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SESJE RADY GMINY 
 

Sesja absolutoryjna 
Na sesji w dniu 23 czerwca 2015 r. Wójt Gminy 

przedstawił sprawozdanie finansowe z wykonania bu-
dżetu Gminy za 2014 rok, które Rada Gminy Opatówek 
oceniła pozytywnie. Przygotowanie do sesji absolutoryj-
nej poprzedzone było sporządzeniem sprawozdania 
z wykonania budżetu gminy za 2014 rok. Wójt Gminy 
przedstawia Radzie Gminy następujące dokumenty: 
- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy 
- sprawozdania roczne z wykonania planu finansowe-

go jednostek organizacyjnych gminy 
- informację o stanie mienia gminy 
- wykonanie wydatków majątkowych 
Sprawozdanie to zostało przedstawione radnym oraz, 
zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym 
oraz o finansach publicznych, przedłożone Regionalnej 
Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem wydania opinii. 
Dane zawarte w sprawozdaniu były przedmiotem dysku-
sji w poszczególnych komisjach Rady Gminy, w tym 
Komisji Rewizyjnej, która pozytywnie opiniując wykona-
nie budżetu za 2014 rok, wnioskowała o udzielenie Wój-
towi Gminy absolutorium za 2014 rok (Absolutorium to 
akceptacja wykonania budżetu udzielana przez organ 
stanowiący, czyli Radę Gminy, organowi wykonawcze-
mu - Wójtowi Gminy). Uchwałą Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej, po analizie sprawoz-
dania z wykonania budżetu, RIO przedstawiła pozytyw-
ną opinię, nie wnosząc zastrzeżeń do wykonania wydat-
ków i dochodów budżetu. Dane finansowe za 2014 rok 
przedstawiają się następująco: 
dochody budżetu:
plan - 33 566 322,15 zł
wykonanie - 34 932 134,66 zł, co stanowi 104,07 % 
wydatki budżetu:
plan - 38 922 759,15 zł
wykonanie - 34 361 849,84 zł, co stanowi 88,28 % 
wydatki majątkowe:
plan - 8 733 249 zł
wykonanie - 7 030 629 zł, co stanowi 80,50 % 

Stan zadłużenia Gminy na koniec 2014 roku 
z tytułu zaciągniętych kredytów wynosił 4 155 763 zł, co 
stanowi 12,17 % wykonanych dochodów. Zgodnie 
z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy oraz opinią
Regionalnej Izby Obrachunkowej, radni gminy Opatówek 
jednogłośnie, w drodze głosowania, udzielili absoluto-
rium Wójtowi Gminy Opatówek za 2014 rok. 

Przewodniczący Paweł Bąkowski, w imieniu 
Rady Gminy złożył gratulacje Wójtowi i wszystkim 
współpracownikom w związku z pozytywnym wykona-
niem budżetu za 2014 r. Wójt Sebastian Wardęcki po-
dziękował Radzie Gminy za zaufanie oraz wszystkim 
pracownikom urzędu gminy, na czele z Sekretarzem 
i Skarbnikiem Gminy, za całoroczną współpracę i uzy-
skane absolutorium. 

Ponadto, w okresie od czerwca 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 udzielenia odpowiedzi na skargę do Wo-

jewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu 
- dwie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy 

Opatówek na 2015 rok - zmiany dotyczyły korekty 
planu wydatków i dochodów oraz zwiększenia 
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wydatków na inwestycje; po zmianach dochody bu-
dżetu wynoszą 31 470 211,47 zł, w tym dochody 
majątkowe 3 210 566 zł; wydatki budżetu wynoszą
30 860 325,93 zł, w tym wydatki majątkowe 
8 640 373 zł

- w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w celu sfinanso-
wania zadania inwestycyjnego pn. "Dostawa wraz 
z montażem stacji odwadniania osadów ściekowych 
w Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Opatówku" 

- w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego dotyczącej wyzna-
czenia aglomeracji Opatówek - o zmianę niniejszą
wnioskował Wójt Gminy Opatówek, tym samym 
z aglomeracji zostały wyłączone miejscowości o roz-
proszonej zabudowie 

- w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas 
nieoznaczony w trybie bezprzetargowym lokalu 
użytkowego w Opatówku przy ul. Parkowej 8 

- w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służeb-
nością gruntową nieruchomości oznaczonej jako 
działka nr 697/16 w Opatówku - radni przyznali pra-
wo przejazdu i przechodu przez nieruchomość nale-
żącą do Gminy Opatówek 

- w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu na 
koszt gminy Opatówek - osobom bezdomnym, nie-
znanym, którym nie przysługuje zasiłek pogrzebowy 
i ni pozostawili po sobie spadku, pogrzeb sprawia 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach za-
dań własnych 

- w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gmin-
nych - dot. drogi powiatowej nr 6217P o dł. 4,626 km 
od granicy miasta Kalisza do skrzyżowania z drogą
powiatową nr 4626P w m. Szałe

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Kaliskiemu na realizację zadania pn. "Opracowanie 
Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Powiatu Kali-
skiego, gmin z terenu powiatu kaliskiego oraz gminy 
Sieroszewice" 

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Kaliskiemu na wykonanie remontu ogrodzenia po-
między Zespołem Szkół im. Stanisława Mikołajczyka 
w Opatówku, a parkiem w Opatówku 

- w sprawie przyjęcia od Powiatu Kaliskiego zadania 
publicznego z zakresu dróg powiatowych - dotyczy 
wspólnie wykonywanego zadania w zakresie prze-
budowy drogi powiatowej nr 4610P 

- w sprawie przyjęcia od Powiatu Kaliskiego zadania 
publicznego z zakresu dróg powiatowych - dotyczy 
wspólnie wykonywanego zadania w zakresie prze-
budowy drogi powiatowej nr 6217P od granicy mia-
sta Kalisza do skrzyżowania z drogą nr 4626P 

- w sprawie przyjęcia od Powiatu Kaliskiego zadania 
publicznego z zakresu dróg powiatowych - opraco-
wanie dokumentacji projektowej na remont drogi 
powiatowej nr 4636P 

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację
zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 4612P na 
odcinku od Tłokini Nowej do Tłokini Wielkiej - szcze-
gółowe warunki udzielenia w/w pomocy określone 
zostaną w umowie 

- w sprawie powołania zespołu opiniującego kandyda-
tów na ławników. 

Wykaz aktualnych wydatków majątkowych na 2015 r. 
Zakup pomp 20 000 
SUW Rajsko dokumentacja projektowa 50 000 
Dostawa wraz z montażem stacji odwadniania osa-
dów ściekowych w Gminnej Oczyszczalni Ścieków 
w Opatówku 

356 000 

Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Opatówek, 
ul. Kwiatowa 3 000 

Budowa sieci wodociągowej w m. Opatówek, 
ul. Baśniowa 5 000 

Remont stacji uzdatniania wody w m. Opatówek 30 000 
Przebudowa sieci wodociągowej w m. Chełmce 17 000 
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szałe etap II - 
projekt 36 000 

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

83 000 

Pomoc finansowa na realizację zadania pn.: "Przebu-
dowa drogi powiatowej nr 4612P na odcinku drogi od 
Tłokinia Nowej do Tłokinia Wielka" 

60 000 

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę
drogi powiatowej nr 4636P na odcinku granica gminy 
Opatówek - granica gminy Opatówek 

2 100 

Wykonanie dokumentacja projektowa na przebudowę
drogi powiatowej nr 4609 P na odcinku granica gminy 
- granica gminy oraz drogi powiatowej nr 4610 P na 
odcinku granica gminy - Borów 

9 200 

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę
drogi powiatowej nr 6217P od granicy miasta Kalisza 
do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4626P: grani-
ca gminy Opatówek - granica gminy Opatówek 

20 000 

Przebudowa drogi gminnej nr 675810P Rajsko - 
Sierzchów - Borów 1 460 000 

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

Przebudowa drogi gminnej w m. Sierzchów (poligon) 84 000 
Przebudowa drogi Cienia Pierwsza - Cienia Trzecia 85 600 
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 96 
w m. Nędzerzew (ul. Wiosenna) 350 000 

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

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

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

40 000 

Przebudowa drogi gminnej Cienia Druga - Michałów 
Czwarty 40 000 

Przebudowa drogi w m. Opatówek ul. Parkowa 75 000 
Przebudowa drogi gminnej w m. Michałów Trzeci 295 400 
Przebudowa drogi gminnej w m. Rożdżały-Słoneczna 70 000 
Przebudowa drogi w m. Porwity (65) 90 920 
Zakup średniego samochodu pożarniczego dla reali-
zacji zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej na 
terenie gminy Opatówek przez OSP Tłokinia Wielka 

680 095 

Budowa Przedszkola Publicznego 2 000 000 
Termomodernizacja SP Sierzchów - dokumentacja 15 000 
Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Chełmce 400 000 
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych w m. Opatówek 90 000 

Pomoc finansowa dla Powiatu kaliskiego na realizację
zadania pn. "Opracowanie Planu gospodarki nisko-
emisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Po-
wiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice" 

6 458 

Dokumentacja - dworzec PKP 30 000 
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Termomodernizacja budynku w m. Michałów - doku-
mentacja 20 000 

Kładka spacerowa dla pieszych 10 000 
Wykonanie ogrodzenia wzdłuż stawów przy 
ul. Poniatowskiego w m. Opatówek 20 000 

Budowa kompleksu rekreacyjnego jako miejsce spo-
tkań dla mieszkańców sołectwa Michałów Drugi 61 100 

Ogrodzenie terenu w Michałowie Drugim 6 500 
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej 
w m. Opatówek - przebudowa parkingu 3 000 

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej 
w m. Rajsko - przebudowa parkingu 3 000 

Pomoc finansowa dla Powiatu kaliskiego na wykona-
nie remontu ogrodzenia pomiędzy Zespołem Szkół
im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku a parkiem 
w Opatówku. 

10 000 

Monitoring 15 000 
Modernizacja bazy rekreacyjno-turystycznej 
w m. Szałe 535 000 

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: 8 640 373 

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

INWESTYCJE, REMONTY, 
PROJEKTY UNIJNE 

 

Projekt CAF 
Urząd Gminy w Opatówku został pozytywnie oceniony 
w procesie rekrutacji do zadania "Opracowanie standar-
dów zarządzania jakością (CAF/PRI) w jednostkach sa-
morządu terytorialnego". Pozytywny wynik procesu re-
krutacji oznacza zakwalifikowanie urzędu do udziału
w projekcie w zakresie wdrażania CAF (ang. Common 
Assessment Framework - Wspólna Metoda Oceny), któ-
ra jest narzędziem służącym do zarządzania jakością.
Projekt ten realizowany jest w ramach Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V Działanie 5.2 Pod-
działanie 5.2.2 współfinansowanego ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy 
o dofinansowanie z dnia 30 kwietnia 2013 r. dotyczącej 
realizacji projektu nr POKL 05.02.02-00-001/12 oraz 
umowy partnerskiej z dnia 9 kwietnia 2013 r. zawartej 
pomiędzy Uniwersytetami: Łódzkim i Ekonomicznym 
w Krakowie. 
Urząd Gminy w Opatówku, reprezentowany przez Wójta 
Gminy Opatówek, zawarł w dniu 30 stycznia 2015 r. 
umowę dotyczącą uczestnictwa w projekcie "Systemowe 
wsparcie procesów zarządzania w JST" w zadaniu pn. 
"Przegląd standardów zarządzania jakością (CAF/PRI) 
w JST". Umowa zawarta została z Uniwersytetem Eko-
nomicznym w Krakowie działającym przez jednostkę po-
zawydziałową - Małopolską Szkołę Administracji Pu-
blicznej (MSAP), reprezentowaną przez dr Piotra Kopy-
cińskiego - dyrektora MSAP, działającego na podstawie 
pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora Uniwersyte-
tu Ekonomicznego w Krakowie prof. dr hab. Andrzeja 
Chochóła. 

Do udziału we wsparciu szkoleniowo-doradczym odde-
legowanych zostało 22 pracowników tut. urzędu. Wa-
runkiem ukończenia nieodpłatnego udziału w realizacji 
projektu jest: 
- dla etapu I (wsparcie wdrażania CAF): opracowanie 

i akceptacja raportu z samooceny CAF, opracowa-
nie i akceptacja Planu doskonalenia oraz rejestracja 
JST w bazie użytkowników CAF prowadzonej przez 
EIPA, 

- dla etapu II (poświadczenie jakości zastosowania 
CAF): opracowanie dokumentów niezbędnych dla 
poszczególnych etapów procesu poświadczenia ja-
kości zastosowania CAF na miejscu w JST (zgodnie 
z postanowieniami Poradnika dla organizacji kandy-
dujących do uzyskania poświadczenia jakości za-
stosowania CAF w jednostkach samorządu teryto-
rialnego). 
Celem przystąpienia urzędu gminy do projektu jest 

podniesienie jakości wykonywania zadań publicznych 
poprzez opracowanie i wdrożenie systemu wsparcia do-
radczo-eksperckiego służącego modernizacji procesów 
zarządzania. Zadania merytoryczne projektu to wsparcie 
JST w zakresie identyfikacji, modelowania, optymalizacji 
oraz zastosowania podejścia procesowego w systemie 
zarządzania urzędem. Udział w projekcie ma zapewnić
poprawę ogólnego funkcjonowania urzędu poprzez 
wzrost efektywności działalności urzędu, wzrost satys-
fakcji klientów i pracowników oraz poprawę postrzegania 
urzędu przez społeczeństwo. Pracownicy urzędu będą
mieli możliwość zapoznania się z zasadami zarządzania 
procesowego oraz zrozumienia swojej roli w tych proce-
sach. 
 

W dniu 30 lipca 2015 r., pod nadzorem eksperta wdraża-
jącego CAF 2013, Urząd Gminy w Opatówku przystąpił
do rozpoczęcia prac nad wdrażaniem Wspólnej Metody 
Oceny w ramach projektu "Systemowe Wsparcie Proce-
sów Zarządzania w JST". Spośród oddelegowanych 
pracowników zostały utworzone trzy grupy robocze, któ-
re miały na celu dokonanie samooceny poprzez utwo-
rzenie listy mocnych stron oraz listy obszarów do po-
prawy. 
Metodyka samooceny wymaga, aby ostateczna ocena 
organizacji była efektem konsensusu uzyskanego 
w gronie większej liczby pracowników - tzw. zespołu
samooceny (w projekcie jest to Samorządowy Zespół
ds. CAF). Wyniki przeprowadzonej samooceny zostały
wykorzystane w kolejnym etapie realizacji projektu, który 
obył się w sierpniuw formie dwudniowych warsztatów 
prowadzonych przez eksperta p. Marka Jefremienko. 
 

Nowy samochód pożarniczy dla OSP w Tłokini Wiel-
kiej 
W dniu 26 czerwca br. podpisana została umowa o dofi-
nansowanie Projektu "Zakup średniego samochodu po-
żarniczego dla realizacji zadań w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej na terenie gminy Opatówek przez 
OSP Tłokinia Wielka". Umowa została podpisana w sie-
dzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przez Gminę Opató-
wek oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Przedsięwzięcie bę-
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dzie współfinansowane ze środków Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-
2013 w ramach działania 3.6. "Poprawa bezpieczeństwa 
środowiskowego i ekologicznego". Całkowita wartość 
projektu wynosi 662 619,60 zł, a kwota dofinansowania 
ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007-2013 wynosi 530 095,68 zł.
W ramach projektu zakupiony zostanie średni samochód 
ratowniczo-gaśniczy, który polepszy ogólny stan tech-
niczny zaplecza OSP w Tłokini Wielkiej. Planowany wóz 
strażacki ma się charakteryzować m.in. zbiornikiem 
3500 l, napędem 4x4 oraz 6-osobową kabiną załogową.
W pojeździe ma być wyposażenie typu: tempomat, kli-
matyzacja, zaczep holowniczy, światła przeciwmgielne. 
Zakupiony nowy średni pojazd wraz ze standardowym 
wyposażeniem będzie stacjonował w miejscowości Tło-
kinia Wielka w budynku OSP. Wybrany do zakupu po-
jazd jest doskonałym rozwiązaniem ze względu strate-
gicznego - pojazdy średnie są bardziej mobilne i najczę-
ściej wykorzystywane do akcji, mogą pełnić rolę gaśni-
czą i ratowniczą, co ma znaczny wpływ na działania 
w razie wypadków i kolizji drogowych. Zakupiony pojazd 
wykorzystywany będzie także jako sprzęt specjalistycz-
ny do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywioło-
wych i poważnych awarii środowiskowych. 

Na ogłoszony przetarg wpłynęła 1 oferta: Przedsiębior-
stwa Specjalistycznego "bocar" Sp. z o.o., Korwinów, 
ul. Okólna 15, 42-263 Wrzosowa za kwotę 669 762 zł.

Inwestycje w Szałem 
Zakończyły się kolejne prace przy modernizacji bazy re-
kreacyjnej w Szałem. W ramach przyjętego zadania wy-
konano budowę sportowego boiska wielofunkcyjnego 
o wymiarach 22 x 46 m. Boisko ogólnodostępne prze-
znaczone jest do gry w koszykówkę, siatkówkę, piłkę
ręczną i tenisa ziemnego. Wykonane boisko posiada 
nawierzchnię syntetyczną poliuretanową i ogrodzone 
jest systemowym ogrodzeniem o wysokości 4 m. Ponad-
to wykonano 2 zestawy drewnianych, stylowych wiat bie-
siadnych wyposażonych w ławki i stoły piknikowe w ilo-
ści 8 sztuk. Na terenie ustawiono 14 szt. ławek betono-
wych z oparciem oraz estetyczne kosze na śmieci w ilo-
ści 8 sztuk. Wymieniono płotki ogrodzenia wewnętrzne-
go, przeprowadzono remont budynku sanitariatów oraz 

odtworzono nasadzenia krzewów - żywopłotów wzdłuż
ciągów komunikacyjnych. Wartość robót to  kwota 
381 769,44 zł, w tym kwota dofinansowania wyniosła
232 786 zł. Prace wykonała firma CHEM - TECH Pauli-
na Kaczmarska z Wielunia. 

Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Fundu-
szu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013, działanie Odnowa i Rozwój Wsi. 
 

Miejsce spotkań mieszkańców w Michałowie Drugim 
W ramach Konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś" ogło-
szonego przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu Gmina 
Opatówek otrzymała dofinansowanie do projektu pn.: 
"Budowa kompleksu rekreacyjnego jako miejsca spotkań
dla mieszkańców sołectwa Michałów Drugi". Główną po-
trzebą realizacji projektu było zagospodarowanie prze-
strzeni publicznej przez poprawę estetyki miejscowości 
oraz rozpropagowanie zdrowego stylu życia wśród 
mieszkańców. W ramach projektu powstał kompleks re-
kreacyjny dla mieszkańców, w którym znalazły się: alta-
na z grillem, stół piknikowy i ławki. Do końca październi-
ka ustawione zostaną urządzenia siłowni zewnętrznej. 
Cały teren został ogrodzony. Tym samym zagospoda-
rowana została wolna przestrzeń tworząc miejsce inte-
gracji dla środowiska lokalnego oraz do aktywnego 
i bezpiecznego spędzania wolnego czasu przez całe ro-
dziny. Koszt całkowity projektu to kwota 52 842,35 zł,
z czego dofinansowanie wyniosło 23 500 zł.

Nowe boisko w Chełmcach 
Przy Zespole Szkół w Chełmcach, wcześniej niż przewi-
dywano, oddano do użytku kompleks boisk sportowych 
o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej o wymiarach 
areny 24 x 44m, do gry w siatkówkę, tenisa ziemnego, 
koszykówkę oraz piłkę ręczną i nożną. Zespół boisk 
sportowych jest ogrodzony oraz wyposażony w sprzęt
sportowy: bramki do piłki ręcznej, stojak, tablicę i kosz 
do koszykówki, słupki z siatką do siatkówki oraz słupki 
z siatką do tenisa ziemnego. Inwestycję zrealizowała
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firma SODEX Sp. z o.o. ze Złotnik za kwotę
365 599,37 zł. Jest to kolejne boisko, które będzie słu-
żyć lokalnej społeczności, tym razem współfinansowane 
ze środków Ministerstwa Sportu z udziałem środków 
Urzędu Marszałkowskiego. 

Budowa boiska wpisuje się w promocję zdrowego stylu 
życia realizowaną przez Gminę Opatówek. Przypomnieć
warto, że w gminie Opatówek powstały już boiska wielo-
funkcyjne przy każdej szkole: w Tłokini Wielkiej, Rajsku, 
Chełmcach, wielofunkcyjne boisko Orlik w Opatówku 
oraz wielofunkcyjny kompleks boisk w Szałem. Wszyst-
kie te obiekty dofinansowane były bądź to ze środków 
unijnych, bądź z Ministerstwa Sportu lub Urzędu Mar-
szałkowskiego w Poznaniu. Na budowę kompleksu bo-
isk w Chełmcach Gmina uzyskała dofinansowanie w wy-
sokości 145 tys. zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultu-
ry Fizycznej, których dysponentem jest Ministerstwo 
Sportu i Turystyki. 
 

Kanalizacja w Szałem oddana do użytku 
Zakończył się I etap budowy kanalizacji sanitarnej 
w Szałem. Mieszkańcy, właściciele nieruchomości poło-
żonych wzdłuż ul. Kaliskiej oraz ul. Słonecznej mogą już
składać w Urzędzie Gminy w Opatówku wnioski o wyda-
nie warunków technicznych przyłączenia. Szczegółowa 
i pełna informacja dotycząca warunków przyłączenia 
nieruchomości do nowo powstałej kanalizacji znajduje 
się w ogłoszeniach tego wydania Wiadomości Gmin-
nych. 
Ruszyła faza projektowa II etapu budowy kanalizacji sa-
nitarnej w Szałem polegającego na budowie rozgałęzień
do innych ulic przylegających do ul. Kaliskiej i wykonaniu 
przyłączy do poszczególnych posesji. W związku z II eta-
pem tej inwestycji, której planowany koszt - rozłożony na 
2 lata trwania budowy kanalizacji i przyłączy - wynieść 
ma 4,8 mln zł, Gmina Opatówek złożyła wniosek do Za-
rządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o udzielenie pomocy 
finansowej. Udzielona została pomoc finansowa w for-
mie pożyczki na to zadanie inwestycyjne w kwocie 
1 170 000 zł z planowanym umorzeniem do wys. 15%. 
Umorzenie pożyczki może ulec zwiększeniu do wys. 
40%. 
 

Inwestycje w gospodarce komunalnej 

Modernizacja oczyszczalni ścieków
W dniu 24 września br. zostały zakończone prace zwią-
zane z przedsięwzięciem pn. "Dostawa wraz z monta-
żem stacji odwadniania osadów ściekowych w Gminnej 
Oczyszczalni Ścieków w Opatówku", których wykonaw-
cą była firma MAREX Technology M. Szymański, 
A. Szczepański Sp.J. Zakres prac obejmował: demontaż
istniejącego urządzenia do odwadniania osadu, montaż
prasy wraz z flokulatorem dynamicznym, montaż półau-
tomatycznej stacji dozowania polimeru, montaż przeno-
śnika ślimakowego oraz podłączenie wszystkich urzą-
dzeń do systemu sterowania. Zakończona inwestycja 
przyczyni się do obniżenia kosztów unieszkodliwiania 
komunalnych osadów ściekowych powstających 
w oczyszczalni w wyniku lepszego ich odwodnienia. Cał-
kowity koszt przedsięwzięcia to 299 500,08 zł. Przed-
sięwzięcie pn. "Dostawa wraz z montażem stacji od-
wadniania osadów ściekowych w Gminnej Oczyszczalni 
Ścieków w Opatówku" dofinansowane jest przez Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu. 
Zakończono również prace związane z konserwacją
i naprawą urządzeń uzdatniania wody tj. 4 szt. odżela-
ziaczy o pojemności 4,5m3 w Stacji Uzdatniania Wody 
w Opatówku. Łączny koszt prac wyniósł 14 268,00 zł.

Remont budynków komunalnych
Zakończono prace związane z kontrolą stanu technicz-
nego budynków komunalnych zgodnie z zakresem okre-
ślonym w ustawie Prawo Budowlane. Wykonawcę kon-
troli tj. Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe MEGA-
OM Roman Szczeciński wyłoniono w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego o wartości sza-
cunkowej poniżej 30 000 euro netto. Łączny koszt prze-
prowadzonej kontroli to 9 717,00 zł.
Zakończono prace związane z remontem lokalu miesz-
kalnego przy ul. 3-go Maja 8. Wykonawcą prac była fir-
ma PPHU "DACHPOL" Leszek Szypuła. Łączny koszt 
remontu wyniósł 28 530,19 zł.
Aktualnie trwają prace remontowe w budynkach komu-
nalnych, które zakwalifikowane zostały podczas tzw. 
wiosennego przeglądu stolarki okiennej i drzwiowej, do 
realizacji ze środków tegorocznego budżetu. Całkowity 
koszt prac wyniesie 19 569,87 zł. W ramach tego zada-
nia wykonane zostaną prace polegające na: wymianie 
fragmentu rynny i częściowej wymianie pokrycia dachu, 
wymianie fragmentu tynku przy kominie oraz wymianie 
stolarki okiennej (6 szt.) i drzwiowej (3szt). 
W ramach bieżącego utrzymania zasobów mieszkanio-
wych na terenie gminy wykonano następujące prace: 
- czyszczenie rynien na budynkach przy ul. Kościelnej 

1B, ul. Kościelnej 17 oraz ul. Poniatowskiego 2, 
koszt usługi: 2 192,48 zł,

- wymiana drzwi wejściowych do lokalu w budynku 
przy ul. Szkolnej 2, koszt zakupu i montażu: 
1 544,13 zł,

- zakup materiałów na kwotę 1 086,38 zł w celu wy-
konania posadzki w korytarzu budynku przy ul. Ko-
ścielnej 2. 
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Oczyszczanie stawów 
Gmina Opatówek na stawach przy ul. Poniatowskiego 
w Opatówku zastosowała eksperymentalną metodę
oczyszczania zbiorników wodnych poprzez wpuszczenie 
do wody wyspecjalizowanych mikroorganizmów. W po-
niedziałek, 3 sierpnia br., zabieg oczyszczenia stawów 
przy ul. Poniatowskiego w Opatówku bezpłatnie prze-
prowadziła Firma EKO-NATUR z Krzeszowa. 

Jest to metoda tzw. bioremediacji wody w zbiorniku wg 
technologii opracowanej przez Przedsiębiorstwo Wdro-
żeń i Zastosowań Biotechnologii i Inżynierii Genetycznej 
BIO-GEN z Namysłowa. Pozytywne efekty podobnych 
zabiegów uzyskano w stawach milickich i w jednym z je-
zior Pomorza Zachodniego. Wójt Gminy dziękuje OSP 
w Opatówku za wypożyczenie łodzi. 
 
Remonty dróg 
Droga w Michałowie Trzecim
W dniu 24 czerwca nastąpił odbiór końcowy zrealizowa-
nego zadania pn. "Przebudowa nawierzchni drogi gmin-
nej w m. Michałów Trzeci, gm. Opatówek", a 29 czerwca 
dokonano odbioru prac związanych z przebudową drogi 
gminnej w Zawadach. Zakres robót na tych drogach 
obejmował m.in.: karczowanie pni i krzewów z poboczy, 
ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego oraz na-
wierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych. 

Wykonawcą drogi w Michałowie Trzecim był Zakład Bu-
dowlany Henryk Mocny z Błaszek (koszt: 281 476,66 zł). 
Wykonawcą prac w Zawadach był Zakład Budownictwa 
Drogowego KALDROG z Kalisza (koszt: 150 286,94 zł). 
Prace w Michałowie Trzecim zostały wykonane przy 
udziale środków finansowych Województwa Wielkopol-
skiego, zgodnie z umową z dnia 2 kwietnia 2015 r. 

Droga w Sierzchowie
Zakończone zostały prace związane z przebudową 870 
metrowego odcinka nawierzchni drogi gminnej w Sierz-
chowie (tzw. "poligon"). Wykonawcą był Zakład Budow-
lano-Drogowy KALDROG z Kalisza. Prace polegały na 
profilowaniu i zagęszczaniu podłoża, wykonaniu dolnej 
i górnej warstwy podbudowy z kruszywa oraz ułożeniu 
nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych. 
Droga Porwity-Takomyśle, Porwity, ul. Parkowa w Opa-
tówku
18 sierpnia br. dokonano odbioru ostatecznego prac do-
tyczących remontu i przebudowy kolejnych dróg gmin-
nych: Porwity-Takomyśle, w Porwitach oraz ul. Parkowej 
w Opatówku. Wykonawcą prac za kwotę 224 115,84 zł
był Zakład "Roboty Drogowo - Budowlane" z Rajska. 
Droga Cienia Pierwsza - Cienia Trzecia
30 czerwca oddano do użytku po przebudowie drogę
gminną Cienia Pierwsza - Cienia Trzecia. Wykonawcą
prac było konsorcjum, którego liderem jest firma Roboty 
Budowlano-Drogowe BUD-TRANS Maria Karbowiak 
z Sieradza. Zakres prac za kwotę 80 215,68 zł obejmo-
wał odcinek o dł. 540 mb i stanowił dokończenie rozpo-
czętych w ubiegłym roku prac, które polegały na kar-
czowaniu krzewów i pni z poboczy, cząstkowym remon-
cie nawierzchni bitumicznej oraz ułożeniu nawierzchni 
z mieszanek mineralno-asfaltowych. 
Droga Rajsko-Sierzchów-Borów
Rozpoczęły się prace związane z przebudową drogi 
gminnej Rajsko-Sierzchów-Borów na odcinku o długości 
5,1 km. Wykonawcą jest firma SIDROG Sp. z o.o. 
z Domaniewa w gm. Błaszki, która wykona zadanie za 
kwotę 1 127 280,06 zł. Zakres przebudowy obejmować
będzie: roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, ro-
zebranie krawężników betonowych, karczowanie pni 
i krzaków, rozebranie nawierzchni z mas mineralno - bi-
tumicznych, formowanie nasypów, oczyszczenie rowów 
z namułu z wyprofilowaniem skarp, wykonanie przepu-
stów z rur, krawężników i obrzeży betonowych, wymianę
nawierzchni jezdni, poszerzenie drogi, wykonanie zjaz-
dów, chodników i ścieków z kostki brukowej, montaż ba-
rier ochronnych, wykonanie oznakowania poziomego 
oraz ustawienie pionowych znaków drogowych. Zadanie 
wykonywane jest w ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych, z którego Gmina Opató-
wek otrzyma 50% dofinansowania kosztów przebudowy. 
Ponadto partnerem tego zadania jest Starostwo Powia-
towe w Kaliszu przy współudziale OSP w Sierzchowie, 
Szkoły Podstawowej w Opatówku - Filia w Sierzchowie 
oraz Sklepu Spożywczego p. Tomczaka w Sierzchowie. 
 

W dniu 6 października br. ogłoszony został przetarg na 
przebudowę nawierzchni dróg gminnych w miejscowości 
Opatówek ul. Leśna oraz w Rożdżałach (Słoneczna), 
a w najbliższym czasie przewiduje się ogłoszenie prze-
targów na przebudowę drogi w Nędzerzewie oraz ulicy 
Wiosennej w Tłokini Kościelnej. 
 

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

WIADOMOŚCI KULTURALNE 
 

Biesiada Strażacka - Koncert Orkiestr Dętych 
21 czerwca, już po raz drugi odbyła się, mimo 

początkowo niesprzyjającej aury, Biesiada Strażacka - 
Koncert Orkiestr Dętych Gminy Opatówek. Program im-
prezy składał się z Koncertu Strażackich Orkiestr Dętych 
działających w naszej gminie i wspólnego grillowania. 
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Gmina Opatówek może pochwalić się aż czterema dzia-
łającymi na jej terenie orkiestrami, reprezentowanymi 
przez OSP: w Rajsku, w Chełmcach, w Opatówku 
i w Tłokini Wielkiej. Mieszkańcy z przyjemnością wysłu-
chali utworów przez nie zagranych. 

Następnie, dzięki życzliwości sponsorów, osiem 
jednostek strażackich zaprosiło wszystkich na wspólne 
biesiadowanie. Uczestnicy spotkania mogli raczyć się
pysznymi kiełbaskami, kaszanką czy karkówką upieczo-
ną na grillu. Do mięsa podano smaczne sałatki warzyw-
ne. Mimo deszczowej pogody atmosfera była bardzo 
serdeczna, a mieszkańcy licznie przybyli aby wziąć 
udział we wspólnej biesiadzie. Pomyślano również
o najmłodszych, dla których występowali artyści na 
szczudłach rozdający dzieciom kolorowe balony. W dru-
giej części uroczystości na placu wreszcie zawitało słoń-
ce, dzięki czemu uczestnicy imprezy mogli z przyjemno-
ścią wysłuchać repertuaru kapeli "Sami Swoi" oraz ze-
społu "Biesiada Polska". Śpiew udzielił się wszystkim. 
Razem z artystami śpiewano znane i lubiane piosenki. 

Organizatorami imprezy byli: Zarząd Oddziału
Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Opatówku, Urząd Gminy w Opatówku, Gminny Ośro-
dek Kultury oraz Ochotnicza straż Pożarna w Rajsku. 
Terenu gościnnie użyczyła Ochotnicza Straż Pożarna 
w Opatówku. Warto przypomnieć, że pomysłodawcami 
I Biesiady Strażackiej i Koncertu Orkiestr Dętych byli 
dh Bogdan Marszał oraz dr Krzysztof Dziedzic. W koor-
dynację tegorocznego przedsięwzięcia włączyli się: dy-
rektor GOK w Opatówku Mieczysława Jaskuła, druho-
wie: Henryk Łazarek, Mariusz Małoburski, Edward Bilski, 
przy wsparciu i zaangażowaniu jednostek ochotniczych 
straży pożarnych oraz orkiestr dętych na czele z preze-
sami i kapelmistrzami przy udziale sponsorów, czego 
wynikiem jest udane drugie spotkanie. Mamy nadzieję,
że impreza ta na trwałe wkomponuje się w kalendarz 
uroczystości gminnych. 
 
Festiwal Tradycyjnych Smaków 

21 czerwca w parku w Koźminku odbył się V Fe-
stiwal Tradycyjnych Smaków w Krainie Nocy i Dni. Or-
ganizatorem tego kulinarnego przedsięwzięcia było Sto-
warzyszenie "LGD 7 - Kraina Nocy i Dni". Tradycyjne do 
udziału w festiwalu zgłosili się, a zarazem reprezentowa-
li swoją gminę, producenci żywności, Koła Gospodyń
Wiejskich oraz gospodarstwa agroturystyczne. Przed-
stawicielem Gminy Opatówek było Koło Gospodyń Wiej-
skich w Michałowie Drugim. 

Panie z tego koła: Renata Król, Rozalia Ludwi-
czak, Anna Bartoszek, Dorota Żarnecka i Bożena Woj-
taszek, pod okiem p. Krystyny Nowak - doradcy z Woje-
wódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, przygotowa-
ły iście swojską ucztę, a ich wysiłek został nagrodzony. 
Koło znalazło się wśród zwycięzców festiwalowych kon-
kursów. 

Zajęło II miejsce za "Karkówkę w warzywach z 
kaszą pęczak" w kategorii: "Regionalne produkty i po-
trawy pochodzenia roślinnego - z ziemniaka, kapusty, 
pomidora, mąki i farsze roślinne, produkty pochodzenia 
zwierzęcego oraz najciekawsza aranżacja stoiska" oraz 
II miejsce za "Nalewkę z mniszka lekarskiego" w katego-
rii "Sekrety Smaku - nalewki i napoje regionalne (alkoho-
lowe i bezalkoholowe) oraz najciekawsza aranżacja sto-
iska". 
 
Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych 

Trzy orkiestry dęte OSP z gminy Opatówek 
wzięły udział w Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dę-
tych, który odbył się 28 czerwca w Kaliszu. Były to orkie-
stry z OSP w Chełmcach, w Rajsku i Tłokini Wielkiej. 
W przeglądzie wzięło udział 21 orkiestr dętych z całej 
Wielkopolski. 

Ze względu na niesprzyjającą pogodę, imprezę,
początkowo planowaną na Głównym Rynku w Kaliszu, 
przeniesiono do hali Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabi-
litacji. Podczas wspólnego koncertu, dyrygowanego 
przez Marka Kuberę, zagrało ponad 750 muzyków i za-
tańczyło ponad 200 mażoretek. Wojewódzki przegląd
wygrała Orkiestra Dęta OSP w Kramsku. Drugie miejsce 
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zdobyła Orkiestra Dęta OSP w Rychwale, trzecie miej-
sce należało do OSP w Pruszkowie, która jednocześnie 
zdobyła pierwsze miejsce w klasyfikacji powiatowej. Pią-
te miejsce zajęła Orkiestra Dęta OSP w Rajsku i tym 
samym zdobyła możliwość reprezentowania Wielkopol-
ski na Regionalnym Przeglądzie Orkiestr Dętych OSP 
w przyszłym roku. 

Najlepszym orkiestrom puchary wręczali: Wice-
marszałek Województwa Wielkopolskiego i jednocześnie 
wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego OSP Krzysztof 
Grabowski, Starosta Kaliski Krzysztof Nosal, Przewodni-
czący Rady Powiatu Mieczysław Łuczak, członek 
ZG ZOSP RP Zbigniew Serbiak, zastępca Komendanta 
Miejskiego PSP w Kaliszu st. bryg. Marek Burzyński 
oraz członkowie jury - Krzysztof Żeleśkiewicz, Marian 
Chmielewski i Henryk Łazarek. Orkiestra OSP Rajsko 
otrzymała puchar ufundowany przez Przewodniczącego 
Rady Powiatu Mieczysława Łuczaka. Równocześnie 
z przeglądem wojewódzkim, odbywał się przegląd po-
wiatowy i w nim Orkiestra Dęta OSP w Rajsku zajęła
drugie miejsce. Orkiestry grały również podczas mszy 
świętych w Sanktuarium Świętego Józefa, w Kościele 
Garnizonowym oraz w kaliskiej Katedrze. Organizatora-
mi przeglądu byli: Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli 
Ziemi Kaliskiej, Zarząd Wojewódzki OSP w Poznaniu, 
Zarząd Powiatowy OSP w Kaliszu, a zadanie współfi-
nansowane było przez samorząd Województwa Wielko-
polskiego. 
 
"Piknik strażacki nad stawami" 

Strażacy z OSP nie tylko na co dzień pomagają
mieszkańcom gminy wyjeżdżając na różne zdarzenia, 
ale potrafią także zaprosić do wspólnej zabawy. W sobo-
tę, mimo że pogoda nie dopisała, strażacy bawili się
z mieszkańcami gminy na "Pikniku strażackim nad sta-
wami" w Opatówku. Piknik rozpoczął się zawodami 
wędkarskimi nad stawami przy ulicy Poniatowskiego. 
Po zakończeniu bardzo zaciętej rywalizacji nadszedł
czas na część sportową. Konkurencje sportowe, z jakimi 
musieli zmierzyć się zawodnicy to m.in.: mecz piłki noż-
nej, przeciąganie liny oraz bieg w workach. Na zwycięz-
ców czekały bardzo atrakcyjne nagrody rzeczowe. 

Po zakończeniu etapu sportowego druhowie za-
prosili wszystkich gości do wspólnej zabawy oraz do 
częstowania się ciepłymi posiłkami, które serwowała fir-
ma gastronomiczna oraz Koło Gospodyń Wiejskich 
w Opatówku. Oprawę muzyczną, przy której wszyscy 
doskonale się bawili, zapewnił DJ Camel. Organizatorzy 

składają serdeczne podziękowania dla firm i instytucji, 
które wsparły imprezę rzeczowo i organizacyjnie: Sklep 
muzyczny "Music House" STEFAN & WŁODEK, Dj Ca-
mel, Firma Westol, Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej, 
Serwis Naprawa Rowerów - Damian Grabowski, 
GS "Samopomoc Chłopska" w Opatówku, KGW w Opa-
tówku, Chleb Starowiejski - Tomasz Chojnacki. Organi-
zatorami tegorocznego pikniku byli: Ochotnicza Straż
Pożarna w Opatówku, Gmina Opatówek, KS Opatówek, 
PZW Koło Opatówek, KGW w Opatówku, Parafia Opa-
tówek. 
 
Biwak strażacki 

W pierwszy weekend sierpnia, na stanicy har-
cerskiej "Zielona polana" w Ostrowie Wielkopolskim, 
zorganizowany został biwak strażacki dla dzieci i mło-
dzieży z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Organi-
zatorem była Ochotnicza Straż Pożarna w Opatówku. 

Biwak rozpoczął się w sobotę przygotowaniem 
obozowiska, czyli rozłożeniem namiotów i kanadyjek. 
Pogoda była bardzo łaskawa i dopisała w 100%. Po roz-
łożeniu namiotów nadszedł czas na zasłużony odpoczy-
nek, a po obiedzie wszyscy udali się nad zalew Piaski, 
gdzie wypoczywali na plaży oraz korzystali ze wszyst-
kich uroków, jakie daje plaża i woda. Po powrocie z pla-
ży wszyscy zasłużyli na chwilę odpoczynku, by zregene-
rować siły. Opiekunowie - druhny i druhowie w składzie: 
Agnieszka Rogozińska, Natalia Rogozińska, Kamil Sen-
decki, Szymon Machelak i Maciej Kopeć przygotowali 
dla młodzieży masę sportowych, i nie tylko, atrakcji: grę
w piłkę siatkową, nożną, zabawy z chustą Klanzy, które 
były doskonałą formą spędzenia wolnego czasu. 
Następnie młodzież odwiedzili goście: Wójt Gminy Se-
bastian Wardęcki, naczelnik OSP Opatówek dh Mariusz 
Małoburski i mistrz w ratownictwie kwalifikowanej pierw-
szej pomocy Marcin Woźniak, który wygłosił bardzo cie-
kawą i interesującą, a co najważniejsze, bardzo przy-
datną i pouczającą pogadankę na temat bezpieczeństwa 
podczas wakacji, udzielania pierwszej pomocy i znajo-
mości numerów alarmowych. Młodzież na fantomie mo-
gła nauczyć się jak prawidłowo wykonuje się resuscyta-
cję krążeniowo - oddechową oraz przećwiczyć ratowni-
czą pozycję boczną ustaloną.

Wieczorem zorganizowano wspólne ognisko in-
tegracyjne z grupą harcerzy z Ostrowa Wielkopolskiego. 
Harcerze pokazali jak potrafią się bawić i spędzać
wspólnie czas. Z pewnością uczestnicy biwaku dużo się
od siebie wzajemnie nauczyli. W rewanżu MDP zaprosi-
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ło koleżanki i kolegów harcerzy do wzięcia udziału
w strażackiej dyscyplinie "przeciąganie węża". Konku-
rencja była zacięta, ale zakończyła się sprawiedliwym 
remisem. Na koniec dnia odbyła się wspólna zabawa ta-
neczna przy muzyce i karaoke. W niedzielny poranek 
młodzież spotkała się ze strażakami z Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim. Dzięki ich 
uprzejmości młodzież z MDP poznała sprzęt, jakim dys-
ponuje tamtejsza jednostka, mogła zwiedzić remizę
i odwiedzić stanowisko dyspozytorni. 

Biwak OSP OPATÓWEK to odpoczynek i zaba-
wa. Dla młodych ochotników obóz jest nagrodą za dobry 
start w zawodach pożarniczych i cały rok pracy. Bardzo 
serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam 
w jego zorganizowaniu, a w szczególności: 
- p. Wiesławowi Rutkowskiemu 
- p. Romualdowi Drobnikowi 
- Gminie Opatówek 
- firmie Coca-Cola - przedstawicielstwo w Kaliszu 
- p. Marcinowi Woźniakowi 
- harcerzom ze 131 Lotniczej Drużyny "Desant" 

z Ostrowa Wielkopolskiego 
- Komendzie Powiatowej PSP w Ostrowie Wielkopol-

skim 
 
Dożynki Gminno - Parafialne, Biesiadno - Rodzinne 
w Opatówku 

Komitet organizacyjny tegorocznych Dożynek 
zaprosił na doroczne święto plonów, które tym razem 
odbyło się 30 sierpnia br. na terenie boiska przy Zespole 
Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku. W skład Komite-
tu organizacyjnego weszli: pracownicy Urzędu Gminy, 
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka 
Kultury na czele z dyrektor Mieczysławą Jaskułą, sołec-
twa gminy Opatówek, druhowie z OSP, Zespół Szkół
im. St. Mikołajczyka oraz parafia w Opatówku. 

Uroczystości rozpoczęły się wejściem pocztów 
sztandarowych OSP Gminy Opatówek prowadzonych 
przez Komendanta Gminnego OSP Stanisława Barana 
oraz orkiestry dętej OSP w Rajsku. Barwny korowód 
wprowadził Wójt Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki 
i Przewodniczący Rady Gminy Paweł Bąkowski. Jako 
pierwsi weszli starostowie dożynek niosąc chleb, a na-
stępnie przedstawiciele sołectw, którzy wnieśli wieńce 
i symbole dożynkowe. Wójt Gminy wspólnie z Sekreta-
rzem Gminy Krzysztofem Dziedzicem oraz Przewodni-
czącym Rady przywitali wszystkich gości, poczty sztan-

darowe, delegacje wsi, radnych gminy Opatówek, dyrek-
torów placówek oświatowych, kierowników jednostek or-
ganizacyjnych gminy, przedstawicieli duchowieństwa, 
urzędów i instytucji, sponsorów i wystawców oraz 
mieszkańców, podziękowali za przybycie i piękne wień-
ce. Wśród gości obecni byli: przedstawiciel senator An-
dżeliki Możdżanowskiej, poseł na sejm RP Leszek 
Aleksandrzak, Adam Rogacki, Prezes Wielkopolskiej 
Izby Rolniczej Piotr Walkowski, przedstawiciel posła
Józefa Rackiego, radny Sejmiku Województwa Wielko-
polskiego Jan Mosiński, Wiceprezydent Miasta Kalisza 
Artur Kijewski, Przewodniczący Rady Miejskiej An-
drzej Plichta, Starosta Kaliski Krzysztof Nosal, Prze-
wodniczący Rady Powiatu Mieczysław Łuczak, radny 
Powiatu Kaliskiego Józef Szymański.

Listy gratulacyjne z życzeniami dla rolników, na ręce 
Wójta Gminy, przesłali: 
- Andrzej Grzyb - poseł do Parlamentu Europejskie-

go 
- Jan Dziedziczak - poseł na Sejm RP 
- Józef Racki - poseł na Sejm RP 
- Andrzej Dera - poseł na Sejm RP 
- Mariusz Witczak - poseł na Sejm RP 
- Andżelika Możdżanowska - Sekretarz Stanu 

w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Senator RP 
- Witold Sitarz - Senator RP 
- Piotr Florek - Wojewoda Wielkopolski 
- Marek Woźniak - Marszałek Województwa Wielko-

polskiego 
- Krzysztof Grabowski - Wicemarszałek Wojewódz-

twa Wielkopolskiego 
- Marzena Wodzińska - członek Zarządu Wojewódz-

twa Wielkopolskiego 
- Jan Grzesiek - radny Sejmiku Województwa Wiel-

kopolskiego 
- Marek Baumgart - Zastępca Prezesa Zarządu 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 

- Grzegorz Sapiński - Prezydent Miasta Kalisza 
- Maria Krawiec - Wójt Gminy Lisków 
- Justyna Urbaniak - Burmistrz Stawiszyna 
- Mariusz Chojnacki - Wójt Gminy Ceków Kolonia 
- Krzysztof Niedźwiedzki - Wójt Gminy Brzeziny 
 

Delegacje wsi zostały powitane przy scenie, na której 
ustawiono ołtarz polowy, a wieńce dożynkowe wyekspo-
nowane zostały uroczyście na snopkach słomy. Wszyst-
kie wieńce i symbole wymagały wiele pracy i twórczego 
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wysiłku, dlatego w podziękowaniu za obecność, każda 
delegacja otrzymała okolicznościowy dyplom, a były to: 
- sołectwo Borów - wieniec dożynkowy wnieśli: 

Mariusz Sowa, Ireneusz Gryczyński, Jarosław 
Salamon, Grzegorz Jamroziak 

- sołectwo Cienia Druga - bochen chleba wnieśli: 
Milena Gryczyńska i Tomasz Gryczyński 

- sołectwo Cienia Folwark - bochen chleba i kosz 
z kwiatami i owocami wnieśli: Anna Jakubczak, 
Barbara Lisiecka, Wacław Figiel, Jan Grzesiak 

- sołectwo Chełmce - kosz dożynkowy wnieśli: Maria, 
Piotr, Eryk i Patrycja Kośla 

- sołectwo Dębe-Kolonia - bochen chleba, kosz 
z owocami i kwiatami wnieśli: Ola Nogaj i Tobiasz 
Kaczor 

- sołectwo Michałów Drugi - wieniec dożynkowy wnie-
śli: Bożena i Stanisław Pokrzywa oraz Elżbieta 
i Sławomir Śniegula 

- sołectwo Michałów Trzeci - wieniec dożynkowy 
wnieśli: Anna Czajczyńska, Aldona Mielcarek 
i Marek Gąsiorowski 

- sołectwo Janików - bochen chleba, kosz z owocami 
wnieśli: Agnieszka Jakóbek i Ewelina Ruch 

- sołectwo Józefów - wieniec dożynkowy wnieśli: 
Ireneusz Jakóbek i Marek Szczęsny 

- sołectwo Opatówek - wieniec dożynkowy wnieśli: 
Aleksandra Michalak, Katarzyna i Marcin Maty-
siak, Kacper Wojtaszek 

- sołectwo Porwity - wieniec dożynkowy wnieśli: Ewa 
Militowska, Krystyna Molka, Andrzej Knop, 
Mariusz Krzywda 

- sołectwo Sierzchów - wieniec dożynkowy wnieśli: 
Martyna Dziedzic, Michał Pawelec 

- sołectwo Szulec - wieniec dożynkowy wnieśli: Anna 
Kołata, Małgorzata Kołata, Magdalena Ugorna, 
Robert Ugorny 

- sołectwo Szałe - bochen chleba, owoce wnieśli: 
Anna Brodziak, Anna Grzelak, Andrzej Brodziak 

- sołectwo Trojanów - bochen chleba wnieśli: Anna 
Marszał-Olejnik, Gabriela i Anna Olejnik, Anna 
i Emil Sztandera, Weronika Sztandera, Maciej 
Olejnik, Maksymilian i Wiktor Sztandera 

- sołectwo Tłokinia Wielka - bochen chleba wnieśli: 
Aleksandra Olejniczak i Paweł Misiak 

- sołectwo Warszew - kosz z bochnem chleba wnieśli: 
Dorota Perskawiec, Jerzy Jakubek 

- sołectwo Zduny - kosz z owocami wnieśli: Edyta 
Pilas, Józef Gryczyński, Zbigniew Muzalewski 

Zaszczytną funkcję starościny tegorocznego święta plo-
nów przyjęła p. Aleksandra Wanga z Szulca, gdzie 
wraz z mężem Jarosławem prowadzi 25 hektarowe go-
spodarstwo nastawione na uprawę warzyw gruntowych. 
W tym roku państwo Wangowie otrzymali Statuetkę
Siewcy i tytuł Wielkopolski Rolnik Roku 2015. Do pełnie-
nia funkcji starosty dożynek zaproszono p. Tadeusza 
Pejasia, który z żoną Teresą i trojgiem dzieci mieszka 
w Porwitach, gdzie wspólnie prowadzą 30 hektarowe 
gospodarstwo rolne nastawione na produkcję trzody 
chlewnej oraz produkcję zboża i roślin okopowych na 
potrzeby hodowli. Pan Tadeusz Pejaś jest również lau-
reatem konkursu Wielkopolski Rolnik Roku i posiada-
czem Statuetki Siewcy, którą otrzymał w 2013 roku. 

O godzinie 14:30 rozpoczęła się msza święta 
dziękczynna za plony, którą współcelebrowali: pro-
boszcz parafii Opatówek - ks. Władysław Czamara,

proboszcz parafii Chełmce - ks. Jerzy Salamon oraz 
proboszcz parafii Rajsko - ks. Piotr Bałoniak, który wy-
głosił homilię. Jak powiedział w homilii "plony z powodu 
suszy nie były w tym roku takie, jakie byśmy chcieli, ale 
przyszliśmy tutaj, aby podziękować zgodnie z tradycją
naszych ojców". W trakcie mszy zostały przekazane da-
ry - symbole wdzięczności: chleb z tegorocznej mąki 
przekazali Starostowie Dożynek, kosz owoców i wino 
przekazał Wójt Gminy Opatówek i Przewodniczący Rady 
Gminy, komunikanty - chleb eucharystyczny przekazał
Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic i sołtys wsi Opató-
wek Karolina Olejniczak, kosz owoców i warzyw wrę-
czyli druhowie: Krzysztof Karolewski Prezes OSP 
w Opatówku, Stanisław Janik Przes OSP w Borowie 
oraz Wiceprzewodniczący Rady Gminy Marek Szlen-
kier. Msza miała doniosły charakter, towarzyszył jej chór 
parafialny prowadzony przez Piotra Niegowskiego, or-
kiestra dęta OSP z Rajska pod batutą Adriana Wałow-
skiego oraz organista Zbigniew Błaszczyk.

Po mszy i poświęceniu przez proboszcza 
ks. Władysława Czamarę darów i symboli dożynkowych, 
nastąpiła część obrzędowa. Jak obyczaj każe, Staro-
stowie Dożynek wręczyli bochen chleba na ręce Wójta 
Gminy Opatówek, aby sprawiedliwie go podzielił, aby ni-
komu go nie zabrakło. Podzielony chleb został przeka-
zany przez Wójta Gminy, Starostów, Przewodniczącego 
Rady Gminy oraz Sekretarza Gminy wszystkim zebra-
nym, jako symboliczny gest dzielenia się chlebem. Nie 
zabrakło również staropolskiego zwyczaju "Obtańczenia 
chleba". Tego trudnego zadania podjęły się mażoretki 
w asyście orkiestry dętej z Rajska, prosząc do tańca go-
spodarzy, księży i zaproszonych gości. 

Część oficjalna była także okazją do składania 
życzeń rolnikom, sadownikom, ogrodnikom i hodowcom 
oraz skierowania do nich ciepłych słów z uznaniem za 
ciężką pracę. Jako pierwszy głos zabrał Wójt Gminy Se-
bastian Wardęcki dziękując rolnikom za całoroczny trud 
oraz przygotowanie wieńczących żniwa Dożynek. Wójt 
Gminy wraz z Sekretarzem Gminy, dyrektorką Gminne-
go Ośrodka Kultury oraz Przewodniczącym Rady Gminy 
złożyli szczególne podziękowania za przygotowane 
w tym roku stoły sołeckie. Symbolicznym uznaniem za tę
dodatkową pracę były wręczone okolicznościowe dy-
plomy i nagrody rzeczowe. W tym roku, bardzo bogate 
w płody ziemi, jadło i napitki, a do tego pięknie i pomy-
słowo udekorowane, stoły biesiadne przygotowały sołec-
twa: Borów, Chełmce, Michałów Drugi, Porwity, Sierz-
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chów, Szałe, Szulec oraz Opatówek z radnymi z Opa-
tówka. Życzenia i podziękowania złożyli również goście. 

W ramach niedzielnych uroczystości, na wnio-
sek Prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej, zostały wrę-
czone odznaczenia "Zasłużony dla Rolnictwa". Otrzymali 
je: Aleksandra Wszędobył z Rajska, Ewa Militowska 
z Porwit, Stanisław Janiak z Cieni Pierwszej. Uroczy-
stego wręczenia odznaczeń dokonał Prezes Wielkopol-
skiej Izby Rolniczej w Poznaniu Piotr Walkowski oraz 
Prezes Powiatowej Izby Rolniczej w Kaliszu Mieczysław 
Łuczak. 

Po zakończeniu części oficjalnej, wszyscy za-
proszeni goście, organizatorzy, mieszkańcy gminy i oko-
lic chętnie i tłumnie korzystali z przygotowanych atrakcji. 
Dzieciom przygotowane zostały niespodzianki w postaci 
różnorodnych zabaw i konkursów, malowania twarzy, 
dmuchanych zjeżdżalni. Dużym powodzeniem cieszyły
się stoiska promocyjne, stoiska z jadłem i napojami oraz 
pokaz stuntu, czyli pokaz kaskaderski na motocyklu, któ-
ry zaprezentował czołowy zawodnik tej dyscypliny - 
Marcin Mosiek Mochu z Oławy. Czas umilała muzyka 
w wykonaniu zespołu Biesiada Śląsko-Cygańska, głośny 
śmiech rozbrzmiewał podczas kabaretu "Baba z Cho-
pym". Wieczorem ze swoim recitalem wystąpiła gwiazda 
wieczoru - zespół Gang Marcela. 

Uroczystego zakończenia Święta Plonów w Opa-
tówku, w imieniu organizatorów dokonali: dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury Mieczysława Jaskuła oraz 
Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic, zapraszając jed-
nocześnie na, wieńczący niedzielny wieczór, pokaz 
sztucznych ogni w muzycznej oprawie. 
 

Uroczystość miała bogaty przebieg dzięki sponso-
rom: 
Aneta Wawrzyniak PUB BUDMEX, Tuliszków 
PHUP ASO Opatówek, Tłokinia Kościelna 
Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej, Koźminek 
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Opatówek 
Kancelaria Notarialna Dariusza Rodeckiego, Kalisz 
Zakład Budowlany Henryk Mocny, Błaszki 
SIDROG Sp. z o.o., Domaniew 
ZBD KALDROG Dzikowski Damian, Kalisz 
KOMPLAST Ficner Jarosław, Szałe
MAT-BUD HPM Pawlak s.c., Tłokinia Kościelna 
ENERGIA.PL Łucja i Piotr Smółka, Ostrów Wlkp. 
DROMAX Wojciech Krymarys, Chełmce 
Dorota i Paweł Naszyńscy, Opatówek 
Kazimierz Frankiewicz, Szulec 
Michał Waszak, Kalisz 

PPUH DACHPOL Leszek Szypuła, Ostrów Wlkp. 
PPHU AGROMECHANIKA, J. Mikołajczyk, J. Saganow-
ski, Opatówek 
Władysław Mizier, Kalisz 
Sklep LEROY MERLIN, Kalisz 
Jadwiga Mencel, Opatówek 
Honorata i Piotr Waliś, Biuro Rachunkowe, Chełmce 
Ilona i Zbigniew Wojtaszczykowie, Tłokinia Mała
Centrum Rolnicze AVENA Łuczak & Żarnecki, Szulec 
Wózki Widłowe Ludwiczak Józef, Zduny 
Firma PAULA, Kalisz 
IRWAX, W. Chojnacki & Z. Gajewski, Opatówek 
LEWIATAN Bogdan Kozanecki, Opatówek 
Apteka ZDROWIE, Opatówek 
Jolanta i Artur Matysiakowie, Opatówek 
Punkt Apteczny VALEO, Tłokinia Kościelna 
AM SÓL Andrzej Brodziak, Szałe
Janina i Mieczysław Wangowie, Nędzerzew 
Paweł Brodziak, Szałe
PHU FARMER, Wyrembski, Sieradzka, Błaszki 
ZPHU OMEGA Piotr Kwiatkowski, Kalisz 
Restauracja "SŁOWIANKA", Poradzew 
 
Dożynki Prezydenckie 

Tegoroczne Dożynki Prezydenckie w Spale mia-
ły opatówecki akcent, bowiem starostą dożynek był Ja-
rosław Wanga prowadzący 25 hektarowe gospodarstwo 
rolne w Szulcu w gminie Opatówek. W niedzielę 13 
września br. Prezydent RP Andrzej Duda z małżonką
gościł na Dożynkach Prezydenckich w Spale, kontynu-
ując tym samym tradycje rozpoczętą przez prezydenta 
Ignacego Mościckiego. W uroczystościach wzięły udział
wszystkie województwa; były wieńce dożynkowe, sto-
iska z jadłem, z rękodziełem i wyrobami ludowymi, były
występy zespołów ludowych z różnych regionów Polski. 

Również Wielkopolska była obecna z Zespołem 
Kalina z Blizanowa, a stoisko Województwa Wielkopol-
skiego odwiedziła para prezydencka. Na scenie głównej 
dożynek bochen chleba, wypieczony z tegorocznej mąki, 
Prezydentowi RP wręczyli starostowie dożynek: Patrycja 
Ditterla-Kasperska oraz Jarosław Wanga. Gminę Opa-
tówek reprezentowała 50-osobowa grupa rolników 
i przedstawicieli organizacji społecznych i władz samo-
rządowych. Wśród nich znaleźli się m.in.: Przewodni-
czący Rady Powiatu Kaliskiego Mieczysław Łuczak oraz 
Wójt Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki. 

Warto przypomnieć, że nie jest to pierwszy opa-
tówecki akcent na dożynkach prezydenckich. W 2011 
roku obecna była delegacja z gminy Opatówek, w skład 
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której weszli m.in.: Przewodniczący Rady Paweł Bąkow-
ski, Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic oraz Zespół
Śpiewaczy "Opatowianie", który wystąpił na scenie 
głównej w Spale prezentując pieśni ludowe z południo-
wej Wielkopolski. 
 
Dożynki wiejsko - parafialne w Rajsku 

15 sierpnia odbyły się Dożynki wiejsko - para-
fialne w Rajsku. Organizatorami dożynek była rada so-
łecka wraz z sołtysem, Koło Gospodyń Wiejskich oraz 
parafia Rajsko. Pomocni byli również strażacy z OSP 
w Rajsku. Dożynki rozpoczęły się uroczystą mszą świętą
odprawioną przez proboszcza ks. Piotra Bałoniaka. 
Do kościoła przybyły delegacje wszystkich wsi z parafii 
Rajsko z uroczystymi wieńcami dożynkowymi. We mszy 
świętej wraz ze starostami dożynek: Agnieszką Szew-
czyk i Karolem Jaśkiewiczem, uczestniczyli również za-
proszeni goście: Sekretarz Gminy Opatówek Krzysztof 
Dziedzic i Dyrektor Zespołu Szkół w Rajsku Honorata 
Wolniaczyk. Oprawę muzyczną mszy zapewniła orkie-
stra dęta z OSP w Rajsku. 

Po mszy wszyscy w uroczystym pochodzie udali 
się na teren boiska strażackiego oraz na teren Zespołu
Szkół w Rajsku. Tam swoim przemówieniem powitał
wszystkich starosta dożynek, po nim glos zabrał Sekre-
tarz Gminy Opatówek. Panie z Kola Gospodyń Wiejskich 
częstowały wszystkich przybyłych tradycyjnie kawałkami 
chleba. Kolejnym punktem dożynek był występ Orkiestry 
Dętej z Rajska wraz grupą taneczną mażoretek. 
Na uczestników tegorocznych dożynek czekały liczne 
konkursy i atrakcje przygotowane przez organizatorów, 
m.in. obficie zastawiony stół biesiadny przygotowany 
przez Koło Gospodyń Wiejskich oraz grill wraz z lokal-
nymi trunkami przygotowany przez Radę Sołecką. Nie 
zabrakło też rozrywek dla najmłodszych, takich jak dmu-
chane zamki, trampolina i zjeżdżalnie. O oprawę mu-
zyczną całej imprezy zadbał zespół "PREMIUM". Nie-
przewidzianie pogoda zakończyła sobotnie świętowanie, 
gdyż ok. godz. 20:00 zaczął padać tak długo wyczeki-
wany przez rolników obfity deszcz. Jednak organizato-
rzy, kolejnego dnia, czyli w niedzielę, od godziny 16:00 
urządzili "poprawiny", które okazały się "strzałem 
w dziesiątkę" i cieszyły się bardzo dużym zainteresowa-
niem mieszkańców. 
 
Dożynki gminne w Szczytnikach 

W niedzielę, 13 września br., odbyły się dożynki 
gminno - parafialne w sąsiedniej, zaprzyjaźnionej gminie 
Szczytniki. O godzinie 12:30 rozpoczęła się msza św. 

odprawiona w kościele św. Mikołaja w Stawie, a część 
obrzędowa odbyła się na placu przy OSP w Szczytni-
kach. Samorząd gminy Opatówek reprezentowali: Se-
kretarz Gminy Krzysztof Dziedzic i Przewodniczący Ra-
dy Gminy Paweł Bąkowski. Po mszy i części obrzędowej 
uroczystości, wszyscy goście złożyli życzenia rolnikom 
i wyrazy uznania za ich pracę.

Po części oficjalnej uroczystości odbyła się pre-
zentacja dożynkowych stołów biesiadnych i degustacja 
potraw, biesiada muzyczna z kapelami i zespołami mu-
zycznymi oraz koncert orkiestr dętych. Wieczorem dla 
świętujących zagrał i zaśpiewał Zespół Felicjana 
Andrzejczaka - byłego wokalisty Budki Suflera. 
 
Konkurs kulinarny 

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
w Poznaniu, Zespół Doradczy w powiecie pleszewskim 
był organizatorem konkursu "Dziedzictwo Kulinarne - po-
trawy z ziemniaków". Z inicjatywy Krystyny Nowak - do-
radcy WODR w powiecie kaliskim, panie z Koła Gospo-
dyń Wiejskich w Michałowie Drugim wzięły w nim udział
przygotowując zgodnie z regulaminem potrawy w 3 ka-
tegoriach. Były to: zupa ziemniaczana z chrzanem, ko-
tlety z ziemniaków i sałatka ziemniaczana. 

Konkurs został zorganizowany jako impreza to-
warzysząca w ramach XXII Krajowych Dni Ziemniaka. 
Przystąpiło do niego 9 zespołów z 4 powiatów południo-
wej Wielkopolski. Powiat kaliski reprezentowały gminy: 
Opatówek, Godziesze oraz Koźminek. Powołana komi-
sja dokonała oceny zaprezentowanych potraw w oparciu 
o regulamin przygotowany przez organizatorów. 
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Po ocenie odbyła się ogólnodostępna, bezpłatna degu-
stacja dla osób, które przybyły na XXII Krajowe Dni 
Ziemniaka. Komisja postanowiła przyznać wszystkim 
zespołom równorzędne miejsca. Każdy zespół został
obdarowany wartościowymi nagrodami, upominkami 
i dyplomami. Staranność z jaką potrawy zostały przygo-
towane, aranżacja stoisk oraz prezencja - charaktery-
styczne fartuszki uczestniczek, sprawiły, że gmina Opa-
tówek została zaprezentowana w sposób godny i profe-
sjonalny. 
 
Konkurs na "zieloną zupę"

Koło Gospodyń Wiejskich w Opatówku zgłosiło
swój udział w konkursie kulinarnym na najsmaczniejszą
"zieloną zupę". Organizatorem konkursu jest Wielkopol-
ska Izba Rolnicza przy wsparciu posła na Sejm RP Pio-
tra Walkowskiego oraz Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich 
"Gospodyni". Patronat honorowy nad konkursem objął 
poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb oraz 
Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof 
Grabowski. Celem konkursu jest popularyzacja tradycyj-
nej kuchni wielkopolskiej, prezentacja umiejętności kuli-
narnych uczestników konkursu, wymiana doświadczeń
kulinarnych między uczestnikami oraz promowanie spo-
łecznej aktywności mieszkańców wsi. 

Konkurs odbywa się w dwóch etapach. Pierwszy 
etap odbył się w sobotę 18 lipca br. w sali Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Opatówku. Na degustację potraw 
przybyli przedstawiciele różnych instytucji i mieszkańcy 
Opatówka, m.in.: członek Zarządu Województwa Wiel-
kopolskiego Marzena Wodzińska, Sekretarz Gminy 
Krzysztof Dziedzic, kierownik GOPS Violetta Galant, 
Krystyna Nowak ODR, prezes Gminnej Spółdzielni 
"SCh" Eleonora Gieszczyńska, sołtys Opatówka Karoli-
na Olejniczak, dyrektor Zespołu Szkół im. St. Mikołaj-
czyka Marek Janiak, przedstawiciele OSP, prezes 
Związku Emerytów i Rencistów, członkinie z zaprzyjaź-
nionych Kół Gospodyń Wiejskich naszej gminy oraz rad-
ni gminy Opatówek, wśród nich Mateusz Walczak, któ-
remu organizatorki serdecznie dziękują za prowadzenie 
spotkania. 

Panie z KGW w Opatówku własnoręcznie przy-
gotowały konkursową zieloną zupę "pietruszkową z la-
nymi kluseczkami". Żeby było jeszcze bardziej zielono, 
goście otrzymali do degustacji kluski łyżką kładzione ze 
szpinakiem, naleśniki szpinakowe z łososiem, serkiem 
i sałatą oraz sałatki, karkówkę z sosem, a do picia ser-
wowana była mięta i miętówka. Wszystko wybornie 

smakowało, goście byli bardzo zadowoleni i najedzeni, 
były pochwały za pyszne potrawy, o czym świadczą też
miłe słowa uznania wpisane do kroniki. Całość imprezy 
umilała muzyka ludowa opatóweckiej kapeli "Sami Swoi", 
która była nagrodzona gromkimi brawami. Panie 
z Zespołu Śpiewaczego "Opatowianie", przy akompa-
niamencie akordeonu Jerzego Karolaka zaśpiewały "Hej 
tam za górą", "W ciemnym lesie" i "Tam dolina przy doli-
nie". 

Również Koło Gospodyń Wiejskich w Chełm-
cach dołączyło do uczestników konkursu na przygoto-
wanie najsmaczniejszej "zielonej zupy". 30 sierpnia 
2015 roku w trakcie Dożynek Gminno-Parafialnych 
w Opatówku, na stoisku promocyjnym KGW Chełmce 
uczestnicy degustowali zupę z zielonych ogórków. 
Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich przy OSP 
w Chełmcach przygotowały ponad 60 litrów gęstej, po-
żywnej zupy. Zieloną zupę degustowali m.in. parlamen-
tarzyści, Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego, Wójt 
Gminy Opatówek, radni Powiatu Kaliskiego oraz Gminy 
Opatówek, a także inni uczestnicy dożynek. 
 
Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych 

W dniach 11-13 września 2015 r. ulice Puław 
w województwie lubelskim wypełniał charakterystyczny 
dźwięk puzonów, klarnetów, saksofonów i innych in-
strumentów dętych. 600 młodych artystów z 12 orkiestr 
dętych z Polski i zagranicy wzięło udział w V Międzyna-
rodowym Festiwalu Orkiestr Dętych w Puławach. Kon-
certowali oni nie tylko w stolicy powiatu, ale także w Na-
łęczowie, Baranowie, Janowcu oraz w Kazimierzu Dol-
nym, gdzie występowali podczas rejsu statkiem po Wi-
śle, a także na rynku. Gala finałowa z dużym rozma-
chem odbyła się na stadionie miejskim w Puławach. 
Na festiwalu zaprezentowali się między innymi młodzi 
artyści z Żytna, Koronowa, Rząśni, Dzierzgowa, Rajska, 
Czajkowa, Przysuchy oraz goście ze Lwowa, Kijowa 
i Wilna. 

Nominowana w konkursie do udziału w tym fe-
stiwalu była po raz pierwszy Młodzieżowa Orkiestra Dę-
ta OSP z Rajska pod batutą kapelmistrza p. Adriana 
Wałowskiego wraz z grupą mażoretek prowadzoną
przez p. Natalię Miklas. Przez trzy dni w Puławach moż-
na było posłuchać koncertów artystów prezentujących 
kanon utworów przeznaczonych pod instrumenty dęte, 
jak również swobodne interpretacje popularnych hitów 
radiowych. Wyjazd orkiestry z Rajska możliwy był dzięki 
dofinansowaniu Gminy Opatówek. Orkiestra dziękuje 
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Wójtowi Gminy Sebastianowi Wardęckiemu oraz Sekre-
tarzowi Gminy Krzysztofowi Dziedzicowi za umożliwienie 
tego wyjazdu, by godnie reprezentować naszą gminę.

Otwarcie Domu Seniora w Liskowie 
W dniu 14 września br., odbyło się uroczyste 

otwarcie Domu Seniora "Bursztynowe Zacisze" w Li-
skowie. Uroczystość odbyła się z udziałem przedstawi-
cieli Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Biskupa 
Kaliskiego, parlamentarzystów, władz województwa 
wielkopolskiego, powiatu kaliskiego, gmin powiatu kali-
skiego oraz Miasta Kalisza. W imieniu Wójta Gminy 
Opatówek w uroczystości udział wziął Sekretarz Gminy 
Krzysztof Dziedzic. 

Dom "Bursztynowe Zacisze" umieszczono 
w pięknie wyremontowanym i dostosowanym do swojej 
nowej funkcji budynku po Zespole Szkół Ponadgimna-
zjalnych Nr 2 w Liskowie. Prowadzi go Fundacja 
"Z Godnością". Pełnić będzie ważną rolę całodobowej 
i profesjonalnej, specjalistycznej opieki nad osobami 
starszymi, niepełnosprawnymi, niesamodzielnymi i cho-
rymi. Jest to nowa oferta dla mieszkańców regionu kali-
skiego, którzy takiej pomocy potrzebują oraz ich rodzin, 
które nie mogą zapewnić takiej opieki. 
 
25-lecie ASO Opatówek 

18 września, z udziałem wielu zaproszonych go-
ści, pracowników i przedstawicieli firm współpracują-
cych, odbyły się uroczystości związane z 25-leciem ASO 
Opatówek. Przedsiębiorstwo ASO Opatówek powstało
w 1990 r. z przekształcenia Autoryzowanej Stacji Obsłu-
gi Samochodów Gminnej Spółdzielni "Samopomoc 
Chłopska" w Opatówku, w spółkę cywilną ASO Opató-
wek. Spółkę tę utworzyli wówczas: kierownik stacji ob-
sługi - Bolesław Macke i pracownica biura obsługi klienta 
- Ewa Domagalska. 

Początki działalności to handel artykułami moto-
ryzacyjnymi i usługi motoryzacyjne. Obecnie ASO jest 
pracodawcą dla 29 osób. Obroty firmy przekraczają
20 mln zł. Największymi producentami i dostawcami to-
warów są Orlen Oil, Orlen Paliwa, FW-Sędziszów, Cen-
tra Serwis Łódź. Odbiorcami firmy jest ponad 800 pod-
miotów. Firma posiada własną bazę magazynową,
transport, zaplecze techniczne, drogi dojazdowe i place 
manewrowe. Współpraca z wiodącymi liderami w branży
pozwala oferować najwyższej jakości produkty. Firma za 
swoją działalność w powiecie otrzymała kilka lat temu 
Medal Zasłużony dla Powiatu Kaliskiego. 

Gospodarze przyjęli zaproszonych gości w Pa-
łacu Tłokinia. Podczas jubileuszu odbyło się symbolicz-
ne przekazanie firmy nowemu pokoleniu na kolejne 
25 lat, podczas którego zaprezentowano trzech nowych 
członków zarządu, a pracownikom z najdłuższym sta-
żem wręczono wyróżnienia. 

Specjalne podziękowania skierowano do dwóch 
kobiet - członkiń zarządu: Ewy Domagalskiej i Anny 
Macke. W imieniu Gminy Opatówek, okolicznościowy 
grawer na ręce gospodarzy, przekazał Wójt Gminy Se-
bastian Wardęcki i Przewodniczący Rady Paweł Bąkow-
ski. Po części oficjalnej uroczystości, odbyły się pokazy 
taneczne w wykonaniu Mistrzów Wielkopolski 2015 i Wi-
cemistrzów Polski - Zuzanny Stróżyk i Adriana Torbiar-
czyka, a na zakończenie z recitalem wystąpiła Izabella 
Trojanowska. 
 
Imieniny Wsi Michałów 

W sobotę, 26 września br. w Michałowie Drugim 
odbyły się Imieniny Wsi - Michałki 2015, które zostały
połączone z zakończeniem projektu pt. "Budowa kom-
pleksu rekreacyjnego jako miejsca spotkań dla miesz-
kańców sołectwa Michałów Drugi". 

Uroczyste oddanie do użytku kompleksu rekre-
acyjnego odbyło się z udziałem gości: Wicemarszałka 
Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskie-
go, reprezentanta Marzeny Wodzińskiej członka Zarzą-
du Województwa Wielkopolskiego Piotra Tomankiewi-
cza, Starosty Kaliskiego Krzysztofa Nosala, Przewodni-
czącego Rady Powiatu Mieczysława Łuczaka, posłów 
na Sejm RP: Leszka Aleksandrzaka i Adama Rogackie-
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go oraz Wójta Gminy Opatówek Sebastiana Wardęckie-
go, Przewodniczącego Rady Gminy Pawła Bąkowskie-
go, Sekretarza Gminy Krzysztofa Dziedzica i radnego 
Sławomira Śnieguli. 

Dzięki tej inwestycji mieszkańcy będą mogli spo-
tkać się i zrelaksować na rekreacyjnym terenie, na wy-
posażenie którego składa się: stylowa altana drewniana, 
grill ogrodowy, stół piknikowy z ławkami oraz urządzenia 
siłowni zewnętrznej. Całość została ogrodzona i wyłożo-
na estetyczną kostką brukową.

Realizacja tego przedsięwzięcia została dofi-
nansowana przez Samorząd Województwa Wielkopol-
skiego w ramach Konkursu "Pięknieje wielkopolska 
wieś". W realizację projektu zaangażowali się sami 
mieszkańcy sołectwa, którzy w ramach wkładu własnego 
wykonali prace rozbiórkowe, ziemne oraz porządkowe. 
Wartość projektu wyniosła 52 842,35 zł, natomiast dofi-
nansowanie ze środków Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego to kwota 23 500 zł.

Kapela "Sami Swoi" nagrodzona 
Powiatowe Spotkanie z Kulturą, na którym uho-

norowani zostali twórcy i działacze kultury powiatu kali-
skiego, odbyło się w Gimnazjum w Dębem. Starosta Ka-
liski Krzysztof Nosal wręczył 12 nagród finansowych 
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania 
lub ochrony kultury za 2014 rok oraz 8 nagród honoro-
wych w tej dziedzinie. Wszystkie przyznał Zarząd Powia-
tu Kaliskiego na wniosek wójtów gmin. 

Uchwałą Zarządu Powiatu Kaliskiego nagrodę
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania 
i ochrony kultury za 2014 rok otrzymała Kapela Ludowa 
"Sami Swoi" z Opatówka. Pomysłodawcą i twórcą Kapeli 
Ludowej "Sami Swoi" jest mieszkaniec gminy Opatówek 
- Jerzy Knop, który z muzyką związany jest od najmłod-
szych lat. W 2010 roku, po konsultacjach swojego po-
mysłu z Wójtem Gminy Sebastianem Wardęckim i dy-
rektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku Mie-
czysławą Jaskułą, Jerzy Knop, wspólnie z innymi muzy-
kującymi mieszkańcami gminy, powołał do życia Kapelę
Ludową i nazwał ją "Sami Swoi". Początkowo grały
w niej 3 osoby, a obecnie kapela liczy 5 osób: Jerzy 
Knop - akordeon, Jerzy Karolak - skrzypce, Janina Karo-
lak - bęben, Czesław Marczak - klarnet i Roman Idzi-
kowski - trąbka. 

Kapela wykonuje utwory ludowe z regionu Wiel-
kopolski, ale nie tylko - w jej repertuarze nie brakuje tak-
że najbardziej znanych utworów biesiadnych. Zaprasza-

na jest do uświetnienia swoją muzyką wielu imprez 
o charakterze lokalnym oraz powiatowym. Kapela Lu-
dowa "Sami Swoi" brała udział w przeglądzie kapel lu-
dowych z południowej Wielkopolski, a w maju br., na 
przeglądzie kapel ludowych z Polski Centralnej w Siera-
dzu, zdobyła II miejsce w kategorii kapel opracowanych. 
 
Nowy dyrektor biblioteki w Opatówku 

Zarządzeniem Wójta Gminy Opatówek z dnia 
25 maja br. ogłoszony został konkurs na stanowisko Dy-
rektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów 
w Opatówku. Załącznikiem do zarządzenia był regula-
min, w którym określono wymagania dot. kwalifikacji 
kandydata, skład komisji konkursowej, zasady jej pracy, 
formę, przebieg oraz zasady rozstrzygnięcia konkursu. 
W konkursie złożone zostały dwie oferty: Małgorzaty 
Matysiak i Małgorzaty Judasz - obydwie panie są pra-
cownicami biblioteki w Opatówku. Komisja Rekrutacyjna 
w dniu 16 lipca dokonała czynności sprawdzających 
prawidłowość złożenia dwóch ofert i spełnienie wyma-
gań wskazanych w ogłoszeniu. Każda z kandydatek 
przedstawiła Komisji prezentację dotyczącą koncepcji 
funkcjonowania i rozwoju biblioteki z uwzględnieniem 
aspektów organizacyjnych i finansowych oraz realizo-
wania celów statutowych. W głosowaniu jawnym Komi-
sja Rekrutacyjna wybrała kandydaturę Pani Małgorzaty 
Matysiak, a Przewodniczący Komisji Krzysztof Dziedzic 
podkreślił w podsumowaniu konkursu, że wybór nie był
łatwy, ponieważ obie Panie znakomicie przygotowały się
do konkursu. W wyniku przeprowadzonego postępowa-
nia konkursowego oraz przeprowadzonych rozmów 
z kandydatkami, na dyrektora biblioteki została wybrana 
Małgorzata Matysiak, która, według komisji, przedstawiła
najlepszą koncepcję funkcjonowania biblioteki 
z uwzględnieniem aspektów organizacyjnych i finanso-
wych. 

W dniu 28 września br. w Urzędzie Gminy 
w Opatówku odbyło się spotkanie w obecności: Wójta 
Gminy Sebastiana Wardęckiego, Sekretarza Gminy 
Krzysztofa Dziedzica, Przewodniczącej Komisji Oświaty, 
Kultury, Sportu i Zdrowia Marleny Kiermas-Gruszki, 
Skarbnik Gminy Dagmary Gajewskiej-Pająk oraz człon-
ka komisji konkursowej - pracownika urzędu Marii 
Gruszki. 

Spotkanie było okazją do uroczystego wręczenia 
nominacji nowej dyrektorce Gminnej Biblioteki Publicz-
nej im. Braci Gillerów w Opatówku - p. Małgorzacie Ma-
tysiak, a także podziękowania za dotychczasową wielo-
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letnią pracę dotychczasowej dyrektorce, odchodzącej w 
tych dniach na emeryturę, p. Jadwidze Miluśkiej-Stasiak, 
która - jak podkreślono - wniosła wielki wkład w popula-
ryzację czytelnictwa, hołdowanie tradycji i historii. 

Pani Jadwiga Miluśka-Stasiak z biblioteką
w Opatówku związana jest od 1988 r., a jej dyrektorką
została w roku 1989. Jest niezwykle związana z miej-
scem swojego pochodzenia - gminą Opatówek. Dzięki 
niej popularyzowane są historyczne korzenie gminy i jej 
mieszkańców, gromadzone i opracowywane dokumenty 
o charakterze archiwalnym, fotografie i wspomnienia do-
kumentujące losy opatóweckich rodzin oraz zabytków. 
Z jej inicjatywy biblioteka w Opatówku nosi imię Braci 
Gillerów. 

Na spotkaniu obie panie zostały obdarowane 
przez władze bukietami kwiatów oraz upominkami, 
a p. Jadwiga Miluśka-Stasiak otrzymała pamiątkową ta-
bliczkę z podziękowaniami za wieloletnią współpracę.

Nowa wystawa w Muzeum Historii Przemysłu
W piątek, 2 października odbyło się uroczyste 

otwarcie wystawy pt. "Tabliczki maszynowe w zbiorach 
Muzeum Historii Przemysłu". Samorząd Gminy Opató-
wek reprezentował Przewodniczący Rady Gminy Paweł
Bąkowski. Muzeum w Opatówku kolekcjonuje już od lat 
dawne maszyny w tym krosna tkackie, maszyny parowe 
i inne. Praktyka muzealna pokazuje, że nie wszystko da 
się ocalić, trudno sobie przecież wyobrazić zachowanie 
np. całej tkalni, czy działu produkcyjnego z setkami ma-
szyn. Dlatego tak ważny i cenny jest zbiór tabliczek 
znamionowych. Dodać należy, że znakomita większość 
zbiorów została przekazana przez dyrektora Zakładu 
Procesów Specjalnych WSK PZL Kalisz p. Wiesława 
Gierę.

Najstarsza to tabliczka z honownicy z 1933 r. fir-
my Hille z Drezna, a najmłodsza z 2013 r. podarowana 
została przez producenta pieców do azotacji. Najcie-
kawszą z kolei jest tabliczka amerykańskiej obrabiarki 
wyprodukowanej dla francuskiej firmy Burton Fils. Ta-
bliczki pochodzą aż z 22 państw z 3 kontynentów: Ame-
ryki Północnej, Europy i Azji. 
 

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

WIADOMOŚCI BIBLIOTECZNE 
 

Rajd rowerowy na Zawodzie 

Wszelkie formy imprez oferowanych przez 
Gminną Bibliotekę Publiczną im. Braci Gillerów w Opa-
tówku cieszą się zawsze dużą popularnością. W nie-

dzielnym rajdzie rowerowym na Zawodzie, który odbył
się 12 lipca wzięły udział aż 44 osoby. Po krótkim in-
struktażu z bezpieczeństwa podczas wycieczek rowero-
wych, którego udzielił komandor rajdu Jan Stasiak, gru-
pa rowerzystów wyruszyła spod biblioteki kierując się
malowniczą i bezpieczną trasą na kaliskie Zawodzie. 
Na miejscu na uczestników rajdu czekał przewodnik, 
który oprowadzając wszystkich, opowiadał o historii 
i o badaniach prowadzonych na terenach najstarszej 
części Kalisza. 

Miłym zwieńczeniem podróży i lekcji historii 
o kaliskim grodzie było ognisko i możliwość zabawy 
z gliną. Tego, jak wyrabiać glinę, jak bawić się i tworzyć
z niej ciekawe rzeczy, opowiadała i uczyła Kamila Sa-
kowska, uczennica kaliskiego liceum plastycznego im. 
Tadeusza Kulisiewicza. Organizatorki dziękują p. Wio-
letcie Sieradzkiej, współwłaścicielce Cegielni w Cieni 
Pierwszej za udostępnienie gliny, bez której najmłodsi 
uczestnicy rajdu nie mieliby takiej frajdy. Świetne humo-
ry, dobra zabawa, lekcja historii o regionie oraz pogoda 
idealna do wyprawy rowerowej sprawiły, że wszyscy 
mieli poczucie bardzo udanego i mile spędzonego dnia. 
 
Spotkanie z Gosią Sulwińską i Rafałem Stanilewi-
czem 

W piątkowe popołudnie 17 lipca, na spotkaniu 
z Gosią Sulwińską i Rafałem Stanilewiczem, zorganizo-
wanym w Gminnej Bibliotece Publicznej, można było
dowiedzieć się jak niezwykłe, a czasem kuriozalne, by-
wają zwyczaje Filipińczyków. Goście spotkania spędzili 
na Filipinach aż 6 miesięcy, mogli zatem wiele zaobser-
wować. Choć Filipiny są dla turystów miejscem egzo-
tycznym i pięknym, to jednak przy dłuższym pobycie do-
strzega się wiele smutnych obrazków związanych 
z trudnym życiem prostych i biednych Filipińczyków. 

Bohaterowie spotkania korzystając z tak długie-
go pobytu w egzotycznej Azji odwiedzili także Wietnam, 
Japonię i Nepal. W tym ostatnim kraju byli na krótko 
przed tragicznym trzęsieniem ziemi, które nawiedziło ten 
kraj w kwietniu br. Z wielu doświadczeń na pewno dla 
Gosi i Rafała ważne były wrażenia estetyczne, gdy po-
dziwiali piękne zakątki Azji z majestatycznymi Himala-
jami w tle, czy podziemną rzeką na wyspie Palawan. 
Jednak to ludzie, szczególnie Nepalczycy, zapadli oboj-
gu w sercach i pamięci najbardziej. O przygodach Mał-
gosi i Rafała można poczytać na ich autorskim blogu: 
panikaispokoj.blogspot.com 
 



Wiadomości Gminne str. 17/32 

Narodowe czytanie "Lalki" 
5 września w całej Polsce, w parkach, na pla-

cach i ulicach miast i wsi, w instytucjach kultury, w wielu 
różnych miejscach oraz w środkach masowego przeka-
zu można było usłyszeć fragmenty "Lalki" Bolesława 
Prusa. Tego dnia przed Gminną Biblioteką Publiczną im. 
Braci Gillerów w Opatówku przeczytano 12 fragmentów 
powieści. Lektorami byli: Wójt Gminy Opatówek Seba-
stian Wardęcki, Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic, 
Przewodniczący Rady Gminy Paweł Bąkowski, dyrektor 
Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku 
Jolanta Pokojowa, polonistka ze Szkoły Podstawowej 
im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku Beata Frydry-
chowicz, dyrektor Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej 
Oddziału w Opatówku Maria Pracowita, adiunkt Uniwer-
sytetu Warszawskiego Anna Buncler, dyrektor Gminnej 
Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku Ja-
dwiga Miluśka-Stasiak, bibliotekarki: Małgorzata Judasz, 
Małgorzata Matysiak, Magdalena Misiak, Danuta Sie-
radzka oraz przyjaciele biblioteki: Jan Stasiak i Arka-
diusz Matysiak. 

Pogoda dopisała i czytanie mogło odbywać się
na szerokim chodniku przed biblioteką. W zaimprowizo-
wanym saloniku znalazły się zabytkowe meble, egzem-
plarze powieści Bolesława Prusa, lalka sprzed lat, tulski 
samowar i krzesła dla słuchaczy. Akcja bardzo zaintere-
sowała mieszkańców. Niektórzy przynieśli własne eg-
zemplarze Lalki i otrzymali pamiątkowy stempel w książ-
ce. Impreza przeniosła słuchaczy do dziewiętnasto-
wiecznej Warszawy Stanisława Wokulskiego, Ignacego 
Rzeckiego, Izabeli Łęckiej i innych bohaterów. Przywró-
ciła zainteresowanie powieścią Bolesława Prusa i za-
chęciła do czytania. Jesteśmy wdzięczni wszystkim lek-
torom, którzy bardzo poważnie potraktowali nasze za-
proszenie. Słuchanie ich interpretacji powieści było wiel-
ką przyjemnością, a stroje z epoki przybliżały przedsta-
wiane postaci. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przy-
szli posłuchać fragmentów powieści. Przekonaliśmy się,
że Narodowe Czytanie jest bardzo dobrą formą upo-
wszechniania czytelnictwa i propagowania klasyki pol-
skiej. Dziękujemy również wszystkim, którzy pomogli 
nam stworzyć atmosferę czasów akcji powieści: dyrekto-
rowi Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku Jerzemu 
Marciniakowi za wypożyczone meble i suknię, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku Mieczysławie 
Jaskule za wypożyczone stroje i szklane naczynia, Len-
ce Foltyńskiej za wypożyczoną lalkę należącą kiedyś do 

jej prababci oraz wszystkim osobom prywatnym, które 
nas wspierały w organizowaniu akcji czytania. 
 
Rajd rowerowy do Dębego 

Deszcz, który padał w niedzielę 20 września ra-
no, nie zniechęcił większości uczestników rajdu rowero-
wego "Powitanie jesieni". Ponad dwudziestoosobowa 
grupa wyruszyła przez Borów, Stary Nakwasin, Dębe-
Kolonię do Dębego. Pierwszy postój odbył się w Dębe-
Kolonii przy cmentarzu ewangelickim, gdzie chowano 
kolonistów. Obecnie cmentarz jest w bardzo złym stanie. 
Po dotarciu do Dębego, chętni mogli uczestniczyć we 
mszy św., po której ks. proboszcz Józef Nowacki wystą-
pił w roli przewodnika po świątyni. Uczestnicy rajdu wy-
słuchali ciekawostek o przeszłości parafii oraz o zabyt-
kowych elementach świątyni. Kościół w Dębem był
w czasie okupacji hitlerowskiej kościołem parafialnym 
dla 20 okolicznych parafii, w tym dla Opatówka. Miesz-
kańcy Opatówka i okolic, nieraz narażając się na aresz-
towanie, wędrowali wzdłuż torów kolejki wąskotorowej 
do Dębego, by uczestniczyć we mszy św., przyjąć I ko-
munię św. lub zawrzeć związek małżeński. Kolejnym 
etapem rajdu był spacer po cmentarzu parafialnym, 
gdzie uczestnicy wycieczki zapalili znicz na zbiorowej 
mogile żołnierzy polskich poległych we wrześniu 1939 r. 
na terenie pobliskiego majątku w Morawinie. Na cmenta-
rzu pochowana jest także przedstawicielka rodziny 
Repphanów, którzy byli fundatorami obecnego kościoła
w latach 1914-1926. 

Dębe i okolice rzeczywiście obfitują w dęby. Cie-
kawa jest przeszłość okolicy, gdzie archeolodzy natrafili 
na grób księcia plemiennego, co świadczy o historii się-
gającej początku naszej ery. Przemieszczając się po 
trasie rajdu uczestnicy próbowali znaleźć usytuowanie 
pozostałości dwóch grodów nad Swędrnią i w pobliżu
drogi do Kobierna. Kolejny etap wycieczki wiódł z Dębe-
go wygodną asfaltową drogą, przez Kobierno do Sło-
necznej. Tam odbyło się tradycyjne ognisko. Pogoda 
w czasie rajdu była całkiem dobra, pomimo chmur nie 
odczuwało się zimna, a chwilami nawet świeciło słońce. 
Uczestnikom dopisywał dobry humor, a jazda na rowe-
rze, dzięki coraz większej ilości nowych dróg asfalto-
wych w naszej okolicy, jest dużą przyjemnością.
Następny rajd planowany jest już na wiosnę, być może
w stronę Żelazkowa, do Zborowa, gdzie znajduje się za-
bytkowy kościół odrestaurowany dzięki znacznemu 
wkładowi środków unijnych, o którym opowiadał ks. ka-
nonik Józef Nowacki. 
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Spotkanie z Agnieszką Frączek 
Częsta i dobra współpraca Gminnej Biblioteki 

Publicznej im. Braci Gillerów i Szkoły Podstawowej im. 
Janusza Kusocińskiego w Opatówku owocuje zawsze 
udanymi przedsięwzięciami. Tym razem biblioteka, 
w porozumieniu z dyrektorem szkoły Mateuszem Przyja-
znym, zaprosiła Agnieszkę Frączek. Autorka wspania-
łych książek dla dzieci spotkała się z najmłodszymi 
uczniami szkoły podstawowej 24 września. Agnieszka 
Frączek jest doktorem habilitowanym językoznawstwa, 
germanistką i leksykografem, wykłada na Uniwersytecie 
Warszawskim. Swój czas poświęca także badaniom nad 
zabytkowymi, 300-letnimi słownikami polskimi i niemiec-
kimi. Jest redaktorem naukowym Wielkiego słownika 
niemiecko-polskiego, polsko-niemieckiego PWN, wyróż-
nionego przez magazyn literacki "Książki" tytułem 
Książki Roku 2010. 

Napisała wiele wspaniałych książek dla dzieci. 
Jest laureatką Nagrody Edukacja 2008, wyróżnienia Du-
ży Dong, przyznawanego przez Polską Sekcję IBBY 
oraz nagrody im. Marii Weryho-Radziwiłłowicz. Aktualnie 
mieszka w Warszawie, mówi o sobie, że jest wielką mi-
łośniczką psów i kotów, które często stają się bohatera-
mi jej książek. Wolny czas lubi spędzać na wsi, szcze-
gólnie w pobliżu lasu. Podczas spotkania autorka roz-
mawiała z dziećmi o tym jak powstają jej książki i skąd
czerpie pomysły. Bawiła słuchaczy czytając fragmenty 
wierszyków, wyjaśniała niektóre reguły językowe, przy-
taczała przykłady wyrazów mających wiele znaczeń
i odpowiadała na zadawane przez dzieci pytania. 
Po spotkaniu dzieci miały możliwość zakupienia książek 
Agnieszki Frączek, w których autorka wpisywała dedy-
kacje i autografy. 
 

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

WIADOMOŚCI SPORTOWE 
 

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

tówku odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, 
w których udział wzięło 17 drużyn (w tym 4 żeńskie), 
zgłoszonych przez 8 jednostek Ochotniczych Straży Po-
żarnych z terenu gminy Opatówek. Po wprowadzeniu 
drużyn na plac zawodów przez Komendanta Gminnego 
druha Stanisława Barana, nastąpiło wciągnięcie flagi na 
maszt. Poczet flagowy wystawiła OSP w Cieni Pierw-
szej, a oprawę muzyczną zawodów zapewniła Orkiestra 
Dęta OSP w Chełmcach. Druh komendant złożył meldu-

nek dh Sebastianowi Wardęckiemu, a otwarcia zawo-
dów dokonał Prezes ZOG ZOSP RP dh Bogdan Mar-
szał.

Po słowach powitania rozpoczęła się rywaliza-
cja, która toczyła się w czterech grupach. Członkowie 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych rywalizowali we-
dług regulaminu CTIF - do pokonania mieli sztafetę
o długości 400 m i ćwiczenie bojowe. Dorośli rywalizo-
wali według regulaminu męskich i kobiecych drużyn po-
żarniczych - do pokonania mieli sztafetę 7x50m i ćwi-
czenie bojowe. Najlepsi zawodnicy zostali uhonorowani 
pucharami, dyplomami oraz nagrodami finansowymi 
ufundowanymi przez samorząd gminny. Nad prawidło-
wym przebiegiem zawodów czuwała komisja sędziow-
ska, której przewodniczył mł. kpt. Krzysztof Kupaj z Ko-
mendy Miejskiej PSP w Kaliszu; drugim sędzią był mł.
kpt. Tadeusz Niziołek. W trakcie zawodów pokaz ratow-
nictwa zaprezentowała Dziecięca Drużyna Pożarnicza 
przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmcach. 

Wraz z organizatorami zawodnikom kibicowali 
licznie zgromadzeni sympatycy pożarnictwa, strażacy 
i ich rodziny oraz zaproszeni goście, wśród nich byli 
m.in.: poseł na Sejm Leszek Aleksandrzak, Przewodni-
czący Rady Powiatu Mieczysław Łuczak, Wójt Gminy 
Sebastian Wardęcki, radni, prezesi OSP i członkowie 
Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Opatówku. 
Tegoroczne zawody były eliminacjami do zawodów po-
wiatowych w grupie męskich i kobiecych drużyn pożar-
niczych, które odbyły się 2 sierpnia w gminie Blizanów. 
Naszą gminę reprezentowała OSP z Rajska (w grupie C 
- kobiety) i OSP z Chełmc (w grupie A - mężczyźni). 

Organizatorami zawodów byli: Zarząd Oddziału
Gminnego Związku OSP RP oraz Urząd Gminy w Opa-
tówku, a gospodarzami tegorocznych zawodów byli Za-
rząd oraz druhowie z OSP w Borowie. Opiekę medyczną
w czasie zawodów zapewniła dr Elżbieta Kawala. 
Nagłośnienie i obsługę muzyczną prowadził p. Kamil 
Kwiatkowski - DJ Long. Zarząd Gminny Związku OSP 
RP w Opatówku składa serdeczne podziękowanie za 
sprawne przygotowanie zawodów. Na zakończenie za-
wodów przewidziano uroczyste podsumowanie, odczy-
tanie protokołu oraz wręczenie dyplomów, pucharów 
i nagród finansowych za udział i poszczególne miejsca 
dla jednostek OSP biorących udział w zawodach. Uro-
czystego wręczenia wyróżnień w poszczególnych kate-
goriach dokonali druhowie: Sebastian Wardęcki Wójt 
Gminy i Bogdan Marszał Prezes ZOG ZOSP OSP RP. 
Klasyfikacja końcowa zawodów: 
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Dziewczęta: 
1. Opatówek - łącznie 1000 punktów 
2. Tłokinia Wielka - 981 
3. Chełmce - 972 
 

Chłopcy: 
1. Tłokinia Wielka - 1034 
2. Porwity - 1026 
3. Sierzchów - 961 
4. Opatówek II - 951 
5. Chełmce - 921 
6. Opatówek I - 913 
 

Kobiece i Męskie Drużyny Pożarnicze 
Kat. "C" - Kobiety
1. Rajsko - łączny czas 147 sekund 
Kat. "A" - Mężczyźni
1. Chełmce - 105 
2. Rajsko I - 116 
3. Tłokinia Wielka - 119 
4. Rajsko II - 120 
5. Cienia Druga - 126 
6. Borów - 133 
7. Sierzchów - 152 
 
Rajd charytatywny "Drynda" 

Już po raz piąty opatówecka ekipa reprezento-
wała gminę Opatówek w rajdzie charytatywnym 
"DRYNDA" pojazdów starych i klasycznych. Ekipa 
z Opatówka kilkakrotnie brała udział w rajdzie, który 
znany był też pod nazwą "Złombol". W tym roku wyru-
szyli starym Polonezem, a start odbył się 18 lipca br. 
z kompleksu Pałacowo-Parkowego w Boratynie (pow. ja-
rosławski, woj. podkarpackie). Środki zebrane z tego 
rajdu trafiły do dzieci chorych i potrzebujących w Jaro-
sławiu. W starcie wzięło udział 48 załóg, z czego kilka 
nie ukończyło rajdu. 

Nasza ekipa, po wymianie alternatora w miej-
scowości Turda w Rumunii, wróciła do domu bez więk-
szych problemów. Przejechaliśmy 3500 km przez Sło-
wację, Węgry, Rumunię, trasę transfogarską na wys. 
2545 n.p.m. zwiedzając po drodze zamki Drakuli. Nasi 
uczestnicy reprezentowali gminę na rajdach: Złombol 
w 2010 r., Istambuł w 2012 r., Grecja Olimp w 2013 r. 
oraz Finlandia Nordkap w 2014 r. Uczestnicy wyjazdu 
składają podziękowania samorządowi gminy Opatówek 
oraz wszystkim osobom i firmom, które pomogły w tego-
rocznym wyjeździe. 
 

Rajd Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 
Osiem drużyn z sześciu jednostek OSP z terenu 

gminy Opatówek: Borowa, Chełmc, Cieni Drugiej, Mi-
chałowa Drugiego, Opatówka oraz Sierzchowa wzięło
udział w kolejnej edycji Gminnego Rajdu Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych. Młodzież wzięła udział w rajdzie, 
aby doskonalić sprawność fizyczną, popularyzować tu-
rystykę pieszą, pogłębiać wiedzę z zakresu pożarnictwa, 
popularyzować młodzieżowe drużyny pożarnicze, 
a przede wszystkim, aby się dobrze bawić. Rajd rozpo-
czął się w sali strażackiej OSP w Zdunach, gdzie oprócz 
spraw organizacyjnych, młodzi adepci pożarnictwa wy-
słuchali prelekcji na temat historii terenu wygłoszonej 
przez dh Bogdana Marszała - Prezesa Zarządu Oddzia-
łu Gminnego Związku OSP RP w Opatówku. 

Uczestnicy mieli do pokonania dwa odcinki tra-
sy. Pierwszy, ponad trzykilometrowy prowadził ze Zdun 
do Trojanowa. Poszczególne drużyny, według wyloso-
wanej kolejności, przystąpiły do pierwszej konkurencji 
rajdowej, jaką było drużynowe napełnianie szklanki wo-
dą za pomocą dwóch łyżeczek. Maszerując dalej wy-
znaczoną trasą, uczestnicy rajdu napotkali kolejne punk-
ty kontrolne z konkurencjami: rzut do hełmu strażackie-
go, rozwijanie i zwijanie węża na czas, śpiew lub recyta-
cja hymnu strażackiego oraz rozpoznanie sprzętu stra-
żackiego. Kolejny odcinek rajdu rozgrywany był w Sza-
łem, dokąd uczestników zawiozły samochody strażackie. 
Tam czekały na nich kolejne konkurencje: rzut ziemnia-
kiem do celu, bieg w workach, konkurs wiedzy o regionie 
oraz sztafeta sprawnościowa rozgrywana na nowo 
otwartym boisku wielofunkcyjnym. Na trasie rajdu każdej 
drużynie towarzyszył pełnoletni opiekun. Dla nich zorga-
nizowana była ostatnia konkurencja - strzał do pustej 
bramki z różnej odległości. Z tym nie tak prostym na po-
zór zadaniem najlepiej poradził sobie opiekun z Micha-
łowa Drugiego. 

Rajd zakończył się wspólnym strażackim ogni-
skiem oraz wręczeniem pucharów, dyplomów i nagród. 
W klasyfikacji generalnej rajdu najlepsza okazała się
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Sierzchowa, drugie 
miejsce zajęła drużyna MDP Opatówek, a na trzeciej 
pozycji uplasowała się drużyna z Michałowa. Organiza-
torami rajdu, nad którym patronat objął Wójt Gminy Se-
bastian Wardęcki, byli: Zarząd Oddziału Gminnego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Opatów-
ku oraz Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy. Ro-
lę gospodarza pełnili druhowie z OSP w Zdunach, OSP 
w Trojanowie oraz OSP w Szałem. Organizatorzy ser-
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decznie dziękują wszystkim osobom i instytucjom, które 
pomogły w organizacji rajdu oraz wszystkim jego 
uczestnikom. Do zobaczenia na kolejnym rajdzie! 
 
Mecz piłki ręcznej w Opatówku 

W sobotę, 19 września, w Hali Sportowej im. 
Polskich Olimpijczyków w Opatówku odbył się mecz II 
kolejki piłki ręcznej rozgrywek pierwszoligowych pomię-
dzy MKS Kalisz, a Pomezanią Malbork. MKS przejął 
kontrolę nad grą w pierwszej połowie. Konsekwentna 
gra w ataku pozwoliła zespołowi z Kalisza szybko od-
skoczyć od graczy z Malborka i kontrolować 3-4 bram-
kową przewagę. Ostatecznie na przerwę schodzili z pro-
wadzeniem 13:9. Niestety MKS nie wykorzystał sporej 
przewagi uzyskanej w pierwszej połowie meczu. Tuż po 
zmianie stron, już pięć minut po rozpoczęciu drugiej po-
łowy, zespół z Malborka odrobił niemal całe straty. O lo-
sach pojedynku zadecydowały trafienia gości w końców-
ce meczu. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem: 
MKS Kalisz - Pomezania Malbork 25:27 (13:9). 

Składy drużyn: MKS Kalisz: Jarosz, Potocki - 
Galewski, Drej, Misiejuk, Książek, Wawrzyniak, Nierad-
ko, Bałwas, Sieg, Nowakowski, Kobusiński, Czerwiński, 
Adamski. Pomezania Malbork: Kądziela - Wiak, Cieślak, 
Michałów, Boneczko, Cielątkowski, Nawrocki, Perwenis, 
Nowaliński, Gryż, Dawidowski. Sędziowie: Kałużny oraz 
Musiał (Opole/Antoniów). 
 
Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym 

Przy pięknej, sprzyjającej pogodzie, na terenie 
dwóch gmin: Opatówek i Godziesze Wielkie, rozegrane 
zostały Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym 
w jeździe na czas dwójek oraz drużyn. 2 października, 
kolarze z najlepszych klubów w Polsce walczyli o meda-
le w jeździe na czas par i drużyn na trasie Opatówek - 
Godziesze Wielkie - Opatówek. 

W uroczystym otwarciu Mistrzostw Polski udział
wzięli: Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
Marzena Wodzińska, Kierownik Oddziału Sportu Depar-
tamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego 
w Poznaniu Mariusz Kubiak, Prezes Wielkopolskiego 
Związku Kolarskiego i Sekretarz Zarządu Polskiego 
Związku Kolarskiego Lucjusz Wasilewski, Dyrektor Spor-
towy Wielkopolskiego Związku Kolarskiego Andrzej Pią-
tek, Prezes Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego Bog-
dan Jamroszczyk, Wiceprezes KTK Marek Kryszak, Sta-
rosta Kaliski Krzysztof Nosal, Wiceprezydent Miasta Ka-
lisza Artur Kijewski, Zastępca Naczelnika Wydziału Kul-
tury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Ka-
liszu Urszula Bogaczyk, Wójt Gminy Opatówek Seba-
stian Wardęcki, Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic. 

Start i meta, podobnie jak podczas mistrzostw 
w zeszłym roku znajdowały się przy Muzeum Historii 
Przemysłu w Opatówku. Dekoracja najlepszych zawod-
niczek i zawodników zorganizowana została w pięknej 
scenerii "wyspy", tuż obok stawów przy ul. Poniatow-
skiego. 4 października rozegrana została jazda czas 
drużyn ze startem i metą w Godzieszach Wielkich. Za-
wodnicy, w zależności od kategorii startowali na dystan-
sach od 29 do 58 km. Imprezą towarzyszącą Mistrzo-
stwom Polski było Gminne Święto Sportu, w ramach któ-
rego odbyły się różnego rodzaju zmagania sportowo-
rekreacyjne. 
 
Wyścig dwójek 
Juniorki młodsze:
Trzebińska Aleksandra, Bielawska Klaudia - UKS Koź-
minianka Koźminek 
Kowalska Julia, Polak Wiktoria - KTK Kalisz 
Topolska Karina, Seremak Patrycja - BCM Nowatex 
Duet Goleniów 1 
Juniorzy młodsi:
Richter Wiktor, Papierski Damian - UKS Koźminianka 
Koźminek 1 
Lewandowski Artur, Kwiatkowski Maciej - UKS Coperni-
cus SMS Toruń 1
Kostański Mateusz, Lorenc Adrian - KLTC Konin 
Juniorki:
Pikulik Daria, Pikulik Wiktoria - BCM Nowatex Ziemia 
Darłowska 1 
Skalniak Agnieszka, Skubaja Zuzanna - TKK Pacific 
Nestle Toruń
Dąbrowska Patrycja, Lipiejko Karolina - ALKS Stal 
Grudziądz 2  
Juniorzy:
Czubak Dawid, Krawczyk Szymon - KTK Kalisz 1 
Sajnok Szymon, Sowiński Artur - GKS Cartusia Kartuzy 
Banaszek Alan, Banaszek Norbert - BDC Nosir Nowy 
Dwór Mazowiecki 
Kobiety Open:
Brzeźna Monik, Brzeźna-Bentkowska Paulina - TKK 
Pacific Nestle Toruń 2
Humelt Weronika, Płosaj Nikol - UKS Mróz Jedynka 
Kórnik 1 
Wilkos Katarzyna, Kardas Aleksandra - TKK Pacific 
Nestle Toruń 1
Mężczyźni Open:
Gradek Kamil, Bernas Paweł - Active Jet Team 1 
Kiendyś Tomasz, Kurek Adrian - CCC Sprandi 
Polkowice 1 
Marycz Jarosław, Taciak Mateusz - CCC Sprandi 
Polkowice 2 
 
Wyścig drużyn 
Juniorki młodsze:
ALKS Stal Ocetix Iglotex Grudziądz 
UKS Mróz Jedynka Kórnik 
KTK Kalisz 
Juniorzy młodsi:
UKS Copernicus Sms Toruń
UKS Koźminianka Koźminek 
TKK Pacific Nestle Fitness Toruń
Juniorki:
KK BCM Nowatex Ziemia Darłowska 
ALKS Stal Ocetix Iglotex Grudziądz 1 
ALKS Stal Ocetix Iglotex Grudziądz 2 
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Juniorzy:
KTK Kalisz 
GKS Cartusia Kartuzy 
ALKS Stal Ocetix Iglotex Grudziądz 
Kobiety Open:
Pacific Nestle Fitness Toruń 1
UKS Mróz Jedynka Kórnik 1 
LKS Atom Mat Dzierżoniów 
Mężczyźni Open:
CCC Sprandi Polkowice 1 
Active Jet Team 
CCC Sprandi Polkowice 2 
 

Wójt Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki składa ser-
deczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się
do sprawnej organizacji tegorocznych mistrzostw: pra-
cownikom Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Kultury 
i Gimnazjum w Opatówku oraz strażakom ochotnikom 
z jednostek OSP w gminie Opatówek. 
 
Rajd "Barwy Jesieni" 

Kolejna odsłona XVI Rajdu "Barwy Jesieni" na-
stąpiła 2 października br. w miejscowości Słoneczna, 
która na szczęście przez 15 lat wywiązuje się ze swej 
nazwy, przynajmniej wobec "barwnych" rajdowiczów. 
Rajd "Barwy Jesieni" realizuje założone cele: 

- popularyzację turystyki pieszej i kolarskiej 
- budzenie wrażliwości na piękno przyrody 
- promowanie edukacji regionalnej 
- popularyzację idei zdobywania odznak turystyki 

kwalifikowanej 
- poznawanie piękna Ziemi Kaliskiej 
- nauczanie w ramach ścieżek międzyprzedmioto-

wych 
- wyrabianie tężyzny fizycznej i odporności psychicz-

nej 
W XVI rajdzie wzięło udział 405 uczestników z 11 szkół
powiatu kaliskiego. Uczestnikom zaproponowano udział
w następujących konkursach: 
- "Znam Ziemię Kaliską" - konkurs krajoznawczy 
- konkurs dendrologiczny 
- projekt znaczka na rajd następny 
- wygląd grupy (strój turystyczny, proporzec) 
- wykonanie piosenki turystycznej 
 

Najlepsze miejsca zdobyli: 
konkurs krajoznawczy:
I miejsce - zespół Gimnazjum Nr 3 (Patrycja Kujawa, 
Agnieszka Jarosik) 

II miejsce - zespół SP Nr 11 w Kaliszu (Iza Maciejewska, 
Gabriela Zduniak) 
III miejsce - zespół SP w Opatówku (Hanna Warszew-
ska, Iza Mazurowska) 
konkurs krajoznawczy:
I miejsce (ex aequo) - Gimnazjum Nr 3 (Julia Ptak, Zofia 
Kamińska), SP Nr 11 w Kaliszu (Katarzyna Nawrocka, 
Paulina Frasunkiewicz), SP Nr 9 w Kaliszu (Julia Grzy-
wacz, Karolina Chibner), SP Nr 8 w Kaliszu (Julia Waw-
rzyniak, Paulina Świeżyńska) 
wygląd grupy:
I miejsce (ex aequo) - SP w Opatówku, Gimnazjum Nr 2 
w Kaliszu, Gimnazjum w Opatówku 
wykonanie piosenki turystycznej:
I miejsce (ex aequo) - SP w Opatówku, Gimnazjum Nr 2 
w Kaliszu 
projekt znaczka na rajd następny:
I miejsce - Wiktoria Gralińska, SP w Opatówku 
II miejsce - Gabriela Zduniak, SP Nr 11 w Kaliszu 
III miejsce - Daria Sapińska, SP Nr 11 w Kaliszu 

W miejscu piknikowania, Prezes Kaliskiego Od-
działu PTTK im. Stanisława Graevego Mateusz Przyja-
zny, przywitał gości: Sekretarza Gminy, jednocześnie 
radnego powiatu kaliskiego Krzysztofa Dziedzica oraz 
leśniczego z Nadleśnictwa Kalisz Tomasza Cierniaka. 
W międzyczasie wszyscy uczestnicy rajdu zjedli wspa-
niały żurek sponsorowany przez PTTK. Nadto opieku-
nom grup zapewniono upragnioną kawę (lub herbatę)
z cukrem trzcinowym (dbamy o standardy). Konkurs dla 
opiekunów "Masz babo placek" wygrała Eliza Świerk 
(Gimnazjum Nr 3 w Kaliszu), która jako jedyna zdobyła
maksymalną ilość punktów. Po podsumowaniu wszyst-
kich wyników okazało się, że w klasyfikacji końcowej 
miejsca na podium zdobyły szkoły: 
I miejsce i Puchar Starosty Kaliskiego - Szkoła Podsta-
wowa Nr 11 w Kaliszu 
II miejsce i Puchar Starosty Kaliskiego - Szkoła Podsta-
wowa w Opatówku 
III miejsce i Puchar Starosty Kaliskiego - Gimnazjum 
Nr 2 w Kaliszu 
Wspaniałe nagrody rzeczowe ufundowali: 
- Starostwo Powiatowe w Kaliszu 
- Gmina Opatówek 
- Kaliski Oddział PTTK im. Stanisława Graevego 
- Urząd Miejski w Kaliszu 
- Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Kalisz 
Należy docenić również osobowy i materialny wkład Ze-
społu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku 
w zabezpieczenie obsługi (stoliki, krzesła, nagłośnienie, 
transport etc.) oraz pomoc uczennic i uczniów tej szkoły
w przygotowanie i uporządkowanie mety rajdu. Szcze-
gólne podziękowania należą się paniom: Wandzie Pie-
trzykowskiej, Agnieszce Figiel i Danucie Urbaniak. 

Nagrody i dyplomy wręczali: Krzysztof Dziedzic - 
Sekretarz Gminy Opatówek, Tomasz Cierniak - leśniczy, 
Mateusz Przyjazny - pomysłodawca i komandor Rajdu, 
Prezes Kaliskiego Oddziału PTTK im. St. Graevego. 
 

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

WIADOMOŚCI OŚWIATOWE 
 

Awanse zawodowe nauczycieli 
Jak co roku w naszej gminie odbyły się postę-

powania egzaminacyjne dla nauczycieli, którzy ubiegali 
się o stopień nauczyciela mianowanego. Po pomyślnie 
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zakończonych egzaminach 5 nauczycieli kontraktowych, 
po złożeniu ślubowania, w obecności władz samorzą-
dowych, otrzymało z rąk Wójta Gminy Opatówek Seba-
stiana Wardęckiego akt nadania stopnia nauczyciela 
mianowanego. W tym roku byli to: Joanna Kościańska - 
nauczycielka języka angielskiego z Zespołu Szkół im. 
Jana Pawła II w Chełmcach, Izabela Krupińska - na-
uczycielka języka polskiego z Zespołu Szkół w Tłokini 
Wielkiej, Katarzyna Lewicka - nauczycielka języka an-
gielskiego i Kamila Ludwiczak - pedagog - obie ze Szko-
ły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku 
oraz Danuta Sieradzka - nauczycielka bibliotekarka 
z Zespołu Szkół w Rajsku. 

W uroczystości uczestniczyli również: Krzysztof 
Dziedzic Sekretarz Gminy Opatówek, Mateusz Przyja-
zny Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusociń-
skiego w Opatówku oraz Arkadiusz Łańduch Dyrektor 
ZEAS Gminy Opatówek. Panie zostały obdarowane 
również kwiatami. 

Po części oficjalnej była też chwila na rozmowę
dotyczącą przebiegu awansów zawodowych nauczycieli 
oraz przygotowania do nowego roku szkolnego. Wszyst-
kim mianowanym nauczycielom serdecznie gratulujemy 
i życzymy dalszego pomyślnego rozwoju po ścieżkach 
awansu zawodowego. 
 
Rozpoczęcie roku szkolnego 

1 września, uroczystymi akademiami w każdej 
placówce oświatowej w gminie Opatówek, rozpoczął się
nowy rok szkolny 2015/2016. Nauczyciele i uczniowie 
wrócili już z wakacji wypoczęci i gotowi do podjęcia no-
wych wyzwań i obowiązków. Z kolejnym rokiem szkol-
nym do pracy z uczniami przystąpi 153 nauczycieli. 
W tym dniu we wszystkich szkołach i przedszkolach od-
była się inauguracja roku szkolnego dla 1262 uczniów 
w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz dla 281 
przedszkolaków w przedszkolu w Opatówku oraz od-
działach przedszkolnych przy szkołach w Opatówku, 
Tłokini Wielkiej, Rajsku i Chełmcach. We wszystkich 
placówkach oświatowych odbyły się uroczyste akademie 
z udziałem uczniów, nauczycieli i rodziców oraz władz 
samorządowych gminy Opatówek. 

Wszystkie placówki oświatowe w naszej gminie 
zostały w pełni przygotowane do prowadzenia zajęć 
edukacyjnych. Wykonano potrzebne remonty oraz prace 
porządkowe. Doposażono sale lekcyjne w niezbędny 
sprzęt wraz z pomocami dydaktycznymi. Dwie szkoły: 

w Tłokini Wielkiej i Chełmcach zyskały dodatkową bazę
sportową w postaci boisk wielofunkcyjnych. 
 
Przedszkolaki z wizytą w urzędzie gminy 

W dniu 2 października grupa przedszkolaków 
z Publicznego Przedszkola w Opatówku, pod opieką
wychowawczyń była gościem w Urzędzie Gminy w Opa-
tówku. Godzinny pobyt w urzędzie rozpoczął się od wi-
zyty w sali sesyjnej. Dzieci zasiadły za stołem, przy któ-
rym zazwyczaj obradują radni i sołtysi na posiedzeniach. 
Bezbłędnie potrafiły rozpoznać symbole narodowe 
i gminne. 

Następnym etapem wizyty był gabinet Wójta 
oraz Sekretarza, gdzie dzieci mogły poznać specyfikę
funkcjonowania gminy. Wójt i Sekretarz opowiedzieli 
dzieciom o pracy urzędników i funkcji urzędu w gminie. 
Chętnie odpowiadali na wszystkie pytania i rozwiali wąt-
pliwości przedszkolaków. Na zakończenie dzieci dostały
drobne upominki i piękne jabłka. 
 
Akcja poboru krwi 

Ponad 50 osób oddało krew podczas akcji prze-
prowadzonej 2 sierpnia na Placu Wolności w Opatówku. 
Akcję pod patronatem Wójta Gminy Sebastiana War-
dęckiego zorganizowała Rejonowa Rada Honorowego 
Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża w Kaliszu. 
2 sierpnia ambulans kaliskiego Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zawitał do Opatówka. 

Zaparkowany w centrum miejscowości pojazd 
oraz towarzyszący mu namiot PCK, od początku akcji 
budziły zainteresowanie mieszkańców gminy i gości. 
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Przekładało się to na gotowość do podzielenia się
cząstką siebie. Chociaż nie wszyscy chętni spełnili wy-
mogi warunkujące dopuszczenie do oddania krwi, to ca-
ła akcja zakończyła się niewątpliwym sukcesem. Na wy-
soką frekwencję złożyło się także nagłośnienie akcji 
m.in. poprzez liczne plakaty oraz system powiadamiania 
SMS. Wątpliwości niezdecydowanych rozwiewali już na 
miejscu doświadczeni krwiodawcy PCK, którymi kiero-
wał przewodniczący rady HDK PCK Janusz Sibiński. 

Ostatecznie licznik akcji zatrzymał się na 54 
dawcach, zakwalifikowanych do oddania krwi spośród 
ponad 70 kandydatów, a wśród oddających 22 osoby to 
dawcy pierwszorazowi. W ten sposób niedzielna akcja 
przyniosła 24 litry bezcennego leku ratującego życie. 
Jako jedni z pierwszych krew oddali radna Marlena 
Kiermas-Gruszka i Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic. 
Po oddaniu krwi na dawców czekał "obowiązkowy" ze-
staw czekolad. Z kolei, z rąk organizatora, otrzymali oni 
pamiątkowe podziękowanie i wylosowany drobny upo-
minek, a także przygotowane przez Urząd Gminy 
w Opatówku gadżety. 

 
********** 

 
PRZEDSZKOLE W OPATÓWKU 
 
Nowy rok szkolny 

W roku szkolnym 2015/2016 do przedszkola 
w Opatówku zostało przyjętych 116 dzieci. Dzieci zosta-
ły podzielone na pięć grup wiekowych: Biedronki (3 lat-
ki), Motylki (3-4 latki), Zajączki (4-5 latki), Wiewiórki 
(3-4 latki) oraz Mrówki (4-5 latki). Wszystkie sale wzbo-
gacone zostały o ciekawe, kolorowe zabawki, które 
sprawiły dzieciom dużo radości. W przedszkolu prowa-
dzone są zajęcia rytmiki oraz zajęcia z języka angiel-
skiego dla dzieci 5-letnich w ramach podstawy progra-
mowej. Na prośbę rodziców nasza placówka planuje 
zorganizować zajęcia dodatkowe dla dzieci - kurs tańca 
towarzyskiego oraz współczesnego, które odbywać się
będą w godzinach popołudniowych. Zajęcia będą opła-
cane przez rodziców. 
 
Wycieczka do Centrum Edukacji Leśnej 

Dzieci z najstarszych grup wiekowych odwiedziły
Centrum Edukacji Leśnej w Winiarach. Uczestniczyły

tam w ciekawych zajęciach tematycznych prowadzonych 
przez panią leśnik. Okazało się, że las to bardzo cieka-
we miejsce i chętnie będziemy chodzić tam na wycieczki. 

Dzień Przedszkolaka 
24 września w przedszkolu obchodziliśmy Ogól-

nopolski Dzień Przedszkolaka, który został uświetniony 
przez pokaz magii i iluzji w wykonaniu iluzjonisty "Apolli-
no". "Czarodziej", jak nazwały go dzieci, nauczył je za-

klęcia, dzięki któremu potrafiły wykonać magiczną
sztuczkę i przez chwilę poczuć się małym iluzjonistą.

********** 
 

SZKOŁA PODSTAWOWA W OPATÓWKU 
 
Program "Erasmus+" 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego 
w Opatówku napisała projekt na Konkurs 2014 w ra-
mach programu Erasmus+, Akcja KA1 - Mobilność edu-
kacyjna, typ akcji Mobilność kadry edukacji szkolnej. 
Z przyczyn finansowych projekt znalazł się na liście re-
zerwowej programu Erasmus+. W dniu 15.12.2014r. pro-
jekt "Lecimy uczyć się, by świat mógł przylecieć do nas" 
został zatwierdzony do realizacji ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu 
"Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej", reali-
zowanego w trybie pozakonkursowym, którego benefi-
cjentem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Re-
alizacja projektu odbywała się na zasadach programu 
Erasmus+. Przyznana kwota dofinansowania dla projek-
tu wyniosła 28930,00 EUR, co stanowi równowartość 
kwoty 121388,21 PLN przeliczonej po średnim kursie 
miesięcznym Komisji Europejskiej z dnia ogłoszenia 
konkursu 2014 do programu Erasmus+, tj. 12.12.2014r. 
1EUR=4,1942 PLN. 

Głównym celem projektu było szkolenie kadry za 
granicą w formie kursu języka angielskiego z elementa-
mi metodyki dla nauczycieli anglistów oraz kursu języka 
angielskiego na poziomie podstawowym dla nauczycieli 
przedmiotowców i specjalistów. Projekt skierowany był
do nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Janusza Kuso-
cińskiego w Opatówku. W wyniku analizy potrzeb zawo-
dowych nauczycieli stwierdzono, że kadra pedagogiczna 
naszej szkoły stale podnosi swoje kwalifikacje, uczestni-
czy w różnych formach doskonalenia zawodowego. 
Nauczyciele są otwarci na potrzeby placówki i wybierają
takie formy doskonalenia i dokształcania, które umożli-
wiają lepsze funkcjonowanie szkoły i podniesienie jako-
ści usług edukacyjnych. Jednocześnie nauczyciele roz-
wijają również swoje zainteresowania i spełniają osobi-



Wiadomości Gminne str. 24/32 

ste potrzeby w zakresie zdobywania wiedzy i nabywania 
nowych umiejętności zawodowych. Nauczyciele mają
świadomość, że kreatywny i przedsiębiorczy nauczyciel 
jest lepiej postrzegany przez uczniów i ich rodziców, to-
też coraz chętniej poszukują nowych możliwości samo-
rozwoju i podejmują nowe wyzwania. W pracy nauczy-
ciela duże znaczenie ma rozwijanie pracy placówki 
w kierunku zaspokajania potrzeb środowiska lokalnego. 
Celem długofalowym naszej szkoły jest utrzymanie sta-
tusu najbardziej usportowionej szkoły podstawowej 
w powiecie kaliskim, bowiem posiada dobrą bazę spor-
tową oraz zaplecze w postaci dużej hali sportowej 
w bezpośrednim sąsiedztwie budynku szkolnego. Wśród 
uczniów rozwijane są zainteresowania sportami lekko-
atletycznymi i grami zespołowymi. Dążeniem samej 
gminy jest, aby ten obiekt sportowy był wykorzystywany 
do organizowania zawodów sportowych, turniejów, roz-
grywek pierwszo- i drugoligowych, nawet o zasięgu kra-
jowym. Działania szkoły są ukierunkowane na współtwo-
rzenie imprez i wydarzeń sportowych o zasięgu gmin-
nym i powiatowym, które są dużą szansą dla uatrakcyj-
nienia życia społeczności lokalnej i promowaniem gminy 
Opatówek. 

Projekt zakładający zagraniczną mobilność ka-
dry edukacji szkolnej w celu nabycia kompetencji języ-
kowych przez nauczycieli naszej szkoły daje szansę
nawiązania współpracy z placówkami oświatowymi z te-
renu Unii Europejskiej i w dalszej perspektywie mobil-
ność edukacyjną uczniów i nauczycieli. Dobrze przygo-
towana kadra nauczycielska, sprawnie posługująca się
językiem angielskim, może bardziej aktywie uczestni-
czyć we współtworzeniu imprez i wydarzeń sportowych 
na terenie obiektów sportowych gminy Opatówek. 
Nauczycielom przystępującym do projektu przyświecał
cel otwarcia się na nową rzeczywistość, na świat i pod-
niesienie swoich kompetencji językowych. Projektem ob-
jętych zostało 10 nauczycieli przedmiotowców i specjali-
stów. Dla dwojga nauczycieli anglistów celem nadrzęd-
nym było nabycie nowych umiejętności merytorycznych 
i podniesienie kwalifikacji w zakresie metodyki naucza-
nia języka angielskiego. Pozostałych ośmiu nauczycieli 
wzięło udział w projekcie, aby nabyć lub podnosić kom-
petencje językowe na poziomie komunikatywnym oraz 
rozwijać swoje kompetencje międzykulturowe. Perspek-
tywicznym celem, który przyświecał nauczycielom była
profesjonalizacja kadr i włączenie mobilności zagranicz-
nych do długofalowej strategii rozwoju szkoły. Korzyścią
dla naszej placówki będzie jej internacjonalizacja po-

przez włączenie do sieci instytucji edukacyjnych korzy-
stających z europejskiej mobilności oraz zapoczątkowa-
nie współpracy międzynarodowej. 

Nauczyciele rzetelnie przygotowywali się do wy-
jazdu edukacyjnego do szkoły językowej w Bournemo-
uth w Anglii. Spotkania przed wyjazdem miały na celu 
przygotowanie merytoryczne, językowe i kulturowe 
uczestników. Ośmiu nauczycieli wzięło udział w krótkim, 
językowym kursie przygotowawczym. Każdy uczestnik 
został zapoznany z ideą programu Erasmus+, zasadami 
realizacji projektu zagranicznej mobilności edukacyjnej. 
Ze strony szkolnych koordynatorów projektu, uczestni-
kom mobilności zapewniono stały kontakt i pomoc. 
Otrzymali oni wsparcie przed wyjazdem (omówiono wy-
mogi linii lotniczych, bezpieczeństwa na lotnisku 
i w trakcie podróży), przekazano istotne informacje na 
temat miejsca i zakresu szkoleń, miejsca i warunków 
zakwaterowania. Mobilność zagraniczna obywała się
w terminie od 25.07.2015 r. do 08.08.2015 r. i w całości 
została sfinansowana ze środków Europejskich Fundu-
szy Społecznych, Program Operacyjny Wiedza Eduka-
cja Rozwój (POWER), zaś jego realizacja odbywała się
na zasadach programu Erasmus+. 

Nauczyciele wyjechali na dwutygodniowy kurs 
językowy do Richard Language College w Bournemouth 
w Anglii. Uczestnicy projektu zostali pojedynczo zakwa-
terowani w rodzinach, które zostały specjalnie wybrane 
do tego zadania przez szkołę językową. Rodziny gosz-
czące porozumiewały się wyłącznie w języku angielskim. 
Zdarzało się, iż niektóre "host family" przyjmowały więk-
szą liczbę studentów, jednak zawsze były to osoby róż-
nej narodowości. Dawało to szansę nauki języka w natu-
ralnym środowisku, rozwijanie kompetencji językowych 
i kulturowych. Zajęcia w szkole językowej odbywały się
od poniedziałku do piątku. Nauka odbywała się w ma-
łych grupach, w skład których wchodziły osoby różnej 
narodowości. Zajęcia wzbudzały zainteresowanie różno-
rodnością kulturową i językową Europy, przyczyniały się
do poszerzenia światopoglądu, kształtowania postawy 
tolerancji, otwartości i poszanowania odmienności kultu-
rowej. Rozwijały umiejętności pracy w zespole i umożli-
wiały zdobycie umiejętności radzenia sobie z trudno-
ściami w nowych sytuacjach życiowych. Wszystkie pro-
cesy zachodzące podczas pobytu szkoleniowego przy-
czyniły się do podniesienia samooceny i wiary we wła-
sne możliwości uczestników projektu. 

Bournemouth przywitało swoich gości z Polski 
typowo po angielsku, było zimno, wietrznie i deszczowo, 
a na morzu szalał sztorm. Pogoda na dworze nie zachę-
cała do zwiedzania, jednak udało się obejrzeć wystawy 
w miejscowym oceanarium. Pogoda w kolejnych dniach 
była w kratkę, ale każde popołudnie zostało sumiennie 
zagospodarowane. Uczestnicy projektu efektywnie wy-
korzystali czas po zajęciach i czas wolny w soboty i nie-
dziele na zwiedzanie okolic, poznawaniu kultury i dzie-
dzictwa narodowego Anglii. W ramach wycieczek pozna-
li atrakcje turystyczne hrabstwa Dorset: miasta Bourne-
mouth, pobliskiego Poole i Christchurch. Niewątpliwie 
urzekającym miejscem było Jurassic Coast, czyli Wy-
brzeże Jurajskie - fragment północnego wybrzeża kana-
łu La Manche i zarazem południowej linii brzegowej An-
glii. Miejsce to znajduje się na liście światowego dzie-
dzictwa UNESCO pod nazwą Dorset i wschodnie wy-
brzeże Devon. Niezapomniane również były wycieczki 
do Stonehenge - jednej z najsłynniejszych europejskich 
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budowli megalitycznych, pochodzących z epoki neolitu 
albo brązu. Kromlech ten położony jest w odległości 
13 km od miasta Salisbury w hrabstwie Wiltshire w połu-
dniowej Anglii. Szczególnie urokliwym miejscem okazało
się miasto Windsor w hrabstwie Berkshire. Zamek kró-
lewski w Windsorze - od 1110 rezydencja królów angiel-
skich oraz zabytkowa stacja kolejowa przeniosły nas 
w odległe czasy, pozwalając poczuć magię dawnej An-
glii. Udało się również zwiedzić Oxford - miasto w połu-
dniowej Anglii nad rzeką Tamizą, stolicę hrabstwa 
Oxfordshire. Znane jest ono przede wszystkim jako sie-
dziba Uniwersytetu Oksfordzkiego (University of Oxford), 
najstarszego anglojęzycznego uniwersytetu świata. 
W mieście znajduje się wiele budynków i instytucji zwią-
zanych z uniwersytetem, m.in. Ashmolean Museum - 
najstarsze muzeum w Wielkiej Brytanii oraz Bodleian 
Library - jedna z największych i najstarszych bibliotek 
w kraju. W Oksfordzie siedzibę mają liczne college. Uda-
ło nam się zwiedzić jeden z nich - Magdallen College. 

Szkolenie językowo - metodyczne dla anglistów 
umożliwiło im nabycie nowych umiejętności merytorycz-
nych, poznanie metod i technik nauczania, przyswojenie 
specjalistycznego słownictwa oraz podniesienie kwalifi-
kacji. Przebywanie w Anglii poprawiło płynność wypo-
wiedzi, pozwoliło przyswoić lokalne dialekty, zwroty 
idiomatyczne i kolokwializmy, które z pewnością będą
ciekawymi elementami lekcji. Poznanie europejskich 
metod i technik nauczania umożliwi konstruowanie in-
nowacyjnych programów nauczania, które wpłyną na 
poprawę efektywności działań edukacyjnych i uatrakcyj-
nią sposób prowadzenia zajęć. Wprowadzenie nowator-
skich rozwiązań podczas lekcji języka angielskiego 
wpłynie na wzrost zainteresowania uczniów samodziel-
nym zdobywaniem wiedzy, rozbudzaniem ciekawości 
kulturami krajów anglojęzycznych. 

Kurs językowy dla nauczycieli przedmiotowców 
i specjalistów umożliwił im podniesienie umiejętności 
w zakresie języka angielskiego. Pobyt w Anglii umożliwił
poznanie kultury tego kraju i obowiązujących tam norm 
społecznych i obyczajów. Po powrocie zdobyta wiedza 
i nowe doświadczenia pozwolą uwrażliwić naszych 
uczniów na odmienności kulturowe i nauczyć ich tole-
rancji i akceptacji wobec innych narodowości. Nabyte 
kompetencje językowe przyczynią się do większej śmia-
łości i otwartości w kontaktach z obcokrajowcami, za-
chęcą do zainicjowania współpracy ze szkołami partner-
skimi i udziału w innych programach mobilnościowych. 
Po zakończeniu mobilności wszyscy uczestnicy wypełnili 
raport w systemie Mobility Tool, który posłuży przekaza-
niu programowi Erasmus+ istotnych informacji, które 
mogą okazać się przydatne innym uczestnikom oraz po-
zwolą na dalsze ulepszanie tego programu. 

 
********** 

 
GIMNAZJUM W OPATÓWKU 
 
Rozpoczęcie roku szkolnego 

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2015/ 
2016 rozpoczęła się w naszym gimnazjum 1 września 
o godz. 9:00. W holu szkoły zgromadzili się uczniowie, 
nauczyciele oraz rodzice. Uroczystość uświetnili swoją
obecnością zaproszeni goście: proboszcz parafii Opa-
tówek ks. Prałat Władysław Czamara, dyrektor ZEAS 
Gminy Opatówek Arkadiusz Łańduch oraz przedstawi-

cielka rady rodziców Barbara Nowakowska. Zebranych 
powitała prowadząca spotkanie, przewodnicząca samo-
rządu uczniowskiego, Aldona Kołtuniewska. Szczególnie 
serdecznie powitano uczniów klas pierwszych. 

Dyrektor gimnazjum Jolanta Pokojowa w swoim 
wystąpieniu wskazała gimnazjalistom wyzwania, jakie 
stawia przed nimi szkoła. Zachęciła do udziału w zaję-
ciach pozalekcyjnych, przypomniała o konieczności 
dbania o pomieszczenia i sprzęt, które mają służyć
uczniom i uczynić szkołę przytulną i funkcjonalną.
Na koniec życzyła wszystkim udanego roku szkolnego. 
Wicedyrektor szkoły Beata Tomczak zapoznała zgroma-
dzonych z wychowawcami poszczególnych klas oraz 
przedstawiła listy uczniów klas pierwszych. Uroczystość 
zakończyła się spotkaniami uczniów z wychowawcami 
w klasach. 
 
Sportowe sukcesy 

Weronika Kowalczyk, uczennica klasy IIIc oraz 
Iwona Tomczak, uczennica klasy IIa, należące do kali-
skiego klubu UKS, uplasowały się na wysokich miej-
scach w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików 
w Lekkiej Atletyce, które odbyły się w Szczecinie. Wero-
nika Kowalczyk zajęła 12 miejsce w skoku wzwyż
(140 cm), a Iwona Tomczak wygrała swoją serię i zajęła
VI miejsce w ogólnej klasyfikacji biegu na 600m. 

Podczas Ligi Młodzików w Lekkiej Atletyce, któ-
ra odbyła się w Poznaniu, Iwona w rywalizacji na 1000 
metrów ustanowiła swój rekord życiowy. Szóstą lokatę
w skoku wzwyż zajęła Weronika osiągając wynik 135cm. 
Na zawodach w VI Mistrzostwach Ostrowa Wielkopol-
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skiego w Lekkiej Atletyce na Tartanie, Weronika zajęła
3 miejsce w skoku wzwyż, a Iwona 2 miejsce w skoku 
w dal. Podczas ostatniego startu w IX Biegu Kościuszki 
zorganizowanym przez II LO w Kaliszu, Iwona Tomczak 
zdobyła I miejsce. Uczennicom gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów. 

 
********** 

 
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHEŁMCACH 
 
Rozpoczęcie roku szkolnego 

1 września br. w naszej szkole odbyło się uro-
czyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego. W roku 
szkolnym 2015/2016 w naszej szkole będzie uczyć się
270 dzieci w 14 oddziałach. Nad edukacją i bezpieczeń-
stwem uczniów czuwać będzie 29 pracowników peda-
gogicznych oraz 9 pracowników obsługi. 

W szkole funkcjonują oddziały przedszkolne, 
szkoła podstawowa, gimnazjum, świetlica, punkt wyda-
wania posiłków i biblioteka. W środy pomoc świadczy 
pedagog szkolny, natomiast w piątki pielęgniarka szkol-
na. Organizujemy szeroką pomoc w zakresie zajęć re-
walidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych, wyrów-
nawczych, logopedycznych oraz kół zainteresowań.

Pogadanka o bezpieczeństwie 
22 września br. najmłodszych uczniów naszej 

szkoły odwiedzili policjanci z Komisariatu Policji w Opa-
tówku. Dzieci klas pierwszych, drugich i trzeciej były
bardzo podekscytowane przybyciem wyjątkowych gości. 

Policjanci przypomnieli dzieciom zasady bez-
piecznego poruszania się po drogach w mieście i na wsi. 
Zwrócili również uwagę na sposób zachowania się
w przypadku napotkania wałęsających się psów. Poli-
cjanci chętnie odpowiadali na pytania zadawane przez 
dzieci i nauczycieli. Na zakończenie wręczyli dzieciom 
upominki w postaci odblasków. 
 
Projekty edukacyjne 

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przy-
stąpiła do projektów edukacyjnych "Mały Mistrz" oraz 
"Migające przedszkola, migające szkoły". Pierwszy pro-
jekt ma na celu podniesienie sprawności fizycznej oraz 
promowanie nowych, atrakcyjnych form ruchu wśród 
uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej poprzez 
prowadzenie lekcji wychowania fizycznego. Koordynato-
rem programu "Mały Mistrz" jest SZS "Wielkopolska". 

Natomiast drugi projekt skierowany jest do 
uczniów klas drugich szkoły podstawowej. Uczniowie 

poprzez zabawę uczą się elementów języka migowego 
oraz wrażliwości w stosunku do osób niepełnospraw-
nych. Projekt dofinansowany jest ze środków Funduszu 
Inicjatyw Obywatelskich. 
 
Akcja "Sprzątanie Świata" 

22 września br. z okazji Dni Sprzątania Świata 
uczniowie klasy II gimnazjum przygotowali apel, pod-
czas którego przedstawili krótką historię tego święta 
oraz jego główne założenia. Akcja ta zapoczątkowana 
była w Australii w 1989 r. przez Jana Kiernana, a w Pol-
sce jej koordynatorem jest Fundacja Nasza Ziemia. 

"Wyprawa - poprawa" - pod takim hasłem odbyła
się tegoroczna akcja "Sprzątanie świata - Polska". 
W ramach tegorocznej edycji kampanii zwrócono uwagę
na rolę, jaką każdy z nas może odegrać w tworzeniu 
i funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi w gminie. 

Teren naszej okolicy to miejsce szczególne dla 
społeczności szkolnej oraz przyrody w ogólnym pojęciu. 
Jest to miejsce, w którym możemy uczyć się i odpoczy-
wać. Aby dbać o naszą planetę potrzebna nam jest wie-
dza i chęć współuczestniczenia w działaniach podejmo-
wanych na rzecz czystego środowiska. 
 
Spotkanie ph. "Między nami kobietkami" 

W dniu 25 września br. w Zespole Szkół
w Chełmcach odbyło się spotkanie z Prelegentką Działu
Profilaktyki i Edukacji Procter & Gamble. 

"Między nami kobietkami" to program adreso-
wany do dziewcząt klas V i VI. Celem programu jest 
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uzupełnienie wiedzy z zakresu fizjologii dojrzewania 
i wyrobienie właściwych nawyków higienicznych. 

 
********** 

 
ZESPÓŁ SZKÓŁ W RAJSKU 
 
Konkurs "Ad fontes" 

16 czerwca br. laureaci tegorocznej edycji kon-
kursu "Ad fontes" odebrali nagrody podczas gali podsu-
mowującej. Zadaniem uczestników konkursu "Ad fontes! 
Odkrywamy tajemnice Kalisza i regionu kaliskiego" było
opracowanie trzech spośród pięciu tematów konkurso-
wych. Wśród zagadnień znalazły się: Kalisz w czasie 
okupacji hitlerowskiej, Kaliskie więzienie, Michaił Dara-
gan - życzliwy gubernator i jego dokonania, Sylwetka 
współczesnego, lokalnego patrioty i Plac Św. Józefa. 

W sali recepcyjnej kaliskiego ratusza laureaci 
konkursu odebrali nagrody i wyróżnienia z rąk m.in. 
Grażyny Schlender - dyrektor kaliskiego archiwum i Ar-
tura Kijewskiego - wiceprezydenta Kalisza. W czasie 
spotkania o historii kaliskiego więziennictwa opowiedział
przewodnik PTTK, Piotr Sobolewski. Organizatorami "Ad 
fontes!" są: Archiwum Państwowe w Kaliszu, Urząd
Miejski w Kaliszu oraz Starostwo Powiatowe w Kaliszu. 
Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 53 prace 
z 7 szkół podstawowych, 4 gimnazjów, 6 szkół ponad-
gimnazjalnych (łącznie 17 szkół). W zmaganiach wzięło
udział łącznie 110 uczestników, w tym 44 ze szkół pod-
stawowych, 26 z gimnazjów, 40 ze szkół ponadgimna-
zjalnych. Zadaniem uczestników było opracowanie 3 za-
gadnień z puli 5. 

Nagrodę Starosty Kaliskiego w kategorii szkół
podstawowych otrzymały nasze uczennice: Julia Ga-
czyńska, Kamila Strzałka, Maria Jakubek. Ich opieku-
nem była p. Bernadetta Blek. Pracą wykonaną przez 
uczestniczki było ozdobne czarne pudełko, w którym zło-
żono album z pisemnym opracowaniem na temat placu 
św. Józefa, postaci Michaiła Daragana oraz okresu oku-
pacji. Teksty oraz rysunki wykonane zostały odręcznie. 
Nagrodę zwyciężczyniom wręczył Wicestarosta Jan 
Kłysz. 
 
Wycieczka do Centrum Rozrywki "Kropka" 

Nie lada atrakcją dla uczniów naszej szkoły oka-
zało się zwiedzenie Parku Makiet Mikroskala w Koninie. 
Wycieczka obejmowała wizytę w pracowni modelarskiej 
i samodzielne wykonanie prac modelarskich oraz zwie-
dzanie parku z przewodnikiem. Dodatkową atrakcją
okazał się seans w kinie 6D, gdzie oprócz filmu z obra-
zem 3D mamy do czynienia z ruchomymi fotelami oraz 
licznymi efektami. 

Na koniec na piątoklasistów czekały warsztaty 
logiczne z wykorzystaniem drewnianej kostki logicznej 
składającej się z 27 elementów. Zadaniem uczestników 
warsztatów było samodzielne skonstruowanie edukacyj-
nej zabawki. Tego typu zajęcia z pewnością pobudzają
przestrzenną wyobraźnię, uczą samodzielnego myślenia 
i skupienia. Wycieczka poszerzona o zwiedzanie koniń-
skiej Starówki okazała się niezwykle atrakcyjna. 
 
Akcja "Sprzątanie świata - Polska" 

Akcja ta jest częścią międzynarodowego ruchu 
na rzecz ochrony środowiska "Clean up the World" wy-
wodzącego się z Australii. Zapoczątkował ją w 1989 ro-
ku Ina Kiernan, australijski biznesmen i żeglarz. W ruchu 
tym uczestniczy blisko 40 mln. wolontariuszy z ponad 
czterdziestu krajów na całym świecie. W Polsce akcję
w 1994 roku zainicjowała Mira Stanisławska-Meyszto-
wicz, założycielka Fundacji Nasza Ziemia. "Sprzątanie 
świata - Polska" to wspólna lekcja poszanowania środo-
wiska. Uczniowie uczestniczą w niej co roku. 

18 września br. do działania zaangażowano 
wszystkie klasy szkoły podstawowej i gimnazjum. 
Uczniowie wraz z opiekunami uporządkowali teren wo-
kół szkoły, orlika, na placach zabaw i boisku trawiastym. 
Ponadto śmieci zbierano także wzdłuż drogi w kierunku 
Oszczeklina i Rajska. O ogromnym zaangażowaniu 
uczniów świadczy fakt, iż musieli oni przynieść z domów 
narzędzia przeznaczone do sprzątania, a worki na śmie-
ci zapełniały się w tempie błyskawicznym. 
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Do pracy zagrzewała wszystkich rytmiczna mu-
zyka płynąca z głośników. Teren wokół szkoły aż lśnił
czystością. Po zakończeniu sprzątania wszyscy zjedli 
kiełbaski z grilla ufundowane przez radę rodziców. 

Akcja "Sprzątanie świata" to doskonała okazja 
do podniesienia świadomości uczniów dotyczącej go-
spodarowania odpadami oraz do zintegrowania środo-
wiska szkolnego. 
 
Internetowy teatr telewizji 

23 września br. uczniowie klas III, IV i V oglądali 
spektakl, retransmitowany prosto z Teatru im. J. Oster-
wy za pośrednictwem portalu Internetowy Teatr TVP. 
Gorzowski teatr zaprosił na jedną z najpiękniejszych 
polskich baśni o Marysi i krasnoludkach, które każdego 
roku wychodzą spod ziemi, by pomagać ludziom. 

Ta barwna, pełna przygód opowieść o przyjaźni 
i miłosierdziu z zachowaniem uroku ówczesnego języka 
z pewnością zachwyciła każdego ucznia naszej szkoły. 
Spektakl stworzono na podstawie baśni Marii Konopnic-
kiej. Scenarzystą i reżyserem tego wspaniałego dzieła
jest Jan Tomaszewicz. 

 
********** 

 
ZESPÓŁ SZKÓŁ W TŁOKINI WIELKIEJ 
 
Harcerski zlot 

W dniach 18-20 września 2015 r. harcerze 
z drużyny przy Zespole Szkół w Tłokini Wielkiej pod 
opieką druhny Jolanty Marciniak uczestniczyli w Zlocie 
Hufca ZHP Powiatu Kaliskiego na stanicy w Gołuchowie. 

Aktywne spędzenie wolnego czasu i integracja z innymi 
drużynami poprzez wspólną zabawę to główne cele, któ-
re towarzyszyły uczestnikom imprezy. 

Na spotkaniu nie zabrakło gier terenowych w le-
sie, zajęć z musztry i ognisk, podczas których śpiewano 
piosenki harcerskie. Zlot stał się doskonałą okazją do 
złożenia przyrzeczenia harcerskiego. Nasza drużyna 
powiększyła się o trzy pełnoprawne harcerki. Wśród 
druhen i druhów nie ma miejsca na nudę, więc czas wy-
pełniony atrakcyjnymi zadaniami szybko mijał. Wszyscy 
w doskonałych humorach powrócili do domów. 
 
Akcja "Narodowe Czytanie" 

Z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej Andrzeja Dudy, 5 września odbyła się kolejna, już
czwarta odsłona ogólnopolskiej akcji "Narodowe Czyta-
nie". Jej ideą jest wzmacnianie polskiej tożsamości i na-
rodowej dumy, krzewienie czytelnictwa oraz jednoczenie 
wszystkich Polaków. Niewiele było takich miejsc, gdzie 
nie można było usłyszeć fragmentów "Lalki" Bolesława 
Prusa. Od morza do Tatr odkrywano na nowo losy war-
szawskiego pozytywisty Stanisława Wokulskiego. Rów-
nież w Zespole Szkół w Tłokini Wielkiej, za sprawą Mar-
leny Pilarczyk i Renaty Szlenkier miała miejsce praw-
dziwa uczta dla miłośników książek. 

W zaaranżowanym na dziewiętnastowieczny sa-
lonik pomieszczeniu arcydzieło Prusa dla licznie zgro-
madzonych czytali: nauczyciele, rodzice i uczniowie. 
Wśród nich byli: Damian Jakóbczak z synem Frankiem, 
Edyta Banasiak, Anna Strzałka, Janina Banasiak, Mał-
gorzata Urbaniak, Urszula Borwik, Szymon Pilas, Mate-
usz Wąsik, Cezary Mażuchowski, Arleta Reksa, Marlena 
Pilarczyk, Renata Szlenkier, Mateusz Cieślak, Weronika 
Łyskanowska, Karolina Wąsik. Spotkanie uświetniły: 
prezentacja biografii autora przygotowana przez Julię
Reksę, plakaty wykonane przez uczniów oraz wiersze 
o lalkach odczytane przez Paulinę Pilas i Katarzynę Kle-
pandę. Nie zabrakło informacji na temat treści "Lalki" 
oraz genezy tytułu. Organizatorki zadbały o to, by so-
botni poranek upłynął w miłej atmosferze. Spotkanie 
uświetnił przygotowany przez panie słodki poczęstunek 
ufundowany przez radę rodziców, za co bardzo dzięku-
jemy. Wszystko po to, aby zarazić czytaniem jak naj-
większą ilość osób. 
 
Akcja "Sprzątanie świata - Polska" 

Po raz 22. wszyscy przyjaciele Ziemi z Zespołu
Szkół w Tłokini Wielkiej dołączyli się do akcji "Sprzątanie 
Świata - Polska 2015" i wyruszyli na wyprawę, by zmie-
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niać świat. 18 września uczniowie i nauczyciele monito-
rowali, edukowali, informowali i uprzątali dzikie wysypi-
ska. Najmłodsi zatroszczyli się o obejście szkoły i plac 
zabaw, starsi przeprowadzili zwiad na terenie miejsco-
wości, a gimnazjaliści ruszyli do lasu. 

Dzieci i młodzież sprzątali, a także zbierali in-
formacje dotyczące utrzymania czystości i porządku 
w gminie Opatówek. Z tej wyprawy sporządzono szcze-
gółowy raport i zasygnalizowano problemy: braku koszy 
na odpady, dzikich wysypisk, śmieci na poboczach. 
I choć w naszej gminie wszyscy starają się żyć w zgo-
dzie z naturą, po takiej akcji będzie jeszcze piękniej 
i czyściej. 
 
Wycieczka rowerowa do Murowańca 

Korzystając z ostatnich letnich dni i pięknej, sło-
necznej pogody, uczniowie klas V-VI szkoły podstawo-
wej i I-III gimnazjum wraz z wychowawcami i swymi na-
uczycielami udali się w dniu 15 września na wycieczkę
rowerową do Murowańca. Trzynastokilometrowa trasa 
wiodła przez malownicze wioski i lasy. Stała się dosko-
nałą okazją do przypomnienia sobie zasad bezpieczeń-
stwa i przepisów ruchu drogowego oraz sprawdzenia 
swojej kondycji. 

W Murowańcu czekały na wycieczkowiczów 
liczne atrakcje. Można było zjeżdżać na linie, skorzystać
z placu zabaw, pospacerować brzegiem zalewu. Jesz-
cze przyjemniej zrobiło się, gdy z pobliskiej restauracji 
dowieziono pizze. I tak upłynął dzień na łonie natury. 
Pełni wrażeń uczniowie i nauczyciele powrócili do szkoły. 
 
Rozpoczęcie roku szkolnego 

We wtorek, pierwszego września uczniowie Ze-
społu Szkół w Tłokini Wielkiej rozpoczęli nowy rok 
szkolny 2015/2016. Na uroczystość przybyli: ks. pro-
boszcz parafii Tłokinia Jacek Paczkowski, przedstawi-
cielki rady rodziców - Arleta Reksa, Anna Strzałka i Kin-
ga Jopek, dyrektor szkoły Teresa Kobierska, nauczycie-
le, uczniowie, rodzice i dziadkowie. Pani dyrektor powi-
tała zebranych i oddała głos dzieciom i młodzieży, którzy 
wierszami pożegnali słoneczne plaże, górskie ścieżki 
i szalone przygody, a powitali szkołę. Przypomnieli rów-
nież o tym, że 1 września mija 76. rocznica wybuchu 
II wojny światowej - najtragiczniejszego wydarzenia 
XX wieku. Pamięć wszystkich tych, którzy oddali życie 
dla Ojczyzny uczczono minutą ciszy. 

Następnie dyrektor Teresa Kobierska zapoznała
zgromadzonych ze zmianami w nowym roku szkolnym 
i dokonała przydziału sal i wychowawstw. Dyrektor szko-

ły serdecznie powitała osiemnaścioro sześcioletnich 
pierwszoklasistów, którzy zasiądą w szkolnych ławkach 
i wraz z wychowawczynią Renatą Szlenkier będą krok 
po kroku zdobywać wiedzę i umiejętności. 

Wszystkim uczniom i nauczycielom dyrektor 
szkoły życzyła sukcesów i jak najlepszych wyników, 
a rodzicom satysfakcji i wytrwałości. Do życzeń dołączył
się ks. Jacek Paczkowski, który zaprosił na mszę świętą
inaugurującą nowy rok szkolny. Uroczystość zakończyła
się miłym akcentem. Dyrektor Teresa Kobierska pogra-
tulowała i wręczyła bukiety kwiatów nauczycielkom, któ-
re zdobyły kolejny stopień awansu zawodowego. Potem 
przyszedł czas na spotkania uczniów z wychowawcami. 
 
Zasady bezpieczeństwa 

"W drodze do szkoły nie spotka nas nic złego, 
bo znamy już przepisy ruchu drogowego" - tak mówiły
dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniowie klas I-III 
szkoły podstawowej po spotkaniu z policjantami Komisa-
riatu Policji w Opatówku - starszym aspirantem Dariu-
szem Żarneckim i sierżantem Marcinem Młynkiem. Pa-
nowie omówili uczestnikom spotkania przepisy i zasady 
obowiązujące podczas poruszania się po chodniku 
i jezdni, podróży samochodem czy rowerem. 

Ponadto goście przypomnieli uczniom jak należy
zachować się, kiedy znajdziemy cudzą własność, spo-
tkamy psa, czy ktoś nieznajomy będzie nas chciał po-
częstować cukierkiem albo zaproponuje, że podwiezie 
nas do domu. Straszy aspirant Dariusz Żarnecki przed-
stawił zainteresowanym drogę edukacyjną do wykony-
wania zawodu policjanta oraz krótko scharakteryzował,
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jak wygląda jego praca. Mimo, że uczestnikami spotka-
nia były maluchy, to jednak okazało się, że ich wiedza 
na temat roli policjanta w społeczeństwie jest bardzo du-
ża. Spotkanie przebiegło w miłej, sympatycznej atmosfe-
rze i zakończyło się wspólną fotografią.

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

GOPS DLA PODOPIECZNYCH 
 

Wakacje dla podopiecznych 
W ramach Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 22 dzieci 
z terenu gminy Opatówek wyjechało na kolonie socjote-
rapeutyczne nad morze do Władysławowa - Chłapowa 
w okresie od 20 do 27 lipca br. Organizatorem kolonii 
było Towarzystwo "Nasze Szwederowo" z Bydgoszczy. 
Zgłoszeń uczestników kolonii dokonali dyrektorzy szkół:
Zespłu Szkół w Rajsku (2 osoby), Gimnazjum w Opa-
tówku (6 osób), Zespołu Szkół w Chełmcach (2 osoby), 
Szkoły Podstawowej w Opatówku i jej filii w Sierzchowie 
(6 osób), Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej (2 osoby) oraz 
4 dzieci ze Świetlicy Środowiskowej "Słoneczko". W ra-
mach kolonii dzieci uczestniczyły także w programie wy-
chowawczo - opiekuńczym i socjoterapeutycznym, wzię-
ły udział w całodniowej wycieczce do Słowińskiego Par-
ku Narodowego, w wycieczce do Trójmiasta, zwiedziły
ZOO w Oliwie oraz Katedrę Oliwską.

Ponadto GOPS w Opatówku otrzymał do dyspo-
zycji, z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kali-
szu, 3 miejsca na kolonie letnie w Zagórzu Śląskim 
w okresie od 30 lipca do 12 sierpnia br. Organizatorem 
kolonii było Stowarzyszenie Wspólnota BONA FIDE 
z Poznania. Był to obóz sportowo-rekreacyjny z progra-
mem profilaktycznym pn. "Dajmy szansę". Troje dzieci 
z naszej gminy miało możliwość uczestnictwa w wy-
cieczce do Nowej Rudy ze zwiedzaniem muzeum "Ko-
palnia Węgla", w wycieczce do Walimia (Sztolnie Wa-
limskie) oraz wzięły udział w wycieczce szlakiem gór-
skim na trasie Przełęcz Woliborska - Bielawska Polana - 
Kalenica - Zimna Polana - Przełęcz Jugowska. Były tak-
że zajęcia sportowo - rekreacyjne, zajęcia kulturalno - 
oświatowe i zajęcia profilaktyczno - socjoterapeutyczne 
mające na celu kształtowanie umiejętności komuniko-
wania się, wzmacniania osobowości, rozwijania wrażli-
wości i umiejętności podejmowania decyzji. 
 
Akcja "Bezpieczny Opatówek" 

W miesiącu wrześniu 2015 r., w ramach współ-
pracy Wójta Gminy Opatówek z Komisariatem Policji 
w Opatówku, zrealizowano kolejne zadanie w ramach 
akcji "Bezpieczny Opatówek". Najmłodszych uczniów 

klas I-III Zespołu Szkół w Chełmcach, Rajsku, Tłokini 
Wielkiej oraz Filii w Sierzchowie Szkoły Podstawowej w 
Opatówku odwiedzili funkcjonariusze Komisariatu Policji 
w Opatówku. Dzieci były bardzo podekscytowane przy-
byciem tak wyjątkowych gości. Policjanci przeprowadzili 
prelekcję w zakresie profilaktyki, poprawy bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym wśród najmłodszych niechro-
nionych uczestników ruchu. Przypomnieli dzieciom za-
sady bezpiecznego poruszania się po drogach w mie-
ście i na wsi. Zwrócili również uwagę na sposób zacho-
wania się w przypadku napotkania wałęsających się
psów, znalezienia cudzej własności, nieznajomych osób 
składających propozycję poczęstowania cukierkiem albo 
podwiezienia do domu. 

Funkcjonariusze przedstawili zainteresowanym 
drogę edukacyjną do wykonywania zawodu policjanta 
oraz krótko scharakteryzowali jak wygląda ich praca. 
Przedstawiciele Komisariatu Policji w Opatówku chętnie 
odpowiadali na pytania zadawane im przez dzieci i na-
uczycieli. Na zakończenie wręczyli dzieciom właściwe 
elementy odblaskowe poprawiające widoczność na dro-
dze. Spotkania przebiegły w bardzo miłej atmosferze. 
Akcja "Bezpieczny Opatówek" została zrealizowana 
w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Opa-
tówek na 2015 rok. 
 
Profilaktyczny Rajd Rowerowy "Powitanie Jesieni" 

W pierwszą sobotę października grupa 60 cykli-
stów wzięła udział w Profilaktycznym Rajdzie Rowero-
wym "Powitanie jesieni 2015". Był to najdłuższy rajd ro-
werowy organizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej i Świetlicę Środowiskową "Słoneczko" 
w Opatówku. Uczestnicy dzielnie pokonali 32 kilometro-
wy odcinek na trasie Opatówek, Tłokinia Wielka, Borów, 
Stary Nakwasin, Dębe-Kolonia, Józefina, Gościniec 
Murowaniec, Józefina, Dębe-Kolonia, Stary Nakwasin, 
Borów, Tłokinia Wielka, Opatówek z przerwą w Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Dębe-Kolonii. Dużą niespodzian-
ką było spotkanie z panem Tadeuszem Szmajdzińskim, 
mieszkańcem Józefiny, zapalonym miłośnikiem natury, 
który od kilku lat opiekuje się zaprzyjaźnioną bocianicą.

Po dotarciu do Gościńca p. Ireny Golatowskiej 
ciężki wysiłek wynagrodził miło spędzony czas w ma-
lowniczym miejscu nad zalewem w Murowańcu. Każdy 
z przyjemnością skorzystał z przejażdżki bryczką, spa-
cerował nad wodą i zjadł pieczoną kiełbaskę. Wszyscy 
rowerzyści otrzymali elementy odblaskowe, które bez-
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pośrednio wpływają na bezpieczeństwo niechronionych 
uczestników dróg. Powrót był długi, ale humory dopisy-
wały i każdy z uśmiechem wrócił do Opatówka. W raj-
dzie jak zawsze uczestniczyli: Przewodnicząca Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Mał-
gorzata Rektor, radny Mariusz Małoburski oraz były
członek komisji GKRPA Jacek Mazurowski. Peleton 
prowadził Bronisław Krakus - działacz sportowy. W Mu-
rowańcu uczestników odwiedził Sekretarz Gminy 
Krzysztof Dziedzic. Nad bezpieczeństwem uczestników 
rajdu czuwali policjanci z Komendy Miejskiej w Kaliszu 
oraz przyjaciele świetlicy - druhny i druhowie z OSP 
w Opatówku. 

Organizatorzy składają serdeczne podziękowa-
nia sponsorom, którymi byli: Jutrzenka Collian S.A., Pie-
karnia Józefa i Alfredy Mikołajczyków z Sierzchowa, 
p. Wiesław Rutkowski z Opatówka, PPHU "Kris" Krysty-
na Olczak z Opatówka, p. Bogusław Olejnik z Sierzcho-
wa oraz Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej. Rajd został
zorganizowany w ramach Gminnego Programu Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy 
Opatówek w roku 2015. 
 

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

OGŁOSZENIA 
 
Informacja dla mieszkańców miejscowości Szałe
Mieszkańcy oraz właściciele nieruchomości położonych wzdłuż ul. Ka-
liskiej oraz ul. Słonecznej w miejscowości Szałe mogą składać
w Urzędzie Gminy w Opatówku wnioski o wydanie warunków tech-
nicznych przyłączenia do sieci kanalizacyjnej. Wniosek, o którym mo-
wa, można pobrać osobiście w siedzibie tut. urzędu (pok. nr 1) lub na 
stronie internetowej www.bip.opatowek.pl (zakładka: wnioski do po-
brania -> gospodarka komunalna i mieszkaniowa -> wniosek o przyłą-
czenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej). Wypełniony wniosek 
wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy w Opatówku 
(sekretariat, pierwsze piętro, pok. nr 13). Po otrzymaniu warunków 
technicznych można przystąpić do prac w terenie związanych z budo-
wą przyłącza kanalizacyjnego. Więcej informacji uzyskać można pod 
nr telefonu (62) 76-18-453 wew. 21 i 59 lub osobiście w tut. urzędzie - 
pok. nr 1. 

 
********** 

 
Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek 

z dnia 15 września 2015 r. 
 

o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczo-
nych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodo-
wych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców nie-
pełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego 
i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 paź-
dziernika 2015 r. 
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks 
wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.), Uchwały Nr 262/13 Rady 
Gminy Opatówek z dnia 25 stycznia 2013r.w sprawie utworzenia sta-
łych obwodów głosowania na obszarze Gminy Opatówek, ustalenia ich 
numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 
(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 1862 ze zm.) podaje się do pu-
blicznej wiadomości informację o numerach oraz granicach stałych 
obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji 
wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowa-
nych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głoso-
wania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sej-
mu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, 
zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 
 

Numer 
obwodu 

głoso 
wania 

Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej 
komisji wyborczej 

1

Sołectwo OPATÓWEK, ulice: 
Akacjowa, Baśniowa, Feliksa 
Dziubińskiego, Braci Gillerów, 
Grabowa, Helleny, Kaliska, Ko-
ścielna, Tadeusza Kościuszki, 
Kwiatowa, Leśna, Ks. Adama 
Marczewskiego, Parkowa, Pia-
skowa, Plac Wolności, Po-
przeczna, Rogatka, Sosnowa, 
Piotra Szadkowskiego, Szkol-
na, Św. Jana, Zagórek, gen. 
Józefa Zajączka, Zdrojowa. 

Szkoła Podstawowa 
im. Janusza Kusociń-
skiego ul. Szkolna 3, 

Opatówek 

2

Sołectwo OPATÓWEK, ulice: 
Mariana Buczka, Dworcowa, 
Działkowa, Marcina Kasprzaka, 
Jana Kilińskiego, Krótka, Ludo-
wa, Łódzka, 3-go Maja, No-
woogrodowa, Ogrodowa, Józe-
fa Poniatowskiego, Rosochatki, 
Turkowska. 

Gminny Ośrodek Kultu-
ry, ul. Kościelna 2, 

Opatówek (lokal dosto-
sowany do potrzeb wy-
borców niepełnospraw-
nych oraz właściwy do 
celów głosowania kore-

spondencyjnego) 

3
Sołectwo CHEŁMCE, 
Sołectwo PORWITY, 
Sołectwo SZAŁE. 

Zespół Szkół im. Jana 
Pawła II, Chełmce 3 

(lokal dostosowany do 
potrzeb wyborców nie-
pełnosprawnych oraz 

właściwy do celów gło-
sowania koresponden-

cyjnego) 

4

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

Zespół Szkół,
Rajsko 4A 

5

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

Zespół Szkół,
Tłokinia Wielka 86A 

6

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

Gimnazjum im. Agato-
na i Stefana Gillerów, 
ul. Szkolna 7, Opató-

wek (lokal dostosowany 
do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych 

oraz właściwy do celów 
głosowania korespon-

dencyjnego) 

- Głosowanie odbędzie się w wyznaczonych siedzibach obwodo-
wych komisji wyborczych w dniu 25 października 2015 r. bez 
przerwy od godziny 7:00 do godziny 21:00. 

- Wyborca może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego 
wójtowi / burmistrzowi / prezydentowi miasta najpóźniej do dnia 
12 października 2015 r. (termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 
Kodeksu wyborczego). 
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- Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stop-
niu niepełnosprawności oraz wyborca, który najpóźniej w dniu 
głosowania kończy 75 lat, może złożyć do Urzędu Gminy w Opa-
tówku, najpóźniej do dnia 16 października 2015 r. wniosek o spo-
rządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.  

- Wyborca, na swój pisemny wniosek wniesiony do Urzędu Gminy 
w Opatówku najpóźniej do dnia 20 października 2015 r., jest do-
pisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie 
głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce 
jego stałego zamieszkania albo w której czasowo przebywa. 

 

Wójt Gminy Opatówek 
/-/ Sebastian Wardęcki 

 
********** 

 
Informacja dla rolników - susza 2015 
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut 
Badawczy w Puławach, zgodnie z wymogami Obwieszczenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracował wartości klimatycznego bilansu 
wodnego dla wszystkich gmin Polski (3064 gmin) oraz w oparciu o ka-
tegorie gleb określił w tych gminach stan zagrożenia suszą rolniczą.
Komunikaty te były podstawą do potwierdzenia zagrożenia suszą dla 
poszczególnych upraw na terenie naszej gminy. 
Gminna Komisja do Szacowania Strat w Rolnictwie, po złożeniu przez 
rolników wniosków o oszacowanie strat w uprawach, sporządziła 623 
protokoły. Na podstawie tych protokołów, producenci rolni poszkodo-
wani w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych takich jak su-
sza, poza odszkodowaniami z zakładów ubezpieczeń, mogą ubiegać
się w ramach obowiązujących przepisów o: 
- kredyt preferencyjny, 
- udzielenie przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo-

łecznego, na indywidualny wniosek rolnika, który poniósł szkody 
spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne, w tym 
suszę, pomocy w opłaceniu bieżących składek na ubezpieczenie 
społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie od-
roczenia terminu płatności składek i rozłożenia ich na dogodne 
raty, a także umorzenie w całości lub w części bieżących składek, 

- zastosowanie przez Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych na 
podstawie art. 23a ustawy z dnia 19 października 1991 r. o go-
spodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu odroczenia i roz-
łożenia na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nie-
ruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ulg 
w opłatach czynszu, a także umorzenia raty płatności czynszu 
z tytułu umów dzierżawy, 

- udzielenie na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordy-
nacja podatkowa, przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów 
miast ulg w podatku rolnym, 

- przyznanie wsparcia finansowego w biurach powiatowych ARiMR 
- możliwość składania wniosków przez rolników, którym susza 
zniszczyła w znacznym stopniu plony. 

 
********** 

 
Język angielski - korepetycje, przygotowanie do sprawdzianu szósto-
klasisty, egzaminu gimnazjalnego, matury, FCE. Barbara Andrzejak, 
Opatówek, ul. Kościuszki, tel. (62) 76-18-397. 

 
********** 

 
Korepetycje z matematyki i fizyki. Tel. 603-466-042. 

 
********** 

 
Biuro Rachunkowe A-Z - Daniela Chodyła; księgi rachunkowe, księgi 
podatkowe, VAT, ryczałt, ZUS, kadry, intrastat. Kalisz, ul. Lipowa 4, 
tel. (62) 767-61-77, 606-418-795, e-mail: biuro_az@interia.pl 

 
********** 

 
Sprzedam działkę o pow. 0,26 ha w Opatówku. Kontakt: 728-728-711. 

 
********** 

 
Sprzedam ładne mieszkanie 3 pokojowe o pow. 67 m2 w Opatówku. 
Kontakt: 791-709-222. 

 
********** 

 
Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe w Opatówku. Tel. 507-518-601. 

 
********** 

Sprzedam piec ZĘBIEC, moc 12 kW, rok prod. 2012, 10 lat gwarancji, 
stan bardzo dobry, cena 500 zł, tel. 691-407-399. 

 
********** 

 
Sprzedam sadzonki truskawek. Tel. 506-211-366. 

 
********** 

 
Sprzedam tanio lodówkę, kolor biały, wys. 170cm. Tel. 505-076-265. 

 
********** 

 
Ochotnicza straż z Pożarna w Rajsku wynajmie pomieszczenia o pow. 
34m2 wraz z zapleczem, przeznaczone na działalność gospodarczą
(sklep). Tel. 504-309-610 lub 694-546-651. 

 
********** 

 
PUH MAG TRANS z Warszewa, tel. 606-254-418, oferuje wynajem 
podnośnika koszowego wraz z obsługą operatorską 7 dni w tygodniu, 
24 godziny na dobę. W zakresie oferowanych prac: 
- pielęgnacja zieleni, przycinanie drzew 
- naprawa i czyszczenie rynien 
- montaż i konserwacja oświetlenia 
- czyszczenie i malowanie elewacji, kominów, masztów, silosów 
- mycie okien trudno dostępnych 
- montaż reklam, bilbordów 
- odśnieżanie dachu, usuwanie sopli 
- montaż i konserwacja konstrukcji stalowych i aluminiowych 

 
********** 

 
Serdecznie dziękuję wszystkim sponsorom i osobom, które wzięły
udział w zorganizowaniu stołu sołeckiego podczas Dożynek Gminno-
Parafialnych 2015 w Opatówku. Sołtys wsi Sierzchów - Stanisław 
Suchecki. 

 

********** 
 

"Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych" 

Serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy w tak bolesnej dla nas 
chwili dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca i życzliwości, 

uczestniczyli we mszy św. i odprowadzili na miejsce wiecznego 
spoczynku naszego ukochanego Męża i Tatę

Ś.P. ANDRZEJA ŻURAWIKA 

Kapłanom biorącym udział w koncelebrze Mszy św., Rodzinie, Znajo-
mym, Przyjaciołom, Kolegom, Sąsiadom ze Szkolnej - za modlitwę,

intencje mszalne, złożone wieńce i kwiaty oraz Zakładowi Pogrzebo-
wemu Pana Pogońskiego za życzliwą obsługę - serdeczne "Bóg 

zapłać" składa Żona z Dziećmi i Rodzinami. 

********** 
 

Serdeczne podziękowania Kapłanom parafii Opatówek, a szczególnie 
ks. Władysławowi Czamarze, Druhom OSP w Borowie, Delegacjom, 
Rodzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom i Znajomym, którzy uczestniczyli 

w ostatniej drodze 

Ś.P. LEONA JANIKA 

składają: żona, córki i syn z rodzinami 

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

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

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

strona internetowa: www.opatowek.pl 
e-mail: gmina@opatowek.pl 
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