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SESJE RADY GMINY 
 

W minionym okresie, od grudnia 2014 r. do koń-
ca marca 2015 r. odbyły się cztery sesje Rady Gminy 
Opatówek kadencji 2014-2018. Najważniejsze decyzje 
i uchwały podjęte przez radnych podczas sesji: 
- w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2014 

rok, w której dokonano bieżących zmian w planie 
wydatków i dochodów budżetu gminy. W wyniku 
wprowadzonych zmian dochody budżetu wynoszą
32 756 315,15 zł, wydatki 38 922 759,15 zł, a wyda-
tki majątkowe 8 733 249 zł

- w sprawie określenia wysokości rocznych stawek 
podatku od środków transportowych na 2015 rok 
(stawki podatku zostały podwyższone o 0,4% w sto-
sunku do roku 2014) 

- w sprawie określenia stawek podatku od nierucho-
mości i zwolnień w podatku od nieruchomości na 
2015 r. (stawki wzrosły o wskaźnik 0,4% w porów-
naniu do roku 2014) 

- w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta sta-
nowiącej podstawę obliczania podatku rolnego na 
2015 rok - średnia cena skupu żyta za okres 11 
kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku 
rolnego na 2015 rok została obniżona z kwoty 
61,37 zł/1dt do kwoty 50,00 zł/1dt 

- w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy 
Opatówek w Zgromadzeniu Związku Komunalnego 

Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina", w której radni 
powierzają Wójtowi Gminy Sebastianowi Wardęc-
kiemu reprezentowanie Gminy w w/w Związku 

- w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu 
kosztów podróży służbowych dla radnych Gminy 
Opatówek, w której przyjęto wysokości procentowe 
od kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej 
dla osób zajmujących kierownicze stanowiska pań-
stwowe 

- w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy 
- w sprawie przyjęcia do realizacji na 2015 rok Gmin-

nego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych 

- w sprawie przyjęcia do realizacji na 2015 rok Gmin-
nego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

- w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasają-
cych z końcem roku budżetowego 2014 oraz okre-
ślenia ostatecznego terminu dokonania tych wyda-
tków (dotyczy wydatków inwestycyjnych, których 
płatność rozpoczęła się w 2014 roku, zakończy 
w 2015) 

- w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Opatówek na lata 2015-2024 i uchyle-
nia poprzedniej uchwały - wieloletnia Prognoza 
Finansowa obejmuje dochody i wydatki bieżące, 
dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, 
przychody i rozchody budżetu, kwotę długu, sposób 

Opatówek, 31.03.2015 r.

Nr 1 (599) / 2015 

Biuletyn Informacyjny

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

a spotkania w gronie najbliższych 
upływały w miłym, wiosennym nastroju 

Przewodniczący Rady Gminy        Sekretarz Gminy      Wójt Gminy Opatówek
Paweł Bąkowski                              Krzysztof Dziedzic                  Sebastian Wardęcki 
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finansowania spłaty długu oraz sposób finansowania 
deficytu 

- w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas 
nieoznaczony w trybie bezprzetargowym lokalu 
położonego w Opatówku przy ul. Kościelnej 2 

- w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas 
nieoznaczony w trybie bezprzetargowym gruntu 
części działki nr 981/10 położonej w Opatówku przy 
ul. Poniatowskiego 1C oraz 196/12 położonej w Sza-
łem przy ul. Kaliskiej 80 

- w sprawie wyboru członków Rady Społecznej Samo-
dzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Opatówku - w skład 
rady weszli: Wójt Gminy Opatówek Sebastian 
Wardęcki (Przewodniczący), Monika Jankowiak 
(przedstawiciel Wojewody), Krzysztof Dziedzic (Z-ca 
Przewodniczącego) oraz przedstawiciele JST: Mar-
lena Kiermas-Gruszka, Andrzej Borwik, Wojciech 
Pokojowy, Sławomir Śniegula i Arkadiusz Łańduch 

- w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji sta-
łych Rady Gminy Opatówek na 2015 rok 

- w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewi-
zyjnej Rady Gminy Opatówek na 2015 rok 

- w sprawie wyrażenia woli utworzenia Stowarzy-
szenia Aglomeracja Kalisko - Ostrowska 

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Kaliskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa 
drogi powiatowej nr 4610P w miejscowości Borów". 

 
Najważniejszym dokumentem dla gminy Opató-

wek i jej mieszkańców jest przyjęcie uchwały budżetowej 
na rok 2015, która została podjęta na sesji 29 stycznia 
br. Przyjęcie budżetu poprzedzone było konsultacjami 
podczas prac komisji stałych Rady Gminy, a także
pozytywną opinią wydaną przez Regionalną Izbę Obra-
chunkową. Jednogłośnie przyjęty budżet to dochody 
w kwocie 31 391 847 zł, wydatki na poziomie 
34 111 768,46 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 
4 769 020 zł. Doświadczenie z poprzednich lat pokazuje, 
że inwestycje zawarte w wydatkach majątkowych, 
w trakcie trwania roku budżetowego, w wyniku pozyski-
wanych środków zewnętrznych wzrastają prawie dwu-
krotnie. Zaplanowano m.in. kwotę 50 000 zł na doku-
mentację projektową stacji uzdatniania wody w Rajsku, 
1 384 020 zł na zadania w zakresie przebudowy i re-
montów dróg (w tym 700 000 zł na przebudowę drogi 
Borów-Sierzchów, na którą planuje się uzyskać dofinan-
sowanie zewnętrzne), 2 000 000 zł na budowę Przed-
szkola Publicznego i 250 000 zł na budowę boiska 
wielofunkcyjnego w Chełmcach. Zaplanowano także
kontynuowanie termomodernizacji budynków użytecz-
ności publicznej (GOK w Opatówku i filia biblioteki 
w Tłokini Wielkiej) za kwotę 155 000 zł.

Wykaz aktualnych wydatków majątkowych na 2015 r. 
Zakup pomp 20 000 
SUW Rajsko dokumentacja projektowa 50 000 
Remont stacji uzdatniania wody w m. Opatówek 25 000 
Budowa wodociągu w m. Chełmce 20 000 
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szałe etap II - 
projekt 36 000 

Dozbrojenie kanalizacji sanitarnej w m. Szałe 30 000 
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szałe etap I 820 000 
Pomoc finansowa dla Powiatu kaliskiego na zadanie 
pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4610P" 
w m. Borów 

83 000 

Przebudowa ciągu drogowego Borów - Sierzchów - 
Rajsko (675510P) 700 000 

Ciąg pieszo - jezdny Opatówek 56 000 
Przebudowa drogi ul. Leśna w m. Opatówek 
(675517P) 130 000 

Przebudowa drogi Rajsko - Warszew (61) 120 000 
Przebudowa drogi Porwity - Takomyśle (199) 102 000 
Dokumentacja projektowa przebudowy drogi Szulec - 
Józefów (675514P) 12 000 

Dokumentacja projektowa przebudowa drogi Chełmce 
- Stobno (675523P) 8 000 

Dokumentacja projektowa przebudowa ulic 3-go maja 
(675561P), Kilińskiego (675563), Buczka (675564P), 
Kasprzaka (675567P), Ludowej (675560P), 
Dworcowej (675566P) w m. Opatówek 

40 000 

Przebudowa drogi gminnej Cienia Druga - Michałów 
Czwarty 40 000 

Przebudowa drogi w m. Opatówek ul. Parkowa 75 000 
Przebudowa drogi gminnej w m. Michałów 380 000 
Przebudowa drogi gminnej w m. Rożdżały -
Słoneczna 70 000 

Przebudowa drogi w m. Porwity (65) 93 020 
Budowa Przedszkola Publicznego 2 000 000 
Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Chełmce 400 000 
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w m. Opatówek  90 000 

Wykonanie ogrodzenia wzdłuż stawów przy 
ul. Poniatowskiego w m. Opatówek 20 000 

Modernizacja bazy rekreacyjno-turystycznej 
w m. Szałe 550 000 

Termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej GOK Opatówek 91 000 

Termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej Biblioteka w Tłokini 64 000 

Remont wieży sędziowskiej w m. Szałe 20 000 

Wydatki niewygasające z upływem roku budżeto-
wego 2014 
Oświetlenie uliczne w Chełmcach 15 564 
Przebudowa drogi gminnej Cienia Pierwsza - Cienia 
Trzecia 219 000 

Przebudowa drogi gminnej w m. Zawady 152 000 
Przebudowa drogi gminnej w m. Sierzchów (Poligon) 82 000 
Przebudowa drogi gminnej Tłokinia Wielka - Tłokinia 
Mała 147 000 

Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Tłokinia 
Wielka 220 000 

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

INWESTYCJE, REMONTY, 
PROJEKTY UNIJNE 

 

Spotkanie w sprawie Szałego 
28 stycznia w siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Kaliszu odbyło się spotkanie poświęcone przyszłości 
oraz możliwości rekreacyjnego zagospodarowania zbior-
nika w Szałem. Współpracę i pomoc zadeklarowały
wszystkie strony biorące udział w spotkaniu. Na spotka-
niu obecni byli m.in.: Wicemarszałek Województwa 
Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, Dyrektor Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Marek 
Baumgart, Prezydent Kalisza Grzegorz Sapiński, Wice-
prezydent Kalisza Piotr Kościelny, Starosta Kaliski 
Krzysztof Nosal, Wicestarosta Jan Kłysz, Wójt Gminy 
Opatówek Sebastian Wardęcki, przedstawiciele Kalis-
kiego Towarzystwa Wioślarskiego, Wodnego Ochotni-
czego Pogotowia Ratunkowego, Polskiego Związku 
Wędkarskiego, Państwowej Straży Rybackiej, Stowarzy-
szenia "Nasze Szałe", Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska oraz rejonowego oddziału Wielkopol-
skiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Ostro-
wie Wielkopolskim. 
Rozmawiano o podjęciu współpracy z samorządem 
ostrowskim, którego przedstawiciele mogą doradzić
w jaki sposób takie zbiorniki jak w Szałem, wzorem 



Wiadomości Gminne str. 3/28 

zbiornika Piaski - Szczygliczka, doprowadzić do stanu 
świetności. Niebagatelna będzie rola Aglomeracji 
Ostrowsko-Kaliskiej i ZIT-ów. Planowane jest utworzenie 
Stowarzyszenia Doliny Rzeki Prosny, którego głównym 
zadaniem będzie aplikowanie o środki zewnętrzne na 
budowę kanalizacji. Dzięki temu woda w zbiorniku 
w Szałem powinna być dużo czystsza. 
Kolejną omawianą kwestią była konieczność uporządko-
wania gospodarki ściekowej na terenie gminy Opatówek, 
Szczytniki, a także Błaszki - w tym zakresie gmina 
Opatówek podjęła już wyzwanie budując kanalizację
wzdłuż ulicy Kaliskiej. Inwestycja ta jest w trakcie 
realizacji, a jej kolejnym etapem będzie przyłączenie do 
kanalizacji kolejnych ulic w Szałem. Zwrócono uwagę na 
fakt, że nie ma jednej jednostki, która odpowiadałaby 
w całości za zalew i tereny przylegające do niego, 
bowiem zarządcą samego zbiornika jest Marszałek 
Województwa Wielkopolskiego, właścicielem terenów 
rekreacyjnych (ok. 8 ha) jest gmina Opatówek, a 1,5 km 
ul. Pokrzywnickiej należy do miasta Kalisza. 
 

Budowa kanalizacji we wsi Szałe
Trwają końcowe prace przy budowie sieci kanalizacji 
sanitarnej w Szałem - etap I wraz z budową przepom-
powni ścieków i komory pomiarowej. Inwestycja przebie-
ga zgodnie z założonym harmonogramem określonym 
w dokumentacji projektowej. 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 Gos-
podarki i Ludności Wiejskiej, gmina Opatówek uzyskała
dofinansowanie w wysokości 50%. Łączna długość 
kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wyniesie ok. 7300 mb. 
Prace rozpoczęły się od ul. Kaliskiej i Słonecznej. 
Planowany termin zakończenia robót to 29 maja 2015 
roku. Możliwość podłączania posesji do wybudowanej 
kanalizacji przewiduje się od miesiąca lipca 2015 roku, 
szczegółowe informacje zostaną podane na stronie 
internetowej Gminy Opatówek www.opatowek.pl. 
 

Budowa wielofunkcyjnego boiska w Chełmcach 
Trwają prace komisji przetargowej przy przetargu 
nieograniczonym na budowę boiska sportowego wielo-
funkcyjnego o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej 
w Chełmcach o wymiarach areny 24,00 x 44,00 m 
z ogrodzeniem dla boisk sportowych o wys. 4,00 m wraz 
z wyposażeniem w sprzęt sportowy oraz zagospodaro-
waniem w elementy małej architektury. Projektowane 
boisko sportowe jest obiektem wielofunkcyjnym, na 
którym projektuje się boiska do gry: w siatkówkę, tenisa 
ziemnego, koszykówkę, piłkę ręczną i nożną. Wartość 
inwestycji to ok. 400 000 zł. Na to zadanie złożono 
wniosek do Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu 
Marszałkowskiego w Poznaniu o ujęcie go w Wielo-
letnim Programie Rozwoju Bazy Obiektów Sportowych 
Województwa Wielkopolskiego w latach 2014-2018 
w oparciu o środki pochodzące z Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej. 

 

Nowe boisko wielofunkcyjne w Tłokini Wielkiej 
W ramach projektu współfinansowanego ze środków 
unijnych przy Zespole Szkół w Tłokini Wielkiej powstało
boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią do gry 
w tenisa ziemnego, piłkę ręczną, piłkę siatkową oraz 
koszykówkę. Dla bezpieczeństwa uczniów boisko zostało
ogrodzone. Całkowity koszt tego zadania to kwota 
219 807,36 zł, z czego dotacja wyniosła 74 100,00 zł.
Wykonawcą boiska była firma SODEX Sp. z o.o. ze 
Złotnik, a dzięki łagodnej zimie prace postępowały
w szybkim tempie i zakończyły się w marcu br. 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013 w ramach działania 4.1.3 Wdrażanie Lokalnych 
Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają
warunkom przyznania pomocy w ramach działania 
Odnowa I Rozwój Wsi. 
 
Remonty dróg 
Na zapytanie o cenę usługi dotyczącej bieżącego utrzy-
mania dróg w zakresie napraw cząstkowych nawierzchni 
tłuczniowych i asfaltowych, pracy równiarki oraz walca 
wpłynęły dwie oferty. Wybrana została oferta najkorzyst-
niejsza cenowo firmy Usługowo-Drogowej "Dromax" 
z Chełmc. Prace na drogach gminnych, zgłoszone przez 
sołtysów wsi zostały wykonane w ramach bieżącego 
utrzymania dróg oraz napraw po sezonie zimowym. 
W/w prace w miarę potrzeb będą kontynuowane. 
Do końca czerwca br. planowane jest zakończenie 
następujących zadań inwestycyjnych: 
- przebudowa drogi gminnej w Zawadach, koszt prac: 

152 tys. zł
- przebudowa drogi gminnej w Sierzchowie (tzw. Poli-

gon), koszt prac: 82 tys. zł
- przebudowa drogi gminnej Tłokinia Wielka - Tłokinia 

Mała, koszt prac: 147 tys. zł
Zostały opracowane dokumentacje na n/w zadania 
inwestycyjne w zakresie przebudowy dróg gminnych: 
- przebudowa nawierzchni drogi gminnej Chełmce - 

Stobno 
- przebudowa nawierzchni drogi gminnej Opatówek - 

Borów 
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- przebudowa nawierzchni drogi gminnej Opatówek, 
ul. Parkowa 

- przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Chełmcach 
 

Podjazd dla niepełnosprawnych 
Zakończono realizację zadania pn. "Podjazd dla niepeł-
nosprawnych wraz z dostawą i montażem platformy 
schodowej w Szkole Podstawowej w Opatówku". Zada-
nie, obsługiwane przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu, 
zostało dofinansowane ze środków PFRON w ramach 
"Programu wyrównywania różnic między regionami" - 
Obszar B. Łączna wartość projektu wynosi 69 126 zł,
w tym środki własne gminy to 42 477 zł, środki PFRON 
to kwota 26 649 zł.

Realizacja tego zadania umożliwi samodzielny wjazd do 
budynku szkoły dzieciom poruszającym się na wózku 
i samodzielny dojazd do klaso-pracowni położonych na 
wysokim parterze. Umożliwi również samodzielny wjazd 
do budynku szkoły interesantom, a w przyszłości wybor-
com poruszającym się na wózkach. 
 
Gospodarka wodno - kanalizacyjna 
Trwają prace związane z uzyskaniem pozwolenia wod-
no-prawnego na pobór wód podziemnych w celu zaopa-
trzenia w wodę mieszkańców Janikowa, Modły, Sierz-
chowa i Warszewa z ujęcia ujmującego czwartorzędny 
poziom wodonośny w miejscowości Rajsko (studnia nr 2, 
dodatkowa). 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro netto wyło-
niono wykonawcę na wykonanie dokumentacji projekto-
wej dla przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji uzdatniania 
wody w miejscowości Rajsko, gm. Opatówek". Wybrany 
wykonawca to firma Profi Projekt Jakrzewski i Wspólnicy 
Sp.K. z Witaszyczek. Cena brutto wybranej oferty to 
34 071 zł.

Prace remontowe w budynkach komunalnych 
W marcu br. do Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Wielkopolskiego w Poznaniu złożony został wniosek 
o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytkowych budynkach miesz-
kalnych przy ul. Szkolnej w Opatówku. Gmina planuje 

wymianę pokrycia dachu na budynkach pofolwarcznych 
- budynki te stanowią zabytek i są pod opieką konserwa-
torską.
Trwają prace związane z odnowieniem klatki schodowej 
w budynku komunalnym przy ul. Kościelnej 1B - II klatka. 
Dotychczasowy koszt, jaki został poniesiony to kwota 
6 231,34 zł.
Zakończono następujące prace związane z bieżącym 
utrzymaniem zasobów mieszkaniowych na terenie gmi-
ny Opatówek: 
- przebudowa instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej 

przy budynku komunalnym ul. Kościelna 17, koszt 
prac 2 083,61 zł.

- po remoncie klatki schodowej w budynku przy ul. 
Poniatowskiego 2 zamontowano nowe skrzynki 
pocztowe, poniesiony koszt to kwota 780 zł.

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

WIADOMOŚCI KULTURALNE 
 

Święto Powiatu Kaliskiego 
24 stycznia br. odbyło się doroczne Święto Po-

wiatu Kaliskiego, tym razem zorganizowane w Hali 
Widowiskowo-Sportowej im. Polskich Olimpijczyków 
w Opatówku. Zaproszonych gości powitał Przewodni-
czący Rady Powiatu Kaliskiego Mieczysław Łuczak. 
W swoim przemówieniu zwrócił szczególną uwagę na 
25. rocznicę wolnych, demokratycznych wyborów samo-
rządowych. 

Starosta Kaliski Krzysztof Nosal i Przewodni-
czący Rady Powiatu Kaliskiego wręczyli medale Zasłu-
żony dla Powiatu Kaliskiego wyjątkowym osobom i insty-
tucjom, które swoją codzienną pracą i działalnością
charytatywną wpływają na rozwój powiatu, rozwój kul-
tury i tradycji regionu oraz jego promocję. W tym roku 
medale otrzymali: Andrzej Dolny - nauczyciel, wieloletni 
działacz samorządowy, Wicestarosta Powiatu Kaliskiego 
w minionej kadencji; Orkiestra Dęta OSP w Iwanowicach 
- za propagowanie kultury, podnoszenie poziomu artys-
tycznego, promowanie tradycji muzycznych i artystycz-
nych oraz Zakład Aktywności Zawodowej w Swobodzie 
za działalność na rzecz wspierania osób niepełnospraw-
nych, organizację ich życia, podejmowane działania na 
rzecz rozwoju podopiecznych zakładu, poprzez rehabili-
tację zawodową, społeczną i zdrowotną.

Wręczono również statuetki Sportowca Roku 
Powiatu Kaliskiego. Otrzymali je: Bartłomiej Matysiak - 
Mistrz Polski w kolarstwie szosowym, Eryk Latoń -
Wicemistrz Polski w kolarstwie na torze, Patryk Trzciński 
- aktualny Mistrz Polski Młodzików w boksie oraz 



Wiadomości Gminne str. 5/28 

Aleksander Stawirej - Mistrz Świata w kickboxingu, 
jednocześnie najbardziej utytułowany zawodnik ZIĘTEK 
Team Brzeziny. Statuetki otrzymali również wieloletni 
uczestnicy Wielkoorkiestrowej Sztafety Cyklistów jeż-
dżący co roku z Kalisza do Warszawy: Bronisław 
Krakus, Andrzej Wolniak, Zbigniew Sobczak, Krzysztof 
Nosal, Wioletta Przybylska, Renata Rzepecka, Mariusz 
Kurzajczyk, Marek Baumgart, Jan Kolański i Robert 
Bielawski. Część artystyczną wieczoru zapewniła grupa 
Free Brass Band pod batutą Marka Kubery oraz woka-
liści ze studia PIANO SONG. Święto Powiatu zakończył
koncert Trzech Tenorów z operetki w Poznaniu. Gminę
Opatówek reprezentowali: Wójt Gminy, Sekretarz Gminy 
oraz radni na czele z Przewodniczącym Rady Gminy. 
 
Karnawałowe "Spotkania ze sztuką"

31 stycznia br. odbył się Koncert Karnawałowy, 
otwierający drugi cykl "Spotkań ze sztuką - Opatówek 
2015" organizowany przez Inicjatywę dla Opatówka. 
W gościnnym Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku 
odbył się niezwykle energiczny występ wrocławskiego 
zespołu, grającego znane utwory muzyki rock'n'roll. 
W jej rytmie wystąpili: Bartek Sypniewski - wokal, Wiktor 
Kuzniecow junior - gitara, Maciej Burek - gitara, Tomasz 
Marut - fortepian, Kacper Mikołajuk - bas, Michał Nowa-
kowski - perkusja. Publiczność jak zwykle nie zawiodła, 
wypełniając salę fortepianową opatóweckiego muzeum. 
Koncert poprowadził Mateusz Walczak, który tak jak rok 
temu jest dyrektorem projektu. 

Koncert odbył się dzięki wsparciu partnerów: 
Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, Alkal SA, Dru-
karni OFFSET KOLOR, Kwiaciarni Malwa, pp. Marii 
i Dawida Borowiaków, pp. Jadwigi i Henryka Menclów 
oraz pp. Bożeny i Eugeniusza Wojtaszków. Choć to 
pierwsze "Spotkanie ze sztuką" w tym roku, a szóste 
w całej historii projektu, to jednak organizatorzy już pla-
nują kolejne działania, na które serdecznie zapraszają.

Dzień Seniora w Czajkowie 
Grupa 45 osób - seniorów z gminy Opatówek, 

w ramach współpracy, została zaproszona przez Stowa-
rzyszenie "Razem dla Czajkowa" oraz Wójta Gminy 
Czajków na Dzień Seniora, który odbył się 1 lutego br. 
w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Czajkowie. Wójt 
Gminy Czajków Henryk Plichta, wraz z Prezesem Sto-
warzyszenia "Razem dla Czajkowa" Danutą Przybyłek, 
w serdecznym powitaniu zaznaczył ciągłość współpracy 
pomiędzy naszymi gminami m.in. w organizacji Dnia 

Seniora - kontynuacją imprezy Czas Seniora, która 
odbyła się w 2014 r. w Opatówku. 

"Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu" - 
hasło to było myślą przewodnią uroczystości. Do Czaj-
kowa, w piękne niedzielne popołudnie, wyruszyła grupa 
45 członków Towarzystwa Przyjaciół Opatówka, Koła
Gospodyń Wiejskich oraz Kapela Sami Swoi, która 
swoim występem reprezentowała gminę Opatówek. 
Wspólnie z seniorami wyjechali do Czajkowa: Przewod-
niczący Rady Gminy Opatówek Paweł Bąkowski, Prezes 
Towarzystwa Przyjaciół Opatówka Jan Kowalkiewicz, 
doradca WODR Krystyna Nowak, Przewodnicząca Koła
Gospodyń Wiejskich w Opatówku Halina Dobrzańska 
oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
Violetta Galant. Spotkanie uświetniły występy: Krzysz-
tofa Ogórkiewicza z Kabaretu Przyjaciele Beny Hilla 
z Ostrowa Wlkp., Zespołu Czajkowianki pod kierownic-
twem Stefana Chowańskiego oraz kapeli Sami Swoi 
z Opatówka pod kierownictwem Jerzego Knopa. 

Z seniorami z gminy Czajków i gminy Opatówek 
spotkał się poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej 
Grzyb, senator RP Andżelika Możdżanowska, Wiece-
marszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Gra-
bowski oraz radny Sejmiku Województwa Wielkopol-
skiego Mikołaj Grzyb. 
 
Koncert charytatywny dla Julki 

W Gminnym Ośrodku Kultury w Opatówku odbył
się koncert charytatywny z licytacją na rzecz Julki 
Domagały - mieszkanki naszej gminy. Koncert odbył się
w ramach projektu socjalnego trzech studentek kierunku 
praca socjalna w WSIiU Łódź - Angeliki Wielgosz, Patry-
cji Strankowskiej i Adrianny Perek. Niedzielny wieczór 
zgromadził ponad 150 osób - wszyscy przyszli pomóc 
małej Julce. Dochód z licytacji oraz ze zbiórki do puszek 
został w całości przekazany rodzicom Julki. Dzięki 
ludziom dobrej woli udało się zebrać 6 668,15 zł! Kwota 
ta pozwoli na zakup rowerka rehabilitacyjnego, który od 
dawna jest marzeniem dziewczynki. Ofiarność sponso-
rów przerosła oczekiwania organizatorek - rzeczy prze-
kazanych do licytacji było bardzo dużo, dlatego też nie 
wszystkie zostały wystawione na licytacji podczas kon-
certu. Pozostałe rzeczy można zalicytować na portalu 
społecznościowym Facebook "Bazarek DLA JULKI". 
Pieniądze z dalszej sprzedaży będą również przekazane 
na konto Julii, aby ułatwić jej rehabilitację.

Organizatorki składają serdeczne podziękowa-
nia dla wszystkich, którzy otworzyli swoje serca i wsparli 
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dziewczynkę. Ogromne podziękowania przekazujemy 
Mieczysławie Jaskule, dyrektor GOK w Opatówku za 
ogromne zaangażowanie i pomoc w organizacji koncertu 
oraz sprzymierzeńcom projektu - Annie Marszał-Olejnik, 
Annie Kotwas i Natalii Żebrowskiej. Dziękujemy również
wszystkim sponsorom, szczególnie z gminy Opatówek: 
Zakładowi Cukierniczemu p. Jadwigi Mencel, pp. Marcie 
i Przemysławowi Sroczyńskim, p. Halinie Sroczyńskiej, 
p. Elżbiecie Sowie, p. Bożenie Wlaźlak, p. Annie Jabłoń-
skiej, p. Elżbiecie Wojtaszek, p. Danucie Królikiewicz, 
p. Lucynie Wojtaszek, a także wolontariuszom z Gimna-
zjum w Opatówku za pomoc przy organizacji koncertu. 

Podziękowania składamy również artystom, którzy 
wystąpili na koncercie - Gabrieli Sieradzkiej, Gabrieli 
Michalak, Martynie Kołodziejczyk, Wiktorii, Filipowi, 
Kacprowi, Mateuszowi i Dariuszowi Zielińskim. Wystąpił
także kabareciarz Ryszard Mazur oraz klaun Bolesław 
Ogorzelski. 
 
"Czerwona Kalina" z gościnnym występem w Opa-
tówku 

Z okazji Dnia Kobiet w Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Opatówku wystąpił Państwowy Zespół Pieśni 
i Tańca "Czerwona Kalina" z Tarnopola na Ukrainie. 

W wypełnionej po brzegi sali GOK-u, zespół dał koncert, 
na który złożyły się ludowe ukraińskie tańce i pieśni, 
a także popisy solistów. Pod kierownictwem artystycz-
nym Wasilija Irmijczuka, poprzez śpiew, taniec, instru-
menty, bogato zdobione stroje, zespół propaguje 
ukraińską kulturę ludową i działa na rzecz dzieci 
z walczącego Donbasu. Było także stoisko z przepięk-

nymi ludowymi artykułami rękodzielniczymi, a wśród 
nich wielobarwne korale, ręcznie malowane drewniane 
figurki, opaski na włosy, bransoletki, "matrioszki", 
makatki, ikony, wielkanocne kartki i pisanki oraz wiele 
innych. 

Wszystkie obecne panie otrzymały od władz 
gminy słodki upominek. Życzenia okolicznościowe 
w imieniu Wójta Gminy Opatówek Sebastiana Wardęc-
kiego złożyli Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic oraz 
Przewodniczący Rady Gminy Paweł Bąkowski, którzy 
jednocześnie pełnili funkcję prowadzących. Upominki od 
organizatorów otrzymali także zaproszeni artyści. Mamy 
nadzieję, że był to udany wieczór, a występ oraz przed-
stawione utwory muzyczne zapadły w pamięci drogich 
pań. Organizatorem koncertu był Gminny Ośrodek Kul-
tury w Opatówku pod kierownictwem Mieczysławy Jas-
kuły oraz Urząd Gminy w Opatówku. Organizatorzy 
planują, aby takie koncerty odbywały się już cyklicznie. 
 
Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej 

Przez trzy dni trwały przesłuchania uczestników 
Międzygminnego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Mło-
dzieżowej "Opatówek 2015" w Gminnym Ośrodku Kultu-
ry w Opatówku. Zgłosiło się 120 utalentowanych solis-
tów z gmin powiatu kaliskiego i Kalisza, których oceniało
jury w składzie: Eryk Szolc - muzyk, założyciel i woka-
lista grupy Sunday Singers, wykładowca Wydziału Peda-
gogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu, Adam Michalak 
- muzyk, założyciel i wokalista grupy Sunday Singers, 
wykładowca Wydziału Pedagogiczno - Artystycznego 
UAM w Kaliszu oraz Marzena Ugorna - wokalistka, fina-
listka Voice of Poland. 

W otwarciu festiwalu udział wzięli: Wicestarosta 
Kaliski Jan Adam Kłysz, Wójt Gminy Szczytniki Marek 
Albrecht oraz Sekretarz Gminy Opatówek Krzysztof 
Dziedzic. Organizatorami imprezy jest Gminny Ośrodek 
Kultury w Opatówku, Gminny Ośrodek Kultury w Szczyt-
nikach oraz Starostwo Powiatowe w Kaliszu. Do finału
zakwalifikowali się:

kategoria wiekowa klasy 0-I szkół podstawowych
- Marta Wawrzyniak z Zespołu Szkolno-Przedszkol-

nego w Kościelcu 
- Rozalia Piątkowska z Zespołu Szkół w Zbiersku 
- Małgorzata Łuczak z Gminnego Ośrodka Kultury 

w Opatówku 
- Natalia Gawłowicz ze szkoły Podstawowej w Opa-

tówku 
- Cornelia Andrzejak z Zespołu Szkół w Zbiersku 
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kategoria wiekowa klasy II-III szkół podstawowych
- Anna Shkirman-Zimny z Zespołu Szkół w Szczytni-

kach 
- Anna Przepiórka z Zespołu Szkół w Iwanowicach 
- Cezary Mażuchowski z Zespołu Szkół w Tłokini 

Wielkiej 
- Patrycja Łukacka z Gminnego Ośrodka Kultury 

w Szczytnikach 
- Karolina Janiak ze Szkoły Podstawowej w Opatówku 
- Nikola Cierlaczyk z Niepublicznej Szkoły Podsta-

wowej w Biernatkach 

kategoria wiekowa klasy IV-VI
- Martyna Wosiek ze Szkoły Podstawowej w Opa-

tówku 
- Maria Wolf ze Szkoły Podstawowej w Opatówku 
- Aleksandra Świerek ze Szkoły Podstawowej w Koź-

minku 
- Kornelia Raźniewska z Zespołu Szkół w Jankowie 

Pierwszym 
- Katarzyna Kosmowska z Zespołu Szkół w Jankowie 

Pierwszym 
- Amelia Jaworska z Zespołu Szkół w Rajsku 
- Natalia Bora z Zespołu Szkół w Chełmcach 

kategoria wiekowa gimnazja
- Ewa Siewieja z Zespołu Szkół w Iwanowicach 
- Adrianna Pietura z Gimnazjum w Koźminku 
- Gabriela Michalak z Gimnazjum w Opatówku 
- Karolina Majdacka z Gimnazjum w Liskowie 
- Agnieszka Kaleta z Zespołu Szkół w Chełmcach 
- Karolina Janiak z Gimnazjum w Opatówku 
- Anna Czarnecka z Zespołu Szkół w Szczytnikach 
 

kategoria wiekowa ponadgimnazjalna
- Gabriela Sieradzka z Gminnego Ośrodka Kultury 

w Opatówku 

- Dominik Niklas z Gminnego Ośrodka Kultury w Opa-
tówku 

- Julita Balcerzyk z Gminnego Ośrodka Kultury w Że-
lazkowie 

 

Koncert finałowy XV Międzygminnego Festiwalu Piosen-
ki Dziecięcej i Młodzieżowej odbył się 29 marca w sali 
fortepianowej Muzeum Historii Przemysłu. W koncercie 
udział wzięła Marzena Ugorna oraz finaliści poprzednich 
edycji festiwalu. Z rąk Starosty Kaliskiego, Wójta Gminy 
Opatówek i Wójta Gminy Szczytniki wyróżnieni wyko-
nawcy otrzymali dyplomy i nagrody. 
 
Spotkanie z Babą Wielkanocną

Spotkanie z Babą Wielkanocną wpisało się na 
stałe do kalendarza wydarzeń organizowanych przez 
Koło Gospodyń Wiejskich w Opatówku. II Spotkanie 
z Babą Wielkanocną odbyło się 22 marca br. w sali OSP 
w Opatówku. 

Tradycyjne potrawy wielkanocne: żurek, kapusta 
kiszona z białą kiełbasą, sałatki i jaja w różnych posta-
ciach oraz "wielkanocne baby" przygotowały panie 
z KGW pod czujnym okiem Jadwigi Mencel. W spotka-
niu uczestniczyli mieszkańcy gminy Opatówek, a także
sąsiednich miejscowości i zaproszeni goście. 

Organizatorzy przygotowali szereg konkursów 
m.in.: malowanie jajek, picie przez smoczek, dmuchanie 
balonów i wiązanie krawata. Dużą atrakcją i niespo-
dzianką spotkania był występ pt.: "Trudne dzieciństwo 
Franka". Uczestnicy spotkania otrzymali piękne ozdoby 
wielkanocne wykonane przez członkinie koła. Na zakoń-
czenie spotkania Przewodnicząca KGW w Opatówku 
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podziękowała wszystkim za przybycie, a członkiniom 
KGW za przygotowanie stołów wielkanocnych, smacz-
nych potraw i ozdób wielkanocnych. Uśmiech na twa-
rzach uczestników był najlepszą zachętą do organizo-
wania podobnych spotkań.

Wielkopolski Rolnik Roku 
22 marca br. w Sali Ziemi na terenie Międzyna-

rodowych Targów Poznańskich Wicemarszałek Woje-
wództwa Krzysztof Grabowski wyróżnił najlepszych wiel-
kopolskich rolników. Zwycięzcy konkursu otrzymali sta-
tuetkę Siewcy oraz tytuł Wielkopolskiego Rolnika Roku. 

W ciągu 13 lat trwania konkursu, którego głów-
nym celem jest promocja wielkopolskiego rolnictwa, 
nagrodę główną - statuetkę Siewcy otrzymało 126 rolni-
ków z blisko 1000, którzy przystąpili do konkursu. Kan-
dydatów do udziału w tegorocznej edycji konkursu 
zgłosiła także Wielkopolska Izba Rolnicza. 

W bieżącej edycji do udziału w konkursie zgło-
szono 62 gospodarstwa. Kapituła wybrała spośród nich 
najlepszą dwudziestkę, a następnie wskazała 10 laure-
atów, do których trafiła statuetka Siewcy i nagroda 
w wysokości 10 tys. zł. Z powiatu kaliskiego nagrodzeni 
zostali: Jarosław Wanga z Nędzerzewa (gmina Opató-
wek) w kategorii produkcja ogrodnicza oraz Włodzimierz 
Cailer z Blizanówka (gmina Blizanów) w kategorii pro-
dukcja roślinna i zwierzęca. Podczas uroczystości samo-
rząd gminy Opatówek reprezentował Wójt gminy Seba-
stian Wardęcki. Organizatorem konkursu Wielkopolski 
Rolnik Roku był Samorząd Województwa Wielkopol-
skiego. 

Promocja książki "Stefan January Giller" 
W wiosenne popołudnie 23 marca br., w murach 

Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku 
odbyła się promocja nowej książki pt. "Stefan January 
Giller" napisanej przez Jadwigę Miluśką-Stasiak. Uro-
czystość poprowadzili uczniowie: Aleksandra Zimna 
i Mateusz Gruszka - członkowie Szkolnego Klubu Euro-
pejskiego "Opatus". Zebranym przypomniano działal-
ność Jadwigi Miluśkiej-Stasiak, regionalistki i dyrektorki 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatówku. Przedsta-
wiono pozycje książkowe autorki zgromadzone na szkol-
nej wystawie. Zaprezentowano liczne nagrody i wyróż-
nienia za dotychczasową działalność. Pani Jadwiga 
Miluśka-Stasiak w swojej książce i w interesującej pre-
zentacji odkryła wiele nieznanych dotąd faktów z życia 
rodziny Gillerów, szczególnie Stefana i jego związków 
z Opatówkiem. 

Licznie zgromadzeni uczestnicy spotkania na-
grodzili występ gromkimi brawami i osobistymi podzięko-
waniami. W imieniu władz samorządowych gratulacje 
autorce złożyli: Krzysztof Dziedzic - radny Powiatu Kalis-
kiego, Sekretarz Gminy i Paweł Bąkowski - Przewodni-
czący Rady Gminy. W dowód uznania za współpracę,
wielkie serce i wyjątkową przyjaźń gimnazjaliści nadali 
pani Jadwidze Miluśkiej-Stasiak tytuł Honorowego 
Członka Szkolnego Klubu Europejskiego "Opatus". Pani 
Miluśka-Stasiak jest pierwszą dorosłą osobą, która takie 
wyróżnienie otrzymała. Wyjątkowy nastrój i atmosferę
spotkania podkreśliły piosenki o Opatówku i wiersze 
Stefana Gillera wykonane przez gimnazjalistów. Spotka-
nie zakończyło się rozmowami przy kawie, herbacie 
i pysznym drożdżowcu. 
 

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

WIADOMOŚCI BIBLIOTECZNE 
 

Zajączki, Motylki czy Wiewiórki ? 
Na uwagę zasługuje fakt dobrej współpracy 

biblioteki z Publicznym Przedszkolem w Opatówku. 
Na pewno ma na to wpływ bliskie sąsiedztwo placówek, 
co liczy się szczególnie w okresie jesienno-zimowym, 
kiedy aura nie zawsze sprzyja spacerom. W każdą śro-
dę do biblioteki zaglądają na zmianę Zajączki, Motylki, 
Wiewiórki i chętnie słuchają czytanych bajek, biorą udział
w rozmaitych zabawach i myszkują po bibliotece. 
Częstym i lubianym przez dzieci zajęciem jest wspinanie 
się po drabinie i samodzielne wybieranie książeczek do 
oglądania. 
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Spotkania te mają ogromne znaczenie dla roz-
woju dzieci na tak wczesnym etapie edukacji. Wielu 
spośród odwiedzających bibliotekę przedszkolaków czyni 
to po raz pierwszy. 

Niezwykle ważnym jest fakt, że wiele z tych 
dzieci jeszcze tego samego dnia przyprowadza rodzica, 
by pokazać gdzie było z panią przedszkolanką i prosi 
o książeczki do domu. Tym sposobem do grona czytelni-
ków biblioteki w Opatówku dołączają nowi mali miłośnicy 
książek, którzy z czasem nie wyobrażają sobie jak 
można pójść spać bez przeczytanej przez rodziców 
bajeczki. 
 
Zajęcia z Latarniczką Polski Cyfrowej Równych 
Szans 

Biblioteka kontynuuje prowadzenie bezpłatnych 
zajęć z obsługi komputera i Internetu dla dorosłych 
z Latarniczką Polski Cyfrowej Równych Szans. W lutym 
br. zajęcia odbywały się w pracowni komputerowej Zes-
połu Szkół w Tłokini Wielkiej, a w marcu - w Zespole 
Szkół w Rajsku. 

Chętni mogli poznać od samych podstaw 
zasady pracy z komputerem. Program zajęć był dosto-
sowany do potrzeb i życzeń uczestników. Ćwiczono 
m.in. pisanie tekstów i wyszukiwanie różnego rodzaju 
informacji w Internecie, demonstrowano sposoby zała-
twiania rozmaitych spraw z życia codziennego przez 
Internet, rozmawiano o zasadach zachowania bezpie-
czeństwa i prywatności w Internecie. W zajęciach wzięło
udział w sumie 25 osób z Tłokini Wielkiej, Tłokini Koś-
cielnej, Rajska, Janikowa, Szałego, Opatówka. Dzięku-

jemy dyrekcji Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej oraz 
dyrekcji Zespołu Szkół w Rajsku za udostępnienie pra-
cowni komputerowych, nauczycielom, pracownikom 
administracji i obsługi oraz wszystkim innym osobom za 
pomoc, bez której te zajęcia nie mogłyby się odbywać.

Działania Latarniczki obejmowały również pre-
zentacje multimedialne pt. "Strażacki Internet” przedsta-
wiane podczas zebrań walnych Ochotniczych Straży
Pożarnych w Borowie, Rajsku i Chełmcach. Prezentacja 
ukazywała wybrane strony internetowe o tematyce stra-
żackiej o zasięgu ogólnopolskim, regionalnym i lokal-
nym, usługi on-line, które mogą być wykorzystane przez 
OSP oraz przegląd informacji o danych jednostkach 
OSP, które można znaleźć w Internecie. Niespodzianką
dla zebranych było wyświetlenie prezentacji z działal-
ności jednostek OSP w ostatnim roku oraz zdjęć 
historycznych. W kwietniu 2015 r. zajęcia komputerowe 
prowadzone będą w Bibliotece Publicznej Gminy Lisków. 
 
Jak powstaje książka 

W podstawie programowej uczniów klas drugich 
szkoły podstawowej znajduje się między innymi temat 
"Jak powstaje książka”. Gminna Biblioteka Publiczna 
im. Braci Gillerów wyszła naprzeciw temu założeniu 
organizując na początku każdego roku kalendarzowego 
lekcję biblioteczną, która cieszy się zawsze dużym 
zainteresowaniem ze strony dzieci. W tym roku, w lutym 
odwiedzili nas uczniowie klasy II a z wychowawczynią
Anetą Cyl i klasy II b z wychowawczynią Olgą Woźniak. 

Biblioteka proponuje wszystkim zainteresowa-
nym nauczycielom i wychowawcom możliwość zorgani-
zowania zajęć na dowolny temat związany z programem 
nauczania bądź z historią regionu, od poziomu przed-
szkola do szkół ponadgimnazjalnych. 
 
Pejzaż i architektura Władysława Kościelniaka 

Od początku marca br. czytelnicy i goście naszej 
biblioteki mają okazję podziwiać kolejną, szóstą w na-
szej bibliotece, wystawę prac Władysława Kościelniaka, 
nestora kaliskich artystów-plastyków. Artysta zaprzyjaź-
niony z Opatówkiem i biblioteką jest w niej obecny na 
stałe od wielu lat poprzez grafiki dawnego Opatówka 
i panoramę "Miasteczka Róży Wiatrów” w czytelni biblio-
teki, makietę opatowskiego zamku, historyczne publi-
kacje książkowe na temat Kalisza oraz liczne zbiory tek 
rysunków i ekslibrisów. Przez lata biblioteka zgromadziła
olbrzymią kartotekę "Wędrówek ze szkicownikiem" 
publikowanych na łamach "Ziemi Kaliskiej”. 
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Obecna wystawa zatytułowana "Pejzaż i archi-
tektura” przedstawia prace wykonane w latach 2011-
2014 przez artystę, który w tym roku ukończy 99 lat. 
Są wśród nich obrazy odzwierciedlające jego fascynację
pięknem przyrody. Szczególne miejsce zajmują tu 
olbrzymie, stare drzewa będące świadkami wielkiej 
i małej historii, które można spotkać wszędzie, także
w naszej najbliższej okolicy. Artysta dostrzega szczegól-
nie urokliwe zakątki parków, zatrzymuje się przy niewiel-
kich skupiskach drzew ukrywających tajemnicze stawki, 
dociera do ukrytych wśród przyrody prymitywnych 
glinianych budowli. Zachwyca się pięknem architektury 
drewnianej i zachęca do spojrzenia na znane w Polsce 
murowane budowle sakralne i świeckie. 

Wystawa jest także wspomnieniem licznych po-
dróży odbytych przez artystę. Wrażenia, jakie wywarło
na nim bogactwo i różnorodność architektury Ziemi 
Świętej oraz krajów na wschodzie i południu Europy, 
wracają w nowych ujęciach. Przywołaniem pamięci mor-
skich podróży jest także pejzaż morski z rybackimi 
kutrami. "Pejzaż i architektura” Władysława Kościelniaka 
to kolejna wystawa świadcząca o jego aktywności twór-
czej i zachwycie nad pięknem świata przyrody i architek-
tury. Wystawa będzie czynna do końca czerwca 2015 r. 
i można ją oglądać w godzinach pracy biblioteki od 
poniedziałku do piątku od 7:30 do 19:00, w soboty od 
8:00 do 13:00. Serdecznie zapraszamy! 
 
Zapachy i smaki Indii w bibliotece 

Ostatni dzień kalendarzowej zimy przebiegał
w bibliotece pod hasłem "Indie". Tego dnia w bibliotece 
roznosiły się zapachy indyjskich kadzideł, a w dużym 
holu i w czytelni pojawiły się zdjęcia i różnorodne ekspo-
naty z tego egzotycznego dla nas kraju. Przewodnikami 
po Indiach była para podróżników: Karolina Bazan i Mar-
cin Mierzejewski, którzy wraz z córką Konstancją wrócili 
niedawno z Nepalu, a jesienią ubiegłego roku odwiedzili 
indyjski stan Radżasthan. Podróżowanie stało się ich 
pasją i sposobem na życie. Każda podróż pozwala nie 
tylko na poznanie innych krajów i kultur, ale także, 
poprzez nieprzewidziane trudności i sytuacje, na pozna-
nie siebie. Z podróży przywieźli wiele wrażeń utrwalo-
nych na zdjęciach, płyty z muzyką, liczne pamiątki oraz 
cenne doświadczenia. 

Uczestnicy spotkania zgromadzeni w czytelni 
biblioteki z zainteresowaniem słuchali opowieści o In-
diach. Cenne były rady podróżników dotyczące plano-
wania podróży, bagażu, szczepień oraz życia i zwiedza-

nia na miejscu. Okazuje się, że ceny hoteli, żywności 
oraz biletów kolejowych w Indiach są dla Europejczyków 
bardzo niskie. Podróżnicy przywieźli ze sobą także
książki, które pozwoliły im przygotować się do wyjazdu, 
zapoznać z atrakcjami turystycznymi oraz praktycznymi 
radami. Książki o Indiach są dostępne także w biblio-
tece. 

Wielką atrakcją była dla wszystkich pyszna in-
dyjska herbata Masala (z mlekiem, cukrem i przypra-
wami, takimi jak: imbir, ziarna anyżku, goździki, cyna-
mon, kardamon, czarny i zielony pieprz, szafran) przygo-
towana wcześniej przez podróżników. Ciekawość świa-
ta, odwaga samodzielnego podróżowania i umiejętność 
przystosowania się do niełatwych często warunków 
może wzbogacić życie każdego z nas. Przykładem byli 
nasi goście - podróżnicy z pobliskiej miejscowości Szałe. 
 
Zima, której nie było

Wiele osób deklaruje "nie lubię zimy". Zima daje 
się we znaki szczególnie wtedy gdy przyjdzie gwałtow-
nie, jest surowa i długa. Jaka była zima, którą mamy za 
sobą? Poza tym, że dni były krótkie, zimy w naszym 
regionie po prostu nie było. 

W czasie tegorocznych ferii, na spotkaniu zorga-
nizowanym 19 lutego dla najmłodszych czytelników 
Gminnej Biblioteki Publicznej, dzieci miały okazję poba-
wić się, posłuchać fragmentu opowiadania o zimie w Do-
linie Muminków oraz bajki Katarzyny Minasowicz pt. "Zi-
ma, której nie było". Treść bajek, wsparta jednocześnie 
zdjęciami krajobrazów zimowych z prezentacji multime-
dialnej, pozwoliła pomarzyć o pięknej, śnieżnej zimie 
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oraz stworzyć prace plastyczne, które posłużyły do 
zorganizowania wystawy w korytarzu biblioteki. 
 
Książka o Stefanie Gillerze 

W Kaliskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk uka-
zała się w serii Kaliszanie, biograficzna książka pt. "Ste-
fan January Giller" autorstwa Jadwigi Miluśkiej-Stasiak. 

Stefan January Giller żyjący w latach 1833-1918 był
znanym w swoim czasie na ziemiach polskich i za gra-
nicą poetą, jednym z najwybitniejszych mieszkańców 
Opatówka podpisującym swoje utwory - Stefan z Opa-
tówka. Jest jednym z patronów biblioteki, gimnazjum 
i ulicy na osiedlu Wądoły. Na jego rodzinnym domu 
w rynku w Opatówku widnieje pamiątkowa tablica. Poeta 
spoczął na miejscowym cmentarzu. 

Stefan Giller posiadał duży, cenny księgozbiór. 
Nieliczne ocalałe książki z tego księgozbioru znajdują
się w bibliotece w Opatówku. Poetę można nazwać
"ojcem” bibliotek publicznych w Opatówku, gdyż przy-
czynił się on do założenia pierwszych bibliotek dostęp-
nych dla ogółu mieszkańców Opatówka - czytelni po-
wstałej w 1905 r. w jego domu oraz zapewne biblioteki 
parafialnej tworzonej staraniem ks. Adama Marczew-
skiego od 1907 r. Książka jest do nabycia w Gminnej 
Bibliotece Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku. 
 
Tablety w bibliotece 

Z satysfakcją informujemy, że do Gminnej Biblio-
teki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku trafiło
6 tabletów Apple iPad Air wraz z dodatkowymi atrakcyj-
nymi akcesoriami. Obecnie bibliotekarze uczą się obsłu-
gi sprzętu i wykorzystania oprogramowania. Wkrótce 
iPady zostaną udostępnione bezpłatne w czytelni biblio-
teki. Będą także wykorzystywane na zajęciach kompute-
rowych. 

Sprzęt to wygrana w konkursie Fundacji Roz-
woju Społeczeństwa Informacyjnego ogłoszonym w ra-
mach Programu Rozwoju Bibliotek ph. "Tablety w Twojej 
bibliotece". Na konkurs wpłynęło aż 651 zgłoszeń od 
bibliotek z całej Polski. 121 bibliotek otrzymało po 6 ta-
bletów, dalsze 112 otrzymało po 3 takie urządzenia. 
Zgłoszenie naszej biblioteki znalazło się na wysokiej 
18 pozycji i uzyskało 92,5 pkt. na 100 możliwych. 
 
Pokaz wydruku 3D 

16 stycznia, dzięki firmie 3D Work z Opatówka, 
w bibliotece można było obejrzeć drukarkę 3D, dru-
kującą elementy przestrzenne. Magdalena i Tomasz 

Wiśniewscy, właściciele firmy, zaprezentowali swoją dru-
karkę 3D podczas pracy i przy pomocy prezentacji multi-
medialnej, w ciekawy i przystępny sposób, opowiedzieli 
o korzeniach druku 3D i jego różnych technikach. 
Uczestnicy pokazu poznali rozmaite zastosowania druku 
przestrzennego: w projektowaniu, konstruowaniu, medy-
cynie, modzie, w życiu codziennym, a nawet na orbicie 
okołoziemskiej. Okazało się, że wydruki 3D mogą po-
móc nam w leczeniu skutków złamań i kontuzji, przy 
niepełnosprawności (tzw. gips 3D, ortezy, protezy) oraz 
w oryginalnym zdobieniu deserów ("wydruki" 3D w cze-
koladzie), a także w przypadku, gdy nie można kupić
części zamiennej do maszyn i urządzeń.

Pokaz przyciągnął widzów z trzech pokoleń i nikt 
się nie nudził. Prawdopodobnie większość uczestników 
pokazu znała do tej pory druk przestrzenny jedynie 
z telewizji lub Internetu. W bibliotece można było nie 
tylko zobaczyć pracę drukarki, ale także obejrzeć przy-
kłady różnych wydruków 3D. 

Podczas pokazu drukarka cały czas pracowała, 
nakładając warstwami grubości 0,18 mm materiał zwany 
filamentem. W efekcie, po około 4 godzinach, powstała
figurka Sowy Mądrej Głowy, którą można oglądać
w bibliotece. 
 
Portrety królewskie Aleksandra Lessera 

Od lipca 2014 r. do lutego 2015 r. prezentowana 
była wystawa portretów królów i książąt polskich 
autorstwa Aleksandra Lessera i Toniego Szczepańskie-
go. Aleksander Lesser narysował 40 portretów w ołów-
ku, a jego głównym celem było zachowanie prawdy 
historycznej. Poczet został opublikowany w 1860 r. 
Po latach został nieco zapomniany. Pamięć o nim przy-
wrócił Tony Szczepański polski informatyk, historyk, 
bibliofil mieszkający w Stanach Zjednoczonych w Fort 
Lauderdale na Florydzie, który pokolorował obrazy. 

Pokolorowane portrety królewskie otrzymaliśmy 
w darze od Toniego Szczepańskiego, który od lat współ-
pracuje z naszą biblioteką. Jest on właścicielem cennej 
biblioteki poświęconej historii Polski, autorem wielu pu-
blikacji historycznych oraz przedsięwzięć o charakterze 
kulturalnym i społecznym. Stworzył i finansował utrzy-
manie wielojęzycznej strony internetowej dla ratowania 
Muzeum Polskiego w Rapperswilu. 
 
1% podatku dla Twojej OSP! 

Zwracamy się do wszystkich Państwa rozliczają-
cych się z dochodów za rok 2014 z prośbą o przekaza-
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nie 1% swojego podatku dochodowego na rzecz Ochot-
niczych Straży Pożarnych z naszej gminy jako Orga-
nizacji Pożytku Publicznego. Niech środki te pozostaną
w Państwa miejscowości i służą rozwojowi Waszej 
Ochotniczej Straży Pożarnej, a nie będą kierowane do 
budżetu państwa. 

Wystarczy w swoim zeznaniu rocznym (PIT) 
wpisać KRS 0000 116 212 oraz cel szczegółowy: nazwę
i adres z kodem pocztowym jednostki OSP z Państwa 
miejscowości. W latach poprzednich odnotowaliśmy już
wpływy z tytułu 1% do kilku jednostek OSP w naszej 
gminie. Tym małym gestem wyrażają Państwo poparcie 
dla druhów, którzy pracując społecznie, poświęcają dla 
innych swój czas, a nierzadko zdrowie i życie. Dzięku-
jemy za dotychczasowe wsparcie i prosimy o kolejne 
deklaracje w Państwa zeznaniach podatkowych. 
 

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Opatówku 
 

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

WIADOMOŚCI SPORTOWE 
 

Turniej Halowej Piłki Nożnej OSP Gminy Opatówek 
W sobotę 10 stycznia w hali im. Polskich Olimpij-

czyków w Opatówku odbył się IV Noworoczny Turniej 
Halowej Piłki Nożnej Ochotniczych Straży Pożarnych 
Gminy Opatówek. Turniej zorganizowany został przez 
Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Opatówku 
i Urząd Gminy w Opatówku. Miał on na celu doskonale-
nie sprawności fizycznej, popularyzację zdrowego stylu 
życia oraz sportu, a w szczególności piłki nożnej, a tak-
że integrację ochotniczych straży pożarnych z terenu 
gminy Opatówek. Uroczystego otwarcia rozgrywek do-
konał Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic oraz Prze-
wodniczący Rady Gminy Paweł Bąkowski. 

Turniej odbywał się w dwóch kategoriach wieko-
wych: do 18 lat oraz powyżej 18 lat i wzięło w nim udział
11 drużyn reprezentujących jednostki OSP: z Borowa, 
Chełmc, Opatówka, Porwit, Rajska, Sierzchowa i Tłokini 
Wielkiej. W kategorii wiekowej do 18 lat zgłoszone 
zostały 4 drużyny. Mecze rozegrane zostały w systemie 
"każdy z każdym". W kategorii wiekowej powyżej 18 lat 
w drodze losowania drużyny zostały podzielone na dwie 
grupy. Do półfinału awansowały drużyny z Opatówka, 
Rajska, Sierzchowa oraz Tłokini Wielkiej. W pierwszym 
meczu półfinałowym drużyna OSP z Opatówka pokonała
drużynę OSP z Rajska. Drugi półfinał zakończył się
zwycięstwem OSP z Tłokini Wielkiej po dogrywce. Mecz 
o III miejsce wygrała drużyna z Rajska. W meczu 
finałowym w regulaminowym czasie drużyny OSP z Tło-
kini oraz OSP z Opatówka zdobyły po jednej bramce. 
W czasie dogrywki OSP z Opatówka strzeliła jedną
bramkę i cały mecz wygrała 2:1. 

Uroczystego podsumowania turnieju, w imieniu 
Związku Gminnego OSP oraz władz samorządowych, 
dokonali koordynatorzy turnieju: dh Henryk Łazarek, 
dh Bogdan Marszał oraz dh Krzysztof Dziedzic. Wszyst-
kie drużyny uczestniczące w rozgrywkach otrzymały dy-
plomy za udział oraz piłki, a zdobywcy trzech pierwszych 
miejsc, oprócz dyplomów - także puchary. Statuetki 
otrzymali najlepsi strzelcy: Krzysztof Długaś z OSP 
w Rajsku (kat. do 18 lat) i Damian Marciniak z OSP 
w Opatówku (kat. powyżej 18 lat) oraz najskuteczniejsi 
bramkarze: Józef Kaleta z OSP w Chełmcach (kat. do 
18 lat) i Mateusz Karski z OSP w Opatówku (kat. powy-
żej 18 lat). 

Organizatorzy i uczestnicy turnieju składają ser-
deczne podziękowania wszystkim, którzy pomogli 
w organizacji imprezy, w szczególności: władzom gminy 
Opatówek za udostępnienie hali sportowej oraz za słodki 
poczęstunek i napoje dla uczestników turnieju, Rafałowi 
Stępniowi, Krzysztofowi Skuteckiemu oraz Arkadiuszowi 
Tomczykowi za sędziowanie, a także dyrekcji i pracow-
nikom Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów 
w Opatówku za współpracę.

Noworoczny Turniej Piłki Ręcznej 
W sobotę 17 stycznia br., w Hali Sportowej im. 

Polskich Olimpijczyków w Opatówku, odbył się Nowo-
roczny Turniej Piłki Ręcznej "Handball Cup Opatówek 
2015" o Puchar Wójta Gminy Opatówek. Sobotnie spo-
tkanie zapowiadało się niezwykle ciekawie, ponieważ
Szczypiorniści MKS-u Kalisz ugościli przedstawiciela 
Superligi - WKS Śląsk Wrocław, a także czołowych 
pierwszoligowców - Gwardię Opole i Piotrkowianina. 

Władze gminy Opatówek od kilku lat czynnie uczest-
niczą w procesie popularyzacji piłki ręcznej, stąd
wspólne przedsięwzięcie sportowe. Hala Sportowa 
im. Polskich Olimpijczyków w Opatówku po raz drugi 
była areną towarzyskiego turnieju "Handball Cup". 
Podobnie jak w ubiegłym roku, zmagania te były dla 
kaliskich szczypiornistów próbą generalną przed rundą
rewanżową pierwszoligowych rozgrywek. Zaproszenia 
przyjęły trzy uznane w krajowym szczypiorniaku kluby: 
WKS Śląsk Wrocław (PGNiG Superliga), MKS Piotrko-
wianin Piotrków (I liga gr. A) oraz PE Gwardia Opole 
(I liga gr. B). Stawkę uzupełniali oczywiście gospodarze, 
czyli ekipa kaliskiego MKS-u. 
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Turniej w Opatówku rozpoczął się od zwycię-
stwa MKS Kalisz nad PE Gwardią Opole wynikiem 
32:24. Zwycięzcę drugiego meczu, rozegranego pomię-
dzy Śląskiem Wrocław, a drużyną z Piotrkowa, wyłoniły
dopiero rzuty karne (4:1), ponieważ w regulaminowym 
czasie spotkanie zakończyło się remisem (21:21). Mecz 
finałowy rozegrany pomiędzy MKS Kalisz i Śląskiem 
Wrocław zakończył się zwycięstwem gości wynikiem 
27:18. Tym samym Puchar Wójta Gminy Opatówek 
pojechał z triumfatorem turnieju do Wrocławia. W trakcie 
turnieju rozegrane zostały także uczniowskie mecze 
pomiędzy Szkołą Podstawową w Opatówku a Szkołą 
Podstawową w Iwanowicach z wynikiem 4:5 oraz pomię-
dzy Gimnazjum w Opatówku a Gimnazjum Nr 7 w Kali-
szu z wynikiem 9:15. Opiekunami szkolnych drużyn byli: 
Zbigniew Muzalewski Szkoła Podstawowa i Gimnazjum 
w Opatówku), Renata Janicka (Szkoła Podstawowa 
w Iwanowicach) oraz Mateusz Różański (Gimnazjum nr 7
w Kaliszu). 
 

Klasyfikacja końcowa turnieju:
I miejsce: Śląsk Wrocław (trener Daniel Grobelny) 
II miejsce: MKS Kalisz (trener Mateusz Różański) 
III miejsce: Piotrkowianin Piotrków Trybunalski (trener 
Rafał Przybylski) 
IV miejsce: PE Gwardia Opole (trener Rafał Kuptel) 

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali puchary i pamiąt-
kowe dyplomy ufundowane przez Gminę Opatówek, 
a drużyny uczniowskie otrzymały medale i torby upomin-
ków i słodyczy ufundowane przez Gminę Opatówek oraz 
piłki w prezencie od MKS Kalisz. Uroczystego podsumo-
wania sobotnich sportowych zmagań dokonali: Prezes 
MKS Kalisz Sławomir Skoczek, Sekretarz Gminy Opató-
wek Krzysztof Dziedzic, Przewodniczący Rady Gminy 
Paweł Bąkowski oraz inicjator turnieju Zbigniew Muza-
lewski. Organizatorami turnieju byli: Urząd Gminy w Opa-
tówku, MKS Kalisz, Szkoła Podstawowa im. Janusza 
Kusocińskiego w Opatówku i Gimnazjum im. Agatona 
i Stefana Gillerów w Opatówku. 
 
Turniej tenisa stołowego 

W ostatnią sobotę lutego br. w Hali Widowi-
skowo-Sportowej im. Polskich Olimpijczyków w Opatów-
ku, po raz jedenasty odbył się Turniej o Puchar Wójta 
Gminy Opatówek gry w tenisa stołowego ph. "Żyj zdro-
wo i sportowo". Organizatorem tegorocznej imprezy spor-
towej był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opa-
tówku, Związek Gminny OSP, Ochotnicza Straż Pożarna 
w Dębe-Kolonii, Ochotnicza Straż Pożarna w Zdunach 
i Urząd Gminy w Opatówku. Uroczystej inauguracji 

turnieju dokonał Krzysztof Dziedzic Sekretarz Gminy 
Opatówek. Celem turnieju było wzbudzenie wśród dzie-
ci, młodzieży i osób dorosłych motywacji do życia bez 
nałogów, wyuczenie zdrowych postaw rywalizacji, pro-
mocja atrakcyjnego, zdrowego stylu życia, wspomaganie 
rodzin w procesie wychowywania dzieci. 

W sportowych zmaganiach wzięło udział 133 
zawodników z 9 jednostek OSP: z Borowa, Chełmc, 
Opatówka, Porwit, Rajska, Sierzchowa, Tłokini Wielkiej, 
Trojanowa, Zdun oraz z 5 sołectw gminy Opatówek - 
Borowa, Cieni Pierwszej, Józefowa, Kobierna i Rajska. 
Nad przebiegiem rozgrywek czuwali sędziowie: Zbig-
niew Muzalewski i Monika Baran. Oto osiągnięte wyniki: 
 

Dziewczęta/kobiety: 
kategoria wiekowa do 13 lat:
I miejsce: Paulina Gryczyńska, OSP w Borowie 
II miejsce: Gabriela Sobieraj, OSP w Borowie 
III miejsce: Julia Janik, OSP w Borowie 
kategoria wiekowa 14-16 lat:
I miejsce: Lucyna Szymańska, OSP w Rajsku 
II miejsce: Ewa Sobczak, OSP w Tłokini Wielkiej 
III miejsce: Karolina Frątczak, OSP w Rajsku 
kategoria wiekowa 17-21 lat:
I miejsce: Monika Bach, OSP w Tłokini Wielkiej 
II miejsce: Dominika Szymańska, OSP w Rajsku 
III miejsce: Ewelina Pejaś, OSP w Porwitach 
kategoria wiekowa 22-30 lat:
I miejsce: Natalia Miklas, OSP w Rajsku 
II miejsce: Magdalena Olejnik, OSP w Tłokini Wielkiej 
III miejsce: Alicja Sobczak, OSP w Tłokini Wielkiej 
kategoria wiekowa 31-40 lat:
I miejsce: Izabela Krzywda, OSP w Porwitach 
II miejsce: Magdalena Frakowska, sołectwo Józefów 
III miejsce: Monika Baran, OSP w Tłokini Wielkiej 
kategoria wiekowa 41 lat i powyżej:
I miejsce: Maryla Bachurska, sołectwo Józefów 
II miejsce: Agnieszka Szczęsna, sołectwo Józefów 
III miejsce: Maria Janik, sołectwo Józefów 
 

Chłopcy/mężczyźni: 
kategoria wiekowa do 13 lat:
I miejsce: Jakub Jakubczak, OSP w Borowie 
II miejsce: Łukasz Łuczak, OSP w Porwitach 
III miejsce: Wiktor Stawiraj, OSP w Zdunach 
kategoria wiekowa 14-16 lat:
I miejsce: Jacek Maciejewski, OSP w Rajsku 
II miejsce: Mateusz Gruszka, OSP Opatówek 
III miejsce: Wiktor Pejaś, OSP w Porwitach 
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kategoria wiekowa 17-21 lat:
I miejsce: Bach Sebastian, OSP w Rajsku 
II miejsce: Kamil Mostowski, OSP Opatówek 
III miejsce: Damian Jeziorski, OSP w Rajsku 
kategoria wiekowa 22-30 lat:
I miejsce: Jacek Sobieraj, OSP w Borowie 
II miejsce: Marcin Janik, sołectwo Józefów 
III miejsce: Tomasz Frątczak, OSP w Rajsku 
kategoria wiekowa 31-40 lat:
I miejsce: Marcin Czajkowski, sołectwo Józefów 
II miejsce: Maciej Szczot, OSP Chełmce 
III miejsce: Michał Janik, OSP w Borowie 
kategoria wiekowa 41 lat i powyżej:
I miejsce: Marek Szczęsny, sołectwo Józefów 
II miejsce: Grzegorz Janik, OSP w Borowie 
III miejsce: Dariusz Bąkowski, OSP Chełmce 
 

W klasyfikacji generalnej w kategorii mężczyzn 
niepokonani okazali się zawodnicy OSP w Borowie i tym 
samym zdobyli Puchar Wójta Gminy Opatówek. Nato-
miast w kategorii kobiet Puchar Wójta Gminy Opatówek 
otrzymała OSP w Tłokini Wielkiej. Indywidualni zwy-
cięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymali z rąk
Wójta Gminy Opatówek Sebastiana Wardęckiego nagro-
dy rzeczowe i medale ufundowane w ramach Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych. Pozostali zawodnicy otrzymali dyplomy za 
udział w turnieju i skromne upominki ufundowane przez 
sponsora. 

Sportowym zmaganiom przyglądali się zapro-
szeni goście: Przewodniczący Rady Gminy Paweł Bą-
kowski oraz radni: Jarosław Budka, Damian Jakóbczak, 
Grzegorz Janik i Wojciech Pokojowy. Zawodnikom kibi-
cował również Komendant Gminny OSP RP dh Sta-
nisław Baran, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego 
Związku OSP RP w Opatówku dh Bogdan Marszał,
dyrektorzy szkół: Zespołu Szkół w Rajsku Honorata 
Wolniaczyk i Szkoły Podstawowej w Opatówku Mateusz 
Przyjazny oraz Józef Pająk, Jacek Mazurowski, a także
prezesi i przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożar-
nych i sołectw z terenu gminy. Turniej uzyskał wsparcie 
Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej w Opatówku, 
Jutrzenki Colian SA oraz pp. M. M. Wróblewskich z Opa-
tówka. W trakcie turnieju dla uczestników odbyło się
także szkolenie edukacyjne pt. "Gminna Komisja Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych w Opatówku" 
i "ABC Przemocy". 
 

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

WIADOMOŚCI STRAŻACKIE 
 

Wyjazd do jednostki PSP w Kaliszu 
30 dzieci należących do DDP oraz MDP odwie-

dziło jednostkę Państwowej Zawodowej Straży Pożarnej 
w Kaliszu przy ul. Nowy Świat. Dzieci zapoznały się ze 
sprzętem strażackim, poznały samochody bojowe oraz 
ich wyposażenie, a także zaznajomiły się z umunduro-
waniem strażackim. Członkowie DDP oraz MDP mieli 
możliwość podejrzenia pracy strażaków, w tym zjazdu 
po rurze do akcji ratowniczej, co wzbudziło największe 
emocje oraz zwiedzenia dyspozytorni, która kieruje 
działaniami jednostki. 

Prezes OSP Chełmce, opiekunowie oraz dzieci 
i młodzież należące do DDP i MDP pragną gorąco po-
dziękować Wójtowi Gminy Opatówek Sebastianowi 
Wardęckiemu oraz Wójtowi Gminy Godziesze Wielkie 
Józefowi Podłużnemu za wsparcie w organizacji tego 
wyjazdu. Podziękowania przekazujemy również straża-
kom z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 
w Kaliszu oraz Komendantowi Miejskiemu PSP st. bryg. 
mgr inż. Wieńczysławowi Prokopowi za możliwość zwie-
dzenia jednostki oraz zapoznania się z codzienną pracą
zawodowej straży pożarnej. 
 
Konkurs plastyczny "Zapobiegajmy Pożarom" 

Komisja powołana na eliminacje gminne kon-
kursu plastycznego "Zapobiegajmy Pożarom" Opatówek 
2014/2015 informuje, że na konkurs wpłynęło 167 prac. 
Konkurs ogłoszony był w kategoriach wiekowych: przed-
szkola i klasy 0 - 18 prac, szkoły podstawowe (klasy I-III) 
- 96 prac, szkoły podstawowe (klasy IV-VI) - 34 prace, 
gimnazjum - 19 prac. 
 

W pierwszej kategorii wiekowej:
- Publiczne Przedszkole w Opatówku - 9 prac 
- Zespół Szkół w Tłokini Wielkiej - 9 prac 
 

W drugiej kategorii wiekowej:
- Szkoła Podstawowa im. J. Kusocińskiego 

w Opatówku - 15 prac i filia w Sierzchowie - 7 prac 
- Zespół Szkół w Rajsku - 37 prac 
- Zespół Szkół w Tłokini Wielkiej - 27 prac 
- Zespół Szkół w Chełmcach im. Jana Pawła II - 

10 prac 
 

W trzeciej kategorii wiekowej:
- Zespół Szkół w Rajsku - 10 prac 
- Zespół Szkół w Tłokini Wielkiej - 10 prac 
- Zespół Szkół w Chełmcach im. Jana Pawła II - 7prac 
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- Szkoła Podstawowa im. J. Kusocińskiego 
w Opatówku - 7 prac 

 

W czwartej kategorii wiekowej:
- Zespół Szkół w Rajsku - 16 prac 
- Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów 

w Opatówku - 2 prace 
- Zespół Szkół w Chełmcach im. Jana Pawła II - 

1 praca 
 

Komisja w składzie: dh Bogdan Marszał - Prezes Zarzą-
du Oddziału Gminnego ZOSP RP w Opatówku, dh Hen-
ryk Łazarek - Przewodniczący Komisji ds. MDP Zarządu 
Oddziału Gminnego ZOSP RP w Opatówku, Mieczysła-
wa Jaskuła - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
w Opatówku oraz Barbara Sulwińska z Gminnej Biblio-
teki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku, nagro-
dziła i wyróżniła następujące prace oraz wysłała je na 
etap powiatowy do ZOP ZOSP RP w Kaliszu. 
 

Kategoria wiekowa przedszkola i klasy 0:
I miejsce: Gabriela Kopacka - Publiczne Przedszkole 
w Opatówku 
II miejsce: Milena Szymańska - Publiczne Przedszkole 
w Opatówku 
III miejsce: Zuzanna Nieborak - Publiczne Przedszkole 
w Opatówku 
Wyróżnienia: 
Dominik Grzeluszka - Zespół Szkół w Tłokini Wielkiej 
Oliwia Kucińska - Publiczne Przedszkole w Opatówku 
 

Kategoria wiekowa szkoły podstawowe (klasy I-III):
I miejsce: Adrian Stępniewski - Szkoła Podstawowa 
im. J. Kusocińskiego w Opatówku 
II miejsce: Michał Kasprzak - Zespół Szkół w Rajsku 
III miejsce: Kornelia Namysł, Małgorzata Wolf i Julia 
Wieczorek - Szkoła Podstawowa im. J. Kusocińskiego 
w Opatówku 
Wyróżnienia: 
Zuzanna Kliber - Szkoła Podstawowa im. J. Kusociń-
skiego w Opatówku 
Paulina Marciniak - Zespół Szkół w Rajsku 
 

Kategoria wiekowa szkoły podstawowe (klasy IV-VI):
I miejsce: Aleksander Wróblewski - Szkoła Podstawowa 
im. J. Kusocińskiego w Opatówku 
II miejsce: Natalia Chudaś - Szkoła Podstawowa im. 
J. Kusocińskiego w Opatówku 
III miejsce: Anna Wielgocka - Zespół Szkół w Tłokini 
Wielkiej 
Wyróżnienia: 
Angelika Dziedzic - Szkoła Podstawowa im. J. Kusociń-
skiego w Opatówku 
Martyna Wosiek - Szkoła Podstawowa im. J. Kusociń-
skiego w Opatówku 
 

Kategoria wiekowa gimnazjum:
I miejsce: Piotr Piekarski - Zespół Szkół w Rajsku 
II miejsce: Katarzyna Kaźmierczak - Zespół Szkół w Raj-
sku  
III miejsce: Patrycja Malkowska - Zespół Szkół w Chełm-
cach im. Jana Pawła II 
Wyróżnienia: 
Katarzyna Bielawska - Zespół Szkół w Rajsku 
Andżelika Wosiek - Gimnazjum im. Agatona i Stefana 
Gillerów w Opatówku 
 

Dziękujemy bardzo serdecznie wszystkim uczestnikom 
konkursu, dyrektorom placówek oświatowych, nauczy-

cielom i opiekunom oraz członkom komisji konkursowej 
za uczestnictwo i pomoc w przeprowadzeniu Ogólnopol-
skiego Konkursu Plastycznego "Zapobiegajmy Poża-
rom". 
 
Turniej Wiedzy Pożarniczej 

14 marca br. w Szkole Podstawowej w Opa-
tówku odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega 
Pożarom". Turniej zorganizowany został przez Zarząd
Oddziału Gminnego ZOSP RP w Opatówku i Urząd
Gminy. Do eliminacji zgłoszono dwudziestu jeden uczest-
ników reprezentujących Ochotnicze Straże Pożarne z te-
renu gminy Opatówek. Zawodników i gości przywitał
dyrektor Szkoły Podstawowej w Opatówku Mateusz 
Przyjazny. Następnie głos zabrali Prezes ZOG ZOSP 
RP dh Bogdan Marszał oraz Przewodniczący Komisji 
d/s Młodzieży ZOG ZOSP RP dh Henryk Łazarek. 

Młodzież rywalizowała w dwóch etapach: w pi-
semnym należało rozwiązać test, w ustnym, odpowie-
dzieć na pytania z zakresu pożarnictwa oraz wykazać
się znajomością sprzętu pożarniczego i zasad udzielania 
pierwszej pomocy. Tuż po godzinie 9:00 rozpoczęto 
eliminacje pisemne. Uczestnicy otrzymali test składający 
się z 30-40 pytań (zależnie od grupy wiekowej), na roz-
wiązanie którego przewidziano 30 minut. Zakres tema-
tyczny turnieju obejmował wiedzę z zakresu: historii po-
żarnictwa, procesów fizykochemicznych, sprzętu i wypo-
sażenia straży pożarnych, organizacji działań ratowni-
czych, przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz pomo-
cy przedmedycznej. W czasie, gdy komisja sprawdzała
testy i podliczała punktację, dla uczestników przeprowa-
dzono szkolenie w zakresie profilaktyki uniwersalnej 
pt. "Mądrze - zdrowo - wyjątkowo", mające na celu wyu-
czenie u dzieci młodzieży podejmowania właściwych 
decyzji, korzystnych dla ich zdrowia i życia w ramach 
GPPiRPA 2015. Zajęcia edukacyjne przeprowadziły
Sylwia Dziedziczak i Anna Marszał - Olejnik. Organi-
zatorzy turnieju przygotowali słodki poczęstunek oraz 
napoje. 

Do ścisłego finału zakwalifikowało się od 2 do 5 
uczestników z każdej grupy wiekowej, którzy uzyskali 
największą liczbę punktów w teście pisemnym. Zmaga-
nia oceniało jury w składzie: dh Bogdan Marszał,
dh Henryk Łazarek, dh Stanisław Baran, dh Jarosław 
Budka, dh Marcela Raszewska oraz dh Andrzej Wolf, 
który nadzorował część praktyczną - rozpoznawanie 
sprzętu. 
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Końcowa klasyfikacja przedstawia się następująco: 
 

I grupa wiekowa (szkoły podstawowe):
1 miejsce - Jakub Bilski, OSP w Rajsku 
2 miejsce - Julia Gaczyńska, OSP w Rajsku 
3 miejsce - Martyna Karpisiewicz, OSP w Rajsku 
 

II grupa wiekowa (gimnazja):
1 miejsce - Wiktor Danielewski, OSP w Rajsku 
2 miejsce - Ewa Sobczak, OSP w Tłokini Wielkiej 
3 miejsce - Aleksandra Jopek, OSP w Tłokini Wielkiej 
4 miejsce - Michał Pawelec, OSP w Sierzchowie 
5 miejsce - Konrad Szczot, OSP w Rajsku 
 

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

Zdobywcom poszczególnych miejsc nagrody rze-
czowe wręczyli: dh Bogdan Marszał, dh Henryk Łazarek 
oraz dh Stanisław Baran. Pozostali uczestnicy otrzymali 
pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki. Po zakoń-
czeniu turnieju wykonano wspólne pamiątkowe zdjęcie. 
Zawodnicy, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsce 
w każdej z kategorii wiekowej, będą reprezentować gmi-
nę Opatówek podczas eliminacji powiatowych OTWP. 
Do zmagań na tym etapie uczestnicy przystąpili 21 mar-
ca w Godzieszach Wielkich. 

Organizatorzy i uczestnicy turnieju składają ser-
deczne podziękowania wszystkim, którzy pomogli w or-
ganizacji i sprawnym przebiegu eliminacji, w szczegól-
ności: władzom samorządowym gminy Opatówek, dyrek-
torowi Szkoły Podstawowej w Opatówku Mateuszowi 
Przyjaznemu, wicedyrektor Izabeli Dubanowicz oraz pra-
cownikom szkoły, druhnom i druhom z OSP w Chełm-
cach, Rajsku, Sierzchowie, Tłokini Wielkiej oraz Opa-
tówku, osobom przygotowującym zawodników, człon-
kom jury, władzom ZOG ZOSP RP w Opatówku, preze-
som OSP z terenu gminy, opiekunom młodzieży, 
a przede wszystkim uczestnikom, którzy posiadają
ogromną wiedzę z zakresu ochrony przeciwpożarowej, 
działalności OSP a także ratownictwa. Zawodnikom, 
którzy będą reprezentować gminę Opatówek w elimina-
cjach powiatowych życzymy zajęcia jak najlepszych 
miejsc. 

W dniu 21 marca w Zespole Szkół nr 1 w Go-
dzieszach Wielkich odbył się finał powiatowy XXXVIII 
edycji OTWP "Młodzież Zapobiega Pożarom", do któ-
rego przystąpiło w trzech grupach wiekowych 42 fina-
listów etapów gminnych. W kategorii szkół podstawo-
wych naszą gminę reprezentowali: Julia Gaczyńska 
i Jakub Bilski, oboje z OSP w Rajsku. W kategorii gim-

nazjów gminę Opatówek reprezentowali: Ewa Sobczak 
z OSP w Tłokini Wielkiej i Wiktor Danielewski z OSP 
w Rajsku. Do finału zakwalifikowała się Ewa Sobczak, 
która zajęła I miejsce i będzie reprezentować powiat 
kaliski na etapie wojewódzkim. W kategorii szkół ponad-
gimnazjalnych naszą gminę reprezentowali: Ola Ra-
szewska z OSP w Tłokini Wielkiej i Adrian Danielewski 
z OSP w Rajsku. Oboje zakwalifikowali się do finału. Ola 
Raszewska zajęła I miejsce i będzie reprezentować
powiat kaliski w etapie wojewódzkim, a Adrian Danie-
lewski zajął II miejsce przegrywając z Olą o 1 pkt. 

Gratulując zajęcia tak wysokich miejsc naszych 
reprezentantów, cieszymy się z ich ogromnej wiedzy 
o tematyce pożarniczej, udzielania pierwszej pomocy 
poszkodowanym i zapobieganiu wszelkim klęskom nisz-
czącym dobytek bliźnich. Ewa i Ola już po raz kolejny 
biorą udział w eliminacjach wojewódzkich, reprezentując
gminę Opatówek oraz powiat kaliski. Laureatom życzy-
my zajęcia jak najlepszego miejsca w rozgrywkach 
wojewódzkich oraz uczestnictwa w finale krajowym. 
 

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

WIADOMOŚCI SZKOLNE 
 
PRZEDSZKOLE W OPATÓWKU 
 
Karnawałowy bal przedszkolaków 

W dniu 4 lutego br. odbył się w naszym przed-
szkolu bal karnawałowy. Rodzice przygotowali dla 
swoich pociech piękne, ciekawe stroje. Przy wspaniałej 
muzyce, którą zapewnił pan prowadzący rytmikę
w przedszkolu dzieci doskonale się bawiły. Nie zabrakło
również konkursów, nagród i niespodzianek. 
 
Bal Walentynkowy 

Dnia 14 lutego br. w sali OSP w Opatówku odbył
się "Bal Walentynkowy" zorganizowany przez dyrekcję,
Radę Rodziców i pracowników przedszkola. W pięknej 
scenerii goście bawili się do białego rana. Wspaniałą 
muzykę, ciekawe konkursy i inne atrakcje zapewnił
p. Marek Ludwicki z firmy "MarMusic". Dochód z tej 
imprezy zostanie przeznaczony na wycieczki dla dzieci. 
Wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania 
naszej imprezy serdecznie dziękujemy. 

Nasi sponsorzy: Rodzice przedszkolaków, 
pp. Szymańscy, pp. Kucińscy, p. Gadera, p. Dziedzic, 
pp. Gąsiorowscy, p. Frasunek, p. Gruszka, pp. Toma-
szewscy, p. Szumilas, p. Tułacz, p. Bartoszek, p. Góźdź,
pp. Ugorni oraz firmy: PPHU "Dario", "Kris" p. Olczak, 
p. Jacek Bąkowski, Sklep Obuwniczy p. Grzesiak, firma 
fotograficzna "Struś", "WAM" p. Waszak, Hurtownia 
"Eljon", p. Kościelak, Koło Gospodyń Wiejskich z Opa-
tówka, Restauracja "Zdrojowa", OSP w Opatówku 
 
Pożegnanie zimy 

20 marca br. wszyscy przedszkolacy wyruszyli 
nad pobliską rzekę. Niosąc wykonane z gazet i bibuły
kukły - symbol odchodzącej zimy ze śpiewem i głośnymi 
okrzykami żegnali zimę. Z wielką radością powitaliśmy 
wiosnę, a że pogoda była piękna, po utopieniu "Ma-
rzanny" wyruszyliśmy do parku na wiosenny spacer. 

Grupa "Mrówki" (5-latki) współpracuje z marke-
tem DINO. Przez cały rok odbywają się cykliczne spo-
tkania, wspólnie z kierowniczką marketu dzieci poże-
gnały zimę aż dwoma marzannami - pracowników "Dino" 
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i przedszkolaków. Za piękną "marzannę" dzieci otrzymały
od pani kierowniczki czekoladowe zające. 

 
********** 

 
SZKOŁA PODSTAWOWA W OPATÓWKU 
 
Dzień Kobiet 

W naszej szkole Dzień Kobiet był dniem pełnym 
niespodzianek. Chłopcy, mali i duzi, pamiętali o płci pięk-
nej, obdarowali kwiatami, upominkami oraz zorganizo-
wali rozmaite atrakcje. Chłopcy z Samorządu Uczniow-
skiego wszystkim paniom nauczycielkom i paniom z ob-
sługi wręczyli tradycyjny goździk i zaprosili na "małe
słodkie co nieco". W pokoju nauczycielskim czekał
specjalnie przygotowany na te okazję wielki tort. 
 
Pierwszy Dzień Wiosny 

20 marca uczniowie naszej szkoły przywoływali 
nadchodzącą wiosnę. Podczas apelu szkolnego w sali 
gimnastycznej dzieci z oddziałów przedszkolnych pre-
zentowały kukłę Marzannę i wierszem wyganiały zimę.
Uczniowie z klas I-III prezentowali wiosenne piosenki, 
a uczniowie klas starszych przygotowali kolorowe trans-
parenty. Wzdłuż sali gimnastycznej został stworzony 
prowizoryczny wybieg, po którym przechadzały się prze-
piękne "klasowe Panie Wiosny". Trendy w wiosennej 
modzie wyznaczały bibułowe frędzle, makulaturowe 
kwiaty i dość oryginalne elementy strojów pochodzące 
z surowców wtórnych. Cała społeczność szkolna wy-
stroiła się kolorowo, by rozweselić otaczającą nas aurę.

Niezwykłą atrakcją owego dnia była niespo-
dzianka, jaką sprawiła sama natura, czyli widoczne na 
niebie częściowe zaćmienie Słońca. Wszyscy zebrali się
na boisku szkolnym i podziwiali to zjawisko astrono-
miczne, spoglądając przez przygotowane wcześniej 
specjalistyczne okulary i przesłony. Uwieńczeniem dnia 
był przemarsz kolorowego korowodu ze szkoły do parku. 
Tam symbolicznie pożegnaliśmy zimę, wrzucając kukłę 
do wody. 
 
Podróż do świata baśni 

13 lutego br. odbyła się w naszej szkole 
premiera przedstawienia "Calineczka" którego scena-
riusz został oparty na motywach baśni H. Ch. Ander-
sena. Spektakl stanowił główną część uroczystości 
przygotowanej przez uczniów kl. I-III z okazji obchodów 
Dnia Babci i Dziadka, które organizowane są w naszej 

szkole od czternastu lat i cieszą się dużym zaintere-
sowaniem. Również w tym roku aula szkolna wypełniona 
była do ostatniego miejsca. Oprócz babć i dziadków na 
uroczystość przybyli rodzice, dyrekcja szkoły, nauczy-
ciele i zaproszeni goście: Sekretarz Gminy Opatówek 
Krzysztof Dziedzic, dyrektor Gimnazjum im. Stefana 
i Agatona Gillerów w Opatówku Jolanta Pokojowa, wice-
dyrektor gimnazjum Beata Tomczak, przewodnicząca 
rady rodziców naszej szkoły Honorata Warszewska oraz 
wiceprzewodnicząca Honorata Małoburska, naczelnik 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Opatówku Mariusz Mało-
burski, przedstawicielka Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Opatówku Małgorzata Matysiak, opatówecka poetka 
Marianna Kocemba. 

Zgromadzonych w szkolnej auli gości powitał
dyrektor szkoły Mateusz Przyjazny. Następnie widzowie 
mogli wysłuchać wierszy i piosenek poświęconych bab-
ciom i dziadkom w wykonaniu uczniów klas I. Potem na 
szkolnej scenie wystąpili członkowie szkolnego koła
teatralnego, którzy zaprezentowali inscenizację baśni 
pt. "Calineczka". Było to niezwykle barwne przedstawie-
nie, które młodzi aktorzy przygotowali pod kierunkiem 
A. Lintner i R. Narczyńskiej. W przedstawieniu można 
było usłyszeć dużo pogodnych, melodyjnych piosenek. 
Nie zabrakło też komicznych, zabawnych postaci, wśród 
których najbardziej spodobała się ropucha i jej syn 
Aleks. W te role świetnie wcieliły się Ewa Berezowska 
i Marysia Janik. Rolę tytułową pięknie zagrała Zuzanna 
Milczarek z kl. III c. Niezapomnianą kreację stworzył też
grający króla elfów Jan Jaśkiewicz z kl. II a. Wszyscy 
aktorzy stanęli na wysokości zadania, o czym świad-
czyły głośne oklaski widowni. Na uwagę zasługują też
piękne dekoracje i kostiumy. Młodzi artyści stworzyli 
piękne przedstawienie, które - mamy nadzieję - na długo 
pozostanie w pamięci widzów. 

Za występ podziękował uczniom dyrektor szkoły
Mateusz Przyjazny. Głos zabrali też zaproszeni goście - 
Krzysztof Dziedzic, Marianna Kocemba i Honorata War-
szewska. Wszystkie biorące w przedstawieniu dzieci 
otrzymały słodkie upominki ufundowane przez władze 
naszej gminy oraz owoce od rady rodziców. 
 
Rozgrywki w piłce ręcznej 

Niespotykany sukces osiągnęły dziewczęta klas 
VI ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego 
w Opatówku, gdy podczas rejonowych rozgrywek w pił-
ce ręcznej wywalczyły 3 miejsce. Podczas mistrzostw 
wystąpiło 7 najlepszych drużyn z rejonu kaliskiego. Me-
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cze rozegrano w dwóch grupach. Drużyna z Opatówka 
rozegrała mecz otwarcia mistrzostw, jak się później 
okazało, z najlepszą drużyną rejonu. W fazie grupowej 
przegrała tylko jeden mecz właśnie z drużyną "Kępno 3" 
(wynikiem 6:5). To zadecydowało o wyjściu z grupy 
z drugim miejscem i, w myśl regulaminu turnieju, dało
szansę tylko na walkę o trzecie miejsce. 

W kolejnych meczach pokazały hart ducha i chęć 
do walki. Swoją wyśmienitą grą zachwyciła wszystkich 
Emilia Militowska, która zdobyła tytuł Najskuteczniejszej 
Zawodniczki Turnieju (zdobyła 15 bramek). Skład druży-
ny: Ewa Borowiak, Emilia Militowska, Oliwia Juszczak, 
Wiktoria Łukaszczyk, Nikola Kasprzycka, Natalia Chu-
daś, Paulina Gryczyńska, Gabriela Gąsiorowska, Julia 
Kłysz, Klaudia Dworniak, Alicja Iciaszek. Do kolejnych 
sukcesów drużynę przygotowywały: Izabela Dubanowicz 
i Magdalena Noskowska. Dziewczęta wystąpiły w no-
wych fioletowych szkolnych strojach, które w nagrodę za 
sukcesy w mistrzostwach gminy i powiatu otrzymały od 
rady rodziców. 
 
Siatkarskie zmagania w powiecie 

6 lutego br. w Koźminku odbyły się Mistrzostwa 
Powiatowe w Piłce Siatkowej dziewcząt. W turnieju 
udział wzięło osiem drużyn podzielonych na dwie grupy. 

Dziewczęta ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Kuso-
cińskiego w Opatówku reprezentowały naszą gminę.
W pierwszym pojedynku grupowym uległy zawodnicz-
kom ze Stawiszyna I (2:0), następnie wygrywając z Mos-
kurnią i Blizanowem (2:0). Wychodząc z grupy z drugie-
go miejsca trafiły na drużynę z Iwanowic, tocząc ciężki 

bój i przegrywając (1:2). W ostatnim meczu wygrały
z gospodarzami - Koźminkiem (2:0) i ostatecznie zajęły
3 miejsce. 

Skład drużyny z Opatówka: Oliwia Juszczak, Zu-
zanna Jeżewska, Emilia Militowska, Wiktoria Łukasz-
czyk, Natalia Chudaś, Paulina Gryczyńska, Weronika 
Wieruszewska, Ewa Borowiak oraz Alicja Gimla. Skład 
drużyny stanowiły dziewczęta klas VI, które na co dzień
uczą się pod okiem nauczycieli: Izabeli Dubanowicz 
i Magdaleny Noskowskiej. Podczas zawodów fachowych 
wskazówek udzielała dziewczętom Magda Fedorów, 
która wypatrzyła już wśród naszych uczennic "siatkar-
skie talenty". 
 
Konkurs "Ozdoby wielkanocne" 

W czasie Wielkanocy, w naszej szkole na kory-
tarzach i w gazetkach klasowych, robi się kolorowo 
i radośnie. Na głównym korytarzu, jak co roku, zagościły
przygotowane przez uczniów kolorowe pisanki, zajączki 
i kurczaczki. Prace konkursowe były wykonane techniką
dowolną.

Konkurs "Ozdoby wielkanocne" został zorgani-
zowany już po raz czwarty przez bibliotekę szkolną.
Wzięło w nim udział ponad 60 uczniów. Komisja nagro-
dziła 22 prace. Nagrody ufundowane przez radę rodzi-
ców zostaną wręczone uczniom podczas apelu wielka-
nocnego. 
 
Mistrzostwa Powiatu w Piłce Koszykowej 

2 marca br. drużyna dziewcząt ze Szkoły Pod-
stawowej im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku wy-
startowała w Mistrzostwach Powiatu w Piłce Koszykowej 
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w Iwanowicach. W sportowej rywalizacji wzięły udział
drużyny z Iwanowic, Piotrowa, Szczytnik i Opatówka. 
Nasza drużyna pod kierunkiem Izabeli Dubanowicz 
wystąpiła w składzie: Natalia Chudaś, Paulina Gryczyń-
ska, Emilia Militowska, Oliwia Juszczak, Wiktoria 
Łukaszczyk, Wiktoria Stelmasiak, Weronika Wieruszew-
ska, Julia Janik, Julia Kłysz, Zuzanna Kaźmierczak, 
Klaudia Dworniak, Nikola Kasprzycka. W końcowej kla-
syfikacji dziewczęta zdobyły Wicemistrzostwo Powiatu 
Kaliskiego. 

Drużyna chłopców pod kierunkiem Zbigniewa 
Muzalewskiego wzięła udział w Mistrzostwach Powiatu 
Kaliskiego w Piłce Koszykowej Chłopców. Drużyna 
w składzie: Jakub Cieślak, Szymon Cieślak, Adam Sta-
wiraj, Wiktor Stawiraj, Jakub Marciniak, Jan Kordas, 
Adrian Olejnik, Sebastian Nawrocki, Przemysław Bilski, 
Kacper Jasiński, Wiktor Chudaś, Jakub Woźniak, Miłosz 
Bugajny, Wojciech Dziedzic, wywalczyła III miejsce 
w turnieju. 

 
********** 

 
GIMNAZJUM W OPATÓWKU 
 
Konkurs Talentów w Liskowie 

6 marca nasi uczniowie w składzie: Paulina Ja-
siorska (IIIb), Julia Mosińska (IIIc), Katarzyna Krajewska 
(IIIc), Natalia Duleba (IIIc) i Bartłomiej Matelski (IIIc), 
brali udział w konkursie talentów "Każdy ma talent, mam 
i ja!". Konkurs zorganizował Zespół Szkół Nr 1 w Lis-
kowie. Oprócz uczniów z naszej szkoły w zabawie brali 
udział gospodarze imprezy, uczniowie z gimnazjum 
z Liskowa, Warty i Rajska. 

Występy okazały się być bardzo różnorodne - od 
grania na zębach i pokazu eksperymentu naukowego 
poprzez kabaret i pokaz iluzjonistyczny, aż po mono-
dram i piosenki w wersji wokalnej oraz instrumentalnej. 
Nasza reprezentacja w większości pokazała talent 
plastyczny, tylko Natalia zaśpiewała piosenkę. Cieszymy 
się ogromnie, ponieważ Bartek Matelski zdobył w tym 
konkursie II miejsce. Gratulujemy Bartkowi sukcesu, 
a wszystkim odwagi. 
 
Wybory książek 

3 marca br. wśród gimnazjalistów przeprowa-
dzone zostały wybory książek. Biblioteka szkolna włą-
czyła się w ogólnopolską akcję zorganizowaną przez 
redakcję miesięcznika "Biblioteka w Szkole". Ponieważ

statystyki czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży nie są
dobre, a badania wskazują, że uczniowie nie przepadają
za obowiązkowymi lekturami, postanowiono dowiedzieć
się u źródła, co chcą czytać sami zainteresowani. 

Uczniowie naszej szkoły wrzucali do urn karty do 
głosowania, gdzie wpisywali tytuły od 1 do 3 najciekaw-
szych książek, które czytali w ostatnim czasie. Głosy 
zostały policzone, a wyniki przesłane do organizatorów, 
którzy na podstawie sprawozdań wielu polskich szkół
sporządzą wyniki i przekażą je minister Edukacji Naro-
dowej oraz opinii publicznej, jako ważny element 
dyskusji o kanonie lektur i gustach czytelniczych ucz-
niów. Wśród uczniów naszej szkoły najczęściej typo-
wane tytuły to: "Gwiazd naszych wina" (autor John 
Green), "Hobbit, czyli tam i z powrotem" (autor John 
Ronald Reuel Tolkien), "Igrzyska śmierci" (autor 
Suzanne Collins), "Harry Potter" (autor Joanne Kathleen 
Rowling) oraz "Wiedźmin" (autor Andrzej Sapkowski). 
Wśród uczestniczących szkół rozlosowane zostaną
nagrody. 
 
Międzyszkolny konkurs fryzjerski 

13 marca br. uczennice naszego gimnazjum 
wzięły udział w Międzyszkolnym Konkursie Fryzjerskim 
zajmując następujące miejsca: I - Wiktoria Grudziecka 
(kl. IIa), IV - Marcelina Karolak (kl. IIe), VI - Kamila 
Klińska (kl. IIIa). Uczennice szkół gimnazjalnych wyko-
nywały fryzury pod hasłem "Plecionki", natomiast uczen-
nice szkół zawodowych fryzjerskich uczestniczyły w kon-
kurencji "Kontrast". 

Wszystkie fryzury, które zostały wykonane pod-
czas konkursu, wyglądały profesjonalnie, niczym wzięte 
z pokazów mody. Nasza szkoła po raz trzeci uczestni-
czyła w tego typu imprezie, a zdobyte miejsca świadczą
o wysokim poziomie umiejętności naszych uczennic. 
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Festiwale Piosenki 
Po raz kolejny uczennice naszego gimnazjum 

popisały się zdolnościami wokalnymi. 18 marca odbyły
przesłuchania do XV Międzygminnego Festiwalu Pio-
senki Dziecięcej i Młodzieżowej ''Opatówek 2015''. Karo-
lina Janiak i Gabriela Michalak zakwalifikowały się do 
finału konkursu, który odbył się 29 marca w Muzeum 
Historii Przemysłu w Opatówku. Wtedy też mogliśmy 
posłuchać naszych ubiegłorocznych absolwentów: 
Gabrieli Sieradzkiej i Dominika Niklasa. 

24 marca odbył się w Kaliszu V Międzyszkolny 
Festiwal Piosenki w Języku Angielskim i Niemieckim 
"Muzyka dla Asnyka". W konkursie wzięły udział dwie 
nasze gimnazjalistki: Karolina Janiak i Natalia Duleba. 
Komisja konkursowa doceniła zdolności muzyczno-wo-
kalne naszych uczennic. Natalia otrzymała wyróżnienie 
natomiast występ Karoliny został przez jury oceniony 
najwyżej i w efekcie końcowym zdobyła Grand Prix 
festiwalu. Młodym, utalentowanym solistkom gratulujemy 
sukcesów i czekamy na więcej. 

 
********** 

 
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHEŁMCACH 
 
Bartek Kaleta mistrzem w warcabach 

Dużym sukcesem zakończył się udział Bartło-
mieja Kalety w Mistrzostwach Powiatu Kaliskiego w war-
cabach klasycznych. Bartek pokonał w turnieju wszyst-
kich konkurentów i zajął pierwsze miejsce. Serdecznie 
gratulujemy! 
 
Projekt "Woda-H2O" 

Uczniowie klasy VI wzięli udział w zajęciach 
w ramach projektu "WODA-H2O" organizowanego przez 
Ministerstwo Środowiska i Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Woda jest podstawo-
wym składnikiem naszego organizmu i warunkiem 
istnienia życia. Jakość wody jest bardzo istotną sprawą,
ponieważ w wielu miejscach na kuli ziemskiej zaczyna 
jej brakować, stąd konieczność zwrócenia uwagi na 
proces oszczędnego gospodarowania nią. Podczas pro-
jektu uczniowie korzystali z różnych dostępnych źródeł,
własnych wiadomości i doświadczeń. Na podstawie 
wykonanych zadań wyciągali wnioski i analizowali wy-
niki. W związku z przystąpieniem do projektu szkoła
otrzymała bezpłatne materiały edukacyjne. 
 

Konkurs plastyczny 
20 marca br. odbyło się podsumowanie konkur-

su dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych pod 
patronatem Starosty Kaliskiego - "Patron Mojej Szkoły". 
Konkurs zorganizowany został w Zespole Szkół im. Sta-
nisława Mikołajczyka w Opatówku i przebiegał w trzech 
kategoriach: konkurs plastyczny, konkurs na najciekaw-
szy album oraz konkurs na najciekawszą prezentację
multimedialną o patronie szkoły. Laureatami konkursu 
z naszej szkoły zostali: Joanna Cofalska (kl. IIg) - I miej-
sce w konkursie plastycznym, Kacper Knop (kl. V) - wy-
różnienie w konkursie plastycznym oraz Magdalena 
Grabińska i Aleksandra Owczarek (kl. IIIg) - wyróżnienie 
na najciekawszą prezentację multimedialną. Serdecznie 
gratulujemy wszystkim wyróżnionym uczestnikom kon-
kursu! 
 
"Łowcy talentów" 

Uczniowie naszej szkoły brali udział w ogólno-
polskim konkursie Alfik Matematyczny - Łowcy Talentów 
"Jersz". Konkurs jest organizowany w ramach programu 
edukacyjnego Łowimy Talenty, który jest formą wsparcia 
szkół w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień
dzieci i młodzieży. Patronat nad programem objęła Poli-
technika Wrocławska. Konkurs w postaci testu jedno-
krotnego wyboru był przeznaczony dla uczniów szkół
podstawowych (od klasy 2 do 6) i gimnazjalnych. Koor-
dynatorem konkursu w naszej szkole była p. Lidia 
Kałuża. Szkoła otrzymała certyfikat "Łowców talentów". 
Dyplomy uznania otrzymało siedmioro naszych uczniów: 
Patrycja Jędrzejewska (kl. II SP), Wiktoria Sowa 
(kl. III SP), Agnieszka Przepiórka (kl. IV SP), Kacper 
Knop (kl. V SP), Natalia Nijak (kl. VI SP), Patrycja Mal-
kowska (kl. I gimnazjum) oraz Joanna Cofalska (kl. II 
gimnazjum). 
 
Olimpiada Zdrowego Stylu Życia 

Jak co roku, uczniowie naszej szkoły wzięli 
udział w Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia. 

W etapie szkolnym olimpiady I miejsce zajęła
Natalia Dreszler z klasy IIb gimnazjum. Natalia repre-
zentowała naszą szkołę w etapie rejonowym olimpiady. 
 
Turniej gier komputerowych 

Dużym sukcesem uczniów naszej szkoły zakoń-
czył się Turniej Gier Komputerowych organizowany 
w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatów-
ku. Drużyna w składzie: Seweryn Bieczyński, Jakub Na-
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wrocki, Dawid Garncarz, Michał Duleba, Tobiasz Karo-
lak zajęła w grze Counter Strike 1 miejsce. Natomiast 
w stawce 63 zawodników w grze FIFA 2014 trzecie 
miejsce zajął Dawid Juszczak. Serdecznie gratulujemy! 
 
Walentynkowy Bal Charytatywny 

W imieniu uczniów Zespołu Szkół im. Jana 
Pawła II w Chełmcach serdecznie dziękuję wszystkim 
instytucjom, firmom i osobom prywatnym, którzy przy-
czynili się do organizacji Balu Charytatywnego na rzecz 
naszej szkoły w dniu 14 lutego br. Szczególne podzięko-
wania składam paniom: Anecie Tułacz, Monice Sta-
churskiej i Kindze Wesołowskiej za serce i pracę włożo-
ną na rzecz naszych uczniów. Po ustaleniach z przed-
stawicielami rady rodziców przy Zespole Szkół im. Jana 
Pawła II w Chełmcach środki uzyskane z organizacji 
balu charytatywnego zostaną przekazane na zakup 
pomocy dydaktycznych w postaci dwóch zestawów 
(rzutnik multimedialny, ekran, uchwyt sufitowy oraz 
montaż). Dodatkowo w tym roku szkolnym uczniowie, 
dzięki radzie rodziców, reprezentują naszą szkołę 
w nowych strojach sportowych. Nowe zestawy zawiera-
jące koszulkę, spodenki, skarpety oraz nakolanniki i torby 
zakupiono dla dziewcząt i chłopców. Pozostała część 
funduszy zostanie przeznaczona na modernizację placu 
zabaw dla najmłodszych. Ponieważ jest to duży wydatek 
wesprą ją także środki gminne. 
 
Dyrektor Zespołu Szkół w Chełmcach 
Tomasz Mikucki 
 
Innowacja pedagogiczna 

Za nami pierwsze półrocze z Innowacją pedago-
giczną z języka angielskiego "English speaking countries 
- elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych - uczymy 
się od siebie nawzajem". W innowacji uczestniczy sied-
mioro uczniów z kl. IIb gimnazjum: Patrycja Krasnowska, 
Joanna Cofalska, Aleksandra Karolak, Natalia Dreszler, 
Ewa Przepiórka, Michał Duleba i Dawid Kaźmierczak. 
Pracę uczniów koordynuje Anna Kornacka-Paszek 
będąca również autorem innowacji pedagogicznej. 

Ponadto nauczycielami wdrażającymi innowację są
nauczyciele naszych najmłodszych kolegów, do których 
jest ona skierowana: Karolina Gramza, Iwona Frątczak, 
Violetta Wikaryjczyk i Katarzyna Galik. Pomysł innowacji 
zrodził się w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie 
efektywną nauką języka angielskiego już od początku 
szkoły podstawowej oraz wymaganiami nowej podstawy 
programowej. Innowacja dostarcza uczniom wiedzy na 

temat anglojęzycznych krajów, zabytków i kultury. Uka-
zuje także ich życie codzienne, święta, tradycje i zwy-
czaje. Ponadto dzięki innowacji uczniowie polepszają
proces uczenia się od siebie nawzajem. 

Zajęcia organizowane są w taki sposób, aby 
uczniowie pracując w grupach, korzystali nawzajem ze 
swoich talentów i wiedzy, brali odpowiedzialność za 
pomoc kolegom, a także rozwijali społeczną umiejętność 
zgodnej i twórczej kooperacji. Następnie, zdobytą wiedzą
uczniowie z kl. IIb gimnazjum dzielą się z kolegami z klas 
młodszych (klasy I-III SP). W pierwszym półroczu roku 
szkolnego 2014/2015 uczniowie przygotowali dla młod-
szych kolegów 5 lekcji kulturowych dotyczących: ogólnej 
wiedzy o krajach anglojęzycznych, Halloween, Święta 
Dziękczynienia, Świąt Bożego Narodzenia oraz Walen-
tynek w USA i Wielkiej Brytanii. Uczniowie do każdej 
lekcji podchodzą bardzo poważnie i ich prezentacje są
na wysokim poziomie. Wykazują się wielką kreatyw-
nością przygotowując stroje odpowiednie dla każdego 
poruszanego tematu. Przed uczniami jeszcze 2 prezen-
tacje w marcu i w kwietniu oraz zakończenie Innowacji 
przewidziane na maj 2015 r., które będzie podsumowa-
niem całego roku pracy. 

 
********** 

 
ZESPÓŁ SZKÓŁ W RAJSKU 
 
Pasowanie na Przedszkolaka i Starszaka 

W grudniu w naszej szkole odbyła się uroczy-
stość Pasowania na Przedszkolaka i Starszaka, w której 
nasi najmłodsi wychowankowie z grup "Chochliki", 
"Przyjaciele" i "Rajskie Jabłuszka" wystąpili przed rodzi-
cami i dyrektorką szkoły Honoratą Wolniaczyk. Gościem 
uroczystości był Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic, 
który wręczył nowo pasowanym przedszkolakom upo-
minki. Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności tań-
cząc, recytując i śpiewając (także w języku angielskim). 

Specjalnym punktem programu było przedsta-
wienie - niespodzianka pt. "Moc prezentów", które we 
współpracy z uczniami przygotowali rodzice i nauczy-
ciele dzieci z oddziałów przedszkolnych. Przedstawienie 
pokazało, że święta Bożego Narodzenia i związana 
z nimi postać Świętego Mikołaja mają niezwykłą moc 
i są w stanie pokonać wszystkie, nawet "diabelskie" 
przeciwności. Występ spotkał się z pozytywnym odbio-
rem zarówno przez młodszą, jak i starszą widownię.

Internetowy Teatr TVP 
Nasza szkoła uczestniczy w nowatorskim pro-

jekcie pod nazwą "Internetowy Teatr TVP dla szkół". 
Jego ideą jest dotarcie z kulturą i sztuką do młodej 
widowni szerokopasmową drogą elektroniczną. Ucznio-
wie mają możliwość obejrzenia spektaklu na żywo 
całkowicie bezpłatnie. W grudniu uczniowie klasy VI SP 
oraz I gimnazjum obejrzeli spektakl "Biegnijcie do 
szopki, czyli Kolędariusz na Boże Narodzenie i Trzech 
Króli" w wykonaniu Śląskiego Teatru Lalki i Aktora 
ATENEUM. To piękne przedstawienie jasełkowe poka-
zane zostało w dwóch planach scenicznych, aktorskim 
i lalkowym, które dopełniała muzyka grana na żywo. 
Piękne aranżacje kolęd sprawiały, że niektórzy widzowie 
włączali się w śpiew. 

28 stycznia dzieci klas II, III, IV i V obejrzały
baśń "Królowa Śniegu" wystawioną przez aktorów 
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Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim. Przed-
stawienie zachwyciło nie tylko uczniów, ale i nauczycieli. 
Szczególnie piękna i nowoczesna oprawa muzyczna, 
kostiumy, scenografia oraz efekty specjalne: płynąca 
woda, padający śnieg, mgła, bańki mydlane i laserowe 
świetlne miecze wywołały ogromne emocje wśród 
widzów i dostarczyły wielu wzruszeń.

Kolejne spotkanie z Internetowym Teatrem dla 
szkół przyniosło adaptację "Plastusiowego pamiętnika". 
Teatr Polski w Bydgoszczy zaprosił najmłodszych wi-
dzów na kolorową, pełną humoru i mądrości bajkę o tym, 
co wydarzyło się w piórniku. Mimo że pierwszy odcinek 
"Plastusiowego pamiętnika" Marii Kownackiej ukazał się
w 1931 roku, do dziś przygody ludzika Plastusia - ulepio-
nego z plasteliny przez pierwszoklasistkę Tosię - fascy-
nują kolejne pokolenia dzieci. Młodzi widzowie z przeję-
ciem oglądali przedstawienie i już czekają na następne! 
 
Dzień Babci i Dziadka 

"Jeśli wiesz do jakiego zmierzasz portu, wiatry 
pomyślne będą Ci wiały" - to motto przedstawienia, jakie 
6 lutego 2015 r. odbyło się w Zespole Szkół w Rajsku 
z okazji Dnia Babci i Dziadka. Na jeden dzień sala gim-
nastyczna zamieniła się w pokład wspaniałego statku, 
który zabrał wszystkich gości w niezwykłą podróż.
Wśród zaproszonych gości byli: Babcie i Dziadkowie, 
podopieczni DPS w Liskowie oraz przedstawiciele orga-
nu prowadzącego szkołę: Sekretarz Gminy Opatówek 
Krzysztof Dziedzic i dyrektor Zespołu Ekonomiczno - 
Administracyjnego Szkół Arkadiusz Łańduch. 

Najpierw maluchy z przedszkola i zerówki za-
śpiewały piosenkę, zatańczyły i wyrecytowały prze-
piękny wiersz ku czci naszych seniorów. Następnie 
goście mogli wziąć udział w interaktywnej zabawie "Czy 
znasz dobrze swoją babcię, dziadka?". I wreszcie wyru-
szyliśmy w rejs... Po haśle: "Cała naprzód ku morskiej 
przygodzie" publiczność była już gotowa na teatralną
podróż. Uczniowie odegrali 3-aktową opowieść o pewnej 
babci, która wyjechała na wakacje. Zastanawialiście się
kiedyś, jak wolny czas na emeryturze spędzają nasi 
dziadkowie? Majorka, Tunezja czy Władysławowo, 
a może w bujanym fotelu? Nasza babcia lubi czynny 
wypoczynek, więc wybrała się na ryby nad Jezioro 
Pokrzywnickie. Udało jej się złowić złotą rybkę, która, jak 
to zwykle w baśniach bywa, spełniła jej trzy życzenia. 
Przepiękna scenografia przeniosła widzów ze statku 
wprost do salonu bogatej babci, a później na Hawaje. 
Nasza babcia przekonała się jednak, że ani ogromny 

majątek, ani dalekie egzotyczne podróże nie dają jej tyle 
szczęścia, co rodzina. Przedstawienie ubarwiły tańce 
marynarzy, układy choreograficzne ze wstążkami gimna-
stycznymi oraz piosenki: "Przechyły", "Na plaży", "Jesz-
cze się nam żagiel bieli". 

Spektakl, nad którym czuwały panie: Marta 
Lewicka i Małgorzata Burdelak, spotkał się z ogromnym 
uznaniem publiczności angażowanej do zabawy przez 
małych artystów. Wizytę w szkole umilił zgromadzonym 
gościom także występ zespołu wokalno - instrumental-
nego złożonego z uczniów naszej szkoły oraz tańce 
mażoretek, działających przy miejscowej orkiestrze 
dętej. Wszyscy widzowie świetnie się bawili, byli zrelak-
sowani i uśmiechnięci. Po części oficjalnej mogli odwie-
dzić swoje wnuczęta na lekcjach i zwiedzić szkołę.

Nasze sukcesy 
Uczennice naszej szkoły - Martyna Anyszewska 

z kl. V i Zuzanna Rybarczyk z kl. II SP zostały laureat-
kami I etapu konkursu plastycznego "Moja bezpieczna 
droga do szkoły" zorganizowanego przez Wojewódzki 
Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu, ODN w Kaliszu 
oraz Szkołę Podstawową nr 7 im. A. Mickiewicza w Kali-
szu. Konkurs obejmował zasięgiem terytorium powiatów: 
kaliskiego, ostrowskiego, krotoszyńskiego, pleszewskie-
go, jarocińskiego, kępińskiego, ostrzeszowskiego i mia-
sto Kalisz. Jego celem było utrwalenie zasad ruchu 
drogowego oraz rozwijanie umiejętności plastycznych. 
Dziewczynki wzięły udział w II etapie - finale konkursu, 
który odbył się w ODN w Kaliszu. Praca plastyczna Zuzi 
Rybarczyk otrzymała wyróżnienie i jest umieszczona na 
kalendarzu na rok 2015 wydanym przez organizatorów 
konkursu. 

3 lutego br. w Stawie odbyły się Mistrzostwa Po-
wiatu w Warcabach Klasycznych, w kategorii szkół
podstawowych i gimnazjów. Uczennica naszej szkoły
Agnieszka Antczak z klasy VI zajęła I miejsce i otrzy-
mała złoty medal. 

6 marca br. Karolina Frątczak wystąpiła w Zes-
pole Szkół nr 1 w Liskowie podczas II edycji konkursu 
"Każdy ma talent, mam i ja!" zajmując 3 miejsce. Przed-
stawiła wzruszający monodram "List Joli". Na wielu 
twarzach pojawiły się łzy, a po występie otrzymała liczne 
gratulacje. Karolina wykorzystuje swoje umiejętności 
aktorskie bawiąc i wzruszając publiczność.

********** 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W TŁOKINI WIELKIEJ 
 
Bal karnawałowy 

30 stycznia odbył się bal karnawałowy dla 
uczniów Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej, tradycyjnie 
połączony z obchodami Dnia Babci i Dziadka. Gościem 
organizatorów i uczestników zabawy był Wiceprzewodni-
czący Rady Gminy Opatówek Marek Szlenkier. Licznie 
przybyli dziadkowie i babcie obejrzeli akademię przygo-
towaną przez wszystkich wychowawców i nauczycieli 
klas młodszych: Marlenę Drykę, Małgorzatę Urbaniak, 
Annę Macniak Renatę Szlenkier oraz Weronikę Krzyw-
dę, Aldonę Pietrzak i Monikę Dworniak, podczas której 
wierszami, piosenkami i oryginalnymi układami tanecz-
nymi wnuczęta podziękowały za miłość i troskę.

Na wszystkich czekał słodki poczęstunek przy-
gotowany przez rodziców, która zadbała także o to, aby 
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każde dziecko otrzymało podarunek. Od godziny 16:00 
zmieniły się muzyczne rytmy, bo przyszedł czas na 
szaloną zabawę starszych dzieci i młodzieży gimna-
zjalnej. 

Dyrektor Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej Teresa 
Kobierska serdecznie dziękuje nauczycielom i rodzicom 
za zaangażowanie i trud włożone w zorganizowanie 
balu, a szczególne podziękowania kieruje pod adresem 
rady rodziców za uświetnienie uroczystości wieloma 
atrakcjami. 
 
Dzień Kobiet 

Z okazji Święta Kobiet Samorząd Uczniowski 
zaprosił wszystkie dziewczęta i panie do obejrzenia 
nowego, przygotowanego specjalnie na ten wyjątkowy 
dzień, kanału telewizyjnego TW 87. Widzowie mogli 
wysłuchać i obejrzeć wiadomości z kraju i ze świata, 
prognozę pogody, wiadomości sportowe, 2386. odcinek 
serialu "Kobieta to sukces", program modowy "Projekt 
szkoła" oraz talk show "Naprawdę jaka jesteś - nie wie 
nikt, oprócz mnie!". Wszystko przekazane było z humo-
rem, przerywane reklamami, ciekawostkami o imionach 
pań pracujących w szkole i piosenkami o kobietach. 

Na koniec chłopcy złożyli koleżankom i paniom 
życzenia i obsypali je kwiatami. Propozycja Samorządu 
Uczniowskiego przypadła zebranym do gustu. Wszyscy 
świetnie się bawili, obserwując parodię relacji damsko - 
męskich. Dyrektor Teresa Kobierska podziękowała za 
życzenia i pogratulowała uczniom klasy II i III gimnazjum 
oraz ich opiekunom: Izabeli Krupińskiej, Beacie Przybyl-
skiej i Rafałowi Mrozińskiemu atrakcyjnego programu. 
 
Mistrzostwa Piłki Siatkowej 

4 lutego odbyły się w Zespole Szkół w Tłokini 
Wielkiej Mistrzostwa Gminy Opatówek w Piłce Siatkowej 

w kategorii dziewcząt szkół gimnazjalnych. W zawodach 
udział wzięły drużyny z ZS w Chełmcach, Rajsku, Tłokini 
Wielkiej oraz z Gimnazjum w Opatówku. Na pochwałę 
zasługuje fakt, iż uczniowie podjęli się sędziowania i to 
zadanie wykonali zgodnie z zasadami fair play. Wyniki 
przedstawiają się następująco: I miejsce - Tłokinia Wiel-
ka, II miejsce - Rajsko, III miejsce - Chełmce, IV miejsce 
- Opatówek. 

6 lutego miała miejsce druga część Mistrzostw 
Gminy Opatówek w Piłkę Siatkową, tym razem rywalizo-
wali chłopcy. Do Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej przy-
byli młodzi sportowcy wraz z opiekunami z ZS w Chełm-
cach i w Rajsku. Chłopcy walczyli do ostatniej sekundy 
i zajęli następujące miejsca: I miejsce - Tłokinia Wielka, 
II miejsce - Rajsko, III miejsce - Chełmce. Maria Jolanta 
Marciniak podziękowała uczniom za udział i sportową
walkę, a nauczycielom za przygotowanie drużyn i krze-
wienie kultury fizycznej. 
 
Pasowanie na czytelnika 

Już od początku roku szkolnego pierwszo-
klasiści chętnie gościli w bibliotece szkolnej - przeglądali 
czasopisma, książki, brali udział w konkursach. Od 
4 marca mogą robić to oficjalnie, gdyż zostali pasowani 
na czytelników. 

Najpierw uczniowie wykazali się wieloma umie-
jętnościami: układali bajkowe puzzle, przedstawiające 
postaci z bajek, rozwiązywali zagadki, wykazali się zna-
jomością bajek i baśni. Potem przyszedł czas na złoże-
nie uroczystej przysięgi, każdy mały czytelnik otrzymał
pamiątkowy dyplom i drobny upominek. 
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Następnie członkowie koła teatralnego przygoto-
wali specjalnie dla młodszych kolegów i koleżanek 
przedstawienie zatytułowane "Sąd nad książką". W roz-
prawie sądowej rozpatrzono zalety i wady książek i ich 
wyższość nad komputerem. Wszystkie dzieci obiecały, 
że chętnie i często będą korzystać z biblioteki, a książki 
staną się ich przyjaciółmi. Dyrektor Teresa Kobierska 
podziękowała Marlenie Pilarczyk i Wiesławie Giercarz za 
przygotowaną uroczystość.

Rok Oskara Kolberga 
Rok 2014 był rokiem Oskara Kolberga. Fakt ten 

pozwolił Polakom przybliżyć sobie postać ciągle mało
znanego folklorysty, który w 33 tomach oddał wierny 
obraz polskiej sztuki i kultury ludowej. Na wstępie 
spotkania poświęconemu Kolbergowi uczestnicy zapo-
znali się z prezentacją multimedialną, przygotowaną
przez uczennicę gimnazjum - Julię Reksę. Członkowie 
koła teatralnego zaprezentowali scenkę zatytułowaną
"Lofrowanie pyrek z bambrym". Uczniowie i goście mogli 
bliżej poznać dialekt wielkopolski, słuchając gwarowych 
opowieści i dowcipów. 

Głównym punktem uroczystości było spotkanie 
z członkinią Koła Gospodyń Wiejskich w Opatówku Da-
nielą Sztrajt, która przybyła na spotkanie w stroju ludo-
wym i opowiadała zebranym o pracy koła, występach, 
o nieco zapomnianych zajęciach - szydełkowaniu i hafto-
waniu. Atrakcją była wystawa dawnych przedmiotów 
gospodarstwa domowego i wyrobów rękodzielniczych. 

Oskar Kolberg stał się wszystkim bliższy, a spo-
tkanie okazało się niezwykle pożytecznym narzędziem 
w procesie edukacji młodego pokolenia. Koordynator-
kami projektu były panie: Renata Szrenkier, Ewa Janiak, 
Marlena Pilarczyk i Wiesława Giercarz. 
 
Szkolne mistrzostwa w grach edukacyjnych 

12 lutego w naszej szkole odbyły się szkolne 
mistrzostwa w grach edukacyjnych klas I-III zorganizo-
wane przez nauczycielki: Ewę Janiak i Annę Andrze-
jewską. Zajęcia te miały na celu doskonalenie i uspraw-
nianie procesu dydaktycznego oraz wszechstronnego 
rozwoju dziecka. Zachęcały uczniów do rozwijania lo-
gicznego myślenia, rozwiązywania postawionych zadań,
tworzenia strategii działania oraz zdrowej rywalizacji. 
Uczniowie pod okiem swoich wychowawców mieli poko-
nać przygotowane stanowiska w 7 grupach tematycz-
nych, na których znajdowały się różne zadania do wy-
konania: przestrzenna budowla z klocków "Triangle 

puzzle", zadania z klockami PUS, układanki Schubitrix, 
domina logopedyczne i logiczne, układanki "Logico" oraz 
obraz z magicznych klocków. 

Zadania były punktowane przez opiekunów. 
W oczekiwaniu na odpowiednie stanowisko pracy 
uczestnicy mogli wspólnie układać puzzle bądź zagrać
w różne gry m.in. bierki i chińczyka. Każda grupa starała
się wykonać określone zadania i zdobyć największą
liczbę punktów. Wyłonionym zwycięzcom wręczono 
nagrody indywidualne. Uhonorowano również całe klasy 
za wielkie zaangażowanie w zajęcia. Organizatorki 
dziękują wszystkim za pomoc. 
 
Wystawa fotograficzna 

Fotografowanie to, wbrew pozorom, skompliko-
wane zajęcie. Przekonali się o tym uczniowie klas I i II 
gimnazjum, którzy od września na zajęciach technicz-
nych uczą się, jak poprawnie wykonywać zdjęcia. 
Gimnazjaliści poznali krótką historię fotografii, rodzaje 
aparatów oraz ich możliwości, lecz nauczyciel zajęć 
technicznych - Beata Przybylska postawiła przede 
wszystkim na fotografię w praktyce. Zaproponowała
uczniom zorganizowanie wystawy fotograficznej połą-
czonej z konkursem na najciekawsze zdjęcia, których 
przedmiotem miały być zdjęcia wykonane przez wszyst-
kich uczniów klas I i II gimnazjum. 

Od kilku tygodni na szkolnym korytarzu możemy 
podziwiać blisko 200 zdjęć wykonanych przez uczniów 
w 6 różnych kategoriach: fotografia krajobrazu, ruchu, 
architektury, makro, zwierząt oraz portretowa. Podczas 
walentynkowego apelu dyrektor Teresa Kobierska wrę-
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czyła dyplomy osobom, które zajęły miejsca w poszcze-
gólnych kategoriach. Dyplomy zaprojektowała p. Beata 
Przybylska. Oto wyniki głosowania: 
- kategoria - fotografia w ruchu: I miejsce Natalia Olej-

niczak, II miejsce Piotr Broczek, III miejsce Sta-
nisław Rychter 

- kategoria - fotografia zwierząt: I miejsce Wojciech 
Pawelec, II miejsce Aleksandra Ziątek, III miejsce 
Kacper Wilczyński 

- kategoria - fotografia portretowa: I miejsce Natalia 
Pilas, II miejsce Witold Michalak i Katarzyna 
Klepanda, III miejsce Aleksandra Bryła i Stanisław 
Rychter 

- kategoria - fotografia architektury: I miejsce Katarzy-
na Klepanda, II miejsce Kornelia Gibus, III miejsce 
Aleksandra Banasiak 

- kategoria - fotografia krajobrazu: I miejsce Natalia 
Ziątek, II miejsce Maciej Kucharski i Aleksandra 
Ziątek, III miejsce Katarzyna Klepanda 

- kategoria - fotografia makro: I miejsce Kacper Wil-
czyński, II miejsce Karolina Wąsik, III miejsce Nata-
lia Pilas 

To oczywiście nie koniec przygody gimnazjalistów z foto-
grafią. Do końca roku szkolnego uczniowie poznają pod-
stawowe pojęcia cyfrowej obróbki zdjęć, będą retuszo-
wać fotografie, robić kolaże, a może nawet założą wła-
sną galerię fotografii www. 
 

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

GOPS DLA PODOPIECZNYCH 
 

Program ''Dziękuję, nie!'' 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opa-

tówku w okresie od października do grudnia br. zreali-
zował zajęcia wychowawczo - profilaktyczne w zakresie 
programu ''Dziękuję, nie!'' - profilaktyki używania alko-
holu i innych substancji psychoaktywnych. Warsztaty, 
zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych na terenie gminy 
Opatówek na 2014 r., zostały przeprowadzono na rzecz 
dzieci ze Świetlicy Środowiskowej Słoneczko w Opa-
tówku. Zajęcia zrealizowała pedagog Kamila Ludwiczak. 

Celem warsztatów było doskonalenie u dzieci 
umiejętności podejmowania decyzji i odmawiania zacho-
wań ryzykownych dla zdrowia. Ideą zajęć było szerzenie 
edukacji prozdrowotnej w ujęciu pedagogicznym. Dzięki 
przeprowadzonym warsztatom uczestnicy mogli lepiej 
poznać siebie, skonstruować mapę sytuacji związanych 
z substancjami szkodliwymi, nabyć umiejętności posta-
wy asertywnej, umiejętności odmowy i krytycznego po-
dejścia w odniesieniu do reklam przekazywanych przez 
media. Poniższa galeria jest prezentacją prac uczestni-
ków zajęć pn. "Antyreklama" substancji uzależniających. 
 
Zabawa choinkowa 

W bieżącym roku mija 10 rocznica powołania 
Warsztatów Terapii Zajęciowej przez Wiejskie Stowarzy-
szenie Działające na rzecz Osób Niepełnosprawnych 
"Razem Łatwiej" w Koźminku. Z tej okazji, na zaprosze-
nie Stowarzyszenia, 30-osobowa grupa osób niepełno-
sprawnych z terenu naszej gminy wraz z opiekunami 
oraz Kierownikiem GOPS Violettą Galant i pracownikami 
GOPS Sylwią Matczak, Bożeną Kaczmarską i Elżbietą
Włodarską, wzięła udział w zabawie choinkowej połą-

czonej z obchodami dziesięciolecia działalności Warsz-
tatu Terapii Zajęciowej w Koźminku. 

24 stycznia br. została zorganizowana wspólna 
zabawa w sali OSP w Koźminku i trwała do wczesnych 
godzin wieczornych. Osoby niepełnosprawne z terenu 
gminy Opatówek otrzymały sodki upominek ufundowany 
przez Wójta Gminy Opatówek. Każdy z uczestników 
został poczęstowany przepysznym tortem z okazji 
10-lecia Warsztatów. 
 
Świąteczna zbiórka żywności 

Składam wyrazy serdecznego podziękowania 
wszystkim mieszkańcom gminy Opatówek, którzy odpo-
wiadając na apel, włączyli się w Świąteczną Zbiórkę
Żywności i złożyli dary w formie artykułów żywnościo-
wych na okres świąt Bożego Narodzenia dla podopiecz-
nych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opa-
tówku - ludzi będących w trudnej sytuacji życiowej. 

Przekazane dary traktuję jako wyraz Państwa 
dobroci i chęci niesienia pomocy potrzebującym. W akcję
pomocy zorganizowaną we współpracy z Wielkopolskim 
Bankiem Żywności w Poznaniu włączyły się sklepy, któ-
rym serdecznie dziękuję za umożliwienie przeprowadze-
nia zbiórki: 
- p. Renata Kłysz z Cieni Drugiej 
- p. Elżbieta Paś z Opatówka 
- p. Monika Kasperek z Opatówka 
- DINO Polska S.A. - oddział w Opatówku 
- p. Iwona Gryczyńska z Borowa 
- sklepy GS "SCh" w Opatówku i Tłokini Kościelnej 
- F.H. "Anna" p. Bogdan Kozanecki 
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- P.H.U. "Mars" p. Agata Szczepańska z Szałego 
- P.H.U. p. Wiesław Rutkowski z Opatówka 
- F.H.U. "Trans Sól" p. Andrzej Brodziak z Szałego 
Zebrane produkty i artykuły zostały przekazane pod-
opiecznym GOPS - osobom potrzebującym, rodzinom 
niepełnym, wielodzietnym, osobom chorym, niepełno-
sprawnym i samotnym. Dzięki Państwa ofiarności zosta-
ło zebrane łącznie ponad 293 kg produktów. Paczki 
świąteczne przekazano 48 rodzinom, które wyraziły
radość i zadowolenie. 
 
Wójt Gminy Opatówek 
Sebastian Wardęcki 
 

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

STYPENDIA NAUKOWE 
 

W tegorocznej wiosennej sesji Wójt Gminy Opatówek 
przyznał, na wniosek Komisji Stypendialnej, stypendia 
naukowe dla studentów z naszej gminy. Wnioskodawcy, 
składając dokumenty, spełnili wszystkie warunki regula-
minu przyznawania stypendiów z Funduszu Stypendial-
nego Gminy Opatówek. Z tej formy pomocy skorzystały
następujące osoby: 
 

1. Antczak Kinga - Uniwersytet Wrocławski 
2. Bach Sylwia - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu 
3. Brodziak Anna - Uniwersytet Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Warszawie 
4. Dziedzic Justyna - Politechnika Łódzka 
5. Dziedzic Kamil - Politechnika Wrocławska 
6. Figiel Agnieszka - Wyższa Szkoła Informatyki 

i Umiejętności w Łodzi 
7. Góral Michał - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu 
8. Jeziorska Martyna - Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu 
9. Jędrzejak Martyna - Uniwersytet Łódzki 
10. Jędrzejak Konrad - Politechnika Wrocławska 
11. Kaczmarkiewicz Aleksandra - Uniwersytet 

Wrocławski 
12. Kajdanek Aleksandra - Uniwersytet Ekonomiczny 

we Wrocławiu 
13. Karczewska Dominika - Uniwersytet Warszawski 
14. Kawala Michał - Uniwersytet Medyczny we 

Wrocławiu 
15. Kulawinek Aleksandra - Uniwersytet Wrocławski 
16. Łańduch Bartłomiej - Politechnika Wrocławska 
17. Matysiak Katarzyna - Politechnika Wrocławska 
18. Nowak Natalia - Politechnika Poznańska 
19. Olejnik Magdalena - Państwowa Wyższa Szkoła

Zawodowa w Kaliszu 
20. Pawlaczyk Krzysztof - Politechnika Wrocławska 
21. Raszewska Marcela - Politechnika Wrocławska 
22. Rogozińska Agnieszka - Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu 
23. Sobczak Alicja - Akademia Muzyczna w Poznaniu 
24. Sobczak Tomasz - Szkoła Główna Służby 

Pożarniczej w Warszawie 
25. Sowa Santana - Uniwersytet Adama Mickiewicza 

w Poznaniu 
26. Świec Ewa - Uniwersytet Adama Mickiewicza 

w Poznaniu 
27. Wielgocki Łukasz - Akademia Muzyczna we 

Wrocławiu  

28. Wojciechowska Katarzyna - Politechnika 
Wrocławska 

29. Wojtaszczyk Bartosz - Politechnika Poznańska 
30. Woźniak Bartłomiej - Politechnika Łódzka 
31. Zimna Anna - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 
 

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy tak 
wysokich wyników w nauce i życzymy dalszych 
sukcesów. 
 

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

OGŁOSZENIA 
 

Powiadamianie mieszkańców przez 
SMS 
Zapraszamy do rejestrowania się w systemie 
powiadamiania mieszkańców za pomocą wia-
domości SMS. Powiadomienia dotyczą waż-
nych wydarzeń np.: 

- nadchodzących zagrożeń (wichury, gwałtowne burze, powodzie, 
i inne anomalia pogodowe) 

- awarii oraz planowanych wyłączeń dostawy wody 
- ważnych wydarzeń w gminie, imprez kulturalnych i sportowych 
- bezpłatnych badań lekarskich 
- programów szkoleniowych 
Aby otrzymywać takie bezpłatne powiadomienia za pośrednictwem 
wiadomości SMS konieczne jest dokonanie REJESTRACJI. W tym 
celu należy: 
- wpisać w treści SMS właściwy kod rejestrujący zgodny z listą

serwisów informacyjnych (wykaz kodów dla poszczególnych 
miejscowości znajduje się na końcu poniższej informacji) 

- wysłać SMS z kodem na numer 788 048 600 
- przyjąć SMS zwrotny z informacją o prawidłowej rejestracji 

w usłudze 
Opłata za wysłanie wiadomości SMS jest zgodna z planem taryfowym 
z jakiego Państwo korzystacie w swoim telefonie. 
 

Serwis dla 
miejscowości Kod rejestracji Kod wyrejestrowania 

Borów 
 

UGOPATOWEK.BOR UGOPATOWEK.BOR.STOP 

Chełmce 
 

UGOPATOWEK.CHE UGOPATOWEK.CHE.STOP 

Cienia Druga 
 

UGOPATOWEK.CIE UGOPATOWEK.CIE.STOP 

Cienia 
Pierwsza UGOPATOWEK.CIN UGOPATOWEK.CIN.STOP 

Cienia 
Trzecia UGOPATOWEK.CIT UGOPATOWEK.CIT.STOP 

Cienia- 
Folwark UGOPATOWEK.CIF UGOPATOWEK.CIF.STOP 

Dębe-Kolonia UGOPATOWEK.DEK UGOPATOWEK.DEK.STOP 

Janików 
 

UGOPATOWEK.JAN UGOPATOWEK.JAN.STOP 

Józefów 
 

UGOPATOWEK.JOZ UGOPATOWEK.JOZ.STOP 

Kobierno 
 

UGOPATOWEK.KOB UGOPATOWEK.KOB.STOP 

Michałów 
Drugi UGOPATOWEK.MID UGOPATOWEK.MID.STOP 

Michałów 
Trzeci UGOPATOWEK.MIT UGOPATOWEK.MIT.STOP 

Nędzerzew 
 

UGOPATOWEK.NED UGOPATOWEK.NED.STOP 
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Opatówek 
 

UGOPATOWEK.OPT UGOPATOWEK.OPT.STOP 

Porwity 
 

UGOPATOWEK.POR UGOPATOWEK.POR.STOP 

Rajsko 
 

UGOPATOWEK.RAJ UGOPATOWEK.RAJ.STOP 

Rożdżały UGOPATOWEK.ROZ UGOPATOWEK.ROZ.STOP 

Sierzchów 
 

UGOPATOWEK.SIE UGOPATOWEK.SIE.STOP 

Szałe UGOPATOWEK.SZA UGOPATOWEK.SZA.STOP 

Szulec 
 

UGOPATOWEK.SZU UGOPATOWEK.SZU.STOP 

Tłokinia 
Kościelna UGOPATOWEK.TLK UGOPATOWEK.TLK.STOP 

Tłokinia Mała UGOPATOWEK.TLM UGOPATOWEK.TLM.STOP 

Tłokinia 
Nowa UGOPATOWEK.TLN UGOPATOWEK.TLN.STOP 

Tłokinia 
Wielka UGOPATOWEK.TLW UGOPATOWEK.TLW.STOP 

Trojanów 
 

UGOPATOWEK.TRO UGOPATOWEK.TRO.STOP 

Warszew 
 

UGOPATOWEK.WAR UGOPATOWEK.WAR.STOP 

Zawady 
 

UGOPATOWEK.ZAW UGOPATOWEK.ZAW.STOP 

Zduny 
 

UGOPATOWEK.ZDU UGOPATOWEK.ZDU.STOP 

Rejestracja w usłudze powiadamiania SMS oznacza wyrażenie zgody 
na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji umowy 
o świadczenie w/w usługi zgodnie z ustawą o ochronie danych 
osobowych z dnia 29.08.1997r. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182). 
Administratorem danych jest Wójt Gminy Opatówek. 

 

********** 
 

Nabór dzieci do przedszkola 
Dyrektor Publicznego Przedszkola w Opatówku ogłasza nabór dzieci w 
wieku od 3 do 5 lat do przedszkola na rok szkolny 2015/2016. 
Rekrutacja odbywać się będzie od 1 do 31 marca br. wg następują-
cego harmonogramu: 
- od 1 do 31 marca: wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszenia do 

przedszkola, 
- do 16 kwietnia: rozpatrywanie złożonych kart przez Komisję Kwa-

lifikacyjną,
- 16 kwietnia: wywieszenie na tablicy informacyjnej przedszkola 

imiennej listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych oraz listy rezer-
wowej, 

- do 30 kwietnia: składanie odwołań do dyrektora Publicznego 
Przedszkola w Opatówku, 

- od 4 do 15 maja: postępowanie uzupełniające. 
Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola oraz regulamin rekrutacji 
dostępne na stronie internetowej www.pp.opatowek.pl (zakładka 
"Rekrutacja") oraz u dyrektora przedszkola. Drogi Rodzicu, nasze 
przedszkole oferuje twojemu dziecku: 
- wspaniałą zabawę
- możliwość poznawania świata wszystkimi zmysłami, dzięki cieka-

wie zorganizowanym zajęciom 
- profesjonalną i fachową kadrę pedagogiczną
- bogatą bazę dydaktyczną
- niepłatne zajęcia dodatkowe (j. angielski, rytmika) 
- miłą rodzinną atmosferę
- pomoc logopedyczną
- smaczne posiłki 

W naszym przedszkolu dzieci 5-letnie - tzw. "zerówka" (obecny rocznik 
2010) realizują roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego. 
Do klasy 0 zapisać można zarówno dzieci uczęszczające obecnie do 
przedszkola jak i te, które do przedszkola nie uczęszczały, a chcą
rozpocząć naukę w naszej placówce. Zapraszamy! 

 

********** 
 

Dla mieszkańców Zdun 
Ponownie prosimy mieszkańców miejscowości Zduny o podłączanie 
swoich posesji do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. Przypominamy 
jednocześnie o obowiązku takiego podłączenia, który wnika z art. 5 
ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) Sieć
kanalizacji w m. Zduny została oddana do eksploatacji w styczniu 
2013r. Na 148 wykonanych w trakcie zdania inwestycyjnego 
odgałęzień do granic nieruchomości do marca 2015r. przyłączonych 
zostało zaledwie 55 posesji tj. ok. 37%. Prosimy zatem właścicieli 
nieruchomości dotychczas nie podłączonych o przyłączenie 
nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. 
Wniosek o przyłączenie można pobrać na stronie internetowej 
www.bip.opatowek.pl (zakładka: wnioski do pobrania -> gospodarka 
komunalna i mieszkaniowa -> wniosek o przyłączenie do sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej). Wypełniony wniosek wraz z załącz-
nikami należy złożyć w Urzędzie Gminy w Opatówku (sekretariat, 
pierwsze piętro, pok. nr 13). Po otrzymaniu warunków technicznych 
można przystąpić do prac w terenie dot. włączenia nieruchomości do 
sieci kanalizacyjnej. Bliższe informacje uzyskać można pod nr telefonu 
(62) 76-18-080, (62) 76-18-454 wew. 21 i 59 lub osobiście w tut. 
urzędzie, pok. nr 1. 

 

********** 
 

Informacja dla mieszkańców 
Szanowni Państwo, jednym z głównych problemów, z jakim boryka się
Gmina Opatówek w ostatnim czasie to nielegalny zrzut ścieków do 
kanalizacji sanitarnej. Takie zrzuty tj. przepompowywanie ścieków 
pochodzących ze zbiorników bezodpływowych (szamb) ze względu na 
swój nieciągły charakter powodują blokowanie fragmentów sieci, co 
nieodzownie wiąże się ze wzrostem kosztów jej bieżącego utrzymania 
i eksploatacji. Prosimy zatem, aby nie byli Państwo obojętni wobec 
takiego procederu i zgłaszali do Urzędu Gminy w Opatówku wszelkie 
podejrzenia w powyższej sprawie. Każdy, kto bez zawarcia umowy 
wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacji wg art. 28 pkt. 4 ustawy 
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbioro-
wym zaopatrzeniu ścieków podlega karze ograniczenia wolności albo 
grzywny do 10 000 zł. Prosimy zatem o poważne potraktowanie 
sprawy. Informujemy również, że zostanie wzmożona kontrola 
sposobu zagospodarowania ścieków socjalno-bytowych. 

 

********** 
 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w koncercie 
charytatywnym "Rowerek o dwóch kółkach, by lepiej miała Julka", 
a w szczególności Angelice Wielgosz, Patrycji Stankowskiej i Adriannie 
Perek za pomysł i świetne zorganizowanie imprezy oraz mieszkańcom 
wsi Borów. 
 
Alicja i Dawid Domagała - rodzice Julki 

 

********** 
 

Szanowni mieszkańcy Tłokini Wielkiej, pragnę podziękować wszyst-
kim, którzy obdarzyli mnie zaufaniem wybierając na kolejną kadencję
na sołtysa wsi Tłokinia Wielka. 
 
Anna Dymna-Pawłowska 

 

********** 
 

Składam serdeczne podziękowania za oddane na moją osobę głosy, 
wszystkim, którzy wzięli udział w wyborach sołtysa wsi Opatówek. 
Dziękuję za okazane zaufanie i życzliwość.

Z wyrazami szacunku - Karolina Olejniczak 
 

********** 
 

Wójt Gminy, w imieniu całej społeczności gminy Opatówek dziękuje 
p. Zbigniewowi Juszczakowi z Rogatki w Opatówku za przekazanie 
kolejny raz pięknego świerka, który w okresie świątecznym był ozdobą
na Placu Wolności. 

 

********** 
 

Udzielę korepetycji z matematyki. Telefon 514-651-522. 
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Projekty budowlane, usługi w zakresie architektury. Tel. 503-170-369. 
 

********** 
 

Nowo otwarte studio fryzur i urody "Twój Styl" zaprasza do skorzy-
stania z szerokiej gamy usług: strzyżenie damskie/męskie/dziecięce, 
stylizacja włosów, baleyage, ombre, podnoszenie włosów u nasady, 
przedłużanie i regeneracja włosów, fryzury okolicznościowe i wieczo-
rowe, przedłużanie paznokci metodą żelową oraz hybrydy, różnego 
rodzaju manicure i pedicure, henna i regulacja brwi, makijaże
okolicznościowe i wiele innych. Serdecznie zapraszamy. Wizyty uma-
wiane są telefonicznie! 
Kontakt: Studio fryzur i urody "Twój Styl”, Wioletta Dąbrowska, Szałe
ul. Kaliska 64, tel.: 660-668-194. 

 
********** 

 
Sprzedam działki: o pow. 2,24ha w Cieni Pierwszej, o pow. 0,42 
w Opatówku, o pow. 0,33ha w Chełmcach (warunki zabudowy), o po-
wierzchni 1,34 ha w Opatówku. Informacje pod nr tel.: 724-169-325. 

 
********** 

 
Sprzedam 2 lodówki: Polar (178cm) i Amica (mniejsza). Stan idealny. 
Telefon: 698-165-326. 

 
********** 

 
Sprzedam 20 ton mieszanki, żyto, pszenżyto. Telefon: 514-787-068, 
506-203-785. 

 
********** 

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

 
********** 

 
Sprzedam duże folie o wym. 9x50x3,80. Telefon: 661-217-307. 

 
********** 

 
Sprzedam wózek dziecięcy Coletto Marco Polo 3 funkcyjny (głęboki, 
spacerówka, fotelik). Telefon: 512-137-780. 

 
********** 

 
Organizujemy imprezy okolicznościowe, wesela, komunie, chrzciny itd. 
Sala OSP w Michałowie. Telefon: 600-945-705, 602-403-410. 

 
********** 

 
Automyjnia parowa z dojazdem do klienta "Pan Mgiełka". Pranie 
tapicerki samochodowej i meblowej, dywanów i wykładzin. Tłokinia 
Kościelna, ul. Nowa 18.Telefon: 505-079-588. 

 
********** 

 
Profesjonalne doradztwo, projektowanie i dekoracje wnętrz publicz-
nych i prywatnych. Telefon: 600-669-508. 

 
********** 

 
Usługi pogrzebowe w zakresie gry na trąbce. Telefon: 721-692-526. 

 
********** 

 
Pasmanteria, ul. Kaliska 7 w Opatówku oferuje szeroki wybór zamków 
błyskawicznych, wstążek, igieł do maszyn. W sprzedaży polskie 
wsypy, pościel z kory, ręczniki, wiele rodzajów rajstop i legginsów, 
chemia niemiecka. Dbamy o jakość. Zapraszamy! 

 
********** 

 
Czeska włóczka akrylowa Elian Klasik w wielu kolorach, kordonek 
Ariadna. Pasmanteria w Opatówku, ul. Kaliska 7. 

 
********** 

 
Pilnie potrzebne mieszkanie do wynajęcia. Tel. 571-492-346. 

 
********** 

 

Kupię - wynajmę lokal pod działalność gastronomiczną w Opatówku. 
Telefon: 606-207-863. 

 
********** 

 
Wynajmę pokój w Opatówku lub małe mieszkanie w gminie Opatówek. 
Telefon: 780-150-986. 

 
********** 

 
Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w Opatówku. Tel. 507-518-601. 

 
********** 

 
Poszukuję lokalu do wynajęcia na gabinet weterynaryjny. Minimum 
2 pomieszczenia, korytarz, toaleta. Opatówek i okolice. Telefon 
kontaktowy: 724-880-221. 

 
********** 

 
Składamy serdeczne podziękowania i wyrazy wdzięczności lek. 
Barbarze Czubińskiej, lek. Ryszardowi Czubińskiemu, lek. Michałowi 
Wiewiórkowskiemu, lek. Marcie Dziedzic, lek. Bogdanowi Pogo-
rzelcowi, pielęgniarce Kamili Dworniak oraz pielęgniarkom z Ośrodka 
Zdrowia w Opatówku, a także personelowi Szpitala Wojewódzkiego 
w Kaliszu za nieocenioną pomoc, wsparcie i opiekę w trudnych 
chwilach ciężkiej choroby Ś.P. Wacława Urbańskiego. 
Żona i Córki z Rodzinami 

 
********** 

 

Serdeczne podziękowania Rodzinie, Sąsiadom, Znajomym 
oraz wszystkim, którzy uczestniczyli we mszy świętej 

i ceremonii pogrzebowej naszego kochanego Męża, Ojca i Dziadka 
Ś.P. Wacława Urbańskiego 

Dziękujemy za msze w Jego intencji, za okazane współczucie 
oraz złożone kwiaty i wieńce. 

Żona i Córki z Rodzinami 

********** 
 

Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach 
dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca i współczucia, 

wzięli udział w uroczystości pogrzebowej 
Ś.P. Jana Spieża

Wójtowi Gminy Opatówek, Sołtysom, Radnym, 
wszystkim pracownikom Urzędu Gminy, 

delegacjom Ochotniczych Straży Pożarnych, 
Koła Łowieckiego, Rodzinie, Przyjaciołom, Kolegom, Sąsiadom 

za obecność, modlitwę, pamięć i złożone kwiaty. 

Żona z Rodziną

********** 
 

Serdeczne podziękowania dla Druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Trojanowie za asystę w ostatniej drodze 

Ś.P. Eugeniusza Marszała

składają Córki i Zięć 

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