużyna OSP z Opatówka w dogrywce pokonała drużynę
OSP z Chełmc. Drugi półfinał zakończył się zwycięstwem 
OSP z Rajska. Mecz o III miejsce wygrała drużyna 
z Sierzchowa. Zwycięzcę turnieju w meczu finałowym 
wyłoniły dopiero rzuty karne. W regulaminowym czasie 
drużyny OSP z Rajska oraz OSP z Opatówka zdobyły po 
jednej bramce. Po dogrywce, podczas której drużyny 
strzeliły także po jednym golu, nastąpiły rzuty karne. 
W rzutach karnych lepsi okazali się druhowie OSP z Rajska 
i tym samym trzeci raz z rzędu wygrali Noworoczny Turniej 
Halowej Piłki Nożnej OSP Gminy Opatówek. Po zaciętym 
finałowym meczu, uroczystego podsumowania, w imieniu 
Związku Gminnego OSP oraz władz samorządowych, 
dokonali koordynatorzy turnieju: dh Henryk Łazarek, dh 
Bogdan Marszał, dh Krzysztof Dziedzic oraz dh Paweł
Bąkowski. 

Wszystkie drużyny uczestniczące w rozgrywkach 
otrzymały statuetki, dyplomy za udział oraz piłki do futbolu, 
a zdobywcy trzech pierwszych miejsc, oprócz dyplomów, 
otrzymali puchary. Statuetkę otrzymali również; najlepszy 
strzelec Marcin Gaweł, który zdobył 12 bramek, najskutecz-
niejszy bramkarz Michał Jeżyk - obaj z OSP w Rajsku oraz 
najstarszy uczestnik turnieju Daniel Walczyński z OSP 
w Opatówku. 

Organizatorzy i uczestnicy turnieju składają ser-
deczne podziękowania wszystkim, którzy pomogli w organi-
zacji imprezy, w szczególności: władzom gminy Opatówek 
za udostępnienie hali sportowej oraz za słodki poczęstunek 
i napoje dla uczestników turnieju, panom Arkadiuszowi 
Stachowi oraz Rafałowi Stępniowi za sędziowanie oraz 
dyrekcji i pracownikom Gimnazjum im. Agatona i Stefana 
Gillerów w Opatówku. 
 
Turniej tenisa stołowego 

W sobotę 15 lutego br. w Hali Widowiskowo-Spor-
towej im. Polskich Olimpijczyków w Opatówku, po raz dzie-
siąty odbył się Turniej o Puchar Wójta Gminy Opatówek 
w tenisie stołowym ph. "Żyj zdrowo i sportowo". Organizato-
rami tegorocznej imprezy sportowej byli: Urząd Gminy 
w Opatówku, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opa-
tówku oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Cieni Pierwszej. 
Uroczystej inauguracji turnieju - w imieniu organizatorów 
i gospodarzy - dokonał Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic 
i Daniel Janiak Prezes OSP w Cieni Pierwszej. Celem 
turnieju było wzbudzenie wśród dzieci, młodzieży i osób 
dorosłych motywacji do życia bez nałogów, wyuczenie 
zdrowych postaw rywalizacji, promocja atrakcyjnego zdro-

wego stylu życia, wspomaganie rodzin w procesie wycho-
wywania dzieci. Podczas turnieju przewodnicząca GKRPA 
przeprowadziła warsztaty profilaktyczne dla opiekunów jed-
nostek OSP. 

W sportowych zmaganiach wzięło udział 150 za-
wodników z 11 jednostek OSP: Borów, Chełmce, Szałe, 
Kobierno, Opatówek, Cienia Pierwsza, Porwity, Rajsko, 
Sierzchów, Tłokinia Wielka, Trojanów. Łącznie w rozgryw-
kach uczestniczyło około 220 osób - zawodników, opieku-
nów i kibiców. Nad przebiegiem rozgrywek czuwali sędzio-
wie: Monika Baran, Daniel Kupczyk, Zbigniew Muzalewski 
i Artur Banasiak. Oto osiągnięte wyniki: 
 

Dziewczęta/kobiety:
- kategoria wiekowa do 14 lat: I miejsce Paulina Gry-

czyńska OSP Borów, II miejsce Iwona Tomczak OSP 
Opatówek, III miejsce Gabriela Sobieraj OSP Borów 

- kategoria wiekowa 14-16 lat: I miejsce Karolina Frąt-
czak OSP Rajsko, II miejsce Lucyna Szymańska OSP 
Rajsko, III miejsce Ewa Sobczak Tłokinia Wielka 

- kategoria wiekowa 16-21 lat: I miejsce Monika Bach 
OSP Tłokinia Wielka, II miejsce Dominika Szymańska 
OSP Rajsko, III miejsce Ewelina Pejaś OSP Porwity 

- kategoria wiekowa 22-30 lat: I miejsce Anna Hadaś
OSP Opatówek, II miejsce Alicja Sobczak OSP Tłokinia 
Wielka, III miejsce Aleksandra Szambelan OSP Borów 

- kategoria wiekowa 31-40 lat: I miejsce Izabela Krzywda 
OSP Porwity, II miejsce Monika Ćwiklińska OSP Bo-
rów, III miejsce Teresa Pejaś OSP Porwity 

- kategoria wiekowa 41 lat i powyżej: I miejsce Agniesz-
ka Szczęsna OSP Opatówek, II miejsce Lilla Banaś
OSP Porwity 

 

Chłopcy/mężczyźni:
- kategoria wiekowa do 14 lat: I miejsce Grzegorz Mazu-

rowski OSP Opatówek, II miejsce Sebastian Olejnik 
OSP Opatówek, III miejsce Bartosz Janik OSP Borów 

- kategoria wiekowa 14-16 lat: I miejsce Patryk Biernat 
OSP Porwity, II miejsce Jacek Maciejewski OSP Rajs-
ko, III miejsce Robert Liberacki OSP Rajsko 

- kategoria wiekowa 16-21 lat: I miejsce Sebastian Bach 
OSP Rajsko, II miejsce Przemysław Perskawiec OSP 
Rajsko, III miejsce Damian Jeziorski OSP Rajsko 

- kategoria wiekowa 22-30 lat: I miejsce Rafał Kaczma-
rek OSP Trojanów, II miejsce Michał Frątczak OSP 
Rajsko, III miejsce Jacek Sobieraj OSP Borów 

- kategoria wiekowa 31-40 lat: I miejsce Maciej Gruszka 
OSP Opatówek, II miejsce Michał Janik OSP Borów, 
III miejsce Maciej Szczot OSP Chełmce 

- kategoria wiekowa 41 lat i powyżej: I miejsce Grzegorz 
Janik OSP Borów, II miejsce Marek Szczęsny OSP 
Opatówek, III miejsce Mirosław Gruszka OSP Borów 
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W klasyfikacji generalnej w kategorii mężczyzn niepokonani 
okazali się zawodnicy z OSP w Rajsku zdobywając Puchar 
Wójta Gminy. Natomiast w kategorii kobiet Puchar Wójta 
Gminy otrzymała OSP w Opatówku. Indywidualni zwy-
cięzcy w poszczególnych kategoriach z rąk Wójta Gminy 
Opatówek Sebastiana Wardęckiego otrzymali nagrody 
rzeczowe i medale ufundowane w ramach Gminnego Pro-
gramu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych oraz zakupione przez Urząd Gminy w Opatówku. 
Pozostali zawodnicy otrzymali dyplomy za udział w turnieju 
i skromne upominki ufundowane przez sponsorów. 

Sportowym zmaganiom przyglądali się zaproszeni 
goście: Przewodniczący Rady Gminy Paweł Bąkowski, 
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia 
Marlena Kiermas-Gruszka, Komendant Gminny OSP RP 
Stanisław Baran, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego 
Związku OSP RP w Opatówku Bogdan Marszał, dyrektor 
Zespołu Szkół w Rajsku Honorata Wolniaczyk, sołtys wsi 
Józefów Małgorzata Marciniak, Józef Pająk, a także prezesi 
i przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy 
Opatówek. W rozgrywkach gościnnie wystąpili: Michał
Wójcik, Damian Janiak, Michał Majda, Adam Kopytek 
z OSP w Brzeźnicy, którzy zaprezentowali wysoki poziom 
gry w tenisa stołowego. 

Turniej uzyskał wsparcie Banku Spółdzielczego 
Ziemi Kaliskiej w Opatówku, Jutrzenki Colian S.A., pp. Marii 
i Ryszarda Prusów z Cieni Pierwszej, pp. Agnieszki i Toma-
sza Witczaków z Cieni Pierwszej - za co organizatorzy 
serdecznie dziękują.

MKS Kalisz wygrywa w Opatówku 
W niedzielę, 2 marca br. w Hali Sportowej im. Pols-

kich Olimpijczyków w Opatówku odbył się mecz kończący 
20. serię spotkań w grupie B I ligi pomiędzy MKS Kalisz 
a Anilaną UŁ Łódź. Zawodnicy MKS Kalisz bez większych 
problemów ograli młody zespół Anilany Łódź. Po tym 
zwycięstwie kaliszanie awansowali na 5. miejsce w tabeli. 
Miejscowi kibice stawili się licznie w opatóweckim obiekcie 
i gorąco dopingowali zespół z najstarszego miasta. 

Niedzielny mecz pomiędzy MKS Kalisz - Anilana 
PŁ UŁ Łódź zakończył się wynikiem: 34:20 (16:11). Najwię-
cej bramek dla zwycięzców zdobył Mariusz Kuśmierczyk, 
który swoje pierwsze ligowe szlify zdobywał właśnie 
w Łodzi. Jedną bramkę mniej od rozgrywającego zdobył
Łukasz Sieg, obrotowy MKS. Na wyróżnienie zasłużyła
także młodzież. Kolejny udany mecz zaliczył 19-letni Kamil 
Adamski, a debiut na I-ligowych parkietach miał jego 
rówieśnik, Adam Frankowski, który przywitał się z kibicami 
dwoma trafieniami. 
 
Turniej Wiedzy Pożarniczej 
 

Eliminacje gminne
29 marca br. w Zespole Szkół w Chełmcach odbyły

się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom". Turniej zorga-
nizowany został przez Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP 
RP w Opatówku i Urząd Gminy. Do eliminacji zgłoszono 
dwudziestu dwóch uczestników reprezentujących Ochotni-
cze Straże Pożarne z terenu gminy Opatówek. Zawodników 
i gości przywitał Przewodniczący Komisji d/s Młodzieży
ZOG ZOSP RP dh Henryk Łazarek. Następnie głos zabrał
dyrektor Zespołu Szkół w Chełmcach Tomasz Mikucki 
życząc uczestnikom turnieju powodzenia i zajęcia jak naj-
lepszych miejsc. 

Młodzież rywalizowała w dwóch etapach: w pisem-
nym należało rozwiązać test, w ustnym, odpowiedzieć na 
pytania z zakresu pożarnictwa oraz wykazać się znajo-
mością sprzętu pożarniczego i zasad udzielania pierwszej 

pomocy. Tuż po godzinie 9:00 rozpoczęto eliminacje 
pisemne. Uczestnicy otrzymali test składający się z 30-40 
pytań (zależnie od grupy wiekowej), na rozwiązanie którego 
przewidziano 30 minut. Zakres tematyczny turnieju obejmo-
wał wiedzę z zakresu: historii pożarnictwa, procesów 
fizykochemicznych, sprzętu i wyposażenia straży pożar-
nych, organizacji działań ratowniczych, przepisów ochrony 
przeciwpożarowej oraz pomocy przedmedycznej. W czasie, 
gdy komisja sprawdzała testy i podliczała punktację, dla 
uczestników przygotowano słodki poczęstunek oraz napoje. 

Do ścisłego finału zakwalifikowało się po 5 uczest-
ników z I i II grupy wiekowej, którzy uzyskali największą
liczbę punktów w teście pisemnym oraz 1 osoba z III grupy 
wiekowej. Zmagania oceniało jury w składzie: dh Bogdan 
Marszał, dh Stanisław Baran, dh Jarosław Budka, dh Mar-
cela Raszewska oraz dh Andrzej Wolf, który nadzorował
część praktyczną - rozpoznawanie sprzętu. Członkami 
honorowi byli: Wójt Gminy Sebastian Wardęcki, Sekretarz 
Gminy Krzysztof Dziedzic oraz dyrektor Zespołu Szkół
w Chełmcach Tomasz Mikucki. Końcowa klasyfikacja 
przedstawia się następująco: 
 

I grupa wiekowa (szkoły podstawowe):
1 miejsce - Agata Małoburska, OSP w Opatówku 
2 miejsce - Jakub Bilski, OSP w Rajsku 
3 miejsce - Sandra Kasperek, OSP w Opatówku 
4 miejsce - Julia Druciarek, OSP w Chełmcach 
5 miejsce - Julia Gaczyńska, OSP w Rajsku 
 

II grupa wiekowa (gimnazja):
1 miejsce - Wiktoria Skonieczna, OSP w Rajsku 
2 miejsce - Ewa Sobczak, OSP w Tłokini Wielkiej 
3 miejsce - Wiktor Danielewski, OSP w Rajsku 
4 miejsce - Aleksandra Jopek, OSP w Tłokini Wielkiej 
5 miejsce - Adrian Danielewski, OSP w Rajsku 
 

III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne):
1 miejsce - Ola Raszewska, OSP w Tłokini Wielkiej 
 

Wójt Gminy Sebastian Wardęcki wraz z Komendantem 
Gminnym OSP dh Stanisławem Baranem wręczyli zdobyw-
com pięciu pierwszych miejsc nagrody rzeczowe, a pozos-
tali uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy za udział
w eliminacjach. Zawodnicy, którzy zajęli pierwsze i drugie 
miejsce w każdej z kategorii wiekowej, reprezentowali 
gminę Opatówek podczas eliminacji powiatowych. 

Organizatorzy i uczestnicy turnieju składają ser-
deczne podziękowania wszystkim, którzy pomogli w organi-
zacji i sprawnym przebiegu eliminacji, w szczególności: 
władzom gminy Opatówek, dyrektorowi Zespołu Szkół
w Chełmcach Tomaszowi Mikuckiemu oraz pracownikom 
szkoły, druhnom i druhom z OSP w Chełmcach, Rajsku, 
Tłokini Wielkiej oraz Opatówku, osobom przygotowującym 
zawodników, członkom jury, władzom ZOG ZOSP RP 
w Opatówku, prezesom OSP z terenu gminy, opiekunom 
młodzieży, a przede wszystkim uczestnikom, którzy posia-
dają ogromną wiedzę z zakresu ochrony przeciwpożarowej, 
działalności OSP a także ratownictwa. Dowodem tego był
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bardzo wyrównany poziom zawodników w II grupie wieko-
wej, gdzie o zajętym miejscu zadecydowała liczba punktów 
uzyskanych na teście pisemnym. 
 

Eliminacje powiatowe
Komisja ds. MDP ZOP ZOSP RP w Kaliszu, pod 

przewodnictwem dh Henryka Łazarka przeprowadziła elimi-
nacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożar-
niczej "Młodzież zapobiega pożarom" w Zespole Szkół
w Cekowie - Kolonii w dniu 5 kwietnia br. W eliminacjach 
uczestniczyli zwycięzcy zajmujący pierwsze i drugie miejs-
ca w etapie gminnym. Jury pod przewodnictwem zastępcy 
Komendanta Miejskiego PSP w Kaliszu bryg. Marka 
Burzyńskiego, po dokonaniu oceny prac pisemnych zakwa-
lifikowało do finału w I grupie wiekowej (szkoły podsta-
wowe) Wiktora Białeckiego i Szymona Kurcbacha z gminy 
Brzeziny oraz Klaudię Roszak z gminy Ceków Kolonia. 
W II grupie wiekowej (gimnazja) Dominikę Czerniak z gmi-
ny Żelazków, Ewę Sobczak z gminy Opatówek oraz Oliwię
Otrębską z gminy Ceków Kolonia. W III grupie wiekowej 
(szkoły ponadgimnazjalne) Adriana Lipińskiego z gminy 
Szczytniki, Kamila Janika z gminy Żelazków, Olę Raszew-
ską z gminy Opatówek oraz Bartosza Tułacza z gminy 
Brzeziny. W wyniku rozgrywek finałowych kolejność zaję-
tych miejsc przedstawia się następująco: 
 

grupa I
I miejsce - Szymon Kurcbach 
II miejsce - Klaudia Roszak 
III miejsce - Wiktor Białecki 
grupa II
I miejsce - Ewa Sobczak 
II miejsce - Dominika Czerniak 
III miejsce - Oliwia Otrębska 
grupa III
I miejsce - Ola Raszewska 
II miejsce - Adrian Lipiński 
III miejsce - Bartosz Tułacz 
IV miejsce - Kamil Janik 
 

Zwycięzcy z poszczególnych grup: Szymon Kurcbach, Ewa 
Sobczak oraz Ola Raszewska będą reprezentować powiat 
kaliski w eliminacjach wojewódzkich w dniu 26 kwietnia 
w Malanowie w powiecie tureckim. 

Reprezentanci naszej gminy nie po raz pierwszy 
będą uczestniczyć w eliminacjach wojewódzkich. Gratulu-
jąc zwycięstwa w eliminacjach powiatowych Ewie i Oli, 
dziękując im za tak duże zaangażowanie w sprawy wiedzy 
pożarniczej, życzymy zwycięstwa w eliminacjach woje-
wódzkich. Dziękujemy bardzo druhnom i druhom, którzy 
pomogli przygotować się zawodniczkom z OSP Tłokinia 
Wielka, a w szczególności dh. prezesowi Stanisławowi 
Baranowi, dh. Marceli Raszewskiej i dh. Alicji Sobczak za 
bardzo dobre przygotowanie z wiedzy o sprzęcie pożarni-
czym. Bardzo gorące podziękowania należą się także
druhom z OSP w Rajsku i OSP w Opatówku, których 
reprezentowali Agata Małoburska, Jakub Bilski i Wiktoria 
Skonieczna. Dziękując wszystkim zapraszamy do uczest-
nictwa w turnieju w przyszłym roku. 
 

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

WIADOMOŚCI SZKOLNE 
 
PRZEDSZKOLE W OPATÓWKU 
 
Wiadomości z przedszkola 

W grudniu 2013 roku odbyły się w naszym przed-
szkolu w każdej grupie wiekowej "Świąteczne spotkania 
z Mikołajem". Dla Mikołaja i rodziców dzieci przygotowały

piękne programy artystyczne, a Mikołaj obdarował wszystkie 
dzieci prezentami. 

W styczniu br. przedszkole gościło babcie i dziad-
ków naszych przedszkolaków. Czekał na nich słodki po-
częstunek, a dzieci przygotowały piękne programy artys-
tyczne, laurki i własnoręcznie wykonane kwiatki. 

Bal karnawałowy przedszkolaków odbył się w lu-
tym. Rodzice przygotowali dzieciom piękne stroje. Przy 
wspaniałej oprawie muzycznej przygotowanej przez 
p. M. Ludwickiego, który prowadzi w naszym przedszkolu 
rytmikę, dzieci wesoło bawiły się, były też konkursy 
z nagrodami. 

Rada Rodziców, dyrektor i pracownicy Publicznego 
Przedszkola w Opatówku zorganizowali bal karnawałowy 
dla rodziców i sympatyków przedszkola, który odbył się
1 marca br. w sali OSP. Dochód z balu przeznaczony został
na zakup pomocy edukacyjnych i zabawek dla przedszkola. 

W marcu odbył się konkurs pt. "Pojazdy". Chętni 
rodzice, wspólnie z dziećmi wykonywali pojazdy wykorzys-
tując surowce wtórne. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło
14 marca. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz 
drobne upominki. Na dzieci i rodziców czekał słodki 
poczęstunek. Gratulujemy dzieciom i rodzicom ciekawych 
pomysłów. 

Dnia 21 marca br. całe przedszkole wyruszyło
powitać wiosnę. Przy wesołym śpiewie dzieci pożegnały
zimową "Marzannę", którą przygotowały z nauczycielami. 

Więcej o wydarzeniach z przedszkola można prze-
czytać na stronie internetowej www.ppopatowek.pl. 

 
********** 

 
SZKOŁA PODSTAWOWA W OPATÓWKU 
 
WOŚP

Po raz kolejny uczniowie i nauczyciele Szkoły
Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku 
dołączyli do zespołu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy, by zagrać na zakup specjalistycznego sprzętu dla 
dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki seniorów. 
Tegoroczna kwesta odbyła się w dwóch etapach. W dniu 
8 stycznia zbieraliśmy fundusze w ramach imprezy zamk-
niętej poprzedzającej finał WOŚP. Wolontariuszami byli 
uczniowie klasy IIb: Hanna Król, Zuzanna Kliber, Szymon 
Gruszka. Zebrana przez nas kwota 1001,38 zł przekazana 
została do Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej w Opa-
tówku oraz dopisana do symbolicznego czeku, który kaliscy 
cykliści przekazali Jurkowi Owsiakowi w dniu finału WOŚP. 

Drugi etap zbiórki odbył się 12 stycznia na ulicach 
Opatówka. Uczennice klas V: Julia Judasz, Nikola Kas-
przycka, Zuzanna Kaźmierczak, Klaudia Dworniak, Justyna 
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Namysł, Zuzanna Stankiewicz, Olga Werner oraz uczniowie 
klasy II: Melania Bugajna, Kaja Woźniak, Jan Gadera 
z uśmiechami na twarzach, zaangażowaniem i wytrwałoś-
cią zachęcali Opatowian do wrzucania pieniędzy do pu-
szek. Młodzi wolontariusze uzyskali rekordową sumę
5972,39 zł. Zebrana kwota została przekazana do PKO BP. 

Dziękujemy wszystkim, którzy zagrali razem z nami 
podczas 22 finału WOŚP, którzy otworzyli serca i portfele 
wrzucając pieniądze do puszek. Gorąco dziękujemy rów-
nież rodzicom, którzy okazali gościnność, dzięki której 
mogliśmy się ogrzać i napić gorącej herbaty. Bardzo dzię-
kujemy za otwarte serca wszystkim ofiarodawcom i naszym 
zdeterminowanym wolontariuszom. Koordynatorem i opie-
kunem obu akcji była p. Iwona Walczak. 
 
Dzień Babci i Dziadka 

1 lutego br. o godz. 15:00 rozpoczęła się w naszej 
szkole, już po raz trzynasty, uroczystość z okazji Dnia 
Babci i Dziadka. Przygotowali ją członkowie szkolnego koła
artystycznego, którego opiekunkami są panie: A. Lintner 
i R. Narczyńska. Na uroczystość przybyły oczywiście bacie, 
dziadkowie, rodzice, nauczyciele i zaproszeni goście: 

przewodniczący Rady Gminy Opatówek Paweł Bąkowski, 
proboszcz naszej parafii ks. prałat Władysław Czamara, 
wikariusz ks. Mariusz Kubisiak, przewodnicząca Komisji 
Oświaty, Kultury Sportu i Zdrowia p. Marlena Kiermas-
Gruszka, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci 
Gillerów w Opatówku Jadwiga Miluśka-Stasiak, bibliote-
karka tejże biblioteki B. Sulwińska, naczelnik OSP w Opa-
tówku Mariusz Małoburski, wiceprzewodnicząca rady rodzi-
ców Honorata Małoburska, opatówecka poetka Marianna 
Kocemba, prezes Gminnej Spółdzielni "Samopomoc 
Chłopska" w Opatówku Eleonora Gieszczyńska. 

Wszystkich zebranych powitał serdecznie dyrektor 
szkoły Mateusz Przyjazny. Potem swój występ rozpoczęli 

uczniowie klas I, którzy zaprezentowali piękne wiersze 
i piosenki poświęcone ukochanym babciom i dziadkom. 
W dalszej części uroczystości widzowie obejrzeli insceniza-
cję baśni "Czerwony Kapturek". Przedstawienie dostarczyło
wszystkim obecnym wielu emocji. Wspaniała gra młodych 
aktorów, pomysłowa scenografia, bajkowe kostiumy, melo-
dyjne piosenki i żartobliwe teksty sprawiły, że na sali co 
chwila słychać było śmiech i brawa. Mali artyści stworzyli 
pełne humoru, barwne, rozśpiewane przedstawienie, które - 
mamy nadzieję - na długo pozostanie w pamięci widzów. 
W roli tytułowej wystąpiła uczennica klasy IIa Karolina 
Janiak, która z powierzonego zadania wywiązała się
znakomicie. Niezwykle barwną kreację stworzyła również
Maria Wolf, która wspaniale zagrała rolę złego i przebie-
głego wilka. Na uwagę zasługują też kreacje: Jakuba 
Łazika - gajowy, Marty Panfil - mama Czerwonego Kaptur-
ka, Oliwii Szmaja - babcia. Przedstawienie zakończyło się
wykonaniem przez wszystkich piosenki pt. "Kochamy was". 

Następnie głos zabrał dyrektor szkoły oraz zapro-
szeni goście. Dziękując za przygotowanie uroczystości, 
gratulowali dzieciom wielu talentów i pięknego występu. 
Wykonawcy otrzymali też słodycze ufundowane przez 
władze naszej gminy. Po wyjściu z auli szkolnej widzowie 
jeszcze długo dzielili się wrażeniami ze spektaklu, 
a w oczach babć i dziadków można było dostrzec dumę ze 
swoich wnucząt. Wierzymy, że przedstawienie było miłym 
upominkiem i sprawiło babciom i dziadkom wiele radości. 
Opiekunki koła składają podziękowania radzie rodziców, 
pp. Agnieszce i Dariuszowi Kaźmierczakom, p. Barbarze 
Gomułce oraz wszystkim, którzy okazali pomoc w przygoto-
waniu przedstawienia. 
 
Wizyta w urzędzie gminy 

W dniu 17 stycznia dzieci ze Szkoły Podstawowej 
im. Janusza Kusocińskiego - filia w Sierzchowie uczestni-
czyły w wycieczce do Urzędu Gminy w Opatówku. Celem 
spotkania było przeprowadzenie wywiadu z Sekretarzem 
Gminy Krzysztofem Dziedzicem na temat odnawialnych 
źródeł i oszczędnego gospodarowania energią elektryczną
w placówkach publicznych i oświatowych na terenie Gminy 
Opatówek. Pan Sekretarz bardzo rzeczowo i wyczerpująco 
udzielał odpowiedzi na pytania zadawane przez uczniów, 
a także oprowadził ich po budynku Urzędu Gminy. Każde 
dziecko mogło zasiąść w fotelu Wójta Gminy. Bardzo 
dziękujemy za miłe przyjęcie i umożliwienie przeprowadze-
nia ankiety wśród pracowników Urzędu Gminy na temat: 
"Zużycia energii elektrycznej w gospodarstwie domowym". 
 
Spotkanie misyjne 

3 marca br. w naszej szkole miało miejsce spotka-
nie misyjne z koordynatorkami Fundacji Księdza Orione 
"Czyńmy Dobro": p. Klaudią Zielińską i p. Elżbietą Garnca-
rek. "Edukacja szansą na lepsze jutro dla Kenii" - tak 
brzmiał temat spotkania. Panie pokazały uczniom film 
zrealizowany podczas ich pobytu w Kenii na misji, gdzie 
pracowały jako woluntariuszki. Następnie w formie prezen-
tacji multimedialnej przedstawiły dzieciom jak wygląda 
życie w Kenii w wiosce Laare. W dalszej części spotkania 
uczniowie dowiedzieli się, jak można zmienić ten stan 
rzeczy. Pani Klaudia opowiedziała o projekcie adopcji na 
odległość jako szansie na lepsze jutro dla Kenii. Dzięki 
temu projektowi dzieci mogą się uczyć, są odżywione, 
ubrane i ubezpieczone. Pani Ela natomiast mówiła
o projektach ekologicznych, które fundacja realizuje na 
rzecz misji. Okazuje się, że plastikowe nakrętki mogą
służyć do wykonania różańców na misje, a makulatura 
przyczynia się do budowy upragnionej studni. Wielką
atrakcją dla uczniów były gadżety afrykańskie, którym 
mogły przyjrzeć się z bliska, a były to: zabawki z kapsli po 
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coca-coli, torba zrobiona ze zużytych reklamówek, tykwa, 
biżuteria i instrumenty muzyczne. 

Uczniowie byli bardzo zainteresowani prezentowa-
nym tematem. Poruszył ich los biednych kenijskich dzieci 
naznaczonych głodem, brakiem dostępu do wody, ograni-
czonym dostępem do edukacji i nękającymi ich chorobami. 
Samorząd uczniowski przeprowadził wśród uczniów zbiórkę
pieniędzy, które na zakończenie spotkania przekazane 
zostały na rzecz misji w Kenii. 
 
Spotkanie z policjantami 

27 marca br. naszą szkołę odwiedzili policjanci 
z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej w Kali-
szu. Panowie omówili z uczniami zasady ruchu drogowego, 
powiedzieli jak bezpiecznie zachowywać się w różnych 
sytuacjach na drodze. Uczniowie zapoznali się z elementa-
mi stroju i wyposażenia munduru policjanta. 

Największą atrakcją spotkania była możliwość 
obejrzenia motocykla policyjnego. Na chwilę każde dziecko 
mogło usiąść na maszynie i poczuć się prawdziwym 
stróżem prawa. Na zakończenie panowie dali popis jazdy 
na motocyklach. 
 
Występ cyrkowców 

24 marca br. w szkole gościł Cyrk z Ukrainy 
O'BIMBOLANDO. Występ cyrkowców zapowiedział dyrek-
tor szkoły p. Mateusz Przyjazny. Uczniów przywitał klown 
z tańczącym na dwóch łapkach pieskiem. Następnie dzieci 
mogły podziwiać żonglerskie popisy różnej wielkości piłecz-
kami i mieniącymi się rakietkami. Dzieci były zapraszane na 
scenę do wspólnych występów, próbowały swych sił
w sztuczkach z wirującymi talerzami i w kręceniu hula-hop. 
Niewątpliwą atrakcją było pojawienie się tancerki z białym 
wężem i jej spacer wśród widowni. Każdy mógł dotknąć 
pięknego gada, a kilkoro śmiałków nawet wzięło wspólnie 
węża w ręce. Wiele śmiechu było podczas występu 
jeżdżącego na jednokołowcu klowna, który równocześnie 

żonglował krążkami. Na zakończenie na scenie pojawił się
przedziwny stwór, którego ciało składało się z kilku 
połączonych ze sobą rozciągających się materiałowych 
tuneli. Przybierał on przeróżne kształty, wprawiając
widownię w zdumienie i coraz większe zaciekawienie. 
Zaskoczenie było tym większe, gdy z tajemniczego stwora 
wyszła piękna gimnastyczka. Występ cyrkowców sprawił,
że wrażenia i echa pokazu rozbrzmiewały wśród uczniów 
i nauczycieli jeszcze na kolejnych przerwach. 

 
********** 

 
GIMNAZJUM W OPATÓWKU 
 
Konkurs filmowy 

W październiku 2013 roku grupa uczniów w skła-
dzie: Alicja Przybysławska, Agata Przepiórka, Jan Przyby-
sławski i Hubert Wojciechowski przystąpili do realizacji 
etiudy filmowej w ramach Ogólnopolskiego Konkursu "Bóg 
posłał anioła...". Konkurs organizowany przez Katolickie 
Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny z Nazaretu 
w Krakowie objęli honorowym patronatem Małopolski 
Kurator Oświaty, Metropolita Krakowski Kardynał Stanisław 
Dziwisz, Caritas Archidiecezji Krakowskiej, czasopismo 
"Któż jak Bóg" oraz Fundacja Gargano. 

Projekt realizowany był trzema etapami. Etap 
pierwszy obejmował napisanie scenariusza, przygotowanie 
rekwizytów i elementów montażu, dobór aktorów, zorgani-
zowanie sprzętu do realizacji filmu i jego montaż. Kolejnym 
krokiem było filmowanie scen z aktorami w odpowiednio 
zaplanowanych miejscach i czasie. Etap trzeci obejmował
montaż filmu i obróbkę dźwiękową. W trakcie realizacji 
projektu uczniowie sięgali nie tylko po nowoczesne progra-
my do obróbki filmowej, ale także wykorzystywali nowo-
czesne techniki do obróbki obrazu - "green box". Dzięki 
zespołowej pracy powstały dwie ok. 3 minutowe etiudy 
nawiązujące do tematyki konkursowej. Wiele godzin pracy 
wydało konkretny owoc. Jedna z etiud otrzymała III miejsce 
w kategorii film. 

28 stycznia br. odbyła się w Krakowie uroczysta 
gala w Teatrze Ludowym, podczas której nasi uczniowie 
otrzymali dyplomy i nagrody. Jedną z nagród były warsztaty 
w siedzibie Radia Kraków, najstarszym radiu w Polsce, 
które rozpoczęło swą działalność w 1927 r. Warsztaty 
prowadził redaktor Paweł Sołtysik. Nowoczesne studia, 
praca dziennikarza radiowego, obróbka dźwiękowa, tworze-
nie audycji, przedstawiona historia radia, to wszystko 
zrobiło na uczestnikach warsztatów duże wrażenie. 

W tym miejscu chcielibyśmy podziękować wraz 
z grupą projektową radzie rodziców, ks. proboszczowi 
Władysławowi Czamarze za pomoc w dofinansowaniu 
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wyjazdu do Krakowa, p. Mateuszowi Przyjaznemu za 
udzielenie zgody na kręcenie zdjęć w szkole podstawowej 
oraz Bartoszowi Napadłkowi za dyspozycyjność i poświęce-
nie włożone w grę aktorską.

Szkoła współpracy 
W dniach 24-25 lutego odbyły się warsztaty 

w zakresie ogólnopolskiego projektu "Szkoła współpracy. 
Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej 
szkoły". W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele naszej 
szkoły - Zespół 6RUN w składzie: 2 rodziców - p. Beata 
Kolecka i p. Izabella Janiak, 2 uczniów - Weronika Kolecka 
i Adrian Kliber oraz 2 nauczycieli - dyrektor szkoły p. Jolanta 
Pokojowa i p. Anna Nowińska. Założeniem projektu jest 
wzmocnienie roli uczniów i rodziców w życiu szkoły. Przed-
stawiciele rady pedagogicznej uczestniczyli w warsztatach 
mających na celu uświadomienie roli rodzica i nauczyciela 
w szkole oraz przygotowanie do aktywnej współpracy 
nauczycieli z uczniami i rodzicami na terenie szkoły. 

Uczniowie uczestniczyli w warsztatach dotyczą-
cych m.in.: uprawnień i sposobów działania samorządu 
uczniowskiego, zasad skutecznej współpracy z uczniami 
oraz z nauczycielami, dyrekcją i rodzicami. Przedstawiciele 
rad rodziców uczestniczyli w warsztatach z zakresu 
uprawnień rodziców, praw rodziców w szkole, dobrych 
praktyk działań rady rodziców we współpracy z radą
pedagogiczną, samorządem uczniowskim i otoczeniem 
szkoły (środowiskiem lokalnym). Po szkoleniu przedstawi-
ciele każdej ze szkół są zobowiązani do przeprowadzenia 
w swojej placówce debat dla poszczególnych odbiorców. 
Uczestnicy szkolenia zaproszą do współpracy innych 
nauczycieli, uczniów i rodziców ze swojej szkoły, dokonają
analizy stanu współpracy, barier ograniczających współ-
pracę, ale przede wszystkim zidentyfikują możliwości 
i obszary wspólnych działań na rzecz sukcesu uczniów. 
Szkolenia odbyły się w Pałacu Tłokinia. 
 
Warsztaty profilaktyczne 

W dniu 5 marca br. w Gimnazjum im. Agatona 
i Stefana Gillerów w Opatówku odbyły się warsztaty profi-
laktyczne przeprowadzone we współpracy z Gminnym 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w ramach Gminnego Pro-
gramu Przeciwdziałania Narkomanii - programu wchodzą-
cego w skład Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania 
Problemów Społecznych na rok 2014. Cele warsztatów 
zawierają się również w działaniach Szkolnego Programu 
Profilaktyki i w Programie Wychowawczym. Zajęcia prowa-
dziła p. Agnieszka Wojciechowska z Pracowni Doskona-
lenia Zawodowego Meritum z Krakowa. 

W warsztatach pt. "narkotyki - pierwszy syndrom" 
wzięli udział wszyscy uczniowie klasy II. Założeniem spot-

kania było uświadomienie uczniom zagrożenia jakie niosą
ze sobą środki psychoaktywne. Warsztaty były oparte na 
intensywnej pracy z młodzieżą, w trakcie której obalano 
mity związane z zażywaniem środków psychoaktywnych. 
Podczas warsztatów uczniowie mieli okazję przymierzyć
alko gogle - urządzenie, które służy do demonstracji upo-
śledzenia zmysłów występującego po spożyciu alkoholu. 
Młodzież aktywnie uczestniczyła w zajęciach, poszerzając
swoją wiedzę na temat działania środków psychoaktyw-
nych. Dziękujemy Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecz-
nej za pomoc w organizacji tego typu zajęć profilaktycznych 
dla młodzieży. 
 
Podwójne zwycięstwo 

Ogromnym sukcesem może poszczycić się Kinga 
Zimna z klasy III c. Została ona laureatką dwóch wojewódz-
kich konkursów przedmiotowych organizowanych przez 
Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Pierwszy z nich to kon-
kurs języka polskiego, który w tym roku przebiegał pod 
hasłem: "Fantazja wyobraźnia, serce i rozum... (baśń,
legenda, ballada, fantasy, science-fiction)". Uczestnicy 
musieli wykazać się wiedzą z zakresu teorii literatury, nauki 
o języku oraz przeczytać wskazany zestaw kilkunastu 
lektur. Podczas etapu finałowego, który odbył się w Pozna-
niu, należało dodatkowo wykazać się umiejętnością zre-
dagowania eseju lub rozprawki. Esej, który napisała Kinga 
przyniósł jej sukces. 

Drugi konkurs (biologiczny) wymagał od Kingi 
ogromnej wiedzy i umiejętności z zakresu tego przedmiotu 
określonych podstawą programową dla gimnazjum. Dosko-
nale opanowała treści z edukacji prozdrowotnej i ekolo-
gicznej. Nabyła cennych umiejętności posługiwania się
terminologią biologiczną i zastosowała ją do interpretacji 
zjawisk biologicznych. Zdobyte przez Kingę kompetencje 
i doświadczenia na pewno będą dobrym fundamentem na 
kolejnym etapie edukacji. 

Na razie Kinga może cieszyć się swoim sukcesem 
i bez obaw myśleć o egzaminie gimnazjalnym, gdyż tytuł
laureata uprawnia ją do zwolnienia z dwóch części (huma-
nistycznej i matematyczno-przyrodniczej), dając jej maksy-
malny wynik. Tak więc zdawać będzie tylko język angielski, 
z którego też życzymy jej stu procent punktów. Serdecznie 
gratulujemy Kindze i jej nauczycielkom: polonistce p. Elż-
biecie Rogozińskiej i biologowi p. Beacie Tomczak. 
 
Stypendia bł. Jana Pawła II 

15 marca w budynku Wyższego Seminarium Du-
chownego w Kaliszu wręczone zostały, 66 młodym utalen-
towanym i zaangażowanym w życie parafialne osobom, 
stypendia im. bł. Jana Pawła II. Wśród nich znalazła się
nasza uczennica Aleksandra Michalak. Spotkanie rozpo-
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częło się w kaplicy, gdzie do zebranych zwrócił się Pasterz 
Diecezji ks. Bp Edward Janiak. Następnie wszyscy zebrani 
odmówili Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Druga część 
miała miejsce w sali konferencyjnej, gdzie obecni uczniowie 
odebrali stypendia i mieli możliwość podziękować Paste-
rzowi Diecezji. 
 
Szkolne rekolekcje wielkopostne 

Marcowe rekolekcje w naszej szkole rozpoczęły się
spotkaniem z p. Elą Garncarek, przedstawicielką fundacji 
"Czyńmy dobro". Pani Ela opowiadała naszym uczniom 
o życiu w Kenii (szczególnie przybliżała im misje w Laare). 

Jako wolontariuszka przebywała kilka miesięcy w misji, aby 
wspomóc pracę sióstr z zakonu założonego przez św. ks. 
Orione. Imię świętego przyjęła również fundacja "Czyńmy 
dobro". Siostry orionistki wraz fundacją prowadzą "Adopcję
na odległość". Jest to forma pomocy dla dzieci i młodzieży
z Kenii, które ze względu na bardzo trudne warunki 
finansowe nie mogą się kształcić, a często nie mają co jeść 
lub w co się ubrać, nierzadko nawet gdzie mieszkać. Dzięki 
siostrom i fundacji udało się namówić wielu ludzi dobrej 
woli, którzy poprzez "Adopcję na odległość" wspomagają
finansowo swoich podopiecznych, by nie tylko mieli ciepły
posiłek, czy ubranie, ale przede wszystkim zdobyli wy-
kształcenie, dzięki któremu będą mogli zapewnić sobie 
i swoim najbliższym godziwe życie. Dziś adopcją objęte jest 
700 dzieci. Wykład pani Eli został bardzo żywo przyjęty 
przez naszą młodzież. Padło wiele interesujących pytań
i deklaracji ze strony młodych ludzi, którzy chcą wspomóc 
działalność fundacji. 

Kiedy jedna grupa miała spotkania z p. Elą druga 
miała spotkanie ewangelizacyjne z ks. Witoldem Kałmuc-
kim wraz z grupą młodych ludzi z kaliskich wspólnot. 
Spotkania podjęły tematykę Bożej miłości, grzechu, nawró-
cenia, świadectwa, życia we wspólnocie. W drugim dniu 
oprócz spotkania ewangelizacyjnego odbyła się projekcja 
bardzo ciekawego filmu pt.: "Ośmioklasiści nie płaczą". 
Gimnazjaliści mieli również możliwość wyspowiadania się
i uczestnictwa we mszy św. zwieńczającej ostatni dzień
rekolekcji. 

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy zaangażo-
wali się w przeprowadzenie szkolnych rekolekcji. Dzięku-
jemy dyrektor szkoły, księdzu proboszczowi, gronu pedago-
gicznemu i paniom z obsługi. Dziękujemy członkom szkol-
nego koła "Caritas" za zorganizowanie poczęstunku dla 
gości i oprawę techniczną. Dziękujemy naszej utalento-
wanej grupie muzyczno-liturgicznej za pomoc w celebracji 
Eucharystii, z udziałem społeczności szkolnej. Dziękujemy 
uczniom, którzy skorzystali z "duchowego doładowania", 
jakim są rekolekcje przeprowadzone w duchu Nowej 
Ewangelizacji. 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHEŁMCACH 
 
Pasowanie na czytelnika 

21 marca br. odbyło się pasowanie na czytelnika 
uczniów klasy pierwszej. Celem spotkania było stworzenie 
przyjaznej i serdecznej atmosfery podczas kontaktów dzieci 
z biblioteką. Przyszli czytelnicy musieli wykazać się znajo-
mością postaci ze znanych baśni, zapoznali się z regula-
minem biblioteki oraz zasadami wypożyczania książek. 
Uczniowie dowiedzieli się, że to właśnie książka jest praw-
dziwym skarbem każdego człowieka. 

W czasie lekcji pierwszoklasiści złożyli uroczyste 
przyrzeczenie, że zawsze będą szanować wszystkie książ-
ki, korzystać z ich mądrości i sumiennie wypełniać obo-
wiązki czytelnika. Następnie zostali pasowani książką przez 
bibliotekarkę na czytelników biblioteki szkolnej. Przed pow-
rotem na lekcje każdy uczeń mógł samodzielnie wypoży-
czyć swoją pierwszą książkę. Na pożegnanie nowi czytel-
nicy otrzymali pamiątkowy klasowy dyplom i zakładki do 
książek. Wszyscy byli podekscytowani i zadowoleni. Mamy 
nadzieję, że uczniowie klas pierwszych będą częstymi 
gośćmi w szkolnej bibliotece. 
 
Konkurs języka angielskiego 

19 marca br. Zespół Szkół im. Jana Pawła II 
w Chełmcach był organizatorem Gminnego Konkursu 
Języka Angielskiego. Uczniowie wszystkich drużyn zapre-
zentowali bardzo wysoki poziom nie tylko z języka angiels-
kiego, ale także wiedzy z zakresu sztuki i kultury krajów 
anglojęzycznych. Wyniki konkursu: kategoria SP: 1 miejsce 
- SP Chełmce, 2 miejsce - SP Tłokinia Wielka, mistrz gra-
matyki - Stanisław Rychter (SP Tłokinia Wielka), mistrz 
słówek - Aleksandra Urbaniak (SP Chełmce); kategoria 
gimnazjum: 1 miejsce - gimnazjum Opatówek, 2 miejsce - 
gimnazjum Chełmce, 3 miejsce - gimnazjum Tłokinia 
Wielka, mistrz gramatyki - Agata Przepiórka (gimnazjum 
Opatówek), mistrz słówek - Paulina Kozłowska (gimnazjum 
Chełmce). 

Zwycięskie zespoły oraz mistrzowie w poszcze-
gólnych kategoriach będą reprezentować szkołę podczas 
Finału Powiatowego w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli 
w Kaliszu. Konkurs zorganizowały i przeprowadziły nauczy-
cielki języka angielskiego: Anna Kornacka-Paszek i Joanna 
Kościańska. 
 
Turniej wiedzy ekonomicznej 

Drużyna z klasy III gimnazjum w składzie: Paulina 
Kozłowska, Kamil Juszczak, Mateusz Kuś, Eryk Pawlak 
i Marcin Tułacz wzięła udział w IV Turnieju Wiedzy Ekono-
micznej organizowanym przez Zespół Szkół Ekonomicz-
nych w Kaliszu. Wśród wszystkich gimnazjów biorących 
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udział w konkursie, zarówno z Kalisza, jak i z powiatu 
kaliskiego, nasza szkoła zdobyła I miejsce. Opiekę nad 
uczniami sprawowała p. Lidia Kałuża. Gratulujemy! 
 
Pierwszy dzień wiosny 

21 marca br. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II 
w Chełmcach młodzież w wiosennych nastrojach pożeg-
nała zimę. Obchody Pierwszego Dnia Wiosny były połą-
czone z Dniem Ziemi. Odbyło się wiele konkursów spraw-
dzających wiedzę ekologiczną uczniów. Młodzież, aby 
godnie przywitać Panią Wiosnę, musiała wykazać się
znajomością piosenek o tematyce wiosennej. Barwny 
uczniowski korowód pożegnał zimę, paląc przygotowane 
przez każdą klasę Marzanny. Świetna zabawa sprzyjała
przywołaniu upragnionej Wiosny. 

Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy tak licznie 
wzięli udział we wszystkich konkursach oraz p. Katarzynie 
Juskowiak i p. Nataszy Paszkowiak-Kopeć za przygoto-
wanie uroczystości. 
 
Zielona lekcja 

19 marca br. na "zieloną lekcję" w Leśnym Centrum 
Edukacyjnym "Las Winiarski" wyjechała klasa III, pod opie-
ką wychowawcy p. Karoliny Gramzy. Uczniowie kontynu-
owali cykl spotkań dotyczących otaczającej przyrody 
w różnych porach roku. Dzieci poznawały środowisko 
przyrodnicze podczas zabaw i działań praktycznych. 

Podczas lekcji dowiedziały się wielu ciekawostek 
o drzewach, zwierzętach budzących się z zimowego snu 
i zmianach, jakie zachodzą w przyrodzie, a związane są
z nadejściem wiosny. Leśne Centrum Edukacyjne "Las 
Winiarski" zlokalizowane jest w Leśnictwie Rożdżały, 
w kompleksie leśnym Winiary usytuowanym w granicach 
miasta Kalisza. 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W RAJSKU 
 
Dzień Babci i Dziadka 

Zapraszanie babć i dziadków jest już tradycją,
która na stałe wpisała się w kalendarz szkolnych imprez. 
30 stycznia w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia 
z okazji Dnia Babci i Dziadka. Najpierw maluchy z przed-
szkola i zerówki oraz dzieci z klas I-III zaśpiewały piosenki, 
zatańczyły i zagrały na instrumentach, a następnie Lucyna 
Szymańska z klasy II gimnazjum zaśpiewała gościom 
o miłości, która jest jak wino. A potem prowadzące spotka-
nie zabrały gości do cyrku "Rajska Arena". Wszystkich 
czekały popisy sztuki żonglerskiej, magii, występ tancerek 
na linie, gimnastyka akrobatyczna. Jak na prawdziwy cyrk 
przystało, nie mogło obyć się bez dzikich zwierząt. Przed 
widzami zaprezentowały się więc słonie i nawet groźne lwy. 
Sztuczki i zabawy wesołych klownów dostarczyły wiele 
radości publiczności, która również angażowana była do 
przedstawienia. Wśród Babć i Dziadków odbyło się też
losowanie nagród, były to m.in. uściski klownów, kalenda-
rze ścienne, a główną nagrodą był Super Express do kawy! 
Cyrk "Rajska Arena" odniósł niesamowity sukces, wszyscy 
widzowie świetnie się bawili, byli zrelaksowani i uśmiech-
nięci. Po występach goście, przy cieście i herbacie, słuchali 
piosenek w wykonaniu Orkiestry Dętej z Rajska. 

W późniejszym terminie mali artyści tymże
przedstawieniem sprawili wiele radości mieszkańcom DPS 
w Liskowie, do którego udali się pod opieką p. E. Wosiek. 
Wszyscy z uśmiechem na twarzy przyglądali się popisom 
sztuki cyrkowej. Najwięcej braw zdobyli klauni, ale także
lwy i akrobatki wykonujące gwiazdy i szpagaty. Podziwiano 
prowadzącego Antosia i treserkę groźnych zwierząt -
Marylę. Po występie uczniowie z opiekunkami: p. Elżbietą
Wosiek i p. Martą Lewicką, zostali zaproszeni do gabinetu 
dyrektora na słodki poczęstunek. Następnie uczniowie 
odwiedzili mieszkańców w ich pokojach. Gospodarze wzru-
szyli się tą wizytą, a dla odwiedzających była to wartoś-
ciowa lekcja szacunku wobec starszych. 
 
Spotkanie z absolwentem naszej szkoły

Dnia 17 grudnia 2013 r. w naszej szkole odbyło się
spotkanie z wyjątkowym gościem - ks. prałatem Andrzejem 
Gawłem. Było to pierwsze spotkanie z cyklu "Spotkanie 
z absolwentem", którego inicjatorem jest samorząd uczniow-
ski. Ksiądz Andrzej Gaweł pochodzi z niewielkiej wioski 
Modła. Do naszej szkoły uczęszczał w latach 1945-52, 
następnie ukończył Liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu. 
W roku 1962 został wyświęcony na kapłana w seminarium 
we Włocławku. Służył Bogu i ludziom w różnych parafiach, 
a przez ostatnie 24 lata jako proboszcz w katedrze kaliskiej. 

Podczas wizyty w szkole ksiądz prałat chętnie 
odpowiadał na pytania. Uczestnicy spotkania mogli dowie-
dzieć się jak wyglądało jego dzieciństwo, poznać ulubione 
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formy spędzania wolnego czasu. Ksiądz opowiadał
o najlepszych nauczycielach oraz swoich zainteresowa-
niach, o tym jak wyglądało życie w czasach powojennych, 
jego wypowiedzi świadczyły o dużym poczuciu humoru. 
Przywiózł też wiele zdjęć. Widzieliśmy, że był wzruszony 
powrotem do swojej pierwszej szkoły. Na zakończenie 
spotkania księdzu prałatowi wręczono bukiet kwiatów oraz 
podziękowanie. Natomiast szkoła otrzymała od księdza 
piękny album "Kościoły diecezji kaliskiej" z własnoręcznym 
wpisem. Z całą pewnością było to niecodzienne spotkanie 
z wyjątkowym gościem. Miało szczególny charakter nie 
tylko ze względu na aspekt duchowy czy religijny, przypom-
niało o ważności autorytetów w życiu człowieka. 
 
Projekt "SWOI" 

Od września do grudnia w Zespole Szkół w Rajsku 
realizowane były zajęcia z projektu SWOI czyli "Strategia 
Wolnych i Otwartych Implementacji jako innowacyjny model 
zainteresowania kierunkami informatyczno-technicznymi 
oraz wspierania uczniów i uczennic w kształtowaniu 
kompetencji kluczowych" współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecz-
nego. Pani Karolina Bartołd-Michalak reprezentująca Fun-
dację Wolnego i Otwartego Oprogramowania w ostatnim 
dniu stycznia odwiedziła naszą szkołę. Jej wizyta niezmier-
nie ucieszyła uczniów biorących udział w projekcie. 

Podczas uroczystego apelu wszyscy uczniowie 
wraz z dyrektor szkoły i nauczycielami zebrali się w szkol-
nej sali gimnastycznej gdzie mogli zobaczyć zwycięską
implementację naszych uczniów stworzoną przez Piotra 
Antczaka, Piotra Perskawca, Przemysława Antczaka oraz 
Mateusza Marciniaka, która zajęła pierwsze miejsce 
w kategorii szkół gimnazjalnych. 
 
Dzień Przebierańca 

17 stycznia br. z okazji karnawału samorząd
uczniowski zorganizował "Dzień Przebierańca". Wcześniej 
przedstawiciele każdej z klas losowali tytuł lektury, baśni 
lub bajki. Następnie uczniowie mieli się przebrać za 
postacie z wybranej przez siebie książki. Oddziały przed-
szkolne przebrały się za smerfy, postacie z baśni "Królewna 
Śnieżka" i "Czerwony kapturek". Klasy I-III wylosowały
bajki: "Myszka Miki", "Mała syrenka" oraz "Kopciuszek". 
Klasy od IV do VI miały za zadanie odtworzyć postacie 
z dwóch lektur: "Akademia pana Kleksa" oraz "Opowieści 
z Narnii", a gimnazjum miało przybliżyć postacie mitolo-
giczne i bohaterów "Harrego Poterra". Zabawa wypadła
wspaniale, wszyscy świetnie się bawili, a ten nietypowy 
dzień przemienił szkołę w baśniową krainę. Dyrektor szkoły
i samorząd uczniowski planują powtórzyć taki dzień jeszcze 
w tym roku. 

Zabawa karnawałowa 
1 lutego br. w Zespole Szkół w Rajsku odbyła się

zabawa karnawałowa. Niewątpliwie dzieci i młodzież naszej 
szkoły zasłużyły na dobrą rozrywkę po półrocznym wysiłku 
w zdobywaniu wiedzy i umiejętności. W sali przystrojonej 
balonami, kolorowymi woalami i lampeczkami zaroiło się od 
czarodziejów, księżniczek, cyganek, klaunów, kowbojów, 
rycerzy oraz innych stworków i dziwadeł. Niektórym nie 
zabrakło wyobraźni i założyli prawdziwe kreacje karnawa-
łowe. Na podziw zasługiwały niezwykłe fryzury, często 
wykonane przez profesjonalnych fryzjerów. Wszyscy bawili 
się znakomicie, humor dopisywał dzieciom, rodzicom, 
nauczycielom i zaproszonym gościom. Zabawę umilał DJ 
Patryk Tomczyński, za co serdecznie dziękujemy! Serwo-
wał hity ponadczasowe i nowości ze świata muzycznego. 

Oprócz tańców odbyły się konkursy dla młodszych 
dzieci, np. "krzesełka", taniec na gazecie. Były też pociągi, 
węże, korowody, kółeczka i tańce w parach. Te najchętniej 
wykorzystywała młodzież. Nie zabrakło również poczęs-
tunku. Każda klasa spożywała smaczne bułeczki i ciasta 
przygotowane i przyrządzone przez rodziców i uczniów kl. I 
SP i kl. I gimnazjum we współpracy z radą rodziców. 
Serdecznie dziękujemy rodzicom za wkład pracy i zaanga-
żowanie w zorganizowanie uroczystości tak bardzo lubianej 
przez społeczność uczniowską. Opiekę nad całością
sprawowali nauczyciele i rodzice uczniów kl. I SP i I gim-
nazjum. Niezwykła karnawałowa atmosfera i wspaniała
muzyka sprawiły, że wszyscy świetnie się bawili. 
 
Nie tylko w szkolnej ławce 

Uczniowie zerówki, klasy III SP, V SP i I gimnaz-
jum odwiedzili niedawno Muzeum Historii Przemysłu
w Opatówku. Dzieci zainteresowała bardzo ciekawa wysta-
wa zbroi rycerskiej. W urzędzie pocztowym najmłodsi 
uczniowie, dzięki pracownikom poczty poznali drogę listu 
od nadawcy do odbiorcy. Wrzucały swoje listy do skrzynki, 
które następnego dnia pan listonosz doręczył do szkoły. 
W listach dla dzieci były słodkie niespodzianki. Podczas 
spaceru po parku dzieci zobaczyły wiele oznak nadchodzą-
cej wiosny i przemaszerowały przez najstarszy w Europie 
żelazny most. 

Uczniowie klas I-III wraz z nauczycielami uczestni-
czyli także w interaktywnej zabawie "Dzieci na morzach 
i oceanach" zorganizowanej w Kaliszu przy jednym z cen-
trów handlowych. Dzieci dowiedziały się wielu ciekawych 
informacji na temat pracy płetwonurków, zobaczyły ich 
kombinezony, poznały różne przyrządy znajdujące się na 
okrętach. Niezwykłym momentem tej wyprawy była
interaktywna podróż łodzią podwodną i oglądanie świata 
podwodnego. 
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19 lutego br. uczniowie klasy III gimnazjum uczest-
niczyli w nietypowej lekcji w Publicznej Bibliotece Pedago-
gicznej Książnica Pedagogiczna im. Alfonsa Parczew-
skiego w Kaliszu. Lekcja pt.: "Biblioteka w sieci" została
zorganizowana z inicjatywy p. Barbary Nowak - doradcy 
metodycznego we współpracy z dyrektorem biblioteki prof. 
dr hab. Krzysztofem Walczakiem oraz wicedyrektorem 
Książnicy prof. dr hab. Ewą Andrysiak. Uczniowie rozpo-
częli zajęcia pod opieką swojej polonistki p. Małgorzaty 
Burdelak. Na początku p. Barbara Nowak przywitała
serdecznie prowadzących i uczestników zajęć oraz wszyst-
kich przybyłych gości, wśród których znalazła się dyrektor 
szkoły w Rajsku p. Honorata Wolniaczyk. Zajęcia miały na 
celu aktywizację uczniów, korzystanie z tradycyjnych i elek-
tronicznych źródeł informacji. 
 
Dzień Kobiet 

7 marca br. w naszej szkole odbyło się walentyn-
kowe przedstawienie z okazji Dnia Kobiet przygotowanie 
przez p. Mariusza Maciaszka i samorząd uczniowski. 
Każda z klas przedstawiła scenkę o charakterze miłosnym. 
Klasy I-II SP prezentowały wiersze Brzechwy i Tuwima, 
klasy IV-VI lektury: "Ten obcy", "Przygody Tomka Sawyera" 
oraz bajkę "Kopciuszek", natomiast klasy I-II gimnazjum 
lektury: "Romeo i Julia", "Zemsta" oraz wiersz A. Mickie-
wicza "Wspomnienie". Na koniec akademii starsi uczniowie 
wręczyli po tradycyjnym tulipanie piękniejszej części grona 
pedagogicznego, a prowadzące ogłosiły, że wszyscy którzy 
brali udział w przedstawieniu są zwycięzcami. Dzięki tej 
akademii mogliśmy bliżej poznać lektury i bajki. Było przy 
tym mnóstwo zabawy. 

 
********** 

 
ZESPÓŁ SZKÓŁ W TŁOKINI WIELKIEJ 
 
Nasi mistrzowie 

Wiele emocji dostarczyły Mistrzostwa Gminy Opa-
tówek Piłki Siatkowej w kategorii gimnazjum, które odbyły
się 24 stycznia br. w Zespole Szkół w Tłokini Wielkiej. 

Przybyłych gości powitała dyrektor szkoły Teresa Kobier-
ska. Wszystkie drużyny reprezentowały wysoki poziom 
i ogromną chęć walki, toteż kibicujący dokładali starań, aby 
wesprzeć sportowców. Po wyrównanych pojedynkach mis-
trzami zostali młodzi siatkarze z naszej szkoły. Drużynę,
która zajęła I miejsce tworzyli: Bartłomiej Klepanda, Kamil 
Misiak, Przemysław Olek, Wojciech Pośpiech, Szymon 
Szafran, Paweł Śnieguła i Dawid Wyborny. Zwycięzców 
przygotowała p. Jolanta Marciniak. 

II miejsce zajęli uczniowie Gimnazjum im. Agatona 
i Stefana Gillerów w Opatówku pod opieką p. Arkadiusza 

Stacha. III miejsce należało do zawodników z Gimnazjum w 
Rajsku (opiekun p. Artur Jarek), natomiast IV miejsce do 
uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Chełmcach 
(opiekun p. Tomasz Mikucki). Dziękujemy uczestnikom za 
zaangażowanie i miłą atmosferę w czasie trwania rozgry-
wek oraz grę fair play, nad którą czuwał sędziujący - 
p. Maciej Idczak. 
 
Wycieczka do Warszawy 

Uczniowie klasy III, IV, V i VI szkoły podstawowej 
oraz III gimnazjum wspólnie z dyrektor szkoły p. Teresą
Kobierską oraz wychowawczyniami odwiedzili atrakcyjne 
miejsca w Warszawie. Pierwszym przystankiem było Cen-
trum Nauki "Kopernik". Zajmuje ono 22 000 m2 powierzchni, 

a koszt jego budowy wyniósł 364 mln. złotych. Odwiedzi-
liśmy galerię "Korzenie cywilizacji", która jest unikatowa na 
skalę światową. Nauki humanistyczne i dzieła sztuki łączą
się z naukami przyrodniczymi, a epoka kamienia łupanego 
z wiekiem Internetu. Tam poznaliśmy historię powstawania 
książki, spotkaliśmy Elektrybałta, czyli elektronicznego 
poetę, który kleci komputerowe wiersze. Zabawiliśmy się
w archeologów, przemierzyliśmy wodną autostradę, stwo-
rzyliśmy orkiestrę oraz poznaliśmy ciekawostki matema-
tyczne i radiowe. Staliśmy się nawet najważniejszymi 
eksponatami w galerii "Człowiek i środowisko". Dzięki prze-
prowadzonym eksperymentom poznaliśmy granice włas-
nych możliwości, tajniki zmysłów i ciała. Okazało się, że
łoże fakira, czyli łóżko pokryte wieloma igłami, nie jest takie 
straszne jak je malują. Wszystko co nas otacza mogliśmy 
oglądać na wystawie "Świat w ruchu", natomiast to, czego 
nie możemy dostrzec, bo znajduje się poza polem naszego 
widzenia, podziwialiśmy w Planetarium. W tym niezwykłym 
miejscu spędziliśmy kilka godzin, bo odkrywanie prawdy 
i zdobywanie wiedzy zajmuje wiele czasu, ale minął on 
wszystkim niepostrzeżenie. 

Następnie udaliśmy się na ulicę Wiejską, gdzie 
znajduje się siedziba Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. 
Mieliśmy okazję przypomnieć sobie zasady obowiązujące 
w naszym rządzie oraz zasiąść w loży przeznaczonej dla 
widowni na sali posiedzeń. Było to duże przeżycie, 
zważywszy na fakt, że znaleźliśmy się w miejscu, gdzie 
często bywają różne znamienite osobowości, takie jak 
polscy i zagraniczni politycy, monarchowie, duchowni i wielu 
innych. Podążając Powiślem i ulicą Mariensztat, dotarliśmy 
do Starego Miasta. Podziwialiśmy Kolumnę Zygmunta, Za-
mek Królewski, pomnik Syrenki warszawskiej oraz urokliwe 
kamienice, które są ozdobą tego miejsca. W tle zdołaliśmy 
zobaczyć Stadion Narodowy oraz Pałac Kultury i Nauki. 
Trasa spaceru przebiegała również obok siedziby Prezy-
denta naszego państwa. Obecność obok tego budynku 
chętnie uwieńczyliśmy na zdjęciach. Zakończyliśmy swoją
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przechadzkę przy Grobie Nieznanego Żołnierza, gdzie 
w geście zadumy schyliliśmy nasze głowy. 

Uczestnicy wycieczki serdecznie dziękują p. Marii 
Jolancie Marciniak oraz opiekunom za zapewnienie tylu 
atrakcji. Mimo że ten dzień minął bardzo szybko, to i tak 
wiele rzeczy pozostanie z nami na długi czas - odkrycia, 
zdobyta wiedza, widoki oraz wspomnienia. 
 
Osiągnięcia uczniów 

Nasi podopieczni osiągają dobre wyniki w olim-
piadach ogólnopolskich Olimpus.. Stanowią one cenne 
rozszerzenie programów nauczania, są urozmaiceniem 
programu zajęć, a także stanowią zewnętrzne źródło oceny 
poziomu wiedzy uczniów. Uczestnicy rozwiązują testy 
z języka polskiego, matematyki, historii, języka angiel-
skiego, języka niemieckiego, geografii przygotowane przez 
doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.
W sesji zimowej wyniki przedstawiały się następująco: 
- tytuł laureata za zajęcie II miejsca w Ogólnopolskiej 

Olimpiadzie Przedmiotowej z matematyki zajęli ucznio-
wie klasy IV szkoły podstawowej: Jakub Klepanda, 
Mateusz Cieślak, 

- tytuł laureata za zajęcie V miejsca w Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Przedmiotowej z matematyki zajął uczeń
klasy IV szkoły podstawowej Mateusz Grzeluszka, 

- tytuł laureata za zajęcie 15 miejsca Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Przedmiotowej z matematyki zajęły uczen-
nice klasy I gimnazjum: Aleksandra Banasiak, Natalia 
Pilas, Julia Reksa. 

Wszyscy ww. uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, 
a uczniowie szkoły podstawowej nagrody książkowe. Każdy 
uczestnik olimpiady, niezależnie od uzyskanego wyniku, 
otrzymał dyplom uznania, który jest motywacją do dalszego 
zgłębiania wiedzy w swoich ulubionych dziedzinach. To, że
uczniowie są zmotywowani widać po uczestnictwie w olim-
piadach przedmiotowych w sesji zimowej. 
 
Konkurs ortograficzny 

Rozwijanie zainteresowań kulturą języka polskiego 
oraz kształtowanie nawyku prawidłowego stosowania za-
sad ortografii i interpunkcji - takie były cele I Powiatowego 
Konkursu Ortograficznego "O pióro Starosty Kaliskiego". 
Odbył się on w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka 
w Opatówku. Swoje umiejętności w tych zawodach spraw-
dzili Bartosz Dreczko z klasy II gimnazjum oraz Joanna 
Pomykała i Marta Wojtaszczyk z klasy III gimnazjum. 

Uczestnicy borykali się z historią bociana Błażeja, 
który marzył o żabich frykasach. Tekst dyktanda był bogaty 
w wyrazy, nad pisownią których należało się głęboko 
zastanowić, bo czyhało w nich wiele pułapek. Uczniom 
naszej szkoły nie udało się zdobyć tytułu oraz pióra 

Starosty Kaliskiego, ale zyskali nowe doświadczenia, 
poznali nowych znajomych i utwierdzili się w przekonaniu, 
że warto się rozwijać.

Konkursy z języka angielskiego 
4 marca uczniowie naszej szkoły po raz kolejny 

przystąpili do rozwiązywania zadań w ramach Ogólnopol-
skiego Konkursu Języka Angielskiego "FOX". Ideą konkursu 
- to już jego XIV edycja - jest motywowanie uczniów do 
nauki języka angielskiego poprzez udział w teście. Szkołę 
podstawową i gimnazjum w konkursie reprezentowało
13 uczniów w dwóch kategoriach: Bunnies - klasy V-VI SP 
(Dorota Misiak, Agnieszka Kraszewska, Marta Klepanda, 
Jakub Jakubczak, Katarzyna Klepanda, Szymon Pilas) oraz 
Ducks - klasy I-II gimnazjum (Aleksandra Banasiak, Ale-
ksandra Bryła, Julia Reksa, Natalia Pilas, Michał Jach, 
Kacper Nawrocki, Bartosz Dreczko). W czasie 75 minut 
uczniowie wykonywali zadania zamknięte, do rozwiązania 
których potrzeba odpowiedniej dla danej kategorii wiekowej 
wiedzy gramatycznej, słownikowej oraz kulturoznawczej. 
Uczniowie odpowiadali również na pytania z lektury, która 
była przydzielona do poszczególnych kategorii. Na oficjalne 
wyniki konkursu uczestnicy będą musieli poczekać do 
maja. 

18 marca w nowej auli Wydziału Pedagogiczno-
Artystycznego w Kaliszu odbyła się piąta edycja konkursu 
gramatyczno-leksykalnego dla uczniów szkół gimnazjal-
nych na terenie powiatu kaliskiego. Konkurs został zorga-
nizowany przez pracowników Zakładu Filologii Angielskiej 
Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nasze gim-
nazjum reprezentowało 6 uczniów z klasy II, IIIa i IIIb: 
Bartosz Dreczko, Kazimierz Rychter, Joanna Pomykała, 
Kamil Misiak, Bogumiła Osuch i Marta Szafran. Konkurs 
składał się z dwóch części: z testu gramatyczno-leksykal-
nego oraz z części pisemnej, w której uczestnicy zostali 
poproszeni o skomponowanie krótkiego wypracowania. 
Choć uczniom naszej szkoły nie udało się zająć miejsca 
w gronie najlepszych, to uzyskane doświadczenie wpłynie 
pozytywnie i zachęci ich do dalszej wytężonej pracy nad 
pogłębianiem wiedzy z języka angielskiego. 

19 marca w Zespole Szkół w Chełmcach już po raz 
drugi został zorganizowany Gminny Konkurs Języka An-
gielskiego dla szkoły podstawowej i gimnazjum. Uczniowie 
rywalizowali w konkurencjach indywidualnych i zespoło-
wych. Szkołę podstawową reprezentowali uczniowie klasy 
VI: Katarzyna Klepanda, Witold Kearney i Stanisław Rych-
ter, którzy zdobyli II miejsce w konkurencjach zespołowych. 
W konkurencji indywidualnej mistrzem gramatyki w szkole 
podstawowej został Stanisław Rychter. Drużynę gimnazja-
listów tworzyli uczniowie klasy IIIa: Joanna Pomykała, 
Bartłomiej Klepanda i Kamil Misiak. W konkurencjach 
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zespołowych wywalczyli oni III miejsce. W przerwie na 
podliczenie punktów oraz na ogłoszenie zwycięzców jury, 
nauczyciele oraz uczniowie mieli okazję wysłuchać dwóch 
piosenek w wykonaniu Bartosza Dreczko. Mistrzowie 
w poszczególnych kategoriach będą reprezentowali szkołę 
podczas Finału Powiatowego w Ośrodku Doskonalenia 
Nauczycieli w Kaliszu. 

28 marca w Zespole Szkół Zawodowych im. Zes-
łańców Sybiru w Kaliszu odbyła się IV edycja konkursu 
piosenki obcojęzycznej. Konkurs przeznaczony był dla 
uczniów gimnazjów z Kalisza i powiatu kaliskiego. Celem 
konkursu była popularyzacja śpiewania piosenek w języku 
obcym, promocja młodych talentów oraz stworzenie mło-
dzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa. Nasze 
gimnazjum w konkursie reprezentował uczeń klasy II gim-
nazjum Bartosz Dreczko. Bartek zaśpiewał piosenkę "Stay" 
z repertuaru Rihanny i zajął II miejsce. Gratulujemy! 
 

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

GOPS DLA PODOPIECZNYCH 
 

Ferie zimowe na wesoło, na sportowo 
W dniach od 9 do 15 lutego br. dzieci ze Świetlicy 

Środowiskowej ''Słoneczko'' w Opatówku w ramach Gmin-
nego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych uczestniczyły w zimowisku zorganizowanym 
przez Stowarzyszenie ''Nasze Kaliskie''. Wyjazd do Karpa-
cza był zrealizowany w zakresie projektu "Ferie zimowe na 
wesoło, na sportowo". Dzieci miały zapewnione wiele 
atrakcji sportowych: nauka jazdy na nartach biegowych, 
jazda na łyżwach, zajęcia w aquaparku, wycieczki górskie. 

Codziennie odbywały się zajęcia socjoterapeutyczne pro-
wadzone w grupach wiekowych przez wykwalifikowaną
kadrę. Organizowane były dyskoteki, zajęcia integracyjne 
i plastyczne. Dzieci miały okazję zwiedzić Muzeum 
Zabawek, w którym odbyły się warsztaty plastyczne oraz 
Miasteczko Western City, gdzie jeździli konno oraz byli 
świadkami widowiska pt. "Napad na bank". W imieniu dzieci 
i ich rodziców składamy serdeczne podziękowania dla 
organizatorów. 
 
Zajęcia z fizyki w świetlicy "Słoneczko" 

Fizyka dla ciekawych - tak można by nazwać zaję-
cia, w których uczestniczyły dzieci uczęszczające do 
świetlicy środowiskowej "Słoneczko" w Opatówku. W ostatni 
piątek stycznia br. w świetlicy przy ul. Poprzecznej miała
miejsce ciekawa prezentacja, która została przygotowana 
i przedstawiona przez uczniów klasy 3B - Alicję Przyby-
sławską, Agatę Przepiórkę, Darię Sobczak i Jana Przyby-
sławskiego z Gimnazjum w Opatówku. Prezentacja została

przygotowana w ramach dodatkowych zajęć z fizyki, prowa-
dzonych przez p. Anitę Marciniak-Maciaszek. 

Tematem prezentacji był środek ciężkości. Dzieci 
mogły przekonać się jaką rolę pełni w naszym życiu środek 
ciężkości i jak można go znaleźć. Duże zainteresowanie 
wzbudziły dwa eksperymenty. Pierwszy polegał na znale-
zieniu środka ciężkości kija od szczotki, w drugim dzieci 
próbowały odnaleźć swój własny środek ciężkości. Na za-
kończenie każdy uczestnik tych zajęć wykonał własną
zabawkę z papieru. Dzieci ze świetlicy wraz z opiekunką
dziękują za mile spędzony czas. 
 

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

OGŁOSZENIA 
 
Zwrot podatku akcyzowego 
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 marca 
2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 
(Dz. U. Nr 52, poz. 379 ze zm.) w dniach od 1 do 31 
sierpnia 2014 r. należy składać w Urzędzie Gminy 
w Opatówku wnioski o zwrot podatku akcyzowego (druk 
wniosku dostępny w urzędzie oraz na stronie: 
www.bip.opatowek.pl). Zwrot przysługuje producentowi 
rolnemu, który był w posiadaniu lub współposiadaniu 
użytków rolnych określonych w ewidencji gruntów 
i budynków oraz był posiadaczem gospodarstwa rolnego w 
momencie składania wniosku. Do wniosku należy dołączyć
faktury VAT albo ich kopie (oryginały do wglądu), 
stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 
1 lutego 2014 r. do 31 lipca 2014 r. (6 miesięcy poprze-
dzających miesiąc złożenia wniosku). W przypadku, gdy 
grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współ-
posiadania, zwrot podatku przysługuje temu współpo-
siadaczowi, w stosunku do którego pozostali współpo-
siadacze wyrazili pisemną zgodę (na wniosku). Pisemna 
zgoda nie dotyczy współmałżonków. Wypłata kwoty zwrotu 
producentom rolnym nastąpi w terminie: 1-31 października 
2014 r. wyłącznie przelewem na rachunek bankowy podany 
we wniosku. Zgodnie z art. 9 ust. 1 w/w ustawy producent 
rolny, który pobrał nienależnie lub w nadmiernej wysokości 
zwrot podatku jest obowiązany do jego zwrotu wraz 
z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 
podatkowych. 

 

********** 
 

Powiadamianie mieszkańców przez SMS 
Wójt Gminy Opatówek informuje, że aktywna jest już
usługa powiadamiania mieszkańców gminy za pomocą
wiadomości SMS. Powiadomienia dotyczyć będą ważnych 
wydarzeń np.: 
- nadchodzących zagrożeń (wichury, gwałtowne burze, 

powodzie, i inne anomalia pogodowe) 
- awarii oraz planowanych wyłączeń dostawy wody 
- ważnych wydarzeń w gminie, imprez kulturalnych 

i sportowych 
- bezpłatnych badań lekarskich 
- programów szkoleniowych 
Aby otrzymywać takie bezpłatne powiadomienia za 
pośrednictwem wiadomości SMS konieczne jest dokonanie 
REJESTRACJI. W tym celu należy: 
- wpisać w treści SMS właściwy kod rejestrujący zgodny 

z listą serwisów informacyjnych (wykaz kodów dla 
poszczególnych sołectw znajduje się na stronie inter-
netowej www.opatowek.pl) 

- wysłać SMS z kodem na numer 500 413 900 
- przyjąć SMS zwrotny z informacją o prawidłowej 

rejestracji w usłudze MultiSMS 
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Opłata za wysłanie wiadomości SMS jest zgodna z planem 
taryfowym z jakiego Państwo korzystacie w swoim tele-
fonie. Wysłanie wiadomości SMS o zdefiniowanej treści 
oznacza akceptację regulaminu dostępnego na stronie 
www.multisms.com.pl 
Wielu mieszkańców dokonało już rejestracji i korzysta z tej 
usługi. W bazie jest ponad 500 numerów telefonicznych. 

 

********** 
 

Obwieszczenie 
Wójta Gminy Opatówek 
z dnia 9 kwietnia 2014 r. 

 

o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów 
głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych 
oraz o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostoso-
wanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w wybo-
rach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień
25 maja 2014 r. 
Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61a § 1 ustawy z dnia 
5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 
112 ze zm.), uchwały Nr 262/13 Rady Gminy Opatówek z 
dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie utworzenia stałych 
obwodów głosowania na obszarze Gminy Opatówek usta-
lenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji 
wyborczych (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013r., poz. 1862 ze 
zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację
o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, 
siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz o loka-
lach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do 
potrzeb wyborców niepełnosprawnych wraz z informacją o
możliwości głosowania korespondencyjnego przez wybor-
ców niepełnosprawnych w wyborach posłów do Parlamentu 
Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku. 
 

Nr 
obwo-

du 
głoso-
wania 

Granice obwodu głosowania 
Siedziba 

obwodowej 
komisji 

wyborczej 

1

Sołectwo OPATÓWEK, ulice: 
Akacjowa, Baśniowa, Grabowa, 
Helleny, Kaliska, Parkowa, Rogatka, 
Sosnowa, Szkolna, Zagórek, Zdrojowa.

Sołectwo OPATÓWEK, ulice: Braci 
Gillerów, Kościelna, Tadeusza 
Kościuszki, Ks. Adama Marczewskiego, 
Plac Wolności, Poprzeczna, Piotra 
Szadkowskiego, gen. Józefa Zajączka. 
 
Sołectwo OPATÓWEK, ulice: Feliksa 
Dziubińskiego, Św. Jana, Kwiatowa, 
Leśna, Piaskowa. 

Szkoła
Podstawowa 
im. Janusza 

Kusocińskiego 
ul. Szkolna 3, 

Opatówek 

2

Sołectwo OPATÓWEK, ulice: Mariana 
Buczka, Dworcowa, Marcina 
Kasprzaka, Jana Kilińskiego, Ludowa, 
Łódzka, 3-go Maja, Turkowska. 
 
Sołectwo OPATÓWEK, ulice: 
Działkowa, Krótka, Nowoogrodowa, 
Ogrodowa, Józefa Poniatowskiego, 
Rosochatki. 

Gminny Ośrodek 
Kultury, 

ul. Kościelna 2, 
Opatówek 

lokal 
dostosowany 

do potrzeb 
wyborców 

niepełnospraw-
nych 

 
lokal 

wyznaczony do 
głosowania 

koresponden-
cyjnego 

3
Sołectwo CHEŁMCE, 
Sołectwo PORWITY, 
Sołectwo SZAŁE. 

Zespół Szkół
im. Jana 
Pawła II, 

Chełmce 3 
lokal 

dostosowany 
do potrzeb 
wyborców 

niepełnospraw-
nych 

4

Sołectwo JANIKÓW, 
Sołectwo RAJSKO, 
Sołectwo SIERZCHÓW, 
Sołectwo WARSZEW. 

Zespół Szkół,
Rajsko 4A 

5

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

Zespół Szkół,
Tłokinia Wielka 

86A 

6

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

Gimnazjum 
im. Agatona 

i Stefana 
Gillerów, 

ul. Szkolna 7, 
Opatówek 

lokal 
dostosowany 

do potrzeb 
wyborców 

niepełnospraw-
nych 

Głosowanie odbędzie się w wyznaczonych siedzibach 
obwodowych komisji wyborczych w dniu 25 maja 2014 r. od 
godziny 7:00 do godziny 21:00 bez przerwy. Wyborca 
niepełnosprawny, na swój pisemny wniosek wniesiony do 
Urzędu Gminy w Opatówku najpóźniej do dnia 12 maja 
2014 r. (termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu 
wyborczego), jest dopisywany do spisu wyborców w wybra-
nym przez siebie obwodzie głosowania spośród obwodów 
głosowania, w których znajdują się lokale dostosowane do 
potrzeb wyborców niepełnosprawnych na obszarze gminy 
właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamiesz-
kania. Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarko-
wanym stopniu niepełnosprawności może zgłosić zamiar 
głosowania korespondencyjnego wójtowi gminy najpóźniej 
do dnia 5 maja 2014 r. (termin wydłużony zgodnie z art. 9 
§ 2 Kodeksu wyborczego). 
 

Wójt Gminy Opatówek 
/-/ Sebastian Wardęcki 

 

********** 
 

Podziękowanie 
Składam wyrazy serdecznego podziękowania wszystkim 
mieszkańcom gminy Opatówek, którzy odpowiadając na apel 
włączyli się w świąteczną zbiórkę żywności na święta Bożego 
Narodzenia 2013 dla podopiecznych Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Opatówku. Traktuję to jako wyraz 
Państwa dobroci i wrażliwości na ludzki los. W akcję pomocy 
zorganizowaną we współpracy z Wielkopolskim Bankiem 
Żywności w Poznaniu włączyły się sklepy, którym serdecznie 
dziękuję za umożliwienie przeprowadzenia zbiórki: 
- p. Renata Kłysz w Cieni Drugiej 
- p. Elżbieta Paś w Opatówku 
- p. Monika Kasperek w Opatówku 
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- p. Grażyna Kisiela w Borowie 
- sklepy GS "SCh" w Opatówku i Tłokini Kościelnej 
- F.H. "Anna" p. Bogdana Kozaneckiego w Opatówku 
- P.H.U. "Mars" p. Agaty Szczepańskiej w Szałe
- P.H.U. p. Wiesława Rutkowskiego w Opatówku 
- F.H.U. "Trans Sól " p. Andrzeja Brodziaka w Szałe
Zebrane produkty i artykuły zostały przekazane podopiecznym 
GOPS - osobom potrzebującym, rodzinom niepełnym, wielo-
dzietnym, osobom niepełnosprawnym i samotnym, którzy 
wyrazili radość i zadowolenie. Dzięki Państwa ofiarności 
zebrano łącznie prawie 190 kg produktów, a paczki świąteczne 
otrzymały 34 rodziny. 
 

Wójt Gminy Opatówek 
Sebastian Wardęcki 

 

********** 
 

Zmiany w regulaminie przyznawania stypendiów 
Zmiany w Regulaminie przyznawania stypendium z Funduszu 
Stypendialnego Gminy Opatówek daje możliwość starania się
o stypendium także uczniom gimnazjów - mieszkańcom 
zameldowanym na terenie naszej gminy, ale uczęszczającym 
do szkół poza gminą Opatówek. Zmiany takie, poszerzające 
grono starających się o stypendium, wprowadza podjęta 
Uchwała Rady Gminy nr 374/14 z dnia 28 lutego 2014 r. 
w sprawie zmian w regulaminie przyznawania stypendium 
naukowego z Funduszu Stypendialnego Gminy Opatówek. 
Aktualny Regulamin dostępny jest na stronie www.opatowek.pl 
w zakładce Urząd Gminy -> Dokumenty do pobrania -> 
Stypendia. 

 

********** 
 

Podziękowanie 
Tyle pięknych pań w jednym miejscu i podczas jednego 
spotkania, to zasługa organizatorów imprezy z okazji Dnia 
Kobiet, która odbyła się 28 lutego w Tłokini Wielkiej. Wszystkie 
uczestniczki tego niezwykłego wieczoru pragną podziękować
Stowarzyszeniu Sołtysów Gminy Opatówek za wspaniałą 
zabawę, Zarządowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Tłokini 
Wielkiej za udostępnienie sali, druhom-muzykom z orkiestry 
dętej przy OSP w Tłokini Wielkiej za recital, władzom 
samorządowym za przybycie oraz wszystkim osobom zaanga-
żowanym w organizację. Mamy nadzieję, że za rok też się
spotkamy w równie licznym gronie i tak sympatycznej atmos-
ferze. 
 

uczestniczki imprezy z okazji Dnia Kobiet 
 

********** 
 

1% podatku dla twojej OSP 
Przekaż 1% ze swojego podatku dochodowego dla OSP 
w twojej miejscowości! Od wielu lat można przekazać 1% 
podatku dochodowego dla organizacji pożytku publicznego, 
w tym także dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Niech te 
pieniądze pozostaną w twojej miejscowości, twojej OSP i w na-
szej gminie, a nie trafiają do budżetu państwa. Wystarczy 
w swoim zeznaniu rocznym (PIT) wpisać nr KRS 0000 116 212 
oraz cel szczegółowy: nawę i adres z kodem pocztowym twojej 
OSP. W zeszłym roku 1% państwa podatków trafił już do kilku 
jednostek OSP w naszej gminie. Dziękujemy i prosimy o ko-
lejne deklaracje w państwa zeznaniach podatkowych. 
 
Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Opatówku 

 

********** 
 

Punkt Charytatywny przy parafii NSPJ w Opatówku składa 
wyrazy wdzięczności pp. Wróblewskim, p. Wiesławowi Rut-
kowskiemu, p. Bożenie Wojtaszek, p. Renacie Król, p. Ale-
ksandrze Kliber oraz wszystkim, którzy złożyli ofiarę pieniężną
do puszki w kościele. Dzięki Państwa ofiarności oraz 
sprzedaży kart i świec bożonarodzeniowych, można było
podarować świąteczne żywnościowe paczki najbardziej 
potrzebującym osobom samotnym i starszym. 

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

 

********** 
 

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 zakre-
su przedmiotów humanistycznych. Telefon: 508-142-902 
(w godzinach: 1500 - 1700). 

 

********** 
 

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

 

********** 
 

Biuro rachunkowe "KASSUS", Danuta Grzegorczyk, Opató-
wek, ulica Św. Jana 28B, tel.: 601-250-439, (62) 76-18-107. 
Pełna obsługa firm oraz osób fizycznych w zakresie księgo-
wości, 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 stacjonarne, komórkowe, 
energia, gaz, czynsze oraz inne zobowiązania finansowe. 
Pobieramy niskie prowizje - realizacja przelewu w ciągu 24h. 

 

********** 
 

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

 

********** 
 

Zapraszamy do nowo otwartej multiagencji ubezpieczeniowej 
przy ul. 1-go Maja 1 w Opatówku. W ofercie atrakcyjny 
wachlarz ubezpieczeń. Działamy na rynku od 1997 r., na 
terenie wielkopolski posiadamy sieć sprawnie funkcjonujących 
oddziałów. Słyniemy z solidności i uczciwości. Telefon: 
792-797-333, www.biw-ubezpieczenia.pl 

 

********** 
 

Gabinet stomatologiczny, rentgen na miejscu, nowoczesne 
metody leczenia. Kalisz, ul. Braci Niemojewskich 4a. Lekarz 
stomatolog przyjmuje wt.-czw. 14:00-20:00, pozostałe dni 
robocze 9:00-14:00. Telefon: 605-033-722. 

 

********** 
 

Chcesz ubezpieczyć samochód, dom, mieszkanie, firmę,
uprawy rolne? Nie masz czasu szukać ubezpieczyciela? 
Zadzwoń! Telefon 694-959-327. Agent ubezpieczeniowy PZU 
pomoże Ci! 

 

********** 
 

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

 

********** 
 

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

 

********** 
 

Zakładanie i pielęgnacja ogrodów. Telefon: 603-864-403. 
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Sprzedam działkę budowlaną o pow. 3.000m2 oraz ziemię pod 
zalesie. Telefon: 510-840-538. 

 

********** 
 

Do sprzedania mieszkanie na parterze o pow. 47m2, do 
którego należy: piwnica, duży garaż wolnostojący, udział
w gruncie wspólnoty. Dwa pokoje po remoncie, jeden pokój 
z zabudowaną szafą i dużymi lustrami, łazienka z płytkami, 
kabina natryskowa, kuchnia w zabudowie z dużym cargo 
i kompletnym AGD, Mieszkanie w bardzo dobrym stanie, 
istnieje możliwość zostawienia całości umeblowania lub jego 
części. Czynsz to 230 zł, w tym fundusz remontowy. W domy 
wspólnoty mieszka gospodarz dbający o porządek. Cena 
185 tys. zł (do negocjacji). Kontakt 519-483-817, 601-573-274. 

 

********** 
 

Sprzedam dom wolnostojący w Opatówku przy ul. Gen. 
Zajączka, o pow. mieszkalnej 200m2, plus garaż i piwnica. 
Telefon: 602-263-776. 

 

********** 
 

Sprzedam mieszkanie 54m2 w Opatówku, przy ul. Piaskowej. 
Telefon: 692-588-338. 

 

********** 
 

Sprzedam działkę 2000m2. Działka położona blisko lasu 
w Opatówku. Wszystkie media. Cena 55/m2. Telefon kontak-
towy: 665-603-197. 

 

********** 
 

Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe w centrum Opatówka. 
Telefon: 507-518-601. 

 

********** 
 

Szukam mieszkania do wynajęcia na terenie Opatówka. 
Sprzedam dwa bloczki tunelowe foliowe+zbiornik wodny 
i pompę. Telefon: 510-840-538. 

 

********** 
 

Sprzedam działkę w części zalesioną w Józefowie k. Opa-
tówka, pow. 1,44ha. Sprzedam basen ogrodniczy poj. 9.600 
litrów. Telefon: 795-831-757. 

 

********** 
 

Sprzedam siano, przegrabiarkę pasową do siana i brony piątki. 
Telefon: 510-558-311 po godz. 20:00. 

 

********** 
 

Sprzedam działkę budowlaną w okolicy Opatówka. Telefon: 
600-099-798. 

 

********** 
 

Wydzierżawię ziemię, okolice Opatówka. Telefon kontaktowy: 
698-109-951. 

 

********** 
 

Mobilna Myjnia parowa. Pranie tapicerki samochodowej 
i meblowej, dywanów i wykładzin. Telefon: 505-079-588. 

 

********** 
 

Nowo otwarty sklep z rzeczami używanymi, duży wybór, niskie 
ceny. Zapraszamy pn.-pt. w godz. 8:00-16:00. ul. Piaskowa 10 
w Opatówku (dawny sklep meblowy). 

 

********** 
 

Sklep motoryzacyjny: części do samochodów osobowych 
i busów (wszystkich marek), oleje, filtry, akcesoria, kosmetyki 
samochodowe. Bardzo atrakcyjne ceny! Opatówek, ul. 3 Maja 
1, tel. 783-203-650, 792-797-333. 

 

Nowo otwarty sklep rybny, niskie ceny, szeroki wybór. Sklep 
znajduje się na targowisku w Opatówku, czynny w godz. 8:00-
16:00 (wt.-pt.), 7:00-13:00 (sobota). 

 

********** 
 

Sklep "Polskie mięso" - Krążyński w Opatówku zaprasza do 
nowego lokalu na targowisku w Opatówku. Oferujemy wysokiej 
jakości produkty mięsne i wędliniarskie w atrakcyjnie niskich 
cenach. Sklep czynny: wt.-pt. w godz. 7:00-15:00 oraz w soboty 
7:00-13:00. Zapraszamy! 

 

********** 
 

Nowo otwarta, pierwsza w Opatówku stacja paliw ORLEN 
zaprasza do korzystania przez 24h na dobę. Po zgłoszeniu 
telefonicznym pod nr 668-193-589 dowozimy paliwo do klienta 
hurtowego. Honorujemy wszystkie standardy pod patronatem 
ORLEN-u. 

 

********** 
 

Serdeczne podziękowania Rodzinie, Przyjaciołom, Księdzu 
Proboszczowi, Znajomym, Sąsiadom, Koleżankom i Kolegom 

ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w  Opatówku za okazane 
współczucie, intencje mszalne, złożone wieńce i kwiaty oraz 
uczestniczenie w ostatniej drodze naszej kochanej Mamy, 

Teściowej, Siostry Babci i Prababci 
Ś.P. Barbary Kostowskiej 

składają córka i syn z rodzinami 

********** 
 

"Ludzie, których kochamy zostają,
bo zostawili ślady w naszych sercach" 

Wszystkim, którzy uczestniczyli we Mszy Św. 
oraz ceremonii pogrzebowej 
Ś.P. Grażyny Gołębiewskiej 

Rodzinie, Znajomym, Sąsiadom, ks. Arkadiuszowi, Wójtowi 
Gminy Opatówek i władzom samorządowym Gminy Opatówek, 

sołtysom, Koleżankom i Kolegom z OSP w Trojanowie 
składam serdeczne podziękowania za złożone kwiaty 

i zamówione msze święte 
Mąż z rodziną

********** 
 

"Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych" 
Wszystkim, którzy dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele 

serca i życzliwości, wspierali nas, uczestniczyli we mszy św. 
i ceremonii pogrzebowej osobiście i w modlitwie za 

Ś.P. Ryszarda Brodziaka 
oraz zamówili msze święte za spokój Jego duszy, 

serdeczne "Bóg zapłać"
składa pogrążona w smutku Rodzina 

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

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

tel. (62) 76-18-453, 76-18-454, faks (62) 76-18-017 
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WG Nr 1 (595) / 2014 / 1800 egz. 
 

Redakcja: 
- Hanna Lutosławska, Łukasz Kruk: opracowanie i skład 
- Krzysztof Dziedzic: korekta 
 

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


