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SESJE RADY GMINY 
 

W minionym okresie, od marca do daty wydania niniej-
szego biuletynu odbyły się trzy sesje Rady Gminy Opa-
tówek kadencji 2014-2018. Najważniejsze decyzje i 
uchwały podjęte przez radnych podczas sesji: 
- w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finan-

sowej Gminy Opatówek na lata 2015-2024 - doku-
ment ten zawiera opisową i tabelaryczną prognozę
przewidywanych dochodów i wydatków budżetu na 
poszczególne lata, kwot i wskaźników zobowiązań
kredytowych, finansowanie programów i projektów z 
udziałem środków zewnętrznych, finansowanie in-
westycji wieloletnich 

- w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2015 
rok, w której określono dochody - 32 539 850,49 zł,
dochody majątkowe - 1 369 620 zł; wydatki budże-
tu - 36 759 771,95 zł, w tym wydatki majątkowe - 
6 749 020 zł

- w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w 
budżecie gminy Opatówek środków stanowiących 
fundusz sołecki 

- w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzę-
tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie gminy Opatówek - uchwała sta-
nowi wypełnienie obowiązku corocznego sporzą-
dzenia takiego programu, nałożonego na gminy 
ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

- w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej 
opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy, w tym wyższych stawek za gospoda-
rowanie odpadami zbieranymi w sposób nieselek-
tywny - uchwała została dostosowana do znoweli-
zowanych zapisów ustawy, w której zlikwidowano 
zwolnienia przedmiotowe 

- w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

- w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w 
zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów 
komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieru-

chomości - ustawa o czystości i porządku w gmi-
nach zobowiązuje Radę Gminy do określenia w dro-
dze uchwały szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbioru i zagospoda-
rowania odpadów komunalnych w zamian za uisz-
czoną, określoną opłatę

- w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie gminy Opatówek - zmiany te 
zgodne są z zapisami uchwał j.w. 

- pakiet uchwał w sprawie wyrażenia zgody na wyna-
jem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargo-
wym nieruchomości zabudowanej/części działki po-
łożonej w: Cieni Drugiej, w Szałem przy ul. Kaliskiej 
80, w Dębe Kolonii, w Opatówku przy ul. Szkolnej 

- w sprawie przyjęcia przez Gminę Opatówek prowa-
dzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla 
Powiatu Kaliskiego przez Gminną Bibliotekę Pu-
bliczną im. Braci Gillerów w Opatówku 

- w sprawie określenia kryteriów naboru do samorzą-
dowych przedszkoli na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów za każde z 
tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do po-
twierdzania tych kryteriów 

- w sprawie wyrażenia woli współtworzenia obszaru 
Stowarzyszenia "LGD7 - Kraina Nocy i Dni" na okres 
programowania 2014-2020 

- pakiet uchwał w sprawie zatwierdzenia Planu Od-
nowy Sołectwa: Opatówek, Michałów Drugi, Rajsko; 
służyć on będzie mobilizacji społeczności lokalnej i 
pobudzeniu aktywności do podejmowania wspól-
nych przedsięwzięć z udziałem finansowych środ-
ków zewnętrznych 

- w sprawie zatwierdzenia taryf dotyczących zbioro-
wego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowa-
dzania ścieków 

- w sprawie ustalenia opłat za oczyszczanie ścieków 
dowożonych wozami asenizacyjnymi do gminnej 
stacji zlewnej przy ul. Parkowej w Opatówku 

- w sprawie regulaminu przyznawania oraz wypłaty 
dodatków: mieszkaniowego, za wysługę lat, funkcyj-
nego, motywacyjnego, za pracę w trudnych i uciąż-
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liwych warunkach, wynagradzania za godziny po-
nadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych oraz 
przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno - 
wychowawcze nauczycielom zatrudnionym w przed-
szkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Opa-
tówek 

- w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opraco-
wania i wdrażania "Planu gospodarki niskoemisyjnej 
dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu powiatu kali-
skiego oraz gminy Sieroszewice" 

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumie-
nia w sprawie realizacji przedsięwzięcia pn. "Opra-
cowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Po-
wiatu Kaliskiego, gmin z terenu powiatu kaliskiego 
oraz gminy Sieroszewice" - zawarcie porozumienia 
jest niezbędne do złożenia wniosku w WFOŚiGW 
celem realizacji przedsięwzięcia partnerskiego dot. 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

- w sprawie powołania i określenia zakresu zadań do-
raźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Opatówek, 
która za zadanie mieć będzie opracowanie projektu 
Statutu Gminy Opatówek lub jego zmian oraz opra-
cowanie projektu statutów sołectw gminy Opatówek 
lub ich zmian 

 
Wykaz aktualnych wydatków majątkowych na 2015 r. 
Zakup pomp 20 000 

SUW Rajsko dokumentacja projektowa 50 000 

Prasa śrubowo talerzowa 356 000 

Remont stacji uzdatniania wody w m. Opatówek 25 000 

Budowa wodociągu Chełmce 20 000 

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szałe etap II - pro-
jekt 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. Bo-
rów 

83 000 

Przebudowa ciągu drogowego Borów - Sierzchów - 
Rajsko 1 400 000 

Ciąg pieszo - jezdny Opatówek 56 000 

Przebudowa drogi ul. Leśna w m. Opatówek 130 000 

Przebudowa drogi Rajsko - Warszew 120 000 

Przebudowa drogi Porwity - Takomyśle 102 000 

Dokumentacja projektowa przebudowy drogi Szulec - 
Józefów 12 000 

Dokumentacja projektowa przebudowa drogi Chełmce 
- Stobno 8 000 

Dokumentacja projektowa przebudowa ulic 3-go maja, 
Kilińskiego, Buczka, Kasprzaka, Ludowej, Dworcowej 
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 Trzeci 300 000 

Przebudowa drogi gminnej w m. Rożdżały - Słonecz-
na 70 000 

Przebudowa drogi w m. Porwity 93 020 

Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP 
Tłokinia Wielka 150 000 

Budowa Przedszkola Publicznego 2 000 000 

Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Chełmce 400 000 

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych w m. Opatówek 90 000 

Wykonanie ogrodzenia wzdłuż stawów przy ul. Ponia-
towskiego w m. Opatówek 20 000 

Budowa kompleksu rekreacyjnego jako miejsce spo-
tkań dla mieszkańców sołectwa Michałów Drugi 30 000 

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Opa-
tówek - przebudowa parkingu 3 000 

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Raj-
sko - przebudowa parkingu 3 000 

Modernizacja bazy rekreacyjno - turystycznej w m. 
Szałe 550 000 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicz-
nej - GOK Opatówek 91 000 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicz-
nej - biblioteka w Tłokini Wielkiej 64 000 

Remont wieży sędziowskiej w m. Szałe 20 000 

RAZEM: 7 307 020 

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

INWESTYCJE, REMONTY, 
PROJEKTY UNIJNE 

 

Nowe boisko w Chełmcach 
Przy Zespole Szkół w Chełmcach trwa budowa kom-
pleksu boisk sportowych o nawierzchni syntetycznej po-
liuretanowej o wymiarach areny 24 m x 44 m do gry w 
siatkówkę, tenisa ziemnego, koszykówkę, piłkę ręczną i
nożną z ogrodzeniem dla boisk sportowych o wys. 4 m, 
wraz z wyposażeniem w sprzęt sportowy: bramki do piłki 
ręcznej, stojak, tablica i kosz do koszykówki, słupki z 
siatką do siatkówki oraz słupki i siatka do tenisa ziem-
nego. Boisko sportowe będzie ogólnodostępne, prze-
znaczone dla lokalnej społeczności miejscowości 
Chełmce. Roboty wykonuje firma SODEX Sp. z o.o., ze 
Złotnik za kwotę 365 599,37 zł. W chwili obecnej wyko-
nano już prace związane z niwelacją terenu, roboty po-
miarowe oraz roboty związane z wykonaniem podbudo-
wy na boisku wielofunkcyjnym. Przewidziany termin wy-
konania zadania to 19 sierpnia br. Gmina uzyskała na 
budowę kompleksu boisk w Chełmcach dofinansowanie 
w wysokości do 50% z Departamentu Sportu i Turystyki 
Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. 
 

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 ko-
szykówkę. 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. 
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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 wa-
runkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa 
I Rozwój Wsi. 
 

Modernizacja bazy rekreacyjnej w Szałem 
Gmina Opatówek złożyła wniosek do Urzędu Marszał-
kowskiego w Poznaniu o dofinansowanie bazy rekre-
acyjno-turystycznej w m. Szałe. Umowa o dofinansowa-
nie została podpisana w dniu 8 maja br. Realizowane 
sportowe boisko wielofunkcyjne o wymiarach 22 m x 
46 m przeznaczone będzie do gry w koszykówkę, siat-
kówkę, piłkę ręczną i tenisa ziemnego. Boisko posiada 
nawierzchnię syntetyczną poliuretanową, systemowe 
ogrodzenie o wysokości 4 m. Obecnie trwają już prace: 
wykonano roboty związane z niwelacją terenu, roboty 
pomiarowe, prace związane z wykonaniem podbudowy, 
wykonano murki oporowe boiska. 
Ponadto w projekcie zaplanowano budowę 2 szt. wiat 
biesiadnych wyposażonych w ławki i stoły piknikowe w 
ilości 8 szt. wraz z montażem 14 szt. ławek betonowych 
z oparciem i koszami na nieczystości w ilości 8 sztuk. 
Dodatkowo planuje się wymianę płotków ogrodzenia 
wewnętrznego, remont budynku sanitariatów oraz od-
tworzenie nasadzeń krzewów - żywopłotów wzdłuż cią-
gów komunikacyjnych. Wartość robót to 381 769,44 zł.
Zadanie będzie współfinansowane z Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007- 2013, działanie Odnowa i Rozwój Wsi. 
 
Kolejne drogi będą remontowane 
W tym roku na zadania związane z drogownictwem w 
budżecie gminy Opatówek zabezpieczono środki finan-
sowe w wys. ok. 2 500 000 zł. Jak co roku, samorząd
starać się będzie o pozyskanie dodatkowych środków na 
te zadania, co umożliwi zwiększenie zakresu prac. Ła-
godna tegoroczna zima pozwoliła na rozpoczęcie w 
gminie prac remontowych na drogach. Do końca czerw-
ca 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

Prace na drogach gminnych, zgłoszone przez sołtysów 
wsi zostały wykonane w ramach bieżącego utrzymania 
dróg oraz napraw po sezonie zimowym. Prace te, w mia-
rę potrzeb, będą kontynuowane. W ostatnim czasie 
przebudowano drogę gminną na odcinku Tłokinia Wielka 
- Tłokinia Mała za kwotę 147 tys. zł oraz wyremontowa-
no drogę Cienia Druga - Michałów Czwarty za kwotę
34 tys. zł. Obydwa te zadania inwestycyjne wykonał Za-
kład Usługowo-Produkcyjny ROL-DRÓG z Rajska. 
 

W najbliższym czasie remontowane będą drogi, dla któ-
rych zostały opracowane dokumentacje i ogłoszone 
przetargi: przebudowa nawierzchni drogi gminnej ul. 
Parkowa w Opatówku, Porwity, Porwity - Takomyśle. Na 
wniosek mieszkańców wyznaczone zostało przejście dla 
pieszych na ul. Kaliskiej do ul. Piaskowej (prace obej-
mowały przesunięcie oraz wymianę na nowy słup eNN i 
roboty drogowe). 
 

Rozstrzygnięty został przetarg na przebudowę na-
wierzchni 1,84 km odcinka drogi w Michałowie Trzecim. 
Do wykonania zaplanowano: usunięcie krzewów, wyso-
kiej trawy i karczowanie pni na poboczach, wykonanie 
podbudowy z kruszywa łamanego, mechaniczne profi-
lowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni, uformowanie poboczy, wykonanie 
nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych oraz 
ustawienie pionowych znaków drogowych. Prace wyko-
nuje Zakład Budowlany Henryk Mocny z Błaszek, za 
kwotę 281 475,66 zł.

Dokończona zostanie przebudowa drogi gminnej na od-
cinku Cienia Pierwsza - Cienia Trzecia, której łączny 
koszt prac szacowano na kwotę 219 tys. zł. Z uwagi na 
problemy prawne oraz przekształceniowe wykonawcy tj. 
Przedsiębiorstwa Ulic i Mostów z Kalisza, prace nie zo-
stały wykonane w terminie w całości. Gmina Opatówek 
naliczyła odsetki karne za nieterminowe wykonanie prac 
i ogłosiła nowy przetarg na ich dokończenie. W ostatnich 
dniach przekazany został plac budowy w/w drogi, obej-
mujący odcinek o dł. 540 mb z zakresem prac: karczo-
wanie krzewów i pni z poboczy, profilowanie skarp, 
cząstkowy remont nawierzchni bitumicznej, skropienie 
nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową. Wykonaw-
cą jest konsorcjum, którego liderem jest firma Roboty 
Budowlano - Drogowe BUD-TRANS Maria Karbowiak z 
Sieradza. Cena wybranej oferty to kwota 80 215,68 zł.

Oznakowanie ulic 
Na terenie gminy Opatówek trwają prace uzupełniające 
dot. "Systemu Informacji Ulicznej". Dokonano uzupeł-
nień brakujących tablic z numeracją porządkową oraz 
nazwami ulic, wymieniono także zniszczone tablice i 
słupy. Planowane zakończenie prac przewidziano do 15 
lipca. 
 

Dofinansowanie II etapu kanalizacji w Szałem 
Ruszył II etap budowy kanalizacji sanitarnej w Szałem, 
polegający na budowie rozgałęzień do innych ulic przyle-
gających do ul. Kaliskiej i wykonaniu przyłączy do poszcze-
gólnych posesji. 
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Na ukończeniu są prace związane z I etapem budowy 
sieci kanalizacji sanitarnej w Szałem. Koszt prac etapu I 
to kwota 2 585 733,95 zł. Na to zadanie Gmina uzyskała
dofinansowanie z Programu PROW na lata 2007-2013 
kwocie 2 483 306 zł, przy całkowitej wartości zadania w 
wysokości 4 966 612 zł. Łączna długość kanalizacji gra-
witacyjnej i tłocznej wyniesie ok. 7 300 mb. Prace rozpo-
częły się od ul. Kaliskiej i Słonecznej i wykonywane są
zgodnie z harmonogramem określonym w dokumentacji. 
W związku z II etapem tej inwestycji, której planowany 
koszt wynieść ma 4 171 707 zł (1 440 000 zł do końca 
2015 r. i 2 731 707 zł do 28.10.2016 r.) Gmina Opató-
wek złożyła wniosek do Zarządu Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Po-
znaniu o udzielenie pomocy finansowej. Udzielona zo-
stała pomoc finansowa w formie pożyczki na to zadanie 
inwestycyjne w kwocie 1 170 000 zł z planowanym umo-
rzeniem do wys. 15%. Umorzenie pożyczki może ulec 
zwiększeniu do wys. 40%. 
 
Inwestycje w gospodarce komunalnej 
Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzę-
du Gminy prowadzi szereg spraw związanych m.in. z 
inwestycjami w obszarze polepszenia warunków w za-
kresie gospodarki wodno-ściekowej i mieszkaniowej. 
Wodociągi
W celu podniesienia jakości wody pitnej, z której korzy-
stają mieszkańcy Opatówka Wydział Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej urzędu przystąpił do przebudowy 
zbiorników odżelaziaczy, każdy o pojemności 4,5 m3.
Jest to wynik przeglądu technicznego 4 zbiorników od-
żelaziaczy w Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Zdrojowej 
w Opatówku. Remont wykonuje firma Kofler Serwis z 
Sycowa za kwotę 14 268 zł. Konserwacja i naprawa 
urządzeń uzdatniania wody w swoim zakresie obejmo-
wać będzie: 
- wymianę i uzupełnienie wsadu filtracyjnego 
- remont sita stalowego wraz z wymianą dysz prze-

dmuchowych 
- czyszczenie wnętrza zbiornika z nagromadzonych 

osadów 
- wymianę uszczelek włazowych 
- malowanie zbiorników z zewnątrz 
Trwają prace związane z przejęciem wodociągu w miej-
scowości Rajsko, polegające na modernizacji istnieją-
cych przyłączy oraz wymianie wodomierzy. Dotychcza-
sowy koszt prac związanych z w/w zadaniem wyniósł
11 724,30 zł. Wykonano również prace w ramach bieżą-
cego utrzymania wodociągów związane z usuwaniem 
awarii sieci w II kwartale br. Ogólny koszt to kwota 
20 563,45 zł.
Zakup stacji odwadniania osadów ściekowych
W celu poprawy gospodarowania odpadami (osadami) 
powstającymi w wyniku procesu technologicznego w 
oczyszczalni ścieków w Opatówku oraz sprawniejszego 
funkcjonowania samej oczyszczalni, podjęta została de-
cyzja o zakupie stacji odwadniania osadów ściekowych 
poprzez ogłoszenie przetargu nieograniczonego. Od-
wodnienie powstających osadów jest jednym z najbar-
dziej kosztownych procesów oczyszczania ścieków. 
Stacja wyposażona będzie w prasę, pompę osadu i 
pompę polimeru, półautomatyczną stację dozowania po-
limeru, instalację do kondycjonowania osadu, podajnik 
ślimakowy i układ sterowania całością procesu. Na dofi-
nansowanie powyższej inwestycji złożony został wnio-

sek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Poznaniu, który został pozytywnie 
rozpatrzony. Zarząd Funduszu planuje pomoc finansową
w postaci pożyczki na wsparcie realizacji powyższego 
przedsięwzięcia w kwocie 290 tys. zł.
Remont mieszkań komunalnych
Trwają prace związane z bieżącym utrzymaniem budyn-
ków będących w zasobie mieszkaniowym gminy: 
- ul. 3 Maja w Opatówku - zakończono remont lokalu 

mieszkalnego polegający na wymianie instalacji 
elektrycznej, skuciu i położeniu nowych tynków oraz 
malowaniu - koszt prac: 7 300 zł

- ul. Łódzka 27 w Opatówku - dokonano naprawy 
okien (wymiana okuć i uszczelek) oraz zakupiono 
nowy, wydajny piec grzewczy - koszt prac: 910 zł

- ul. Poniatowskiego 2 w Opatówku - przemurowano 
dwa kominy wraz z wykonaniem obróbek blachar-
skich oraz wykonano nowy właz dachowy - koszt 
prac: 863 zł

- ul. Kościelna 1B w Opatówku - naprawiono podłogi 
wraz z wymianą zużytych elementów, dopasowano 
skrzydła drzwiowe wewnętrzne z regulacją zawia-
sów za kwotę 897,78 zł oraz wyremontowano klatkę
schodową za kwotę 5071,74 zł (I etap prac) 

- ul. 3-go Maja w Opatówku - wyremontowano lokal 
komunalny za kwotę 7 284,57 zł

- ul. Szkolna 2A w Opatówku - wykonano nową insta-
lację elektryczną za kwotę 337,30 zł

- ul. Kościelna 17 w Opatówku - wyremontowano po-
sadzkę w korytarzu, koszt prac: 644,70 zł

Nie zawsze zauważamy, że w naszym najbliższym oto-
czeniu pojawia się coś nowego, co nie tylko poprawia 
wygląd, ale wymiernie służy mieszkańcom. Na ul. Ko-
ścielnej, przy budynku 1B pojawiły się nowe, estetyczne 
ławki, które zostały zainstalowane w miejsce starych i 
zniszczonych. 
 
Zakup koparko-ładowarki 
W kwietniu br. ogłoszony został przetarg na dostawę w
formie leasingu koparko-ładowarki kołowej. 

Postawione w przetargu wymagania techniczne to: do-
puszczenie do poruszania się po drogach publicznych, 
wyposażenie w silnik wysokoprężny o mocy znamiono-
wej min. 94 KM i w napęd na obie osie 4x4 z możliwo-
ścią wyboru napędu na jedną lub dwie osie, wyposaże-
nie w łyżkę koparkową o szer. 610 mm oraz łyżkę skar-
pową o szer. 1500 mm. Wybrano ofertę firmy VFS Usłu-
gi Finansowe Polska Sp. z o.o. z Warszawy za kwotę
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336 082,37 zł. Odbiór opisanego sprzętu odbył się w
dniu 18 czerwca br. 
 
Akcja usuwania azbestu 
Na terenie całej gminy Opatówek zakończone zostały
prace związane z inwentaryzacją wyrobów zawierają-
cych azbest. Inwentaryzacja przeprowadzona została
przez firmę AM Trans Progres sp. z o.o. z Poznania w 
ramach realizacji projektu pn.: "Opracowanie Programu 
usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy 
Opatówek". Na projekt ten gmina uzyskała dofinanso-
wanie w wysokości 18 500 zł z Ministerstwa Gospodarki 
w ramach projektu Konkurs Azbest 2015. Całkowity 
koszt zadania to kwota 23 247 zł.

Samochód pożarniczy dla OSP w Tłokini Wielkiej 
Nowy, średni samochód pożarniczy do realizacji zadań
w zakresie ochrony przeciwpożarowej trafi do Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Tłokini Wielkiej. W ubiegłym roku 
Gmina Opatówek złożyła wniosek o dofinansowanie za-
kupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP w 
Tłokini Wielkiej. Wniosek ten otrzymał pozytywną ocenę,
jednak jego realizacja, ze względu na ograniczone środ-
ki, została przesunięta na 2015 rok. W dniu 7 maja br. 
Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 
511/2015 o przyjęciu wniosku Gminy Opatówek do reali-
zacji. Kwota całkowita projektu wynosi 662 619,60 zł, z
czego 530 095,68 zł to dofinansowanie z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 132 523,92 zł to 
środki własne Gminy Opatówek. Obecnie trwają przygo-
towania do podpisania umowy oraz do rozpoczęcia pro-
cedury przetargowej na zakup średniego samochodu 
pożarniczego. 
 

Miejsce spotkań mieszkańców w Michałowie Drugim 
W ramach Konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś" ogło-
szonego przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu Gmina 
Opatówek otrzyma dofinansowanie do projektu pn.: "Bu-
dowa kompleksu rekreacyjnego jako miejsca spotkań
dla mieszkańców sołectwa Michałów Drugi". Główną po-
trzebą realizacji projektu jest zagospodarowanie prze-
strzeni publicznej przez poprawę estetyki miejscowości 
oraz rozpropagowanie zdrowego stylu życia wśród 
mieszkańców. W ramach projektu powstanie kompleks 
rekreacyjny dla mieszkańców, w którym znajdzie się al-
tana wraz z grillem, stołem piknikowym i ławkami, a tak-
że urządzenia siłowni zewnętrznej. Cały teren zostanie 
ogrodzony. Wspomniana inwestycja podniesie atrakcyj-
ność miejscowości i estetykę wsi. Zagospodarowana 
zostanie wolna przestrzeń tworząc miejsce integracji dla 
środowiska lokalnego oraz do aktywnego i bezpieczne-
go spędzania wolnego czasu przez całe rodziny. Koszt 
całkowity projektu to kwota 47 352,77 zł, z czego dofi-
nansowanie wyniesie 23 500 zł.

Inwentaryzacja pomników przyrody 
W maju br. przeprowadzona została inwentaryzacja 
dendrologiczna wszystkich drzew będących pomnikami 

przyrody i znajdujących się na terenie gminy Opatówek. 
Inwentaryzacja określa stan zdrowotny, ocenę wytrzy-
małości i stabilizacji drzew oraz wskazuje kierunki profi-
laktyki. Prace miały na celu określenie poziomu ryzyka 
upadku drzew lub ich złamania oraz wskazanie zabie-
gów pielęgnacyjnych. Niniejsza ekspertyza przeprowa-
dzona została po raz pierwszy i wykonano ją metodą Vi-
sual Tree Assessment. Wykonawcą ekspertyzy była
Firma KERRiA Specjalistyczny Zakład Kształtowania 
Zieleni z Koła. 
 
Projekt "Umiem pływać"
Cztery szkoły podstawowe w gminie Opatówek brały
udział w projekcie powszechnej nauki pływania pn. 
"Umiem pływać" ogłoszonym przez Ministerstwo Sportu i 
Turystyki. Uczniowie klas trzecich szkół podstawowych 
w: Opatówku, Rajsku, Chełmcach i Tłokini Wielkiej 
uczestniczyli w powszechnej nauce pływania w ramach 
projektu dofinansowanego z Ministerstwa Sportu i Tury-
styki, którego operatorem wojewódzkim było Wielkopol-
skie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe z siedzibą w
Poznaniu. Projekt przewidywał po 20 godz. nauki pływa-
nia dla każdej grupy prowadzonej przez wykwalifikowa-
nych instruktorów. Uczestnicy, wraz ze swoimi nauczy-
cielami, którzy podczas pobytu pełnili funkcję opiekunów 
grup, dowożeni byli autobusami na baseny Kaliskiego 
Parku Wodnego. Żaden z uczniów biorących udział w
projekcie nie poniósł kosztów uczestnictwa. Koszt pro-
jektu to 27 tys. zł, z czego Gmina Opatówek pokryła po-
łowę kosztów czyli 13,5 tys. zł. Na koszt składało się:
wynajęcie basenów, opłacenie instruktorów nauki pły-
wania, ubezpieczenie oraz transport uczniów wraz z 
opiekunami. Z naszej gminy do kaliskiego Aquaparku 
uczęszczało 90 uczniów w 6 grupach. 
 

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

WIADOMOŚCI KULTURALNE 
 

25-lecie odrodzenia samorządu terytorialnego 
W tym roku mija 25 lat od uchwalenia przez 

Sejm ustawy o samorządzie terytorialnym oraz pierw-
szych w pełni wolnych wyborów samorządowych. Te 
wydarzenia zapoczątkowały przemiany, które doprowa-
dziły do utworzenia w Polsce demokratycznych i nieza-
leżnych samorządów. Szkoła nasza, włączając się w
obchody 25-lecia pierwszych wolnych wyborów samo-
rządowych, wspólnie z Zespołem Ekonomiczno - Admi-
nistracyjnym Szkół Gminy Opatówek, zaprosiła uczniów 
z terenu naszej gminy do udziału w 2 konkursach, nad 
którymi patronat objął Wójt Gminy Opatówek Sebastian 
Wardęcki. Celem konkursów było rozwijanie zaintereso-
wań regionem, jego historią, kulturą, przyrodą, posze-
rzenie wiedzy o samorządzie lokalnym, kształtowanie 
poczucia własnej tożsamości i postaw patriotycznych 
oraz rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci. Konkurs 
"Moja mała ojczyzna" skierowany był do uczniów klas 
IV-VI i dotyczył znajomości historii, środowiska przyrod-
niczo - geograficznego i działalności samorządu teryto-
rialnego naszej gminy. Zadaniem uczestników konkursu 
plastycznego ph. "Opatówek - wczoraj, dziś, jutro" było
wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej historię,
dzień dzisiejszy lub wizję przyszłości naszej miejscowo-
ści. 

18 maja w Szkole Podstawowej w Opatówku 34 
uczniów reprezentujących szkoły podstawowe z Chełmc, 
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Tłokini Wielkiej, Rajska i Opatówka przez godzinę roz-
wiązywało test dotyczący znajomości gminy Opatówek. 
Choć pytania nie były łatwe, wielu uczniów wykazało się
bogatą wiedzą na temat naszego regionu. Na konkurs 
plastyczny wpłynęło 178 prac, spośród których 100 zo-
stało zakwalifikowanych do finału. Przy ocenianiu prac 
brano pod uwagę: zgodność z tematem, estetykę i ory-
ginalność. Prace oceniane były w dwóch kategoriach 
wiekowych (klasy I-III i klasy IV-VI). Członkowie jury mie-
li bardzo trudne zadanie z wyłonieniem zwycięzców. 
Młodzi artyści wykazali się bowiem ogromnym talentem, 
wyobraźnią i poczuciem estetyki. Wykonane różnymi 
technikami prace przedstawiały urokliwe tereny Opatów-
ka i jego okolic, prezentowały zabytkowe obiekty naszej 
gminy i ukazywały wyobrażenia najmłodszych o przy-
szłości naszej małej ojczyzny. 

28 maja o godz. 14:00 w auli Szkoły Podstawo-
wej w Opatówku odbyło się wręczenie nagród laureatom 
konkursowych zmagań. Na uroczystość przybyli uczest-
nicy konkursów, nauczyciele, rodzice i zaproszenie go-
ście: Wójt Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki, Prze-
wodniczący Rady Gminy Paweł Bąkowski, Sekretarz 
Gminy Krzysztof Dziedzic, dyrektor ZEAS Arkadiusz 
Łańduch, dyrektor Gimnazjum w Opatówku Jolanta Po-
kojowa, dyrektor Zespołu Szkół w Chełmcach Tomasz 
Mikucki oraz przewodnicząca rady rodziców Honorata 
Warszewska. Na początek uczestnicy spotkania wysłu-
chali kilku wierszy o Opatówku autorstwa Marianny Ko-
cemby i Eligiusza Kor - Walczaka w wykonaniu Weroniki 
Bartoszek, Julii Rutkowskiej i Nikoli Kasprzyckiej. Na-
stępnie głos zabrał dyrektor Szkoły Podstawowej w Opa-
tówku Mateusz Przyjazny, który w swej wypowiedzi 
zwrócił uwagę na znaczenie samorządności w życiu 
społeczności lokalnej. Przypomniał, że samorządność to 
między innymi podejmowanie decyzji i ponoszenie za 
nie odpowiedzialności. 

Następnie przewodniczący jury ogłosili wyniki 
konkursów, a zaproszeni goście wręczyli nagrody laure-
atom. Fundatorami pięknych upominków dla triumfato-
rów i osób wyróżnionych byli: Wójt Gminy Opatówek 
Sebastian Wardęcki i dyrektor Szkoły Podstawowej w 
Opatówku Mateusz Przyjazny. Wszyscy finaliści otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy. W dalszej części spotkania 
głos zabrał Wójt Gminy Sebastian Wardęcki składając
gratulacje uczniom, którzy zdecydowali się na uczestnic-
two w tym wyjątkowym przedsięwzięciu. Podziękował
też organizatorom za wysiłek włożony w przygotowanie 
konkursów. Na zakończenie uroczystości wicedyrektor 
szkoły Izabela Dubanowicz zaprosiła wszystkich do wy-
słuchania piosenek w wykonaniu uczennicy naszej szko-

ły - Kingi Wolf oraz na słodki poczęstunek i zwiedzanie 
pokonkursowej wystawy prac plastycznych. 
 

Laureaci konkursu wiedzy "Moja mała ojczyzna":
I miejsce - Katarzyna Szafirowicz, Szkoła Podstawowa 
w Opatówku 
II miejsce - Mateusz Kajdanek, Szkoła Podstawowa w 
Opatówku 
III miejsce - Michał Zgarda, Szkoła Podstawowa w Raj-
sku 
wyróżnienia: 
Dominika Błaszczyk, Szkoła Podstawowa w Tłokini 
Wielkiej 
Jakub Jakubczak, Szkoła Podstawowa w Tłokini Wielkiej 
Michał Nowakowski, Szkoła Podstawowa w Opatówku 
Wiktoria Tułacz, Szkoła Podstawowa w Chełmcach 
 

Laureaci konkursu plastycznego "Opatówek - wczoraj, 
dziś, jutro":

klasy I-III (4 nagrody równorzędne):
Igor Anyszewski, Szkoła Podstawowa w Rajsku 
Sławomir Bąkowski, Szkoła Podstawowa w Opatówku 
Sandra Skutecka, Szkoła Podstawowa w Opatówku 
Oliwia Suchecka, Szkoła Podstawowa w Rajsku 
wyróżnienia: 
Julia Czajkowska, Szkoła Podstawowa w Opatówku 
Ewa Berezowska, Szkoła Podstawowa w Opatówku 
Julia Dziedzic, Szkoła Podstawowa w Opatówku 
Julia Krzywda, Szkoła Podstawowa w Opatówku 
Zuzanna Więckowska, Szkoła Podstawowa w Rajsku 
Jakub Wieczorek, Szkoła Podstawowa w Opatówku 
Jakub Kowalczyk, Szkoła Podstawowa w Rajsku 
 

klasy IV-VI (6 nagród równorzędnych):
Julia Judasz, Szkoła Podstawowa w Opatówku 
Jakub Bilski, Szkoła Podstawowa w Rajsku 
Bartłomiej Kaźmierczak, Szkoła Podstawowa w Opa-
tówku 
Wiktoria Gralińska, Szkoła Podstawowa w Opatówku 
Zofia Wojewoda, Szkoła Podstawowa w Opatówku 
Julia Gaczyńska, Szkoła Podstawowa w Rajsku 
wyróżnienia: 
Angelika Dziedzic, Szkoła Podstawowa w Opatówku 
Olga Werner, Szkoła Podstawowa w Opatówku 
Szymon Kaźmierczak, Szkoła Podstawowa w Opatówku 
Martyna Gonera, Szkoła Podstawowa w Opatówku 
Zuzanna Kaźmierczak, Szkoła Podstawowa w Opatów-
ku 
Marcelina Kołodziejczyk, Szkoła Podstawowa w Opa-
tówku 
Wiktoria Wrzesińska, Szkoła Podstawowa w Opatówku 
Aleksandra Bigos, Szkoła Podstawowa w Opatówku 
Agnieszka Antczak, Szkoła Podstawowa w Rajsku 
Milena Kłodzińska, Szkoła Podstawowa w Tłokini Wiel-
kiej 
 
Finał Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej 

29 marca br. w Muzeum Historii Przemysłu w
Opatówku, w wypełnionej po brzegi sali fortepianowej, 
odbył się finał i koncert laureatów Międzygminnego Fe-
stiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Opatówek 
2015. Czteroosobowe jury (Eryk Szolc, Adam Michalak, 
Monika Szczot i Marzena Ugorna) wysłuchało 28 soli-
stów, którzy zakwalifikowali się do finału podczas trzy-
dniowych przesłuchań i wybrała najlepszych w poszcze-
gólnych kategoriach wiekowych: 
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szkoły podstawowe (kl. 0-I):
I miejsce - Cornelia Andrzejak 
II miejsce - Natalia Gawłowicz 
III miejsce - Rozalia Piątkowska 
 

szkoły podstawowe (kl. II-III):
I miejsce - Patrycja Łukacka 
II miejsce - Anna Przepiórka 
III miejsce - Anna Shkirman Zimny 
 

szkoły podstawowe (kl. IV-VI):
I miejsce - Natalia Bora 
II miejsce - Kornelia Raźniewska 
III miejsce - Aleksandra Świerek 
 

gimnazja:
I miejsce - Karolina Janiak 
II miejsce - Agnieszka Kaleta 
III miejsce - Gabriela Michalak 
 

szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce - Dominik Niklas 
II miejsce - Gabriela Sieradzka 
III miejsce - Julita Balcerzyk 

Wokaliści, którzy zajęli pierwsze miejsca w poszczegól-
nych kategoriach wiekowych wezmą udział w XIII Kali-
skim Konkursie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o 
Puchar Prezydenta Miasta Kalisza, który odbędzie się
17 kwietnia br. w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali statuetki i dyplomy, a lau-
reaci I, II i III miejsc otrzymali nagrody ufundowane 
przez organizatorów oraz przez Bank Spółdzielczy Ziemi 
Kaliskiej i PZU SA. 
 
Gminny Konkurs Recytatorski "Żyjmy zdrowo i bez-
piecznie" 

24 kwietnia br. w Szkole Podstawowej w Opa-
tówku odbył się XI Gminny Konkurs Recytatorski Poezji 
Dziecięcej pod hasłem "Żyjmy zdrowo i bezpiecznie". 
Celem konkursu było propagowanie zdrowego i bez-
piecznego stylu życia oraz uwrażliwianie na piękno i kul-
turę żywego słowa. W konkursie uczestniczyło 21 dzieci 
w wieku 5 i 6 lat z oddziałów przedszkolnych na terenie 
naszej gminy. Gośćmi konkursu byli: Sekretarz Gminy 
Opatówek Krzysztof Dziedzic, dyrektor Szkoły Podsta-
wowej w Opatówku Mateusz Przyjazny, kierownik sekcji 
epidemiologii kaliskiego sanepidu Mariola Dwużnik oraz 
asystent sekcji oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia 
kaliskiego sanepidu Agnieszka Stępniak. 

Jury konkursu w składzie: I. Dubanowicz - wice-
dyrektor Szkoły Podstawowej w Opatówku, E. Wojtyła -
kierownik sekcji oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia 
kaliskiego sanepidu oraz R. Grzeluszka - policjant z 
Komisariatu Policji w Opatówku, przyznało trzy nagrody 
główne i cztery wyróżnienia: 

- I miejsce: Maja Nycek, oddział przedszkolny w 
Szkole Podstawowej w Opatówku 

- II miejsce: Maja Tułacz, oddział przedszkolny w 
Szkole Podstawowej w Rajsku 

- III miejsce: Zuzanna Kupczyk, oddział przedszkolny 
w Szkole Podstawowej w Opatówku 

wyróżnienia: 
- Michał Grala, oddział przedszkolny w Szkole Pod-

stawowej w Sierzchowie 
- Katarzyna Pakuła, oddział przedszkolny w Szkole 

Podstawowej w Rajsku 
- Daria Marciniak, oddział przedszkolny w Szkole 

Podstawowej w Chełmcach 
- Nikola Leszczyńska, oddział przedszkolny w Szkole 

Podstawowej w Tłokini Kościelnej 
Każdy z uczestników otrzymał "Baśnie i legendy kali-
skie". Nagrody ufundował Wójt Gminy Opatówek Seba-
stian Wardęcki, a mleczny poczęstunek przekazała
OSM w Kaliszu. Nagrodzone dzieci otrzymały również
upominki od pań z kaliskiego sanepidu. Czas minął w 
miłej i przyjaznej atmosferze. Mamy nadzieję, że dzieci 
na długo zapamiętają treści swoich wierszy, a co za tym 
idzie będą dbały o zdrowie i bezpieczeństwo. Organiza-
torkami konkursu były panie: Sylwia Bąkowska i Renata 
Albrecht. 
 
Koncert "Solo i w duecie" 

26 kwietnia br. odbył się kolejny koncert w ra-
mach cyklu "Spotkania ze sztuką - Opatówek 2015" re-
alizowany przez Fundację "Inicjatywa dla Opatówka". 
Tym razem był to koncert "Solo i w duecie" wypełniony 
repertuarem fortepianowym. W sali fortepianowej Mu-
zeum Historii Przemysłu w Opatówku zabrzmiały utwory 
znanych kompozytorów, takich jak F. Schubert czy M. 
Ravel. Było to możliwe dzięki studentkom Akademii Mu-
zycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu: Natalii Ły-
synkiewicz oraz Monice Woźniak. Pianistki zaprezento-
wały ciekawy repertuar, zarówno solowy jak i w duecie. 

Publiczność w wielkim skupieniu słuchała
wszystkich utworów, a obfite brawa zachęciły młode ar-
tystki do bisowania. Koncert został zorganizowany przez 
Fundację "Inicjatywa dla Opatówka", która kilkanaście 
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dni temu uzyskała rejestrację w Krajowym Rejestrze Są-
dowym i jest kontynuatorem dotychczas funkcjonującej 
grupy nieformalnej. Koncert poprowadził Mateusz Wal-
czak, dyrektor cyklu, który zarazem pełni funkcję Preze-
sa Zarządu Fundacji. 

Wśród słuchaczy koncertu byli: Mieczysław Łu-
czak Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego oraz soł-
tysi z terenu gminy Opatówek: Karolina Olejniczak sołtys 
Opatówka i Andrzej Brodziak sołtys Szałego. 
 
Targi Ogrodnicze w Opatówku 

Po raz 18. tereny przy Zespole Szkół im. St. Mi-
kołajczyka w Opatówku były miejscem spotkania miło-
śników pięknych działek i ogrodów. W ostatni słoneczny 
weekend kwietnia, blisko 150 wystawców z całego kraju 
zaprezentowało swoją ofertę podczas Wiosennych Tar-
gów Ogrodniczo - Rolniczych i Działkowych "Pamiętajcie 
o ogrodach...". 

Podczas dwudniowej imprezy odwiedzający 
mogli kupić kwiaty, drzewka i krzewy ozdobne, krzewy i 
drzewa owocowe, narzędzia i maszyny do pracy w 
ogrodzie i gospodarstwie rolnym, środki ochrony roślin, 
małą architekturę ogrodową, a także produkty przetwór-
stwa rolno-spożywczego, wyroby użytkowe z wikliny i 
wiele, wiele innych. Były też stoiska z miodem, regional-
nymi nalewkami, tradycyjną wędliną i pieczywem. 

Targom towarzyszyły imprezy dodatkowe m.in. 
coroczny Rajd Ogrodnika, Dni Otwarte Szkoły i spotka-
nie absolwentów. W niedzielę rozstrzygnięte zostały
konkursy na najlepszy produkt targowy i najciekawiej 
zaaranżowane stoisko. 
 

Konkurs na najlepszy produkt targowy:
I miejsce - Zakład Usług Metalowych "HULAK" Kowal-
stwo Artystyczne za huśtawkę ogrodową "OLA" 
II miejsce - SEMI Sp. z o.o za nawóz naturalny 
"HUMUS" 
III miejsce - AGRO RAMI za ciągnik CASE "IH PUMA 
145" 
wyróżnienie - Ogrodnictwo A. L. Gulczyńscy za lipę mi-
niaturową
wyróżnienie - SOLWER Julian Solarski za biokominek 
"ROMEO" 
wyróżnienie - Zakład Ogrodniczy Anna Berek za sośnicę
japońską
wyróżnienie - Ogrody Praszka Sławomir Jasiński za jo-
dłę Pinsapo Glauka 
wyróżnienie - Centrum Rolnicze AVENA s.c. Łuczak & 
Żarnecki za środek chwastobójczy NIXON 
wyróżnienie - TOKO ENERGO za wkręt do ziemi, mon-
taż bezbetonowy 
 

Konkurs na najciekawszą aranżację stoiska targowego:
I miejsce - "Ogrodowe ABC" 
II miejsce - firma "ROLSERWIS S.A" 
III miejsce - firma F.H. M&M DACHY S.C. 
wyróżnienie - firma P.P.H Malara Małgorzata Malara 
wyróżnienie - Przedsiębiorstwo "JULIA" Marta Maciejak 
wyróżnienie - firma "Meble - Ogród" Andrzej Bergandy 
wyróżnienie - firma Prob-Met P.H.U.N. i T. Mieczysław 
Krzywda 
wyróżnienie - Muszyński Serwis 
wyróżnienie - firma POLSAD 
 
Koncert operetkowy 

W sobotę 2 maja br. w sali Gminnego Ośrodka 
Kultury w Opatówku, z okazji 25-lecia samorządu teryto-
rialnego, odbył się koncert w wykonaniu solistów z Po-
znania. W imieniu organizatorów - dyrektorki Gminnego 
Ośrodka Kultury Mieczysławy Jaskuły oraz samorządu 
gminy Opatówek, przybyłych gości powitał Sekretarz 
Gminy Krzysztof Dziedzic, życząc wszystkim miłego, 
pełnego muzycznych wrażeń wieczoru. 

Pierwsza część koncertu, z racji obchodzonego 
nazajutrz Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja, po-
święcona była pieśniom patriotycznym; wśród nich go-
ście usłyszeli te najbardziej znane: "Marsz Pierwszej 
Brygady", "Przybyli ułani", "Serce w plecaku", czy "Roz-
kwitały pąki białych róż". W drugiej części, soliści: Karo-
lina Garlińska - Ferenc i Bartosz Kuczyk, zaśpiewali naj-
słynniejsze arie operetkowe znanych kompozytorów: 
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J. Straussa, K. Zellera, E. Kalmana, F. Lehara, J. Offen-
bacha. Jak udany był to koncert świadczy najlepiej fakt, 
że soliści kilkakrotnie wychodzili na scenę, aby uciszyć
brawa bisami. 

Na koncercie obecny był także Przewodniczący 
Rady Gminy Paweł Bąkowski, który wraz z dyrektorką
GOK-u oraz Sekretarzem Gminy na zakończenie kon-
certu, w imieniu wszystkich gości, złożył artystom ser-
deczne podziękowania wraz z symbolicznymi kwiatami. 
Wszyscy uczestnicy obdarowani zostali przez organiza-
torów słodką niespodzianką. Organizatorzy serdecznie 
dziękują p. Januszowi Pogorzelcowi za przygotowanie i 
obsługę nagłośnienia. 
 
Majowe uroczystości gminne 

W dniu 3 maja br. w kościele parafialnym w 
Opatówku odprawiona została msza św. w intencji Oj-
czyzny oraz z okazji obchodzonego 4 maja Międzynaro-
dowego Dnia Strażaka, także w intencji wszystkich stra-
żaków. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele 
władz samorządowych, mieszkańcy, przedstawiciele 
Ochotniczych Straży Pożarnych z pocztami sztandaro-
wymi, młodzież szkolna i poczet sztandarowy Szkoły
Podstawowej w Opatówku. 

Oprawie muzycznej mszy towarzyszył chór para-
fialny i orkiestra dęta OSP w Opatówku. Po mszy, 
uczestnicy przeszli na Plac Wolności, gdzie pod pomni-
kiem zapalili znicze i złożyli kwiaty składając tym samym 
hołd wszystkim poległym w imię wolności i pokoju. 
 
70-lecie kaliskiego wędkarstwa 

Uroczystość jubileuszu 70-lecia zorganizowane-
go wędkarstwa w Kaliszu odbyła się 9 maja br. na Stani-
cy Wędkarskiej Koła PZW "Kalisz Miasto" w miejscowo-
ści Szałe. W obchodach jubileuszu wzięli udział m.in. 
członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marze-
na Wodzińska oraz Wicestarosta Kaliski Jan Adam 
Kłysz. Gminę Opatówek reprezentował Sekretarz Gminy 
Krzysztof Dziedzic oraz Prezes Koła PZW w Opatówku 
Bogdan Woźniak, którzy przekazali gratulacje i życzenia 
w imieniu Wójta Sebastiana Wardęckiego. Z okazji jubi-
leuszu Wicestarosta wręczył Prezesowi Zarządu Koła
PZW Pawłowi Powałowskiemu okolicznościowy grawer-
ton oraz dokonał wpisu w pamiątkowej Kronice Koła. 
Wicestarosta złożył również gratulacje wszystkim działa-
czom, członkom oraz sympatykom Koła. 

Podczas spotkania członkowie Zarządu Głów-
nego Polskiego Związku Wędkarskiego: Marian Ludwi-

kowski - Prezes Okręgu PZW w Gorzowie oraz Mirosław 
Kamiński - Prezes Zarządu Okręgu PZW w Zielonej Gó-
rze wręczyli dwie złote oraz pięć srebrnych odznak PZW 
Za Zasługi Dla Wędkarstwa Polskiego. Złote odznaki 
otrzymali: Paweł Powałowski - Prezes Zarządu Koła
PZW Kalisz Miasto oraz Tomasz Kwinta. Srebrne od-
znaki otrzymali: Piotr Szymkowiak, Tomasz Ojrzanow-
ski, Henryk Tadeusiak, Marek Breliński, oraz Zbigniew 
Marchwacki. 
 
"Noc Muzeów" 

Po raz kolejny ogólnopolska "Noc Muzeów" cie-
szyła się dużym zainteresowaniem także w Muzeum Hi-
storii Przemysłu w Opatówku, do którego przyjechali go-
ście z różnych zakątków Polski. Tradycyjnie, na odwie-
dzających gmach muzeum czekały liczne atrakcje. 
O godzinie 20:00 goście zgromadzeni w sali fortepiano-
wej wysłuchali koncertu jazzowo-popowego w wykona-
niu zespołu SLOW. Dodatkową atrakcją dla dzieci był
pokaz czerpania papieru z możliwością samodzielnego 
wykonania kartki z nadrukiem. 

Również niedawno otwarta wystawa czasowa 
"Linia w przestrzeni. Jerzy Wypych. Rysunek." cieszyła
się wielkim zainteresowaniem. Zaprezentowano bowiem 
pokaz światła i dźwięku pt. "Rysunek światłem". 

Podczas nocy muzeów udostępnione zostały
wszystkie stałe wystawy m.in. najnowsza - "Ceramika 
XIX-XXI w.", czy działająca maszyna parowa. Gospoda-
rze opatóweckiego muzeum dziękują wszystkim za 
przybycie oraz zapraszają ponownie. 
 
Zlot laureatów konkursu "Poznajemy Ojcowiznę"

16 maja, na terenie gminy Opatówek gościliśmy 
120 uczestników Centralnego Zlotu Laureatów XXII edy-
cji Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajo-
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znawczego "Poznajemy Ojcowiznę", którzy w dniach 15-
17 maja zwiedzali Kalisz i gminy powiatu kaliskiego. 
Konkurs od ponad dwudziestu lat służy poznawaniu 
przez dzieci i młodzież ziemi ojczystej, bogactwa dzie-
dzictwa narodowego, promowaniu "małych ojczyzn", do-
strzeganiu osiągnięć czasów współczesnych oraz kształ-
towaniu postaw patriotycznych. Konkurs organizowany 
jest przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Tury-
styczno - Krajoznawczego pod honorowym patronatem 
Ministra Edukacji Narodowej przy wsparciu lokalnych 
władz wojewódzkich i powiatowych. W roku bieżącym 
patronat nad zlotem laureatów objął również Wójt Gminy 
Opatówek Sebastian Wardęcki. 

Nagrodą dla laureatów i ich opiekunów był
3-dniowy pobyt na Ziemi Kaliskiej. W piątek zwiedzali 
Kalisz, a w nocy podziwiali panoramę miasta z wieży ra-
tuszowej. W sobotę udali się na wycieczkę do Opatów-
ka, gdzie przeszli zabytkowym parkiem z najstarszym w 
Polsce żeliwnym mostkiem z 1824 r., zwiedzili Muzeum 
Historii Przemysłu oraz opatówecki kościół z kaplicą
grobową gen. Józefa Zajączka. Następnie pojechali do 
Russowa i Gołuchowa. Tego samego dnia, w sali recep-
cyjnej kaliskiego ratusza miało miejsce oficjalne podsu-
mowanie, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród, po 
czym wszyscy udali się na biesiadę turystyczną do 
ośrodka w Szwacinie, gdzie przy ognisku śpiewano i 
bawiono się do późnego wieczora. 

Również w niedzielę zrealizowano ciekawy pro-
gram turystyczny. Podczas wycieczki Kalisz - Żydów 
uczestnicy przekroczyli dawną granicę rosyjsko - nie-
miecką w Żydowie i obejrzeli inscenizację odprawy gra-
nicznej. W Kuźnicy Grabowskiej zwiedzili Muzeum Fal-
skiego i odwiedzili miejscowość o nazwie Koniec Świata. 
Goście wyjechali z Kalisza zadowoleni, gdyż bardzo du-
żo zobaczyli i, co również istotne, jak sami podkreślali, w 
miłej i przyjaznej atmosferze. Organizatorem zlotu był
Kaliski Oddział PTTK im. Stanisława Graevego. 
 
Koncert Muzyki Organowej 

17 maja br. w kościele pw. Narodzenia NMP w 
Chełmcach odbył się trzeci koncert w ramach "Spotkań
ze sztuką - Opatówek 2015". Za sprawą organizatora - 
Fundacji Inicjatywa dla Opatówka w kościele zagościł
Koncert Muzyki Organowej wykonany na tamtejszych, 
zabytkowych organach. 

Koncert rozpoczęła prezentacja orkiestry anio-
łów wyposażonych w dzwonki i młoteczki, które są za-
montowane jako integralny element organów. 

Następnie Mateusz Walczak, Prezes Fundacji 
oraz dyrektor cyklu "Spotkania ze sztuką - Opatówek 
2015" zaprezentował ciekawą historię organów w 
Chełmcach. 

Zostały one bowiem translokowane tuż po II 
wojnie światowej z Bogaczowic Starych na Dolnym Ślą-
sku, gdzie służyły w tamtejszym zborze ewangelickim. 
Ze względu na swoje walory muzyczne, organy w cheł-
mieckim kościele, oprócz zaszczytnej liturgicznej funkcji, 
mogą z powodzeniem pełnić rolę instrumentu koncerto-
wego, w czym ogromną pomoc stanowił remont ukoń-
czony w 2012 r. 

Jednym z inicjatorów renowacji organów był Łu-
kasz Mosur, kaliski organista, który aktualnie kontynuuje 
swoją naukę na studiach trzeciego stopnia w Hamburgu 
w Niemczech. Wystąpił on w trakcie Koncertu Muzyki 
Organowej razem z wokalistką Gabrielą Wodiczko, tego-
roczną dyplomantką kaliskiej Państwowej Szkoły Mu-
zycznej. Wspólnie wykonali największe dzieła muzyki 
takich kompozytorów jak J.S. Bach czy G.F. Haendel. 
Wykonawcom i organizatorom podziękował ks. kan. Je-
rzy Salamon, proboszcz parafii Chełmce oraz Łukasz 
Mosur, który zapowiedział kontynuację koncertowych 
wieczorów w tutejszym kościele. Melomani muzyki or-
ganowej, którzy licznie wypełnili chełmieckie sanktu-
arium, entuzjastycznie zareagowali na tę obietnicę. Wła-
dze samorządowe na koncercie reprezentował Jarosław 
Budka, radny gminy Opatówek z Chełmc. 
 
70-lecie Gminnej Spółdzielni ''Samopomoc 
Chłopska'' 

19 maja br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Opa-
tówku odbyło się uroczyste spotkanie spółdzielców zrze-
szonych w Gminnej Spółdzielni ''Samopomoc Chłopska'' 
w Opatówku z okazji jubileuszu 70-lecia. Uroczystość 
zgromadziła blisko 60 osób z udziałem Sekretarza Gmi-
ny Krzysztofa Dziedzica. Organizatorem jubileuszowego 
spotkania była Rada Nadzorcza oraz Zarząd Spółdzielni. 
W spotkaniu uczestniczyli członkowie spółdzielni będący 
delegatami na Zgromadzenie Przedstawicieli, emeryci, 
pracownicy oraz zaproszeni spółdzielcy. Uczestników 
spotkania powitali: Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Stanisław Kuś oraz Prezes Zarządu Eleonora Giesz-
czyńska. Oni także przedstawili zebranym historię po-
wstania i działalności Spółdzielni na przestrzeni 70-ciu 
lat. 

Uroczystość miała charakter szczególnie pod-
niosły, pokazała dorobek wielu lat, była okazją do wielo-
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pokoleniowego spotkania spółdzielców pełnego wspo-
mnień i refleksji o spółdzielni dawnej i dzisiejszej. Ze-
brani przywołali pamięć o przełożonych i współpracow-
nikach, o miejscach i warunkach pracy. Były serdeczne 
podziękowania dla wszystkich zebranych za wkład i 
udział w uroczystym jubileuszu, kwiaty, upominki oraz 
okolicznościowy list gratulacyjny od władz Gminy Opa-
tówek, a także pozdrowienia dla gości, przyjaciół i sym-
patyków spółdzielczości. 
 

Trudno świętować pewne rocznice, czy jubile-
usze, w sytuacji kiedy ani warunki zewnętrzne, ani moż-
liwości nie sprzyjają tego typu uroczystościom. Nie mo-
żemy jednak przejść obojętnie obok faktu, który w tych 
dniach dla Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" 
w Opatówku ma wymowę szczególną. To właśnie 15 
kwietnia roku 1945 powołano ją do życia. Powstała, 
wówczas jeszcze jako Spółdzielnia Spożywców "Przy-
szłość", przy współudziale m.in. takich osób jak: Feliks 
Dziubiński (ówczesny Wójt Gminy Opatówek), Marian 
Łyszczak, Marcin Kołatuch, Bernard Marszał, Tadeusz 
Kawala, Stanisław Janiak, Józef Bach, Józef Jędrusiak, 
Stefan Melka, Stanisław Glapa, Piotr Stolarczyk, Stani-
sław Dziedzic. Jej prezesem został Marian Łyszczak. Od 
26 sierpnia 1945 roku, decyzją Walnego Zgromadzenia 
Członków, zmieniono jej nazwę na Gminną Spółdzielnię
"Samopomoc Chłopska" powołując jednocześnie na 
prezesa Zarządu Józefa Bacha. Powstała, przetrwała
już 70 lat i choć jest ich w kraju już mniej niż 1200 na 
prawie 2000, jakie istniały jeszcze 20 lat temu, nadal 
prowadzi działalność w miejscowym środowisku. 

Na 70 lat działalności Gminnej Spółdzielni i ak-
tualną jej rzeczywistość patrzeć należy przez pryzmat 
zmian i przekształceń, jakie zaszły w tym okresie na go-
spodarczej mapie Opatówka. Z krajobrazu Opatówka 
zniknęły bowiem w tym okresie nie tylko małe podmioty 
gospodarcze, ale również takie jak: Fabryka Mebli, 
Spółdzielnia Przemysłu Ludowego i Artystycznego, czy 
filia Kaliskiego Państwowego Ośrodka Maszynowego. 
Na tle tych zjawisk działalność "Jubilatki" w minionym 
okresie zasługuje na słowa szacunku i uznania. W pierw-
szych latach po wyzwoleniu, Spółdzielnia oparła swoją
działalność wyłącznie na tych składnikach majątkowych 
infrastruktury lokalnej, które można było adaptować pod 
potrzeby działalności handlowej, magazynowej i admini-
stracyjnej. 

Efekty działań prorozwojowych zauważyć już
można było z początkiem lat pięćdziesiątych. Dotyczyły
one zakupu budynków i gruntów pod potrzeby nowych 
placówek. Najlepszy okres w działalności Spółdzielni 
przypada na lata 1960 - 1980. To w tym czasie Spół-
dzielnia osiągała nie tylko najlepsze wskaźniki w każdej 
dziedzinie swej działalności handlowej, usługowej i pro-
dukcyjnej, ale także w dziedzinie inwestycyjnej. W 
pierwszej dekadzie tych lat oddano do użytku m.in. no-
we sklepy w okolicznych wsiach, wybudowano WDT, 
poszerzono znacznie powierzchnie magazynowe, zaku-
piono grunty pod budowę nowej bazy magazynowo-
skupowej w Szulcu, a w latach osiemdziesiątych po-
wstała piekarnia, stacja paliw i ubojnia z oczyszczalnią.
W tym okresie Spółdzielnia, obok Fabryki Mebli, była już
największym zakładem na terenie Opatówka. Zatrudnia-
ła około 300 pracowników zrzeszając 3000 członków. 

W szczytowym okresie swego rozwoju wielokie-
runkową działalność Spółdzielnia wykonywała mając do 

dyspozycji: 25 placówek handlu detalicznego, 4 zakłady 
produkcyjne, 2 zakłady gastronomiczne, 9 punktów sku-
pu, 2 magazyny artykułów masowych, stację paliw, pie-
karnię oraz 14 zakładów i punktów usługowych różnych 
branż. Od 1990 roku nastąpił regres w działalności 
Gminnej Spółdzielni. Od 18 lat funkcję Prezesa Zarządu 
pełni p. Eleonora Gieszczyńska. Efekt zmian systemo-
wych, jaki dotknął całą naszą gospodarkę, nie ominął 
także spółdzielczości "samopomocowej". Niesprzyjający 
klimat dla tej spółdzielczości trwa niestety nadal. Nieko-
rzystne są także dla niej aktualne przepisy prawa pracy, 
zasady finansowania oraz polityki finansowej. 

W sytuacji, kiedy pod pojęciem spółdzielczości w 
ogóle rozumie się dziś przede wszystkim pęd do osią-
gania zysku i pomnażania kapitału, statutowa działal-
ność spółdzielczości "samopomocowej" mającej na celu 
poprawę warunków ludzi w niej zrzeszonych, staje się
zadaniem ogromnie trudnym. W tej sytuacji nie można 
nie zadać pytania: Jaka będzie najbliższa przyszłość 70 
- letniej dziś spółdzielni i jej prawie 50 - osobowej zało-
gi? Niełatwo jest na to pytanie jednoznacznie odpowie-
dzieć. Jej losy zależeć będą na pewno nie tylko od bie-
żących działań władz spółdzielni, ale w dużej mierze od 
tego, co się będzie działo w jej otoczeniu, spółdzielczo-
ści w ogóle oraz w całej naszej gospodarce narodowej. 
 

Stanisław Kuś

Festyn rodzinny 
Dwie uroczystości: Święto Szkoły oraz otwarcie 

placu rekreacyjnego w Gimnazjum im. Agatona i Stefana 
Gillerów w Opatówku stały się pretekstem do zorgani-
zowania Festynu Rodzinnego. W słoneczne sobotnie 
popołudnie na przyszkolnym terenie zgromadziło się
wiele osób, aby uczestniczyć w tym wydarzeniu. Hono-
rowymi gośćmi imprezy były dzieci z kaliskiego Domu 
Dziecka, które przyjechały do Opatówka wraz z wycho-
wawcami i dyrektor placówki. 

Organizatorzy - społeczność szkolna oraz rada 
rodziców - zapewnili wiele atrakcji. Najmłodszych zaba-
wiał klaun oraz młodzież ze Szkolnego Koła "Caritas". 
Młodzież żądna wiedzy mogła obserwować doświad-
czenia prowadzone w szkolnych pracowniach: chemicz-
nej i fizycznej. Na sportowców czekały konkurencje 
sprawnościowe, zręcznościowe oraz rozgrywki siatkar-
skie. Każdy mógł wziąć udział w zabawach i konkursach 
plastycznych, skorzystać ze stanowiska fryzjerskiego, 
sprawdzić, jak reaguje nasz organizm po spożyciu alko-
holu i narkotyków - dzięki alkogoglom i narkogoglom. 
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Duże zainteresowanie wzbudziły występy grup 
tanecznych z GOK-u, przygotowanych przez p. Małgo-
rzatę Antczak, instruktorkę tańca, absolwentkę naszej 
szkoły. Pobyt wszystkim umilali popisami wokalnymi 
uczniowie oraz absolwenci gimnazjum, a członkowie ko-
ła teatralno - polonistycznego zabawiali widzów scen-
kami kabaretowymi. Zadbano również o bufet, gdzie 
powodzeniem cieszyły się zarówno dania przygotowane 
przez panie z Gminnego Ośrodka Kultury, jak i ciasto 
upieczone przez rodziców gimnazjalistów. Zanim jednak 
prowadzący imprezę zaprosili zebranych do zabawy i 
skorzystania z festynowych atrakcji, poświęcono chwilę
uwagi patronom szkoły. 

Tradycyjnie w maju, od czasu nadania placówce 
imienia Agatona i Stefana Gillerów w 2009 roku, uroczy-
ście obchodzone jest Święto Szkoły. Bracia Gillerowie 
urodzili się w Opatówku, a swoim życiem udowodnili, że
patriotą można być zawsze i wszędzie, niezależnie od 
miejsca urodzenia, o czym przypomniały uczennice w 
przygotowanej przez siebie scence. Młodzież pamiętała
również o złożeniu kwiatów pod tablicą pamiątkową w
holu szkoły oraz na cmentarzu w Opatówku. W tym 
punkcie imprezy dokonano również uroczystego otwar-
cia placu rekreacyjnego. Wstęgę przecinali: dyrektor 
gimnazjum Jolanta Pokojowa, Wójt Gminy Opatówek 
Sebastian Wardęcki, przewodnicząca rady rodziców Be-
ata Kolecka oraz przewodnicząca samorządu uczniow-
skiego Aldona Kołtuniewska. 

To pierwsze takie przedsięwzięcie zorganizowa-
ne przez społeczność gimnazjalną. Sądząc po zaintere-
sowaniu uczestników i ich pozytywnych opiniach, czas 
spędzony w progach szkoły sprawił uczestnikom radość 
i pozostawił miłe wspomnienia, można więc pokusić się
o planowanie podobnej imprezy w przyszłym roku szkol-
nym. Szczególne podziękowania kierujemy do pani Ka-
tarzyny Woźniak, P.P.H.U "KRIS" Krystyna Olczak i 
Grzegorz Olczak oraz Przedsiębiorstwa Wielobranżo-
wego JG MINI Jarosław Gadera. 
 
"Sami Swoi" na Spotkaniach Folklorystycznych 

31 maja br. w Sieradzu, na XIV Spotkaniach 
Folklorystycznych Polski Centralnej "Od Kujawiaka do 
Oberka" swoją twórczość pokazały kapele ludowe, soli-
ści oraz zespoły tańca ludowego inspirowane folklorem. 

Spotkania Folklorystyczne są jednym z ważniejszych 
wydarzeń muzycznych dla instrumentalistów i tancerzy 
tradycyjnych działających na terenie centralnej Polski. 

W tym roku Spotkania odbyły się pod hasłem 
"Autentyzm i Inspiracje" w sześciu kategoriach wyko-
nawczych. W kategorii "kapel opracowanych" wystąpiła
Kapela "Sami Swoi" z Opatówka z repertuarem: walce-
rek, oberek i polka, zdobywając uznanie jury i II miejsce. 
Nagrodę pieniężną dla kapeli ufundował dyrektor Mu-
zeum Okręgowego w Sieradzu. Serdecznie gratulujemy! 
 
Dzień Dziecka w Szałem 

Kilkanaście tysięcy osób przybyło w sobotę nad 
zalew w Szałem, by bawić się na pikniku, wspólnie, ro-
dzinnie spędzić czas i skorzystać z atrakcji podczas 
Miejsko-Powiatowego Festynu zorganizowanego z oka-
zji zbliżającego się Dnia Dziecka. Atrakcji dla najmłod-
szych, i nie tylko, było bardzo wiele: dmuchane zamki i 
zjeżdżalnie, kolejki, konkursy ze szczudlarzami, malo-
wanie buziek, pokazy komandosów ze śmigłowcem, po-
kazy służb mundurowych, policyjnego ratownictwa, a 
także demonstracja gaszenia pożaru na wodzie i nie-
zwykle efektowne pokazy lotnicze grupy "Żelazny". Jed-
nym słowem, każdy znalazł coś dla siebie. Dodatkowym 
urozmaiceniem były stoiska z przysmakami przygotowa-
nymi przez przedstawicieli gmin kaliskich. Swoje stoiska 
miały również kaliskie firmy. 

W trakcie festynu odbyły się IV Mistrzostwach 
Kalisza w pływaniu na Byle Czem, podczas których 
uczestnicy startowali na niekonwencjonalnym sprzęcie 
pływackim, napędzanym jedynie siłą ludzkich mięśni. 
Zwyciężyła najmłodsza ekipa, która popłynęła na tratwie 
z plastikowych butelek. Na scenie podziwiać można było
pokazy taneczne, koncert w wykonaniu solistów grupy 
Pianosong oraz zaproszonej na występ wieczoru, młodej 
wokalistki - Natalii Szroeder. Wieczór zakończył się po-
kazem sztucznych ogni. Organizatorami imprezy byli: 
Miasto Kalisz, Starostwo Powiatowe w Kaliszu, Gmina 
Opatówek, Komenda Miejska Policji, Yacht Klub Sztu-
rwał oraz Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Ka-
liszu. 
 
Piknik Rodzinny w Tłokini Wielkiej 

7 czerwca, w niedzielne popołudnie, odbył się
Piknik Rodzinny połączony z otwarciem wielofunkcyjne-
go boiska sportowego, zorganizowany przez dyrektora, 
radę pedagogiczną i radę rodziców Zespołu Szkół w Tło-
kini Wielkiej oraz Urząd Gminy w Opatówku. 

Niedawno zbudowane boisko wielofunkcyjne ze 
sztuczną nawierzchnią, przeznaczone jest do gry w teni-
sa ziemnego, piłkę ręczną, piłkę siatkową oraz koszy-
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kówkę. Całkowity koszt tego zadania to kwota 
219 807,36zł. Projekt współfinansowany był przez Unię
Europejską.

Dyrektor szkoły Teresa Kobierska powitała przy-
byłych mieszkańców, uczniów, absolwentów, rodziców i 
przyjaciół szkoły oraz zaproszonych gości, wśród któ-
rych byli: Wójt Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki, 
Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic, Przewodniczący 
Rady Gminy Paweł Bąkowski, radny Damian Jakóbczak 
oraz przedstawicielki rady rodziców: Arleta Reksa, Anna 
Strzałka i Kinga Jopek. Poświęcenia boiska dokonał ks. 
proboszcz parafii Tłokinia Jacek Paczkowski, a o uro-
czyste przecięcie wstęgi zostali poproszeni: Sebastian 
Wardęcki, Krzysztof Dziedzic, Paweł Bąkowski, Arleta 
Reksa i Teresa Kobierska, która wręczyła władzom sa-
morządowym pamiątkowe statuetki i podziękowała za 
nowoczesne boisko oraz podkreśliła ważną rolę sportu 
w życiu i rozwoju młodych ludzi. 

Na nowo otwartym boisku odbył się mecz piłki 
siatkowej. Naprzeciwko siebie stanęli uczniowie gimna-
zjum i pracownicy Drugiego Urzędu Skarbowego w Kali-
szu. Los tym razem sprzyjał urzędnikom. To nie koniec 
sukcesów gości z Kalisza, gdyż w pojedynku z absol-
wentami szkoły potwierdzili swoją wysoką formę. Przy-
byłym czas umilała orkiestra Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Tłokini Wielkiej pod batutą dh Józefa Czerniaka. 
W wykonaniu strażaków można było także obejrzeć nie-
zwykle ciekawy pokaz ratownictwa drogowego. Na naj-
młodszych czekały liczne atrakcje: gry, zabawy, konkur-
sy, malowanie twarzy. Starsi odpoczywali przy filiżance 
kawy lub herbaty i dźwiękach muzyki. A wszyscy mogli 
sprawdzić swoje umiejętności na strzelnicy Towarzystwa 
Strzeleckiego "Bellona" i pod okiem instruktorów ćwiczyć
strzelanie z broni pneumatycznej. Rodzice przygotowali 
kiermasz ciast "swojskie jadło" i kiełbaski z grilla. 

Dużą popularnością cieszyła się loteria fantowa. 
Każdy los krył miłą niespodziankę: można było wygrać
piękne rośliny ogrodowe, kosmetyki samochodowe, 
książki, zabawki, słodycze, drobny sprzęt gospodarstwa 
domowego. Wśród uczestników loterii rozlosowano do-
datkowe nagrody: sprzęt MP3, rakiety do tenisa ziemne-
go i słuchawki stereo. Uczniowie szkoły podstawowej i 
gimnazjum zaprezentowali swoje wokalne, taneczne i 
sportowe talenty, które zostały nagrodzone gromkimi 
brawami. Dyrektor Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej Te-
resa Kobierska dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się
do zorganizowania pikniku, a w szczególności władzom 
samorządowym, Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z or-

kiestrą w Tłokini Wielkiej i sponsorom: pp. Urszuli i Sta-
nisławowi Zymonom, firmie "ASO", p. Jolancie Wilczyń-
skiej, radzie rodziców, nauczycielom, za pomoc i wspar-
cie finansowe. Za oprawę medialną dziękujemy p. Paw-
łowi Figlowi, który reprezentował Radio "Centrum". 
 
Zasłużony dla Miasta Kalisza 

Mateusz Przyjazny, dyrektor Szkoły Podstawo-
wej im. J. Kusocińskiego w Opatówku i prezes Kaliskie-
go Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-
Krajoznawczego, uhonorowany został Odznaką "Zasłu-
żony dla Miasta Kalisza" nadaną przez kaliską Radę
Miejską. Jak napisano w uzasadnieniu, godność tę
otrzymał "w uznaniu zasług i wieloletnich, ofiarnych dzia-
łań dla dobra i sławienia grodu nad Prosną i jego miesz-
kańców". Funkcję prezesa Kaliskiego Oddziału PTTK im. 
Stanisława Graevego p. Mateusz Przyjazny objął w li-
stopadzie 2007 r. Dał się poznać jako inicjator i realiza-
tor wielu wartościowych przedsięwzięć. Zaliczyć do nich 
należy zwłaszcza "Marsz wolności" wraz z konkursem 
historycznym "Polskie drogi do niepodległości". 

Dotychczas odbyło się 13 "Marszów wolności", a 
wśród ich organizatorów znaleźli się m.in.: Prezydent 
Miasta Kalisza, Starosta Kaliski, Wielkopolski Kurator 
Oświaty i kaliski oddział Polskiego Towarzystwa Histo-
rycznego. Mateusz Przyjazny jest również inicjatorem 
konkursu "Piękna nasza Polska cała", w którym uczest-
niczą szkoły z miasta i powiatu kaliskiego. Do tej pory 
zorganizował 15 edycji rajdu "Barwy jesieni" i 22 edycje 
rajdu "Szlakami Powstania Wielkopolskiego". Za wzoro-
wą pracę zawodową i działalność społeczną wyróżniony 
został m.in. Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz 
Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Jest autorem 
wielu publikacji, m.in. w "Roczniku Kaliskim", a także
książki pt. "XXV lat Zespołu Szkół Rolniczych w Opa-
tówku". 
 

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

WIADOMOŚCI BIBLIOTECZNE 
 

Podróż do Rosji w czasie i przestrzeni 
W piątkowy wieczór 17 kwietnia br. czytelnicy 

naszej biblioteki spotkali się w Gminnym Ośrodku Kultu-
ry na spotkaniu z Małgorzatą Szumską - autorką książki 
pt. "Zielona sukienka", która cieszy się wielkim zaintere-
sowaniem w całej Polsce. Jej autorka, posiadająca wiele 
umiejętności i pasji, jest osobą niezwykle aktywną i za-
pracowaną, a jednak przyjęła nasze zaproszenie. Wszy-
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scy, z zaciekawieniem i wzruszeniem, słuchali rodzinnej 
opowieści Małgorzaty Szumskiej o powojennych losach 
jej dziadków. Autorka książki, zafascynowana opowie-
ściami dziadków, postanowiła wyruszyć ich śladami 
przez Wileńszczyznę, z której pochodzili, do wioski Mo-
krusza w Kraju Krasnojarskim na Syberii, dokąd zesłano 
jej babcię z małym synkiem i rodzicami, nad jezioro Baj-
kał i do Kazachstanu, gdzie w karłagu pracował w ko-
palni w nieludzkich warunkach jej dziadek skazany na 
25 lat za działalność w AK. Dziadkowie zostali rozdzie-
leni tuż po ślubie, ale ich miłość pomogła im przetrwać i
połączyć się na nowo, a symbolem tej miłości była zielo-
na sukienka uszyta przez babcię z materiału kupionego 
przez dziadka za ciężko zarobione pieniądze w czasie 
uwięzienia w łagrze. 

Autorka podróżowała koleją transsyberyjską,
ucząc się po drodze języka rosyjskiego, dotarła do miej-
sca, w którym żyła babcia, poznała jej najbliższą przyja-
ciółkę - Szurę, zwiedziła też muzeum karłagu w Kazach-
stanie, gdzie zapoznała się z warunkami, w jakich żyli 
więźniowie. Przekazała do muzeum dokumenty swojego 
dziadka, by pozostał ślad jego katorgi w tym miejscu. 
W opowieści Małgorzaty Szumskiej przeszłość przepla-
tała się z teraźniejszością. Są żegnający się na zawsze 
dziadkowie, którzy jednak wierzą, że los pozwoli im 
jeszcze się spotkać. Są opisy nieludzkich warunków ży-
cia więźniów łagrów poparte fotografiami. Jest tęsknota 
babci za rodzinną Wileńszczyzną. Ale jest też spotkanie 
autorki z Szurą, jej zdziwienie, że babcia Małgosi ma tak 
dużą córkę, choć to przecież wnuczka. Jest wioska Mo-
krusza, której ocalała część nie zmieniła się od tamtych 
czasów. Jest serdeczność zwykłych ludzi zakrapiana 
samogonem, ich niewielka wiedza o świecie i nieznajo-
mość historii. Małgorzata Szumska spotkała nad Bajka-
łem szamana i opowiadanie o nim przywodzi na myśl
opisy Agatona Gillera, który tam przebywał na zesłaniu 
150 lat temu. 

Spotkanie z autorką "Zielonej sukienki" dostar-
czyło wielu bardzo różnych wrażeń - od wzruszeń aż do 
łez po uśmiech w sytuacjach humorystycznych. Autorka 
pokazała, szczególnie młodzieży, jak ważne jest to, skąd
przyszliśmy, kim jesteśmy. A wszystko to tkwi w naszych 
korzeniach, które warto poznawać, budując bliskie, ser-
deczne relacje z naszymi przodkami. Książka Małgorza-
ty Szumskiej "Zielona sukienka" jest dostępna w biblio-
tece w Opatówku. Zachęcamy do jej przeczytania. Ser-
decznie dziękujemy dyrektorce Gminnego Ośrodka Kul-

tury p. Mieczysławie Jaskule za współpracę w zorgani-
zowaniu tego ciekawego spotkania. 
 
W poszukiwaniu duchów przeszłości Opatówka 

Opatówek jako największa miejscowość w na-
szej gminie, cieszy się zainteresowaniem uczniów oko-
licznych szkół. W pogodny majowy dzień zjawili się w
naszej miejscowości uczniowie klas I-III z Zespołu Szkół
w Rajsku. Swoją wizytę rozpoczęli w naszej bibliotece. 
Jak zawsze, największe zainteresowanie wzbudziła hi-
storia opatóweckiego zamku i pałaców oraz ich wybit-
nych mieszkańców, przedstawiona przez dyrektorkę bi-
blioteki - Jadwigę Miluśką-Stasiak. Historia opowiedzia-
na w bibliotece miała swoją kontynuację na ulicach Opa-
tówka. Podziw budziły majestatyczne budynki Muzeum 
Historii Przemysłu i kościoła parafialnego. Uśmiechy na 
twarzach i pytania pojawiły się przy "cukierni" po wysłu-
chaniu legendy o herbie rodziny Zajączków - "Śwince". 
Przejście do parku pozwoliło przyglądać się drzewom-
pomnikom przyrody, krzewom i ciekawym roślinom. Za-
skoczeniem był "labirynt" utworzony w alejkach ogrodu 
różanego na dawnym wzgórzu zamkowym. 

Dzieci zmęczone bieganiem po ścieżkach mogły
przysiąść na ławeczkach i rozejrzeć się wokół po parku, 
gdzie krąży duch pięknej pani Zajączkowej. Niestety nie 
udało się go spotkać na zabytkowym moście, ale poszu-
kiwania śladów przeszłości doprowadziły grupę na Wą-
doły. I tutaj było wiele radości w zdobywaniu szczytu 
wzgórza i zbieganiu na dół. Była to też lekcja ekologii, 
gdyż dzieci zobaczyły, niektórzy właściciele quadów, 
wykorzystując wzniesienia, rozjeżdżają je i niszczą. Zo-
baczyły też ślady po piknikach, których uczestnicy nie 
tylko nie sprzątnęli śmieci, ale na dodatek porozbijali bu-
telki niszcząc w ten sposób piękną polanę i narażając
odwiedzających Wądoły i żyjące tam zwierzęta na zra-
nienie. Dzieci miały w programie jeszcze inne atrakcje i 
wróciły do centrum Opatówka, żegnając się przewod-
niczką.

Grupa uczniów, choć liczna, była doskonale zor-
ganizowana. Spacer z nią był wielką przyjemnością, po-
nieważ dzieci z zainteresowaniem słuchały opowieści, 
zadawały pytania, cieszyły się możliwością biegania po 
parku i wzgórzach. Może wrócą tam, by poszukiwać śla-
dów przeszłości. I może będą pamiętały, że po każdym 
postoju na łonie przyrody należy po sobie posprzątać i
zabrać ze sobą własne śmieci, tak by kolejni zwiedzają-
cy mogli nacieszyć się pięknem krajobrazu i przyrody. 
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Spotkanie ph. "Zerwać z długami..." 
W obecnych czasach wielu Polaków boryka się

z problemami ekonomicznymi. Brak środków na zabez-
pieczenie najważniejszych potrzeb życiowych, nagłe
wypadki oraz rosnące zainteresowanie wieloma dobrami 
konsumpcyjnymi kreowane przez kampanie reklamowe 
powodują, że ludzie decydują się na kredyty. Niektórzy 
nie są w stanie ich spłacić i popadają w stan nadmierne-
go zadłużenia, z którego nie widać rozsądnego wyjścia. 
Narodowy Bank Polski, w celu niesienia pomocy dłużni-
kom, przystąpił do realizacji projektu edukacji ekono-
micznej. W ramach tego projektu Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna i Centrum Animacji Kultury zorganizowała w
niektórych bibliotekach cykl spotkań pod hasłem "Ze-
rwać z długami - jak mądrze gospodarować domowym 
budżetem?". Prowadzili je eksperci z zakresu ekonomii i 
psychologii: Anna Warchlewska z Uniwersytetu Ekono-
micznego w Poznaniu oraz Roman Pomianowski, pre-
zes Stowarzyszenia Program Wsparcia Zadłużonych z 
Poznania, którzy 14 maja przyjechali do Opatówka. 

Anna Wachlewska przedstawiła racjonalny spo-
sób kształtowania domowego budżetu. Podkreśliła po-
trzebę analizy dochodów i wydatków oraz planowania 
ich w cyklu rocznym. Dowiedzieliśmy się także jak w ra-
cjonalny sposób dzielić swoje wydatki (np. 10% docho-
dów na rozrywkę i tyle samo na inwestycje) oraz na 
czym można oszczędzać. Rozszyfrowała prawdziwe 
znaczenie terminów takich jak: "całkowita kwota do spła-
ty", "całkowity koszt kredytu", "całkowita kwota kredytu", 
"RRSO", bo wbrew pozorom terminy te nie są interpre-
towane jednoznacznie, a także zwróciła uwagę na to, by 
przed wyborem instytucji finansowej odwiedzić stronę in-
ternetową Komisji Nadzoru Finansowego i sprawdzić, co 
znajduje się na prowadzonej przez nią liście ostrzeżeń
publicznych. 

Drugi gość, Roman Pomianowski, z wykształce-
nia psycholog, od kilku lat aktywnie pomaga osobom 
zadłużonym poprzez Stowarzyszenie Program Wsparcia 
Zadłużonych w Poznaniu. Opowiedział o mechanizmach 
popadania w długi i wyuczoną bezradność oraz o recep-
cie na wyjście z kryzysu finansowego jaką proponuje. 
Stowarzyszenie prowadzi działania edukacyjne prze-
znaczone dla osób zadłużonych. Mówca podkreślił, że
wyjście z długów, choć wymaga wiele pracy i samoza-
parcia, jest możliwe. Prowadzący zachęcili zaintereso-
wanych do kontaktu z nimi i organizacjami zajmującymi 
się problemem nadmiernego zadłużenia. 
 

"Noc Bibliotek" 
1 czerwca naszą bibliotekę odwiedzili uczniowie 

III klasy ZSZ Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka 
w Opatówku z p. Małgorzatą Rudowicz. Impulsem do 
wizyty stała się ogólnopolska akcja pn. "Noc Bibliotek", 
jaka odbywała się z 30 na 31 maja. Młodzież postanowi-
ła zapoznać się z ideą tej akcji oraz z innymi, nietypo-
wymi działaniami bibliotek. Noc Bibliotek, zorganizowa-
na na wzór Nocy Muzeów, miała na celu w atrakcyjny i 
niekonwencjonalny sposób zaprezentować działalność 
bibliotek i ich zbiory oraz zachęcić nowe osoby do ko-
rzystania z oferty bibliotecznej. 

Biblioteka w Opatówku była pionierem w organi-
zowaniu nocy w bibliotece. Od 2005 roku, zawsze pod 
koniec sierpnia, w czasie nocnego czytania, zabaw i 
konkursów w bibliotece dzieci żegnały wakacje. W tego-
rocznej ogólnopolskiej akcji nasza biblioteka nie uczest-
niczyła, ale może poszczycić się bogatymi zbiorami oraz 
ciekawą działalnością. I to właśnie było głównym wąt-
kiem spotkania. Prowadząca je Małgorzata Judasz po-
ruszyła wiele wątków, między innymi o powodach zary-
wania nocy, np. z powodu fascynującej lektury. Przed-
stawiła kilkanaście bestsellerów książkowych: powieści 
kryminalne, sensacyjne, obyczajowe, biografie oraz po-
radniki. Goście dowiedzieli się także o nietypowym spo-
sobie pisania i promocji książki "Szczury Wrocławia" i o 
tym, jak stać się jej bohaterem. 
 
Wystawy w bibliotece 

4 lata temu, dzięki unijnemu projektowi, wyre-
montowana została zabytkowa brama wejściowa do bi-
blioteki. Dzięki temu powiększyła się powierzchnia wy-
stawowa biblioteki i powstało dodatkowe miejsce na or-
ganizację jej działań. Od maja można oglądać w bramie 
prace dzieci - uczestników strażackiego konkursu "Za-
pobiegajmy pożarom". W korytarzu biblioteki niesłabną-
ce zainteresowanie czytelników budzi wystawa "Włady-
sław Kościelniak. Pejzaż i architektura". Do biblioteki 
przychodzą uczniowie z nauczycielami plastyki, by za-
poznać się ze zbiorami ikonograficznymi. 

W kwietniu uczniowie zwiedzali wystawy ze swo-
imi opiekunami: Joanną Litwin i Dorotą Skinder. Była to 
okazja do poznania wycinka twórczości kaliskiego arty-
sty-grafika Władysława Kościelniaka oraz prac swoich 
kolegów. Uczniowie obejrzeli zbiory ekslibrisów Włady-
sława Kościelniaka oraz jego grafiki i obraz, które zdobią
ściany naszej czytelni, a także makietę nieistniejącego 
już zamku w Opatówku. Zwiedzanie wystaw prac arty-
stów i amatorów rozwija artystyczną wrażliwość zwie-
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dzających i jest formą promowania różnorodnych pasji 
wśród młodzieży. 
 
Internet z Latarniczką Polski Cyfrowej Równych 
Szans 

Od października 2014 r. do czerwca 2015 r. w 
gminach Opatówek, Koźminek i Lisków realizowano 
program "Spokojnie, to tylko Internet" mający na celu 
upowszechnienie wykorzystania komputerów i Internetu 
w codziennym życiu wśród osób dorosłych, szczególnie 
tych, którzy ukończyli 50 rok życia. Program obejmował
warsztaty grupowe, prezentacje multimedialne i pokazy 
oraz poradnictwo indywidualne. Z oferty skorzystało po-
nad 200 osób. Działania były prowadzone przez biblio-
tekarkę Małgorzatę Judasz, Latarniczkę Polski Cyfrowej 
Równych Szans w ramach programu realizowanego 
przez Stowarzyszenie "Miasta w Internecie" oraz Mini-
sterstwo Administracji i Cyfryzacji. Zajęcia warsztatowe 
odbywały się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Opa-
tówku, Zespole Szkół w Rajsku, Zespole Szkół w Tłokini 
Wielkiej, Bibliotece Publicznej Gminy Lisków oraz Gmin-
nej Bibliotece Publicznej w Koźminku. Można było zdo-
być wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu podsta-
wowej obsługi sprzętu komputerowego, pisania tekstów, 
czy wyszukiwania informacji w Internecie. Demonstro-
wano załatwianie różnych spraw życia codziennego 
przez Internet, np. obsługa konta bankowego, planowa-
nie podróży, zakupy on-line, poczta e-mail, składanie 
PIT-ów przez Internet, wykonywanie tłumaczeń z róż-
nych języków. 

Warsztaty te, oprócz szansy na uzyskanie nowej 
wiedzy i umiejętności, miały także aspekt integracyjny. 
Samo zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć stało się
możliwe dzięki życzliwości i współpracy dyrekcji i pra-
cowników wymienionych instytucji oraz wsparciu samo-
rządów. Oprócz warsztatów odbył się cykl prezentacji 
multimedialnych "Strażacki Internet" skierowany do 
członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Borowie, 
Rajsku i Chełmcach. Prezentacja ukazywała wybrane 
strony internetowe, usługi on-line oraz przegląd informa-
cji o tych jednostkach OSP dostępnych w sieci interne-
towej. Wystąpienia te przyniosły także pomysły na nowe 
kierunki współpracy między OSP a biblioteką. Dużym 
zainteresowaniem cieszył się pokaz druku 3D zorgani-
zowany w styczniu 2015 r. przez opatówecką firmę 3D 
Work we współpracy z biblioteką. Widzowie z trzech po-
koleń z wielkim zainteresowaniem obserwowali działanie 
najnowszej technologii na żywo. Do bibliotekarzy z tere-
nu powiatu kaliskiego skierowana została prezentacja 
dotycząca beaconów, które tworzą nowy trend w cyfry-
zacji, także w Polsce. Kolejną formą działalności Latar-
niczki PCRS w bibliotece jest możliwość uzyskania in-
dywidualnych porad dotyczących komputerów i Interne-
tu, po wcześniejszym umówieniu się w Gminnej Bibliote-
ce Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku, tel. (62) 
76-18-209. 
 
To było tak niedawno... 

Biblioteka w Opatówku od lat gromadzi wszelkie 
materiały o historii Opatówka: książki, artykuły, doku-
menty, zdjęcia, filmy, itp. Ważnym źródłem poznania 
dziejów są wspomnienia. W 1990 r. na spotkaniach or-
ganizowanych razem z Towarzystwem Przyjaciół Opa-
tówka nagrywaliśmy wspomnienia najstarszych opato-
wian dotyczące okresu dwudziestolecia międzywojen-

nego i II wojny światowej, które później publikowaliśmy 
na łamach "Opatowianina". Oprócz pisemnych wspo-
mnień pozostały nagrania wywiadów. Dziś możemy 
usłyszeć głosy tych, którzy już nie żyją: Eligiusza Kor-
Walczaka, Józefa Pilińskiego, Doroty Ścigajłło, Stefana 
Melki, Bronisławy Sztrajt, Franciszka Juszczaka, Henryki 
Borowiak i wielu innych. To dzięki nim zachowała się
wiedza o dawnym Opatówku i jego mieszkańcach. 

Biblioteka jest cały czas otwarta dla tych, którzy 
chcieliby podzielić się swoją wiedzą o czasach i wyda-
rzeniach, które minęły. Ostatnio zarejestrowaliśmy bar-
dzo ciekawe wspomnienia Ireny Lingockiej Pieczykolan i 
Lucyny Sieradzkiej. Będziemy tworzyć archiwum głosów 
i wspomnień. Może w przyszłości powstanie z jego za-
sobów publikacja książkowa lub multimedialna. Osoby 
zainteresowane prosimy o kontakt pod nr tel. (62) 76-18-
209. 
 

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

WIADOMOŚCI SPORTOWE 
 

Sołecki turniej halowej piłki nożnej 
W piątek 20 marca br. w Hali Widowiskowo - 

Sportowej im. Polskich Olimpijczyków w Opatówku odbył
się I Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Sołtysa Wsi 
Rajsko. Organizatorami turnieju byli Sołtys wsi Rajsko 
Karol Jaśkiewicz oraz Klub Sportowy "Jaskiniowiec" 
Rajsko, a całą imprezę zorganizowano dzięki wsparciu 
samorządu Gminy Opatówek oraz Starostwa Powiato-
wego w Kaliszu. Sołtys powitał wszystkie przybyłe dru-
żyny oraz liczną grupę kibiców piłki nożnej, a następnie 
dał sygnał do rozpoczęcia zawodów. 

W rozgrywkach, oprócz organizatorów, uczest-
niczyły drużyny OSP w Rajsku, Zespołu Szkół w Rajsku, 
K.S. Pelikan Nowy Karolew, RKS Radliczyce oraz UPS 
Kalisz. Uczestników podzielono na dwie grupy, w któ-
rych rywalizowano systemem każdy z każdym. Dwie naj-
lepsze drużyny z każdej z grup awansowały do półfina-
łów. Rywalizację wygrała drużyna K.S. "Jaskiniowiec" 
Rajsko, drugie miejsce zajęła reprezentacja Zespołu
Szkół w Rajsku, a trzecie OSP w Rajsku. Sędzią turnieju 
był Piotr Wosiek. Turniej cieszył się dużym zaintereso-
waniem piłkarzy oraz kibiców, a sołtys już zapowiedział
organizację kolejnej edycji rozgrywek. 
 
Turniej Piłki Siatkowej OSP Powiatu Kaliskiego 

12 kwietnia br. w Hali Widowiskowo-Sportowej 
im. Polskich Olimpijczyków w Opatówku odbył się I Tur-
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niej Piłki Siatkowej OSP Powiatu Kaliskiego o Puchar 
Wójta Gminy Opatówek. Turniej został zorganizowany 
przez Komisję ds. MDP Oddziału Powiatowego Związku 
OSP RP w Kaliszu, Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP 
RP w Opatówku oraz Urząd Gminy w Opatówku. Celem 
turnieju było doskonalenie sprawności fizycznej, popula-
ryzacja sportu, a w szczególności piłki siatkowej, popula-
ryzacja zdrowego stylu życia i Ochotniczych Straży Po-
żarnych oraz integracja Ochotniczych Straży Pożarnych 
z terenu Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego. 

W turnieju uczestniczyło 8 drużyn reprezentują-
cych miasto Kalisz oraz gminy z terenu powiatu kaliskie-
go: Stawiszyn, Blizanów, Brzeziny, Godziesze Wielkie, 
Opatówek, Szczytniki i Żelazków. Po zaciętej rywalizacji 
zwyciężyła drużyna reprezentująca gminę Blizanów, po-
konując w finale zawodników z Żelazkowa. Trzecie miej-
sce zajęła drużyna z OSP w Tłokini Wielkiej reprezentu-
jąca gminę Opatówek. Drużyny te otrzymały puchary 
Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w 
Kaliszu dh Krzysztofa Nosala - Starosty Kaliskiego, a 
zwycięska drużyna z Blizanowa także puchar przechod-
ni Wójta Gminy Opatówek dh Sebastiana Wardęckiego. 
Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy. Wszyscy uczest-
nicy turnieju, goście oraz pracownicy obsługi zostali po-
częstowani obiadem oraz napojami. 

Turniej przeprowadzony został pod czujnym 
okiem komisji sędziowskiej w skład której weszły panie 
ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w 
Opatówku: Aneta Cyl, Izabela Dubanowicz i Magdalena 
Noskowska. Wręczenia pucharów oraz dyplomów doko-
nali: Wójt Gminy Opatówek dh Sebastian Wardęcki, 
Prezes ZOGm. ZOSP RP w Opatówku dh Bogdan Mar-
szał oraz Komendant Gminny OSP dh Stanisław Baran. 
Obsługę sekretariatu i zabezpieczenie przedmedyczne 
zapewniła dh Marta Łazarek - kronikarz gminny OSP. 
Na zakończenie wójt zaprosił wszystkich na następny 
turniej siatkarski do Opatówka za rok. Mamy nadzieję,
że turniej będzie odbywał się cyklicznie. 

Organizatorzy dziękują zawodniczkom i zawod-
nikom za udział w turnieju, sportowe zachowanie oraz 
grę na bardzo wysokim poziomie. Komisji sędziowskiej 
za obiektywną ocenę gry, opiekunom za przygotowanie 
drużyn, wszystkim osobom obsługującym przebieg tur-
nieju - paniom z obsługi hali sportowej, dyrektor Gimna-
zjum im. A. i S. Gillerów w Opatówku za przygotowanie 
boisk oraz udostępnienie stołówki, firmie cateringowej za 
bardzo smaczny obiad, wszystkim działaczom OSP za 
udział i poświęcony bezinteresownie czas. Gorąco pra-
gniemy także podziękować Staroście Kaliskiemu dh 
Krzysztofowi Nosalowi za przybycie i osobiste otwarcie 
turnieju, Wójtowi Gminy Opatówek dh Sebastianowi 
Wardęckiemu za pomoc w organizacji oraz ufundowanie 

pucharu przechodniego dla najlepszej drużyny oraz nie-
obecnemu ze względu na wyjazd Sekretarzowi Gminy 
dh Krzysztofowi Dziedzicowi za bardzo duży wkład pra-
cy w organizację turnieju. 
 
Druhowie OSP 
 
Zawodnicy Taekwondo z Opatówka na Mistrzo-
stwach Polski 

Dwaj reprezentanci klubu SKT SILLA z sekcji 
Opatówek - Patryk Jędrzejak i Arkadiusz Nadolski 
uczestniczyli w Mistrzostwach Polski Taekwondo Pol-
skiego Zrzeszenia ITF. Mistrzostwa odbyły się 25 kwiet-
nia br. w Twardogórze. W zawodach wzięło udział po-
nad 340 zawodników i zawodniczek z całej Polski. Swo-
ich adeptów do mistrzowskiego spotkania przygotował
Łukasz Chmielewski - trener opatóweckiej sekcji. Za-
wodnicy walczyli w dwóch formułach - semi contact i li-
ght contact oraz uczestniczyli w konkurencji "techniki 
specjalne". 

Rywalizacja była zawzięta, a poprzeczka posta-
wiona bardzo wysoko. To jednak nie przeszkodziło, by 
jeden z reprezentantów stanął na podium - Patryk Ję-
drzejak zdobył brązowy medal w formule light contact do 
76 kg. Natomiast drugi uczestnik z Opatówka - Arka-
diusz Nadolski zajął IV miejsce w konkurencji "techniki 
specjalne" (kopnięcie wzwyż). Arkowi zabrakło zaledwie 
2 cm do zajęcia III miejsca. To kolejny sukces zawodni-
ków opatóweckiej sekcji, którzy nie po raz pierwszy sta-
nęli na podium Mistrzostw Polski. 

Przypominamy, że treningi Taekwondo odbywa-
ją się w poniedziałki i czwartki w Szkole Podstawowej w 
Opatówku przy ul. Szkolnej 3. Zajęcia prowadzone są w
następujących grupach wiekowych: 4-7 lat (w godz. 
17:00-17:45), 8-12 lat (w godz. 17:50-18:50) oraz mło-
dzież i dorośli (w godz. 18:50-20:00). Kontakt z trenerem 
opatóweckiej sekcji: tel. 791-747-411. Serdecznie za-
praszamy! 
 
XVII Rajd Wiosenny 

W sobotę, 9 maja br., ponad 120 uczniów z 10 
drużyn wystartowało w Rajdzie Wiosennym, którego or-
ganizatorem byli harcerze i uczniowie z Koła Ekologicz-
nego przy Zespole Szkół w Tłokini Wielkiej. XVII Rajd 
Wiosenny odbył się pod patronatem Starosty Kaliskiego 
i Wójta Gminy Opatówek. Celem rajdu była przede 
wszystkim zabawa, ale nie mniej ważna była edukacja 
jak żyć w zgodzie z przyrodą. Dlatego też na trasie i me-
cie rajdu uczestnicy rozwiązywali wiele harcerskich i 
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ekologicznych zadań: malowali plakaty swoich miejsco-
wości, prezentowali rajdową piosenkę, uczyli się jak sza-
nować i chronić przyrodę. Równie ważne było, aby 
uczestnicy docenili umiejętność spędzania wolnego cza-
su na łonie przyrody w interesujący sposób. Inicjatywa 
jest na tyle ciekawa, że co roku przybywa uczestników z 
sąsiednich gmin. 

W rywalizacji, ostatecznie najlepsza okazała się
drużyna harcerska z Liskowa, drugie miejsce zajęła re-
prezentacja Rajska, a trzecia była drużyna z Korzenie-
wa. Dyplomy i nagrody zwycięzcom wręczyli: Komen-
dant Hufca ZHP Powiatu Kaliskiego dh Jacek Kamiński 
oraz Sekretarz Gminy Opatówek Krzysztof Dziedzic. 
Nagrody ufundowane zostały przez Starostę Kaliskiego 
Krzysztofa Nosala, Wójta Gminy Opatówek Sebastiana 
Wardęckiego i firmę "ASO". Na mecie w miejscowości 
Słoneczna, na wszystkich rajdowiczów czekało ognisko, 
gorąca grochówka, kiełbaski i ciasto. 

Organizatorki rajdu: p. Anna Macke, p. Jolanta 
Marciniak i p. Agnieszka Figiel dziękują wszystkim za 
udział i wspólną zabawę. Szczególne podziękowania 
składają pp. Urszuli i Zbigniewowi Rychterom oraz ra-
dzie rodziców i nauczycielom Zespołu Szkół w Tłokini 
Wielkiej za pomoc i wsparcie przy organizacji rajdu oraz 
pp. Mirosławie i Stanisławowi Paraczyńskim za słodki 
poczęstunek. 
 
Mistrzostwa Polski w Kick Boxingu 

W dniach 29-31.05.2015 r. w Ostrowcu Święto-
krzyskim odbyły się Mistrzostwa Polski Juniorów w Kick-
boxingu w formule Pointfighting i Light-Contact. 

Organizatorem Mistrzostw był Ostrowiecki Klub 
Sportów Walki, Świętokrzyski Okręgowy Związek Kick-
boxingu oraz Polski Związek Kickboxingu, a pojedynki 

odbywały się w Hali Sportowo-Widowiskowej MOSIR w 
Ostrowcu Świętokrzyskim. 

W sobotę rozegrano walki eliminacyjne i półfina-
łowe, a w niedzielę walki finałowe. W zawodach wzięło
udział 177 zawodników z 45 klubów z całej Polski. Suk-
cesami zaznaczył na ringu swoją obecność Klub 
ZIĘTEK Team Sekcja Opatówek. W formule light contact 
klub reprezentowali zawodnicy: Erwin Grudziecki - 74kg, 
który zdobył brązowy medal; Bartosz Napadłek - 89 kg 
również wywalczył brązowy medal oraz Tobiasz Gru-
dziecki - 69kg i Hubert Wojciechowski - 57kg, którzy 
mimo pięknej walki medali nie przywieźli. Wszystkim 
serdecznie gratulujemy. 
 
Wędkowanie na Dzień Dziecka 

Polski Związek Wędkarski Koło w Opatówku, 
tradycyjnie z okazji Dnia Dziecka, zorganizowało zawo-
dy wędkarskie połączone z piknikiem na świeżym powie-
trzu. 1 czerwca o godzinie 14:00 wylosowano wyzna-
czone miejsca do wędkowania nad stawami przy ul. Po-
niatowskiego w Opatówku. W wędkowaniu wzięło udział
20 dzieci, a kolejne 30 przyglądało się zawodnikom. 
W zawodach udział wzięły również dzieci ze Świetlicy 
Środowiskowej "Słoneczko" w Opatówku. Młodych węd-
karzy dopingował Wójt Gminy Opatówek Sebastian War-
dęcki i Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic. Zawody wy-
grał Łukasz Juszczak, drugie miejsce zajął Jakub Łazik, 
a trzecie Erwin Grudziecki. 

Wszyscy wspaniale się bawili, pogoda dopisała i
co najważniejsze było "branie", bowiem młodzi wędka-
rze mogli się pochwalić wspaniałymi okazami. Dla 
uczestników przygotowane zostały atrakcje: malowanie 
twarzy zapewniła Świetlica Środowiskowa "Słoneczko", 
kiełbaskami z grilla częstowali członkowie z Koła PZW w 
Opatówku. Nagrody, słodycze i napoje dla każdego 
dziecka zostały ufundowane przez Gminę Opatówek 
oraz Sklep "Sumik" w Opatówku. 
 

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

WIADOMOŚCI OŚWIATOWE 
 

Projekt dla szkół z powiatu kaliskiego 
17 kwietnia br. w Ośrodku Doskonalenia Na-

uczycieli w Kaliszu odbyła się konferencja zorganizowa-
na w ramach projektu "Zmodernizowany system dosko-
nalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przed-
szkoli w powiecie kaliskim" współfinansowanego jest 
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przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego. 

Konferencja miała na celu podsumowanie pro-
jektu oraz zaprezentowanie opracowanej Strategii Kom-
pleksowego Wspomagania Szkół i Przedszkoli w Powie-
cie Kaliskim. Przybyłych gości powitali: Wiceprzewodni-
cząca Rady Powiatu Alicja Łuczak, Dyrektor ODN Jan 
Bartczak oraz Koordynator Projektu Lilianna Sieradzka. 
Wśród zaproszonych gości w konferencji uczestniczyli 
także: Wiceprezydent Miasta Kalisza Artur Kijewski, Za-
stępca Dyrektora Wydziału Oświaty i Rozwoju Powiatu 
Jolanta Golicka, przedstawiciele organów prowadzących 
- wójtowie oraz osoby odpowiedzialne za sprawy szkół i
placówek oświatowych w powiecie kaliskim, przedstawi-
ciele Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i Publicz-
nej Biblioteki Pedagogicznej, dyrektorzy szkół i przed-
szkoli uczestniczących w projekcie oraz Zespół Projek-
towy. Gminę Opatówek reprezentował Sekretarz Gminy 
oraz dyrektor ZEAS, a także dyrektorzy szkół z Zespołu
Szkół w Rajsku i w Chełmcach. 

Powiat Kaliski w partnerstwie z Ośrodkiem Do-
skonalenia Nauczycieli w Kaliszu przez 20 miesięcy re-
alizował projekt, którego głównym celem było podniesie-
nie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia na-
uczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu powiatu 
kaliskiego w obszarach wymagających wsparcia w okre-
sie od 01.09.2013 r. do 30.04.2015 r. W projekcie wzięło
udział ponad 670 nauczycielek i nauczycieli z 40 placó-
wek z terenu powiatu kaliskiego, w tym z gminy Opató-
wek Zespoły Szkół z Chełmc, Rajska i Tłokini Wielkiej. 
Zrealizowano ponad 2000 godzin szkoleń, ok. 1300 go-
dzin konsultacji indywidualnych lub grupowych, odbyło
się ponad 100 spotkań w ramach sieci współpracy i sa-
mokształcenia, opracowano i opublikowano Powiatowe 
Programy Wspomagania na lata 2013/2014 oraz 
2014/2015, z realizacji których powstały raporty oraz 
"Strategia Kompleksowego Wspomagania Szkół i
Przedszkoli w Powiecie Kaliskim". 

"Ze względu na ogrom pracy i ludzi zaangażo-
wanych w projekt, jego realizacja była dla nas chyba 
wszystkich dużym wyzwaniem. Potwierdziło się jednak 
przysłowie "w grupie siła". Nasz Zespół Projektowy, to 
grupa zgranych i kompetentnych ludzi, dzięki którym 
wszystkie założone wskaźniki zostały osiągnięte" - pod-
sumowała Lilianna Sieradzka Koordynator Projektu. Na-
tomiast Dyrektor ODN Jan Bartczak przedstawił koncep-
cję współpracy ze szkołami i przedszkolami po zakoń-
czeniu realizacji projektu, która opiera się na prowadze-

niu 20 sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycie-
li oraz dyrektorów. Uwieńczeniem konferencji było obda-
rowanie dyrektorów dyplomem i publikacją "Strategia 
Kompleksowego Wspomagania Szkół i Przedszkoli w 
Powiecie Kaliskim". 

Projekt powstał w ramach PO KL, Priorytet III. 
Wysoka Jakość Oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe 
Wspomaganie Rozwoju Szkół. Wartość Projektu to 
1 472 710 zł. Instytucją Pośredniczącą był Ośrodek 
Rozwoju Edukacji w Warszawie. 
 
Program "Książki naszych marzeń"

Gmina Opatówek uczestniczyć będzie w pro-
gramie ph. "Ksiązki naszych marzeń" ogłoszonym przez 
Wojewodę Wielkopolskiego, promującym czytelnictwo 
wśród dzieci i młodzieży, a skierowanym do organów 
prowadzących szkoły podstawowe. Program rządowy 
realizowany będzie w całym roku szkolnym 2015/2016, 
a zostały do niego zgłoszone cztery szkoły podstawowe 
w naszej gminie: w Opatówku, Chełmcach, Rajsku i Tło-
kini Wielkiej. Całość projektu to kwota 7 587,50 zł, z
czego dofinansowanie wyniesie 6 070 zł. Celem pro-
gramu jest wzbogacenie bibliotek szkolnych o atrakcyjne 
dla uczniów książki o tematyce poznawania i rozumienia 
otaczającego świata, urozmaicenie realizacji programów 
nauczania poprzez ciekawe lekcje biblioteczne, rozwija-
nie samorządności uczniowskiej poprzez umożliwienie 
uczniom wpływania na kształtowanie księgozbioru biblio-
teki szkolnej, a także rozwijanie współpracy bibliotek 
szkolnych z bibliotekami publicznymi oraz pedagogicz-
nymi. 
 
Ankieta o przedszkolach :-) 

Jak działają przedszkola w naszej gminie? Czy 
rodzice zadowoleni są z opieki przedszkolnej? Co moż-
na poprawić, a co funkcjonuje zadowalająco? Taki był
cel przeprowadzonej ankiety, która miała za zadanie 
ocenę działania przedszkoli w gminie Opatówek. W na-
stępnej kolejności ankiety takie rozprowadzone będą
także wśród rodziców i opiekunów, których dzieci 
uczęszczają do szkół podstawowych i gimnazjów. 
W kwietniu br. rodzice przedszkolaków otrzymali anoni-
mowe ankiety, w których zawarto pytania dotyczące 
oceny różnych aspektów działania przedszkoli oraz 
stopnia zadowolenia rodziców z opieki przedszkolnej. 
Ankiety dotyczyły działania oddziałów przedszkolnych: 
przy Zespole Szkół w Chełmcach, Szkole Podstawowej 
w Opatówku, Zespole Szkół w Rajsku, Zespole Szkół w
Tłokini Wielkiej oraz Publicznego Przedszkola w Opa-
tówku. Ogółem rozdano w powyższych placówkach 291 
ankiet, z czego rodzice wypełnili i zwrócili 140. 

W 6-stopniowej skali, rodzice przyznali najwięcej 
ocen bardzo dobrych i dobrych, wskazując na zadowo-
lenie w takich punktach funkcjonowania przedszkoli, jak: 
zajęcia dodatkowe (j. angielski, muzyka, logopedia), za-
jęcia sportowe, smaczne posiłki, ładne dekoracje, wiel-
kość grup, godziny otwarcia, wystarczające wyposaże-
nie, spacery, miła, przyjazna atmosfera i kompetentna 
kadra. W ankietach rodzice wskazali również takie 
aspekty pracy przedszkoli, które ich zdaniem warto 
zmienić, lub wskazali propozycje i oczekiwania zmian. 
Propozycje dotyczyły zajęć korekcyjnych i innych zajęć 
rozwijających talenty dziecka (np. zajęcia taneczne, te-
atralne, kulinarne, plastyczne, wyjazdy na basen i im-
prezy kulturalne), kontaktów z rodzicami i sposób komu-
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nikowania się i przekazywania informacji, a także ko-
nieczność częstszego informowania o postępach dziec-
ka. W przypadku oddziału przedszkolnego w Chełmcach 
i przedszkola w Opatówku, rodzice zwracali uwagę na 
warunki lokalowe: stare sanitariaty, brak toalet przy sa-
lach, strome schody oraz lepsze place zabaw. 

Rodzicom i opiekunom dziękujemy za wzięcie 
udziału w badaniu ankietowym. Wyniki zostaną podsu-
mowane i przeanalizowane, aby wnioski posłużyły po-
prawie wskazanych słabszych punktów w opiece przed-
szkolnej naszych najmłodszych mieszkańców. W tym 
celu został powołany zespół w składzie: Sekretarz Gmi-
ny, Dyrektor ZEAS, dyrektorzy szkół i przedszkola oraz 
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i 
Zdrowia, którego celem jest analiza ankiet i wprowadze-
nie oczekiwanych zmian. 
 

Sekretarz Gminy 
Krzysztof Dziedzic 

 
********** 

 
PRZEDSZKOLE W OPATÓWKU 
 
Wycieczki 

W piękne, majowe dni dzieci z przedszkola w 
Opatówku z wychowawczyniami wybrały się na wy-
cieczki autokarowe. 13 maja br. grupy starsze: "Zającz-
ki" i "Mrówki" pojechały do Gołuchowa. Zwiedziły tam 
zagrodę żubrów, Muzeum Leśnictwa, Parowozownię,
Ptaszarnię i Domek Myśliwego. Potem spacerowały po-
dziwiając zielone krajobrazy. 

26 maja dzieci z grupy "Biedronki" i "Motylki" po-
jechały do Murowańca. Tam czekały na nie atrakcje: 
przejażdżka bryczką, na kucyku, poszukiwanie ukrytego 
skarbu oraz wspaniały poczęstunek - wszystko to spra-
wiło dzieciom wiele radości. Po wesołej zabawie wróciły
na pyszny obiad do przedszkola. 22 maja dzieci z grupy 
"Wiewiórki" pojechały do Murowańca wraz ze swoimi 
mamami. Tam czekało na nich również wiele atrakcji. 
 
Dzień Mamy 

Radości i wzruszenia nie było końca na uroczy-
stościach przygotowanych przez przedszkolaków z oka-
zji "Dnia Mamy". Każda grupa przygotowała dla swoich 
mam piękne występy artystyczne: wiersze, piosenki, 
tance, inscenizacje oraz laurki i niespodzianki. 

Po występach, na mamy i dzieci czekał słodki 
poczęstunek - ciasto przygotowane przez panie kucharki 

z przedszkola oraz rodziców, a także soki, herbata i ka-
wa. Grupa "Zajączki" na swojej uroczystości gościła
również tatusiów. Takie chwile na długo zostaną w pa-
mięci rodziców. 
 
Dzień Dziecka 

Dzień Dziecka w naszym przedszkolu to głośna, 
wesoła zabawa przy muzyce, którą zapewnił p. Marek 
prowadzący rytmikę w przedszkolu. W tym uroczystym 
dniu każda grupa otrzymała od dyrektor przedszkola 
nowe zabawki, które sprawiły dzieciom wiele radości. 
Każde dziecko otrzymało również do domu niespodzian-
ki ufundowane przez radę rodziców. 
 
Z wizytą w markecie DINO 

2 czerwca dzieci z grupy "Mrówki" po raz kolejny 
wybrały się na wycieczkę do marketu DINO. Śpiewały
piosenki, recytowały wierszyki. Z okazji Dnia Dziecka 
panie ekspedientki wręczyły dzieciom słodkie prezenty. 
 
Konkurs plastyczny 

Nasze przedszkolaki przyjęły zaproszenie do 
udziału w konkursie plastycznym "Tęczowa planeta" or-
ganizowanego przez Centrum Edukacyjno - Rehabilita-
cyjne "Tęcza" w Wolicy. 

Ola Litwa i Julia Kantek zajęły I i III miejsce w 
kategorii wiekowej 3-4 latki. Bardzo się cieszymy z suk-
cesów dziewczynek. 
 
Przedszkolaki w OSP w Opatówku 

Dzieci z grup "Zajączki" i "Wiewiórki" poszły na 
wycieczkę do Straży Pożarnej w Opatówku. Każde 
dziecko mogło wsiąść do wozu strażackiego, obejrzeć
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wyposażenie oraz usłyszeć dźwięk syreny. Dziękujemy 
strażakom: p. Pawłowi Janiakowi oraz p. Maciejowi 
Wiertelakowi za ciekawą pogadankę o pracy strażaka. 

 
********** 

 
SZKOŁA PODSTAWOWA W OPATÓWKU 
 
Konkurs poezji śpiewanej 

11 kwietnia br. już po raz drugi Szkoła Podsta-
wowa w Opatówku, jako główny organizator, miała za-
szczyt gościć w swych murach uczestników Konkursu 
Poezji Śpiewanej "Poetica - Song". Współorganizatorem 
konkursu, podobnie jak w roku ubiegłym, było Stowarzy-
szenie "Anima e Corpo" w Kaliszu oraz Kaliski Oddział
PTTK im. Stanisława Graevego. Cieszy fakt, iż w dzi-
siejszym zabieganym świecie z zaproszenia do udziału
w poetycko-muzycznych zmaganiach skorzystało aż 40 
uczestników. Zgromadzeni w auli szkolnej miłośnicy po-
ezji i muzyki mieli więc okazję wysłuchać kilkudziesięciu 
tekstów poezji śpiewanej w różnorodnych, często nieba-
nalnych interpretacjach. Wśród zaproszonych gości 
obecni byli m.in.: Wiceprzewodniczący Rady Gminy 
Opatówek Wojciech Pokojowy, Dyrektor Zespołu Eko-
nomiczno-Administracyjnego Szkół Arkadiusz Łańduch, 
Wiceprezes Kaliskiego Oddziału PTTK im. Stanisława 
Graevego Danuta Urbaniak oraz Wicedyrektor Szkoły
Podstawowej w Opatówku Izabela Dubanowicz. 

Wszystkich zebranych powitał Mateusz Przyja-
zny, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. J. Kusocińskiego 
w Opatówku (równocześnie Prezes Zarządu Kaliskiego 
Oddziału PTTK im. Stanisława Graevego), będący jed-
nocześnie wielkim pasjonatem poezji i pomysłodawcą tej 

wyjątkowej imprezy. Młodzi wykonawcy sięgnęli po bar-
dzo ciekawy i różnorodny repertuar, a ich rywalizacja 
przebiegała w trzech kategoriach wiekowych: 9-12 lat, 
uczniowie klas III-VI szkół podstawowych (23 uczestni-
ków), 13-15 lat, uczniowie klas I-III szkół gimnazjalnych 
(10 uczestników), 16 -20 lat, uczniowie klas I-IV szkół
ponadgimnazjalnych (7 uczestników). 

Występy młodych artystów oceniało jury w skła-
dzie: Iwona Banasiak - muzyk, wokalistka, specjalistka 
emisji głosu, logopeda, animatorka kultury, Agnieszka 
Golińska - wokalistka, wolontariuszka stowarzyszenia 
Anima e Corpo oraz Beata Frydrychowicz - nauczycielka 
j. polskiego i historii w Szkole Podstawowej w Opatów-
ku. II edycja konkursu stała na wysokim poziomie, dlate-
go jury nie miało łatwego zadania, a o zajętych miej-
scach decydowały czasami drobne detale. Oto laureaci: 
 
kategoria 9-12 lat
I miejsce - Malwina Olszewska, "Kaczka dziwaczka", 
Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Opa-
tówku 
II miejsce - Zuzanna Domagalska, "Czerwony kapturek", 
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Biernatkach 
III miejsce - Nikola Cierlaczyk, "Czarodziejskie okulary", 
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Biernatkach 
 
kategoria 13-15 lat
I miejsce - Zofia Górna, "Jesienna zaduma", zgłoszenie 
prywatne 
II miejsce - Karolina Maj, "Bal u Posejdona", Gimnazjum 
Sióstr Nazaretanek w Kaliszu 
III miejsce - Martyna Miśko, "Cyrk nocą", Gimnazjum nr 
9 w Kaliszu 
 
kategoria 16-20 lat
I miejsce - Agata Piotrowska, "Ja jestem wamp", zgło-
szenie prywatne 
II miejsce - Dorota Tondowska, "Tango Tandresse", 
III Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Kaliszu 
III miejsce - Maria Kowalczyk, "Między ciszą a ciszą", 
III Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Kaliszu 
 

Zwycięzcy odebrali cenne nagrody ufundowane 
przez organizatorów oraz Fabrykę Wyrobów Runowych 
Runotex, Firmę Virgo, Upominkowy Zakątek, Instytut 
Zdrowia i Urody Yasumi, Kino Helios, Galerię Amber z 
Kalisza. Szczególnie cennym trofeum okazały się statu-
etki - nagrody Wójta Gminy Opatówek dla zdobywców 
I miejsca w każdej kategorii. W imieniu wójta statuetki 
wręczył Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wojciech Po-
kojowy. Nagrody wręczali również: Iwona Banasiak - 
Prezes Stowarzyszenia "Anima e Corpo", Danuta Urba-
niak - Wiceprezes Kaliskiego Oddziału PTTK im. Stani-
sława Graevego oraz Mateusz Przyjazny - Dyrektor 
Szkoły Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Opatówku. 

Organizatorzy zapewnili również dodatkową
atrakcję. Był nią występ Karola Górskiego. O słodki po-
częstunek w przerwie pomiędzy występami zadbała za-
przyjaźniona ze szkołą cukiernia pp. Menclów. Nagło-
śnieniem podczas wokalnych zmagań zajęli się: p. Da-
riusz Góra oraz p. Artur Szkudlarek. Konkurs Poezji 
Śpiewanej "Poetica - Song" zaliczyć należy do bardzo 
udanych. Zawdzięczamy to wielu osobom, ale w szcze-
gólności p. Dorocie Skinder - animatorce i koordynatorce 
całego przedsięwzięcia. Wszystkim uczestnikom kon-
kursu oraz ich opiekunom serdecznie gratulujemy i już
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dziś zapraszamy w gościnne progi opatóweckiej pod-
stawówki na kolejne spotkanie z poezją śpiewaną.

Konkurs recytatorski 
25 maja br. odbył się X Gminny Konkurs Recyta-

torski dla uczniów klas I-III pod hasłem "Kochajmy po-
ezję". Patronat nad tym konkursem objął Wójt Gminy 
Opatówek Sebastian Wardęcki. W konkursie wzięli 
udział uczniowie ze szkół podstawowych z Opatówka, 
Tłokini Wielkiej, Rajska, Chełmc i Sierzchowa. Konkurs 
rozpoczął dyrektor szkoły Mateusz Przyjazny, życząc
wszystkim dzieciom nie tylko zwycięstwa, ale przede 
wszystkim miłej zabawy i wspaniałych wrażeń. Komisja 
konkursowa w składzie: Małgorzata Kraszkiewicz - me-
todyk edukacji wczesnoszkolnej, Jadwiga Miluśka-
Stasiak - dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej oraz 
Kamila Ludwiczak - pedagog Szkoły Podstawowej w 
Opatówku, miała bardzo trudne zadanie. Po długich ob-
radach wyłoniono jednak zwycięzców. Wyniki przedsta-
wiają się następująco: 
 

klasy I:
I miejsce - Cezary Dolny, SP Tłokinia Wielka 
II miejsce - Aleksandra Pfeifer, SP Opatówek 
III miejsce - Julia Starońska, SP Rajsko 
 

klasy II:
I miejsce - Anna Karwacka, SP Tłokinia Wielka 
II miejsce - Patrycja Jędrzejewska, SP Chełmce 
III miejsce - Zuzanna Rybarczyk, SP Rajsko 
 

klasy III:
I miejsce - Zuzanna Milczarek, SP Opatówek 
II miejsce - Natalia Zgarda, SP Rajsko 
III miejsce - Lena Foltyńska, SP Opatówek 

Laureaci I miejsc zostali zakwalifikowani do X Powiato-
wego Konkursu Recytatorskiego dla uczniów klas I-III, 
który odbył się w ODN w Kaliszu w dniu 10 czerwca br. 
Organizatorki konkursu: p. Aneta Cyl i p. Agnieszka 
Kaźmierczak bardzo dziękują Wójtowi Gminy Sebastia-
nowi Wardęckiemu za ufundowanie wspaniałych nagród 
oraz p. Urszuli Chojnackiej za zasponsorowanie słod-
kiego upominku. 
 
Konkurs wiedzy o Wielkopolsce 

Hanna Warszewska, uczennica klasy IVa, re-
prezentowała naszą szkołę w etapie rejonowym XIX 
Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce, który odbył się w
Szkole Podstawowej w Golinie. Celem konkursu było
przybliżanie uczniom dziedzictwa kulturowego "małej oj-

czyzny", zainteresowanie regionem, zapoznanie z tury-
stycznymi walorami wielkopolskich miejscowości oraz 
pogłębianie wiedzy na temat wydarzeń historycznych ta-
kich jak Powstanie Wielkopolskie. 

Pytania testu dotyczyły wiadomości z zakresu 
historii, przyrody, tradycji oraz gwary i wymagały od 
uczniów bardzo szerokiej wiedzy z zakresu edukacji re-
gionalnej. 
 
Konkurs matematyczny 

19 marca br. nasi uczniowie uczestniczyli w 
XXIV edycji Międzynarodowego Konkursu Matematycz-
nego KANGUR 2015. Konkurs organizowany jest pod 
patronatem Rady Europy, a w 1994 został wpisany do 
kalendarza imprez UNESCO. Konkurs przeprowadzany 
jest raz w roku jednocześnie we wszystkich uczestni-
czących w nim krajach. W Polsce jego głównym organi-
zatorem jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i 
Nauk Matematycznych, które przeprowadza konkurs 
pod patronatem Wydziału Matematyki i Informatyki UMK 
w Toruniu. 

W tegorocznej edycji w naszej szkole wzięło w
nim udział 67 uczniów z klas od II do VI. Konkurs odbył
się w trzech kategoriach: Żaczek - klasy II szkół podsta-
wowych (12 uczniów), Maluch - klasy III i IV szkół pod-
stawowych (37 uczniów) oraz Beniamin - klasy V i VI 
szkół podstawowych (18 uczniów). Uczniowie, w ciągu 
75 minut, rozwiązywali test składający się z 24 pytań o
zróżnicowanym stopniu trudności. Każdy uczestnik kon-
kursu otrzymał układankę "Magiczny wąż". Ośmioro 
uczniów otrzymało wyróżnienia: Michał Brodziak (kl. 
IIIa), Mikołaj Rybka (kl. IIIa), Alicja Leń (kl. IIId), Katarzy-
na Bąkowska (kl. IVa), Izabela Mazurowska (kl. IVa), 
Karolina Tołoczko (kl. Va), Bartosz Milczarek (kl. Vb) 
oraz Monika Wolf (kl. Vc). Gratulujemy! 

 
********** 

 
GIMNAZJUM W OPATÓWKU 
 
Konkurs ortograficzny 

"Cóżeż to się dzieje? Co to za harmider i tumult? 
Już z daleka słychać jego pół wesołe, pół groźne pohu-
kiwania..." - takie i inne pułapki językowe czekały na 
uczestników II Powiatowego Konkursu Ortograficznego 
o "Pióro Starosty", który odbył się 25 marca w Zespole 
Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku. 
W szranki stanęło 40 uczniów z 10 gimnazjów z powiatu 
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kaliskiego. Wśród nich znalazło się 5 reprezentantek na-
szej szkoły: Martyna Dziedzic, Justyna Wielgosz, Patry-
cja Raczkowska, Magdalena Rogozińska - kl. Id, Natalia 
Stępniak - kl. III c. 

Na podium stanęło troje zwycięzców w tym Na-
talia Stępniak, która zajęła II miejsce i otrzymała z rąk
Starosty Kaliskiego Krzysztofa Nosala tytułowe pióro. 
Serdecznie gratulujemy i życzymy Natalii podobnych 
sukcesów w szkole ponadgimnazjalnej, do której za-
cznie uczęszczać od września. Przed młodszymi 
uczestniczkami kolejne szanse na pióra w następnych 
latach. 
 
Sukcesy wokalne 

Solistki naszego gimnazjum: Karolina Janiak i 
Gabriela Michalak wzięły udział w Finale Międzygmin-
nego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Opa-
tówek 2015. Uczennice, prezentując publiczności i jury 
swój kunszt wokalny, wyśpiewały w kategorii gimnazjal-
nej wysokie miejsca: Karolina Janiak zajęła I miejsce, a 
Gabriela Michalak III miejsce. Grupę ponadgimnazjalną
reprezentowali absolwenci naszego gimnazjum - Gabrie-
la Sieradzka i Dominik Niklas. Ich zdolności wokalne zo-
stały zauważone i bardzo wysoko ocenione: Dominik Ni-
klas zajął I miejsce, a Gabriela Sieradzka II miejsce. 

Najlepsi zostali zaproszeni przez członków jury 
(wykładowców UAM w Poznaniu, WPA w Kaliszu) do 
nagrania piosenek konkursowych na płytę. To wielkie 
szczęście i przyjemność pracować z tak utalentowaną
muzycznie młodzieżą oraz obserwować ich rozwój, za-
angażowanie i wysiłek wkładany w to, co kochają.

Konkurs piosenki 
17 kwietnia br. nasza uczennica Karolina Janiak 

i absolwent Dominik Niklas mieli okazję pokazać swoje 
walory wokalno-muzyczne, tym razem na scenie w Cen-
trum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Konkurencja była duża, 
bo w konkursie o puchar prezydenta rywalizowało 48 
uczestników z całej Polski. Do sukcesów naszych soli-
stów już zdążyliśmy się przyzwyczaić, i tym razem nas 
nie zawiedli. 

Karolina Janiak otrzymała wyróżnienie w kate-
gorii gimnazjalnej, a Dominik Niklas zdobył III miejsce w 
kategorii ponadgimnazjalnej. Jest to kolejny bardzo duży
sukces. Tym razem nasi soliści zostali zauważeni na 
arenie ogólnopolskiej przez jury konkursu. Gratulujemy 
serdecznie solistom oraz ich opiekunce p. Annie No-
wackiej. 
 
Uczniowski sejmik historyczny 

We wtorkowy wieczór, 14 kwietnia br., w murach 
Gimnazjum w Opatówku odbył się uczniowski sejmik hi-
storyczny pt. "Zbrodnia Katyńska w naszej pamięci" 
przygotowany przez członków Szkolnego Klubu Euro-
pejskiego "Opatus". Młodzież przypomniała losy Pola-
ków internowanych przez Rosjan w 1939r. Opowiedziała
o ludobójstwie dokonanym na polskiej inteligencji prze-
trzymywanej w obozach Kozielska, Starobielska i 
Ostaszkowa, oraz walce o ujawnienie prawdy o Zbrodni 
Katyńskiej. 

Uczniowie wspominali zamordowanych człon-
ków swoich rodzin i osoby związane z naszą Małą Oj-
czyzną, a wystąpienia uzupełniali prezentacjami multi-
medialnymi. Do sejmiku włączyli się też absolwenci 
Gimnazjum, honorowi członkowie "Opatusa": Marysia 
Stefaniak i Adam Banasiak, oraz Martyna Kołodziejczyk. 
Emocjonalne wystąpienia, wiersze, kwiaty, piosenki, zni-
cze, obrazy multimedialne i lampiony palące się na stoli-
kach, przy których siedzieli widzowie, tworzyły niepowta-
rzalny nastrój. 

Wspólnie z młodzieżą hołd Polakom zamordo-
wanym 75 lat temu przez sowieckie NKWD oddawali 
przedstawiciele władz, duchowieństwa, dyrektorzy i na-
uczyciele szkół z terenu naszej gminy i zaprzyjaźnione-
go Gimnazjum w Brzezinach, dyrektorzy i pracownicy 
instytucji i zakładów pracy, policji, strażaków, rodziców i 
uczniów, starsi i młodsi przedstawiciele lokalnej spo-
łeczności. Honorowym gościem uroczystości była kilku-
osobowa delegacja zaprzyjaźnionej z naszą szkołą Ro-
dziny Katyńskiej z Kalisza. Wzruszające było wystąpie-
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nie p. Zofii Stefaniak, wiceprezesa Stowarzyszenia i po-
dziękowania córki zmarłej w katastrofie smoleńskiej Ga-
brieli Zych - Izabeli. Obrady sejmiku zakończyły się
ważną uchwałą i przesłaniem. Oto fragment: "... Jeńcom 
wojennym i więźniom wznośmy krzyże pamięci i chwały, 
krzyże zwycięstwa w ciszy i pokoju. Dajmy im miejsce 
godne i trwałe w nas, w rodzinach naszych, w narodzie, 
w historii. Dokładajmy wszelkich starań, aby zbrodnicze 
ideologie i totalitarne systemy już nigdy nie zagrażały
społeczeństwom". 
 
Konkurs plastyczny 

Nasi uczniowie brali udział w konkursie pla-
stycznym "Bezpieczeństwo pracy w rolnictwie" zorgani-
zowanym przez Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczy-
ka w Opatówku. 25 kwietnia, podczas tegorocznych 
Targów Ogrodniczych, odbyło się uroczyste wręczenie 
dyplomów i nagród. 

Uczniowie naszej szkoły mogą się pochwalić
dużym sukcesem. Ewelina Jaśkiewicz z kl. Ib zdobyła I
miejsce, Anna Chojnacka z kl. IIIc - III miejsce, a Adrian 
Krygier i Michał Pawelec z kl. IIId - wyróżnienia. Gratulu-
jemy. 
 
Zajęcia z doradztwa zawodowego 

11 maja br. odbyło się drugie spotkanie z cyklu 
"Poznajemy zawody". Tym razem w szkole gościem był
fryzjer stylista, p. Krzysztof Pieczenia, który przekazał
gimnazjalistom wiele cennych informacji związanych z 
tym zawodem. Swoją wizytę rozpoczął od przekazania 
wiedzy teoretycznej, dotyczącej m.in. budowy głowy, ro-
dzajów i metod farbowania włosów, technik cięcia. Na-
stępnie zaprezentował swoje umiejętności strzyżenia i 
modelowania włosów. 

Uczestnicy spotkania z zainteresowaniem przy-
glądali się pracy fryzjera, której efekt końcowy można 
było potem z bliska obejrzeć u koleżanek. Byli też
ochotnicy, którzy postanowili spróbować swych sił i od-
byli krótką praktykę w zawodzie. Organizatorkami spo-
tkania były p. M. Ratajczyk i p. A. Nowacka. 
 
Ogólnopolski Głos Profilaktyki 

1 czerwca br. uczniowie Gimnazjum im. Agatona 
i Stefana Gillerów w Opatówku uczestniczyli w Ogólno-
polskim Głosie Profilaktyki zorganizowanym przez Ko-

mendę Miejską Policji w Kaliszu.Młodzież zaproszonych 
szkół zebrała się przed Galerią Amber, aby wziąć udział
w przemarszu profilaktycznym ulicami miasta. Następ-

nie, przy Ratuszu odczytano odezwę społeczności PaT 
w towarzystwie władz miasta. 

Reprezentanci Samorządów Szkolnych udali się
do sali recepcyjnej Ratusza, aby wziąć udział w "rozmo-
wie pokoleniowej" z włodarzami miasta Kalisza. Tema-
tem spotkania były oczekiwania i problemy młodzieży
związane z uzależnieniami wśród uczniów oraz wskaza-
nie jakie działania można wspólnie podjąć, aby wyelimi-
nować występowanie tego problemu na terenie regionu. 
Część naszych uczniów udała się w tym czasie do Par-
ku Miejskiego, aby spróbować swych sił w warsztatach 
Capoeiry prowadzonych przez zespół profesjonalistów. 
Impreza zakończyła się podsumowaniem "rozmowy po-
koleniowej" oraz pokazem warsztatów. 

 
********** 

 
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHEŁMCACH 
 
Apel z okazji Dnia Zwycięstwa 

8 maja odbył się w naszej szkole Apel z okazji 
Dnia Zwycięstwa. W tym roku zbiegł się on z okrągłą 70-
rocznicą zakończenia II wojny światowej. Uczniowie 
mogli dowiedzieć się wielu ciekawych informacji doty-
czących tamtego okresu oraz obejrzeć film o historii na-
szego kraju. Uroczystość przygotowali uczniowie gimna-
zjum pod opieką p. Katarzyny Juskowiak. 

Po szkolnej części uroczystości delegacja 
uczniów oraz przedstawiciele samorządu gminnego i 
goście złożyli hołd pomordowanym przez hitlerowców. 
Obelisk w Wolicy, dzięki inicjatywie pani Juskowiak, dy-
rekcji szkoły, władz gmin Godziesze i Opatówek oraz 
Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych w Kaliszu został
na tę rocznicę gruntownie odnowiony. Zyskał między in-
nymi nowe ogrodzenie oraz tablicę pamiątkową.

Dzień Patrona 
18 maja w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w 

Chełmcach odbyły się obchody Dnia Patrona. Uroczy-
stość rozpoczęła się mszą św. celebrowaną przez ks. 
kanonika Jerzego Salamona. Po uroczystości kościelnej 
cała społeczność szkoły oraz zaproszeni goście udali się
na plac przed szkołą. Uczniowie, nauczyciele wraz z dy-
rektorem szkoły, przewodniczącą rady rodziców oraz 
przedstawiciele Gminy Opatówek złożyli kwiaty i zapalili 
znicze przed tablicą pamiątkową.

Dalsza część uroczystości miała miejsce w hali 
sportowej, gdzie odbyła się uroczysta akademia. Montaż
słowno - muzyczny przygotowali uczniowie z klas IV-VI 
SP i klasy III gimnazjum pod kierunkiem pań: Joanny 
Kościańskiej, Damiany Rutkowskiej i Anny Koleckiej. 
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Uczniowie przypomnieli zgromadzonym, kim był i jakimi 
zasadami kierował się w życiu nasz Patron Jan Paweł II. 
Po przedstawieniu głos zabrał dyrektor szkoły p. To-
masz Mikucki, który podziękował uczniom za wspaniałą 
akademię oraz wręczył nagrody zwycięzcom konkursu 
plastycznego. 
 
Bieg Edukatora 

16 maja w Kaliszu odbył się Bieg Edukatora. 
Wzięło w nim udział ponad 200 uczestników - dzieci, 
młodzież i dorośli. Niepubliczne Gimnazjum "Edukator" 
postanowiło organizacją biegu uczcić swój jubileusz 10-
lecia istnienia i zaprosiło do wspólnej sportowej zabawy 
nie tylko biegaczy z Kalisza, ale także z całego kraju. 

W biegu na dystansie 2 km, z numerem 566 na 
koszulce, biegł uczeń naszej szkoły - Dawid Kaźmier-
czak, który w kategorii gimnazjum zajął II miejsce z cza-
sem 6 min 57 sek. Wynik ten był zaledwie o cztery se-
kundy gorszy od wyniku zwycięzcy. 
 
Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II 

19 maja w Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Iwa-
nowicach odbył się XIII Zjazd Rodziny Szkół im. Jana 
Pawła II Diecezji Kaliskiej. Poczet sztandarowy naszej 
szkoły reprezentowali: A. Owczarek, M. Grabińska, 
M. Przepiórka. Młodzież wzięła udział w mszy św. cele-
browanej przez ks. bp. Edwarda Janiaka i uroczystej 
akademii. Po oficjalnej uroczystości miał miejsce poczę-
stunek, podczas którego członkowie Rodziny zawierali 
nowe znajomości i wymieniali się doświadczeniami. 
 
Projekt "Zdrowe odżywianie sposobem na życie" 

Projekt pt.: "Zdrowe odżywianie sposobem na 
życie" miał na celu poszerzenie wiedzy dotyczącej 
zdrowego żywienia oraz kształtowania umiejętności nie-
zbędnych do utrzymania zdrowia, ze szczególnym 
uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej i 
świadomego wyboru. Odżywianie jest jednym z podsta-
wowych czynników decydujących o naszym zdrowiu, a 
zróżnicowana dieta dostarcza organizmowi niezbędnych 
substancji odżywczych wykorzystywanych do wzrostu, 
produkcji energii oraz procesów naprawczych. Projekt 
zrealizowali: Katarzyna Tułacz, Maria Krygier, Roksana 
Krzywda, Agnieszka Kaleta, Julia Nowak, Klaudia Przy-
był, Krzysztof Wlazły, Adrian Wenderski i Tomasz Szy-
mański. 
 
Wycieczka najmłodszych uczniów 

21 maja najmłodsi uczniowie z klasy Ia i Ib wyje-
chali na wycieczkę. Udali się do Parku Olbrzymich Owa-
dów na terenie ostrowskich Piasków, gdzie miały okazję

zobaczyć i poznać ciekawostki na temat najbardziej 
znanych owadów np.: muchy plujki, kleszcza, mrówki, 
biedronki, modliszki. Kolejnym punktem programu było
zapoznanie się z historią Aeroklubu Ostrowskiego w Mi-
chałkowie. Dzieci mogły obejrzeć szybowce i samoloty 
oraz obserwować popisy skoczków spadochronowych. 
Dużo atrakcji czekało także na najmłodszych w Mini 
ZOO w Góreczniku, gdzie mogli obejrzeć żywe zwierzę-
ta np.: dziki, pawie, lisy, alpakę, kozy oraz kucyki. Był
też czas na rozrywkę na placu zabaw, obiad, lody i za-
kup pamiątek. Mali turyści zmęczeni, ale z bagażem do-
świadczeń i wrażeń, szczęśliwie wrócili do domów. 
Opiekę nad dziećmi sprawowały panie: Karolina Gram-
za, Katarzyna Galik i Katarzyna Wencfel. Wycieczka od-
bywała się pod opieką przewodnika z Kaliskiego Oddzia-
łu PTTK p. Piotra Sobolewskiego. 
 
Pokaz ratownictwa medycznego 

15 maja w Oddziałach Przedszkolnych odbył się
pokaz ratownictwa medycznego, zaprezentowany przez 
p. Przemysława oraz Marcina Grabińskich. Panowie 
opowiedzieli na czym polega praca ratownika medycz-
nego. Dzieci zdobyły wiedzę z zakresu udzielania pierw-
szej pomocy. Jednym z ciekawszych dla przedszkola-
ków punktów spotkania były praktyczne ćwiczenia na 
fantomie. Początkowo dzieci przyglądały się jak prawi-
dłowo należy wykonać masaż serca prezentowany przez 
ratownika, następnie same próbowały wykonać sztuczne 
oddychanie oraz masaż serca. 

Dzieci nauczyły się "pozycji bocznej ustalonej" i 
dowiedziały się jak ważne jest wykonanie tej czynności. 
Dowiedziały się również, jak we właściwy sposób należy
opatrywać różnego rodzaju rany oraz złamania. Chętne 
dzieci były "poszkodowanymi w wypadkach", a ratowni-
cy udzielali im pomocy. 
 
Projekt edukacyjny "Kolorowa chemia" 

28 maja uczniowie klas drugich gimnazjum za-
prezentowali sprawozdanie z realizacji projektu eduka-
cyjnego "Kolorowa chemia". W ramach projektu ucznio-
wie samodzielnie przeprowadzali doświadczenia, doko-
nywali obserwacji i wyciągali z nich wnioski. Przeprowa-
dzili także zajęcia w klasie trzeciej szkoły podstawowej 
na temat równowagi kwasowo-zasadowej w organizmie 
człowieka. Celem tej lekcji było zachęcenie młodszych 
kolegów do bacznej obserwacji artykułów spożywczych i 
środków czystości, jako wskaźników kwasowości i zasa-
dowości. W projekcie przeprowadzono badanie barw 
płomieni różnych substancji, wskaźników kwasowości 
oraz reakcji strąceniowych. 
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Wycieczka do ZOO 
14 maja, w ramach Dnia Dziecka, grupa "Bie-

dronki" pod opieką p. Karoliny Tupały, p. Moniki Sta-
churskiej oraz rodziców wybrała się na wycieczkę do 
ZOO Safari w Borysewie. Pierwszym punktem wycieczki 
był przejazd kolejką wraz z panią przewodnik, która 
opowiedziała o zwierzętach żyjących w ZOO, ich natu-
ralnym środowisku, zwyczajach oraz codziennym życiu. 
Dzieci zobaczyły m.in.: białe lwy, antylopy, surykatki, 
lamy, alpaki, strusie oraz wiele innych ciekawych zwie-
rząt żyjących w Afryce, Europie, Ameryce Południowej i 
Północnej, Azji oraz Australii. 

Dzieci wraz z opiekunami mogły również obej-
rzeć karmienie foki szarej, białych lwów oraz tygrysów. 
Po "nakarmieniu" zwierząt nadszedł czas na posiłek dla 
uczestników wycieczki. Kolejnym i ostatnim jej punktem, 
który również bardzo spodobał się dzieciom była go-
dzinna zabawa w "Figlarni". Dzieci skakały na dmucha-
nych zamkach, przechodziły przez "powietrzną"
dżdżownicę, zjeżdżały na zjeżdżalni oraz wspinały się
na "żółwia". 
 
Sukces Gabrieli Grabowskiej 

Gabriela Grabowska z kl III gimnazjum zajęła II 
miejsce w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Samorzą-
dzie Terytorialnym i tym samym zakwalifikowała się do 
etapu finałowego. Konkurs organizowany jest od kilku-
nastu lat przez Konińskie Towarzystwo Samorządowe. 
 
Nabór do oddziałów przedszkolnych i klas I SP 

Informujmy, że po ustaleniach z organem pro-
wadzącym szkołę podjęto decyzję o utworzeniu w roku 
szkolnym 2015/2016 dwóch oddziałów przedszkolnych: 
dzieci młodsze (3-4 latki) oraz dzieci starsze (5 latki), a 
także dwóch oddziałów klas pierwszych szkoły podsta-
wowej. W związku z powyższym, z dniem 12 czerwca 
2015 roku, wszystkie dzieci w wyniku postępowania re-
krutacyjnego zostały przyjęte do w/w oddziałów w Ze-
spole Szkół im. Jana Pawła II w Chełmcach. 
 
Wyniki sprawdzianu klasy VI SP 

Miło mi poinformować, że uczniowie naszej 
szkoły osiągnęli na sprawdzianie w klasie VI szkoły pod-
stawowej wyniki, które są wyższe od wyników średnich 
osiągniętych przez ich rówieśników w gminie, powiecie i 
województwie. Wszystkim uczniom oraz nauczycielom, 
którzy przyczynili się do tego sukcesu serdecznie gratu-
luję i dziękuję za włożoną pracę.
Dyrektor Zespołu Szkół w Chełmcach 
Tomasz Mikucki 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W RAJSKU 
 
Zwycięstwo zespołu teatralnego "Humoreska" 

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Rajsku - 
członkowie zespołu teatralnego "Humoreska" - wygrali 
XIII Festiwal Teatrów Szkolnych, organizowany przez 
Szkołę Podstawową w Koźminku. 21 maja br. w sce-
nicznych zmaganiach wzięło udział 5 zespołów z 
ościennych gmin. Poziom artystyczny prezentowany 
przez uczestników festiwalu jest od zawsze bardzo wy-
soki. Tym bardziej cieszy nas fakt, że zaszczytne pierw-
sze miejsce przypadło czwartoklasistom z naszej szkoły. 
Przez dwa miesiące przygotowywali się do występu pod 
okiem instruktora, opiekuna koła teatralnego - p. Marty 
Lewickiej. Dzięki wielu godzinom starań efekt pracy oka-
zał się znakomity. 

Zespół "Humoreska" przedstawił w Koźminku 
przepiękny spektakl pt. "Morskie opowieści" zachwyca-
jąc jurorów i publiczność wspaniałą grą aktorską, pięk-
nymi kostiumami, tańcem i muzyką. Małych artystów 
podczas występu wspierały dwie uczennice z klasy pią-
tej, które zajmowały się przygotowaniem kostiumów, de-
koracji oraz oprawą muzyczną przedsięwzięcia. Nasz 
sukces nie byłby możliwy, gdyby nie pomoc wielu osób, 
m.in.: dyrektorki szkoły, rodziców, p. Jaszka oraz przyja-
ciół szkoły. Za wsparcie i okazane serce bardzo dzięku-
jemy. 
 
Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja 

Apel upamiętniający rocznicę uchwalenia Kon-
stytucji 3 maja, który odbył się w naszej szkole 4 maja, 
starał się odpowiedzieć na pytanie czym jest dla nas Oj-
czyzna, Naród, Wolność. Uczniowie z klasy II gimna-
zjum przygotowani przez p. Małgorzatę Burdelak przy-
pomnieli młodszym kolegom ważne wydarzenia z historii 
Polski. 

Nie zabrakło również postaci króla Stanisława 
Augusta, składającego przysięgę. Uroczystość zakoń-
czyła się odśpiewaniem radosnej pieśni "Witaj majowa 
jutrzenko". 
 
Wycieczka w Karkonosze 

Uczniowie Zespołu Szkół w Rajsku w dniach 27-
29 maja br. pod opieką dyrektor szkoły p. H. Wolniaczyk 
oraz nauczycielek: p. E. Cichorek, p. M. Burdelak i p. B. 
Blek mieli okazję podziwiać przepiękne krajobrazy i wę-
drować po ciekawych szlakach najwyższego pasma Su-
detów, czyli Karkonoszy. Przez trzy dni przebywali w 
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malowniczej Szklarskiej Porębie. Wycieczka rozpoczęła
się od zdobycia przez uczestników wzgórza zamkowego 
Chojnik. Drugiego dnia celem wycieczkowiczów była
Praga. Zwiedzanie miasta rozpoczęło się od Hradczan z 
zamkiem. Kolejnym punktem zwiedzania był spacer po 
Moście Karola i po Starym Mieście. 

W trzecim dniu tej niezwykłej przygody uczestni-
cy zawitali do Chaty Walońskiej, która stoi przy rozwi-
dleniu Czeskiej Ścieżki biegnącej do źródeł Łaby. Wśród 
bogatych zbiorów kamieni półszlachetnych i minerałów 
zgromadzonych na miejscu, można zobaczyć także te, 
które występują w Karkonoszach. Uczestnicy mieli jedy-
ną okazję spotkać Walończyków w ich tradycyjnych stro-
jach i zdobyć pierwszy stopień wtajemniczenia waloń-
skiego. 

Ostatnim punktem wycieczki było zwiedzanie 
Parku Miniatur Zabytków Dolnego Śląska w Kowarach, 
gdzie wszyscy powtórnie zdobyli zamek Chojnik, a także
najwyższy szczyt Karkonoszy - Śnieżkę. Zieleń, natural-
ne otoczenie, jak również filigranowe odtworzenie 
szczegółów, bardzo uatrakcyjniają i tak już piękne za-
bytki regionu. Ta wycieczka na długo zostanie we 
wspomnieniach. 
 
Konkurs recytatorski 

9 czerwca br. już po raz drugi w naszej szkole 
odbył się Międzygminny Konkurs Recytatorski "Łamańce 
językowe" pod patronatem Wójta Gminy Opatówek Se-
bastiana Wardęckiego. Do konkursu przystąpiło 13 
uczestników z trzech gmin: Opatówek, Koźminek oraz 
Ceków-Kolonia. Celem konkursu była troska o popraw-
ność językową wśród dzieci. Konkurs adresowany był
dla dzieci szkół podstawowych. Dzieci z kategorii wie-
kowej I-III zaprezentowali wiersze Wandy Chotomskiej i 
Marii Konopnickiej, natomiast uczniowie z klas IV-VI re-
cytowali wiersze Małgorzaty Strzałkowskiej i Agnieszki 
Fraczek. Dodatkowo dzieci miały za zadanie wylosować
i przeczytać łamaniec językowy. Prezentacje uczestni-
ków oceniło niezależne jury w składzie: Anna Burek - 
nauczycielka języka polskiego, Danuta Przybylska - bi-
bliotekarka Gminnej Biblioteki Publicznej w Liskowie, Ar-
kadiusz Łańduch - dyrektor ZEAS Gminy Opatówek oraz 
Jadwiga Miluśka-Stasiak - dyrektor Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Opatówku. Po wysłuchaniu wszystkich 
uczestników i wnikliwej ocenie zeprezentowanych recy-
tacji, komisja postanowiła przyznać nagrody i wyróżnie-
nia następującym uczestnikom: 
 

kategoria klas I-III
I miejsce - Cezary Mażuchowski (ZS w Tłokini Wielkiej) 
II miejsce - Zuzanna Rybarczyk (ZS w Rajsku) 
III miejsce - Maria Owczarek (SP w Koźminku) 

kategoria klas IV-VI
I miejsce - Martyna Wosiek (SP w Opatówku) 
I miejsce - Patrycja Kalinowska (SP w Koźminku) 
II miejsce - Paulina Leszczyńska (ZS w Tłokini Wielkiej) 
III miejsce - Małgorzata Stępień (SP w Moskurni) 
 

Zwycięzcy otrzymali dyplomy, nagrody książkowe i rze-
czowe. Pozostali recytatorzy otrzymali dyplomy uczest-
nictwa i książki. Nagrody ufundował Wójt Gminy Opató-
wek, a poczęstunek dla wszystkich uczestników zapew-
niła rada rodziców przy Zespole Szkół w Rajsku. Raz 
jeszcze wszystkim dziękujemy i gratulujemy. Zaprasza-
my za rok. 
 
Dzień Dziecka 

Z okazji Dnia Dziecka, tradycyjnie jak co roku, 
rada rodziców sprezentowała wszystkim uczniom lody. 
Również samorząd uczniowski przygotował szereg 
atrakcji. Główne obchody Dnia Dziecka w naszej szkole 
odbyły się we wtorek, 2 czerwca. W pierwszej części 
dnia uczniowie mieli okazję spojrzeć na pracę w szkole 
oczyma nauczycieli i poprowadzić za nich kilka lekcji. 
Później przyszedł czas na sportowe rozgrywki. Gimna-
zjaliści z klasy II w ramach projektu gimnazjalnego przy-
gotowali i poprowadzili szereg konkursów i zawodów 
sportowych, w których brali udział uczniowie klas IV-VI 
SP i I-III gimnazjum. Na koniec dnia pozostali uczniowie 
z klasy II gimnazjum zaprezentowali młodszym kolegom 
przygotowane przez nich projekty gimnazjalne. To był
naprawdę pełen wrażeń dzień!

Nauka poprzez zmysły i doświadczenia 
15 maja br. w Zespole Szkół w Rajsku odbyły

się warsztaty przyrodnicze pn. "Nauka poprzez zmysły i
doświadczenia" z udziałem nauczycieli i uczniów kl. I-III 
z gminy Opatówek. Warsztaty przygotowała i przepro-
wadziła p. Dorota Okrasa, nauczyciel edukacji wcze-
snoszkolnej. Warsztaty miały na celu pokazanie, że za-
bawy badawcze i eksperymenty są dobrym i sprawdzo-
nym sposobem zaspokajania naturalnej dziecięcej cie-
kawości, pogłębiają u dzieci wiedzę z przedmiotów przy-
rodniczych, uczą obserwacji, logicznego myślenia, for-
mułowania wniosków oraz pozwalają lepiej poznać i ro-
zumieć prawa przyrody. 

Podczas warsztatów sala przekształciła się w
mini laboratorium, a dzieci pod kierunkiem nauczycielki 
p. Doroty Okrasy - w małych naukowców, którzy badali 
rozpuszczalność różnych substancji w wodzie, obser-
wowali, że woda może być również magicznym klejem, 
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że balonik można nadmuchać wykorzystując drożdże, a 
w słoiku można stworzyć mini tornado i wybuch wulka-
nu. Na zakończenie warsztatów dyrektor szkoły p. Hono-
rata Wolniaczyk wręczyła uczniom Certyfikaty Przyrod-
nika-Badacza, a p. Małgorzata Kraszkiewicz - metodyk 
edukacji wczesnoszkolnej - życzyła uczniom sukcesów i 
powodzenia w ich dalszym odkrywaniu praw przyrody. 

 
********** 

 
ZESPÓŁ SZKÓŁ W TŁOKINI WIELKIEJ 
 
Przegląd pieśni religijnej 

Dziękczynne i błagalne, radosne i poważne, 
szybkie i wolne - pieśni religijne, to właśnie one roz-
brzmiewały 17 kwietnia 2015 r. za sprawą zorganizowa-
nego przez katechetkę Urszulę Borwik Międzyszkolnego 
Przeglądu Pieśni Religijnej pod patronatem Wójta Gminy 
Opatówek Sebastiana Wardęckiego. Już po raz 12. mi-
łośnicy tych właśnie pieśni wraz z opiekunami przybyli 
do Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej. Wszystkich gości 
powitała dyrektor Teresa Kobierska i zaprosiła do walki 
na piękne głosy i dźwięki. Uczestnicy reprezentowali 13 
szkół z powiatu kaliskiego i rywalizowali w 5 kategoriach. 

Niezwykle trudne zadanie miało jury, w którym 
zasiedli: ks. dr Jerzy Adamczak - dyrektor Wydziału Ka-
techetycznego w Kaliszu, ks. dr Jacek Paczkowski - wy-
kładowca Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
Łukasz Wielgocki - absolwent II stopnia Państwowej 
Szkoły Muzycznej w Kaliszu, student Akademii Muzycz-
nej we Wrocławiu. Nagrody dla najlepszych wykonaw-
ców ufundował Wójt Gminy Opatówek Sebastian War-
dęcki, a wręczył je Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic. 
Wyniki przedstawiają się następująco: 
 

kategoria wiekowa do 9 lat:
I miejsce: Agata Małecka, Szkoła Podstawowa w Brze-
zinach 
II miejsce: Krzysztof Piekarski, Szkoła Podstawowa 
w Rajsku 
III miejsce: Emilia Nogaj, Szkoła Podstawowa w Tłokini 
Wielkiej 
 

kategoria wiekowa 10-12 lat:
I miejsce: Anita Jasińska, Szkoła Podstawowa w Woli 
Droszewskiej 
II miejsce: Kinga Wolf, Szkoła Podstawowa w Opatówku 
III miejsce: Julia Stępień, Szkoła Podstawowa w Brzezi-
nach 
 

kategoria wiekowa 13-16 lat:
I miejsce: Bartosz Dreczko, Gimnazjum w Tłokini Wiel-
kiej 
II miejsce: Adrianna Pietura, Gimnazjum w Koźminku 
III miejsce: Karolina Gaweł, Gimnazjum w Brzezinach 
 

kategoria zespoły wokalne - szkoła podstawowa:
I miejsce: Szkoła Podstawowa w Tłokini Wielkiej 
II miejsce: Szkoła Podstawowa w Brzezinach 
 

kategoria zespoły wokalne - gimnazjum:
I miejsce: Gimnazjum w Brzezinach 
II miejsce: Gimnazjum w Tłokini Wielkiej 
III miejsce: Gimnazjum w Opatówku 
 

Rada rodziców Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej ufundo-
wała dla miłych gości słodki poczęstunek, za który bar-

dzo dziękujemy. Gratulujemy laureatom, wszystkim 
uczestnikom wspaniałych występów i zapraszamy za rok! 
 
Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja 

224. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja sta-
ła się okazją do uroczystej akademii, która odbyła się 30 
kwietnia. O podniosłości chwili świadczyły stroje galowe 
zgromadzonych, biało-czerwone kotyliony, poczet 
sztandarowy i dekoracja w barwach narodowych. Pełne 
entuzjazmu i nadziei wiersze wygłoszone przez uczniów 
kl. IV i patriotyczne pieśni wyśpiewane przez chór szkol-
ny pod opieką p. Urszuli Borwik poprzedziła sonda na-
grana przez czwartoklasistów. Uczniowie klas młod-
szych i przedszkolaki wykazali się w niej swoją wiedzą
na temat konstytucji. I choć niektóre wypowiedzi były
zaskakujące, prezentacja wzbudziła wiele pozytywnych 
emocji. 

Na koniec wszyscy zamanifestowali swoją mi-
łość do Ojczyzny i zaśpiewali "Kocham Cię, Polsko". 
Akademię z okazji Święta Konstytucji przygotowały pa-
nie: Wiesława Giercarz i Izabela Krupińska. Dyrektor 
szkoły Teresa Kobierska podziękowała wykonawcom za 
piękny występ i zachęciła wszystkich do wywieszenia 
flagi narodowej. 
 
Innowacja pedagogiczna 

21 maja w naszej szkole realizowana była inno-
wacja pedagogiczna "Zabiorę Cię właśnie tam...", czyli 
wycieczka terenowa po Tłokini Wielkiej, Tłokini Małej i 
Tłokini Kościelnej. Innowacje z geografii realizowało
dziewięcioro uczniów z klasy III gimnazjum: Bartosz 
Dreczko, Aleksandra Jopek, Katarzyna Kowalczyk, Nico-
le Olszewska, Kazimierz Rychter, Ewa Sobczak, Joanna 
Urbaniak, Wiktoria Wanga oraz Weronika Wąsik pod 
opieką nauczycielki Izabeli Krupińskiej. Jej głównym ce-
lem było pokazanie przez młodzież gimnazjalną najbliż-
szej okolicy swoim młodszym kolegom i koleżankom z 
klasy III szkoły podstawowej. W atrakcyjny sposób miała
ona zapewnić osiągnięcie celów edukacyjnych, określo-
nych w podstawie programowej kształcenia ogólnego 
geografii (III etap edukacyjny) i przyrody (I etap eduka-
cyjny) oraz wykraczających poza program. Po formal-
nym zatwierdzeniu innowacji przez Kuratorium Oświaty 
w lutym 2015 roku uczniowie rozpoczęli intensywną pra-
cę nad jej realizacją.

Trzecioklasiści zaczęli od zbierania informacji na 
temat miejsc, które warto odwiedzić w pobliskich miej-
scowościach. Zdobywali wiedzę na temat ich historii, 
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szukali wiadomości związanych z geografią, a także in-
teresujących ciekawostek. Te działania doprowadziły do 
opracowania trasy wycieczki. Uczestnicy innowacji zor-
ganizowali różne zadania dla wędrujących: krzyżówki, 
określanie położenia na mapie oraz rozpoznawanie ga-
tunków liści i ryb. 

W słoneczny czwartkowy poranek uczestnicy in-
nowacji oraz uczniowie klasy III, wspólnie z wychowaw-
czynią p. Renatą Szlenkier, opiekunem innowacji p. Iza-
belą Krupińską oraz dyrektor szkoły Teresą Kobierską
wyruszyli na spacer, w czasie którego rozwiązywali test 
pt. "Walory Tłokini wszyscy podziwiać powinni". Mło-
dzież czuła się odpowiedzialna za przebieg wycieczki i z 
troską opiekowała się swoimi podopiecznymi, co sprawi-
ło, że każdy uczestnik spędzał czas w miłej atmosferze. 
Oprócz świetnej zabawy i realizacji podstawy progra-
mowej uczniowie naszej szkoły mogli: rozbudzać swoje 
zainteresowania przyrodnicze i kulturowe, poszerzać
swoją wiedzę zdobytą na lekcjach geografii, historii oraz 
nauczania wczesnoszkolnego, rozwijać w sobie cieka-
wość świata poprzez zainteresowanie oraz poczucie od-
powiedzialności za środowisko przyrodnicze i kulturowe 
własnego regionu. Dodatkowo uczniowie doskonalili 
umiejętności interpersonalne, komunikowania się i ak-
tywnego słuchania. Rozwijali także kreatywne myślenie, 
kształtowali umiejętność pracy zespołowej oraz prze-
strzegania zasad bezpiecznego zachowania się w cza-
sie wycieczki terenowej. 
 
Dzień Dziecka 

1 czerwca uczniowie Zespołu Szkół w Tłokini 
Wielkiej wraz z nauczycielami wyruszyli na wycieczkę do 
lasu, by tam obchodzić Dzień Dziecka i Święto Sportu 
Szkolnego. Cel przyświecał jeden - aktywnie, zdrowo i 
miło spędzony czas. Już po drodze, na wyznaczonych 
punktach, wszystkie klasy musiały wykazać się wiedzą i
sprawnością fizyczną, realizując zadania, które przygo-
towali dla nich najstarsi koledzy i koleżanki. 

Na leśnej polanie, w otoczeniu drzew i śpiewu 
ptaków, uczniowie mogli zagrać w piłkę, kometkę, ska-
kać na skakance i wspólnie się bawić. A że leśne powie-
trze zaostrza apetyty, szybko znikały grillowanie kiełba-
ski i świeże bułki ufundowane przez radę rodziców. Dy-
rektor szkoły Teresa Kobierska złożyła życzenia dzie-
ciom oraz podziękowała radzie rodziców i nauczycielom 
za zorganizowanie imprezy. Wyraziła też nadzieję, że
spędzony na łonie natury i pełen niespodzianek dzień
pozostanie na długo w pamięci uczniów. 

Wycieczka do Miasteczka Ruchu Drogowego 
27 maja uczniowie kl. IV SP wraz z opiekunka-

mi: p. Katarzyną Wyborną i p. Beatą Przybylską wybrali 
się na wycieczkę do Miasteczka Ruchu Drogowego w 
Kaliszu. W zminiaturyzowanym mieście o powierzchni 
ok 2000 m2 młodzi rowerzyści mogli nauczyć się prawi-
dłowo przejeżdżać przez skrzyżowania, rondo, a nawet 
przez przejazd kolejowy. Prawidłowo korzystali z przejść 
dla pieszych i ulic jednokierunkowych. 

Największe wrażenie wywarła jednak na nich 
prawdziwa sygnalizacja świetlna. Wycieczka była bardzo 
udana, uczniowie w miłej atmosferze spędzili czas i wie-
le się nauczyli. 
 
Konkursy 

Z okazji 25-lecia odrodzenia samorządu teryto-
rialnego uczniowie szkoły podstawowej wzięli udział w
dwóch konkursach: Konkursie Plastycznym ph. "Gmina 
Opatówek - wczoraj, dziś, jutro" oraz Konkursie Wiedzy 
o gminie Opatówek ph. "Moja mała Ojczyzna". 

Organizatorem konkursów była Szkoła Podsta-
wowa im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku oraz Ze-
spół Ekonomiczno Administracyjny Szkół Gminy Opató-
wek. Patronat na całością objął Wójt Gminy Opatówek 
Sebastian Wardęcki. 

Wyróżnienie w Konkursie Wiedzy o Gminie Opa-
tówek otrzymali: Dominika Błaszczyk z klasy czwartej 
oraz Jakub Jakubczak z klasy szóstej. W konkursie pla-
stycznym wyróżnienie otrzymała uczennica klasy piątej 
Milena Kłodzińska. Celem konkursów było rozwijanie za-
interesowań regionem, jego historią, kulturą, przyrodą i
tradycją.

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

GOPS DLA PODOPIECZNYCH 
 

Szkolenie w ramach programu profilaktyki zintegro-
wanej 

W dniach od 21 do 22 maja br. Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Opatówku, zgodnie z Gminnym 
Programem Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opa-
tówek na 2015 rok, zrealizował szkolenie programu pro-
filaktyki zintegrowanej pt.: "Archipelag Skarbów". Szko-
lenie skierowane było do uczniów z klas gimnazjalnych i 
ich rodziców oraz nauczycieli z Zespołu Szkół w Rajsku. 
Zajęcia przeprowadziła firma "Pro Integro" z Łodzi pod 
kierownictwem Pawła Lewickiego. Program szkolenia 
został zrealizowany w wymiarze: 8 godzin dydaktycz-
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nych dla uczniów w dwóch częściach w dniach 21-22 
maja 2015 roku, 2 godzin spotkania dla rodziców 
uczniów objętych programem oraz 2 godzin szkolenia 
dla rady pedagogicznej w dniu 21 maja 2015 roku w Ze-
spole Szkół w Rajsku. 

Program "Archipelag Skarbów", pozytywnie za-
opiniowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, Państwo-
wą Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii, Insty-
tut Psychiatrii i Neurologii został przyjęty z niezwykłym 
zainteresowaniem odbiorców. 

Podczas warsztatów przedstawiono uczniom 
elementy wiedzy o miłości w kontekście zadań rozwojo-
wych wieku dojrzewania. Zaprezentowano pozytywne 
aspekty budzącej się sfery emocjonalno-uczuciowej 
związanej z zakochaniem, a także złością i gniewem. 
Realizatorzy przedstawili także groźne aspekty żywiołów 
uczuciowości i agresji wskazując konkretne sposoby na-
uki oswajania tych sił i kierowania nimi. W sposób jasny 
pokazano, że oswajanie wewnętrznych sił jest możliwe 
tylko gdy żyje się na trzeźwo. Przedstawiono negatywne 
skutki picia alkoholu i zażywania narkotyków powodują-
cych zahamowanie rozwoju umiejętności radzenia sobie 
z emocjami oraz nabywania umiejętności społecznych w 
wieku nastoletnim. Uczniowie zostali zaopatrzeni w wie-
dzę na temat niekorzystnego wpływu środków psycho-
aktywnych na zawieranie znajomości i budowanie rela-
cji. Ukazano siłę presji rówieśniczej i sposoby asertyw-
nego radzenia sobie z nią.

Spotkanie dla rodziców dostarczyło wiele wska-
zówek co do sposobów włączania skutecznego przeka-
zu profilaktycznego do codziennej pracy wychowawczej 
w rodzinie. Szczególny akcent położono na umiejętności 
dobrej komunikacji, które są niezbędne w wychowaniu 
nastolatka. W trakcie spotkania podano wskazówki jak 
rozmawiać z dorastającymi dziećmi o ich osobistych 
sprawach. Wykład dla rady pedagogicznej dostarczył
gronu pedagogicznemu wielu cennych wskazówek doty-
czących szkolnej pracy profilaktycznej oraz wybranych 
aspektów wiedzy w zakresie skutecznych strategii w 
profilaktyce młodzieżowej. 
 
Zabawa integracyjna 

W sobotę, 13 czerwca, pracownicy Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatówku wraz z rodzi-
cami dzieci uczęszczających do Świetlicy Środowisko-
wej ''Słoneczko'' zorganizowali zabawę integracyjną, któ-
ra odbyła się w sali Gminnego Ośrodka Kultury. Było to 

prawdziwe spotkanie integracyjne, bowiem wspólnie 
bawiły się dzieci i osoby niepełnosprawne z terenu gmi-
ny Opatówek, członkowie Stowarzyszenia "Dar Serca" w 
Opatówku, dzieci ze Świetlicy Środowiskowej "Słonecz-
ko" oraz zaproszeni goście z Warsztatów Terapii Zaję-
ciowej w Koźminku i grupa dzieci niepełnosprawnych z 
gminy Ceków Kolonia. 

Uczestników zabawy powitał Wójt Gminy Opa-
tówek Sebastian Wardęcki wraz z Kierownikiem Świetli-
cy Środowiskowej "Słoneczko" Ewą Brandebura. Dzieci 
ze Świetlicy Środowiskowej zaprezentowały przepiękny 
program artystyczny na wesoło oparty na wierszach Ja-
na Brzechwy. Zabawę prowadził zespół ELMUZ - Emil 
Karolak i Janusz Mancewicz. Zachwyt wzbudził bardzo 
duży tort ufundowany dla uczestników imprezy przez 
Wójta Gminy Opatówek i Zakład Cukierniczy Jadwigi 
Mencel. Z uczestnikami spotkali się: Renata Worch z 
GOPS z zaprzyjaźnionej gminy Suchy Las, Mariusz 
Dembicki kierownik WTZ z Koźminka, Iwona Chowań-
ska kierownik GOPS z Cekowa, Halina Dobrzańska 
przewodnicząca KGW Opatówek, Izabela Dubanowicz 
wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Opatówku, Violetta 
Galant kierownik GOPS w Opatówku. 

Organizatorzy wraz z uczestnikami zabawy inte-
gracyjnej składają podziękowanie sponsorom: Wójtowi 
Gminy Opatówek, Jutrzence Colian SA, firmie KRIS - 
pp. Olczakowie z Opatówka, p. Henrykowi Suchorzew-
skiemu, p. Jolancie Michalak, p. Halinie Dobrzańskiej, p. 
Józefowi Mikołajczykowi - Piekarnia w Sierzchowie, p. 
Marianowi Bach - Rzeźnictwo i Wędliniarstwo w Tłokini 
Wielkiej, Bankowi Spółdzielczemu Ziemi Kaliskiej, Firmie 
Paola w Opatówku, p. Jadwidze Mencel - Zakład Cu-
kierniczy w Opatówku, Kole Gospodyń Wiejskich w Opa-
tówku. Szczególne podziękowanie kierujemy dla Zespo-
łu ELMUZ, bez którego nie byłoby wspaniałej zabawy. 
Dzięki organizatorom i sponsorom wszyscy wyśmienicie 
się bawili, a sobotni czerwcowy dzień był naprawdę wy-
jątkowy, pełen radości i uśmiechu. Mamy nadzieję, że za 
rok znów się spotkamy. 
 
*************************************** 

 

OGŁOSZENIA 
 

Ogłoszenie o naborze na dyrektora biblioteki 
W związku z odejściem na emeryturę dotychczasowego wieloletniego i 
zasłużonego dyrektora biblioteki została wszczęta procedura konkur-
sowa celem wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Gminnej Bi-
blioteki Publicznej im. braci Gillerów w Opatówku. 
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Wójt Gminy Opatówek 
ogłasza konkurs na stanowisko 

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej 
im. Braci Gillerów w Opatówku 

 

Oczekiwania od kandydatów: 
- wykształcenie wyższe magisterskie, preferowany kierunek: biblio-

tekoznawstwo, 
- co najmniej 5-letni staż pracy w instytucji kultury, w tym co naj-

mniej 3 lata pracy w bibliotece, 
- znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania in-

stytucji kultury, 
- umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem pracowni-

ków, 
- umiejętności interpersonalne, kreatywność, komunikatywność,

dyspozycyjność,
- znajomość obsługi komputera oraz programów bibliotecznych, 
- predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć 

promocyjnych związanych z działalnością kulturalną, szczególnie 
biblioteczną.

Zainteresowanych kandydatów zapraszamy do składania ofert w se-
kretariacie Urzędu Gminy w Opatówku, pok. nr 13, w zaklejonych ko-
pertach z dopiskiem: "Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Bi-
blioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku" lub doręczone li-
stownie, w terminie do dnia 13.07.2015 r. (poniedziałek) do godz. 
15:00 pod adresem: Urząd Gminy w Opatówku, Pl. Wolności 14, 62-
860 Opatówek. Z regulaminem naboru można się zapoznać na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem www.bip.opatowek.pl 
oraz osobiście w Urzędzie Gminy w Opatówku, Pl. Wolności 14, pok. 
nr 21. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 
(62) 76-18-080 (wew.40). Konkurs przeprowadzi i kandydata na sta-
nowisko dyrektora wyłoni powołana w tym celu komisja konkursowa. 

 

********** 
 

Zwrot podatku akcyzowego 
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwro-
cie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wyko-
rzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379 ze zm.) w 
dniach od 1 do 31 sierpnia 2015 r. należy składać w Urzędzie Gminy w 
Opatówku wnioski o zwrot podatku akcyzowego (druk wniosku do-
stępny w urzędzie oraz na stronie: www.bip.opatowek.pl). Zwrot przy-
sługuje producentowi rolnemu, który był w posiadaniu lub współposia-
daniu użytków rolnych określonych w ewidencji gruntów i budynków 
oraz był posiadaczem gospodarstwa rolnego w momencie składania 
wniosku. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT albo ich kopie (ory-
ginały do wglądu), stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w 
okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r. (6 miesięcy poprzedza-
jących miesiąc złożenia wniosku). W przypadku, gdy grunty gospodar-
stwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku 
przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali 
współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (na wniosku). Pisemna zgo-
da nie dotyczy współmałżonków. Wypłata kwoty zwrotu producentom 
rolnym nastąpi w terminie: 1-31 października 2015 r. wyłącznie prze-
lewem na rachunek bankowy podany we wniosku. Zgodnie z art. 9 ust. 
1 w/w ustawy producent rolny, który pobrał nienależnie lub w nadmier-
nej wysokości zwrot podatku jest obowiązany do jego zwrotu wraz z 
odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. 

 

********** 
 

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

********** 
 

Inżynier budowlany z uprawnieniami na emeryturze, przyjmie tanio kie-
rownictwo budowy, odbiór budynku. Kontakt telefoniczny: (62) 75-334-
61, 790-208-525. 

 

********** 
 

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

********** 
 

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 okolicz-
nościowe i wiele innych. Serdecznie zapraszamy. Wizyty umawiane są
telefonicznie! 
Kontakt: Studio fryzur i urody "Twój Styl”, Wioletta Dąbrowska, Szałe
ul. Kaliska 64, tel.: 660-668-194. 
 

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. 

 
********** 

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

 
********** 

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

 
********** 

 
Pasmanteria, ul. Kaliska 7 w Opatówku oferuje szeroki wybór zamków 
błyskawicznych, wstążek, igieł do maszyn. W sprzedaży polskie wsy-
py, 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. 

 
********** 

 
Sprzedam tanio na raty, mało używaną dużą lampę Bioptron Zepter - 
leczy wszystkie bóle i przyspiesza gojenie ran i zmarszczek. Kontakt 
telefoniczny: (62) 75-334-61, 790-208-525. 

 
********** 

 
Nowo otwarty Salon Fryzjerski damsko-męski "Aga", Borów 25, czynny 
od poniedziałku do soboty w godz.: 9:00 - 20:00. Proszę o kontakt tele-
foniczny: 504-077-015. Zapraszam. 

 
********** 

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

 
********** 

 
Podziękowania Państwu Monice i Przemysławowi Mazurowskim z 
Opatówka za ufundowanie wycieczki w Pieniny składa Beniamin Ja-
mroziak. 

 
********** 

 

Serdeczne podziękowania Państwu Danucie i Ryszardowi Gil 
z Józefowa za okazaną pomoc i współczucie, 

składają siostry Ś.P. Jerzego Garncarka - Irena i Sabina. 

********** 
 

Wszystkim uczestnikom ostatniej drogi 
Ś.P. Jerzego Garncarka 

za zamówione msze święte oraz kwiaty 
serdeczne podziękowania składają siostry 

Irena i Sabina 

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

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

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

strona internetowa: www.opatowek.pl 
e-mail: gmina@opatowek.pl 
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Urząd Gminy informuje, że od dnia 1 lipca 2015 r. nastąpi zmiana firmy świadczą-
cej usługę odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Opatówek. 
W drodze przetargu nieograniczonego została wyłoniona Firma Handlowo-Usługowa 
Jartex Szczepan Jarantowski która, będzie świadczyć usługi odbioru i zagospodaro-
wania odpadów komunalnych z terenu gminy Opatówek w okresie od 01.07.2015 r. 
do 30.16.2017 r. Firma ta wyposaży Państwa nieruchomość w pojemniki na odpady 
zmieszane, worki do selektywnej zbiórki odpadów, oraz dostarczy harmonogram od-
bioru odpadów (będzie on również dostępny na stronie internetowej 
www.opatowek.pl). 
Od 1 lipca ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Opa-
tówek w ramach dotychczasowej opłaty za gospodarowanie odpadami (7 zł/os.-
segregowane, 11 zł./os.- niesegregowane), odbywać się będzie odbiór odpadów 
zmieszanych co 2 tygodnie (pojemnik), natomiast selektywnie zebranych raz 
w miesiącu (worki wraz z kolorystyką pozostały bez zmian: worek niebieski - pa-
pier; worek żółty-tworzywa sztuczne i metale oraz worek zielony - szkło).
Firma Eko będzie odbierać od Państwa dotychczas stojące pojemniki według harmo-
nogramu, który będzie rozpowszechniony w formie kurend i strony internetowej 
www.opatowek.pl 
Dodatkowe informację dot. segregacji odpadów: 
ODPADY ZIELONE (tj. skoszona trawa, rozdrobnione gałęzie - worek brązowy) 
Worki do gromadzenia odpadów zielonych można zakupić w Biurze Obsługi Klienta 
firmy Jartex przy ul. Zachodniej 55-57 w Kaliszu, odpady zielone - odbiór od 
1 kwietnia do 1 października co dwa tygodnie, worki zapewnia właściciel nieru-
chomości we własnym zakresie i na własny koszt.
ODBIÓR ODPADÓW BUDOWLANYCH I POROZBIÓRKOWYCH 
Odpady budowlane i porozbiórkowe inne niż niebezpieczne, odbierane będą w ilości
max. 50 kg/nieruchomość, po uprzednim zgłoszeniu przez właściciela lub administra-
tora nieruchomości. 
ODBIÓR DODATKOWEGO POJEMNIKA NA POPIÓŁ
popiół w okresie od 1 listopada do 31 marca - jeden raz w miesiącu (maksymalnie 
2 pojemniki do gromadzenia tego odpadu). Wyposażenie w dodatkowy pojemnik na 
popiół z palenisk domowych zapewnia właściciel nieruchomości w przypadku 
niewystarczającego pojemnika na odpady zmieszane. Właściciel nieruchomości
zobowiązany jest dokonać zgłoszenia w/w pojemników firmie świadczącej usługi 
odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu 
gminy Opatówek. 
 

URZĄD GMINY  W  OPATÓWKU 

tel. (62) 76-18-080 
faks (62) 76-18-017 

www.opatowek.pl 

pl. Wolności 14 
62-860 Opatówek 
pow. kaliski 


