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SESJE RADY GMINY 
 

W miesiącach od czerwca do października 2014 r. odbyły
się kolejne sesje Rady Gminy Opatówek, na których 
radni podjęli następujące uchwały: 
- w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2014 

rok, w której dokonano bieżącej korekty planu 
wydatków i dochodów wynikającej z dodatkowych 
zadań:
dochody zwiększa się m.in.: 355 tys. zł na prze-
budowę dróg gminnych, 126 tys. zł na projekty, 
zakup pomp, budowę wodociągów i remont SUW, 
511 939 zł z tytułu podatku od czynności cywilno-
prawnych; 
wydatki zwiększa się m.in.: 28 109 zł na wypłatę
zasiłków stałych, 8 717 zł na wypłatę zasiłków okre-
sowych oraz 2 142 zł na ubezpieczenie społeczne 
podopiecznych; w dziale 900 i 921 zwiększa się plan 
wydatków na realizację, na które gmina otrzymała
dofinansowanie z Wielkopolskiego Urzędu Woje-
wódzkiego: rewitalizacja parku (18 739 zł), pomost 
łączący Dziką Promenadę oraz wykonanie prac 
remontowych na zewnątrz budynku GOK (20 000 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 w m. Szałe II etap 60 000 

Dokumentacja budowy wodociągu gminnego 
Michałów Drugi - Cienia Folwark 8 000 

Budowa wodociągu Michałów Drugi - Cienia Folwark 40 000 

Agregat prądotwórczy, pompy, przetwornica 103 000 

Projekt budowy stacji uzdatniania wody w m. Rajsko 50 000 

Ogrodzenie terenu pod stację uzdatniania wody 
w m. Rajsko 20 000 

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" 

85 000 

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

60 000 

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

60 000 

Dokumentacja projektowa przebudowy drogi Szulec - 
Józefów 12 000 

Dokumentacja projektowa przebudowy drogi Chełmce 
- Stobno 8 000 

Przebudowa drogi gminnej w m. Zmyślanka 71 000 

Przebudowa drogi gminnej w m. Kobierno 108 500 

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

Przebudowa drogi gminnej Cienia Trzecia - Cienia 
Druga 112 000 

Przebudowa drogi gminnej w m. Szulec 100 000 

Przebudowa drogi gminnej w m. Chełmce 170 000 

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 230 000 

Przebudowa drogi gminnej w m. Michałów Trzeci 90 000 

Przebudowa drogi gminnej Tłokinia Wielka - Tłokinia 
Mała 150 000 

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 

310 000 

Przebudowa drogi gminnej w m. Tłokinia ul. Owocowa 51 000 

Przebudowa ul. 3-go maja w m. Opatówek 81 000 

Przebudowa drogi gminnej Tłokinia Kościelna - 
Nędzerzew 169 500 

Przebudowa drogi gminnej w m. Zawady 158 000 

Ciąg pieszo-jezdny Opatówek 60 000 
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Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Chełmce 
(tzw. Księżę) 75 000 

Przebudowa ul. Dworcowej w m. Opatówek 120 000 

Przebudowa ulicy Ogrodowej w m. Zduny 110 000 

Przebudowa ul. Nowoogrodowa w m. Opatówek 50 000 

Przebudowa drogi Sierzchów  89 000 

Przebudowa ul. Św. Jana w m. Opatówek 20 000 

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Szulec 60 000 

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nędzerzew-
Rożdżały 98 000 

Przebudowa nawierzchni drogi ul. Łódzka 
w m. Opatówek 50 000 

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej 
w m. Sierzchów 45 000 

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Warszew 60 000 

Przebudowa ulicy Poduchownej w m. Tłokinia 
Kościelna 80 000 

Zakup toru treningowego do szkoleń 6 000 

Zakup zestawu komputerowego 4 000 

Zakup zamiatarki ciągnikowej 10 000 

Zakup samochodu 25 000 

Budowa Przedszkola Publicznego 1 000 000 

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 
ZSP Rajsko, ZSP 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 20 000 

Zagospodarowanie terenów wokół stawów 
w m. Opatówek 524 409 

Ścieżka spacerowa i remont pomostu 30 000 

Rajską aleją spacerową zdrowo i sportowo 70 000 

Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Chełmce 18 000 

Malowanie elewacji zewnętrznej w budynku GOK 20 000 

Termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej - GOK w Opatówku 10 420 

Termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej - filia biblioteki w Tłokini Wielkiej 9 420 

Pomost rekreacyjny łączący "Dziką promenadę"
z alejkami w zabytkowym parku w Opatówku 46 000 

Zakup kosiarki 10 000 

RAZEM: 8 433 249 

- w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez 
Gminę Opatówek od Rady Sołeckiej wsi Rajsko, 
sieci wodociągowej zlokalizowanej na terenie wsi 
Rajsko - mienie będące przedmiotem przejęcia-
przekazania stanowią: sieć wodociągowa o łącznej 
długości ok. 4 470 m i hydrofornia 

- w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału
gminy Opatówek na okręgi wyborcze, ustalenia ich 
granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych 
w każdym okręgu wyborczym 

- w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta 
Gminy Opatówek - po rozpatrzeniu skargi i zapozna-
niu się ze zgromadzoną dokumentacją Rada Gminy 
uznała skargę za bezzasadną

- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Opatówek na lata 2014-2024, w której ujęte 
zostały zmiany zawarte w uchwale w sprawie 
zmiany budżetu gminy Opatówek na 2014 rok, m.in. 

zwiększono wydatki inwestycyjne na: drogi gminne 
o kwotę 345 000 zł, kontynuację renowacji stawów 
przy ul. Poniatowskiego w Opatówku o kwotę
80 000 zł, budowę alei w Rajsku (współfinansowane 
z WUW) w kwocie 30 tys. zł, wydatki związane 
z przejęciem wodociągu wiejskiego w Rajsku (Rada 
Gminy zabezpieczyła kwotę 50 tys. zł na projekt 
nowej stacji uzdatniania wody; docelowo Gmina 
Opatówek planuje budowę nowoczesnej stacji 
uzdatniania wody, która pracowałaby na obydwu 
ujęciach - starym i nowym w Rajsku) 

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez 
Gminę Opatówek porozumienia w celu współdzia-
łania jednostek samorządu terytorialnego służącego 
realizacji wspólnych celów i przedsięwzięć w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla obsza-
ru funkcjonalnego ośrodka regionalnego Kalisza 
z Ostrowem Wielkopolskim - nowy okres programo-
wania budżetu unijnego dla Polski na lata 2014-
2020 zakłada wprowadzenie nowego narzędzia 
wspierającego rozwój terytorialny jakim są Zintegro-
wane Inwestycje Terytorialne 

- w sprawie zawarcia porozumienia o partnerstwie 
z Powiatem Kaliskim w sprawie wspólnego działania 
na rzecz przygotowania i realizacji projektu pn. 
"Przebudowa drogi gminnej nr 675810P Rajsko - 
Sierzchów - Borów, gm. Opatówek" w ramach Naro-
dowego programu przebudowy dróg lokalnych - 
Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój 

- w sprawie zmiany Uchwały Nr 6/10 Rady Gminy 
Opatówek z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie usta-
lenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, 
Sportu i Zdrowia, a także wyboru Przewodniczącego 
i Zastępcy Przewodniczącego Komisji 

- w sprawie zmiany Uchwały Nr 380/14 Rady Gminy 
Opatówek z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie udzie-
lenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na 
realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiato-
wej nr 4610P w miejscowości Borów" - zmianą tą
kwota udzielonej pomocy na w/w zadanie została
zwiększona do wysokości 85 tys. zł.

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

INWESTYCJE, REMONTY, 
PROJEKTY UNIJNE 

 

Budowa nowoczesnego przedszkola w Opatówku 
Pierwszy przetarg na budowę Przedszkola Publicznego 
w Opatówku odbył się 18 sierpnia br. Kwota jaką Gmina 
Opatówek zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie 
budowy wynosiła 4,5 mln zł. Wpłynęły 4 oferty: 
- Zakład Budowlany BUD-BET z Szadowa Pańskiego, 

cena ofertowa brutto: 6 819 404,89 zł
- Firma budowlana Waldemar Szulc z Kościelca 

Kolonii, cena ofertowa brutto: 6 709 534,79 zł
- Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o. 

z Ostrowa Wielkopolskiego, cena ofertowa brutto: 
6 990 503,85 zł

- Przedsiębiorstwo Budowlane Walczak Sp. J. z Kali-
sza, cena ofertowa brutto: 7 061 171,95 zł

Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ najko-
rzystniejsza cenowo oferta przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia. W związku z powyższym Rada Gminy 
Opatówek podjęła decyzję o zwiększeniu środków 
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budżetowych na budowę przedszkola do kwoty 5 mln zł.
Drugi przetarg odbył się 2 października br. Wpłynęło
6 ofert: 
- Skanska S.A z Leszna, cena ofertowa brutto: 

6 659 000 zł
- Firma budowlana MIKSTBUD Sp. z o.o. z Mikstatu, 

cena ofertowa brutto: 5 798 935,76 zł
- Firma Usługowo-Remontowa JAR-BUD z Widzi-

szewa, cena ofertowa brutto: 7 369 887,53 zł
- Zakład Budowlany BUD-BET z Szadowa Pańskiego, 

cena ofertowa brutto: 6 398 298,65 zł
- Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o. 

z Ostrowa Wielkopolskiego, cena ofertowa brutto: 
6 557 099,03 zł

- Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane STEBUD 
z Lusławic, cena ofertowa brutto: 5 821 842,56 zł

W najbliższym czasie komisja przetargowa dokona 
oceny i badania ofert złożonych w tym postępowaniu. 
Jeśli i tym razem nie uda się wyłonić wykonawcy, 
ogłoszony zostanie kolejny przetarg, w którym rozpo-
częcie budowy zostanie określone na wczesną wiosnę
2015 r., a zakończenie na 15 lipca 2016 r. Obecnie 
w budżecie gminy na ten cel przeznaczono 5 mln zł.

Założenia projektowe dla budowy przedszkola to m.in.: 
- powierzchnia użytkowa obiektu 1 935,3 m2, kubatura 

budynku 9 990 m3, wysokość 12,56 m, 2 kondy-
gnacje 

- 8 oddziałów - 8 sal, każda dla 25 dzieci wraz z sani-
tariatami oraz magazynem sprzętu 

- kuchnia do przygotowywania posiłków w pełnym 
zakresie oraz stołówka 

- zaplecze administracyjno-socjalne wraz z sanitaria-
tami i pomieszczeniami technicznymi 

- instalacje: elektryczna, odgromowa, wodociągowa, 
hydrantów p.poż., kanalizacyjna, wentylacji mecha-
nicznej, domofonowa, komputerowa, telefoniczna, 
TV, gazowa, alarmowa i monitoringu 

- przyłącza: elektryczne, wodociągowe, kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej, gazu, przyłącze c.o. 

- zagospodarowanie terenu z drogami wewnętrznymi, 
chodnikami, dojściami i dojazdami, miejscami posto-
jowymi, placem zabaw, obiektami małej architektury, 
zieleni, ogrodzeniem, oświetleniem 

- wejście główne wyposażone w schodową platformę
elektryczną dla osób niepełnosprawnych 

- kotłownia gazowa 
- aranżacja wnętrz wszystkich pomieszczeń wraz 

z wyposażeniem. 
 

Budowa kanalizacji we wsi Szałe
Trwa I etap, zaplanowanej na kolejne lata, dużej 
inwestycji - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sza-
łem. W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę, którym 
zostało konsorcjum dwóch firm z Tuliszkowa: Przed-
siębiorstwo Usługowo Budowlane BUDMEX (lider) i Za-

kład Remontowo-Budowlany REMBUD (partner). Koszt 
prac etapu I to kwota 2 585 733,95 zł. Na to zadanie, 
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. Prace rozpoczęły
się od ul. Kaliskiej i Słonecznej i wykonywane są
zgodnie z harmonogramem określonym w dokumentacji. 
 
Remonty w gospodarce wodno-kanalizacyjnej 
- zakończono renowację studni głębinowej w miejsco-

wości Rajsko. Wartość wykonanych prac 23 500 zł,
- trwają prace remontowe z wymianą elewacji budyn-

ków Stacji Uzdatniania Wody w Tłokini Wielkiej 
i Cieni Drugiej, 

- wyłoniona została firma do wykonania prac związa-
nych z modernizacją systemu odbioru ścieków 
poprzez instalację stacji zlewnej ścieków dowożo-
nych do oczyszczalni ścieków w Opatówku; plano-
wany koszt tych prac to kwota 15 375 zł,

- przygotowywana jest umowa na kompleksowe 
czyszczenie wraz z odbiorem, transportem i unie-
szkodliwieniem odpadu z komory denitryfikacji 
w oczyszczalni ścieków w Opatówku. 

 
Remonty budynków komunalnych 
16 września br. Urząd Gminy zlecił opracowanie kom-
pleksowej dokumentacji architektoniczno - konserwator-
skiej projektu remontu i kolorystyki budynków pofol-
warcznych w Opatówku przy ul. Szkolnej 2, Szkolnej 2A 
oraz Szkolnej 4. 
Wyłoniony został wykonawca prac remontowych 
w budynkach komunalnych, które zakwalifikowane 
zostały podczas wiosennego przeglądu stolarki okiennej 
i drzwiowej, do realizacji ze środków tegorocznego 
budżetu. Całkowity koszt prac wyniesie 43 454,19 zł.
Planowany termin wykonania prac - 17 listopada br. 
W ramach tego zadania wykonane zostaną prace 
polegające na: częściowym przemurowaniu kominów, 
częściowej wymianie pokrycia dachu, wykonaniu obróbki 
blacharskiej, wymianie stolarki okiennej (9 szt.) i drzwio-
wej (3 szt.). 
Kontynuowane są prace związane z bieżącym utrzyma-
niem zasobów mieszkaniowych na terenie gminy. 
Aktualnie wykonywane prace to: remont klatki schodowej 
w budynku komunalnym przy ul. Józefa Poniatowskiego 
2 oraz wymiana stropu w dwóch lokalach mieszkalnych 
przy ul. 3 Maja 8. Zakończono natomiast prace związane 
z wymianą:
- instalacji elektrycznej w budynku komunalnym przy 

ul. Kościelnej 1B za kwotę 7 900 zł,
- rynien i rur spustowych w budynku przy ul. Józefa 

Poniatowskiego 2A za kwotę 10 450,73 zł,
- części ścian i fundamentu w lokalu mieszkalnym 

nr 3 i 4 przy ul. Szkolnej 2a, za kwotę 8 040,04 zł.

Remonty dróg gminnych 
Kolejne odcinki dróg w gminie Opatówek zostały po 
przebudowie oddane do użytku, inne są w trakcie robót 
remontowych, a następne czekają na rozstrzygnięcie 
przetargów. W 2014 roku gmina Opatówek przeznaczyła
w budżecie znaczące środki na przebudowę i remonty 
dróg. Obecnie jest to kwota 3 453 000 zł.
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26 sierpnia br. odbył się przetarg na realizację zadania 
pn: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Cienia 
Pierwsza - Cienia Trzecia". Wpłynęły trzy oferty, najtań-
szą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów 
z Kalisza, w której zaoferowano kwotę 214 670,67 zł.
Zakres prac obejmuje przebudowę nawierzchni drogi na 
odcinku 1,355 km i obejmuje roboty pomiarowe, mecha-
niczne rozebranie podbudowy, koryto o gł. 30 cm, wyko-
nanie dolnej i górnej warstwy podbudowy i nawierzchni 
asfaltowej. 
 

Dnia 2 września br. odbył się przetarg na wykonanie 
zadania pn: "Przebudowa ulic Piotra Szadkowskiego 
i Braci Gillerów na osiedlu Kościuszki w Opatówku" Ze 
złożonych dwóch ofert, najniższą złożyło PPHU 
BUDKOM z Kalisza, oferując wykonanie zadania za 
kwotę 264 654,16 zł. Zakres prac obejmuje przebudowę
nawierzchni na asfaltową oraz wykonanie kanalizacji 
deszczowej na odcinku ok. 300 mb. W chwili obecnej 
trwają w/w prace. 
 

Dnia 11 września br. odbył się przetarg na "Przebudowę
nawierzchni drogi gminnej w m. Tłokinia Kościelna - 
Nędzerzew gm. Opatówek". Złożono trzy oferty. Najtań-
szą okazała się oferta firmy BEDROG Roboty Drogowo - 
Budowlane z/s Smółki 1A, za kwotę 134 574,30 zł.
Prace polegały na ułożeniu nawierzchni asfaltowej 
i zostały zakończone. 
 

W dniu 9 października br. dokonano odbioru zadania pn: 
"Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Cienia Druga - 
Cienia Trzecia. Prace polegały na profilowaniu i zagęsz-
czeniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne, ułożeniu 
górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego oraz 
ułożeniu nawierzchni asfaltowej na odcinku 475 mb. 
 

30 września br. podpisano umowę na "Przebudowę na-
wierzchni drogi gminnej w m. Chełmce" (tzw. "Księże"). 
Prace, w zakresie uzupełnienia tłuczniem oraz ułożenia 
nawierzchni asfaltowej za kwotę 67 327,74 zł, wykona 
firma DROMAX Usługi Drogowo - Budowlane z Chełmc. 
 

7 października br. podpisano umowę z Zakładem Usłu-
gowo - Produkcyjnym, Roboty Drogowo - Budowlane 
"ROL DRÓG" z Rajska na "Przebudowę nawierzchni 
drogi gminnej w m. Zmyślanka gm. Opatówek". Zakres 
prac obejmować będzie profilowanie i ułożenie górnej 
warstwy z kruszywa łamanego oraz ułożenie na-
wierzchni asfaltowej za kwotę 64 845,11 zł.

Również 7 października podpisano umowę na "Przebu-
dowę nawierzchni drogi gminnej w m. Tłokinia Kościelna 
ul. Poduchowna gm. Opatówek" na kwotę 72 448,97 zł.
Zakres prac obejmuje wykonanie górnej warstwy podbu-
dowy z kruszywa łamanego oraz ułożenie nawierzchni 
asfaltowej na odcinku 480 mb. 
 

W najbliższych dniach rozpoczną się prace związane 
z zadaniem "Przebudowa drogi gminnej ul. św. Jana 
w Opatówku" (ułożenie kostki brukowej) na kwotę
17 941,40 zł. Stosowna umowa z wykonawcą - firmą
Dromax z Chełmc została już zawarta. 
 

15 października podpisano dwie umowy na n/w zadania 
w zakresie drogownictwa: 
1. "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Opa-

tówek, ul. 3 Maja" na kwotę 74 407 zł. Prace wykona 
Zakład ROL DRÓG z Rajska: ułożenie dolnej 
i górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 

oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku 
355 mb. 

2. "Przebudowa nawierzchni ul. Dworcowej w Opa-
tówku" na kwotę 110 166,55 zł. Prace obejmujące 
przebudowę nawierzchni, ułożenie chodników i usta-
wienie znaków pionowych wykona firma Roboty 
Drogowo - Budowlane w Smółkach. 

 
Inwestycje drogowe wspólnie z powiatem kaliskim 
Gmina Opatówek wspólnie z Powiatem Kaliskim, na 
podstawie zawartych porozumień, planuje wyremonto-
wać dwa odcinki dróg: Opatówek - Tłokinia Wielka (etap 
I) oraz w m. Borów. Łączny koszt obu zadań to ponad 
330 tys. zł z czego gmina w/w prace dofinansowuje 
kwotą ponad 140 tys. zł. Wkrótce rozpoczną się w/w 
remonty. 
 

Renowacja i zagospodarowanie zbiorników wodnych 
w Opatówku 
W ubiegłym roku zakończył się I etap renowacji dwóch 
zbiorników wodnych małej retencji przy ul. Poniatow-
skiego 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 Marszałkow-
skiego w Poznaniu. W bieżącym roku wykonany został
II etap renowacji zbiorników za kwotę 20 005,65 zł ze 
środków budżetu gminy. Kontynuacją tych prac, 
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju ''LGD7- Kraina 
Nocy i Dni'', jest złożenie przez gminę Opatówek 
wniosku pn. ''Zagospodarowanie terenów wokół stawów 
w miejscowości Opatówek''. Wniosek został rozpatrzony 
pozytywnie i przyjęty do realizacji. 18 września roz-
strzygnięty został przetarg na wykonanie prac objętych 
wnioskiem, a ich wykonawcą będzie BEDRÓG Seba-
stiana Piętki z Koźminka. Tereny wokół stawów zostaną
zagospodarowane stanowiąc wizytówkę miejscowości. 
Przewiduje się uporządkowanie terenu, umocnienie 
brzegów grobli pomiędzy dwoma stawami, a także
usunięcie dzikiej roślinności i założenie nowo zaplano-
wanej zieleni oraz stworzenie nowego układu komunika-
cyjnego. Zmodernizowane zostanie istniejące oświetle-
nie, zgodnie z zaprojektowanym nowym układem oświe-
tleniowym z latarniami i halogenowymi reflektorami. Zaś
punktem centralnym będą, alejki zacienione częściowo 
drewnianymi pergolami oraz alejki spacerowe z ławkami. 
Przewidziany całkowity koszt inwestycji to kwota 
495 tys. zł, z czego dofinansowanie z Urzędu Marszał-
kowskiego w Poznaniu wyniesie ok. 154 tys. zł.

Rewaloryzacja parku w Opatówku 
Zakończyła się realizacja projektu pn. "Rewaloryzacja 
zabytkowego parku w Opatówku - uzupełnienie i reno-
wacja zieleni wpływającej na wyjątkowe walory przyrod-
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nicze” - etap II". Zgodnie z założeniem, w parku nasa-
dzono 7 sztuk drzew jodły jednobarwnej oraz łącznie 
4 640 roślin i krzewów ozdobnych: różanecznik "Bluto-
pia”, runianka japońska, krzewuszka cudowna, tawuła
japońska, tawuła van Houtte'a, kalina koralowa, dereń
biały, zawilec wielokwiatowy, jaśminowiec, irga pozioma. 
Odnowienie parku zgodnie z wytycznymi "Projektu rewi-
talizacji zabytkowego parku” daje pewność, że zostanie 
odtworzony i podkreślony jego historyczny oraz ekolo-
giczny charakter. Wszystkie nowo zaprojektowane ele-
menty oparto na zasadach XIX wiecznej sztuki ogro-
dowej, dzięki temu zabytkowy park nabierze atrakcyj-
nego wyglądu, którego wnętrza wzbogacone zostaną
barwnymi rabatami roślin bylinowych i grupami krzewów 
ozdobnych. Łączny koszt realizacji projektu: 43 739 zł,
z tego 25 000 zł to kwota dofinansowania z WFOŚiGW; 
pozostałe to środki własne budżetu gminy. Dzięki uzu-
pełniającym nasadzeniom zostanie odtworzony i pod-
kreślony jego historyczny oraz ekologiczny charakter. 

Wszystkie nowo zaprojektowane elementy oparto na 
zasadach XIX wiecznej sztuki ogrodowej. 
 
Kontynuacja "Dzikiej Promenady" w parku 
W lipcu i sierpniu br. trwały prace związane z "Wykona-
niem pomostu rekreacyjnego łączącego Dziką Promena-
dę z alejkami w zabytkowym parku w Opatówku". 
Łączny koszt inwestycji wyniósł 44 803,43 zł i został
sfinansowany w całości ze środków własnych gminy. 
Prace polegały na wykonaniu robót ziemnych, położeniu 
rurociągu, instalacji słupów, rygli i ram z położeniem 
drewnianej kładki, a także położeniu krawężników. 
 

Rajską alejką spacerową zdrowo i sportowo 
Rozpoczęto prace związanie z realizacją projektu 
"Rajską alejką spacerową zdrowo i sportowo". Będzie to 
ścieżka spacerowa dla mieszkańców oraz osób przy-
jezdnych, co przyczyni się do propagowania zdrowego 
trybu życia i podniesienia walorów Rajska, a także
stworzy alternatywę dla osób poruszających się niezmo-
toryzowanymi środkami lokomocji po drodze gminnej, 
przyczyniając się do poprawy bezpieczeństwa ruchu. 
Prace wykonuje Firma "KAFI" Mariusza Kurzawy z Lis-
kowa za kwotę 69 347,65 zł, kwota dofinansowania 

z Urzędu Marszałkowskiego w ramach IV edycji Kon-
kursu "Pięknieje wielkopolska wieś" - 30 000 zł.

Remont pomostu w miejscowości Szałe

W sierpniu br. firma Hermes Sp. z o.o. z Kalisza wyko-
nała remont pomostu w miejscowości Szałe. W ramach 
podpisanej przez strony umowy, wykonane zostały
następujące prace: wymiana desek i legarów, wymiana 
słupków i lin balustrady pomostu, zabezpieczenie anty-
korozyjne konstrukcji stalowej, zabezpieczenie przeciw-
wilgociowe elementów drewnianych oraz wymiana 
drabinek pływackich. Koszt prac wyniósł 14 150 zł.

Budowa wielofunkcyjnego boiska w Tłokini Wielkiej 
W sierpniu 2014 r. Gmina Opatówek złożyła wniosek do 
Lokalnej Grupy Działania LGD 7 w ramach działania 
"Odnowa i rozwój wsi" na budowę boiska wielo-
funkcyjnego w miejscowości Tłokinia Wielka. W ramach 
projektu powstanie ogólnodostępne boisko ze sztuczną
nawierzchnią do gry w tenisa ziemnego i piłkę ręczną
oraz piłkę nożną. Obiekt zostanie ogrodzony. Przewi-
dziana kwota na realizację projektu to 230 400,87 zł,
natomiast kwota dofinansowania wyniesie 74 100 zł.

Nowy samochód dla straży
W dniu 3 października br. Gmina Opatówek złożyła
wniosek do WFOŚiGW na zakup średniego samochodu 
pożarniczego w ramach konkursu "Działania 3.6 Popra-
wa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego, 
Schemat IV Zakup sprzętu specjalistycznego do zapo-
biegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważ-
nych awarii środowiskowych. Wsparcie techniczne 
krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego, Priorytet III 
Środowisko przyrodnicze, WRPO 2007-2013". Całkowity 
koszt projektu 662 619,60 zł z tego 80% (530 095,68 zł)
to kwota planowanego dofinansowania ze środków 
WRPO 2007-2013, a 20% (132 523,92 zł) to środki 
własne gminy. Obecnie trwa ocena wniosku. 

*************************************** 
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WIADOMOŚCI OŚWIATOWE 
 

Dzień Edukacji Narodowej 
17 października br. pracownicy oświaty z gminy 

Opatówek spotkali się w Muzeum Historii Przemysłu na 
dorocznym święcie Edukacji Narodowej. W imieniu sa-
morządu gminnego Krzysztof Dziedzic Sekretarz Gminy 
Opatówek serdecznie powitał zgromadzonych w sali 
nauczycieli, pracowników niepedagogicznych ze szkół
i przedszkoli oraz przyjaciół placówek oświatowych. 

Okolicznościowe życzenia i podziękowania za włożony 
wkład pracy przekazali także Wójt Gminy Opatówek 
Sebastian Wardęcki oraz Przewodniczący Rady Gminy 
Paweł Bąkowski. 

Po części oficjalnej wystąpili uczniowie z Zespo-
łu Szkół w Rajsku z programem pt. "Z cygańskim tabo-
rem w świat". Wróżenie z ręki i z kart, cygańskie pieśni 
i tańce nadały wyjątkowego klimatu temu jesiennemu 
wieczorowi. Barwne stroje, odpowiednie fryzury i maki-
jaże sprawiały wrażenie, że prawdziwy cygański tabor 
przybył do Opatówka. Obejrzeliśmy również monodram 
"Nauczycielskie życie" w wykonaniu uczennicy klasy III 
gimnazjum Karoliny Frątczak. Przedstawienie, nad któ-
rym czuwały panie Elżbieta Wosiek i Marta Lewicka, 
spotkało się z ogromnym uznaniem publiczności anga-
żowanej do zabawy przez małych artystów. 

Wieczór umiliła zgromadzonym gościom także
piosenka "Soft" w wykonaniu nowopowstałego zespołu
wokalno - instrumentalnego uczniów z Rajska pod opieką
p. Damiana Pyrka. 

Główną atrakcją wieczoru był występ trzech 
tenorów z Teatru Muzycznego w Poznaniu i Łodzi. 
Panowie: Mirosław Niewiadomski, Bartosz Kuczyk i Kor-
dian Kacperski zachwycili publiczność nie tylko ariami 
operowymi i operetkowymi, ale również utworami musi-
calowymi oraz największymi przebojami muzyki rozryw-
kowej. Piątkowy wieczór zakończył się poczęstunkiem, 
przy którym to spotkanie stało się tradycyjnie doskonałą 
okazją, by w miłej atmosferze porozmawiać i powspo-
minać.

Do zorganizowania uroczystości przyczynili się:
dyrekcja i pracownicy Zespołu Szkół w Rajsku, Urząd
Gminy, ZEAS - na czele z dyrektorem Arkadiuszem Łań-
duchem i dyrektor Muzeum Historii Przemysłu. Orga-
nizatorzy dziękują wszystkim, którzy swoją obecnością
uświetnili gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej. 
 
Awanse zawodowe nauczycieli 

Jak co roku w naszej gminie odbyły się postę-
powania egzaminacyjne dla nauczycieli, którzy ubiegali 
się o stopień nauczyciela mianowanego. Po pomyślnie 
zakończonych egzaminach 2 nauczycieli kontraktowych, 
po złożeniu ślubowania, w obecności władz samorządo-
wych, otrzymało z rąk Wójta Gminy Opatówek Seba-
stiana Wardęckiego akt nadania stopnia nauczyciela 
mianowanego. W tym roku byli to: Marta Cygan - nau-
czycielka języka polskiego ze Szkoły Podstawowej 
im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku oraz Anita 
Marciniak-Maciaszek - nauczycielka fizyki z Gimnazjum 
im. Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku. 

W uroczystości uczestniczyli również: Krzysztof 
Dziedzic Sekretarz Gminy Opatówek, Marlena Kiermas-
Gruszka Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, 
Sportu i Zdrowia, Jolanta Pokojowa Dyrektor Gimnazjum 
im. Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku oraz Arka-
diusz Łańduch Dyrektor ZEAS Gminy Opatówek. Panie 
zostały obdarowane również kwiatami. Po części oficjal-
nej była też chwila na rozmowę dotyczącą przebiegu 
awansów zawodowych nauczycieli oraz przygotowania 
do nowego roku szkolnego. Wszystkim mianowanym 
nauczycielom serdecznie gratulujemy i życzymy dalsze-
go pomyślnego rozwoju po ścieżkach awansu zawodo-
wego. 
 
Przyznano stypendia naukowe 

W tegorocznej sesji jesiennej Wójt Gminy 
Opatówek przyznał, na wniosek Komisji Stypendialnej, 
stypendia naukowe dla najzdolniejszej młodzieży naszej 



Wiadomości Gminne str. 7/28 

gminy. Wnioskodawcy, składając dokumenty, spełnili 
wszystkie regulaminowe warunki. W sumie przyznano 
74 stypendia w tym: dla uczniów szkół gimnazjalnych - 
32, uczniów szkół ponadgimnazjalnych - 17 i dla studen-
tów wyższych uczelni - 25. I tak w poszczególnych 
grupach stypendia otrzymali: 
 

Gimnazjaliści:
1. Antczak Katarzyna - Gimnazjum w Rajsku 
2. Antczak Piotr - Gimnazjum w Rajsku 
3. Banasiak Aleksandra - Gimnazjum w Tłokini Wielkiej 
4. Birska Monika - Gimnazjum w Opatówku 
5. Cofalska Joanna - Gimnazjum w Chełmcach 
6. Danielewski Wiktor - Gimnazjum w Rajsku 
7. Dreczko Bartosz - Gimnazjum w Tłokini Wielkiej 
8. Filipiak Weronika - Gimnazjum w Rajsku 
9. Gaczyńska Natalia - Gimnazjum w Rajsku 
10. Grabińska Magdalena - Gimnazjum w Chełmcach 
11. Grabowska Gabriela - Gimnazjum w Chełmcach 
12. Gruszka Mateusz - Gimnazjum w Opatówku 
13. Janiak Aleksandra - Gimnazjum nr 3 w Kaliszu 
14. Janiak Karolina - Gimnazjum nr 3 w Kaliszu 
15. Krygier Maria - Gimnazjum w Chełmcach 
16. Mancewicz Joanna - Gimnazjum w Opatówku 
17. Owczarek Aleksandra - Gimnazjum w Chełmcach 
18. Perskawiec Piotr - Gimnazjum w Rajsku 
19. Piekarski Piotr - Gimnazjum w Rajsku 
20. Pilas Natalia - Gimnazjum w Tłokinia Wielkiej 
21. Pomykała Joanna - Gimnazjum w Tłokini Wielkiej 
22. Przepiórka Agata - Gimnazjum w Opatówku 
23. Sobczak Daria - Gimnazjum w Opatówku 
24. Sobczak Ewa - Gimnazjum w Tłokini Wielkiej 
25. Stępień Roksana - Gimnazjum w Opatówku 
26. Strippel Natalia - Gimnazjum w Opatówku 
27. Wlazły Krzysztof - Gimnazjum w Chełmcach 
28. Wojtaszek Kacper - Gimnazjum w Opatówku 
29. Wojtaszczyk Marta - Gimnazjum w Tłokini Wielkiej 
30. Wyborny Dawid - Gimnazjum w Opatówku 
31. Zimna Kinga - Gimnazjum w Opatówku 
32. Dziedzic Dominika - Gimnazjum w Rajsku 
 

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
1. Białek Joanna - III Liceum Ogólnokształcące 

w Kaliszu 
2. Frankowska Agnieszka - I Liceum Ogólnokształcące 

w Kaliszu 
3. Gawronek Dawid - III Liceum Ogólnokształcące 

w Kaliszu 
4. Jach Katarzyna - II Liceum Ogólnokształcące 

w Kaliszu 
5. Kępa Justyna - III Liceum Ogólnokształcące 

w Kaliszu 
6. Laskowska Aleksandra - III Liceum 

Ogólnokształcące w Kaliszu 
7. Lachowski Piotr - Zespół Szkół im. Stanisława 

Mikołajczyka w Opatówku 
8. Nowakowski Kamil - Zespół Szkół

Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kaliszu 
9. Olejnik Alicja - III Liceum Ogólnokształcące 

w Kaliszu 
10. Raszewska Ola - II Liceum Ogólnokształcące 

w Kaliszu 
11. Strzałka Sara - III Liceum Ogólnokształcące 

w Kaliszu 
12. Śnieguła Olimpia - II Liceum Ogólnokształcące 

w Kaliszu 

13. Wietrzych Joanna - Zespół Szkół Gastronomicznych 
w Kaliszu 

14. Wojtaszczyk Anita - III Liceum Ogólnokształcące 
w Kaliszu 

15. Żebrowska Anna - III Liceum Ogólnokształcące 
w Kaliszu 

16. Żywiołowska Zuzanna - I Liceum Ogólnokształcące 
w Kaliszu 

17. Zieliński Kacper - III Liceum Ogólnokształcące 
w Kaliszu 

 

Studenci:
1. Antczak Kinga - Uniwersytet Wrocławski 
2. Brodziak Anna - Uniwersytet Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Warszawie 
3. Góral Michał - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu 
4. Grenda Karina - Wydział Pedagogiczno-Artystyczny 

w Kaliszu 
5. Jach Aleksandra - Uniwersytet Wrocławski  
6. Janiak Agnieszka - Uniwersytet Adama Mickiewicza 

w Kaliszu 
7. Jędrzejak Martyna - Uniwersytet Łódzki 
8. Juszczak Klaudia - Politechnika Łódzka 
9. Łazarek Patrycja - Państwowa Wyższa Szkoła

Zawodowa w Kaliszu 
10. Kardynał Paulina - Uniwersytet Adama Mickiewicza 

w Kaliszu 
11. Karczewska Dominika - Uniwersytet Warszawski 
12. Kasprzycka Agnieszka -Uniwersytet Adama 

Mickiewicza w Kaliszu 
13. Matysiak Katarzyna - Politechnika Wrocławska  
14. Olejnik Magdalena - Państwowa Wyższa szkoła

Zawodowa w Kaliszu 
15. Raszewska Marcela - Politechnika Wrocławska 
16. Sobczak Alicja - Wyższa Szkoła Bankowa 

w Poznaniu 
17. Sowa Santana - Uniwersytet Adama Mickiewicza 

w Poznaniu 
18. Świec Ewa - Uniwersytet w Poznaniu 
19. Ugorny Marcin - Państwowa Wyższa Szkoła

Zawodowa w Kaliszu 
20. Wanga Hubert - Państwowa Wyższa Szkoła

Zawodowa w Kaliszu 
21. Wanga Kamil - Państwowa Wyższa Szkoła

Zawodowa w Kaliszu 
22. Wojtaszczyk Bartosz - Politechnika Poznańska 
23. Wszędobył Joanna - Wyższa Szkoła Oficerska 

Wojsk Lądowych we Wrocławiu 
24. Zimna Anna - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 
25. Dziedzic Justyna - Politechnika Łódzka 
 

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

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

WIADOMOŚCI KULTURALNE 
 

Dożynki Powiatowo - Gminne 
Tradycyjne święto plonów obchodzili rolnicy, 

ogrodnicy i sadownicy powiatu kaliskiego w miejsco-
wości Szałe. Powiatowo-gminne dożynki odbyły się na 
terenie ośrodka rekreacyjnego przy plaży. Malowniczy 
teren i wyjątkowe atrakcje przyciągnęły tysiące widzów. 
Gwiazdą wieczoru był zespół Piersi. Tegorocznym 
dożynkom towarzyszyło spotkanie "Tradycyjnie na ludo-
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wo, czyli spotkanie z kulturą i tradycją wsi polskiej" - 
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie". 
Zadanie "Tradycyjnie na ludowo" współfinansowane jest 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER 
Programu Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013. 

Niedzielna impreza rozpoczęła się występem 
Orkiestry Dętej OSP Chełmce oraz Zespołu Śpiewa-
czego Opatowianie. W uroczystym korowodzie wraz 
z chlebami i wieńcami przeszły delegacje z gmin powia-
tu kaliskiego. O godz. 14:00 rozpoczęła się msza święta 
w intencji rolników, którą sprawował ks. Jerzy Salamon - 
Proboszcz Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 
w Chełmcach. Nabożeństwo koncelebrował ks. Henryk 
Sikora - duszpasterz ludzi pracy na roli Diecezji Kalis-
kiej. Starostami tegorocznych dożynek byli: p. Teresa 
Łazarek z Chełmc oraz p. Stanisław Janiak z Cieni 
Pierwszej. 

Teresa Łazarek od 1987 roku, wraz z mężem 
Henrykiem, prowadzi w Chełmcach gospodarstwo rolne 
o powierzchni prawie 12 hektarów. Gospodarstwo Pań-
stwa Łazarków nastawione jest na uprawę warzyw pod 
osłonami, produkcję warzyw gruntowych, w tym kapusty 
pekińskiej i pomidorów oraz hodowlę bydła opasowego. 
Troje dzieci Państwa Teresy i Henryka są już absolwen-
tami szkół wyższych. Córka Marta ukończyła Uniwersy-
tet Ekonomiczny w Poznaniu i pracuje w Urzędzie 
Miasta Kalisza, syn Michał ukończył Wyższą Szkołę 
Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, a drugi syn 
Adam jest absolwentem Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu i razem z rodzicami pracuje w gospo-
darstwie. Teresa Łazarek od 1994 roku aktywnie działa

w Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmcach, jest także
Przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w swojej 
miejscowości oraz Wiceprzewodniczącą Gminnej Rady 
KGW. Działa również na rzecz miejscowej parafii. 
W wolnych chwilach czyta książki obyczajowe, a dla 
relaksu lubi spacery po lesie często połączone z grzybo-
braniem. Jest specjalistką w pieczeniu domowych ciast, 
robi także doskonałe nalewki i soki. 

Stanisław Janiak jest mieszkańcem wsi Cienia 
Pierwsza i absolwentem Technikum Mechanizacji Rolnic-
twa, a od 2000 roku właścicielem 50 hektarowego 
gospodarstwa. Składa się na nie gospodarstwo sadow-
nicze i ok. 24 hektary upraw pszenżyta. Gospodarstwo 
pan Stanisław prowadzi wspólnie z żoną Haliną.
Państwo Janiakowie wychowują córkę i trzech synów. 
Małgorzata jest studentką II roku Akademii Medycznej 
w Poznaniu, Szymon jest uczniem II klasy Liceum 
Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Kaliszu, Mate-
usz uczęszcza do Gimnazjum w Opatówku, a najmłod-
szy Wiktor jest uczniem opatóweckiej szkoły podsta-
wowej. Wszystkie pociechy, mimo licznych szkolnych 
obowiązków, pomagają rodzicom w gospodarstwie. 

Tradycyjny obrzęd ludowy przygotował Zespół
Pieśni i Tańca Przygodzie. W trakcie uroczystości wrę-
czono medale "Zasłużony dla rolnictwa" oraz odznacze-
nia Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Na wniosek Przewod-
niczącego Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej 
Mieczysława Łuczaka Medal im. dr Aleksandra Hrabiego 
Szembeka za działalność na rzecz rolnictwa i rozwoju 
wsi wielkopolskiej przyznany został Stanisławowi Za-
barskiemu. Odznaczenie wręczył prezes Wielkopolskiej 
Izby Rolniczej Poseł na Sejm Piotr Walkowski, Starosta 
Kaliski Krzysztof Nosal oraz Przewodniczący Rady 
Powiatowej Izby Rolniczej w Kaliszu Mieczysław Łuczak. 
Na wniosek Przewodniczącego Powiatowej Wielkopol-
skiej Izby Rolniczej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Marek Sawicki nadał odznakę honorową "Zasłużony dla 
Rolnictwa" następującym osobom: Tomasz Bilski, Józef 
Gołębiewski, Marek Góral, Mirosław Jaśkiewicz, Prze-
mysław Niewieś, Sławomir Panfil, Jan Ruch. 

Starostowie dożynek podarowali chleby: Staroś-
cie Kaliskiemu Krzysztofowi Nosalowi, Wójtowi Gminy 
Opatówek Sebastianowi Wardęckiemu oraz Mieczysła-
wowi Łuczakowi przewodniczącemu Powiatowej Izby 
Rolniczej. Starosta Kaliski oraz Wójt Gminy Opatówek 
podziękowali rolnikom za trud ich pracy. 

Tradycyjne stoły biesiadne na dożynki powia-
towo - gminne zostały przygotowane przez: sołectwa 
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Rajsko, Sierzchów, Szałe, Borów, Chełmce, Powity, 
Koło Gospodyń Wiejskich z Opatówka wraz z radnymi, 
Wielkopolską Izbę Rolniczą w Kaliszu oraz restaurację
"Pod orzechami". Wszystkie stoiska były prawdziwymi 
dziełami sztuki. Można tam było spróbować tradycyjnych 
dań i zapoznać się z kulturą ludową. Także w tym roku 
kilkuosobowa komisja oceniła walory smakowe prezen-
towanych dań oraz wystrój całego stoiska. Wszystkie 
stoiska zasłużyły na najwyższe uznanie, a wśród nich 
wyróżniało się stoisko miejscowości Szałe jako gospo-
darza oraz Chełmc z racji bardzo bogatego staro-
polskiego wystroju. Dyplomy oraz nagrody otrzymały za 
swój wielki trud wszystkie stoiska. Uroczystego podsu-
mowania dokonali: Wicestarosta Kaliski Andrzej Dolny, 
Sekretarz Gminy Opatówek, członek Zarządu Powiatu 
Kaliskiego Krzysztof Dziedzic, Przewodniczący Rady 
Gminy Opatówek Paweł Bąkowski oraz Prezes Chóru 
Opatówek Małgorzata Jarczewska. Wszyscy jednogłoś-
nie zaznaczyli, że nie byłoby dożynek bez trudu i pracy 
rolników, sadowników, ogrodników i przyjaciół wsi oraz 
nie byłoby tak wyjątkowej oprawy dożynek powiatowo-
gminnych bez wyjątkowych stołów bogatych we wszelkie 
jadło i napitki. Podczas dożynek można było także
podziwiać promocyjne stoiska zaprezentowane m.in. 
przez Wojsko Polskie, Policję, wystawców sprzętu 
rolniczego oraz Stowarzyszenie Motocyklistów "Czarne 
Orły" z Opatówka. 

Podczas uroczystości wręczono również statu-
etki Wielkopolskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego "Za zasługi" w ramach obchodów 120 lecia 
ratownictwa wodnego w Polsce i 50-lecia WOPR na 
ziemi kaliskiej. Statuetki wręczył Mariusz Krzywiński 
Prezes Zarządu Wodnego Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego Województwa Wielkopolskiego. Na tere-
nie przy molo odbył się pokaz ratownictwa wodnego 
przygotowany przez Zarząd Rejonowy WOPR w Kaliszu 
przy udziale specjalistycznego sprzętu. Natomiast na 
frontonie budynku Stanicy Wodnego Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego uroczyście odsłonięto tablice 
upamiętniającą obchody 120-lecia Ratownictwa Wodne-
go w Polsce - Kalisz 1894 i 50-lecia Wodnego Ochotni-
czego Pogotowia Ratunkowego na Ziemi Kaliskiej. 

Podczas imprezy ludowe utwory z Opatówka 
zaprezentowała Kapela "Sami Swoi", gościnnie wystą-
piła też Orkiestra Dęta Longinówka. Płyty z nagraniami 
najmłodszych wokalistów powiatu kaliskiego wręczono 
Finalistom Międzygminnego Festiwalu Piosenki Dziecię-
cej i Młodzieżowej. Publiczność do zabawy porwała

Kapela z Orliczka oraz Marcin Czyżewski z zespołem. 
Tradycyjnie nie zabrakło też kolarzy z powiatu kaliskie-
go. Już po raz 15. odbył się objazd dożynkowy powiatu 
kaliskiego. Od rana do późnego popołudnia kolarze 
objeżdżali powiat kaliski na rowerach. 

Gwiazdą wieczoru był zespół Piersi, który 
wykonał swoje najpopularniejsze utwory "Bałkanica", 
"07 zgłoś się", "Całuj mnie". Mimo deszczowej aury, 
która towarzyszyła przez część koncertu, publiczność 
doskonale się bawiła. 

Z pewnością nie byłoby tak bogatych dożynek, 
gdyby nie wsparcie finansowe sponsorów, którymi w tym 
roku byli: 
- Jutrzenka Colian Spółka z o.o. Opatówek 
- Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej Oddział Opatówek 
- Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska 

w Opatówku 
- Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO 

sp. z o.o. Kalisz 
- KAREX Przedsiębiorstwo Drogowo-lnżynieryjne, 

Kalisz 
- Biuro Rachunkowe Honorata Waliś, Chełmce 
- PPUH RECO Remigiusz Kaźmierczak, Opatówek 
- Zakład Budowlano-Drogowy Damian Dzikowski, 

Kalisz 
- ROL-DRÓG Rafał Świątek, Rajsko 
- PPHU AGROMECHANIKA S.C. Ireneusz 

Mikołajczyk i Józef Saganowski, Opatówek 
- Zakłd Produkcyjno-Handlowo-Usługowy OMEGA 

Piotr Kwiatkowski, Kalisz 
- MAT-BUD H.P.M. Pawlak S.C., Tłokinia Kościelna 
- Konrad Bendykowski, Trojanów 
- Centrum Rolno-Ogrodnicze Bożena i Józef 

Chojnaccy, Opatówek 
- Dorota Naszyńska, Opatówek 
- Dagmara Gajewska-Pająk, Kalisz 
- Krystyna i Grzegorz Olczak, Opatówek 
- Wojciech Krymarys, Chełmce 
- Firma Handlowa ANNA Bogdan Kozanecki, 

Opatówek 
- Centrum Rolnicze AVENA Łuczak&Żarnecki, Szulec 
- Salon Meblowy i Artykuły Przemysłowe Renata 

Gabarska 
- BEDRÓG, Sebastian Piętka, Smółki 
- AM SÓL Małgorzata i Andrzej Brodziak, Szałe
- W-C Serwis, Kalisz 
- PAULA Sp. z o.o., Kalisz 
- Agencja PZU Dorota Poniatowska, Szałe
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- Rada Gminy Opatówek, Przewodniczący Rady 
Paweł Bąkowski 

- Krzysztof Dziedzic - członek Zarządu Powiatu 
Kaliskiego 

- Adam Rogacki - Poseł na Sejm RP 
- Wiktor Piętka, Rajsko 
- Jadwiga Mencel, Opatówek 
- Jolanta i Artur Matysiak, Opatówek 
- Grażyna Mania, Opatówek 
- Lidia i Mirosław Gimla, Opatówek 
- Mariusz Waszak, Sierzchów 
Organizatorzy: 
- Gmina Opatówek 
- Gminny Ośrodek Kultury w Opatówku 
- Powiat Kaliski 
W organizację dożynek włączyła się także Wielkopolska 
Izba Rolnicza. 
 
Złote Gody par małżeńskich 

Na zaproszenie Wójta Gminy Sebastiana War-
dęckiego, szesnaście par małżeńskich zostało uhonoro-
wanych Medalami Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 
nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 
Wśród nich znaleźli się: pp. Janina i Mieczysław 
Anyszewscy z Rajska, pp. Alicja i Bolesław Bazanowie 
z Szałego, pp. Stefania i Jerzy Gunerowie z Opatówka, 
pp. Jadwiga i Tadeusz Janczakowie z Sierzchowa, 
pp. Janina i Andrzej Karamuccy z Opatówka, pp. Bole-
sława i Leon Klińscy z Cieni Drugiej, pp. Krystyna 
i Tadeusz Łosiakowie z Opatówka, pp. Jadwiga i Mie-
czysław Militowscy ze Zdun, pp. Grażyna i Sławomir 
Nowiccy z Opatówka, pp. Bolesława i Dariusz Okońscy 
z Opatówka, pp. Stanisława i Stanisław Pogorzelcowie 
z Cieni Pierwszej, pp. Anna i Jerzy Smal z Opatówka, 
pp. Janina i Jan Sowa z Borowa, pp. Bożena i Stanisław 
Wielgoszowie z Opatówka, pp. Barbara i Zenon Woj-
taszkowie z Michałowa Drugiego, pp. Krystyna i Adam 
Woźniakowie z Opatówka. 

Dostojni Jubilaci przeszli ze sobą bardzo długą
drogę "na dobre i na złe", drogę, która przed 50 laty 
została przypieczętowana aktem małżeństwa, a dzięki 
zrozumieniu, miłości i wytrwałości - okazała się słuszna. 

W dniu 15 października br. Wójt dokonał deko-
racji 13 par. Zorganizowaną przez opatówecki samorząd
i Urząd Stanu Cywilnego ceremonię wręczenia medali 
poprowadził Wójt Sebastian Wardęcki. Życzenia złożyli 
obecni na spotkaniu: Sekretarz Gminy Krzysztof Dzie-
dzic oraz towarzysząca Jubilatom rodzina. Oficjalna 

część uroczystości zakończyła się występami artystycz-
nymi w wykonaniu dzieci z Publicznego Przedszkola 
w Opatówku, przygotowanymi przez p. Paulinę Pogorze-
lec i p. Bożenę Pogorzelec-Śmietańską. Zgromadzonych 
gości podjęto tradycyjną lampką szampana oraz wspa-
niałym tortem. 
 
Gminny Przegląd Orkiestr Dętych i Biesiada 
Strażacka 

W niedzielę 14 września br., na terenie przy 
ul. Poniatowskiego w Opatówku, odbył się I Gminny 
Przegląd Orkiestr Dętych oraz Biesiada Strażacka. Jako 
pierwsza swoje umiejętności zaprezentowała orkiestra 
z OSP w Chełmcach, następnie zespoły z Opatówka, 
Rajska i Tłokini Wielkiej. Przegląd zakończył wspólny 
występ orkiestr pod przewodnictwem Pawła Janiaka. 

Wielkim bogactwem gminy Opatówek jest posiadanie aż
czterech orkiestr dętych, co w Wielkopolsce południowej 
jest absolutnym fenomenem. Obecnie kapelmistrzami 
orkiestr są: Adrian Wałowski w Rajsku, Józef Czerniak 
w Tłokini Wielkiej, Włodzimierz Mroziński w Chełmcach 
oraz Paweł Janiak w Opatówku. 

Podczas występów plenerowych na placu przy 
stawach w Opatówku, aż jedenaście jednostek ochotni-
czych straży pożarnych z Opatówka, Chełmc, Cieni 
Pierwszej, Zdun, Borowa, Tłokini Wielkiej, Cieni Drugiej; 
Michałowa Drugiego, Rajska, Porwit i Szałego rozpo-
częło wielkie konkursowe grillowanie, inaugurując tym 
samym Biesiadę Strażacką. W powietrzu unosiła się
woń pieczonych kiełbasek, karkówki oraz innych specja-
łów. Jury odwiedziło każde stoisko, lecz nie było w stanie 
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wybrać najlepszej grillującej drużyny strażackiej. 
W związku z tym wszyscy biorący udział w konkursie 
otrzymali równorzędne wyróżnienia oraz upominki. 

Na zakończenie zagrał ludowy zespół muzyczny 
z Brzezin oraz kapela Sami Swoi z Opatówka. 
Niewątpliwym sprzymierzeńcem tego wydarzenia była
piękna, słoneczna pogoda, która pozwoliła bawić się
licznie przybyłym gościom do wieczora. Wśród braci 
strażaków oraz mieszkańców, którzy zechcieli skorzys-
tać z uczestnictwa w biesiadzie, można było także
spotkać licznych samorządowców, parlamentarzystów 
i zaproszonych gości, m.in. bawił się z nami poseł na 
sejm RP Adam Rogacki, członek Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, Starosta Kaliski 
Krzysztof Nosal, Przewodniczący Rady Powiatu Mieczy-
sław Łuczak. Rolę gospodarzy niedzielnego spotkania 
pełnili druhowie strażacy z jednostek z terenu gminy 
Opatówek oraz władze samorządowe gminy na czele 
z komitetem organizacyjnym w osobach: dh Bogdan 
Marszał, dh Krzysztof Karolewski oraz dh Krzysztof 
Dziedzic, przy wsparciu i obecności dh Sebastiana 
Wardęckiego, dh Pawła Bąkowskiego i dh Mariusza 
Małoburskiego. 

Pierwszy Gminny Przegląd Orkiestr Dętych 
przeszedł już do historii i mamy nadzieję, że za rok 
odbędzie się kolejny, równie udany. Organizatorzy 
składają serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy 
swoją pracą, wsparciem oraz obecnością przyczynili się
do wspólnego świętowania i udanej zabawy. Osobne 
podziękowanie za wkład na grilla składamy Wielko-
polskiej Izbie Rolniczej. Organizatorami I Gminnego 

Przeglądu Orkiestr Dętych oraz Biesiady Strażackiej 
byli: Urząd Gminy w Opatówku, Gminny Ośrodek Kul-
tury, OSP w Opatówku oraz Zarząd Oddziału Gminnego 
OSP RP w Opatówku. 
 
Piknik Strażacki 

Ostatnia sobota lipca była dniem, w którym 
mieszkańcy, i nie tylko, wraz z całymi rodzinami, bawili 
się na pikniku strażackim w Opatówku. Na łące nad 
stawami przy ul. Poniatowskiego ustawiono scenę,
rozstawiono kolorowe namioty, przygotowano miejsce 
do odbywania się różnorodnych konkurencji sprawnoś-
ciowych, do których zgłoszone zostały 3 drużyny: 
KS Opatówek, Ministranci Opatówek i OSP w Opatów-
ku. Rozegrano m.in. mecz piłki nożnej, toczenie 50 kilo-
gramowej opony, przeciąganie liny oraz "lanie wody", 
w której to konkurencji udział wzięli także dowódcy 
drużyn: Mieczysław Łuczak Przewodniczący Rady Po-
wiatu Kaliskiego i Sebastian Wardęcki Wójt Gminy 
Opatówek. Puchary dla zwycięzców i uczestników ufun-
dował Wójt Gminy. 

Po emocjach sportowych organizatorzy zaprosili 
wszystkich do wspólnej zabawy i poczęstunku, który 
przygotowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Opa-
tówku oraz zaproszona firma gastronomiczna. Wspa-
niała zabawa przy muzyce trwała do godziny 2 w nocy. 
Organizatorami pikniku byli: OSP w Opatówku oraz 
Urząd Gminy w Opatówku. Sponsorzy: GS "Samopomoc 
Chłopska" w Opatówku, Bank Spółdzielczy Ziemi 
Kaliskiej, pp. Monika i Jarosław Kacperkowie, DJ Camel, 
Parafia p.w. NSPJ w Opatówku, Sklep muzyczny 
"Stefan & Włodek", KGW w Opatówku. 
 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Rajsko 
na Festiwalu Gronalia 

Festiwal Zespołów Folklorystycznych i Orkiestr 
Gronalia 2014 odbywał się w tym roku w trzech 
miastach. Wystąpiło łącznie 9 orkiestr, a Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta OSP Rajsko była jedyną z zaproszonych 
orkiestr dętych działającą przy jednostce straży
pożarnej. W sobotę, 16 sierpnia orkiestra z Rajska 
zagrała koncert w wągrowieckim amfiteatrze, gdzie 
publiczność bardzo serdecznie przyjęła muzyków i nie 
pozwoliła opuścić sceny bez podwójnego bisowania. 
Podobną reakcję wywołały układy choreograficzne grupy 
tanecznej towarzyszącej orkiestrze. Drugi dzień Festi-
walu Orkiestra rozpoczęła koncertem plenerowym 
w Ogrodzie Botanicznym w Poznaniu. Po występie 
orkiestry z Rajska zagrała orkiestra dęta z Bergen 
(Norwegia), która również gościła na tegorocznych 
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Gronaliach. Po powrocie do Grodziska Wielkopolskiego 
nastąpiła oficjalna część Festiwalu, który został zapo-
czątkowany tradycyjnym przemarszem orkiestr z Placu 
Powstańców Wielkopolskich do Parku Miejskiego, gdzie 
odbyły się koncerty poszczególnych orkiestr. 

W Parku orkiestry powitał Burmistrz Henryk 
Szymański oraz organizator festiwalu, dyrektor Centrum 
Kultury Rondo Waldemar Łyczykowski. Przedstawicie-
lom orkiestr wręczone zostały festiwalowe upominki. 
Niedzielne koncertowanie zakończyła Grodziska Orkies-
tra Dęta wykonując efektowną musztrę paradną. Czynny 
udział w Festiwalu Gronalia był dla kapelmistrza 
p. Adriana Wałowskiego i całej orkiestry dużym spraw-
dzianem, który, jak ocenili sami organizatorzy, został
zaliczony na ocenę bardzo dobrą! Wyjazd ten był rów-
nież miłym doświadczeniem, dzięki któremu wszyscy 
mogli się czegoś nauczyć, dostrzec różnorodność reper-
tuarów i występów orkiestr dętych. Obszerniejsza foto-
relacja dostępna jest na profilu orkiestry na portalu 
Facebook: www.facebook.com/orkiestra.rajsko. 

Wyjazd został dofinansowany z budżetu gminy 
Opatówek. Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Rajsko 
godnie reprezentowała oraz promowała naszą gminę.

Debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa 
30 czerwca br. w sali Gminnego Ośrodka Kultury 

w Opatówku odbyła się debata społeczna poświęcona 
tematyce bezpieczeństwa na terenie gminy Opatówek. 

Przedstawiciele mieszkańców, podczas spotkania z Poli-
cją oraz władzami lokalnymi, przekazali swoje pomysły
i oczekiwania dotyczące poprawy bezpieczeństwa 

w miejscu swojego zamieszkania. Gospodarzem spotka-
nia był Komendant Komisariatu Policji w Opatówku asp. 
szt. Grzegorz Janus. W debacie wzięli również udział:
Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu 
podinsp. Andrzej Haraś oraz Sekretarz Gminy Opatówek 
Krzysztof Dziedzic. 

Debata społeczna miała na celu zdiagnozo-
wanie potrzeb i oczekiwań społeczeństwa w zakresie 
poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy. Pozwoliła
ona także na wymianę informacji między policją,
a przedstawicielami mieszkańców gminy o istniejących 
zagrożeniach, dzięki czemu będą mogły zostać wypra-
cowane wspólnie metody ich eliminowania. W trakcie 
debaty uczestnicy spotkania zadawali pytania, a także
zgłaszali propozycje rozwiązań problemów mających 
wpływ na ich poczucie bezpieczeństwa. 

Najważniejsze z poruszanych tematów to: 
zwiększenie częstotliwości patroli w parku, budowa 
ścieżek rowerowych, zaśmiecanie terenów w rejonie 
ogródków działkowych w miejscowości Szałe oraz 
częste kontrole drogowe kierowców maszyn rolniczych 
w okresie żniw. Mieszkańcy gminy Opatówek pytali 
również o działania podejmowane przez policję
w sprawie dopalaczy oraz współpracę z lokalnym 
samorządem. Odpowiedzi na zadawane pytania udzielał
zastępca szefa kaliskich policjantów oraz Komendant 
Komisariatu Policji w Opatówku. Wszystkie uwagi 
i propozycje zgłaszane przez uczestników debaty 
zostaną przeanalizowane, a wnioski wykorzystane przez 
funkcjonariuszy w czasie codziennych służb. Wszystkim 
uczestnikom poniedziałkowej debaty serdecznie dzięku-
jemy za aktywny udział w spotkaniu. 
 
Piknik rodzinny w Tłokini Wielkiej 

Za nami piknik rodzinny w Tłokini Wielkiej 
zorganizowany przez Radę Sołecką. Mieszkańcy oko-
licznych wsi przybyli do zawsze gościnnej Tłokini, by 
wspólnie z najbliższymi skorzystać z przygotowanych 
dla nich atrakcji. 

Sobotnie popołudnie 19 lipca obfitowało w wiele 
niespodzianek. Najmłodsi mogli do woli "pływać” w ba-
senie wypełnionym kolorowymi piłeczkami, szusować na 
wysokiej zjeżdżalni lub skakać do nieba na ogromnej 
trampolinie. Dzieci chętnie poddawały się profesjonal-
nemu malowaniu twarzy, w ten sposób zamieniały się
w zwierzątka i ulubione postaci ze znanych kreskówek. 
Ich rodzice z przyjemnością obserwowali swoje pocie-
chy, a powodów do uśmiechu było bez liku. Dużą atrak-
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cją było także pojawienie się "Groszka” - sympatycznej 
maskotki, z którą dzieci chętnie pozowały do zdjęć. Całe
rodziny miło spędziły czas z innymi uczestnikami festy-
nu, jedząc pyszną zupę i chrupiące kiełbaski. 

O to niezapomniane popołudnie, pełne rozrywki 
dla małych, jak i dużych zadbali organizatorzy: Anna 
Dymna - sołtys wsi Tłokinia Wielka i Rada Sołecka. 
Wspierali ich sponsorzy: 
- Ferma Drobiu Przemysław Bytnar 
- Ogrodowe ABC Honorata i Mariusz Małoburski 
- P.P H.U Małgorzata Latoń
- Sprzedaż detaliczna art. przemysłowych Zofia 

Dziubek 
- Karolina i Paweł Pilas 
- Krzysztof Dziedzic Sekretarz Gminy Opatówek, 

członek Zarządu Powiatu Kaliskiego 
- Powiat Kaliski 
- Sebastian Wardęcki Wójt Gminy Opatówek 
- Mieczysław Łuczak Przewodniczący Rady Powiatu 
- Michał Panfil 
- Magdalena Kasperaszek 
- Monika Janik 
- "PASADENA" Piotr Kucharski 
- Piekarnia Staropolska w Iwanowicach 
- Zakład Piekarniczo-Cukierniczy "U Marcina” Marcin 

Adamus 
- Piekarnia Lech Marszał i Michał Marszał

w Koźminku 
- Dorota i Jan Wange 
- Agata i Marek Byler 
- Karolina Olejniczak 
- Ochotnicza Straż Pożarna w Tłokini Wielkiej 

Wszystkim osobom zaangażowanym w organi-
zację i wsparcie tej inicjatywy serdeczne podziękowania 
kierują zadowoleni uczestnicy festynu. Dziękujemy za 
zapewnienie nam wielu niezapomnianych chwil, które - 
mamy nadzieję - powtórzą się za rok. 
 
Wyróżnienie dla Muzeum Historii Przemysłu
w Opatówku 

Od kilkunastu lat Muzeum Historii Przemysłu
w Opatówku bierze czynny udział w organizacji etapu 
regionalnego konkursu "Moja przygoda w muzeum" 
Konkurs organizowany jest przez Muzeum Okręgowe 
w Toruniu, przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, Fundacji Bankowej im. Leopolda 
Kronenberga oraz Urzędu Miasta Torunia. W tym roku, 
na XXXVI edycję konkursu, przysłanych zostało 2226 
prac ze 140 ośrodków w kraju i z zagranicy (Białorusi, 
Bułgarii, Chin, Czech, Gruzji, Indonezji, Litwy, Łotwy, 
Serbii, Słowenii, Turcji, Ukrainy). Jury przyznało 18 na-
gród, 33 wyróżnienia i nagrodziło 18 nauczycieli (opie-
kunów plastycznych, instruktorów i muzealników). 

W obradach jury, pod przewodnictwem dyrek-
tora Muzeum Okręgowego w Toruniu dr Marka Rubniko-
wicza, wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Miasta Torunia oraz 
artyści malarze, graficy, ceramicy, a także pedagodzy 
i muzealnicy zajmujący się edukacją artystyczną i histo-
ryczną dzieci i młodzieży. Jury Konkursu doceniło pracę
i zaangażowanie Muzeum Historii Przemysłu w Opa-
tówku w popularyzację konkursu, jak i w organizację
regionalnego etapu, nagradzając dwóch pracowników 
placówki: Ewę Kłysz oraz Klaudię Filipczak. Warto 
zaznaczyć, że na sukces muzeum zapracowali również

nauczyciele ze szkół z regionu kaliskiego, którzy bardzo 
chętnie odpowiadali na zaproszenie do udziału w Kon-
kursie. Natomiast dzieci biorące udział w przedsię-
wzięciu były wielokrotnie nagradzane, co świadczy o wy-
sokim poziomie wykonywanych przez nich prac. 

Nagrody przyznane przez Muzeum Okręgowe 
w Toruniu dla Muzeum Historii Przemysłu to duże
wyróżnienie i prestiż, gdyż tylko naszej placówce zostały
przyznane aż dwie nagrody. Jest to również motywacja 
do dalszego działania i organizacji Konkursu w następ-
nych latach. Informacje o konkursie "Moja Przygoda 
w Muzeum" można przeczytać na stronie internetowej: 
www.muzeum.torun.pl. 
 
Koncert Młodych Talentów 

Sala Fortepianowa Muzeum Historii Przemysłu
w Opatówku po raz kolejny wypełniła się po brzegi. Stało
się to za sprawą Koncertu Młodych Talentów, który 
odbył się w sobotę 20 września br. Było to trzecie wyda-
rzenie w ramach cyklu "Spotkania ze sztuką - Opatówek 
2014", którego organizatorem jest nieformalna grupa 
Inicjatywa dla Opatówka we współpracy z Fundacją
Ottenbreit. W trakcie Koncertu zaprezentowali się młodzi 
artyści związani z Opatówkiem. Repertuar stanowiły
jedynie polskie utwory, co w szczególny sposób urzekło
liczną publiczność. Była to bowiem znakomita okazja, by 
promować obiecujące muzyczne talenty dla lokalnej 
społeczności. 

W Koncercie Młodych Talentów wystąpili: Karo-
lina Janiak, Justyna Kępa, Martyna Kołodziejczyk, Ga-
briela Michalak, Dominik Niklas, Patryk Olejniczak, Mal-
wina Olszewska, Gabriela Sieradzka, Adam Skrabulski, 
Martyna Wosiek, Wiktoria Zielińska, Zuzanna Żywio-
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łowska. Koncert poprowadził pomysłodawca i dyrektor 
projektu Mateusz Walczak. 
 
W nagrodę - Bruksela 

W dniach 7-9 października, na zaproszenie 
posła do Europarlamentu Andrzeja Grzyba, członkinie 
KGW w Chełmcach uczestniczyły w grupowym wyjeź-
dzie do Brukseli. Wyjazd był nagrodą ufundowaną przez 
posła dla uczestników konkursu "Na najsmaczniejszą
potrawę z grzyba". W pierwszym dniu pobytu, podczas 
kolacji, grupa została serdecznie powitana przez 
gospodarza - Andrzeja Grzyba. 

W czasie wizyty w Belgii panie zwiedziły Bruk-
selę, Gandawię i Brugię. W Brukseli: jej Dolną i Górną
dzielnicę, w tym przepiękną katedrę Św. Michała i Św. 
Ganduli, która znajduje się na wzgórzu Treurenberg. Nie 
pominięto podczas zwiedzania słynnej fontanny chłopca 
Mannekenpis i Atomium - tj. monumentalny model krysz-
tału żelaza, powiększony 165 miliardów razy, zlokalizo-
wany w dzielnicy Laeken, na przedmieściach Brukseli. 
Został zbudowany z okazji Wystawy Światowej w Bruk-
seli w 1958 (EXPO-58) jako symbol ówczesnych nauko-
wych oraz technicznych osiągnięć "wieku atomu". Zwie-
dzano również zabytkowy rynek Grand Place. 

W ostatnim dniu pobytu uczestnicy wysłuchali 
wykładu o Zjednoczonej Europie, pracy Europarlamentu 
i parlamentarzystów. Poseł Andrzej Grzyb zapoznał gru-
pę ze swoją pracą parlamentarną, która wynika z pełnio-
nej przez niego funkcji. Zwiedzono między innymi sale 
plenarne oraz miejsce pracy posła Andrzeja Grzyba. 
Wizyta zakończyła się wspólnym obiadem, po którym 
nastąpił wyjazd do Polski. 
 

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

WIADOMOŚCI BIBLIOTECZNE 
 

"Spokojnie, to tylko Internet" 
"Spokojnie, to tylko Internet" - tak wkrótce będą

mogli mówić nawet Ci, którzy do tej pory komputery 
i Internet znali tylko z opowieści innych - pod warunkiem, 
że odwiedzą bibliotekę publiczną w Opatówku i wezmą
udział w organizowanych tam zajęciach komputerowych. 
Trwają zapisy na kolejny cykl zajęć dla osób dorosłych, 
które chciałyby od podstaw poznać zasady korzystania 
z komputera i Internetu. Chętni będą mogli nauczyć się
jak za pomocą Internetu ułatwiać sobie sprawy dnia 
codziennego: szukać informacji, płacić rachunki, robić
zakupy, rozmawiać z ludźmi, oglądać ciekawe miejsca 

na świecie, planować podróże, grać, słuchać muzyki, 
rozwijać swoje hobby, a nawet rozliczyć się z Urzędem 
Skarbowym. 

Pierwsze spotkanie z cyklu "Spokojnie, to tylko 
Internet" odbyło się w czwartek, 16 października w Gmin-
nej Bibliotece Publicznej w Opatówku. Rozmawialiśmy 
o tym, jak można ułatwić sobie codzienne życie dzięki 
komputerom i Internetowi, ustalono także jakie tematy 
i usługi internetowe będą najbardziej interesujące dla 
uczestników. Zajęcia będą odbywać się raz w tygodniu 
po około półtorej godziny. Planowanych jest 4-6 spotkań
w zależności od potrzeb uczestników. Ponieważ biblio-
teka posiada ograniczoną liczbę komputerów, prosimy 
zabrać własne laptopy. Zajęcia są oczywiście bezpłatne. 
Prosimy o zgłaszanie się w bibliotece osobiście lub pod 
numerem telefonu: (62) 76-18-209. Zajęcia prowadzić
będzie Małgorzata Judasz, bibliotekarka i jednocześnie 
Latarniczka Polski Cyfrowej Równych Szans (PCRS). 
Latarnicy PCRS to dobrze zorganizowana grupa 2,7 tys. 
osób, które pod kierunkiem Stowarzyszenia Miasta 
w Internecie prowadzą bezpłatne zajęcia komputerowe 
dla dorosłych. Latarnicy działają w całym kraju. Do cyfro-
wego świata wprowadzili już ponad 200 tys. Polaków. 
W naszej gminie, od grudnia 2012 r. odbyło się już 20 
latarniczych zajęć komputerowych, w których udział
wzięło prawie 250 osób. 

W ostatnim cyklu pod hasłem "Wakacyjne 
spotkania z komputerem" w każdych zajęciach udział
brało od 9 do 17 osób. Ćwiczyliśmy obsługę sprzętu od 
podstaw, pisanie profesjonalnie wyglądających tekstów, 
wyszukiwanie w Internecie informacji tekstowych, filmów 
i ilustracji. Mówiliśmy o zasadach bezpiecznej pracy 
z komputerem, poznaliśmy bezpłatne programy antywi-
rusowe i możliwość uzyskania bezpłatnego dostępu do 
Internetu. Każdy założył sobie pocztę e-mail i konto na 
komunikatorze Skype, a kilka osób także konto na 
profilu Facebook. Testowaliśmy także przydatność Inter-
netu w konkretnych sytuacjach życiowych, takich jak: 
sprawdzanie prognozy pogody, wyszukiwanie przepisów 
kulinarnych, sprawdzanie rozkładu jazdy autobusów czy 
pociągów, korzystanie z map, planowanie podróży, 
wyszukiwanie lekarzy i sprawdzanie długości kolejek 
pacjentów, szukanie informacji o lekach i ziołach. 
Zajęcia mogły zostać przeprowadzone dzięki zaangażo-
waniu całego zespołu Gminnej Biblioteki Publicznej 
im. Braci Gillerów. Wsparcia udzieliły także koleżanki 
z Gminnego Ośrodka Kultury, którym należą się ser-
deczne podziękowania. 



Wiadomości Gminne str. 15/28 

Z satysfakcją informujemy, że na kontynuację
i rozszerzenie zakresu zajęć komputerowych udało się
pozyskać wsparcie od Stowarzyszenia Miasta w Inter-
necie. Powstał program pod hasłem "Spokojnie, to tylko 
Internet", w ramach którego odbędą się otwarte cyklicz-
ne zajęcia komputerowe w Opatówku, Rajsku i Tłokini 
Wielkiej oraz w Koźminku i Liskowie, a także prezenta-
cje "Strażacki Internet" dla kilku jednostek OSP w naszej 
gminie. Zajęcia w Tłokini Wielkiej zaplanowano na luty-
marzec 2015 r., a w Rajsku na marzec-kwiecień 2015 r. 
Dzięki uprzejmości dyrekcji tamtejszych szkół, odbywać
się będą one w szkolnych pracowniach komputerowych. 
Zapraszamy wszystkich chętnych do poznawania cyfro-
wego świata. 
 
"Jestem Alice" 

W czerwcu br. w siedzibie biblioteki w Opatówku 
odbyło się spotkanie autorskie z Magdaleną Krytkowską
i promocja jej książki "Jestem Alice". Książka ukazała
się niedawno w Zaułku Wydawniczym Pomyłka 
w Szczecinie i jest kolejną publikacją twórczości 
poetyckiej Magdaleny Krytkowskiej. Bardzo starannie 
wydana, zawiera wiersze poetki oraz ilustracje Rafała
Babczyńskiego i fotografie Marii Kuczary. W swojej 
twórczości Magdalena Krytkowska przywołuje czasy 
dzieciństwa, wyraża własne fascynacje i zamyśla się
nad ludzkim istnieniem. Często nawiązuje do życia ludzi 
niepełnosprawnych, do ich zmagania się z codzien-
nością, do ich pragnień i osiągnięć. Stara się pobudzić
wyobraźnię i empatię ludzi zdrowych. Poważnej tema-
tyce wierszy dodają ciepła i radosnego nastroju rysunki 
Rafała Babczyńskiego. 

W spotkaniu w bibliotece wzięło udział liczne 
grono przyjaciół i miłośników twórczości Magdaleny 
Krytkowskiej, w tym członkowie Stowarzyszenia Promo-
cji Sztuki "Łyżka mleka" i zaprzyjaźnieni twórcy. Uczest-
nicy mieli okazję dowiedzieć się, jak powstawał tom 
wierszy i jakie są twórcze plany autorki. Spotkanie było
okazją do zapoznania się z poezją Magdaleny 
Krytkowskiej czytaną przez redaktorkę książki Anetę
Kolańczyk oraz koleżanki ze Stowarzyszenia. Na koniec 
spotkania wywiązała się dyskusja o twórczości poetyc-
kiej autorki promowanego tomu wierszy i o roli poezji 
w naszym życiu. Spotkanie pokazało, jak ważną rolę
w życiu człowieka odgrywają pasje twórcze, które 
zbliżają ludzi do siebie, pomagają nawiązywać przyjaźnie 
i wzbogacają życie. 
 

"Radość odzyskana" Aleksandry Kożuszek 
W dniach 8-12 września br. obchodzono Wielko-

polskie Dni Zdrowia Psychicznego. Ich celem jest 
rozpropagowanie wśród szerszego ogółu wiedzy o zabu-
rzeniach psychicznych i kształtowanie postaw tolerancyj-
nych. 10 września Gminną Bibliotekę im. Braci Gillerów 
w Opatówku odwiedziła Aleksandra Kożuszek, która ma 
za sobą trudne doświadczenie choroby psychicznej. 
Teraz, jako osoba zdrowa, daje świadectwo, że schizo-
frenia, choroba afektywna dwubiegunowa, głęboka 
depresja, myśli samobójcze oraz inne zaburzenia 
psychiczne to nie wstyd, czy ostateczny wyrok, a jej 
całkowite wyleczenie jest możliwe. 

Jej opowieść, prowadzona z wielkim spokojem 
i szczerością, wzbudziła duże zainteresowanie zebra-
nych i skłoniła do zadawania osobistych pytań. Alek-
sandra Kożuszek swoje przeżycia opisała w książce 
"Radość odzyskana", którą można wypożyczyć w naszej 
bibliotece. Goście przybyli na spotkanie mogli obejrzeć
także prace wykonane w Środowiskowym Domu Samo-
pomocy w Liskowie. Spotkanie zostało zorganizowanie 
we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzi-
nie oraz Fundacją Concordia. 
 
Wakacyjne hece w bibliotece 

Podczas minionych wakacji w Gminnej Biblio-
tece Publicznej im. Braci Gillerów odbywały się spotka-
nia dla najmłodszych ph. "Wakacyjne hece w bibliotece". 

Dzieci, poprzez cykliczność zajęć, które odbywały się
w każdą wakacyjną środę w lipcu i sierpniu, przyzwycza-
jały się do regularnego odwiedzania biblioteki. Każde ze 
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spotkań zaczynało się od czytania bajek. Nie zabrakło
ciekawostek w postaci książek, zabawek lub magicz-
nego teatrzyku kamishibai. Wywodzi się on z Japonii 
i łączy sztukę teatru, opowiadania oraz czytania. 

Po części poświęconej na lekturę, dzieci zawsze 
bawiły się bądź wykonywały rozmaite prace plastyczne. 
Ważną częścią każdego spotkania było samodzielne 
wybieranie książek, które dzieci wypożyczały do domu. 
Także rodzice mieli okazję zapoznać się z przygoto-
wanymi dla nich lekturami, poświęconymi wychowaniu 
swoich pociech oraz zaletom głośnego czytania dziecku 
i oswajania ze światem książki. Szczególnie zadowala-
jący jest fakt, że po zakończeniu spotkań większość 
dzieci nadal chętnie i regularnie przychodzi do biblioteki 
po książki. Kiedy mamy do czynienia z małymi dziećmi, 
ogromną rolę do odegrania mają rodzice, którzy mimo 
wielu obowiązków znajdują czas aby wybrać się wraz ze 
swoimi pociechami do biblioteki. 
 
O kulturze przy kawie 

22 września w Gminnej Bibliotece Publicznej im. 
Braci Gillerów odbył się panel dyskusyjny na temat 
aktywności społeczno-kulturalnej osób w wieku powyżej 
50 roku życia pod hasłem "O kulturze przy kawie". 

Rozmowa toczyła się wokół tematów związa-
nych z udziałem osób 50+ w życiu społecznym i kultural-
nym w naszej okolicy, czynnikami temu sprzyjającym 
i barierami, wizerunkiem osób powyżej 50 roku życia, 
różną aktywnością mężczyzn i kobiet, możliwością dzia-
łań międzypokoleniowych oraz korzyściami z nich płyną-
cymi. Zaproszenie przyjęli przedstawiciele: Rady Gminy 
Opatówek, Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury, Koła Gospodyń
Wiejskich, Muzeum Historii Przemysłu, kaliskiego od-
działu PTTK, Klubu Turystyki Górskiej "Watra" z Kalisza, 
Szkolnego Klubu Europejskiego "Opatus" przy Gimna-
zjum im. Agatona i Stefana Gillerów, OSP w Opatówku, 
miejscowej drużyny ZHP, Gminnego Koła Związku 
Emerytów i Rencistów, studenci Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Kaliszu oraz rehabilitantka i instruktorka fitness. 

W dyskusji moderowanej przez Małgorzatę
Matysiak podkreślano m.in. rolę osobowości i predyspo-
zycji oraz wzorców wyniesionych z domu. Dostrzeżono 
konieczność animowania aktywności społeczno-kultural-
nej dla dorosłych oraz dużą rolę lidera takich przedsię-
wzięć. Za ważną uznano także cykliczność podejmowa-
nych działań. Przytaczano przykłady intensywnego 
i twórczego spędzania czasu przez osoby na emerytu-

rze. Ponieważ w spotkaniu uczestniczyły osoby związa-
ne zarówno z Kaliszem, jak i z Opatówkiem podkreślono 
różnice w spędzaniu wolnego czasu w mieście i na wsi. 

Spotkanie odbyło się w ramach projektu badaw-
czego "Osoby w wieku 50+ a rozwój kapitału społecz-
nego. Diagnoza i ewaluacja wielkopolskich inicjatyw 
kulturalnych" realizowanego przez Fundację Altum, Wo-
jewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultu-
ry w Poznaniu, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
w Poznaniu, Centrum Inicjatyw Senioralnych w Pozna-
niu, Instytut Kulturoznawstwa UAM i kilkudziesięciu 
partnerów regionalnych z Wielkopolski. Organizatorzy 
serdecznie dziękują wszystkim, którzy przyjęli zaprosze-
nie na spotkanie oraz wzięli udział w dyskusji. Mamy 
nadzieję, że materiały zebrane podczas panelu z udzia-
łem przedstawicieli tak różnorodnych środowisk, przy-
czynią się do uzupełnienia obrazu aktywności osób 50+ 
w wielkopolskiej kulturze. 
 
Warsztaty dla kronikarzy OSP 

W sobotę 4 października br., w remizie OSP 
w Roztoce w powiecie konińskim, odbyły się warsztaty 
dla kronikarzy OSP. Przybyło 15 druhen i druhów z róż-
nych jednostek w województwie wielkopolskim, zarówno 
z doświadczeniem kronikarskim, jak i tych, którzy do-
piero podjęli decyzję o spisywaniu historii swoich jednos-
tek. Warsztaty prowadzili Małgorzata Judasz z Gminnej 
Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku oraz 
znany już ze spotkań w Opatówku, Bogdan Siwiński, 
komendant OSP w Roztoce. Warsztaty zostały zorga-
nizowane we współpracy z Zarządem Oddziału Woje-
wódzkiego ZOSP w Poznaniu, Zarządem Oddziału
Powiatowego ZOSP w Koninie i OSP w Roztoce. 

Uczestnicy zapoznali się z zasadami prowadze-
nia kronik OSP, projektowano strony tytułowe kronik, 
omówiono schemat wstępu do kroniki, budowano plan 
relacji kronikarskich z przykładowych wydarzeń z życia 
straży, rozmawiano o zasadach doboru i opisu ilustracji, 
wypełnianiu luk czasowych w kronikach, poszukiwaniu 
dokumentów. Dyskutowano o postawie kronikarza, jego 
etyce i odpowiedzialności za słowo pisane. Ważnym 
punktem spotkania była inicjatywa utworzenia Wielko-
polskiego Klubu Kronikarza OSP. 

Wstępnie cele Klubu ustalono na: popularyzację
kronikarstwa w jednostkach OSP, organizowanie cyklicz-
nych spotkań i warsztatów dla kronikarzy, integrację śro-
dowiska kronikarskiego i budowanie sieci współpracy. 
Po dyskusji zebrani zgłosili chęć utworzenia takiego 
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Klubu. Wsparcie zadeklarowali przedstawiciele Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP w Poznaniu oraz druho-
wie Andrzej Piaskowski i Ireneusz Ćwiek. W początko-
wej fazie prace związane z utworzeniem Klubu zgodził
się koordynować dh Bogdan Siwiński. Pierwszym zada-
niem będzie zapoznanie się z dobrymi praktykami klu-
bów działających w województwie mazowieckim. Wszy-
scy zebrani przyjęli na siebie obowiązek popularyzacji 
tej inicjatywy w swoich środowiskach. 

Ustalono także termin pierwszego spotkania 
wielkopolskich kronikarzy. Odbędzie się ono 22 listo-
pada br. w siedzibie Oddziału Wojewódzkiego ZOSP 
w Poznaniu. Dodatkowe szczegóły zostaną ustalone 
w terminie późniejszym i podane na stronie internetowej 
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP w Poznaniu. Można 
także kontaktować się przez e-mail: osproztoka@op.pl. 
Wszystkich kronikarzy i druhów zainteresowanych roz-
wojem tej formy działalności OSP zapraszamy na spot-
kanie do Poznania. 
 

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

WIADOMOŚCI SPORTOWE 
 

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze 
13 lipca br. na boisku przy ul. Ogrodowej w Opa-

tówku odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, 
w których udział wzięło 18 drużyn (w tym 5 żeńskich), 
zgłoszonych przez 8 jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu gminy Opatówek. Po wprowadzeniu 
drużyn na plac zawodów przez Komendanta Gminnego 
druha Stanisława Barana, nastąpiło wciągnięcie flagi na 
maszt. Poczet flagowy wystawiła OSP w Cieni Pierw-
szej, a oprawę muzyczną zawodów zapewniła Orkiestra 
Dęta OSP w Opatówku. Druh komendant złożył meldu-
nek dh Sebastianowi Wardęckiemu, a otwarcia zawo-
dów dokonał Wiceprezes ZOG ZOSP RP dh Mariusz 
Małoburski. Zawody prowadził dh Henryk Łazarek, który 
jednocześnie obszernie relacjonował przebieg rywaliza-
cji sportowej. 

Po słowach powitania rozpoczęła się rywaliza-
cja, która toczyła się w czterech grupach. Członkowie 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych rywalizowali we-
dług regulaminu CTIF - do pokonania mieli sztafetę
o długości 400 m oraz ćwiczenie bojowe. Dorośli rywali-
zowali według regulaminu męskich i kobiecych drużyn 
pożarniczych - do pokonania mieli sztafetę 7x50 m oraz 
ćwiczenie bojowe. Najlepsi zawodnicy zostali uhonoro-
wani pucharami, dyplomami oraz nagrodami finanso-
wymi ufundowanymi przez samorząd gminny. Nad pra-
widłowym przebiegiem zawodów czuwała komisja sę-

dziowska, w skład której weszli druhowie z gminy Go-
dziesze Wielkie. Sędzią głównym był bryg. Krzysztof 
Dominiak z Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu, a drugim 
sędzią zawodów był mł. kapitan Paweł Piwoński. 

Wraz z organizatorami zawodnikom kibicowali 
licznie zgromadzeni sympatycy pożarnictwa, strażacy 
i ich rodziny oraz zaproszeni goście. Na zawodach 
obecni byli m.in.: poseł na Sejm Leszek Aleksandrzak, 
Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego Mieczysław 
Łuczak, członek Zarządu Powiatu Kaliskiego Krzysztof 
Dziedzic, Wójt Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki, 
Przewodniczący Rady Gminy Paweł Bąkowski, Prezes 
KS Opatówek Piotr Stasiak, prezesi OSP i członkowie 
Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Opatówku. 
Opiekę medyczną w czasie zawodów zapewniła
p. E. Kawala. Nagłośnienie i obsługę muzyczną prowa-
dził p. Janusz Pogorzelec. Tegoroczne zawody były
eliminacjami do zawodów powiatowych w grupie MDP. 

Na zakończenie zawodów przewidziano uro-
czyste podsumowanie, odczytanie protokołu przez sę-
dziego głównego bryg. Krzysztofa Dominiaka oraz wrę-
czenie dyplomów, pucharów oraz nagród finansowych 
za udział i poszczególne miejsca dla jednostek OSP 
biorących udział w zawodach. Uroczystego wręczenia 
wyróżnień w poszczególnych kategoriach dokonali 
druhowie: Sebastian Wardęcki Wójt Gminy i Stanisław 
Baran Komendant Gminny, Krzysztof Dziedzic Sekretarz 
Gminy i Stanisław Janik Wiceprezes ZOG ZOSP OSP 
RP, Paweł Bąkowski Przewodniczący Rady Gminy 
i Daniel Janiak Wiceprezes ZOG ZOSP OSP RP, 
Jarosław Budka Prezes OSP w Chełmcach i Mariusz 
Małoburski Wiceprezes ZOG ZOSP OSP RP. Ostatnim 
punktem zawodów były pamiątkowe zdjęcia. Organizato-
rami zawodów byli: Zarząd Oddziału Gminnego Związku 
OSP RP, Zarząd OSP w Chełmcach i Urząd Gminy 
w Opatówku. Zarząd Gminny Związku OSP RP w Opa-
tówku składa serdeczne podziękowanie za sprawne 
przygotowanie zawodów. 
 

Klasyfikacja końcowa zawodów:

Młodzieżowe żeńskie drużyny pożarnicze wg regulaminu 
CTIF:
1 miejsce -  MDP w Tłokini Wielkiej 
2 miejsce - MDP w Rajsku 
3 miejsce - MDP w  Opatówku 
 

Młodzieżowe męskie drużyny pożarnicze wg regulaminu 
CTIF:
1 miejsce - MDP w Tłokini Wielkiej 
2 miejsce - MDP w Chełmcach 
3 miejsce - MDP w Rajsku 
4 miejsce - MDP w Sierzchowie 
5 miejsce - MDP w Porwitach 
 

Kobiece drużyny pożarnicze grupy C:
1 miejsce - OSP w Chełmcach 
2 miejsce - OSP w Tłokini Wielkiej 
 

Męskie drużyny pożarnicze grupy A:
1 miejsce - OSP w Chełmcach 
2 miejsce - OSP II w Rajsku 
3 miejsce - OSP II w Tłokini Wielkiej 
4 miejsce - OSP I w Rajsku 
5 miejsce - OSP w Michałowie Drugim 
6 miejsce - OSP w Zdunach 
7 miejsce - OSP I w Tłokini Wielkiej 
8 miejsce - OSP w Sierzchowie 
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Rajd "Barwy Jesieni" 
3 października br. w miejscowości Rożdżały -

Słoneczna odbył się XV Rajd "Barwy Jesieni" dla szkół
z powiatu kaliskiego. Uczestniczyło w nim 555 osób ze 
szkół podstawowych i gimnazjalnych (wraz z organizato-
rami). Organizatorami rajdu byli: Starostwo Powiatowe 
w Kaliszu, Urząd Gminy w Opatówku, Kaliski Oddział
PTTK im. Stanisława Graevego, Nadleśnictwo Kalisz 
i Zespół Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku. Celem 
rajdu było popularyzowanie turystyki pieszej, budzenie 
wrażliwości na piękno przyrody, poznawanie ziemi 
kaliskiej, wyrabianie tężyzny fizycznej i odporności psy-
chicznej, a także popularyzacja idei zdobywania odznak 
turystyki kwalifikowanej. 

W trakcie rajdu zorganizowano wiele ciekawych 
konkursów, w których rywalizowało 12 szkół. Komisja 
konkursowa rajdu w składzie: Wanda Pietrzykowska, 
Danuta Urbaniak, Agnieszka Figiel oceniła prace kon-
kursowe, a wyniki przedstawiają się następująco: 
Konkurs krajoznawczy "Znam Ziemię Kaliską":
I miejsce - Szkoła Podstawowa w Opatówku 
II miejsce - Szkoła Podstawowa Nr 18 w Kaliszu 
III miejsce - Gimnazjum w Opatówku, Gimnazjum 
w Russowie oraz Szkoła Podstawowa nr 9 w Kaliszu 
Konkurs dendrologiczny:
I miejsce - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kaliszu, Szkoła
Podstawowa Nr 11 w Kaliszu i Szkoła Podstawowa Nr 9 
w Kaliszu 
II miejsce - Gimnazjum w Opatówku i Gimnazjum Nr 2 
w Kaliszu 
III miejsce - Szkoła Podstawowa w Opatówku 
i Gimnazjum w Russowie 
Projekt znaczka na rajd następny:
I miejsce - Anna Styś (Hufiec Pracy w Kaliszu) 
II miejsce - Bartłomiej Kaźmierczak (Szkoła Podstawowa 
w Opatówku) 
III miejsce - Weronika Gralińska (Gimnazjum 
w Opatówku) 

Zorganizowano również konkurs dla opiekunów 
grup. Zwycięzcą w rzucie "kłodą pod nogi" został To-
masz Smoliński z Zespołu Szkół w Russowie. II miejsce 
zdobyła Agnieszka Kowalczyk z Gimnazjum w Opa-
tówku, a III miejsce Edyta Szymkowiak ze Szkoły Pod-
stawowej Nr 9 w Kaliszu. 

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratuluje-
my. Zwycięzcy konkursów otrzymali puchary ufundo-
wane przez Starostę Kaliskiego, a także dyplomy i na-
grody książkowe ufundowane przez Starostwo, Urząd

Miejski w Kaliszu, Nadleśnictwo Kalisz oraz PTTK. 
Główne nagrody w postaci sprzętu sportowego ufundo-
wał Wójt Gminy Opatówek. Nagrody wręczał Sekretarz 
Gminy Opatówek Krzysztof Dziedzic, Prezes Kaliskiego 
Oddziału PTTK i komandor rajdu Mateusz Przyjazny 
oraz leśniczy Zenon Kamiński. Punkty na odznaki 
turystyczne na mecie rajdu potwierdzał w książeczkach 
Marcin Adasiak - przodownik turystyki pieszej. Obsługę
rajdu zapewnili uczniowie z Zespołu Szkół im. Stanisła-
wa Mikołajczyka w Opatówku. 
 
Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym 

Kaliskie Towarzystwo Kolarskie przy współ-
udziale Starostwa Kaliskiego, gmin: Opatówek, Godzie-
sze Wielkie i Brzeziny było organizatorem Mistrzostw 
Polski w kolarstwie szosowym - jazdy na czas dwójek 
i drużyn w dniach 3 i 5 października br. Mistrzostwa 
przeprowadzono po drogach powiatowych Opatówek - 
Brzeziny, Godziesze Wielkie - Zajączki Bankowe. W pią-
tek 3 października odbyły się wyścigi par. Gospodarzem 
pierwszego dnia Mistrzostw była gmina Opatówek. Start 
i metę zlokalizowano przy Muzeum Historii Przemysłu. 
Do kolarskich zmagań przystąpiło 108 par. 

Najlepsze pary i drużyny w poszczególnych 
kategoriach wiekowych otrzymały koszulki Mistrzów 
Polski i medale, wicemistrzowie - medale, a trenerzy 
zespołów otrzymali puchary. Zwycięzców na podium 
dekorowali: Wacław Skarul - Prezes PZKol, wójtowie 
gmin: Sebastian Wardęcki, Józef Podłużny, Krzysztof 
Niedźwiedzki, Przewodniczący Rady Gminy Opatówek 
Paweł Bąkowski oraz członek Zarządu Powiatu 
Kaliskiego, Sekretarz Gminy Opatówek Krzysztof 
Dziedzic, a także szef wyszkolenia PZKol - Andrzej 
Piątek, Prezes KTK - Bogdan Jamroszczyk. Towarzy-
szyli im sponsorzy i goście honorowi Mistrzostw. Wśród 
gości honorowych wyróżnić należy Mariana Więckow-
skiego - trzykrotnego zwycięzcę Wyścigu Dookoła Polski 
(1954, 1955, 1956). 

W niedzielę 5 października odbyły się wyścigi 
drużyn. Gospodarzem Mistrzostw tego dnia była gmina 
Godziesze Wielkie. Start i metę zlokalizowano przy 
Zespole Szkół. Do kolarskich zmagań przystąpiło 48 
drużyn. Andrzej Piątek na podsumowaniu Mistrzostw 
w Godzieszach wysoko ocenił organizację zawodów, 
które po raz kolejny wypadły wzorowo. Było to możliwe 
dzięki zaangażowaniu samorządów, druhów z Ochotni-
czych Straży Pożarnych i funkcjonariuszom Policji. 
Nowa nawierzchnia dróg powiatowych dawała komfort 
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jazdy zawodnikom, co przełożyło się na uzyskanie wyso-
kich wyników czasowych. 
 
Wybory zarządu KS Opatówek 

W dniu 12 lipca 2014 roku w Klubie Sportowym 
Opatówek odbyło się walne zebranie sprawozdawczo 
wyborcze. Po przyjęciu porządku obrad przedstawione 
zostało sprawozdanie z dotychczasowej działalności 
klubu zakończone udzieleniem absolutorium za po-
przedni okres sprawozdawczy. Głównym punktem ze-
brania był wybór nowych władz klubu. Zgodnie ze 
statutem dokonano wyboru 11 osobowego zarządu, 
z którego następnie jednogłośnie wybrano prezesa 
klubu. Został nim Piotr Stasiak będący mieszkańcem 
Opatówka, znany ze swojego dotychczasowego zaanga-
żowania w sprawy klubu. Wiceprezesami zostali: Remi-
giusz Kaźmierczak i Natalia Jarczewska, sekretarzem - 
Bartosz Rosa, a skarbnikiem - Wojciech Sowa. Jedno-
cześnie dokonano wyboru 3 osobowej komisji rewizyjnej 
z przewodniczącym Piotrem Kobierskim. W przyjętej 
uchwale zobowiązano się m.in. do pozyskiwania środ-
ków zewnętrznych na działalność statutową klubu. 

Historia Klubu Sportowego Opatówek sięga 
1910 roku. Największy sukces klub odniósł w 2012 roku 
awansując do IV ligi. W bieżącym sezonie klub będzie 
grał w lidze okręgowej. Ogółem w sekcjach piłkarskich 
trenuje około 100 piłkarzy w kategoriach: orlik, młodzik 
młodszy, trampkarz, junior i senior. Zamiarem nowych 
władz klubu oraz piłkarzy jest powrót do IV Ligi. 
 

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

WIADOMOŚCI SZKOLNE 
 
PRZEDSZKOLE W OPATÓWKU 
 
Wiadomości z przedszkola 

1 września w Publicznym Przedszkolu w Opa-
tówku 103 dzieci rozpoczęło nowy rok szkolny. Dzieci 
zostały podzielone na 5 grup wiekowych. Starszaki 
z radością witały swoje panie i kolegów. Dzieci, które po 
raz pierwszy przyszły do przedszkola często z łezką
w oku rozstawały się z rodzicami, jednak po kilku dniach 
pobytu w przedszkolu nikt już nie płacze i słychać
wesoły śpiew dzieci i zabawę.

23 września obchodziliśmy "Dzień Przedszko-
laka". Przy wspaniałej muzyce, którą zapewnił p. Marek 
prowadzący rytmikę w przedszkolu, dzieci doskonale się
bawiły. Było bardzo wesoło i barwnie, każda grupa 

przedszkolaków ubrana była w innym kolorze. Były
balony i słodycze, malowanie buzi. Cały dzień upłynął 
przedszkolakom w miłej i wesołej atmosferze. Z okazji 
tego święta każda grupa otrzymała w prezencie od 
dyrektorki przedszkola piękne nowe zabawki. 

29 września br. gościli w naszym przedszkolu 
aktorzy Teatru Krakowskiego "Kanon". Dzieci zobaczyły
bajkę pt.: "Jesienne opowieści". Podczas wspaniałej 
zabawy z aktorami zapoznano dzieci ze zwyczajami 
niektórych zwierząt w czasie jesieni np.: sójki, wiewiórki, 
niedźwiedzia. 

30 września br. obchodziliśmy dzień chłopca. 
Z tej okazji dziewczynki przygotowały niespodzianki dla 
swoich kolegów. Również rodzice z trójek klasowych 
włączyli się w przygotowanie tego dnia. 

6 października odwiedził nasze przedszkole 
ratownik medyczny p. Krzysztof Porada, pracownik 
Pogotowia Ratunkowego. Pokazał dzieciom jak udzielić
pierwszej pomocy osobie poszkodowanej. Dzieci zapa-
miętały dużo informacji, również numer pogotowia 
ratunkowego. 

 
********** 

 
SZKOŁA PODSTAWOWA W OPATÓWKU 
 
Rozpoczęcie roku szkolnego 

1 września br. uczniowie naszej szkoły rozpo-
częli kolejny rok szkolny. Tego dnia próg szkoły przekro-
czyło 414 uczniów szkoły w Opatówku oraz 24 uczniów 
szkoły filialnej w Sierzchowie. Na wyjątkowe powitanie 
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zasłużyły dzieci z oddziałów przedszkolnych, ponieważ
to ich pierwsze spotkanie ze szkołą oraz uczniowie klas 
pierwszych, przed którymi stoją nowe wyzwania. 
Na inauguracji roku szkolnego 2014/2015 oprócz ucz-
niów, grona pedagogicznego i dyrekcji szkoły obecni byli 
również rodzice i zaproszeni goście, m.in.: Przewodni-
czący Rady Gminy Paweł Bąkowski oraz Dyrektor 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatówku Jadwiga 
Miluśka-Stasiak. 

Uroczystość rozpoczęła wicedyrektor szkoły Iza-
bela Dubanowicz, która powitała wszystkich serdecznie, 
przedstawiła poszczególnym klasom ich wychowawców 
oraz przypomniała o zasadach bezpieczeństwa w szko-
le. Dyrektor szkoły Mateusz Przyjazny poinformował
o dokonanych w czasie wakacji remontach szkoły oraz 
życzył uczniom satysfakcji ze zdobywania nowej wiedzy 
i umiejętności. Po tym wystąpieniu słowa do uczniów 
skierowali zaproszeni goście, życząc im radości i wielu 
sukcesów. Szczególnym momentem podczas uroczys-
tości rozpoczęcia roku było wystąpienie zastępcy Ko-
mendanta Hufca ZHP Powiatu Kaliskiego, hm Krystyny 
Glapy, która dostąpiła zaszczytu wręczenia wyjątkowego 
odznaczenia. W imieniu Związku Harcerstwa Polskiego 
uhonorowała nauczycielkę, p. Grażynę Chrystek, Brązo-
wym Krzyżem za zasługi dla ZHP. Po zakończeniu 
części oficjalnej uroczystości uczniowie rozeszli się do 
klas, by tam przywitać się z wychowawcami, zapoznać
się z planem lekcji i z uśmiechem na twarzy powrócić do 
domów, by już następnego dnia z zapałem rozpocząć 
kolejny rok nauki. 
 
Ślubowanie klas pierwszych 

10 października br., wzorem lat ubiegłych, 
odbyło się w naszej szkole uroczyste ślubowanie klas 
pierwszych. Ta symboliczna chwila przyjęcia w poczet 
uczniów z pewnością na długo zostanie w pamięci 
pierwszaków oraz ich rodziców. Uroczystość rozpoczęła
się od hymnu państwowego i wprowadzenia sztandaru. 
Następnie wicedyrektor szkoły Izabela Dubanowicz 
powitała rodziców, dziadków, nauczycieli, pierwszokla-
sistów oraz przybyłych gości: Sekretarza Gminy Opató-
wek Krzysztofa Dziedzica, Przewodniczącego Rady 
Gminy Pawła Bąkowskiego, dyrektora Zespołu Ekono-
miczno - Administracyjnego Szkół Arkadiusza Łańducha, 
dyrektora Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów 
w Opatówku Jolantę Pokojową, przewodniczącą rady 
rodziców Honoratę Warszewską oraz przedstawiciela 
Gminnej Biblioteki Publicznej Małgorzatę Matysiak. 

W pierwszej części uroczystości uczniowie klas 
pierwszych przedstawili program artystyczny, w którym 

zaprezentowali swoje zdolności recytatorskie, wokalne 
i aktorskie. Umiejętności i talent dzieci wzbudził podziw 
zebranych w szkolnej auli widzów, którzy kilkakrotnie 
przerywali występ, nagradzając młodych artystów grom-
kimi brawami. W dalszej części uroczystości głos zabrał
dyrektor szkoły Mateusz Przyjazny, który podziękował
uczniom za piękny występ. W swojej wypowiedzi zapew-
nił rodziców, że w naszej szkole dzieci będą miały dobre 
warunki do zdobywania wiedzy, rozwijania zaintereso-
wań i nawiązywania przyjaźni. 

Najważniejszym momentem uroczystości było
złożenie przez uczniów ślubowania. Wszyscy pierwszo-
klasiści podniesieniem w górę prawej ręki złożyli uro-
czyste ślubowanie na sztandar szkoły. Uroczystego 
pasowania wszystkich pierwszoklasistów dokonał dyrek-
tor szkoły Mateusz Przyjazny, a wychowawczynie po-
szczególnych klas: Agnieszka Kaźmierczak, Maria Po-
gorzelec, Ala Lintner i Klaudia Kubacka, wręczyły dzie-
ciom kolorowe dyplomy mające przypominać o tej nie-
zwykłej uroczystości. Uczniowie otrzymali też prezenty 
ufundowane przez władze gminy, radę rodziców oraz 
samorząd uczniowski. Zgodnie z ceremoniałem szkol-
nym pierwszoklasiści oddali hołd patronowi szkoły. 
Przedstawiciele klas złożyli wiązankę kwiatów pod tabli-
cą J. Kusocińskiego. 

W dalszej części uroczystości głos zabrała prze-
wodnicząca samorządu szkolnego Zuzanna Kaźmier-
czak, która powitała najmłodszych uczniów w murach 
naszej szkoły i zapewniła, że pierwszaki zawsze mogą
liczyć na wsparcie ze strony starszych koleżanek i kole-
gów. Głos zabrali też zaproszeni goście: Krzysztof 
Dziedzic i Paweł Bąkowski, którzy życzyli dzieciom wielu 
sukcesów w nauce i radości ze zdobywania wiedzy. 
Uwieńczeniem uroczystości był słodki poczęstunek przy-
gotowany przez rodziców. Mamy nadzieję, że paździer-
nikowe święto stało się dobrym początkiem na drodze 
edukacji szkolnej tegorocznych pierwszoklasistów. 
 
Wycieczka do Poznania - (Filia w Sierzchowie) 

W związku z zajęciem I miejsca w Ogólnopol-
skim konkursie "Planeta Energii", władze gminy Opató-
wek postanowiły dofinansować wyjazd naszych dzieci 
do stolicy województwa wielkopolski. Pełni obaw, czy 
pogoda dopisze, wyruszyliśmy w podróż. W miłej atmos-
ferze odbyliśmy podróż do stolicy naszego wojewódz-
twa. Pierwszym punktem naszej wyprawy były zajęcia 
edukacyjne w Muzeum Narodowym. Poświęcone one 
były tematyce zwierząt - "Zwierzęta w obrazach". Wspa-
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niale i z wielkim zaangażowaniem "bawiliśmy się" w sa-
lach muzealnych a także w pracowni warsztatowej. 

Później wybraliśmy się na spacer po Starym 
Mieście, gdzie podziwialiśmy piękne stare kamienice, 
Ratusz, wagę miejską, pręgierz, Studzienkę Bamberki, 
Fontanę Prozerpiny i wiele innych zabytków. O godz. 
12:00 obserwowaliśmy trykanie poznańskich koziołków. 
Dalszą część wyprawy spędziliśmy na terenie Nowego 
ZOO. Zwierzęta były dla nas łaskawe i dumnie się pre-
zentowały. Zmęczeni, ale zadowoleni wróciliśmy do do-
mu - bez kropli deszczu. Jeszcze raz dziękujemy wszyst-
kim za umożliwienie naszym dzieciom odwiedzenia pięk-
nego Poznania. 

 
********** 

 
GIMNAZJUM W OPATÓWKU 
 
Program Youngster 

Uczniowie gimnazjum w Opatówku rozpoczęli 
kolejną edycję programu Youngster. Do wzięcia udziału
w dodatkowych zajęciach z języka angielskiego zakwali-
fikowało się 17 młodych i pełnych pomysłów osób. 

Oprócz nauki z podręcznikiem planujemy zaangażować
się w wiele atrakcyjnych przedsięwzięć - udział w kon-
kursach, organizację wizyty wolontariuszy z obcych kra-
jów w naszej szkole, czy rozgrywki językowe i sportowe 
pomiędzy drużyną Youngsterów z Opatówka i Rajska. 

Bieżący rok szkolny rozpoczęliśmy od udziału
w Europejskim Dniu Języków Obcych. 26 września 
ozdobiliśmy szkołę flagami wybranych krajów oraz uży-
tecznymi zwrotami w języku angielskim, niemieckim 
i włoskim. Przez kilka dni uczniowie naszej szkoły mieli 
okazję nauczyć się ich i trwale zapamiętać. Imprezę
uświetniliśmy słuchaniem muzyki różnego pochodzenia 
oraz grą w scrabble, w której zawodnicy byli podzieleni 
na zespół niemiecki, angielski i polski. Zabawy było co 
nie miara. W radosnych nastrojach rozpoczynamy trze-
cią edycję programu i już dziś zapraszamy wszystkich 

chętnych do kibicowania naszej drużynie w rywalizacji 
z Youngsterami z Rajska w sobotę 25 października. 
 
Wycieczka do Biskupina 

17 września, razem z koleżankami i kolegami 
wszystkich klas drugich pojechaliśmy na wycieczkę do 
Biskupina. Było bardzo fajnie i wesoło. Pogoda nam 
sprzyjała, słonko świeciło. Podczas podróży dużo śmia-
liśmy się, słuchaliśmy muzyki i oglądaliśmy mijające nas 
za oknem krajobrazy. 

W samym Biskupinie dokładnie obejrzeliśmy 
całe grodzisko. Zobaczyliśmy chaty ludzi epoki brązu 
i żelaza, narzędzia którymi się posługiwali oraz broń,
jaką polowali i bronili się przed wrogiem. Widzieliśmy 
rozpalanie ognia przy pomocy patyka. Grodzisko jest 
pięknie położone nad jeziorem, którego wody połyskują
w słońcu. Wycieczka była udana, ale najbardziej miłe
były te godziny spędzone z kolegami w autokarze. 
 
Pielgrzymka na Górę Krzyża

Wraz z opiekunami p. Elżbietą Kołomecką i księ-
dzem Jackiem Krzemińskim tradycyjnie pielgrzymowa-
liśmy na Górę Krzyża koło Ostrzeszowa. 

Po raz kolejny młodzi ludzie z całej diecezji 
przybyli, by razem modlić się w święto Podwyższenia 
Krzyża. Krzyż i odpowiedź człowieka na niego było
głównym tematem rozważań prowadzonych przez 
ks. Marcina Wiśniewskiego. Stojąc w cieniu "Pustelni" 
wsłuchiwaliśmy się w słowa medytacji i pieśni, które 
głęboko zapadały w nasze serca. 
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Następnie w procesji, za relikwiami św. Krzyża, 
udaliśmy się pod samą górę, by wspólnie uczestniczyć
we mszy świętej. Celebrował ją wraz z naszymi dusz-
pasterzami nowo wybrany biskup pomocniczy o. Łukasz 
Buzun. Eucharystia poprzedzona koronką do Miłosier-
dzia Bożego jeszcze bardziej utwierdzała nas w przeko-
naniu, że Pan jest blisko, pośród nas. To dzięki Niemu 
poczuliśmy się wspólnotą młodych chrześcijan, otwar-
tych na ludzi, świat, patrzących bez lęku w stronę
Krzyża. Nie zabrakło również wspólnej fotografii na 
szczycie góry pod krzyżem jubileuszowym i smacznego 
poczęstunku. W dobrych nastrojach, wzmocnieni ducho-
wo pod wieczór przybyliśmy do swoich domów. 
 
Spotkanie z olimpijczykiem 

26 września gościliśmy w naszej szkole olimpij-
czyka, brązowego medalistę Mistrzostw Świata w wio-
ślarstwie, wychowanka Kaliskiego Towarzystwa Wioślar-
skiego - Piotra Juszczaka. Sportowiec przybliżył mało
popularną dyscyplinę jaką jest wioślarstwo. Podzielił się
z młodzieżą wspomnieniami o początkach swojej kariery 
sportowej, dotychczasowych osiągnięciach, opowiedział
także jak wygląda typowy dzień z życia wioślarza. Nie 
zabrakło również informacji dotyczących prawidłowego 
odżywiania się sportowców oraz promocji aktywnego 
spędzania czasu. 

Swoją wypowiedź gość wzbogacił prezentacją -
można było m.in. obejrzeć zdjęcia z ceremonii wręcze-
nia brązowego medalu w Amsterdamie w sierpniu br. 
Warto dodać, że Piotr pochodzi z Kalisza, a później był
mieszkańcem Opatówka, z którym do dziś jest związany 
rodzinnie. Przy okazji dowiedzieliśmy się, że w naszej 
szkole mamy trzy pierwszoklasistki, które również upra-
wiają tę dyscyplinę w KTW. Było to kolejne spotkanie 
uczniów klas II, którzy od początku pobytu w szkole 
uczestniczą we wspólnych imprezach (wycieczki, wyjaz-
dy do kina, lekcje wychowawcze) w ramach integracji 
międzyklasowej. 

 
********** 

 
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHEŁMCACH 
 
Rozpoczęcie roku szkolnego 

1 września odbyła się w hali sportowej inaugu-
racja nowego roku szkolnego 2014/2015. W Zespole 
Szkół im. Jana Pawła II w Chełmcach będzie uczyć się
263 dzieci i uczniów w dwóch oddziałach przedszkol-

nych, siedmiu klasach szkoły podstawowej i czterech 
gimnazjum. Zajęcia dydaktyczne i opiekę nad uczniami 
będzie prowadzić 26 nauczycieli oraz 2 asystentów. 
Szkoła zatrudnia ponadto sekretarza szkoły oraz 7 pra-
cowników obsługi. 

Wszystkim uczniom, ich rodzicom, nauczycie-
lom, pracownikom i sympatykom naszej szkoły życzymy 
uśmiechu oraz wielu osiągnięć i sukcesów w nowym 
roku szkolnym. 
 
Sprzątanie Świata 

19 września z okazji Dni Sprzątania Świata ucz-
niowie klasy II A gimnazjum przygotowali apel, podczas 
którego przekazali nam krótką historię tego święta oraz 
przedstawili główne założenia. Akcja ta zapoczątkowana 
była w Australii w 1989 r. przez Jana Kiernana, a w Pol-
sce jej koordynatorem jest Fundacja Nasza Ziemia. 

W bieżącym roku sprzątanie Świata odbywało
się pod hasłem "Turysto szanuj środowisko". Teren na-
szej okolicy to miejsce szczególne dla społeczności 
szkolnej. Jest to miejsce, w którym możemy uczyć się
i odpoczywać. Przyświecały nam słowa Jana Pawła II 
"Jeśli kochacie tę ojczystą ziemię, niech to kochanie nie 
pozostanie bez odpowiedzi". Ta myśl zachęciła nas do 
działań i społeczność uczniowska bardzo chętnie włą-
czyła się w ogólnopolską akcję na rzecz ochrony 
środowiska. 
 
Turniej piłki nożnej halowej 

26 września odbył się w naszej szkole turniej 
piłki nożnej halowej klas gimnazjalnych. Pierwsze miej-
sce zajęła klasa III gimnazjum, drugie miejsce połączone 
klasy drugie, a trzecie miejsce klasa I gimnazjum. 
Najlepszym strzelcem turnieju został Adam Wardęga 
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z klasy I gimnazjum zdobywając 7 bramek. Wszystkim 
uczestnikom serdecznie gratulujemy. 
 
Dziecięca Drużyna Pożarnicza 

30 września rozpoczęliśmy spotkania członków 
Dziecięcej Drużyny Pożarniczej. Zajęcia odbywają się
w dwóch grupach uczniów klas I-III szkoły podstawowej 
oraz uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej. Zajęcia 
plastyczne oraz teoretyczne dotyczące tematyki pożarni-
czej prowadzi p. Agnieszka Malkowska. Wszystkich 
uczniów serdecznie zapraszamy. 
 
Sukcesy naszego absolwenta 

Absolwent naszej szkoły Bartłomiej Matysiak 
został pod koniec czerwca Mistrzem Polski w kolarstwie 
szosowym ze startu wspólnego. 

Natomiast we wrześniu wziął udział w Mistrzo-
stwach Świata, podczas których po wspaniałej jeździe 
i pracy całej polskiej drużyny Michał Kwiatkowski został
Mistrzem Świata! Gratulujemy. 

 
********** 

 
ZESPÓŁ SZKÓŁ W TŁOKINI WIELKIEJ 
 
Rocznica powstania Polskiego Państwa 
Podziemnego 

W związku z przypadającą w dniu 27 września 
rocznicą powstania Polskiego Państwa Podziemnego, 
29 września w Zespole Szkół w Tłokini Wielkiej odbył się
uroczysty apel upamiętniający to wydarzenie. Uczniowie 
klas III szkoły podstawowej oraz klas II i III gimnazjum 
pod opieką p. Marleny Pilarczyk i p. Renaty Szlenkier 
przypomnieli ważne fakty z dziejów II wojny światowej. 

W harcerskich mundurkach i z biało-czerwonymi opas-
kami na rękawach recytowali wiersze oraz śpiewali 
pieśni związane z powstaniem warszawskim. 

Dzieci zapaliły znicze i zaprezentowały symbol 
Polski Walczącej - kotwicę. W ten sposób uczciły pa-
mięć wszystkich walczących. To rocznica szczególnie 
ważna tym bardziej, że jest często mniej zauważana, 
w cieniu innych, wielkich rocznic. Testament Polskiego 
Państwa Podziemnego zawiera nadal aktualne przesła-
nie, bo wszyscy chcemy cieszyć się wolnością słowa, 
przekonań i równością praw. Dziękujemy koleżankom 
i kolegom za niezwykle ciekawą lekcję patriotyzmu. 
 
Akcja "Narodowe Czytanie" 

6 września, z inicjatywy Prezydenta RP Broni-
sława Komorowskiego, miała miejsce trzecia odsłona 
akcji "Narodowe Czytanie" - w całej Polsce czytano "Try-
logię" Henryka Sienkiewicza. Ideą tej akcji jest wzmac-
nianie polskiej tożsamości i narodowej dumy, krzewienie 
czytelnictwa oraz jednoczenie wszystkich Polaków. Do 
Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej w sobotni poranek przy-
byli uczniowie, nauczyciele, rodzice i przyjaciele szkoły. 
Dzieła Sienkiewicza czytali: Sekretarz Gminy Opatówek 
Krzysztof Dziedzic, przewodnicząca rady rodziców Arle-
ta Reksa, skarbnik rady rodziców Anna Strzałka, radny 
gminy Opatówek Damian Jakóbczak, pracownik Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Opatówku, filii w Tłokini Wiel-
kiej Magdalena Misiak, p. Anna Witczak, nauczyciele: 
Edyta Banasiak, Wiesława Giercarz, Izabela Krupińska, 
Marlena Pilarczyk, Renata Szlenkier oraz uczniowie: 
Bartosz Dreczko, Gabriel Gałka, Cezary Mażuchowski 
i Aleksandra Jopek. Całość prowadziły uczennice: Joan-
na Urbaniak i Wiktoria Wanga. Szkolnymi koordynato-
rami były panie: Marlena Pilarczyk i Renata Szlenkier. 

Wszyscy zgromadzeni zapoznali się z fragmen-
tami filmów Jerzego Hoffmana pt. "Potop" i "Pan Woło-
dyjowski" i z wielkim zainteresowaniem obejrzeli prezen-
tację o Henryku Sienkiewiczu, przygotowaną przez Julię
Reksę z klasy II gimnazjum. Mogli także pamiątkową
pieczęcią ostemplować egzemplarze "Trylogii". Akcji 
towarzyszyła wystawa plakatów poświęconych nobliście 
oraz różnych wydań dzieł Sienkiewicza. Przygotowali je 
uczniowie: klasa IV: Julia Sztrajt, Paulina Leszczyńska, 
Magdalena Pietrzak, Anna Wielgocka, Amelia Wywijas, 
Franciszek Jakóbczak, Przemysław Osuch, Adrian Ga-
łęski, Fabian Jeżyk; klasa V: Julia Gibus, Martyna Pilas, 
Julia Wanga, Weronika Łyskanowska, Agnieszka Za-
wadzka, Milena Kłodzińska, Wiktor Dąbrowski; klasa VI: 
Klaudia Dąbrowska, Dorota Misiak, Angelika Gałęska, 
Roman Niewiadomski; klasa I gimnazjum: Katarzyna 
Klepanda, Kornelia Gibus. 
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Był również słodki poczęstunek, za który dzięku-
jemy radzie rodziców. Mimo wolnego dnia spotkanie 
cieszyło się dużym zainteresowaniem, zarówno czyta-
jących jak i słuchających. Dyrektor szkoły oraz koordy-
natorzy akcji serdecznie dziękują wszystkim uczestni-
kom spotkania za aktywny udział. Mamy nadzieję, że
"Trylogia" nadal będzie gościć w naszych domach i nie 
zapomną o niej przyszłe pokolenia. 
 
Rajd rowerowy do Murowańca 

Rajd rowerowy do Murowańca jest już tradycją
Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej. Już po raz trzeci 
uczniowie wspólnie ze swoimi nauczycielami wybrali się
w trasę prowadzącą do tej miejscowości. 5 września, 
grupa 75 rowerzystów wraz z opiekunami wystartowała
z naszej szkoły na wycieczkę. Trasa, choć była dość 
długa, to dostarczyła uczniom wiele atrakcji. Pogoda 
dopisała. Promienie słońca oświetlały nam drogę pod-
czas całego rajdu co sprawiło, że szybko dojechaliśmy 
do celu. Tam zabawom i radości nie było końca. 

Uczniowie, podążając szlakiem edukacyjnym 
Natura 2000 oraz korzystając z uroków terenów wokół
zalewu, przypomnieli sobie beztroskie, wakacyjne chwi-
le. Nic dziwnego więc, że po tak mile spędzonym dniu 
uczestnikom nie chciało się wracać do domów. Rajd był
doskonałą okazją do zacieśniania więzi między rówieśni-
kami oraz rozwijania umiejętności bezpiecznego udziału
w ruchu drogowym. Wiadomo również, że sport to zdro-
wie, a promowanie zdrowego stylu życia jest istotną
kwestią, warto o tym pamiętać w natłoku szkolnych 
obowiązków. 
 
Rozpoczęcie roku szkolnego 

Tegoroczne wakacje to już przeszłość. 1 wrześ-
nia we wszystkich polskich szkołach zabrzmiał pierwszy 
w roku szkolnym 2014/2015 dzwonek. Na uroczystość 
do naszej szkoły przybyli: uczniowie, nauczyciele, rodzi-
ce oraz goście. Wśród nich byli: ks. Jacek Paczkowski 
proboszcz Parafii Tłokinia Kościelna, Krzysztof Dziedzic 
Sekretarz Gminy Opatówek, Marek Szlenkier i Damian 
Jakóbczak radni gminy oraz Arleta Reksa przewodni-
cząca rady rodziców. Dyrektor szkoły Teresa Kobierska 
powitała wszystkich zebranych i omówiła zmiany w no-
wym roku szkolnym. Następnie odczytała życzenia prze-
słane przez Ministra Oświaty Joannę Kluzik-Rostkowską
i Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Elżbietę Walkowiak, 
dokonała przydziału wychowawstw i klasopracowni. 
Szczególnie serdecznie dyrektor szkoły powitała ucz-
niów klasy I. 

W tym roku szkolnym w szkolnych ławkach 
zasiądzie 25 pierwszoklasistów, trzynaścioro 6-latków 
i dwanaścioro 7-latków, nad którymi pieczę będzie 
sprawować p. Anna Macniak. Zgodnie ze zmianami 
wprowadzonymi w Ustawie o systemie oświaty, pracę
nauczyciela prowadzącego będzie wspierać "asystent 
nauczyciela". Wspólnie dołożą starań, by pierwszokla-
siści czuli się w szkole dobrze i nie napotykali przesz-
kód. Dzieci skorzystają z bezpłatnego podręcznika - 
"Naszego elementarza". Mamy nadzieję, że książkowi 
przyjaciele, z którymi rozpoczną przygodę edukacyjną,
pomogą im zrozumieć otaczający świat. 

1 września to również data, która kojarzy się
z bolesną przeszłością. Tego dnia obchodziliśmy 
75. rocznicę wybuchu II wojny światowej - wydarzenia 
będącego dramatem dla ludzkości całego świata. 
Z inicjatywy Sekretarza Gminy Krzysztofa Dziedzica 
minutą ciszy uczczono pamięć wszystkich poległych 
i pomordowanych, a tragiczne wydarzenia zostały przy-
pomniane w inscenizacji przygotowanej przez panie: 
Izabelę Krupińską i Urszulę Borwik. Uroczystość zakoń-
czyła się miłym akcentem - p. Teresa Kobierska złożyła
gratulacje i wręczyła kwiaty p. Annie Macniak, która 
obchodziła 25-lecie pracy zawodowej. Dyrektor szkoły
życzyła nauczycielom pomysłów, które wyzwolą poten-
cjał uczniów i ukształtują ich charakter, by szkoła koja-
rzyła się z miejscem przyjaznym, a rodzicom dobrej 
współpracy z nauczycielami oraz zadowolenia z osiąg-
nięć dzieci. 
 
Wycieczka do Kłodawy 

2 października uczniowie z Zespołu Szkół w Tło-
kini Wielkiej wybrali się w niezwykłą podróż, bo w podróż
do wnętrza Ziemi. Wiodła ona korytarzami Kopalni Soli 
Kłodawa. Gimnazjaliści, wspólnie z opiekunkami: Edytą
Banasiak, Urszulą Borwik, Marleną Pilarczyk i Izabelą
Krupińską, rozpoczęli zwiedzanie od zjazdu windą na 
poziom 600m pod powierzchnią ziemi. Była to nie lada 
atrakcja, bo nie codziennie mamy okazję przemieszczać
się z prędkością 6 m/s. 

Uczestnicy wycieczki wysłuchali również cieka-
wej prelekcji dotyczącej historii powstania złóż kłodaw-
skich oraz zastosowania soli. Mieli możliwość przejścia 
wyrobiskami korytarzowymi do podziemnej kaplicy św. 
Kingi - opiekunki górników solnych. Uczniowie obejrzeli 
wyeksploatowane komory solne, które przypominały
dzieła sztuki. Z zainteresowaniem obserwowali maszyny 
używane w podziemnym górnictwie solnym i inne osobli-
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wości górnictwa solnego. Na koniec zwiedzania wszyscy 
uczestnicy otrzymali w prezencie paczkę soli ze złóż
kopalni. Ta wycieczka była dla naszych gimnazjalistów 
cenną lekcją. Na własne oczy przekonali się o sile natury 
i geniuszu ludzkiej działalności. 
 

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

GOPS DLA PODOPIECZNYCH 
 

Wakacje 
W ramach realizacji Gminnego Programu Profi-

laktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 
2014 rok, 22 dzieci z terenu gminy Opatówek wypoczy-
wało w Lesku (Bieszczady) w okresie od 18 do 29 lipca. 
Dzieci zostały zgłoszone przez dyrektorów szkół z terenu 
gminy Opatówek (Gimnazjum w Opatówku - 6 dzieci, 
Zespół Szkół w Chełmcach - 3 dzieci, Zespół Szkół
w Tłokini Wielkiej - 4 dzieci, Szkoła Podstawowa w Opa-
tówku z Filią w Sierzchowie - 9 dzieci). W ramach kolonii 
letnich dzieci uczestniczyły w realizacji programu profi-
laktycznego, grach i zabawach, dyskotekach, wyjazdach 
na basen w Ustrzykach Dolnych, wycieczce pieszej na 
Połoninę Wetlińską, wycieczce na Wielką Rawkę, nad 
Solinę. Organizatorem kolonii była Firma Lutur Robert 
Sajnaj z Lublina. 

8 dzieci ze Świetlicy Środowiskowej "Słoneczko" 
w Opatówku miało możliwość wyjazdu do Karpacza 
w dniach od 11 do 23 sierpnia na kolonie letnie "Obóz 
siedmiu Górskich przygód" organizowane przez Stowa-
rzyszenie Nasze Kaliskie oraz Firmę Aktywny Wypoczy-
nek Marek Scholz z Karpacza. W ramach kolonii dzieci 
miały możliwość przeżycia 7 przygód w Karkonoszach 
oraz uczestnictwa w zajęciach sportowych, zajęciach 
socjoterapeutycznych, a także szeregu wycieczek. 

Dodatkowo z Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Kaliszu otrzymaliśmy 3 miejsca na kolonie 
letnie organizowane w Sokolcu przez Stowarzyszenie 
Wspierania Inicjatyw Oświatowo - Wychowawczych im. 
Teresy Kras w Lublinie w okresie od 18 do 24 sierpnia. 

Troje dzieci ze Szkoły Podstawowej w Opatówku z Filią
w Sierzchowie, w ramach kolonii letnich zwiedziło Nową
Rudę i Kudowę Zdrój. Brały one również udział w wy-
cieczkach na Błędne Skały, Szczeliniec i Górę Gontową,
a także uczestniczyły w licznych grach, konkursach, 
dyskotekach i ogniskach. 
 
Rajd Rowerowy ''Powitanie jesieni'' 

Kolejny, bardzo udany i liczny Rajd Rowerowy 
''Powitanie jesieni 2014'' za nami. W sobotę 27 
września, punktualnie o godz. 9:00 ruszył coroczny rajd 
rowerowy, w którym wzięło udział blisko 150 osób. 
Uczestnicy pokonali 24 kilometry na trasie Opatówek - 

Cienia Trzecia - Porwity - Chełmce - Wolica - Szałe -
Trojanów - Opatówek. Organizatorzy zapewnili moc 
atrakcji: każdy uczestnik miał możliwość skorzystać
z przejażdżki konnej, wziąć udział w jednej z trzech 
konkurencji sprawnościowych, wysłuchać wskazówek 
jak powinien być wyposażony rower oraz osobiście 
przekonać się jak widzi kierowca po spożyciu alkoholu 
lub innych środków odurzających. Krótką prelekcję nt 
wyposażenia roweru oraz bezpiecznego zachowania się
na drodze przygotował aspirant sztabowy Dariusz 
Kaczmarek z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy 
Miejskiej Policji w Kaliszu. Pan Sławomir Chrzanowski, 
wicedyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogo-
wego w Kaliszu, umożliwił skorzystanie z autogogli. 
Chętnych osób do przekonania się jak wygląda świat 
pod wpływem alkoholu było bardzo dużo. Były też gogle 
pokazujące co widzi osoba pod wpływem dopalaczy, 
które są w dzisiejszych czasach dużym zagrożeniem. 

W Stadninie Koni "Wolica", oprócz jazdy konnej, 
czekał na każdego poczęstunek: bigos, owoce, napoje 
ciepłe i zimne. Wspólne z rowerzystami w rajdzie 
uczestniczyli: Przewodniczący Rady Gminy Opatówek 
Paweł Bąkowski, Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic, 
radny Mariusz Małoburski, Przewodnicząca Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Mał-
gorzata Rektor, były członek komisji Jacek Mazurowski, 
działacz sportowy i propagator kolarstwa Bronisław 
Krakus oraz ks. Mariusz Kubisiak z parafii w Opatówku. 
Peleton rowerzystów żegnał na starcie Stanisław Kuś
z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych. Rowerzyści mogli wykazać się swoją sprawnością
w trzech konkurencjach sportowych. Nagrody dla zwy-
cięzców zostały wręczone przez Sekretarza Gminy 
Krzysztofa Dziedzica oraz Przewodniczącego Rady Pa-
wła Bąkowskiego. 

Organizatorzy składają serdeczne podziękowa-
nia sponsorom, którymi byli: Starostwo Powiatowe 
w Kaliszu, Jutrzenka Collian S.A., Wojewódzki Ośrodek 
Ruchu Drogowego w Kaliszu, Piekarnia p. Józefa Miko-
łajczyka z Sierzchowa, p. Jolanta Michalak z Opatówka, 
p. Henryk Suchorzewski, p. Marian Wróblewski z Opa-
tówka. O bezpieczeństwo uczestników dbali policjanci 
z Wydziału Ruchu Drogowego w Kaliszu oraz z Komisa-
riatu w Opatówku wraz z druhami z OSP w Opatówku - 
za co uczestnicy rajdu wraz z organizatorami bardzo 
dziękują. Organizatorem rajdu był Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej oraz Świetlica Środowiskowa "Sło-
neczko" w Opatówku. Rajd został zorganizowany w ra-
mach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. 
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Pomoc socjalna dla uczniów 
Pomoc materialna o charakterze socjalnym ucz-

niom zamieszkałym na terenie gminy Opatówek przyz-
nawana jest zgodnie z Regulaminem zatwierdzonym 
Uchwałą nr 205/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 
27 czerwca 2012 r. Stypendium szkolne może otrzymać
uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, 
wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, 
a w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobo-
cie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, 
wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkoma-
nia, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło
zdarzenie losowe. Natomiast o zasiłek szkolny może
ubiegać się uczeń znajdujący się przejściowo w trudnej 
sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w tym 
w szczególności z powodu: śmierci lub nagłej choroby 
jednego lub obojga rodziców, utraty lub zniszczenia 
lokalu mieszkalnego rodziny ucznia, ciężkiego wypadku 
lub nagłej choroby ucznia, innych zdarzeń losowych. 

W okresie od stycznia do czerwca 2014 roku 
pomocą objęto w formie zasiłków szkolnych oraz stypen-
diów szkolnych (tzw. stypendiów socjalnych) 194 ucz-
niów. W I półroczu 2014 roku przyznano stypendia dla 
190 uczniów na łączną kwotę 45 092,94 zł., w tym: 
- I grupa dochodowa: 81 uczniów po 300 zł
- II grupa dochodowa: 109 uczniów po 191,64 zł
Przyznano także 4 zasiłki szkolne po 269 zł. Ogółem 
przyznano stypendia i zasiłki szkolne w łącznej kwocie 
46 168,94 zł.

W okresie od 1 do 15 września 2014 roku wpły-
nęło 170 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego 
dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Opatówek: 
- 4 wnioski zostały rozpatrzone negatywnie (nie speł-

niały kryteriów Regulaminu udzielania pomocy mate-
rialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszka-
łym na terenie gminy Opatówek) 

- 72 wnioski zaliczono do I grupy dochodowej, gdzie 
dochód na 1 osobę w rodzinie zawierał się w prze-
dziale od 0 zł do 228 zł

- 94 wnioski zaliczono do II grupy dochodowej, gdzie 
dochód na 1 osobę w rodzinie zawierał się w prze-
dziale od 228 zł do 456 zł

W tym samym okresie złożono 5 wniosków o przyznanie 
zasiłku szkolnego. 

Wypłata świadczeń nastąpi po otrzymaniu dota-
cji celowej od Wojewody Wielkopolskiego na dofinanso-
wanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o cha-
rakterze socjalnym. 
 

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

WYBORY SAMORZĄDOWE 
 

Informacja o sposobie głosowania 
Każdy z głosujących otrzymuje 4 karty do głosowania: 
do sejmiku województwa, rady powiatu, rady gminy oraz 
na wójta gminy. Aby nasz głos był ważny, stawiamy znak 
X przy wybranym - tylko jednym kandydacie na każdej 
z kart do głosowania. 
 

Obwieszczeniem Marszałka Województwa Wielkopol-
skiego z dnia 28 sierpnia br. Sejmik Województwa 
Wielkopolskiego dokonał podziału województwa na 
sześć okręgów wyborczych i ustalił ich numery, granice 
oraz liczbę radnych wybieranych w okręgu wyborczym. 
Gmina Opatówek znajduje się w okręgu wyborczym nr 5 

obejmującym obszary powiatów: jarocińskiego, kaliskie-
go, kępińskiego, ostrowskiego, ostrzeszowskiego, ple-
szewskiego oraz obszar miasta na prawach powiatu - 
Kalisza. Liczba radnych wybieranych w tym okręgu wy-
borczym wynosi 7. 
 

Obwieszczeniem Starosty Kaliskiego z dnia 3 wrześ-
nia br. Rada Powiatu Kaliskiego dokonała podziału po-
wiatu na pięć okręgów wyborczych, ustaliła ich granice 
i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym 
okręgu wyborczym. Gmina Opatówek znajduje się
w okręgu wyborczym nr 2 obejmującym obszary gmin: 
Opatówek i Godziesze Wielkie. Liczba radnych wybiera-
nych w tym okręgu wyborczym wynosi 5. 
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek 
z dnia 27 sierpnia 2014 r. 

 

o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, licz-
bie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 
oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wybor-
czej w Opatówku w wyborach do Rady Gminy Opató-
wek, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 
 

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - 
Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) oraz 
Uchwały Nr 237/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 
października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Opató-
wek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów 
oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 
wyborczym (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r., 
poz. 5564 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości 
informację o okręgach wyborczych, ich granicach i nu-
merach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu 
wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej 
Komisji Wyborczej w Opatówku w wyborach do Rady 
Gminy Opatówek, zarządzonych na dzień 16 listopada 
2014 roku. 
 

Numer 
okręgu 
wybor-
czego 

Granice okręgu wyborczego 

Liczba 
radnych 

wybieranych 
w okręgu 

wyborczym 
1 2 3

1

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

1

2

Sołectwo OPATÓWEK, ulice: Braci 
Gillerów, Kościelna, Tadeusza Kościuszki, 
Ks. Adama Marczewskiego, Plac Wolności, 
Poprzeczna, Piotra Szadkowskiego, gen. 
Józefa Zajączka 

1

3
Sołectwo OPATÓWEK, ulice: Feliksa 
Dziubińskiego, Św. Jana, Kwiatowa, Leśna, 
Piaskowa 

1

4

Sołectwo OPATÓWEK, ulice: Mariana 
Buczka, Dworcowa, Marcina, Kasprzaka, 
Jana Kilińskiego, Ludowa, Łódzka, 3-go 
Maja, Turkowska 

1

5
Sołectwo OPATÓWEK, ulice: Działkowa, 
Krótka, Nowoogrodowa, Ogrodowa, Józefa 
Poniatowskiego, Rosochatki 

1

6
Sołectwo BORÓW 
Sołectwo JÓZEFÓW 
Sołectwo SZULEC 

1

7
Sołectwo CIENIA - FOLWARK 
Sołectwo MICHAŁÓW DRUGI 
Sołectwo MICHAŁÓW TRZECI 

1

8

Sołectwo CIENIA DRUGA 
Sołectwo CIENIA PIERWSZA 
Sołectwo CIENIA TRZECIA 
Sołectwo TROJANÓW 

1
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9 Sołectwo CHEŁMCE 
Sołectwo PORWITY 1

10 Sołectwo SZAŁE 1

11 

Sołectwo JANIKÓW 
Sołectwo RAJSKO 
Sołectwo SIERZCHÓW 
Sołectwo WARSZEW 

1

12 Sołectwo NĘDZERZEW 
Sołectwo TŁOKINIA KOŚCIELNA 1

13 Sołectwo ZAWADY 
Sołectwo ZDUNY 1

14 
Sołectwo TŁOKINIA MAŁA
Sołectwo TŁOKINIA NOWA 
Sołectwo TŁOKINIA WIELKA 

1

15 
Sołectwo DĘBE - KOLONIA 
Sołectwo KOBIERNO 
Sołectwo ROŻDŻAŁY

1

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Opatów-
ku mieści się w Urzędzie Gminy w Opatówku, Plac 
Wolności 14, pokój nr 15, tel. (62) 76-18-453, 76-18-454 
wew. 34, faks (62) 76-18-017. 
 

Wójt Gminy Opatówek 
Sebastian Wardęcki 
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek 
z dnia 15 października 2014 r. 

 

o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowa-
nia, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji 
wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych 
dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnospraw-
nych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego 
i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad 
powiatów i sejmików województw oraz w wyborach 
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych 
na dzień 16 listopada 2014 r. 
 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. 
- Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.), 
Uchwały Nr 262/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 25 
stycznia 2013 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów 
głosowania na obszarze gminy Opatówek, ustalenia ich 
numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji 
wyborczych (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2013 r., 
poz.1862 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości 
informację o numerach oraz granicach stałych obwodów 
głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych ko-
misji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wybor-
czych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełno-
sprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyj-
nego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad 
powiatów i sejmików województw oraz w wyborach 
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych 
na dzień 16 listopada 2014 r. 
 

Numer 
obwo-

du 
głoso-
wania 

Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej 
komisji wyborczej 

1

Sołectwo OPATÓWEK, ulice: 
Akacjowa, Baśniowa, Feliksa 
Dziubińskiego, Braci Gillerów, 
Grabowa, Helleny, Kaliska, 
Kościelna, Tadeusza Kościuszki, 
Kwiatowa, Leśna, Ks. Adama 
Marczewskiego, Parkowa, 
Piaskowa, Plac Wolności, 
Poprzeczna, Rogatka, Sosnowa, 
Piotra Szadkowskiego, Szkolna, 
Św. Jana, Zagórek, gen. Józefa 
Zajączka, Zdrojowa 

Szkoła Podstawowa 
im. Janusza 
Kusocińskiego 
ul. Szkolna 3, 
Opatówek 
lokal wyznaczony do 
głosowania 
korespondencyjnego 

2

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

Gminny Ośrodek 
Kultury, 
ul. Kościelna 2, 
Opatówek 
lokal dostosowany do 
potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych, 
lokal wyznaczony do 
głosowania 
korespondencyjnego 

3
Sołectwo CHEŁMCE 
Sołectwo PORWITY 
Sołectwo SZAŁE

Zespół Szkół
im. Jana Pawła II, 
Chełmce 3 
lokal dostosowany do 
potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych, 
lokal wyznaczony do 
głosowania 
korespondencyjnego 

4

Sołectwo JANIKÓW 
Sołectwo RAJSKO 
Sołectwo SIERZCHÓW 
Sołectwo WARSZEW 

Zespół Szkół,
Rajsko 4A 
lokal wyznaczony do 
głosowania 
korespondencyjnego 

5

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

Zespół Szkół,
Tłokinia Wielka 86A 
lokal wyznaczony do 
głosowania 
korespondencyjnego 

6

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

Gimnazjum 
im. Agatona i Stefana 
Gillerów, 
ul. Szkolna 7, 
Opatówek 
lokal dostosowany do 
potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych, 
lokal wyznaczony do 
głosowania 
korespondencyjnego 

- Głosowanie odbędzie się w wyznaczonych siedzi-
bach obwodowych komisji wyborczych w dniu 16 lis-
topada 2014 r. bez przerwy od godziny 700 do go-
dziny 2100 

- Wyborca, na swój pisemny wniosek wniesiony do 
Urzędu Gminy w Opatówku najpóźniej do dnia 12 
listopada 2014 r., jest dopisywany do spisu wybor-
ców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania 
na obszarze okręgu wyborczego właściwego dla 
jego stałego zamieszkania. 

- Wyborca niepełnosprawny, na swój pisemny wnio-
sek wniesiony do Urzędu Gminy w Opatówku naj-
później do dnia 12 listopada 2014 r., jest dopisywa-
ny do spisu wyborców w wybranym przez siebie 
obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej 
ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania, 
jeżeli na obszarze okręgu wyborczego właściwego 
dla jego stałego zamieszkania nie ma siedziby 
obwodowej komisji wyborczej dostosowanej do 
potrzeb wyborców niepełnosprawnych. 

- Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarko-
wanym stopniu niepełnosprawności może zgłosić
zamiar głosowania korespondencyjnego wójtowi/ 
burmistrzowi/prezydentowi miasta najpóźniej do dnia 
27 października 2014 r. 

- Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarko-
wanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca, 
który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, 
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może złożyć do Urzędu Gminy w Opatówku najpóź-
niej do dnia 7 listopada 2014 r. wniosek o sporzą-
dzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania. 

 

Wójt Gminy Opatówek 
Sebastian Wardęcki 
 

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

OGŁOSZENIA 
 

Informujemy, że firma Szymańscy - EKO Sp. z o.o. z siedzibą
w Pyzdrach, zajmuje się odbiorem odpadów foliowych produkowanych 
w gospodarstwach rolnych, następujących rodzajów: folii po siano-
kiszonce, folii po kiszonkach (czarna, czarno-biała), folii ogrodniczych, 
tunelowych, zużytych worków po nawozach, zużytych worków Big-
Bag. Odpady odbierane są bezpośrednio z gospodarstw rolnych. 
Za przekazane odpady nie pobieramy żadnych opłat, wystawiamy 
kartę przekazania odpadu. Telefon kontaktowy: 607-369-624, e-mail: 
szymanscyeko@wp.pl. 

 
********** 

 
Gorące podziękowania wszystkim, którzy wzięli udział w tegorocznych 
Dożynkach Powiatowo-Gminnych, a szczególnie mieszkańcom zaan-
gażowanym w wykonanie i promowanie stoiska polskich potraw, 
składa Sołtys Wsi Szałe. 

 
********** 

 
Sekcja Gimnastyki i Samoobrony zaprasza dzieci w wieku 7-12 lat do 
Gminnego Ośrodka Kultury na zajęcia rekreacyjno-sportowe w czwart-
ki w godz. 700 - 1800 i 1815 - 1915. Treningi gimnastyki obejmują gry 
i zabawy, ćwiczenia gimnastyki podstawowej (akrobatyka i skok) dla 
dziewcząt i chłopców. Trening samoobrony to ekskluzywne i wyjątko-
we zajęcia, które obejmują niespotykane w innych sztukach walki 
elementy jiu0jitsu, karate i judo. Zapisów na zajęcia można dokonać
telefonicznie pod nr (62) 76-18-488 lub 691-778-488. 

 
********** 

 
Sprzedam mieszkanie w Opatówku: trzy pokoje + kuchnia. Telefon: 
507-518-601. 

 
********** 

 
Sprzedam działki: 0,42ha w Opatówku i 1,34ha w Opatówku, 2,24ha 
 w Cieni Pierwszej, 0,33ha z warunkami zabudowy w Chełmcach. 
Telefon: 724-169-326. 

 
********** 

 
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 podwójne bloczki metalowe i jeden pojedynczy. 
Telefon: 510-840-538. 

 
********** 

 
Sprzedam przyczepkę do samochodu, pralkę z wirówką, bojler elek-
tryczny, prasowalnicę (magiel Bosch), wózek warsztatowy. Telefon: 
(62) 76-13-407. 

 
********** 

 
KOSTERA - naprawy wózków widłowych, ładowarek teleskopowych 
i regeneracja siłowników hydraulicznych. Bogumiłów 2A, telefon kon-
taktowy: 609-775-907. 

 
********** 

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

 
********** 

 
Szkoła Języka Angielskiego SAY IT! w Opatówku zaprasza na zajęcia 
językowe w roku szkolnym 2014/2015. Dostosowujemy poziom 
nauczania do wiedzy ucznia, zajęcia prowadzone są w małych 
grupach. Informacje pod nr telefonu: 505-129-605. 

 
********** 

Udzielę korepetycji z matematyki. Telefon: 514-651-522. 
 

********** 
 

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

 
********** 

 
Usługi Krawieckie. Punkt w Opatówku, ul. Poniatowskiego 1C (tar-
gowisko) poleca usługi: skracanie, zwężanie, naprawę i przeróbki 
odzieży, szycie zasłon, firan, pościeli, obrusów i inne. Możliwość usługi 
ekspresowej na miejscu. Godziny otwarcia: pon. 900 - 1600, wt.-pt. 830 - 
1600, sob. 730 - 1230. Telefon: 600-675-466. 

 
********** 

 
Sklep Wielobranżowy w Opatówku, ul. Poniatowskiego 1C (targo-
wisko) poleca artykuły szkolne, biurowe, pasmanteryjne, florystyczne, 
firany, zasłony, obrusy, koce, pościele i 101 drobiazgów. Serdecznie 
zapraszamy. 

 
********** 

 
Biuro rachunkowe Honorata i Piotr Waliś, Chełmce 43A, telefon 
kontaktowy: 516-174-904, e-mail: biuro.walis@wp.pl - doradztwo gos-
podarcze, consulting, kredyty, leasing, pośrednictwo finansowe. 
Dojazd do klienta. Kompleksowa i profesjonalna 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. 

 
********** 

 
Oddam w najem ogrodzony plac przy ul. Łódzkiej w Opatówku. 
Telefon: 601-358-106. 

 
********** 

 

Serdeczne podziękowanie Rodzinie, Przyjaciołom, Księżom z parafii, 
Znajomym, Sąsiadom, Kolegom z Ochotniczej Straży za okazane 

współczucie, intencje mszalne, złożone kwiaty i uczestniczenie 
w ostatniej drodze 

Ś.P. Jana Dulasa 

składa żona z synami i rodziną

********** 
 

Wszystkim, którzy uczestniczyli we Mszy świętej 
oraz ceremonii pogrzebowej 

Ś.P. Stanisława Rogozińskiego 

Rodzinie, Sąsiadom, Znajomym, delegacjom, 
serdeczne podziękowania za okazaną życzliwość,

za obecność, złożone kwiaty i zamówione msze św. 

składają: żona i synowie z rodzinami 

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

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

tel. (62) 76-18-453, 76-18-454, 
faks (62) 76-18-017 
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WG Nr 3 (597) / 2014 / 2000 egz. 
 

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

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


