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KOLEJNA SESJA RADY GMINY 
I ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA GMINY 
 

W dniu 30 maja br. odbyła się, jedna z ważniejszych 
w roku, sesja Rady Gminy Opatówek, na której radni 
pozytywnie ocenili wykonanie budżetu gminy za 2013 
rok, a tym samym zatwierdzili roczne sprawozdanie 
finansowe i udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Opa-
tówek. W pierwszej części piątkowej sesji radni przyjęli 
następujące uchwały: 

- w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy 
Opatówek na lata 2014-2024, w której ujęte zostały
zmiany przyjęte w uchwale o zmianie budżetu oraz 
wprowadzone zmiany w przedsięwzięciach inwesty-
cyjnych polegające na zmniejszeniu kwoty na zada-
nie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szałe
etap I (w wyniku przetargu nastąpiło zmniejszenie 
kwoty wydatków na to przedsięwzięcie w roku 2015 
(łączny koszt budowy kanalizacji sanitarnej etap I 
wyniesie 2 585 733,95 zł)

- w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2014 
rok: 
dochody budżetu wyniosą 31 767 005,34 zł, w tym: 
dochody bieżące 31 004 018,34 zł,
dochody majątkowe 762 987 zł
wydatki budżetu wyniosą 36 485 544,34 zł, w tym: 
wydatki bieżące 29 005 295,34 zł
wydatki majątkowe 7 480 249 zł
Na skutek spłaty kredytów, co wiąże się z sukcesyw-
nym oddłużaniem gminy, obecnie zadłużenie wynosi 
4 718 539 zł.

Wydatki majątkowe na 2014 r. po przyjętych zmianach: 
Monitoring w m. Zduny 22 000 

Renowacja studni głębinowej w m. Rajsko 25 000 

Projekt budowlany kanalizacji Szałe - II etap 50 000 

Dokumentacja budowy wodociągu gminnego 
Michałów Drugi Cienia 8 000 

Agregat prądotwórczy i pompy 67 000 

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

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

60 000 

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 

Przebudowa drogi powiatowej nr 4622 P 
w m. Michalów Drugi w zakresie chodnika wraz 
z zatoką autobusową

60 000 

Przebudowa drogi gminnej w m. Zmyślanka 60 000 

Przebudowa drogi gminnej w m. Kobierno 120 000 

Przebudowa drogi gminnej w m. Michałow Pierwszy - 
Michałów Drugi 175 000 

Przebudowa drogi gminnej Cienia Trzecia - Cienia 
Druga 80 000 

Przebudowa drogi gminnej w m. Szulec 100 000 
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Przebudowa drogi gminnej w m. Chełmce 180 000 

Przebudowa drogi gminnej w m. Warszew 60 000 

Przebudowa drogi gminnej w m. Sierzchów 130 000 

Przebudowa drogi gminnej w m. Trojanów 135 000 

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

Przebudowa drogi gminnej w m. Michalów Trzeci 90 000 

Przebudowa drogi gminnej Tłokinia Wielka - Tłokinia 
Mała 100 000 

Przebudowa drogi dojazdowej przy szkole 
w Chełmcach 10 000 

Przebudowa nawierzchni oraz budowa kanalizacji 
deszczowej w ulicach Piotra Szadkowskiego i Braci 
Gillerów na Osiedlu Kościuszki w m. Opatówek 

350 000 

Przebudowa drogi gminnej w m. Tłokinia ul. Owocowa 45 000 

Przebudowa ul. 3 Maja w m. Opatówek 40 000 

Przebudowa drogi gminnej Tłokinia Kościelna - 
Nędzerzew 220 000 

Przebudowa drogi gminnej w m. Zawady 150 000 

Ciąg pieszo-jezdny Opatówek 60 000 

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Chełmce 
(Księżę) 70 000 

Przebudowa ul. Dworcowej w m. Opatówek 80 000 

Przebudowa ulicy Ogrodowej w m. Zduny 95 000 

Przebudowa ulicy Poduchownej w m. Tłokinia 
Kościelna 73 000 

Zakup zamiatarki ciągnikowej 10 000 

Zakup samochodu 25 000 

Budowa Przedszkola Publicznego 1 000 000 

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 
ZS Rajsko, ZS Chełmce 891 000 

Usuwanie barier architektonicznych w SP Opatówek 60 000 

Dokumentacja selektywnej zbiorki odpadów 10 000 

Renowacja stawu w Opatówku 25 000 

Umocnienie skarpy wokół stawów 10 000 

Zagospodarowanie terenów wokół stawów w 
m. Opatówek 454 409 

Ścieżka spacerowa i remont pomostu 30 000 

Rajską aleją spacerową zdrowo i sportowo 40 000 

Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Chełmce 18 000 

Termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej GOK Opatówek 10 420 

Termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej Biblioteka w Tłokini 9 420 

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

Budowa boiska do piłki plażowej 55 000 

RAZEM: 7 480 249 

- w sprawie zmian w Uchwale Nr 315/2013 Rady 
Gminy Opatówek z dnia 27 czerwca 2013 r. w spra-
wie określenia szczegółowych zasad, sposobu i try-
bu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na 
raty należności pieniężnych mających charakter 
cywilnoprawny, przypadających gminie Opatówek 
oraz jej jednostkom podległym, warunków dopusz-
czalności pomocy publicznej w przypadkach, w któ-
rych ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz 

wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania 
tych ulg - zmiana uchwały precyzuje zapisy do no-
wych uregulowań prawnych dot. pomocy de minimis 
dla przedsiębiorców; 

- w sprawie zgłoszenia sołectw Michałów Drugi, Opa-
tówek, Tłokinia Wielka, Chełmce do Programu "Wiel-
kopolska Odnowa Wsi 2013-1020" - jest to program 
finansowany ze środków samorządu Województwa 
Wielkopolskiego, w którym uczestniczyć mogą sołe-
ctwa z inicjatywy mieszkańców; 

- w sprawie wyrażenia woli utworzenia Stowarzysze-
nia "Dolina Prosny" i przystąpienia Gminy Opatówek 
do Stowarzyszenia - stowarzyszenie reprezentować
będzie jednostki samorządu terytorialnego w działa-
niach mających na celu wspieranie idei samorządu 
terytorialnego, integrację wspólnot lokalnych, dąże-
nie do gospodarczego, kulturowego i turystycznego 
rozwoju miast, gmin i powiatów leżących nad Pros-
ną, a także inicjowanie i wspieranie działań zmierza-
jących do utrzymania walorów przyrodniczych i kra-
jobrazowych rzeki Prosny; 

- w sprawie określenia opłat za korzystanie z wycho-
wania przedszkolnego w gminie Opatówek - w wy-
niku podjęcia tej uchwały w przedszkolach prowa-
dzonych przez gminę Opatówek pobyt dziecka 
w wymiarze 5 godzin dziennie jest bezpłatny, powy-
żej 5 godzin, za każdą godzinę opłata wynosi 1 zł
(nie dotyczy wyżywienia), rodziny posiadające 2 lub 
więcej dzieci objęte są 50% zwolnieniem z w/w 
opłaty (opłata wynosi 0,50 zł); 

- w sprawie przyjęcia przez gminę Opatówek zadania 
publicznego w zakresie dróg powiatowych - na 
zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 4622P 
w Michałowie Drugim w zakresie chodnika wraz 
z zatoką autobusową" Powiat Kaliski przeznaczył
kwotę 30 000 zł. Wzorem lat ubiegłych jest to 
wspólna inwestycja powiatowo-gminna, na którą
powiat przeznaczy 30 000 zł i gmina 30 000 zł;

- pakiet uchwał w sprawie wyrażenia zgody na 
wynajem w trybie bezprzetargowym lokali użytko-
wych na rzecz dotychczasowego najemcy. 

W drugiej części sesji zostało przedstawione roczne 
sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu gminy 
Opatówek za 2013 rok, które było także przedmiotem 
obrad wszystkich komisji stałych Rady Gminy. Jedno-
cześnie radni zapoznali się z pozytywną opinią Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej n.t. sprawozdania oraz 
stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, która wnioskowała
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o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy. Załącznikami 
do sprawozdania było wykonanie wydatków majątko-
wych oraz sprawozdania roczne z wykonania planu 
finansowego jednostek organizacyjnych gminy. Dane 
finansowe za 2013 rok przedstawiają się następująco: 
dochody budżetu:
plan - 32 892 846,42 zł
wykonanie -35 353 051,61 zł
wydatki budżetu:
plan - 34 101 344,42 zł
wykonanie - 29 736 939,42 zł
wydatki majątkowe:
plan - 4 686 458 zł
wykonanie - 3 302 141,82 zł

Wykonanie wydatków majątkowych za 2013 r. (po zwię-
kszeniach na skutek uzyskanych dodatkowych środków 
zewnętrznych i oszczędności): 
Projekt budowlany kanalizacja sanitarna Szałe 29 760,08 

Budowa kanalizacja sanitarnej w m. Zduny 
(tereny kolejowe) 73 599,26 

"Jesionową rajską aleją w głąb naszej historii" 32 018,83 

Silnik, sprężarka i dmuchawa 18 360,00 

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

309 510,00 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 4636 P 
w m. Chełmce w zakresie chodnika 64 768,20 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 4612 P na odcinku 
Opatówek - Tłokinia Wielka w zakresie chodnika 39 999,76 

Przebudowa drogi powiatowej nr 4622P 
w m. Michałów Drugi w zakresie chodnika 37 499,55 

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej oraz budowa 
kanalizacji deszczowej w m. Opatówek, ul. Ludowa 260 132,35 

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

647 574,21 

Przebudowa chodnika przy ul. Ogrodowej 11 607,32 

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej 
w m. Michałów Trzeci 84 865,53 

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 266 
w m. Chełmce 73 565,69 

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej 
w m. Trojanów 101 997,20 

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej 
w m. Porwity 50 756,45 

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Tłokinia 
Kościelna - Tłokinia Nowa 123 743,40 

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr ew. 51 
w m. Sierzchów 5 499,99 

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr ew. 329 
w m. Sierzchów 60 708,69 

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej 
w m. Nędzerzew 58 610,27 

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej 
w m. Opatówek ul. Ogrodowa 30 384,17 

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 313 
w m. Chełmce 18 050,62 

Przebudowa zjazdu z ul. Kościelnej do ZOZ-u 24 651,11 

Przebudowa ulicy Długiej w m. Zduny 81 407,63 

Przebudowa drogi Michałów Pierwszy - Michałów 
Drugi 195 452,93 

Przebudowa drogi Porwity - Takomyśle 34 886,06 

Przebudowa skrzyżowania ul. Kościuszki 
w m. Opatówek 12 255,49 

Przebudowa skrzyżowania drogi w m. Cienia 
Pierwsza 6 237,29 

Modernizacja skrzyżowania w Cieni Drugiej i budowa 
chodnika przy skrzyżowaniu 11 239,13 

Dokumentacja projektu ciągu drogowego Borów - 
Sierzchów - Rajsko 12 000,00 

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej ul. Ogrodowa 
m. Opatówek w zakresie chodnika obok boiska 
sportowego 

44 149,15 

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Cienia 
Folwark 44 760,07 

Remont budynku Urzędu Gminy w m. Opatówek 28 450,47 

Wykaszarka ciągnikowa 13 899,00 

Dotacja dla OSP Opatówek na urządzenie 
hydrauliczne 14 076,82 

Dotacja dla OSP Tłokinia na urządzenie hydrauliczne 13 307,50 

Budowa kompleksu rekreacyjnego w Tłokini Wielkiej 35 382,48 

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 
ZSP Rajsko, ZSP Chełmce 25 000,00 

Zakup tablicy interaktywnej 5 005,80 

Zakup komputerów do pracowni komputerowej 
w ZS w Chełmcach 9 940,00 

Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Zduny 26 459,76 

Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Józefów 39 907,35 

Przygotowanie dokumentacji terenów rekreacyjnych 
wokół stawów w m. Opatówek 8 000,00 

Renowacja stawów w m. Opatówek 85 131,00 

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

30 396,35 

Remont wraz z aranżacją sali wielofunkcyjnej 
Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku 235 735,30 

Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego 
w m. Szałe 80 106,59 

Przebudowa trybun na gminnym boisku sportowym 
w m. Opatówek 51 292,97 

RAZEM: 3 302 141,82 
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Stan zadłużenia gminy na koniec 2013 roku z tytułu
zaciągniętych kredytów wynosił 5 446 546 zł, co stanowi 
15,41% wykonanych dochodów. W 2013 roku spłacono 
kredyty długoterminowe w wys. 1 668 162 zł. Roczne 
sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wy-
konania budżetu gminy Opatówek za 2013 rok zostało
przez radnych zatwierdzone poprzez podjęcie stosownej 
uchwały. Zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej oraz 
opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, radni gminy 
Opatówek jednogłośnie, w drodze głosowania, udzielili 
absolutorium Wójtowi Gminy Opatówek za 2013 rok. 
Przewodniczący Rady Gminy, w imieniu Rady Gminy 
złożył gratulacje Wójtowi Gminy i wszystkim współpra-
cownikom w związku z pozytywnym wykonaniem bud-
żetu za 2013 r. Wójt Gminy serdecznie podziękował
Radzie Gminy za zaufanie oraz wszystkim pracownikom 
urzędu gminy, na czele z Sekretarzem i Skarbnikiem 
Gminy, za całoroczną współpracę i uzyskane absolu-
torium. 
 

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

DOBRY KLIMAT 
DLA ROZWOJU OŚWIATY 

 

Ponieważ zadania oświatowe należą do jednych z naj-
ważniejszych, gmina Opatówek przez ostatnie kilka lat 
wygospodarowała na remonty i inwestycje oraz inne 
programy oświatowe znaczącą kwotę sięgającą ok. 
10 mln zł. W 2012 roku na inwestycje i remonty Gmina 
Opatówek wydatkowała ze środków własnych i pozys-
kanych z zewnątrz (w tym unijnych) kwotę ponad 2 mln 
złotych, w 2013 roku kwotę ok. 1,5 mln zł, a w 2014 roku 
planowana kwota to również ok. 1,5 mln zł. Jest to kolej-
ny etap w programie remontów i inwestycji w placów-
kach oświatowych, który rozpoczęto w 2007 roku kom-
pleksową oceną stanu technicznego budynków i potrzeb 
w tym zakresie. W ostatnich dwóch latach finansowanie 
zadań oświatowych kształtuje się następująco: 
rok 2013:
subwencja z budżetu państwa 10 691 337 zł
wydatki to kwota 14 049 757 zł
rok 2014:
subwencja z budżetu państwa - 10 491 309 zł
wydatki - 16 483 698 zł
Do największych zadań od 2007 roku, wynikających za-
równo z potrzeb i wymogów XXI wieku, jak i wymaga-
jących sporego wysiłku finansowego, należą: budowa 
sali sportowej przy Zespołach Szkół w Chełmcach i Tło-
kini Wielkiej, budowa boiska wielofunkcyjnego przy 
Zespole Szkół w Rajsku, modernizacja zespołu boisk 
przy Szkole Podstawowej w Opatówku, stworzenie 
nowych placów zabaw i świetlic przy szkołach, otwarcie 
nowych oddziałów przedszkolnych oraz termomo-
dernizacja budynków szkolnych w Opatówku, Tłokini 
Wielkiej, Rajsku oraz Chełmcach. To niezwykle ważne 
inwestycje ze względu na ich ekologiczny charakter, 
komfort pracy nauczycieli i uczniów oraz końcowy efekt 
ekonomiczny. Łączny koszt całości prac termomoderni-
zacji czterech budynków szkolnych i budynku ośrodka 
zdrowia to kwota ok. 2 mln 600 tys. zł, z czego tylko 
10% to wkład własny gminy Opatówek. Pozostałe 90% 
to dotacja oraz pożyczka z NFOŚiGW i dotacja 
z WFOŚiGW w Poznaniu. Jednocześnie z zadaniami 
inwestycyjnymi, realizowane były liczne projekty eduka-

cyjne, w wyniku czego szkoły wzbogaciły się o pomoce 
dydaktyczne, pracownie komputerowe, wyposażenie itp. 
 

Oświatowe projekty unijne
Poprzez korzystanie z wielu propozycji programów unij-
nych 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 projektowi POKL EFS i dofinansowaniu z Unii 
Europejskiej wszystkie dzieci z terenu gminy mają moż-
liwość uczęszczania do przedszkola, a przez to dobrego 
przygotowania do szkoły. 
- 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 
przedszkolnych w szkołach w Chełmcach, Rajsku 
i Tłokini Wielkiej (721 162 zł)

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

- 2012-2013: "Uczę się i bawię 2012" (189 726 zł)
- 2013-2014: "Youngster" (33 120 zł)
- 2013-2014: "Na własne konto" (2 500 zł)
- 2013-2014" "Umiem pływać" (27 000 zł)

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

INWESTYCJE, REMONTY, 
PROJEKTY UNIJNE 

 

Kolejne szkoły po termomodernizacji 
Zakończona została termomodernizacja w dwóch du-
żych placówkach oświatowych: w Zespole Szkół w Raj-
sku i Zespole Szkół w Chełmcach, obejmujących przed-
szkole, szkołę podstawową i gimnazjum. W ramach 
programu "System zielonych inwestycji - Zarządzanie 
energią w budynkach użyteczności publicznej", który 
opiewa na łączną kwotę prawie 900 tys. zł (z czego 
wkład własny gminy to zaledwie 10%), wykonano nastę-
pujące prace: 

- ocieplenie ścian i stropodachów 
- wymiana okien i drzwi 
- wymiana zaworów termostatycznych 
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- modernizacja ciepłej wody użytkowej z zastoso-
waniem kolektorów słonecznych 

Po zakończeniu w/w prac planowane są także remonty 
wewnątrz tych budynków. Gmina co roku dokonuje 
znacznych remontów m.in. budynków oświatowych. Tak-
że już w tym roku odbyły się kolejne prace w przerwie 
feryjnej, a następne planowane są w przerwie waka-
cyjnej opiewające 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. 
W tym roku złożony został kolejny wniosek na termo-
modernizację, 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 inwestycji to 323 tys. zł. Kolejny wspólny 
projekt w ramach GIS, z którego korzysta gmina Opa-
tówek 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. Budyn-
ki 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. 
Możliwe to było dzięki dobrej współpracy powiatowo-
gminnej, złożeniu wspólnych wniosków o dofinansowa-
nie w/w inwestycji przez powiat kaliski razem z gminami 
z terenu powiatu w tym gminy Opatówek. 
 
Przebudowy i remonty dróg 
Dzięki łagodnej zimie, wcześniej niż zazwyczaj rozpo-
częły się zaplanowane remonty dróg w gminie Opató-
wek. Do tej pory wykonano: 
- przebudowę nawierzchni drogi gminnej Michałów 

Pierwszy - Michałów Drugi''. Oferty, w określonym 
przetargiem terminie, złożyło 6 firm. Komisja wybrała
ofertę najkorzystniejszą cenowo, którą złożyło
Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów z Kalisza za kwotę
161 988,54 zł brutto. W najbliższym czasie zostanie 
podpisana umowa z wykonawcą, który przystąpi do 
realizacji prac na w/w drodze. 

- przebudowę drogi w Szulcu, która obejmowała: ro-
boty pomiarowe na dł. 460 mb, rozbiórka starej 
nawierzchni, wykonanie górnej warstwy podbudowy 
z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni 
z mieszanek mineralno-asfaltowych oraz ustawienie 
pionowych znaków drogowych. Wykonawcą robót 

było przedsiębiorstwo BEDRÓG z Koźminka za 
kwotę 85 054,50 zł

- przebudowę drogi gminnej w Chełmcach na odcinku 
964 m za kwotę 70 360,92 zł. Zakres przebudowy 
obejmował: roboty pomiarowe, regulację pionową
studzienek dla zaworów wodociągowych, czyszcze-
nie poboczy, wykonanie przepustów, czyszczenie 
rowów, wykonanie nawierzchni z mieszanek mine-
ralno-asfaltowych oraz ustawienie pionowych zna-
ków drogowych. 

W chwili obecnej trwa przebudowa drogi gminnej w Tro-
janowie na odcinku długości 850 mb. Wykonane zos-
taną: prace pomiarowe i rozbiórkowe starej nawierzchni, 
przebudowa przepustu drogowego (rozbiórka starego 
przepustu, odnowienie, wybudowanie nowego), podbu-
dowa z kruszywa, plantowanie i wyrównanie poboczy, 
położenie nawierzchni asfaltowej oraz ustawienie piono-
wych znaków drogowych. Koszt całości prac wyniesie 
125 624,08 zł., a wykonawcą będzie Przedsiębiorstwo 
Ulic i Mostów Sp. z o.o. z Kalisza. 
W najbliższych dniach rozpoczną się także prace pole-
gające na przebudowie nawierzchni drogi gminnej 
w Kobiernie o dł. 500 mb. W zakres przebudowy wej-
dzie: roboty pomiarowe i oczyszczanie poboczy, roz-
biórka starej nawierzchni bitumicznej, profilowanie i za-
gęszczanie podłoża, remont podbudowy, położenie na-
wierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych. 
Również w Michałowie Trzecim wykonawca wyłoniony 
w przetargu, przystąpi do przebudowy drogi gminnej. 
Zakres prac na odcinku 400 mb: plantowanie i wyrów-
nanie poboczy, wykonanie podbudowy z kruszywa pod 
położenie mieszanek mineralno-asfaltowych. Wartość 
prac to kwota 69 667 zł, a ich wykonawcą jest przedsię-
biorstwo DROMAX z Chełmc. 
Ponadto ogłoszony został już przetarg na wykonanie 
przebudowy nawierzchni drogi gminnej w miejscowości 
Cienia Druga - Cienia Trzecia. Zakres prac obejmie: ro-
boty pomiarowe, karczowanie krzaków, roboty rozbiór-
kowe istniejących nawierzchni bitumicznych, profilowa-
nie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni, wyrównywanie poboczy i położenie na-
wierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych na dłu-
gości 475 mb. Wkrótce zostaną ogłoszone kolejne prze-
targi na budowę zaplanowanych na ten rok dróg. 
 

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 zawar-
tych pomiędzy stronami porozumień i będą współfinan-
sowane przez budżety obydwóch samorządów. Planuje 
się wykonać 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 kru-
szywa oraz nawierzchni asfaltowej, ułożenie dolnej 
i górnej warstwy podbudowy, wykonanie nawierzchni 
z mieszanek mineralno-asfaltowych, plantowanie 
poboczy, ustawienie pionowych znaków drogowych; 

- "Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4610P 
w m. Borów" z zakresem prac: roboty pomiarowe na 
dł. 770 mb, roboty remontowe, mechaniczne wyrów-
nanie istniejącej nawierzchni, wykonanie nawierzchni 
z mieszanek mineralno - asfaltowych, plantowanie 
poboczy. 
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Udział gminy w tych przedsięwzięciach drogowych wy-
niesie po 60 tys. zł na każde z nich, a przewidywany 
koszt całkowity tych zadań wyniesie 300 tys. zł. Plano-
wane jest także zawarcie w tym roku porozumienia 
z Powiatem Kaliskim na wspólne wykonanie zatoki auto-
busowej i chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Micha-
łowie Drugim (łączny koszt tego zadania to 60 tys. zł). 
 

Budowa kanalizacji we wsi Szałe
Rozpoczął się I etap, zaplanowanej na kolejne lata, 
dużej inwestycji - budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w Szałem. W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę,
którym zostało konsorcjum dwóch firm z Tuliszkowa: 
Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane BUDMEX (lider) 
i Zakład Remontowo-Budowlane REMBUD (partner). 
Koszt prac etapu I to kwota 2 585 733,95 zł. Na to zada-
nie, z Programu PROW na lata 2007-2013 Działanie: 
Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej, 
gmina Opatówek uzyskała dofinansowanie w kwocie 
2 483 306 zł, przy całkowitej wartości zadania w wyso-
kości 4 966 612 zł. Łączna długość kanalizacji grawita-
cyjnej i tłocznej wyniesie ok. 7 300 mb, a prace rozpocz-
ną się od ul. Kaliskiej i Słonecznej. 
 

Nowe nasadzenia w parku 
Gmina Opatówek złożyła wniosek do Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu o dofinansowanie zadania pn. "Rewaloryza-
cja zabytkowego parku w Opatówku - uzupełnienie i re-
nowacja zieleni wpływającej na wyjątkowe walory przy-
rodnicze - etap II". Za przyznane środki finansowe 
w kwocie 43 230 zł oraz wkład własny gminy w wyso-
kości 18 230 zł zakupione zostaną krzewy ozdobne, 
m.in.: runianka japońska, różanecznik, jaśminowiec, 
2 gatunki tawuły, krzewuszka cudowna, dereń biały, 
kalina koralowa, irga pozioma, zawilec wielokwiatowy. 
Dzięki uzupełniającym nasadzeniom zostanie odtworzo-
ny i podkreślony jego historyczny oraz ekologiczny 
charakter. Wszystkie nowo zaprojektowane elementy 
oparto na zasadach XIX wiecznej sztuki ogrodowej. 
 

Renowacja zbiorników wodnych w Opatówku 
Zakończył się I etap renowacji dwóch zbiorników wod-
nych 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 - Melioracyjnych 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 tere-
nów wokół stawów w miejscowości Opatówek''. Zagos-
podarowane zostaną tereny wokół stawów, tak aby 
stanowiły one wizytówkę miejscowości. Przewiduje się
uporządkowanie terenu, umocnienie brzegów grobli po-
między dwoma stawami, a także usunięcie dzikiej roślin-
ności i założenie nowo zaplanowanej zieleni oraz stwo-
rzenie nowego układu komunikacyjnego. Będą to ścieżki 
spacerowe i miejsca odpoczynku z ławkami do sie-
dzenia. Zmodernizowane zostanie istniejące oświetlenie 
terenu, zgodnie z zaprojektowanym nowym układem 
oświetleniowym z latarniami i halogenowymi reflekto-
rami. Zaś punktem centralnym będą, częściowo zacie-
nione drewnianymi pergolami, alejki spacerowe z ław-
kami. Przewidziany całkowity koszt inwestycji to kwota 
437 449,99 zł, z czego dofinansowanie z Urzędu Mar-
szałkowskiego w Poznaniu wyniesie 154 409,00 zł.

"Pięknieje wielkopolska wieś"
W ramach IV edycji Konkursu "Pięknieje wielkopolska 
wieś" ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w Poz-
naniu gmina Opatówek złożyła 2 wnioski o dofinanso-
wanie działań inwestycyjnych w Szałem i w Rajsku. 
Pierwszy wniosek: "Ścieżka spacerowa i remont pomos-
tu w miejscowości Szałe - szansą na rozwój turystyki wsi 
i walorów turystycznych regionu". Wniosek ten, mimo że
przeszedł pozytywnie ocenę formalną, z powodu braku 
środków w budżecie Urzędu Marszałkowskiego w obec-
nej chwili nie został zakwalifikowany do dofinansowania. 
Drugi wniosek na projekt o nazwie "Rajską alejką space-
rową zdrowo i sportowo". Realizacja tego projektu wpły-
nie na poprawę jakości życia mieszkańców miejsco-
wości 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
niezmotoryzowanymi 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. Obecnie 
gmina oczekuje na podpisanie umowy na realizację tego 
zadania. 
 

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

STYPENDIA NAUKOWE PRZYZNANE 
 

W tegorocznej sesji wiosennej Wójt Gminy 
Opatówek przyznał, na wniosek Komisji Stypendialnej, 
stypendia naukowe dla najzdolniejszej młodzieży z tere-
nu naszej gminy. Wnioskodawcy, składając dokumenty, 
spełnili wszystkie regulaminowe warunki. W sumie przy-
znano 41 stypendiów w tym: dla uczniów szkół gimna-
zjalnych - 15, uczniów szkół ponadgimnazjalnych - 6 oraz 
dla studentów wyższych uczelni - 20. I tak w poszcze-
gólnych grupach stypendia otrzymali: 
 

Gimnazjaliści: 
1. Banasiak Aleksandra - Gimnazjum w Tłokini Wielkiej 
2. Birska Monika - Gimnazjum w Opatówku 
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3. Cofalska Joanna - Gimnazjum w Chełmcach 
4. Gaczyńska Natalia - Gimnazjum w Rajsku 
5. Janiak Karolina - Gimnazjum nr 3 w Kaliszu 
6. Kozłowska Paulina - Gimnazjum w Chełmcach 
7. Pilas Natalia - Gimnazjum w Tłokini Wielkiej 
8. Pomykała Joanna - Gimnazjum w Tłokini Wielkiej 
9. Przepiórka Agata - Gimnazjum w Opatówku 
10. Reksa Julia - Gimnazjum w Tłokini Wielkiej 
11. Stępień Roksana - Gimnazjum w Opatówku 
12. Strippel Natalia - Gimnazjum w Opatówku 
13. Świerek Angelika - Gimnazjum w Rajsku 
14. Wyborny Dawid - Gimnazjum w Tłokini Wielkiej 
15. Zimna Kinga - Gimnazjum w Opatówku 
 

Licealiści: 
1. Białek Joanna - III LO w Kaliszu 
2. Frankowska Agnieszka - I LO w Kaliszu 
3. Kulaiwnek Aleksandra - II LO w Kaliszu 
4. Olejnik Alicja - III LO w Kaliszu 
5. Zieliński Kacper - III LO w Kaliszu 
6. Zuzanna Żywiołowska - I LO w Kaliszu 
 

Studenci 
1. Brodziak Anna - Uniwersytet Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Warszawie 
2. Jach Aleksandra - Uniwersytet Wrocławski 
3. Jędrzejak Martyna - Uniwersytet Łódzki 
4. Garstka Ewa - Uniwersytet Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Warszawie 
5. Góral Michał - Uniwersytet Poznański 
6. Karczewska Dominika - Uniwersytet Warszawski 
7. Kisielińska Joanna - Uniwersytet Toruński 
8. Kliber Mariusz - Politechnika Wrocławska 
9. Krzywda Angelika - Uniwersytet Poznański 
10. Olejnik Magdalena - Państwowa Wyższa Szkoła

Zawodowa w Kaliszu 
11. Raszewska Kamila - Państwowa Wyższa Szkoła

Zawodowa w Kaliszu 
12. Raszewska Marcela - Politechnika Wrocławska 
13. Sobczak Alicja - Wyższa Szkoła Bankowa 

w Poznaniu 
14. Szlenkier Agnieszka - Uniwersytet Ekonomiczny 

w Poznaniu 
15. Świec Ewa - Uniwersytet Poznański 
16. Tułacz Karolina - Uniwersytet Poznański 
17. Wanga Hubert - Państwowa Wyższa Szkoła

Zawodowa w Kaliszu 
18. Witczak Joanna - Uniwersytet Toruński 
19. Wojtaszczyk Bartosz - Politechnika Poznańska 
20. Żarnecka Anna - Uniwersytet Jagielloński 

w Krakowie 
 

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy wyso-
kich wyników w nauce i życzymy dalszych sukcesów. 
 

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

WIADOMOŚCI KULTURALNE 
 

"Pamiętajcie o ogrodach..." 
Tegoroczne Targi Ogrodniczo-Rolnicze i Dział-

kowe "Pamiętajcie o ogrodach" organizowane po raz 
XVII przez Zespół Szkół im. St. Mikołajczyka w Opa-
tówku, zgromadziły ponad 130 wystawców i kilka tysięcy 
zwiedzających. Oficjalnego otwarcia targów dokonał
Wicestarosta Kaliski Andrzej Dolny, Wójt Gminy 
Opatówek Sebastian Wardęcki oraz Dyrektor Zespołu
Szkół Marek Janiak. 

Szeroka oferta wystawiennicza obejmująca bo-
gactwo kwiatów balkonowych, doniczkowych, krzewów 
i drzewek ozdobnych, altan i mebli ogrodowych zachę-
cała działkowców i miłośników ogrodów do zakupów. 
Ogrodnikom i rolnikom wystawcy oferowali narzędzia 
i maszyny rolnicze, środki ochrony roślin, elementy ma-
łej architektury dla domu, gospodarstwa rolnego i ogro-
du. Zwiedzający mogli zapoznać się z nowoczesnym 
sprzętem i środkami do produkcji rolno-ogrodniczej. 

Drugiego dnia podsumowane zostały konkursy 
na najlepszy produkt targowy oraz na najciekawszą
aranżację stoiska targowego. Nagrody dla wystawców 
wręczył Wicestarosta Kaliski Andrzej Dolny wraz 
z dyrektorem Zespołu Szkół Ogrodniczych Markiem 
Janiakiem i Sekretarzem Gminy Opatówek, członkiem 
Zarządu Powiatu Kaliskiego Krzysztofem Dziedzicem. 
 

Najlepszy produkt targowy:
I miejsce - Zakład Usług Metalowych "HULAK" 
Kowalstwo Artystyczne - za karuzelę "HALINKA" 
II miejsce - "Ogrodowe ABC" - za granitową fontannę
z podświetlaną szklana kulą
III miejsce - "Ogrody Praszka" Sławomir Jasiński - za 
klon palmowy japoński (24-letni) 
wyróżnienie - "CERAMIX" PSB Przemysław Stempień -
za kostkę brukową NEAPOL ANTIC 
wyróżnienie - P.P.H.U. "Marex" - za okna Winergetic 
Premium 
wyróżnienie - Ogrodnictwo A.L. Gulczyńscy - za lipę
miniaturową
wyróżnienie - Centrum Rolnicze AVENA s.c. Łuczak 
& Żarnecki - za nawozy dolistne firmy DR. GREEN 
wyróżnienie - PPHU FARMTEX - Tomasz Pawlak - za 
ciagnik rolniczy LANDINI LANDPOWER 135 
wyróżnienie - Gospodarstwo Rolno Ogrodnicze Marek 
Grzelaczyk - za palmę - szorstkowiec fortunego 
 

Najciekawsza aranżacja stoiska targowego:
I miejsce - firma "POLSAD " Jacek Korczak - 
autoryzowany dealer sprzętu rolniczego 
II miejsce - firma "ROLSERWIS S.A." - przedsiębiorstwo 
handlowo - produkcyjne 
III miejsce - firma "GAZ-SERWIS" Opatówek - sklep 
rolniczo -techniczny GRENE 
wyróżnienie - firma SEMI sp. z o.o. - hurtownia 
ogrodnicza 
wyróżnienie - firma PPHU Andrzej Bergandy - stolarstwo 
meble, ogród, dom 
wyróżnienie - firma BONSAI - Sławomir Karwaciński 
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wyróżnienie - firma DOMUS - Stefan Natywa - wyroby 
z siana i sizalu 
wyróżnienie - Elżbieta Kaczmarek - wyroby z drewna 
i wikliny 
 
Wielkopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek 

Wielkopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek świę-
towany był w tym roku w Ostrowie Wielkopolskim. 
Bibliotekarze z całej Wielkopolski spotkali się 8 maja 
w pięknie odrestaurowanej ostrowskiej synagodze. 
Podobnie jak co roku wręczono nagrody i wyróżnienia 
zasłużonym bibliotekarzom i bibliotekom. Doceniono 
także samorządowców dbających w sposób szczególny 
o sprawy kultury. W tym roku wyróżniono dwóch samo-
rządowców: Burmistrza Nowego Tomyśla i Wójta Gminy 
Opatówek Sebastiana Wardęckiego. Otrzymali oni tytuł
Templum Libri. 

"Jest to nagroda będąca uhonorowaniem dla 
wszystkich osób wspierających działalność Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Opatówku pełniącej funkcję
biblioteki powiatowej, dyrekcji i pracowników bibliotek, 
instytucji kultury, urzędu gminy i starostwa, dzięki którym 
dostrzeżono naszą gminę jako jedną z dwóch w woje-
wództwie" - powiedziałWójt Gminy Opatówek. 

Uczestnicy wysłuchali wykładu na temat znacze-
nia multimediów w bibliotekach oraz koncertu orkiestry 
Ostrowski Big Band. Spotkanie zakończyło się poczę-
stunkiem. Bibliotekarze uczcili swoje święto w bardzo 
pogodnej atmosferze. 
 
Czas Seniora 

Studenci Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejęt-
ności na kierunku Praca Socjalna wraz z Gminnym 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Opatówku zorganizo-
wali w dniu 15 maja br., w sali Gminnego Ośrodka 
Kultury w Opatówku spotkanie integracyjne dla miesz-
kańców gminy Opatówek w wieku 60+. W spotkaniu 
uczestniczyli członkowie Koła Gospodyń Wiejskich, 
Towarzystwa Przyjaciół Opatówka, Związku Emerytów 
i Rencistów oraz podopieczni Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej. Ten wyjątkowy dzień został nazwany 
"Czasem Seniora", aby podkreślić rangę i cel spotkania. 
Marzeniem organizatorów było, aby w tym dniu wszyst-
kie troski odeszły w dal, aby ten dzień był wyjątkowy, 
pełen pozytywnych emocji. Zaproszonych gości powitali: 
Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic oraz Przewodni-
czący Rady Gminy Paweł Bąkowski. 

Spotkanie rozpoczęto wprowadzeniem wspania-
łego tortu ufundowanego przez Wójta Gminy Opatówek 

Sebastiana Wardęckiego. Przed zaproszonymi wystąpiła
półfinalistka The Voice Of Poland, laureatka Szansy na 
Sukces, wielokrotna laureatka krajowych i międzynaro-
dowych festiwali i konkursów piosenki, pracująca nad 
swoją debiutancką płytą - Marzena Ugorna. Z zaprzyjaź-
nionej gminy Czajków przyjechał Zespół Czajkowianki 
wraz z Prezesem Stowarzyszenia "Razem dla Czajkowa" 
p. Danutą Przybyłek, który działa od 1990 r. Obecnie 
w zespole śpiewa 20 osób w wieku 45+. Nad całością
przygotowania wokalnego i artystycznego czuwa p. Ste-
fan Chowański. Na spotkaniu integracyjnym nie mogło
zabraknąć Zespołu Opatowianie. Zespół ten powstał
przy Kole Gospodyń Wiejskich w Opatówku w 1990 r., 
a w 2002 r. został reaktywowany. Kierownikiem zespołu
jest obecnie p. Stanisława Jakóbczak. Zespół uświetnia 
dożynki gminne i powiatowe oraz inne uroczystości. 
W 2004 r. z okazji wstąpienia Polski do Unii Europejskiej 
występował w Niemczech, a w 2006 r. na Targach Poz-
nańskich. Otrzymał dyplom od Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego Kazimierza Michała Ujazdow-
skiego. W 2008 r. mogliśmy podziwiać Opatowian 
w pierwszym programie Telewizji Polskiej, występował
również na dożynkach prezydenckich w Spale w roku 
2011. Jest on uświetnieniem wszelkich uroczystości 
regionalnych. 

Występy zespołów zakończyło wspólne karaoke 
z DJ Robertem. Zabawę karaoke rozpoczęła p. Janina 
Jauszkiewicz członek koła Związku Emerytów i Rencis-
tów, następnie zaprezentowała swój własny wiersz 
p. Marianna Kocemba, opatówecka poetka, autorka 
książki "Poezja sercem pisana", p. Olga Far i p. Maria 
Dziedzic członkinie Towarzystwa Przyjaciół Opatówka. 
Imprezę prowadziła p. Anna Kotwas studentka Wyższej 
Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi Oddział
Zamiejscowy w Opatówku. Podczas spotkania seniorzy 
zostali obdarowani przez radnych gminy Opatówek: 
Pawła Bąkowskiego, Marlenę Kiermas-Gruszkę i Woj-
ciecha Pokojowego oraz Sekretarza Gminy Krzysztofa 
Dziedzica słodkim upominkiem w postaci czekolady. 
Studenci Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności 
obdarowali seniorów notesem i długopisem. 

Celem spotkania było zawiązanie nowych znajo-
mości oraz odświeżenie starych przyjaźni. Notesy z dłu-
gopisami mają służyć do wymiany telefonów i adresów, 
by to spotkanie nie było jednorazowe. Sekretarz Gminy 
wraz z Przewodniczącym Rady Gminy wręczyli studen-
tom pisemne podziękowania w imieniu Wójta Gminy 
Opatówek za współorganizację spotkania integracyjnego. 
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Zebrani na sali podziękowali studentom gromkim, wspól-
nym zaśpiewaniem Sto Lat. 

Sponsorzy imprezy: Gminna Spółdzielnia Samo-
pomoc Chłopska w Opatówku (słodycze), PHU Henryk 
Urbański (jednorazowe talerze, kubki i obrusy), p. Jadwi-
ga Mencel (suche ciastka), Spółka Colian Logistic Od-
dział Jutrzenka (napoje), p. Bogdan Kozanecki Lewiatan 
Opatówek (kawa, herbata, cukier, ciastka), Gminna 
Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Koźminku (cias-
to), studenci WSIiU w Łodzi Oddział Opatówek (owoce, 
słone paluszki), Gminny Ośrodek Kultury (wynajem sali 
i wypożyczenie talerzy, sztućców itp.), Koło Gospodyń
Wiejskich w Opatówku (wypożyczenie talerzy, sztućców). 

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej: Violetta Galant, Bożena Kaczmarska, Sylwia 
Matczak, Elżbieta Włodarska, Urszula Radaś, Ewa 
Brandebura wraz ze studentami Wyższej Szkoły Infor-
matyki i Umiejętności w Łodzi Oddział Opatówek: Anną
Kotwas, Moniką Pilarską, Bogusławą Kopczyk, Anną
Grzeszczyk, Danutą Klawińską, Patrycją Ratuszną,
Fabianem Ratusznym, dziękują seniorom za udział
w spotkaniu integracyjnym, za przybycie, za wspólnie 
spędzony czas, za zabawę. Był to dla studentów wielki 
prezent, że seniorzy nie zawiedli, że wspólnie stanęli na 
wysokości zadania i wrócili z uśmiechem na twarzach do 
domów. 
 
Sukcesy taneczne w Liskowie 

10 maja w hali sportowej w Liskowie odbył się
Powiatowy Przegląd Zespołów Tanecznych, któremu 
patronował Starosta Kaliski. Na scenie zaprezentowało
się 16 zespołów w poszczególnych kategoriach wieko-
wych i tanecznych z gmin powiatu kaliskiego. 

Gminę Opatówek reprezentowały trzy zespoły
z Gminnego Ośrodka Kultury, prowadzone pod opieką
p. Małgorzaty Antczak: CDN MINI, CDN Mini 2 i CDN 
Junior. Wszystkie opatóweckie formacje zdobyły uzna-
nie jury. CDN Mini wytańczyło II miejsce w kategorii 
wiekowej klasy I-III, CDN Junior zajęło III miejsce w ka-
tegorii gimnazjum, a CDN Mini 2 otrzymało wyróżnienie 
w kategorii klasy IV-VI. 
 
Noc muzeów 

Ogólnopolska akcja "Sobotnia Noc Muzeów" 
cieszyła się w opatóweckim Muzeum Historii Przemysłu
dużym zainteresowaniem wśród zwiedzających. Od go-
dziny 19.00 do 23.00 sale wystawowe odwiedziły 324 
osoby. Na odwiedzających czekały atrakcje. Muzeum 

udostępniło m.in. kolekcję pianin i fortepianów, maszyn 
dziewiarskich oraz największą atrakcję, czyli maszynę
parową. Dużą popularnością cieszył się również pokaz 
wypieków w dawnych formach żeliwnych, który zapre-
zentowała Izba Historyczno - Regionalna Małgorzaty 
i Karola Matczaków. Każdy z uczestników mógł własno-
ręcznie wypiec andruta. Dodatkowo, dla najmłodszych, 
Zakłady Cukiernicze Urszuli Kinowskiej-Cichej ufundo-
wały Andruty Kaliskie. 

W holu muzealnym została zaprezentowana 
mini wystawa rysunków uczniów: Natalii Stępniak z kl. 2 
oraz Piotra Wojtaszka z kl. 3 Gimnazjum im. A. i S. Gille-
rów w Opatówku. Opiekunem uczniów jest Magdalena 
Janik, nauczycielka plastyki i zajęć artystycznych. 
Dyrekcja muzeum dziękuje wszystkim za udział w Nocy 
Muzeów oraz zaprasza do odwiedzania Muzeum Historii 
Przemysłu w Opatówku. 
 
Spotkanie integracyjne 

"Nie idź za mną, bo nie umiem prowadzić. Nie 
idź przede mną, bo mogę za Tobą nie nadążyć. Idź po 
prostu obok mnie i bądź moim przyjacielem". Było to 
motto imprezy integracyjnej zorganizowanej przez Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecznej i Stowarzyszenie Osób 
Niepełnosprawnych "Dar Serca". W dniu 31 maja br. 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Opatówku odbyło się
spotkanie integracyjne dla dzieci i młodzieży (osób 
niepełnosprawnych) oraz ich rodziców i opiekunów. 

Na spotkanie integracyjne zaproszono uczestni-
ków Warsztatów Terapii Zajęciowej z Koźminka wraz 
z Kierownikiem p. Mariuszem Dębickim. Gospodarzem 
imprezy był Wójt Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki. 
Z uczestnikami spotkali się: Skarbnik Gminy Dagmara 
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Gajewska-Pająk i ks. Mariusz Kubisiak Prefekt parafii 
Opatówek. 

Wójt Gminy Sebastian Wardęcki i ks. Mariusz 
Kubisiak w pięknych słowach zaprosili wszystkich do 
wspólnej zabawy. Spotkanie rozpoczęto występem mło-
dych artystów ze Studia Artmuz w Kaliszu prowadzo-
nego przez Iwonę Adamczak. Spotkanie prowadził
p. Emil Karolak, który zaprezentował kilka melodii 
związanych m.in. z Dniem Matki i Dniem Dziecka. Cały
parkiet zapełnił się tańczącymi w rytm orkiestr dętych. 
Następnie dla uczestników zagrała kapela "Sami Swoi", 
która zaprezentowała melodie dawnych lat. Wszyscy 
obecni na spotkaniu zostali obdarowani przez Wójta 
i Skarbnika Gminy słodkim upominkiem. 

Dziękujemy osobom prywatnym, firmom, bez 
których spotkania integracyjnego nie udałoby się zorga-
nizować. Imprezę wsparli m.in.: Colian Jutrzenka SA 
w Opatówku, Firma Kris pp. Olczaków w Opatówku, 
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Opa-
tówku, PHU Lewiatan sklep "Anna" w Opatówku, PHU 
Henryk Urbański w Opatówku, Gminna Spółdzielnia 
"Samopomoc Chłopska" w Koźminku, Piekarnia Józefa 
Mikołajczyka w Sierzchowie, p. Henryk Suchorzewski, 
p. Marian Wróblewski, p. Jolanta Michalak, Dyrektor 
GOK Mieczysława Jaskuła, Koło Gospodyń Wiejskich 
w Opatówku, p. Krystyna Nowak, p. Anna Kardynał,
p. Karolina Góra. Mamy nadzieję, że spełniło się marze-
nie organizatorów imprezy, aby wszystkie troski odeszły
w dal, by ten dzień był dla wszystkich wyjątkowy, pełen 
zabawy, uśmiechu i pozytywnych emocji. 
 
Dzień Dziecka w Szałem 

W niedzielę, 1 czerwca, nad zalewem w Szałem 
odbył się festyn dla dzieci z okazji Dnia Dziecka. Pogoda 
dopisała i nad zalew stawiły się całe rodziny. Były
konkursy sprawnościowe, malowanie twarzy, przejażdż-
ki konne, rozgrywki w tenisa stołowego. 

Uczestników zabawy częstowano ciastami do-
mowego wypieku, a dzieci obdarowano słodyczami i na-
pojami. Za udział w konkurencjach sprawnościowych 
najmłodsi otrzymywali nagrody - zabawki i przybory 
szkolne. Organizatorem zabawy było Stowarzyszenie 
"Dla Szałego", sołtys wsi i OSP. Festyn wsparł Urząd
Gminy Opatówek. 
 
Koncert "Spotkania ze sztuką - Opatówek 2014" 

Koncert "12 oddechów", wystawa pamiątek po 
św. Janie Pawle II oraz recytacja poezji Karola Wojtyły -

to atrakcje, które wypełniły wieczór 1 czerwca, w ramach 
drugiego wydarzenia "Spotkań ze sztuką - Opatówek 
2014". W kościele parafialnym w Opatówku wystąpił
zespół w składzie: Jakub Tomalak (wokal, muzyka), 
ks. Grzegorz Mączka (instrumenty klawiszowe), Marcin 
Mańka (gitara), Fabian Maćkowiak (bas), Jarosław 
Maćkowiak (instrumenty perkusyjne), Jacek Różański 
(chórki), zaś rozważania poprowadził ks. Marek Chrza-
nowski - autor wierszy wykorzystanych w utworach 
"12 oddechów". Oprócz tego licznie zgromadzona pu-
bliczność mogła obejrzeć wystawę pamiątek po św. 
Janie Pawle II, którą przygotowała Marianna Kocemba, 
członkini Stowarzyszenia "Pamięć Jana Pawła II". 
Muzyczny występ poprzedziła recytacja wierszy Karola 
Wojtyły w wykonaniu uczniów Gimnazjum im. Agatona 
i Stefana Gillerów w Opatówku, przygotowana przez 
p. Elżbietę Kołomecką. Szczególne wyrazy uznania oraz 
kwiaty zostały przekazane na ręce ks. prałata Władysła-
wa Czamary, proboszcza parafii w Opatówku, który tego 
dnia obchodził jubileusz 39. rocznicy otrzymania świę-
ceń kapłańskich. 

Na koniec wszyscy obecni w kościele w Opatów-
ku zaśpiewali "Barkę" - ulubioną pieśń św. Jana Pawła
II. Okazją do drugiego "Spotkania ze sztuką" w Opatów-
ku była tegoroczna kanonizacja papieża-Polaka, kolejna 
rocznica wizyty Jana Pawła II w Kaliszu oraz Dzień
Dziękczynienia za życie świętego. W spotkaniu uczestni-
czyło kilkadziesiąt osób z terenu gminy oraz przyjezdni 
goście. Samorząd Gminy Opatówek oraz Powiatu 
Kaliskiego reprezentowali: Przewodniczący Rady Gminy 
Paweł Bąkowski, Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic 
oraz Przewodniczący Rady Powiatu Mieczysław Łuczak. 
Partnerem koncertu była parafia pw. NSPJ w Opatówku. 
Koncert poprowadził Mateusz Walczak - dyrektor projek-
tu. Organizatorzy koncertu - Inicjatywa dla Opatówka 
oraz Fundacja Ottenbreit - zapraszają na kolejne wyda-
rzenia artystyczne w Opatówku już po wakacjach. 
 
Piknik Rodzinny w Opatówku 

Kolejny raz w Opatówku odbył się Piknik Ro-
dzinny ph. "Zdrowe myślenie jest w cenie". Całe rodziny 
spotkały się w sobotnie popołudnie 7 czerwca na terenie 
Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka. Okazją do 
tego był obchodzony kilka dni temu Dzień Dziecka. 
Organizatorzy zapewnili moc atrakcji szczególnie dla 
najmłodszych uczestników wydarzenia. Była Fundacja 
Grupa T z Torunia, która włączyła wszystkie dzieci do 
wspólnej zabawy i król Julian z bajki Madagaskar. Była
też Akademia Pana Kleksa i fire show. Nagrody 
najmłodszym uczestnikom zabaw i konkursów wręczali 
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Wicestarosta Kaliski Andrzej Dolny i Sekretarz Gminy 
Opatówek Krzysztof Dziedzic. 

Dzieci wzięły udział w wielu zabawach i konkur-
sach. Były więc gry z planszą, malowanie twarzy, pokaz 
baniek mydlanych, pokaz szczudlarza skręcającego 
wymarzone zwierzaki z balonów, dmuchane zamki 
i zjeżdżalnie. Było też wiele słodyczy, upominków 
i nagród. Jednym z ważniejszych konkursów był konkurs 
plastyczny promujący piknik rodzinny oraz hasło
"Zdrowe myślenie jest w cenie”. Jury oceniło wszystkie 
prace i dokonało trudnego wyboru, bowiem wszyscy 
autorzy prac zasługiwali na wyróżnienie. Nagrodzeni 
zostali: I miejsce Alicja Iciaszek, II miejsce Aleksandra 
Adamiak, III miejsce Justyna Droszewska (wszystkie 
dzieci ze Świetlicy Środowiskowej "Słoneczko" w Opa-
tówku). 

W trakcie pikniku wystąpili również młodzi 
wokaliści znani z Międzygminnego Festiwalu Piosenki 
Dziecięcej i Młodzieżowej: Patryk Olejniczak, Karolina 
Janiak, Mikołaj Małoburski, Filip Wróblewski, Gabriela 
Sieradzka, Bartosz Dreczko i Malwina Olszewska. Wys-
tąpili również laureaci Powiatowego Przeglądu Formacji 
Tanecznych: grupy CDN z Gminnego Ośrodka Kultury 
w Opatówku. Odbyły się także, nagradzane upominka-
mi, konkursy z Akademią Pana Kleksa, a piknik zakoń-
czył się pokazem fire show przygotowanym przez zespół
Uciechowo z Kalisza. Na koniec wieczorne niebo roz-
świetliły sztuczne ognie. 

Organizatorami tegorocznego pikniku byli: Urząd
Gminy i Gminny Ośrodek Kultury w Opatówku, Zespół
Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku, Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Opatówku oraz Starostwo Powia-
towe w Kaliszu. 
 
Grzyb w roli głównej 

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Chełmcach, 
które w marcu br. wzięły udział w I etapie konkursu na 
najsmaczniejszą potrawę z grzyba, spotkały się z innymi 
uczestnikami konkursu podczas finału w Wysocku Wiel-
kim w niedzielę, 8 czerwca. Kilkadziesiąt dań zgłoszono 
do konkursu kulinarnego, którego bohaterem były grzy-
by. Finał, połączony z degustacją, odbył się w czasie 
Wielkopolskiego Święta Wsi w Wysocku Wielkim w po-
wiecie ostrowskim. Przez kilka miesięcy odbywały się
lokalne prezentacje potraw przygotowanych przez 
wielkopolskie Koła Gospodyń Wiejskich, Lokalne Grupy 
Działania, organizacje kobiece, szkoły gastronomiczne 
czy producentów grzybów. W tym czasie można było

spróbować wszystkich gatunków grzybów podanych na 
różne sposoby. Celem konkursu była popularyzacja tra-
dycyjnej kuchni wielkopolskiej, promowanie produktów 
charakterystycznych dla Wielkopolski, promocja potraw 
z grzybami jako dań na każdą okazję oraz prezentacja 
umiejętności kulinarnych. 

Tym razem panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
w Chełmcach przygotowały na degustację m.in. bigos 
z kapusty pekińskiej z pieczarkami, wafle z mięsem mie-
lonym, pieczarkami i papryką, sałatkę z marynowanymi 
kurkami. Reprezentant każdego z uczestników konkursu 
wyjedzie do Brukseli, gdzie w nagrodę grupa z Wielko-
polski odwiedzi Parlament Europejski. Patronat nad kuli-
narnymi zmaganiami objął zapalony grzybiarz Janusz 
Piechociński oraz europoseł Andrzej Grzyb. 

Organizatorami konkursu byli: Wielkopolska Izba 
Rolnicza, Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich "Gospodyni", 
Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Wielkopolskie-
go, Agencja Rynku Rolnego i Wielkopolski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego. 
 

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

WIADOMOŚCI BIBLIOTECZNE 
 

Czytelnicy Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu 
W niedzielne popołudnie 11 maja ponad dwu-

dziestoosobowa grupa czytelników i przyjaciół Gminnej 
Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku 
odwiedziła otwarty niedawno Skarbiec Sanktuarium 
św. Józefa. Naszym przewodnikiem była autorka ekspo-
zycji dr Ewa Andrzejewska. Zabytkowe schody świątyni 
prowadzące do Skarbca, liczące niemal 300 lat, przenio-
sły nas w inny wymiar czasu, do skarbnicy dzieł sztuki 
sakralnej, świadczącej o świetności świątyni oraz hoj-
ności darczyńców, wśród których był król Kazimierz 
Wielki, arcybiskupi, duchowieństwo i zamożni wierni. 
Z wielkim zainteresowaniem słuchaliśmy informacji 
o dziejach kościoła, etapach jego rozbudowy, pomiesz-
czeniu Skarbca oraz wybitnych osobistościach bywają-
cych w kościele, ale przede wszystkim o zgromadzo-
nych w Skarbcu zabytkach sztuki sakralnej. 

Była to okazja do spojrzenia z bliska na wierne 
kopie: romańskiej pateny kaliskiej i gotyckiego kielicha 
mszalnego podarowanego kolegiacie przez króla Kazi-
mierza Wielkiego. Wrażenie wywarł na wszystkich orygi-
nał obrazu "Ab igne", szczególnie czczony przez kali-
szan w dawnych czasach, umieszczony we wnęce, 
w której prawdopodobnie mieściła się niegdyś loża
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prymasowska. Zachwyciły nas dawne szaty liturgiczne 
z bogactwem tkanin, haftów, ozdób, ale także symboliki 
chrześcijańskiej. Przyglądaliśmy się dziełom dawnych 
złotników - w tym kaliskich oraz obrazom przedstawiają-
cym prymasów i księży związanych z kolegiatą. Szcze-
gólne miejsce zajmuje tu ks. Stanisław Kłossowski, kus-
tosz sanktuarium św. Józefa, któremu dr Ewa Andrze-
jewska poświęciła obszerną pracę biograficzną. Nie za-
pomniano także o wizerunku arcybiskupa Jarosława 
Bogorii ze Skotnik, który rozbudował świątynię nadając
jej tytuł kolegiaty. W dużej gablocie skarbca można 
zobaczyć kodeks kantora podarowany kolegiacie przez 
arcybiskupa Jana Łaskiego oraz książkę ks. Stanisława 
Kłossowskiego "Cuda i łaski za przyczyną Józefa 
Ś-tego, przy obrazie tego świętego w kollegijacie kali-
skiej". 

Kontynuacją półtoragodzinnej wizyty w skarbcu 
był krótki spacer po kościele, w czasie którego pozna-
liśmy nawiązania do zabytków i postaci przedstawionych 
w Skarbcu i mogliśmy spojrzeć innymi oczami na znane 
nam ołtarze, rzeźby i obrazy. Ekspozycja w Skarbcu 
Sanktuarium św. Józefa przygotowana przez dr Ewę
Andrzejewską odznacza się wielką starannością, rzetel-

nością i czytelnością. Niektóre eksponaty zostały ziden-
tyfikowane przez autorkę dzięki jej dużej wiedzy i wielo-
letnim poszukiwaniom archiwalnym. W specjalnych sza-
fach znalazło bezpieczne schronienie 400 szat liturgicz-
nych. Urządzenie Skarbca pozwoliło na odpowiednie 
zabezpieczenie cennych zabytków i dzieł sztuki sakral-
nej świadczących o bogatej przeszłości kolegiaty kali-
skiej. Pozwoliło także na ich udostępnienie wszystkim 
zainteresowanym i poszerzenie wiedzy o dziejach ro-
dzinnego miasta. 
 
Rok 2014 - Rokiem Czytelnictwa 

W 1364 roku, wraz z powołaniem przez Kazimie-
rza Wielkiego Akademii Krakowskiej, został utworzony 
zawód stacjonariusza - osoby, która była odpowiedzial-
na za wytwarzanie ksiąg, sprzedaż oraz udostępnianie 
czytelnikom w bibliotekach. Obecnie to zadanie należy
do wydawców i drukarzy, pracowników księgarni i biblio-
tekarzy. Rok 1364 środowisko ludzi związanych z pracą
nad książką uznaje za początek swoich zawodów - 
służby książce w naszym kraju. I właśnie organizacje 
zrzeszające bibliotekarzy, księgarzy, wydawców i dru-
karzy postanowiły, że 650 rocznica tego wydarzenia 
będzie dobrą okazją do ustanowienia roku 2014 - 
Rokiem Czytelnictwa. 

Jubileusz ten ma być okazją do organizowania 
rozmaitych działań na rzecz upowszechniania wiedzy 
o książce oraz wzrostu czytelnictwa. W Gminnej Biblio-
tece Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku od po-
czątku kwietnia prowadzony jest cykl spotkań dla dzieci 
ph.: "Jak powstaje książka". 

Bibliotekę odwiedzili już uczniowie klas trzecich 
i czwartych szkoły podstawowej w Opatówku wraz 
z wychowawcami oraz przedszkolaki z Winiar. Do końca 
roku szkolnego zaplanowane są także lekcje biblio-
teczne dla klas młodszych i oddziału przedszkolnego. 
 
Wakacyjne hece w bibliotece 

Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów 
w Opatówku zaprasza do swojej siedziby przy Placu 
Wolności 18 na radosne spotkania dla dzieci w wieku 
przedszkolnym ph.: "Wakacyjne hece w bibliotece", 
które odbywać się będą w lipcu i sierpniu w każdą środę
o godz. 12:00. Zajęcia polegać będą na wspólnej 
zabawie i czytaniu opowiadań, starannie dobranych do 
wieku dzieci. Poprzez cykliczność i atmosferę spotkań,
pragniemy zaszczepić w dzieciach sympatię do miejsca, 
jakim jest biblioteka i nauczyć miłości do książek. 

Prosimy o zgłaszanie chęci udziału w spotka-
niach do końca czerwca 2014 r. W lipcu i sierpniu 
odbędą się także dla dzieci zajęcia, które są już tradycją
biblioteki, czyli spotkanie na rozpoczęcie wakacji oraz 
bajkowa noc w bibliotece. Informacje o planowanych 
zabawach zostaną wcześniej podane. W czasie wakacji 
letnich biblioteka będzie czynna w normalnych godzi-
nach pracy tj. od poniedziałku do piątku od 7:30 do 
19:00, w soboty od 8:00 do 13:00. Dla dzieci przez cały
czas dostępne są klocki marki Klockologia.pl. 
 
Księgozbiór biblioteki 

Biblioteka w Opatówku mieści się w zabytkowym 
budynku w centrum miejscowości. Jest to doskonałe
miejsce i najlepsza lokalizacja. Niestety pomieszczenia 
nie dają się rozciągać, a książek w naszej bibliotece, 
dzięki zakupom nowości, przybywa. Ponadto wielu 
mieszkańców gminy, i nie tylko, porządkuje swoje 
księgozbiory i zbędne egzemplarze przynosi do biblio-
teki. Tymczasem nasi czytelnicy czekają na nowości, co 
jest całkowicie zrozumiałe, gdyż na rynku księgarskim 
pojawia się wiele interesujących pozycji książkowych, 
które powinny być w bibliotece. Tymczasem na półkach 
brak miejsca na nowości. Biblioteka publiczna w gminie 
nie jest biblioteką zobowiązaną do gromadzenia wszyst-
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kich druków. Tym zajmują się wyznaczone biblioteki 
w Polsce z Biblioteką Narodową na czele. 

W związku z tym, co roku, podobnie jak we 
wszystkich bibliotekach publicznych, przeprowadzane są
w naszej bibliotece selekcje książek niszczonych, 
nieaktualnych lub nieczytanych od lat. Po koniecznych 
procedurach książki te są usuwane z księgozbioru. 
Zniszczone trafiają na makulaturę, a pozostałe na regał
stojący w holu biblioteki. Dary od czytelników przeglą-
damy i niektóre włączamy do księgozbioru, inne trafiają
na regał, z którego może zabrać je każdy zaintereso-
wany. Tak więc książki usunięte z księgozbioru trafiają
znów do rąk czytelników. W ten sposób, dzięki zakupom 
nowości i selekcjom książek księgozbiór naszej biblioteki 
jest atrakcyjny. Wymiana księgozbioru i jego aktualność 
są jednym z ważnych punktów oceny bibliotek i dbałości 
samorządów o kulturę.

Katalog on-line 
Biblioteka w Opatówku rozpoczęła komputeryza-

cję zbiorów już w 1997 roku. Nie było wówczas jeszcze 
powszechnego dostępu do Internetu, a najpopularniej-
szym programem dla bibliotek w Wielkopolsce by 
program SOWA. Jest to bardzo dobry program, niestety 
jego używanie wiąże się ze znacznymi kosztami. Teraz, 
gdy Internet się upowszechnił, powstał nowy program 
MAK+ tworzony przez Instytut Czytelnictwa pod egidą
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pro-
gram ten jest tani dla bibliotek i spełnia ich oczekiwania, 
dlatego zdecydowaliśmy się na jego zastosowanie 
w bibliotece w Opatówku i w filiach w Rajsku i Tłokini 
Wielkiej. Niestety przerzucenie księgozbioru z jednego 
programu do drugiego, mimo iż częściowo stało się to 
automatycznie, wymaga wiele czasu i pracy. 

Niedługo zakończymy przenoszenie książek do 
nowego programu. Książki przeniesione do programu 
MAK+ można zobaczyć w katalogu on-line biblioteki 
w Opatówku (wejście na stronie startowej biblioteki 
www.biblioteka.opatowek.pl). Na razie czytelnicy nie 
mogą się jeszcze logować do programu. Będzie to 
możliwe po wprowadzeniu wszystkich książek i zało-
żeniu od nowa kont czytelniczych. W związku z tym 
prosimy czytelników, by w najbliższym czasie przycho-
dzili do biblioteki z dowodami osobistymi i oczywiście 
z kartami bibliotecznymi, gdyż będziemy musieli zapisać
ich od nowa. Po całkowitym uruchomieniu programu 
czytelnicy posiadający Internet w domu będą mieli możli-
wość zamawiania książek przez Internet i sprawdzania 
stanu swego konta bibliotecznego w domu. 
 

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

WIADOMOŚCI SPORTOWE 
 

Mistrzostwa gminy na rolce kolarskiej 
Dwie szkoły rywalizowały podczas mistrzostw 

gminy Opatówek na trenażerach kolarskich. 19 dziew-
cząt i chłopców starało się "'wykręcić" jak najdalszy 
dystans podczas 3 minutowej jazdy. Do tej pory w I eta-
pie Mistrzostw Powiatu w 3 minutowej jeździe na trena-
żerach kolarskich uczestniczyło 284 zawodników, w tym 
119 dziewcząt. I etap zakończony został zawodami, 
które odbyły się 25 kwietnia br. w szkole podstawowej 
w Morawinie (gmina Ceków Kolonia). Najbliżej do za-
kwalifikowania się do tabeli rankingowej "złotej dziesiątki 

powiatu" był Adam Andrzejak z Opatówka. Poniżej 
przedstawiamy wyniki eliminacji gminnych: 
 

dziewczęta z klas IV - rocznik 2003:
1. Wiktoria Stelmaszak, Opatówek 
2. Dominika Suchecka, Rajsko 
3. Julia Krążyńska, Opatówek 
4. Martyna Anyszewska, Rajsko 
 

dziewczęta z klas V - rocznik 2002
1. Gabriela Gąsiorowska, Opatówek 
2. Zuzanna Kaźmierczak, Opatówek 
3. Natalia Filipiak, Rajsko 
4. Sylwia Kopeć, Rajsko 
 

chłopcy z klas IV - rocznik 2003
1. Adam Andrzejak, Opatówek 
2. Dominik Junory, Rajsko 
3. Filip Pawlak, Opatówek 
4. Tobiasz Naruszewicz, Rajsko 
5. Aleksander Czajkowski, Rajsko 

chłopcy z klas V - rocznik 2002
1. Bartłomiej Kaźmierczak, Opatówek 
2. Patryk Baroń, Opatówek 
3. Szymon Danielewski, Rajsko 
4. Łukasz Przyłęcki, Rajsko 
5. Jakub Kasprzak, Opatówek 
6. Kacper Jasiński, Opatówek 
 
Turniej piłki nożnej 

W sobotę 10 maja br. w Hali Widowiskowo - 
Sportowej im. Polskich Olimpijczyków w Opatówku odbył
się Turniej Piłki Nożnej w hołdzie św. Janowi Pawłowi II. 
Uczestnikami rozgrywek piłkarskich byli ministranci 
reprezentujący kategorię wiekową na poziomie szkoły
podstawowej. Organizatorami turnieju byli: parafia p.w. 
NSPJ w Opatówku, Urząd Gminy i Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Opatówku. Celem turnieju było
wyuczenie zdrowych postaw rywalizacji i tolerancji, 
kształtowanie umiejętności poszukiwania autorytetu ży-
ciowego, promowanie zdrowego stylu życia bez uzależ-
nień w kontekście profilaktyki uniwersalnej. 

Spotkanie rozpoczęło się wspólną mszą świętą
w kościele p.w. NSPJ w Opatówku. Do zawodów przy-
stąpiło 59 ministrantów z 5 parafii. Rozgrywki piłkarskie 
przebiegały w szczególnie zaciętych bojach, oczywiście 
w duchu fair play, w życzliwej atmosferze. Żywiołowo 
i gorąco kibicowali goście, rodzice, widzowie oraz dziew-
czynki ze Scholi parafii w Opatówku. Oto osiągnięte 
wyniki: 
I miejsce - drużyna z parafii p.w. Narodzenia Najświęt-
szej Maryi Panny w Chełmcach 
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II miejsce - drużyna z parafii p.w. Św. Michała Archa-
nioła w Rajsku 
III miejsce - drużyna z parafii p.w. Św. Mikołaja w Stawie 
IV miejsce - drużyna I z parafii p.w. Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Opatówku 
V miejsce - drużyna z parafii p.w. Narodzenia Najświęt-
szej Maryi Panny w Kaliszu (Zagorzynek) 
VI miejsce - drużyna II z parafii p.w. Najświętszego Ser-
ca Pana Jezusa w Opatówku 

Wszystkie drużyny uczestniczące w turnieju 
otrzymały pamiątkowe dyplomy i piłki, natomiast w kla-
syfikacjach indywidualnych za zajęcie I, II i III miejsca 
drużyny otrzymały puchary, dyplomy i piłki nożne. Każdy 
zawodnik otrzymał okolicznościową "smycz” i długopis. 
Oprócz klasyfikacji drużynowej organizatorzy prowadzili 
także klasyfikację indywidualną turnieju: 
- najlepszy strzelec - Adam Kurzawa, parafia 

w Chełmcach 
- najlepszy zawodnik - Michał Tomaszewski - parafia 

w Rajsku 
- najlepszy bramkarz - Dawid Drabent - parafia w Kali-

szu (Zagorzynek) 
Zawodnicy ci zostali uhonorowani statuetkami i piłkami. 
Plebiscyt na najmłodszego zawodnika wygrał Filip Wrób-
lewski z parafii p.w. NSPJ w Opatówku, który otrzymał
piłkę. Nagrody wręczali: ks. prałat dr Władysław Cza-
mara, Przewodniczący Rady Gminy Opatówek Paweł
Bąkowski oraz Sekretarz Gminy Opatówek Krzysztof 
Dziedzic. 

Zawody sędziowali: Adam Walczak, Adam Mi-
chalak, Mateusz Walczak i Maciej Gruszka. Nad cało-
ścią imprezy czuwali: ks. Mariusz Kubisiak i ks. Arka-
diusz Wysota z ramienia parafii NSPJ w Opatówku; 
Violetta Galant, Jolanta Woźniak, Adela Pokojowczyk, 
Małgorzata Rektor - pracownicy GOPS w Opatówku oraz 
Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic. Szczególnym 
aplauzem został nagrodzony mecz towarzyski przepro-
wadzony między chórzystkami Scholi z parafii p.w. 
NSPJ w Opatówku a ministrantami tutejszej parafii. 

Organizatorzy i uczestnicy turnieju oraz kibice 
składają szczególne podziękowania sponsorom za 
wsparcie finansowe, rzeczowe i usługowe na rzecz reali-
zacji tak ważnego przedsięwzięcia. Wsparcia udzielili: 
Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej w Opatówku, cukiernia 
p. Jadwigi Mencel, ks. prałat dr Władysław Czamara, 
p. Krzysztof Dziedzic, p. Henryk Urbański, p. Anna Dzik, 
p. Marlena Kiermas-Gruszka, Jutrzenka Colian sp. z o.o.; 
P.P.H.U KRIS Krystyna Olczak, Urząd Gminy i Gimnaz-
jum w Opatówku. 

Turniej piłki nożnej w hołdzie Św. Janowi Pawło-
wi II został zrealizowany w ramach projektu profilakty-
cznego "Zdrowe myślenie jest w cenie" przy udziale fun-
duszy GPPiRPA na 2014 r. na terenie gminy Opatówek. 
 
Międzynarodowe Regaty Windsurfingowe 

31 maja i 1 czerwca na zalewie w Szałem 
odbyły się III Międzynarodowe Regaty Windsurfingowe 
w klasie Techno 293, Raceboard, olimpijskiej klasie RSX 
oraz UKS. Na starcie stanęło ponad 90 zawodników 
i zawodniczek z Polski i zagranicy. Przy dobrej dla 
żeglarzy pogodzie - było słonecznie i wietrznie - roze-
grano na akwenie sześć wyścigów. W stawce 93 wind-
surferów znalazło się dziewięciu przedstawicieli kali-
skiego klubu "Szturwał". 

Pierwsze sobotnie wyścigi rozpoczęły się po 
godzinie 12:00. W niedzielę wyścigi trwały do godziny 
14:00. Imprezę zakończył koncert zespołu szantowego 
"Własny Port” oraz uroczyste wręczenie pucharów 
i nagród. Puchary dla zdobywców trzech pierwszych 
miejsc w klasie UKS dziewcząt i chłopców ufundował
Wójt Gminy Opatówek. Zwycięzcami w poszczególnych 
klasach zostali: 
Raceboard: Paweł Gardasiewicz - Warszawa 
RS-X: Piotr Nowacki - SKŻ Sopot 
Techno 6,8: Jakub Sykuła - UKS Hals Sopot 
Techno 7,8; Jakub Gulczyński - UJKS Szturwał Kalisz 
Techno 5,8: Agata Banach - AZS Poznań
UKS: Michał Polak - GKZ Gdańsk 
 

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

WIADOMOŚCI SZKOLNE 
 

PRZEDSZKOLE W OPATÓWKU 
 
Wiadomości z przedszkola 

9 maja dzieci z grup starszych ("Zajączki" 
i "Mrówki") i 16 maja dzieci z grup młodszych ("Motylki" 
i "Wiewiórki") pojechały autokarem na wycieczkę do 
Michałkowa. Zwiedziły lotnisko, oglądały helikoptery 
i szybowce. Każdy mógł posiedzieć przez chwilę na 
miejscu pilota. Zadowoleni i pełni wrażeń wrócili na 
obiad do przedszkola. 

19 maja grupa maluchów "Biedronki" z wycho-
wawczynią i mamami pojechała do stadniny koni w Wo-
licy. Dzieci zwiedziły stadninę, odbyły przejażdżkę na 
kucyku i razem z rodzicami piekły kiełbaski przy ognisku. 

23 maja, z okazji Dnia Matki, dzieci z najstarszej 
grupy "Mrówki" pojechały z mamusiami na całodniową
wycieczkę do Borysewa, gdzie czekało na nich wiele 
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atrakcji. Pełne wrażeń późnym popołudniem wróciły do 
Opatówka. Również z okazji Dnia Matki każda grupa 
przygotowała dla swoich mam piękne występy artystycz-
ne, laurki, kwiaty, niespodzianki. W grupie "Motylków" na 
uroczystości obecni byli również tatusiowie, którzy 
otrzymali piękne krawaty wykonane przez dzieci. Przy 
sokach, kawie, herbacie i słodkich deserach nasi goście 
spędzili miłe chwile ze swoimi pociechami w przedszkolu. 

Dzień Dziecka w naszym przedszkolu rozpoczął 
się 3 czerwca tuż po śniadaniu. Na dzieci w tym dniu 
czekało wiele niespodzianek: bawiły się przy wspaniałej 
muzyce, którą zapewnił p. Marek prowadzący rytmikę
w naszym przedszkolu, były konkursy z nagrodami 
i występ cyrku Variete. Każde dziecko otrzymało prezent 
- kolorową piłkę. Na buzi każdego przedszkolaka przez 
cały dzień gościł promienny uśmiech. 

W każdy wtorek i piątek, w godzinach popołu-
dniowych, uczniowie gimnazjum w Opatówku odwiedza-
ją nasze przedszkolaki. Czytają im bajki i zagadki. 
Przedszkolaki bardzo lubią te spotkania. 

2 czerwca odbył się w przedszkolu międzygru-
powy konkurs dotyczący bezpieczeństwa w domu 
i przedszkolu. Dzieci wykazały się dużą wiedzą. Wszyst-
kie grupy otrzymały w nagrodę piękne zabawki od 
dyrektorki przedszkola i komisji konkursowej. 

 
********** 

 
SZKOŁA PODSTAWOWA W OPATÓWKU 
 
Konkurs recytatorski 

25 kwietnia w Szkole Podstawowej w Opatówku 
odbył się X Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Dzie-
cięcej pod hasłem "Żyjmy zdrowo i bezpiecznie", którego 
celem było propagowanie zdrowego i bezpiecznego 

stylu życia oraz uwrażliwienie na piękno i kulturę żywego 
słowa. W konkursie uczestniczyło 25 dzieci 6 letnich 
z oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
z terenu naszej gminy. Gośćmi konkursu byli: Sekretarz 
Gminy Opatówek Krzysztof Dziedzic, dyrektor ZEAS 
Arkadiusz Łańduch, dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Opatówku Mateusz Przyjazny oraz Mariola Dwużnik 
i Elżbieta Wojtyła z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epide-
miologicznej w Kaliszu. Konkurs rozpoczął się występem 
dzieci z oddziału przedszkolnego 0B Szkoły Podsta-
wowej w Opatówku. 

Jury w składzie: M. Kocemba - pisarka i poetka 
z Opatówka, J. Miluśka-Stasiak - dyrektor Gminnej 
Biblioteki Publicznej, R. Grzeluszka - policjant z Komisa-
riatu Policji w Opatówku, po wysłuchaniu wszystkich 
wykonawców przyznało nagrody główne i wyróżnienia: 
- I miejsce: Julia Starońska z oddziału przedszkol-

nego w Szkole Podstawowej w Rajsku 
- II miejsce: Edyta Zawadzka z oddziału przedszkol-

nego w Szkole Podstawowej w Sierzchowie 
- III miejsce: Jerzy Mazurowski z oddziału przedszkol-

nego 0A w Szkole Podstawowej w Opatówku 

Wyróżnienia otrzymali: 
- Julia Dziedzic z oddziału przedszkolnego 0B 

w Szkole Podstawowej w Opatówku 
- Kacper Janiak z oddziału przedszkolnego 0A 

w Szkole Podstawowej w Opatówku 
- Michał Jopek z oddziału przedszkolnego 0B 

w Szkole Podstawowej w Opatówku 
- Wiktor Mruk z oddziału przedszkolnego w Szkole 

Podstawowej w Chełmcach 
- Aleksandra Pfeifer z oddziału przedszkolnego 0B 

w Szkole Podstawowej w Opatówku 
Każdy z uczestników otrzymał książkę "Baśnie i legendy 
polskie" ufundowaną w imieniu samorządu przez Wójta 
Gminy Sebastiana Wardęckiego, a poczęstunek przeka-
zała OSM w Kaliszu. Dzieci otrzymały również upominki 
od pań z kaliskiego Sanepidu i owoce przekazane przez 
pp. Wróblewkich z Opatówka. Niespodzianką były słody-
cze od Sekretarza Gminy Krzysztofa Dziedzica. Mamy 
nadzieję, że dzieci na długo zapamiętają swoje wiersze 
i będą dbać o zdrowie i bezpieczeństwo. 

 
********** 

 
GIMNAZJUM W OPATÓWKU 
 
Święto szkoły

Każdego roku, kiedy zieleni się maj i kwitną
niezapominajki, społeczność Gimnazjum im. A i S Gille-
rów w Opatówku obchodzi Święto Szkoły i wspomina jej 
patronów. 23 maja br. uczniowie tradycyjne świętowanie 
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połączyli ze spotkaniem szkolnych klubów europejskich. 
Gospodarzami byli: dyrekcja szkoły i Szkolny Klub 
Europejski "Opatus", który od lat współpracuje z gimna-
zjalistami ze szkół w Brzezinach, Godzieszach Wielkich 
i Woli Droszewskiej, realizując projekt "Moja mała
Ojczyzna". Uczniowie z 4 zaprzyjaźnionych szkół pogłę-
biają swoją wiedzę o kulturze, tradycjach i gospodarce, 
o przeszłości i teraźniejszości swoich gmin. Rozwijają
swoją tożsamość europejską, budowaną na gruncie 
miłości do małej i wielkiej Ojczyzny. 

Na początku spotkania nasi gimnazjaliści przed-
stawili zebranym sylwetki Gillerów i złożyli kwiaty pod 
tablicą patronów. Następnie rozpoczęły się prezentacje 
zadań wykonanych przez uczniów w ramach w/w pro-
jektu. Młodzież wystąpiła w konkursie recytatorskim 
poezji Stefana z Opatówka. Rywalizację wygrał Mateusz 
Sieradzki z Brzezin. Potem uczniowie śpiewali piosenki 
o swoich gminach. Słyszeliśmy więc nowe słowa do 
znanych melodii "Hej sokoły", "My Słowianie" czy har-
cerskiej "Stokrotki". Oglądając symbole i skojarzenia 
z wybranymi państwami europejskimi zebrani podziwiali 
okazałą kopię wieży Eiffla z Francji, obchody dnia św. 
Patryka w Irlandii, piękne piosenki ze Szwecji. A Hisz-
pania kojarzyła się z nazwiskiem Pabla Picasso, 
Corridą, Zorro, koroną królewską, klubami sportowymi 
piłki nożnej i tradycyjną sjestą.

Każde z zadań wymagało od zespołów z posz-
czególnych szkół dużo pracy, inwencji twórczej i pomy-
słowości. Na scenie królowały piękne, regionalne, dobra-
ne do scenek stroje, a także ciekawe rekwizyty. Ucznio-
wie pokazali, że cenią europejską różnorodność kultur 
i obyczajów i kochają swoje małe ojczyzny. Potrafią
łączyć szacunek dla dokonań minionych pokoleń ze 
współczesnością. W atmosferze doskonałej zabawy 
młodzież nawiązywała kolejne znajomości i pogłębiała
przyjaźń. Występy uczniów podziwiali znamienici goście: 
przedstawiciele władz naszej gminy na czele z Wójtem 
Gminy Sebastianem Wardęckim i Sekretarzem Gminy 
Krzysztofem Dziedzicem, dyrektorzy zaprzyjaźnionych 
szkół, przedstawiciele środowiska lokalnego, rodziców 
i parafii z ks. proboszczem Władysławem Czamarą.
Swoją obecnością zaszczycił nas także poseł do 
Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb. Uroczystość 
została przygotowana przez Szkolny Klub Europejski 
"Opatus" pod opieką p. Bożeny Banasiak, oprawą
muzyczną zajęła się p. Anna Nowacka. Spotkanie 
w Gimnazjum w Opatówku na długo pozostanie w pa-
mięci wszystkich obecnych. 

Badanie ewaluacyjne 
Przeprowadzona zewnętrzna ewaluacja całoś-

ciowa polegała na zbieraniu i analizowaniu informacji na 
temat funkcjonowanie szkoły oraz na ustaleniu poziomu 
spełniania przez szkołę wymagań zawartych w rozpo-
rządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 07.10.2009 r. 
wraz ze zmianami z 10.05.2013 r. Szkoła w większości 
spełnia wymagania na poziomie średnim. Wnioski 
z ewaluacji dostępne są w raporcie, który dostępny jest 
do wglądu w sekretariacie szkoły. 

Raport pozwala rodzicom, uczniom, nauczycie-
lom i wszystkim innym osobom dowiedzieć się jakie są
efekty pracy dydaktycznej, jak wartościowe są działania 
podejmowane w szkole, czy uczniowie czują się w niej 
bezpiecznie, czy nauczyciele stwarzają im warunki do 
ich dalszego rozwoju. Raport zawiera wyniki badań
ankietowych i licznych rozmów, jakie przeprowadzali 
wizytatorzy, a także obserwacji placówki podczas lekcji 
i przerw oraz kontroli dokumentacji. Organowi prowa-
dzącemu szkołę, rodzicom naszych uczniów i partnerom 
ze środowiska lokalnego dziękujemy za pomoc w czasie 
trwania ewaluacji zewnętrznej w naszym gimnazjum. 
 
Sukcesy uczniów na szczeblu powiatowym 

Po zdobyciu pierwszego miejsca w II Między-
gminnym Konkursie z Języka Angielskiego zorganizowa-
nym przez ZS w Chełmcach, trzyosobowa reprezentacja 
naszego gimnazjum wzięła udział w etapie powiatowym. 
W ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu Agata 
Przepiórka, Ola Zimna i Jan Przybysławski stawili czoła
7 niełatwym zadaniom. 

Znajomość literatury, kultury, słownictwa i gra-
matyki angielskiej pomogły naszym uczniom w zdobyciu 
II miejsca w powiecie. W części indywidualnej, w której 
stawką był tytuł "Mistrza Gramatyki", Agata okazała się
bezkonkurencyjna. Dumna opiekunka, p. Anna Marszał-
Olejnik, pragnie złożyć swoim podopiecznym serdeczne 
gratulacje i podziękowania. 
 
Konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych 

9 czerwca trzy uczennice z klasy II d: Kinga 
Jamroziak, Justyna Kończyńska i Nikola Lubka wzięły
udział w I Międzygimnazjalnym Konkursie Wiedzy 
o Krajach Anglojęzycznych "OUR WORLD". Konkurs 
zorganizowany był w Gimnazjum w Brzezinach. Celem 
konkursu było zainteresowanie uczniów kulturą, trady-
cją, geografią i historią krajów anglojęzycznych, kształto-
wanie postaw tolerancji dla innych kultur, propagowanie 
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wykorzystywania technologii komputerowej w nauce 
języków obcych oraz motywowanie uczniów do nauki 
języka angielskiego. 

Konkurs składał się z kilku etapów. Na początku 
uczniowie z zaproszonych gimnazjów przedstawiali 
w języku angielskim prezentacje multimedialne o swych 
szkołach. Następnie uczniowie rywalizowali w trzyoso-
bowych grupach odpowiadając na wylosowane pytania. 
Ostatnią częścią konkursu były konkurencje indywidu-
alne. Dla każdego ucznia przypadało dziesięć pytań.
Uczennice z Gimnazjum w Opatówku zajęły III miejsce 
w zmaganiach grupowych, a Kinga Jamroziak otrzymała
nagrodę i dyplom za zajęcie I miejsca w etapie indywi-
dualnym. Opiekę nad uczennicami podczas konkursu 
sprawowała wychowawczyni p. Monika Ratajczyk. Ser-
decznie gratulujemy uczestnikom konkursu i finalistom. 
Życzymy dalszych sukcesów. 
 
Międzynarodowy projekt artystyczno - edukacyjny 

W ostatnim dniu międzynarodowego pleneru 
artystycznego "Mosty Sztuki" podsumowano konkurs 
plastyczny pod hasłem "Ja-Ty Spotkanie". Jego uczest-
nicy, uczniowie gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych 
i ośrodków plastycznych z Polski, w swych artystycz-
nych wizjach mieli odnieść się do historii miasta, tragicz-
nych wydarzeń, jakie miały miejsce w Kaliszu w roku 
1914, ale również do indywidualnego i oryginalnego 
sposobu pojmowania przez współczesnego młodego 
człowieka tematu "Ja-Ty Spotkanie". 

Koordynatorem konkursu plastycznego była
dr Natalia Czekalska. W jury zasiedli artyści i historycy 

sztuki pracujący na WPA UAM: dr Maciej Guźniczak, 
artysta grafik - przewodniczący jury, dr Izabela Rudzka, 
artysta malarz, dr Natalia Czekalska, historyk sztuki. 
Na konkurs wpłynęło ponad 60 prac nie tylko z Kalisza, 
ale również z rejonu południowej Wielkopolski. Naszą
szkołę reprezentowali: Julia Mosińska (kl. IIc) i Piotr 
Wojtaszek (kl. IIId). Praca Julii została doceniona przez 
jury i zdobyła wyróżnienie. Cieszymy się z sukcesu 
naszej uczennicy i serdecznie jej gratulujemy. 
 
Obóz językowo-szkoleniowy 

24 maja uczniowie z klasy IId Gimnazjum 
w Opatówku wybrali się na pięciodniowy obóz językowo 
- szkoleniowy "Euroweek - Szkoła Liderów". Jest to spe-
cjalny program edukacyjny organizowany przez Euro-
pejskie Forum Młodzieży pozwalający młodym ludziom 
aktywnie włączyć się w życie demokratycznego społe-
czeństwa dzisiejszej Europy. Kurs ten miał na celu 
doskonalenie posługiwania się językiem angielskim oraz 
poznanie kultury wolontariuszy pochodzących niemal 
z każdego zakątka świata. 

Po kilkugodzinnej i dość męczącej podróży
pociągiem kilkanaścioro uczniów wraz z opiekunkami - 
p. Moniką Ratajczyk i p. Moniką Leń dotarło na dworzec 
PKP w Bystrzycy Kłodzkiej, skąd zostali dowiezieni do 
Ośrodka Wczasowego "Aleksander" w Długopolu Zdrój. 
Po zakwaterowaniu i chwili czasu wolnego wszyscy 
otrzymali posiłek. Następnie odbyły się zajęcia, na 
których uczestnicy zapoznali się z obowiązującym regu-
laminem, otrzymali plan zajęć, po czym odbyły się
zajęcia zapoznawcze z wolontariuszami i uczniami 
z Gimnazjum nr 1 z Ozorkowa. 

Kolejny dzień rozpoczął się oczywiście śniada-
niem i zajęciami pobudzającymi tzw. Energizerem. 
Po chwili przerwy zaczęły się zajęcia, w czasie których 
można było dowiedzieć się wielu ciekawostek o rodzi-
mych krajach wolontariuszy np. Kenii, Łotwy, Turcji, Indii 
czy Wietnamu. Każdy słuchał z uwagą i dobrze się
bawił. Codziennie mogliśmy się też lepiej poznawać
poprzez pracę w grupach. Każdy dzień kończył się
niesamowitą dyskoteką, podczas której można było
nauczyć się tańców narodowych. 

W poniedziałek poznawaliśmy kulturę kolejnych 
państw poprzez prezentacje multimedialne. Wybraliśmy 
się również na spacer po okolicy. We wtorek odbyła się
wycieczka do barwnego miasteczka - Międzygórza. 
Mieliśmy okazję powędrować kilka godzin po górach. 
Obejrzeliśmy tam między innymi urokliwy wodospad. 
Dzień został zwieńczony debatą oksfordzką na temat 
szkolnych mundurków oraz o tym co jest istotniejsze - 
miłość czy pieniądze. Zdania były podzielone, ale dzięki 
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temu mogliśmy debatować, oczywiście po angielsku. 
Następnie zostały rozdane certyfikaty ukończenia kursu 
oraz odbyło się oficjalne pożegnanie. Ostatniego dnia 
uczniowie z wielką niechęcią wracali do domów. Dla 
uczestników była to niezapomniana przygoda, z której 
można było się czegoś nauczyć. Z pewnością te kilka 
dni spędzonych w górach pozostanie na długo w naszej 
pamięci. 

 
********** 

 
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHEŁMCACH 
 
Dzień Patrona 

28 kwietnia w Zespole Szkół im. Jana Pawła II 
w Chełmcach odbyły się obchody Dnia Patrona. W tym 
roku było to święto wyjątkowe i niepowtarzalne. Zbiegło
się ono bowiem z kanonizacją Patrona Szkoły Jana 
Pawła II. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. celebro-
waną przez ks. kanonika Jerzego Salamona. Podczas 
mszy św. uczniowie zaprezentowali program artystycz-
ny. Po uroczystości kościelnej cała społeczność szkoły
oraz zaproszeni goście udali się na plac przed szkołą.
Miało tam miejsce odsłonięcie tablicy upamiętniającej 
kanonizację Patrona naszej szkoły oraz jej poświęcenie. 
Uczniowie, nauczyciele wraz z dyrektorem szkoły, prze-
wodnicząca rady rodziców oraz przedstawiciele Gminy 
Opatówek złożyli kwiaty i zapalili znicze przed tablicą
pamiątkową.

Dalsza część uroczystości odbyła się w hali 
sportowej, gdzie miał miejsce konkurs na najsmaczniej-
szą kremówkę. Wszyscy mieli także możliwość obejrze-
nia wystawy poświęconej Ojcu Świętemu przygotowanej 
przez panie: Mariannę Kocembę i Mariannę Pietrzak. 
Dyrektor szkoły wręczył dyplomy zwycięzcom wspom-
nianego konkursu kulinarnego oraz konkursów literac-
kiego i plastycznego dotyczącego naszego Patrona. 
Uroczystość szkolna była również wspaniałym miejscem 
spotkań i rozmów wielu pokoleń pracowników, rodziców 
i przyjaciół szkoły. 
 
Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

30 kwietnia w naszej szkole odbyła się uroczys-
ta akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 
3 Maja. Akademia rozpoczęła się od wprowadzenia 
pocztu sztandarowego szkoły i odśpiewania hymnu 
państwowego. 

Następnie uczniowie klasy V pod kierunkiem 
wychowawcy p. Magdaleny Poklek wprowadzili uczestni-
ków uroczystości w historię święta. Starali się pokazać,

jak doniosłą rolę odegrała Konstytucja Majowa w tamtym 
okresie oraz jaki wywarła wpływ w procesie kształto-
wania postaw patriotycznych. Przedstawione przez ucz-
niów wydarzenia historyczne przeplatały się z wierszami 
i pieśniami patriotycznymi. 
 
Konkursy 

28 marca w Zespole Szkół im. Zesłańców Sybiru 
w Kaliszu odbył się Konkurs Piosenki Obcojęzycznej. 
Naszą szkołę reprezentowała Klaudia Ostrowska - 
uczennica III klasy gimnazjum. Klaudia zaśpiewała
piosenkę w języku angielskim "The Climb" i zajęła
w konkursie I miejsce. 

11 kwietnia w Zespole Szkół Gastronomiczno-
Hotelarskich w Kaliszu odbył się Międzyszkolny Konkurs 
dla Gimnazjalistów "Zdrowe odżywianie - zdrowy styl 
życia". Tematem przewodnim w tym roku była rola 
węglowodanów w żywieniu ze szczególnym uwzględnie-
niem błonnika. Przedsięwzięcie to powstało z inicjatywy 
Szkolnego Koła PCK oraz Koła Dietetycznego. Jego 
celem była popularyzacja zdrowego odżywiania wśród 
uczniów szkół gimnazjalnych oraz kształtowanie prawi-
dłowych nawyków żywieniowych. Naszą szkołę repre-
zentowały uczennice klasy II gimnazjum: Karolina 
Krzywda i Aleksandra Owczarek. Do drugiego etapu 
konkursu zakwalifikowała się Aleksandra Owczarek, 
która zajęła w nim II miejsce. 

Natomiast 23 maja w Zespole Szkół w Tłokini 
Wielkiej odbył się XI Międzyszkolny Przegląd Pieśni 
Religijnej - Tłokinia 2014 pod patronatem Wójta Gminy 
Opatówek Sebastiana Wardęckiego. Natalia Bora z kla-
sy V zajęła w tegorocznym konkursie II miejsce. 
 
Wycieczka do Kalisza 

23 kwietnia odbyła się wycieczka szkolna dla 
uczniów klas I-III szkoły podstawowej pod hasłem 
"Poznajemy najbliższą okolicę". Podczas wycieczki 
uczniowie obejrzeli panoramę miasta Kalisza z wieży
ratuszowej i wysłuchali informacji dotyczących powsta-
nia grodu nad Prosną, które opowiedział przewodnik 
wycieczki p. Piotr Sobolewski - pomysłodawca znanego 
Kaliszobrania. Uczniowie zwiedzili Muzeum Oświaty 
im. Mariana Falskiego w Kuźnicy Grabowskiej. Zebrane 
tam zbiory były ciekawą lekcją historii zwłaszcza, że
prezentowały pierwszy elementarz dla dzieci i podręcz-
niki do nauki ojczystego języka również wielu innych 
narodów. Wokół muzeum można było obejrzeć znajdu-
jące się tam pomniki przyrody. 
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Atrakcją wyjazdu było dotarcie do małego przy-
siółka - osady o nazwie Koniec Świata. Kolejnym punk-
tem wycieczki było zwiedzanie kościoła w Kraszewicach 
wraz ze 100 letnimi cisami położonymi w pobliżu koś-
cioła. Wielką przyjemnością był również obiad w restau-
racji "Łużyczanka", który wszystkim smakował. Nie 
zabrakło również czasu na zakupienie pamiątek z wy-
cieczki. Podczas wyjazdu dopisywała pogoda i wspa-
niałe nastroje. Opiekę nad uczniami sprawowały panie: 
Karolina Gramza, Iwona Frątczak i Anna Mokrzycka. 
 
Warsztaty z udzielania pierwszej pomocy 

Grupa studentów I roku Wydziału Medycznego 
na kierunku Ratownictwo Medyczne PWSZ w Kaliszu, 
a wśród nich absolwent naszej szkoły - Jakub Zadka, 
pod kierunkiem mgr Bartosza Bielana, przeprowadziła
profesjonalne szkolenie z udzielania pierwszej pomocy 
wśród uczniów szkoły podstawowej klas IV-VI oraz 
gimnazjum klas I-III. Celem warsztatów było przygoto-
wanie uczniów do udzielania pierwszej pomocy. Ucznio-
wie ćwiczyli jak ułożyć poszkodowanego w pozycji 
bocznej bezpiecznej, jak udrożnić drogi oddechowe oraz 
jak przeprowadzić podstawowe zabiegi resuscytacyjne. 

Udzielanie pierwszej pomocy nie jest naszym 
uczniom obce, gdyż już od najmłodszych lat uczestniczą
w Programie Edukacyjnym "Ratujemy i Uczymy Rato-
wać", biorą udział w pogadankach i zajęciach z praktycz-
nego udzielania pierwszej pomocy oraz uczestniczą
w projekcie "I Ty też możesz uratować życie, czyli 
pierwsza pomoc bez tajemnic". Uczniowie naszej szkoły
na co dzień oswajają się z tak ważnymi zagadnieniami 
związanymi ze zdrowiem innych, kształtowane są wła-
ściwe nawyki, a pierwsza pomoc staje się dla nich 
czymś naturalnym. 
 
Sprawdzian szóstoklasistów 

30 maja Okręgowa Komisja Egzaminacyjna 
podała wstępne wyniki sprawdzianu w klasie VI szkoły
podstawowej. Wyniki uczniów naszej szkoły są wysokie. 
Średnia uczniów naszej klasy wyniosła 27,84 pkt. wobec 
średniej województwa wynoszącej 25,17 pkt. i średniej 
kraju 25,82 pkt. Gratuluję wysokich wyników uczniom 
klasy VI i wszystkim nauczycielom szkoły podstawowej. 
 
Akcja "Gorączka złota" 

Członkowie Szkolnego Koła PCK w Zespole 
Szkół im. Jana Pawła II w Chełmcach odpowiedzieli po 
raz kolejny na apel OR PCK w Kaliszu i przystąpili do 

ogólnopolskiej akcji "Gorączka złota". Konkurs polegał
na zebraniu jak największej ilości monet 1, 2 i 5 - gro-
szowych. Cała zbiórka cieszyła się wielkim powo-
dzeniem. 

Na zakończenie akcji wszystkie monety zostały
skrupulatnie posegregowane, przeliczone, zważone, 
a następnie przekazane do OR PCK w Kaliszu. Podczas 
tegorocznej akcji zebraliśmy w naszej szkole 10261 
sztuk złotych monet, które ważyły 14,095 kg, na łączną
kwotę 131,27 zł. Jednocześnie dziękujemy paniom: Gra-
bińskiej, Mikusińskiej i Szewc za wsparcie tegorocznej 
akcji. 
 
Komunikat dyrektora Zespołu Szkół w Chełmcach 

Uprzejmie informuję, że w porozumieniu z wła-
dzami Gminy Opatówek została podjęta decyzja o utwo-
rzeniu od nowego roku szkolnego dwóch oddziałów 
klasy pierwszej w szkole podstawowej. Wobec tego 
wszystkie dotychczas złożone wnioski zostały rozpa-
trzone pozytywnie. Również wszystkie złożone wnioski 
o przyjęcie do klasy pierwszej gimnazjum na obecnym 
etapie zostały rozpatrzone pozytywnie. Wychodząc
naprzeciw oczekiwaniom rodziców informuję, że oddzia-
ły przedszkolne w naszej szkole w nowym roku szkol-
nym będą pracowały w godzinach 7:00-16:00. 

 
********** 

 
ZESPÓŁ SZKÓŁ W RAJSKU 
 
W Parku Olbrzymich Owadów 

Duże i kolorowe modele około 20 różnych owa-
dów żyjących w Polsce mieli okazję zobaczyć uczniowie 
klas I-III SP. 14 maja dzieci zwiedziły Park Olbrzymich 
Owadów w Ostrowie Wielkopolskim i z bliska zobaczyły
m.in.: trzmiela, modliszkę, pszczołę, osę, świerszcza, 
ważkę oraz kleszcza. Uczniowie poznali też wiele 
interesujących informacji na temat życia i zwyczajów 
owadów. Z parku dzieci udały się kolejką turystyczną na 
godzinną przejażdżkę po Ostrowie Wlkp. Wycieczka 
przyniosła wszystkim wiele wrażeń i okazała się
wspaniałą lekcją przyrody. 
 
Konkurs przyrodniczo - ekologiczny 

Już po raz piąty odbył się w ZS w Rajsku 
Gminny Konkurs Przyrodniczo - Ekologiczny dla klas II-
III SP, którego głównym celem jest rozwijanie zaintere-
sowań przyrodniczych i promowanie postaw proekolo-
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gicznych. W tym roku uczestnicy konkursu prezentowali 
swoją wiedzę i umiejętności w następujących konkuren-
cjach: "Od ziarenka do bochenka", "Rozpoznaję doty-
kiem", "Rośliny zielne", "Budowa kwiatka" oraz "Prawda-
fałsz". Wiedzę i umiejętności oceniła komisja składająca 
się z nauczycieli pod przewodnictwem p. Małgorzaty 
Kraszkiewicz - metodyka edukacji wczesnoszkolnej. 

Z rywalizacji zwycięsko wyszła drużyna z SP 
w Rajsku, II miejsce zajęła SP z Opatówka, III miejsce - 
SP z Sierzchowa, IV miejsce - SP z Tłokini Wielkiej, 
V miejsce - SP z Chełmc. Wszyscy uczestnicy otrzymali 
upominki ufundowane przez wydawnictwo WSiP oraz 
radę rodziców z ZS w Rajsku. Konkurs przygotowała
i przeprowadziła p. Dorota Okrasa - nauczyciel edukacji 
wczesnoszkolnej. 
 
Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

Uchwalenie Konstytucji 3 Maja to szczególna 
rocznica, ponieważ przypominanie młodym Polakom 
historii własnego narodu jest niezwykle ważne, uwrażli-
wia młodzież na losy swojego kraju i kształci w nich 
postawy patriotyczne oraz wyrabia poczucie dumy 
z dokonań przeszłych pokoleń.

Uroczysta akademia w naszej szkole, przygoto-
wana przez panie Małgorzatę Burdelak i Bernadettę
Blek, przy muzycznym wsparciu p. Damiana Pyrka miała
za zadanie przedstawić akt uchwalenia konstytucji, który 
stał się początkiem całkowitej likwidacji państwa pol-
skiego. 

Uczniowie gimnazjum zapoznali widzów z okoli-
cznościami uchwalenia konstytucji oraz z treścią tego 
dokumentu, ukazali związki przyczynowo - skutkowe 
pomiędzy wydarzeniami w kraju, a historią Europy. 
 
Z kulturą za pan brat 

Wychowanie kulturalne młodego człowieka to 
niezwykle ważne i odpowiedzialne zadanie szkoły. 
W ramach edukacji kulturalnej chętnie wprowadzamy 
młodzież w świat teatru. Specyficznym i niecodziennym 
wydarzeniem jest opera. Uczniowie naszego gimnazjum 
mieli okazję uczestniczyć w tym niezwykłym wydarzeniu 
muzycznym. 13 maja, pod opieką p. Małgorzaty Burde-
lak, p. Agnieszki Kowalskiej i p. Bernadetty Blek, gimna-
zjaliści obejrzeli inscenizację narodowego dzieła "Strasz-
ny Dwór" Stanisława Moniuszki w reżyserii Laco Ada-
mika we wrocławskiej operze. 

Utwór przedstawiał historię dwóch szlachciców: 
Zbigniewa i Stefana, którzy wracają do domu po skoń-
czonej służbie wojskowej i postanawiają żyć w bezżen-
nym stanie, lecz zakochują się w córkach Miecznika, 
który był przyjacielem ich ojca. Scenografia w niektórych 
miejscach choć uboga, w pełni oddawała nastrój miejsc, 

w których rozgrywała się akcja. Orkiestra grająca pod 
kierownictwem Tomasza Szredera fantastycznie kształ-
towała nastrój, tworząc miłą atmosferę, a końcowy ma-
zur okazał się wspaniałym połączeniem muzyki, sceno-
grafii, strojów, tańca i śpiewu. Po 3-godzinnej dawce 
muzyki uczniowie mieli jeszcze okazję pospacerować
uliczkami Wrocławia i zwiedzić starówkę.

Wycieczka szlakiem "Orlich Gniazd" 
W dniach od 5 do 7 maja uczniowie naszej 

szkoły (klasy V i VI) uczestniczyli w wycieczce szkolnej 
szlakiem "Orlich Gniazd" pod opieką p. Ewy Cichorek, 
p. Mariusza Maciaszka i p. Kamili Leśniewicz. 

Program wycieczki był bardzo bogaty. W pierw-
szym dniu zwiedzaliśmy zamek w Pieskowej Skale 
i Ojców. Mogliśmy dotknąć Maczugi Herkulesa. Najwię-
cej emocji wzbudziło w nas poznanie historii i zoba-
czenie Jaskini Łokietka. 

W drugim dniu poznaliśmy historię kopalni soli 
w Wieliczce, zobaczyliśmy rzeźby solne oraz różne sale 
wystawowe. W tym dniu zwiedzaliśmy również katedrę
na Wawelu, dziedziniec zamku, kościół Mariacki, dotknę-
liśmy serca dzwonu Zygmunta. Trzeciego dnia byliśmy 
w Muzeum Lotnictwa Polskiego i na zamku w Ogro-
dzieńcu. Była to dla wszystkich wspaniała lekcja historii. 
 
Wizyta w domu samopomocy 

Środowiskowy Dom Samopomocy "Tulipan" 
w Kaliszu jest domem dziennego pobytu dla osób nie-
pełnosprawnych intelektualnie, dzieci, młodzieży i osób 
dorosłych. 15 maja przedstawiciele szkolnego koła PCK 
pod opieką p. Agnieszki Kowalskiej oraz uczniowie 
szkolnego koła teatralnego pod opieką p. Elżbiety 
Wosiek wzięli udział w niecodziennej wycieczce do SDS 
"Tulipan". W domu środowiskowym nasze szkolne koło
teatralne zaprezentowało przedstawienie "Cyrk", które 
wyraźnie ucieszyło podopiecznych. Na ich twarzach 
zagościł uśmiech i szczere zadowolenie. Na scenie 
pojawiły się piękne kolorowe postaci, poczynając od 
tancerek tańczących na linie, a kończąc na tresowanych 
lwach. Sporą atrakcją dla osób na widowni była
możliwość udziału w sztuczkach magicznych z kartami 
do gry. Po zakończeniu przedstawienia nasi "cyrkowcy" 
otrzymali gromkie brawa, a wszyscy pozowali wspólnie 
do pamiątkowych zdjęć.

Następnie gospodarze zaoferowali nam słodki 
poczęstunek, z którego chętnie skorzystaliśmy. Przy 
stole opowiedziano nam o funkcjonowaniu Środowisko-
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wego Domu Samopomocy "Tulipan" na co dzień. Zada-
waliśmy pytania, rozmawialiśmy o cierpliwości i toleran-
cji. Dowiedzieliśmy się, że w ośrodku uczestnicy funkcjo-
nują w 5 grupach, do których są przydzielani w zależ-
ności od stopnia i rodzaju niepełnosprawności. Zostaliś-
my też zaproszeni do obejrzenia pokoi, gdzie prowadzo-
ne są zajęcia terapeutyczne, a nawet udało nam się
zobaczyć fragmenty zajęć z uczestnikami. Oglądaliśmy 
jeszcze, wykorzystywane w terapii, "sale doświadczania 
świata", w których naszym szczególnym zainteresowa-
niem cieszyły się kolorowe światłowody i łóżko wodne. 

Uczniowie otrzymali drobne pamiątkowe prezen-
ty wykonane przez uczestników na zajęciach. Wizyta 
była dużym przeżyciem zarówno dla podopiecznych 
Domu, jak i dla nas - gości. Serdecznie dziękujemy 
radzie rodziców naszej szkoły za przychylność w umożli-
wieniu organizacji dowozu do Kalisza. 
 
Nasze sukcesy 

Podczas XII Festiwalu Teatrów Szkolnych 
w Koźminku, w dniu 22 maja, nasza grupa teatralna 
zdobyła II miejsce. W konkursie wzięło udział 9 zes-
połów z różnych szkół. Uczniowie naszej szkoły zapre-
zentowali przedstawienie "Cyrk" przygotowane pod kie-
runkiem p. Elżbiety Wosiek, natomiast artystów ucharak-
teryzowała p. Marta Lewicka. Występującym przyznano 
też nagrody wyróżnienia dla indywidualnych aktorów, 
jednym z wyróżnionych okazał się Antoś Korbacz 
z klasy III SP. Każdy uczestnik otrzymał zestaw nagród 
rzeczowych, których sponsorem był Bank Spółdzielczy 
Ziemi Kaliskiej. 

7 uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum 
wzięło udział w przesłuchaniach II Wielkopolskiego Kon-
kursu Poezji Patriotycznej, które odbyły się 29 marca 
w Kaliszu. Konkurencja była duża, ponieważ występują-
cy prezentowali wysoki poziom umiejętności recytator-
skich. Tym bardziej cieszy nas fakt, że troje uczniów: 
Justyna Antczak (kl. VI), Maryla Olejnik i Antoni Korbacz 
(kl. III) zakwalifikowało się do finału, który odbył się
24 maja w Poznaniu. Gratulujemy młodym recytatorom. 

28 kwietnia w Morawinie odbyły się powiatowe 
eliminacje XXXVIII Ogólnopolskiego Turnieju Bezpie-
czeństwa w Ruchu Drogowym. Gminę Opatówek repre-
zentowały: Katarzyna Antczak, Weronika Ratajczyk, Do-
minika Dziedzic, Martyna Jakubek i Weronika Strojwąs
z kl. I gimnazjum. Uczennice wykazały się dużą wiedzą
i umiejętnościami z zakresu udzielania pierwszej pomo-
cy, jazdy sprawnościowej rowerem po torze przeszkód 
i znajomością przepisów ruchu drogowego. W turnieju 
brało udział 11 drużyn z klas gimnazjalnych powiatu 
kaliskiego. W klasyfikacji drużynowej nasza ekipa zajęła
6 miejsce, a w klasyfikacji indywidualnej Katarzyna Ant-
czak zdobyła 3 miejsce. Uczennice otrzymały pamiąt-
kowy dyplom i nagrody rzeczowe. Wszystkim uczestni-
kom gratulujemy i życzy-my dalszych sukcesów. 

 
********** 

 
ZESPÓŁ SZKÓŁ W TŁOKINI WIELKIEJ 
 
Przegląd pieśni religijnej 

Jak co roku Tłokinia Wielka rozbrzmiewała pieś-
nią religijną. To już po raz jedenasty miłośnicy muzyki 
spotkali się na Międzyszkolnym Przeglądzie Pieśni Reli-
gijnej. Konkurs objął patronatem Wójt Gminy Opatówek 

Sebastian Wardęcki. Wzięło w nim udział dziewięć szkół
z terenu powiatu kaliskiego. W jury zasiedli i wokalne 
umiejętności uczestników oceniali: ks. dr Jerzy Adam-
czak, ks. dr Jacek Paczkowski, ks. mgr Arkadiusz Wyso-
ta, mgr Arkadiusz Łańduch. Organizatorzy konkursu: 
dyrektor szkoły Teresa Kobierska i katechetka Urszula 
Borwik za cele konkursu postawiły popularyzację pieśni 
religijnej, promocję młodych wykonawców i wyłonienie 
utalentowanej młodzieży. Warto zwrócić uwagę na to, że
tego rodzaju spotkania sprzyjają integracji uczniów 
i nauczycieli z różnych szkół. Przegląd został przepro-
wadzony kategoriach: solistki i soliści w wieku do 9 lat, 
solistki i soliści 10-12 lat, solistki i soliści 13-16 lat, zes-
poły wokalne w kat. gimnazjum. Oto wyniki przesłuchań:

soliści, kategoria do 9 lat:
I miejsce - Maria Wolf, SP w Opatówku 
II miejsce - Emilia Nogaj, ZS w Tłokini Wielkiej 
III miejsce - Zuzanna Domagalska, SP w Biernatkach 
soliści, kategoria 10-12 lat:
I miejsce - Kinga Wolf, SP w Opatówku 
II miejsce - Natalia Bora, ZS w Chełmcach 
III miejsce - Klaudia Bryła, SP w Moskurni 
wyróżnienie - Aleksandra Mituta, SP w Biernatkach 
wyróżnienie - Aleksandra Pilarska, ZS w Rajsku 
soliści, kategoria 13-16 lat:
I miejsce - Adrianna Pietura, Gimnazjum w Koźminku 
I miejsce - Bartosz Dreczko, ZS w Tłokini Wielkiej 
II miejsce - Agata Plewińska, Gimnazjum w Brzezinach 
zespoły wokalne:
I miejsce - Gimnazjum w Brzezinach 
II miejsce - ZS w Tłokini Wielkiej 
III miejsce - Gimnazjum w Koźminku 
Wszyscy laureaci otrzymali nagrody i dyplomy od dyrek-
tor szkoły Teresy Kobierskiej i Sekretarza Gminy Krzysz-
tofa Dziedzica. Słodkim poczęstunkiem uczestników 
i gości podjęła rada rodziców. Dyrektor szkoły składa 
serdeczne podziękowania Wójtowi Gminy Sebastianowi 
Wardęckiemu za objęcie patronatem Przeglądu Pieśni 
Religijnej i ufundowanie nagród, radzie rodziców za 
zakup dyplomów, ciast i napojów, a p. Urszuli Borwik za 
zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu. 
 

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

GOPS DLA PODOPIECZNYCH 
 

Śniadanie wielkanocne 
Wójt Gminy Opatówek zaprosił na śniadanie 

wielkanocne podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Opatówku oraz dzieci i ich rodziców ze 
Świetlicy Środowiskowej Słoneczko w Opatówku, które 
odbyło się 16 kwietnia br. w sali GOK w Opatówku. 



Wiadomości Gminne str. 22/24 

Tradycyjne, coroczne spotkanie świąteczne poprzedził
występ artystyczny młodzieży z gimnazjum w Opatówku 
pod kierunkiem nauczycielek - Elżbiety Wojciechowskiej 
i Anny Nowackiej - który wprowadził wszystkich gości 
w rodzinną i świąteczną atmosferę.

Po życzeniach świątecznych złożonych przez 
Sekretarza Gminy Krzysztofa Dziedzica i poświęceniu 
wielkanocnych potraw przez proboszcza ks. Władysława 
Czamarę i prefekta ks. Arkadiusza Wysotę z parafii 
w Opatówku, wszyscy zasiedli do stołów z przygotowa-
nymi wielkanocnymi potrawami, którymi były: żurek 
z jajkiem, biała i wędzona kiełbasa, sałatka jarzynowa, 
jajka faszerowane, szynka, galantyna z kurczaka, pasz-
tet domowy, babka i inne wypieki wielkanocne, chleb, 
pomarańcze i cukierki czekoladowe. Śniadanie to było
okazją do przeżycia duchowego nastroju Wielkiej Nocy 
przez wszystkie zgromadzone osoby. Nie zabrakło roz-
mów w ciepłej, serdecznej i miłej atmosferze o tradycji 
i zwyczajach związanych z tym świętem. 
 
Podwieczorek z okazji Dnia Matki i Ojca 

Dzieci ze Świetlicy Środowiskowej "Słoneczko" 
zaprosiły swoich rodziców na podwieczorek z okazji 
Dnia Matki i Ojca, który odbył się w piątkowe popołud-
nie, 6 czerwca br. Dzieci zaprezentowały piosenkę oraz 
przygotowały pyszne desery. Kolejną niespodzianką
były upominki własnoręcznie wykonane przez dzieci 
techniką decupage. 

Wśród zaproszonych gości był Wójt Gminy Opa-
tówek Sebastian Wardęcki, Kierownik Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Opatówku Violetta Galant oraz 
przyjaciel świetlicy p. Halina Sroczyńska. Popołudniowy 
czas minął w bardzo miłej i sympatycznej atmosferze. 
 

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny 
27 maja br. Rada Ministrów podjęła uchwałę 

w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin 
wielodzietnych (M.P. z 2014 r. poz. 430) oraz przyjęła
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja br. 
w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu 
dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 755). 
Do realizacji w/w zadania wyznaczono na naszym tere-
nie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku. 
Od dnia 16 czerwca można złożyć w GOPS (pokój nr 2 
Urzędu Gminy) wniosek o przyznanie ogólnopolskiej 
karty dużej rodziny. Informujemy, że druki wniosków 
dostępne są na stronie internetowej gminy Opatówek 
www.opatowek.pl w zakładce pobierz dokument i załatw 
sprawę w urzędzie -> pomoc społeczna.

Festyn z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego 
Dzieci ze Świetlicy Środowiskowej "Słoneczko" 

wraz z rodzicami i opiekunami oraz rodziny zastępcze 
z terenu naszej gminy uczestniczyły 13 czerwca br. 
w festynie z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, 
który odbył się na terenie kąpieliska GOSiR w Brzezi-
nach. Impreza została zorganizowana przez Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu w ramach realiza-
cji projektu "Bądźmy Razem" współfinansowanego przez 
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

Uczestnicy Festynu udali się w "Bajkową podróż
klaunów Bim Bam Bom" z aktorami Teatru Kubika ze 
Szczecina. Mogli nauczyć się chodzenia na szczudłach, 
żonglowania oraz uczestniczyli w różnych grach, zaba-
wach oraz konkursach z nagrodami. Nie zabrakło dmu-
chanych zamków, wspólnego malowania twarzy i innych 
atrakcji. Wszyscy uczestnicy festynu otrzymali poczęstu-
nek. Dzieci ze Świetlicy Środowiskowej "Słoneczko" 
w Opatówku wraz z opiekunami składają organizatorom 
podziękowanie za wspólną, wspaniałą zabawę. Mimo 
brzydkiej pogody, wszystkie dzieci wracały do domu 
uśmiechnięte. 
 
Nowe świadczenie - dodatek energetyczny 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatów-
ku informuje, że osobom korzystającym z dodatków 
mieszkaniowych przysługuje nowe świadczenie - doda-
tek energetyczny. Osoba ubiegająca się o zryczałtowany 
dodatek energetyczny musi spełniać poniższe warunki: 
- na dzień składania wniosku ma przyznany decyzją

dodatek mieszkaniowy, 
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- jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprze-
daży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorcą
energetycznym, 

- zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elek-
trycznej. 

Uwaga! Stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej 
lub umowy kompleksowej musi być osoba, która ma 
przyznany dodatek mieszkaniowy, a nie inny członek 
rodziny. 
Zgodnie z obwieszczeniem ministra właściwego do 
spraw gospodarki wysokość dodatku energetycznego do 
dnia 30 kwietnia 2015 r. wynosi: 
- 11,36 zł/m-c dla gospodarstwa domowego prowa-

dzonego przez osobę samotną,
- 15,77 zł /m-c dla gospodarstwa domowego składa-

jącego się z 2 do 4 osób, 
- 18,93 zł /m-c dla gospodarstwa domowego składa-

jącego się z co najmniej 5 osób. 
Informacje na temat zasad przyznawania i wypłacania 
zryczałtowanego dodatku energetycznego, a także druki 
wniosków o jego przyznanie można uzyskać w Gmin-
nym Ośrodku Pomocy Społecznej w Opatówku (pokój 
nr 18 urzędu gminy, II piętro). 
 

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

OGŁOSZENIA 
 

Płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
Urząd Gminy po raz kolejny przypomina, że zgodnie z art. 21 § 2 
ustawy Ordynacja podatkowa opłata za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi wykazana w deklaracji jest opłatą do zapłaty przez 
właściciela nieruchomości. Stosownie do przepisów prawa podatko-
wego określenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi następuje przez samowymiar w deklaracji złożonej przez 
właściciela nieruchomości. Wobec powyższego, w/w opłatę należy
uiszczać bez dodatkowego wezwania (urząd gminy nie wystawia 
faktur, nakazów ani innych dokumentów dot. wysokości opłaty). 
Terminy płatności:
- do dnia 28 lutego za I kwartał
- do dnia 31 maja za II kwartał
- do dnia 31 sierpnia za III kwartał
- do dnia 30 listopada za IV kwartał
Bez prowizji wpłat można dokonać w kasie urzędu gminy w Opatówku 
w godz. 8:00 - 14:00 oraz w Banku Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej 
w Opatówku. Nr konta na które należy dokonywać wpłat: 43 8404 
0006 2004 0014 4964 0001. 

 
********** 

 
Wybory sołtysa wsi Szałe
Na 12 maja br. Wójt Gminy Opatówek zwołał zebranie wiejskie, na 
którym przeprowadzone zostały wybory sołtysa wsi Szałe. W lutym 
2014 roku zmarł wieloletni sołtys wsi Szałe, dlatego też zwołane 
zostało zebranie wiejskie celem wyłonienia w drodze głosowania 
nowego sołtysa. Zebraniu przewodniczyła radna Elżbieta Bielewicz, 
a z ramienia Urzędu Gminy w Opatówku obecna była Maria Mikołaj-
czyk. Sala OSP w Szałe zgromadziła ponad 80 mieszkańców wsi, 
którzy spośród 3 przedstawionych kandydatów, na sołtysa wsi Szałe
wybrali Andrzeja Brodziaka (uzyskał w głosowaniu większość głosów). 

 
********** 

 
Ogłoszenie o przetargu 
Dyrektor Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku 
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na najem na okres 3 lat 
lokalu o powierzchni 16,5 m2 położonego w budynku Gimnazjum 
w Opatówku, ul. Szkolna 7 (KW 42659). Wyżej wymieniony lokal 
przeznaczony będzie na prowadzenie sklepiku szkolnego. Lokal 
będący przedmiotem najmu można oglądać do dnia 14 sierpnia 2014 
r. w godz. 9:00 - 13:00. Nie dopuszcza się poddzierżawy i podnajmu 
wynajętego lokalu. Część jawna przetargu odbędzie się 20 sierpnia 
2014 r. o godz. 11:00 w Opatówku, ul. Szkolna 7. Wysokość 
wywoławcza czynszu za 1m2 miesięcznie wynosi 34,00zł, wadium 
400,00 zł, postąpienie co najmniej 2,00zł za 1 m2. Najemca oprócz 
czynszu zobowiązany będzie ponosić koszty energii elektrycznej oraz 
wywozu śmieci. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest okazanie 

wpłaty wadium. Wadium należy wpłacić na konto Gimnazjum 
im. Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku, w Banku Spółdzielczym 
nr 32 8404 0006 2004 0008 4361 0001 najpóźniej do dnia 18 sierpnia 
2014 r. Pisemna oferta powinna zawierać:
1) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę firmy oraz siedzibę,

jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot; 
2) datę sporządzenia ofert; 
3) oświadczenia, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu 

i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
4) oferowaną cenę i sposób zapłaty. 
Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet czynszu 
najmu. Jeśli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia 
umowy to wadium przepada na rzecz szkoły. Wadium pozostałych 
uczestników przetargu zostanie wypłacone w ciągu 3 dni po zakoń-
czeniu, na konto wskazane przez przystępujących. 
Regulamin przetargu udostępniony jest do wglądu na tablicy ogłoszeń
w szkole oraz na stronie szkoły www.gimnazjum.opatowek.pl. Dyrektor 
Gimnazjum w Opatówku zastrzega sobie prawo odwołania przetargu 
lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. 

 
********** 

 
Zakaz używania łodzi motorowych na zalewie w Szałem 
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami oraz rozpoczętym 
sezonem wędkarskim, informujemy, że na zbiorniku wodnym 
w m. Szałe, obowiązuje zakaz używania jednostek pływających 
napędzanych silnikami spalinowymi. Zakaz ten został wprowadzony 
Uchwałą Nr X/112/2007 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 28 sierpnia 
2007 r. W świetle zapisów ww. uchwały zakaz ten nie dotyczy: 
- jednostek pływających, których użycie jest konieczne do celów 

bezpieczeństwa publicznego (policji, straży pożarnej, straży
rybackiej, wodnych służb ratowniczych) i utrzymania zbiornika 
(służb wodnych i ochrony środowiska) 

- klubów i organizacji sportowych podczas zawodów i imprez 
związanych ze sportami wodnymi 

- statku spacerowego 
W uzasadnionych przypadkach, na podstawie niniejszej uchwały
Zarząd Powiatu Kaliskiego może wydać okresowe zezwolenie na uży-
wanie jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na 
zbiorniku wodnym w miejscowości Szałe. 
Obecnie takie zezwolenie w tym roku posiada Uczniowski Jacht Klub 
Sportowy "Szturwał", prowadzący szkolenie dzieci i młodzieży w wind-
surfingu. Mając na uwadze bezpieczeństwo (asekuracja) uczestników 
treningów, w dniu 6 maja 2014 r. Zarząd Powiatu Kaliskiego uchwałą 
Nr 1203/2014 udzielił zezwolenia do 31 października 2016 r. Zezwo-
lenie dotyczy łodzi motorowej RIB o numerze rejestracyjnym WM-2771 
oraz łodzi pneumatycznej BRIG FALCON 450 Sport o numerze seryj-
nym 70552. Od 2008 roku do 2014 roku Zarząd Powiatu Kaliskiego 
wydał łącznie 7 zezwoleń na używanie siedmiu jednostek pływających, 
napędzanych silnikiem spalinowym (w tym 6 łodzi motorowych i jeden 
skuter), na zbiorniku wodnym w m. Szałe, głównie klubom prowa-
dzącym szkolenia motorowodne. Zezwolenia te wydawane były na 
okres 2-3 lat. Zarząd może wydać zezwolenia na okres maksymalnie 
do 3 lat. Jest to zezwolenie na używanie konkretnej łodzi w kon-
kretnym miejscu akwenu, aby jednostki nie pływały na płyciznach. 

 
********** 

 
Komunalne osady ściekowe 
Komunalne osady ściekowe wymieszane z wapnem (polepszacz 
glebowy) wytwarzane w Oczyszczalni ścieków w Kucharach do stoso-
wania w rolnictwie (szczególnie pod uprawę zbóż). Higienizowane 
osady ściekowe (powstające w oczyszczalniach ścieków jako odpad 
procesów oczyszczania ścieków) są coraz częściej wykorzystywane 
do użyźniania terenów rolniczych oraz do rekultywacji terenów 
zdegradowanych. Komunalne osady ściekowe zmieszane z wapnem 
pochodzące z Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Kucharach: 
- posiadają dużą wartość próchnicotwórczą, zwiększają żyzność 

gleby, dostarczają m.in. związki azotu, fosforu, magnezu, wapnia 
i mikroelementy, 

- poprawiają właściwości fizyczne i chemiczne gleby, 
- utrzymują lub podwyższają odczyn gleby (dzięki zastosowaniu 

wapna do procesów higienizacji), 
- wpływają na możliwość kumulowania wody glebowej (co przekła-

da się na plony roślin uprawnych - zwłaszcza na glebach lekkich). 
Wyniki badań składu chemicznego obornika i osadów ściekowych 
z oczyszczalni ścieków komunalnych w Kucharach wskazują na ich 
podobieństwo do obornika. Substancja organiczna zawarta w osadach 
wykorzystywana jest jako materiał nawozowy, strukturotwórczy i rekul-
tywacyjny. Obok bogactwa materii organicznej, osady ściekowe zawie-
rają wiele związków i pierwiastków koniecznych do wzrostu i rozwoju 
roślin oraz mikroorganizmów. Higienizowane osady ściekowe wytwa-
rzane w Spółce Wodno-Ściekowej "PROSNA”, spełniają kryteria 
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zawartości metali ciężkich oraz pozbawione są jaj pasożytów jelito-
wych i bakterii z rodzaju Salmonella. Przed pozyskaniem osadów ście-
kowych należy zgłosić się od Grupowej Oczyszczalni Ścieków z wypi-
sem z rejestru gruntów (osady przekazywane są tylko właścicielom 
gruntów) i mapą zadeklarowanych terenów. Spółka Wodno-Ściekowa 
"PROSNA” zapewnia wykonanie badań osadów ściekowych i gleb, 
wyliczenie dawki osadów na 1 ha (z uwzględnieniem dawki azotu) oraz 
dostawę osadów na ustalone miejsce, w ustalonym terminie. 
Przeciętna dawka osadów ściekowych wynosi od 18 do 25 t/ha/2 lata. 
Zobowiązana jest również do przekazania karty odpadu. Odbiorca 
zobowiązany jest tylko do niezwłocznego rozrzucenia osadów na 
zadeklarowanych gruntach, zmieszania z glebą i stosowania osadów 
zgodnie z przepisami ochrony środowiska. Odpłatność: 10 gr netto za 
tonę osadów ściekowych. Szczegółowe informacje można uzyskać
pod nr tel. (62) 76-96-624. Adres: Kuchary 52, 63-322 Gołuchów. 

 
********** 

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

 
********** 

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

 
********** 

 
Firma Handlowa GF - Agencja Opłat w Opatówku, Pl. Wolności 10 
informuje, że w punkcie LOTTO można opłacić rachunki m.in.: ZUS, 
KRUS, US, telefony 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: komunikacyjnych 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 multi agencji ubezpieczeniowej przy 
ul. 1-go Maja 1 w Opatówku. W ofercie atrakcyjny wachlarz ubezpie-
czeń. 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 

 
********** 

 
Ochotnicza Straż Pożarna w Michałowie Drugim wynajmie salę
z zapleczem kuchennym od 10.10.2014r. 

 
********** 

 
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. 

 
********** 

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

 
********** 

 
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. 

Sprzedam pustaki stropowe Akermanna. Telefon: 782-690-710. 
 

********** 
 

Sprzedam Fiata Fiorino, rocznik 1996, ciężarowy, możliwość odlicze-
nia VAT. Telefon: 888-111-909. 

 
********** 

 
Oferuję pracę dorywczą: klejenie tablic bilboardowych; własny samo-
chód i pomieszczenie gospodarcze. Telefon: 690-674-151. 

 
********** 

 
Sprzedam sadzonki truskawek HANOJ. Telefon: 506-211-366. 

 
********** 

 
Szkoła języka angielskiego w Opatówku zaprasza na zajęcia w roku 
szkolnym 2014/2015. Dostosowujemy poziom nauczania do wiedzy 
ucznia, zajęcia prowadzone są w małych grupach. Zapisy od 
11 sierpnia 2014 r., liczba miejsc ograniczona. Informacje pod nume-
rem telefonu: 505-129-605. 

 
********** 

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

 
********** 

 
Sprzedam dwa zblokowane bloczki tunelowe, pompę, Busa - rok prod. 
1995 o całkowitej masie 3500 kg i ziemię pod zalesie. Telefon: 
510-840-538. 

 
********** 

 
Zarząd ROD "Meblarz" informuje, że są do wykorzystania 2 działki. 
Kontakt pod nr telefonu: 667-287-220. 

 
********** 

 
Sprzedam deski 25 w ilości 4 kubiki używane i nowe, w cenie 400 zł za 
kubik. Telefon: 509-688-889. 

 
********** 

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

 
********** 

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

 
********** 

 

Serdeczne podziękowania rodzinie, przyjaciołom, księżom z parafii, 
znajomym, sąsiadom, kolegom z zakładu "WESTOL", kolegom 

wędkarzom, za okazane współczucie, intencje mszalne, złożone 
kwiaty oraz zapalone znicze i uczestniczenie w ostatniej drodze 

Ś.P. Edmunda Milwicz 

składają żona, syn z rodziną

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