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SESJE RADY GMINY 
 

W okresie od października br. do daty wydania niniejszego 
biuletynu odbyły się cztery sesje Rady Gminy Opatówek 
kadencji 2014-2018. Najważniejsze decyzje i uchwały pod-
jęte przez radnych podczas sesji: 
- w sprawie współdziałania jednostek samorządu teryto-

rialnego: Gminy Opatówek, Powiatu Kaliskiego, Gminy 
Żelazków, Gminy Lisków, Gminy Koźminek, Gminy 
Brzeziny, Gminy Szczytniki, Gminy Blizanów w celu 
wspólnego pozyskiwania środków i realizacji projektu 
pozakonkursowego pn. "Integracja i aktywizacja spo-
łeczno-zawodowa osób z terenu woj. wielkopolskiego", 
realizowanego w latach 2016-2017 w ramach Poddzia-
łania 7.1.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020; w ramach tego dzia-
łania gminy nie mogą samodzielnie aplikować o środki 
na realizację projektów pozakonkursowych, których ce-
lem jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób za-
grożonych wykluczeniem społecznym, stąd uzasadnio-
na potrzeba partnerstwa gmin z jednostką szczebla 
powiatowego, pełniącą funkcję Lidera projektu; 

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 
o partnerstwie z Powiatem Kaliskim w sprawie realiza-
cji projektu pod nazwą "Przebudowa ciągu dróg powia-
towych: drogi powiatowej nr 4609P skrzyżowanie z 
drogą wojewódzką nr 470 - Koźminek oraz drogi po-
wiatowej nr 4610P na odcinku Stary Nakwasin - Borów" 

w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej in-
frastruktury drogowej na lata 2016-2019" - w ramach 
współdziałania gmina Opatówek przeznaczy na ten cel 
kwotę 400 651 zł w budżecie na 2016 rok; 

- w sprawie zawarcia porozumienia o partnerstwie z Po-
wiatem Kaliskim na realizację projektu pn. "Przebudo-
wa nawierzchni dróg gminnych w Opatówku - ul. Ma-
riana Buczka, Dworcowa, Marcina Kasprzaka, Jana Ki-
lińskiego, 3-go Maja, Ludowa" w ramach programu wie-
loletniego pn. "Program rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" - w ramach 
współdziałania Powiat Kaliski przeznaczy na ten cel w 
2016 roku kwotę 10 000 zł;

- w sprawie przyjęcia przez Gminę Opatówek od Powia-
tu Kaliskiego zadania publicznego z zakresu dróg po-
wiatowych pn. "Remont drogi powiatowej nr 4620P w 
m. Rajsko w zakresie chodnika"; na realizację tego za-
dania Powiat Kaliski i Gmina Opatówek przeznaczą w
2015 roku po 20 000 zł;

- w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nie-
oznaczony w trybie bezprzetargowym części działki nr 
112/1 położonej w Opatówku przy ul. Piaskowej; 

- w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nie-
oznaczony w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowe-
go położonego w Opatówku przy ul. Poniatowskiego; 

- w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nie-
oznaczony w trybie bezprzetargowym części działki nr 
302 położonej w Opatówku przy Pl. Wolności 9; 

Opatówek, 21.12.2015 r.
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- w sprawie określenia sposobu konsultowania z organi-
zacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi pod-
miotami, projektów aktów prawa miejscowego w dzie-
dzinach dotyczących działalności statutowej tych orga-
nizacji; 

- w sprawie wyboru ławników do sądu rejonowego - w 
głosowaniu tajnym na ławników do sądu rejonowego w 
Kaliszu na kadencję 2016-2019 do orzekania w spra-
wach z zakresu prawa pracy, wybrano: p. Małgorzatę
Rutowicz, p. Aldonę Spaloną, p. Zofię Kicińską;

- w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2015 
rok, w której przyjęte zostały bieżące zmiany w planie 
dochodów i wydatków polegające na korektach kwot w 
działach oraz przesunięć między rozdziałami i paragra-
fami; po korekcie dochody bieżące ustalono w kwo-
cie 40 546 856,25 zł, w tym dochody majątkowe 
3 477 822 zł oraz wydatki uchwalono w kwocie 
31 403 885,10 zł, w tym wydatki majątkowe 
8 827 473 zł;

- w sprawie określenia wysokości rocznych stawek po-
datku od środków transportowych na 2016 - uchwalono 
bez zmian w stosunku do roku 2015; 

- w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomo-
ści i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2016 rok 
- uchwalono bez zmian w stosunku do stawek obowią-
zujących w 2015 roku; 

- w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stano-
wiącej podstawę obliczania podatku rolnego na 2016 
rok - również bez zmian w stosunku do roku bieżącego; 

- w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa-
nych przez właścicieli nieruchomości położonych na te-
renie gminy Opatówek; 

- w sprawie uznania za konieczną budowę dróg gmin-
nych oraz potwierdzenia celowości przebudowy i efek-
tywności projektowanego przedsięwzięcia - uchwała
niezbędna jest do złożenia wniosku o dofinansowanie 
ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych; 

- w sprawie zmiany uchwały nr 28/15 Rady Gminy Opa-
tówek z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru 
członków Rady Społecznej Samodzielnego Publiczne-
go Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka 
Zdrowia w Opatówku; 

- w sprawie podjęcia działań proceduralnych w zakresie 
nadania miejscowości Opatówek statusu miasta. Za-
proszona na sesję p. Jadwiga Miluśka-Stasiak przygo-
towała prezentację multimedialną na temat historii 
Opatówka przypominając, że od XVI wieku posiadał on 
prawa miejskie, odebrane w 1870 roku przez rząd car-
ski w ramach popowstańczych represji. Radni podjętą
deklaracją postanowili wspierać wszelkie działania do-
tyczące nadania miejscowości Opatówek statusu mia-
sta, a w przypadku złożenia wniosku wyrażono zgodę
na ewentualne zabezpieczenie środków w budżecie 
gminy na ten cel; 

- w sprawie przyjęcia do realizacji na 2016 rok Gminne-
go Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych - programu wchodzącego w skład Gmin-
nej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów 
Społecznych; 

- w sprawie przyjęcia do realizacji na 2016 rok Gminne-
go Programu Przeciwdziałania Narkomanii - programu 
wchodzącego w skład Gminnej Strategii Integracji i 
Rozwiązywania Problemów Społecznych; 

- w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu 
Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 - programu 
wchodzącego w skład Gminnej Strategii Integracji i 
Rozwiązywania Problemów Społecznych; 

- w sprawie przyjęcia do realizacji na lata 2016-2018 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie - 
program wchodzący w skład Gminnej Strategii Integra-
cji i Rozwiązywania Problemów Społecznych; 

- w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu 
Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2018; 

- w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu "Za-
kup lekkiego samochodu pożarniczego do zapobiega-
nia, likwidacji skutków klęsk żywiołowych i awarii śro-
dowiskowych na terenie gminy Opatówek przez OSP 
Opatówek"; 

- w sprawie przyjęcia zmiany statutu Związku Komunal-
nego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"; 

- w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 3 lat 
w trybie bezprzetargowym, lokalu użytkowego położo-
nego w Opatówku przy ul. Kościelnej 2; 

- w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na 
czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym gruntu 
działki oznaczonej nr 692/37 położonej w Opatówku 
przy ul. Helleny; 

- w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Opató-
wek; 

- w sprawie wyrażenia stanowiska o potrzebie udzielenia 
pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu - 
radni wydali pozytywne oświadczenie o potrzebie 
udzielenia pomocy finansowej w roku budżetowym 
2016 i 2017 na realizację zadania w zakresie ochrony 
zdrowia z przeznaczeniem na dofinansowanie inwesty-
cji budowy bazy śmigłowcowej Służby Ratownictwa 
Medycznego na terenie lotniska Michałków w Ostrowie 
Wlkp. 

Radni zapoznali się z sytuacją w oświacie w gminie Opató-
wek. Obszerne opracowanie na ten temat przedstawił od-
powiedzialny za gminną oświatę Sekretarz Gminy Krzysztof 
Dziedzic. Wydatki na oświatę stanowią ok. 40% w ogólnych 
wydatkach budżetu gminy: w roku 2014 wydatki wyniosły
14 196 123,16 zł, w tym wielkość subwencji oświatowej 
10 491 309 zł, natomiast dochody wyniosły 405 217,25 zł.
W roku 2015 plan wydatków wynosi 15 518 875,66 zł, w
tym wielkość subwencji oświatowej 10 747 766 zł, z czego 
do końca września wydatkowano kwotę 10 600 290,93 zł.
Natomiast dochody planowane są w wysokości 483 699 zł,
z czego wykonanie na dzień złożenia informacji wynosi 
465 387,39 zł.

Wykaz aktualnych wydatków majątkowych na 2015 r. 
Zakup pomp 50 000 
SUW Rajsko dokumentacja projektowa 50 000 
Projekt sieci kanalizacyjnej sanitarnej w m. Tłokinia 
Wielka, Tłokinia Kościelna, Tłokinia Mała, Tłokinia 
Nowa 

80 000 
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Dostawa wraz z montażem stacji odwadniania osa-
dów ściekowych na Gminnej Oczyszczalni Ścieków 
w Opatówku 

326 000 

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 - pro-
jekt 36 000 

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

83 000 

Pomoc finansowa na realizację zadania 
pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4612P na od-
cinku 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 

4 200 

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 

40 000 

Przebudowa drogi gminnej nr 675810P Rajsko - 
Sierzchów - Borów 1 435 000 

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 I Cienia III 85 600 
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Tłokinia 
Kościelna (ul. Wiosenna) etap I 100 000 

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Tłokinia 
Kościelna (ul. Wiosenna) etap II 75 000 

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 96 
w m. Nędzerzew 200 000 

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 II -Michałów IV 40 000 
Przebudowa drogi w m. Opatówek ul. Parkowa 75 000 
Przebudowa drogi gminnej w m. Michałów III 295 400 
Droga Rożdżały 20 000 
Przebudowa drogi gminnej w m. Rożdżały - Słonecz-
na 70 000 

Przebudowa drogi w m. Porwity (65) 90 920 
Dokumentacja projektowa oficyna w parku 
ul. Kościelna 17 25 000 

Dokumentacja projektowa ul. Kościelna 2 25 000 
Remont garażu w OSP Tłokinia Wielka 21 000 
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 

Termomodernizacja budynku w m. Michałów doku-
mentacja 20 000 

Dokumentacja dworzec PKP 30 000 
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 bazy rekreacyjno-turystycznej w m. Szałe 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: 8 833 473 

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

REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH 
 

Podczas sesji Rady Gminy w dniu 25 listopada br. 
przedstawiona została "Informacja o stanie realizacji zadań
oświatowych gminy Opatówek w roku szkolnym 
2014/2015". Obowiązek sporządzenia i przedstawienia in-
formacji o stanie realizacji zadań oświatowych wynika z 
dyspozycji art. 5a ust. 4 ustawy z 7 września 1991 r. o sys-
temie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 
2572 z późn. zm.). W imieniu Wójta Gminy Opatówek Se-
bastiana Wardęckiego szczegółową informację o stanie re-
alizacji zadań oświatowych gminy Opatówek przedstawił
Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic. 
 

Zadania oświatowe gminy 
1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty m.in. w 

zakresie edukacji publicznej należy do zadań własnych 
gminy - art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. 

2. Zakładanie i prowadzenie przedszkoli, szkół podsta-
wowych i gimnazjów - ustawa o systemie oświaty. 

3. Zabezpieczenie bazy lokalowej i sprawności technicz-
nej obiektów oświatowych oraz środków rzeczowych i 
finansowych - ustawa o systemie oświaty. 

4. Zabezpieczenie kadry pracowniczej, w tym administra-
cyjno-obsługowej - ustawa o systemie oświaty. 

5. Stanowienie o wysokości niektórych składników wyna-
grodzenia nauczycieli - ustawa Karta Nauczyciela. 

6. Wspieranie nauczycieli w procesie dydaktyczno-
wychowawczym - ustawa Karta Nauczyciela. 

7. Kontrolowanie spełniania przez uczniów obowiązku 
szkolnego i obowiązku nauki - ustawa o systemie 
oświaty. 

8. Realizacja zadań wspierających uczniów w nauce - 
ustawa o systemie oświaty. 

 

Stan organizacji 
W roku szkolnym 2014/2015 Gmina Opatówek była orga-
nem prowadzącym dla 1 publicznego przedszkola, 6 szkół
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podstawowych, w tym 1 filialnej i 4 gimnazjów. Stan organi-
zacji szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 
2014/2015 przedstawia się następująco: 
 

Nazwa placówki Liczba od-
działów 

Liczba 
uczniów 
i dzieci 

Szkoła Podstawowa 
w Opatówku 22 472 

Filia w Sierzchowie 2 24 
Zespół Szkół w Rajsku - szko-

ła podstawowa 8 144 

Zespół Szkół w Rajsku - gim-
nazjum 3 73 

Zespół Szkół w Chełmcach - 
szkoła podstawowa 8 159 

Zespół Szkół w Chełmcach - 
gimnazjum 4 79 

Zespół Szkół w Tłokini Wiel-
kiej- szkoła podstawowa 7 120 

Zespół Szkół w Tłokini Wielkiej 
- gimnazjum 3 64 

Gimnazjum w Opatówku 13 256 
Publiczne Przedszkole 

w Opatówku 5 103 

Oddział przedszkolny przy 
ZS w Rajsku 1 20 

Oddział przedszkolny przy 
ZS w Chełmcach 1 23 

Oddział przedszkolny przy 
ZS w Tłokini Wielkiej 1 23 

RAZEM 78 1560 
W roku szkolnym 2014/2015 r. w stosunku do roku szkol-
nego 2013/2014 sieć przedszkola, szkół podstawowych i 
gimnazjów nie zmieniła się. Publiczne Przedszkole w Opa-
tówku oferuje w sumie, na 5 oddziałów, 125 miejsc dla 
dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Jak widać z tabeli miejscowe 
przedszkole oferowało jeszcze 22 miejsca wolne, z czego 
wynika, że popyt był mniejszy niż podaż. Podobnie jak w 
poprzednim roku sytuację poprawiło utworzenie w 2010 r., 
w ramach projektu unijnego, 3 oddziałów przedszkolnych 
dla 67 dzieci przy zespołach szkół w Rajsku, Chełmcach i 
Tłokini Wielkiej. Niewątpliwym wpływem na ogólną sytuację
przedszkolną w naszej gminie jest możliwość posyłania 
dzieci do przedszkoli niesamorządowych w Kaliszu. W sto-
sunku do ubiegłego roku szkolnego zmniejszyła się, do 59, 
grupa dzieci uczęszczająca do tych przedszkoli. Powyższa 
sytuacja wynika przede wszystkim z uwarunkowań teryto-
rialnych i rodzinnych związanych między innymi z pracą ro-
dziców. Koszty związane z tym zadaniem to 301 750,40 zł.
W porównaniu z ubiegłymi latami, zauważa się coraz więk-
sze zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi. Związane jest 
to przede wszystkim z coraz większą świadomością rodzi-
ców związaną z rozwojem edukacyjnym dziecka. 
W szkołach prowadzonych przez gminę naukę pobierało 26 
uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalne-
go, co powodowało dodatkowe obowiązki nauczycieli wo-
bec tych uczniów. Ponadto, na wniosek rodziców i zgodnie 
z orzeczeniami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w 
Kaliszu, realizowano indywidualne nauczanie w ilości go-
dzin, która wynika z odpowiednich przepisów prawa oświa-
towego. Nauczanie takie zorganizowano, w porozumieniu z 
organem prowadzącym, dla 20 uczniów. 
 

Baza do działalności oświatowej 
Placówki oświatowe prowadzone przez Gminę funkcjono-
wały w 7 budynkach komunalnych: 
- powierzchnia nieruchomości gruntowych: 60 206 m2,

w tym powierzchnia terenów zielonych: 21 759 m2

- sale lekcyjne: 76 
- pracownie komputerowe: 7 
- sale gimnastyczne: 5 
- gabinety lekarskie: 3 
- świetlice: 5 
- stołówki: 1 
 

Urządzenia rekreacyjno - sportowe 
Oprócz 5 sal gimnastycznych szkoły i przedszkole wyko-
rzystywały do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i 
rekreacji ruchowej inne urządzenia rekreacyjno-sportowe: 
place zabaw, boiska do gry w piłkę nożną (trawiaste i żwi-
rowe), boiska do gry w piłkę siatkową i koszykową (asfalto-
we), boiska pokryte sztuczną trawą (piłka nożna, ręczna, 
siatkówka, tenis), boiska wielofunkcyjne ze sztuczną na-
wierzchnią (piłka ręczna, siatkowa, koszykowa, tenis), a 
także place zabaw. Szkoły, w szczególności w Opatówku, 
miały także możliwość korzystania z kompleksu boisk spor-
towych "Orlik 2012". 
Stan techniczny i funkcjonalność budynków oświatowych 
oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych uznać należy za 
dobry, co jest rezultatem stałych, znacznych nakładów fi-
nansowych czynionych od kilku lat na poprawę substancji 
budowlanej w celu zachowania sprawności technicznej i dla 
optymalizacji kosztów eksploatacji. W okresie sprawozdaw-
czym czyniono stałe działania dla poprawy bazy lokalowej 
gminnej oświaty, w tym wyposażenia w sprzęt szkolny i 
pomoce dydaktyczne. Oblicze współczesnej szkoły charak-
teryzuje poziom wyposażenia w środki techniczne do nauki 
i wzajemnego informowania. Szkoły są wyposażone w pra-
cownie komputerowe. Zgodnie ze współczesnymi standar-
dami i wymogami technicznymi na bieżąco wymieniano 
sprzęt komputerowy. Wszystkie sekretariaty szkół posiada-
ją komputery wraz z niezbędnym oprogramowaniem i 
oprzyrządowaniem. Wszystkie szkoły i przedszkole uzyska-
ły możliwość korzystania z Internetu oraz na bieżąco wypo-
sażane były w nowoczesne pomoce dydaktyczne, w tym 
cyfrowe aparaty fotograficzne, odtwarzacze DVD. Oprócz 
przedszkola, wszystkie szkoły wyposażono w projektory 
multimedialne i tablice interaktywne. Sukcesywnie wymie-
niane są meble szkolne, które oprócz odpowiedniej ergo-
nomii posiadają certyfikaty bezpieczeństwa. 
 

Stan wyposażenia w urządzenia specjalistyczne oraz 
zbiorów bibliotecznych 
- komputery ogółem: 240 
- komputery do użytku uczniów: 139 
- projektory multimedialne: 42 
- rzutniki pisma: 7 
- rzutniki przeźroczy: 9 
- tablice interaktywne: 14 
- kamery wideo: 4 
- odtwarzacze DVD, VHS, TV: 74 
- kserokopiarki: 10 
- woluminy: 24 363 
- monitoring: 5 
 

Kadra i system doskonalenia zawodowego 
W roku szkolnym 2014/2015 w przedszkolu publicznym, 
szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez 
gminę pracowało 163 nauczycieli oraz 55 pracowników 
administracji i obsługi. Dyrektorami jednostek oświatowych 
byli: 
- Mateusz Przyjazny - Szkoła Podstawowa w Opatówku 
- Jolanta Pokojowa - Gimnazjum w Opatówku 
- Tomasz Mikucki - Zespół Szkół w Chełmcach 
- Honorata Wolniaczyk - Zespół Szkół w Rajsku 
- Teresa Kobierska - Zespół Szkół w Tłokini Wielkiej 
- Zdzisława Pawliczak - Publiczne Przedszkole w Opa-

tówku 
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Zatrudnienie w szkołach w roku szkolnym 2014/2015: 
- etaty: 189,89 w tym: 

- nauczyciele: 140,94 
- pozostali: 48,95 

- osoby: 218 w tym: 
- nauczyciele: 163 
- pozostali: 55 

 

W stosunku do poprzedniego roku szkolnego zwiększyła
się liczba etatów nauczycielskich o 3,91. Jest to związane z 
większą ilością godzin dydaktycznych, które bezpośrednio 
wpływają na stan zatrudnienia. Poziom zatrudnienia na-
uczycieli wynika przede wszystkim z liczby oddziałów i go-
dzin zajęć obowiązkowych oraz dodatkowych, realizowa-
nych w przedszkolu i szkołach, a pracowników administracji 
i obsługi ze specyfiki działalności. Dla zabezpieczenia od-
powiedniego poziomu nauczania w roku szkolnym 
2014/2015, zgodnie z wymogami prawa i potrzebami, po-
czyniono nakłady w zakresie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli. 
 

Nakłady na doskonalenie zawodowe nauczycieli w la-
tach 2014/2015: 
- wykonanie za 2014 rok ogółem: 28 926,38 zł
- plan na 2015 rok ogółem: 53 878,00 zł
W ramach wyodrębnionych środków na doskonalenie za-
wodowe nauczycieli, dyrektorzy placówek oświatowych 
mieli możliwość zawierania z nauczycielami umów o dofi-
nansowaniu kosztów kształcenia pobieranych przez uczel-
nie wyższe. W roku szkolnym 2014/2015 dofinansowaniem 
objętych było łącznie 6 nauczycieli. System doskonalenia i 
dokształcania nauczycieli spowodował, że większość na-
uczycieli posiada już kwalifikacje do nauczania co najmniej 
dwóch przedmiotów. Coraz liczniejsza jest grupa nauczy-
cieli posiadających uprawnienia do uczenia trzech przed-
miotów. Efektem podejmowanych działań oraz właściwej 
polityki kadrowej jest niewątpliwie aktualna, bardzo dobra 
struktura w zakresie poziomu wykształcenia nauczycieli 
oraz szeroki "wachlarz" form i metod pracy nauczycieli, a w 
konsekwencji osiągane wyniki nauki uczniów, w tym ze 
sprawdzianów na zakończenie szkoły podstawowej oraz z 
egzaminu gimnazjalnego. 
 

Poziom wykształcenia nauczycieli w 2014/2015 - 140,94 
etatów, w tym: 
- wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicz-

nym - etatów: 132,00 (93,66% ogółu) 
- licencjat - etatów: 7,83 (5,55% ogółu) 
- pozostałe - etatów: 1,11 (0,79% ogółu) 
 

Stopnie awansu zawodowego nauczycieli w 2015 r. 
- stażyści - etatów: 3,00 (2,12% ogółu) 
- kontraktowi - etatów: 20,06 (14,21% ogółu) 
- mianowani - etatów: 48,17 (34,11% ogółu) 
- dyplomowani - etatów 70,00 (49,56% ogółu) 
 

W roku szkolnym 2014/2015 2 nauczycieli uzyskało stopień
nauczyciela dyplomowanego, 5 nauczycieli uzyskało sto-
pień nauczyciela mianowanego, a 3 stopień nauczyciela 
kontraktowego. Dobra polityka kadrowa w szkołach w za-
kresie doboru kadry nauczycielskiej zapewniła także w roku 
szkolnym 2014/2015 w miarę dobrą strukturę zatrudnienia, 
uwzględniając staż pracy nauczycieli. Dominują nauczycie-
le ze stażem pracy w przedziale od 10 do 20 lat. Przy na-
uczycielach z dużym dorobkiem zawodowym pracują mło-
dzi, co zapewnia pożądaną dobrą jakość pracy. 
 

Poziom nauczania 
Osiągnięcia uczniów są wynikiem nauczania i uczenia się.
W znacznym stopniu zależą od zdolności i aspiracji, ale 
także środowiska rodzinnego. Badanie postępów edukacyj-

nych i osiągnięć uczniów może przybierać różne formy. 
Najczęściej są to sprawdziany wewnętrzne i zewnętrzne 
oraz konkursy przedmiotowe. 
 

Wyniki sprawdzianu w Szkole Podstawowej im. Janu-
sza Kusocińskiego w Opatówku w roku szkolnym 
2014/2015 
Do sprawdzianu 1 kwietnia 2015 r. w Szkole Podstawowej 
w Opatówku przystąpiło 55 uczniów - wszyscy rozwiązywali 
zestaw zadań w wersji standardowej. 
Wyniki ze sprawdzianu:
- szkoła: 70,80% 
- kraj: 67,00% 
- województwo: 65,02% 
- powiat: 66,10% 
- gmina: 66,61% 
 

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 
2014/2015 uzyskane przez uczniów Gimnazjum im. Aga-
tona i Stefana Gillerów w Opatówku 
Egzamin gimnazjalny pisało 74 uczniów. Część humani-
styczna składała się z dwóch części: historia i WOS oraz 
język polski. W części humanistycznej egzaminu średnia 
szkoły wyniosła: język polski - 62,97%, historia i WOS - 
67,89%, w części matematyczno-przyrodniczej: matematy-
ka - 58,57%, przedmioty przyrodnicze - 53,57%, z j. angiel-
skiego: część podstawowa - 68,87%, część rozszerzona - 
48,81%, z j. niemieckiego: część podstawowa - 63,33%. 
 

Wyniki sprawdzianu i egzaminu w roku szkolnym 
2014/2015 uzyskane przez uczniów Zespołu Szkół w
Rajsku 
Szkoła Podstawowa
Do rozwiązywania sprawdzianu przystąpiło 23 uczniów kla-
sy szóstej. Średnia szkoły wyniosła: matematyka - 50,87%, 
język polski - 65,22%, język angielski - 69,48%. 
Gimnazjum
W części humanistycznej egzaminu średnia szkoły wynio-
sła: język polski - 49,50%, historia i WOS - 63,59%, w czę-
ści matematyczno-przyrodniczej: matematyka - 45,41%, 
przedmioty przyrodnicze - 43,73%, z j. angielskiego: część 
podstawowa - 55,33%, część rozszerzona - 28,62%. 
 

Wyniki sprawdzianu i egzaminu w roku szkolnym 
2014/2015 uzyskane przez uczniów Zespołu Szkół im. 
Jana Pawła II w Chełmcach 
Szkoła Podstawowa
Do rozwiązywania sprawdzianu przystąpiło 24 uczniów kla-
sy szóstej. Średnia szkoły wyniosła: matematyka - 66,45%, 
język polski - 72,61%, język angielski - 87,08%. 
Gimnazjum
W części humanistycznej egzaminu średnia szkoły wynio-
sła: język polski - 64,95%, historia i WOS - 73,37%, w czę-
ści matematyczno-przyrodniczej: matematyka - 45,95%, 
przedmioty przyrodnicze - 52,26%, z j. angielskiego: część 
podstawowa - 87,67%, część rozszerzona - 75,25%, z j. ro-
syjskiego (poziom podstawowy) - 54,86%. 
 

Wyniki sprawdzianu i egzaminu w roku szkolnym 
2014/2015 uzyskane przez uczniów Zespołu Szkół w
Tłokini Wielkiej 
Szkoła Podstawowa
Do rozwiązywania sprawdzianu przystąpiło 15 uczniów kla-
sy szóstej. Średnia szkoły wyniosła: matematyka - 49,00%, 
język polski - 68,25%, język angielski - 64,07%. 
Gimnazjum
W części humanistycznej egzaminu średnia szkoły wynio-
sła: język polski - 60,76%, historia i WOS - 63,58%, w czę-
ści matematyczno-przyrodniczej: matematyka - 50,45%, 
przedmioty przyrodnicze - 45,93%, z j. angielskiego: część 
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podstawowa - 61,61%, część rozszerzona - 39,78%, z j. 
niemieckiego (poziom podstawowy) - 61,17%. 
 

Sukcesy uczniów 
Rok szkolny 2014/2015 był kolejnym okresem, w którym 
uczniowie szkół naszej gminy osiągali znaczące sukcesy w 
różnych dziecinach życia szkolnego. Szkoły brały udział, z
sukcesami, w konkursach: matematycznych, przyrodni-
czych, z języka polskiego i angielskiego, biologicznych, 
geograficznych, chemicznych, fizycznych, plastycznych, hi-
storycznych i recytatorskich. Uczniowie szkół podstawo-
wych i gimnazjów rozwijali, przy pomocy nauczycieli, swoje 
zainteresowania w wielu dziedzinach, śmiało podejmując
rywalizację na różnego rodzaju i różnej rangi konkursach 
oraz przeglądach. Szkoły prowadzone przez gminę były
również organizatorami imprez kulturalnych o zasięgu 
gminnym i ponadgminnym. Ważnym elementem w pracy 
dydaktyczno-wychowawczej szkół był sport dzieci i mło-
dzieży. Jak co roku uczniowie szkół podstawowych i gim-
nazjów uzyskiwali znaczące osiągnięcia w rywalizacji spor-
towej. Sukcesy uczniów są ich zasługą, ale nie byłyby moż-
liwe bez dużego wkładu pracy nauczycieli szkół oraz rodzi-
ców, a sportowe - także działających w gminie stowarzy-
szeń sportowych. 
 

Formy pracy wychowawczej, działalności profilaktycz-
nej oraz bezpieczeństwo w szkole 
Zgodnie z potrzebami i wymogami prawa w roku szkolnym 
2014/2015, we wszystkich szkołach realizowano zadania 
przyjętych programów wychowawczych i programów profi-
laktyki. W ramach programów wychowawczych, oprócz wy-
borów do samorządów klasowych i szkolnych, podjęto 
współpracę z rodzicami, której celem było przekazywanie 
informacji o postępach w nauce i zachowaniu, a także za-
pobieganie demoralizacji wśród dzieci i udzielanie uczniom 
pomocy edukacyjnej i materialnej (spotkania indywidualne, 
wywiadówki, pedagogizacja rodziców, imprezy klasowe, 
szkolne). 
 

Stan realizacji zadań oświatowych gminy na rzecz 
uczniów i szkół
W roku szkolnym 2014/2015 realizowano szereg zadań
wynikających z ustawowych obowiązków gminy na rzecz 
uczniów i szkół. Najważniejszym zrealizowanym zadaniem 
gminy było zabezpieczenie na odpowiednim poziomie, 
przedszkolu i szkołom prowadzonym przez gminę, środków 
finansowych na prowadzenie działalności, w tym na wyna-
grodzenia pracowników i eksploatację budynków komunal-
nych. Realizując obowiązki określone w art. 17 ustawy o 
systemie oświaty dowożono lub refundowano rodzicom wy-
datki związane z dowożeniem do szkół uczniów niepełno-
sprawnych i zamieszkałych w znacznym oddaleniu od 
szkół.

Dowożenie uczniów do szkół
Na dowóz uczniów do szkół gmina wydatkowała z budżetu 
kwotę 711 482,22 zł (dowożeni i dojeżdżający - 731 osób, 
dowożeni niepełnosprawni - 19). 
 

Stypendia socjalne
Zgodnie z dyspozycją art. 90b i art. 90m ustawy o systemie 
oświaty wspomagano uczniów w formie stypendiów szkol-
nych i zasiłków szkolnych. Z tej formy wsparcia korzystali 
uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów ale także szkół
ponadgimnazjalnych, którzy zamieszkują na terenie gminy. 
Kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania pomocy 
określone było w kwocie 456 zł na członka rodziny. Na 170 
złożonych wniosków o przyznanie stypendium, pozytywnie 
rozpatrzono 162 wnioski; przyznano stypendia na kwotę
77 607,20 zł.

Stypendia naukowe
Od szeregu lat w naszej gminie realizowane są, w ramach 
funduszu stypendialnego Gminy Opatówek, stypendia za 
wyniki w nauce. Możliwość ubiegania się o stypendium, po 
spełnieniu regulaminowych warunków, mają uczniowie 
szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz studenci. 
Wnioski są rozpatrywane dwa razy do roku przez specjalnie 
do tego powołaną Komisję. W roku szkolnym 2014/2015 
złożono 113 wniosków, pozytywnie rozpatrzono 108 na 
łączną kwotę 61 960,00 zł.

Innym zadaniem o charakterze pomocy materialnej było
wsparcie w zakresie zakupu podręczników w ramach rzą-
dowego programu "Wyprawka szkolna". Z tej formy pomocy 
skorzystało 48 uczniów. Na realizację zadania pozyskano 
od Wojewody Wielkopolskiego środki finansowe w kwocie 
14 534,00 zł.

Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w 
szkoleniu młodocianych pracowników zamieszkałych na te-
renie gminy rozpatrywano, zgodnie z dyspozycją art. 70b 
ustawy o systemie oświaty, wnioski pracodawców o zwrot 
kosztów kształcenia młodocianych uczniów, którzy ukoń-
czyli naukę zawodu i zdali egzamin lub egzamin potwier-
dzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Na realizację
powyższego zadania pozyskano środki z Funduszu Pracy 
w kwocie 87 446,56 zł, która w 100% pokryła poniesione 
wydatki. Naukę zawodu ukończyło 12 młodocianych, nato-
miast przygotowanie do wykonywania określonej pracy, z 
pozytywnym wynikiem, zaliczyło 2 młodocianych uczniów. 
 

Obowiązek szkolny i obowiązek nauki
Ważnym zadaniem realizowanym w roku szkolnym 
2014/2015 była kontrola obowiązku szkolnego i obowiązku 
nauki. Obowiązkowi szkolnemu podlegają uczniowie w wie-
ku od 7 lat do ukończenia gimnazjum, a obowiązkowi nauki 
uczniowie w wieku 16-18 lat. Kontroli spełniania obowiązku 
szkolnego dokonują dyrektorzy szkół w obwodach, w któ-
rych zamieszkują uczniowie, a obowiązku nauki - gmina. 
Liczba uczniów zobowiązanych do spełniania obowiązku 
nauki w roku szkolnym 2014/2015 wynosiła 385 osób. 
 

Finansowanie zadań oświatowych 
Wydatki na oświatę stanowią ok. 40% w ogólnych wydat-
kach budżetu gminy. Szczegółowe rozliczenie poniesionych 
wydatków stanowi i stanowić będzie treść sprawozdania z 
wykonania budżetu gminy za rok budżetowy 2014 i 2015. 
W latach 2014-2015 budżet związany z finansowaniem za-
dań oświatowych obejmował dział 801 "Oświata i wycho-
wanie" oraz dział 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" i 
przedstawia się następująco: 
- w roku 2014 wydatki wyniosły 14 196 123,16 zł, w tym 

wielkość subwencji oświatowej 10 491 309,00 zł nato-
miast dochody wyniosły 405 217,25 zł

- w roku 2015 plan wydatków wynosi 15 518 875,66 zł, w
tym wielkość subwencji oświatowej 10 747 766,00 zł, z
czego do końca września wydatkowano kwotę
10 600 290,93 zł, natomiast dochody planowane są w
wysokości 483 699,00 zł, z czego wykonanie 
465 387,39 zł.

Realizacja projektów 
Szkoły w ostatnich latach realizowały projekty edukacyjne i 
społeczne oraz projekty współfinansowane m.in. ze środ-
ków unijnych: 
1. "Umiem pływać" - cztery szkoły podstawowe w gminie 

Opatówek wzięły udział w projekcie powszechnej nauki 
pływania ogłoszonym przez Ministerstwo Sportu i Tury-
styki. Projekt przewidywał po 20 godzin nauki pływania 
dla klas trzecich szkół podstawowych. Koszt projektu to 



Wiadomości Gminne str. 7/32 

27 tys. zł, z czego gmina Opatówek pokryła połowę,
czyli 13,5 tys. zł.

2. "Książki naszych marzeń" - w programie tym, ogłoszo-
nym przez Wojewodę Wielkopolskiego, promującym 
czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży, uczestniczyć bę-
dzie gmina Opatówek jako organ prowadzący. Gmina 
zgłosiła 4 szkoły podstawowe: w Opatówku, Chełm-
cach, Rajsku i Tłokini Wielkiej. Całość projektu to kwota 
7 587,50 zł, z czego dofinansowanie wyniesie 
6 070,00 zł.

3. "Youngster Plus" - w roku szkolnym 2014/2015 
uczniowie klas trzecich Gimnazjum im. Agatona i Ste-
fana Gillerów w Opatówku oraz Gimnazjum w Rajsku 
uczestniczyli w dodatkowych zajęciach z języka angiel-
skiego. Program finansowany jest ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej i Gminę Opa-
tówek. 

 

Podziękowanie 
Wszystkim, którzy przyczynili się do dobrej realizacji zadań
oświatowych w gminie Opatówek składamy podziękowania 
za ich trud, zaangażowanie i pracę na rzecz szkół i przed-
szkola. Szczególne podziękowania składamy: 
- dyrekcji, nauczycielom, wychowawcom, wszystkim 

pracownikom szkół i przedszkola, 
- pracownikom Zespołu Ekonomiczno - Administracyjne-

go Szkół na czele z dyrektorem Arkadiuszem Łańdu-
chem, 

- rodzicom działającym w trójkach klasowych, w radzie 
rodziców i wszystkim wspierającym szkoły i przedszko-
le, 

- także różnym instytucjom i urzędom, organizacjom, 
stowarzyszeniom, grupom działającym na rzecz oświa-
ty lub współpracującym ze szkołami i przedszkolem, a 
także wielu osobom - przyjaciołom oświaty, którzy w 
różny sposób wspierali placówki poprzez swoją działal-
ność, pracę oraz przekazywanie środków finansowych. 

Dzięki tej współpracy szkoły i przedszkole pełniły niejedno-
krotnie obok zadań oświatowych i wychowawczych także
zadania kulturalne, środowiskowe, były miejscem spotkań,
zabaw, rozrywki - były po prostu przyjazne dla uczniów i 
miejscowości, w których są położone. 
Podziękowania składamy także Radzie Gminy Opatówek 
na czele z Przewodniczącym Pawłem Bąkowskim oraz 
Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Zdrowia na czele z Prze-
wodniczącą Marleną Kiermas-Gruszką.

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

25-LECIE 
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

 

Władze samorządowe Gminy Opatówek 
zapraszają na uroczystości związane z 
25-leciem samorządności, które odbędą
się we wtorek, 29 grudnia 2015 r. o godz. 
13:00 w Muzeum Historii Przemysłu w
Opatówku. 
 

Program uroczystości:
13:00 - Sesja Rady Gminy Opatówek - sala fortepianowa 
16:00 - spotkanie okolicznościowe - sala wystawowa 
16:00 - koncert w wykonaniu artystów Teatru Muzycznego 
w Poznaniu 
16:40 - uroczyste wręczenie podziękowań
17:20 - występ kabaretu "Czwarta Fala" 
18:00 - zakończenie i poczęstunek 
 

W 2015 roku przypada niezwykle ważna rocznica 
w historii naszego kraju: 25-lecie odrodzonego samorządu 

terytorialnego. Po przemianach ustrojowych z 1989 roku 
jedną z pierwszych decyzji senatorów była uchwała o pod-
jęciu inicjatywy odbudowy samorządu terytorialnego. Wybo-
ry do rad gmin, które odbyły się 27 maja 1990 roku na pod-
stawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym, przywróciły demokratyczny samorząd, umożli-
wiający lokalnym społecznościom rozwiązywanie ich pro-
blemów zgodnie z ich potrzebami i oczekiwaniami. Nowo 
wybrane rady powołały swoją władzę wykonawczą: prezy-
dentów i burmistrzów miast oraz wójtów gmin. Samorząd
lokalny to największe dobro okresu przemian po 1989 roku. 
Samorząd stał się szkołą kadr społeczeństwa obywatel-
skiego. Aktywność i jego zaangażowanie w sprawy lokalne 
okazały się niezwykle efektywne. Widać to dookoła nas, 
wystarczy tylko spojrzeć obiektywnie i z refleksją.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym określa zakres działania gminy oraz najważniej-
sze zadania, które przed nią stoją. Do nich w szczególności 
należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, reali-
zowane w ramach zadań własnych gminy, zarówno o cha-
rakterze obligatoryjnym jak i fakultatywnym, które obejmują
m.in. sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomo-
ściami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki 
wodnej, gminnych dróg i ulic, wodociągów i kanalizacji, 
utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, 
pomocy społecznej, gminnego budownictwa mieszkanio-
wego, edukacji, kultury, kultury fizycznej i turystyki, w tym 
terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, targowisk, 
zieleni gminnej, porządku publicznego i bezpieczeństwa 
obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej, utrzymania 
gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz 
obiektów administracyjnych, wspierania i upowszechniania 
idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania 
i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów 
pobudzania aktywności obywatelskiej. 

W gminie Opatówek, w wyniku pierwszych demo-
kratycznych wyborów, wyłoniona została 20-osobowa Rada 
Gminy, która spośród siebie wyłoniła organ wykonawczy - 
Zarząd Gminy i pierwszego Wójta Gminy Opatówek, którym 
został Czesław Jaśkiewicz. Na stanowisko Sekretarza 
Gminy powołano Tomasza Rogozińskiego, a na Skarbnika 
Gminy Halinę Filipiak. Wielokrotne zmiany ustawy samo-
rządowej spowodowały, iż od 2002 roku rada liczy 15 rad-
nych, organem wykonawczym jest Wójt wybierany w bez-
pośrednich wyborach przez wszystkich uprawnionych 
mieszkańców gminy. 
 

I kadencja 1990 - 1994 
Zarząd Gminy
Wójt - Czesław Jaśkiewicz 
Członkowie zarządu: Jan Balcerzyk, Grzegorz Burek, Ste-
fan Gaweł, Jerzy Marciniak 
Sekretarz - Tomasz Rogoziński 
Skarbnik - Helena Filipiak, od września 1991 r. - Halina 
Czerniewicz 
Rada Gminy
Przewodniczący - Zbigniew Gołąb
radni: Jan Balcerzyk, Grzegorz Burek, Zbigniew Czechow-
ski, Henryk Flak, Stefan Gaweł, Czesław Jaśkiewicz, Ry-
szard Jakubek, Tomasz Kaleta, Zenon Kamiński, Stanisław 
Kubiak, Ryszard Łańduch, Jerzy Marciniak, Stanisław Ma-
chelak, Stanisław Nowiński, Jerzy Popiel, Hieronim Pogo-
rzelec, Mieczysław Stobienia, Marek Suchorski, Marek Woj-
taszczyk 
 

II kadencja 1994 - 1998 
Zarząd Gminy
Wójt - Czesław Jaśkiewicz, od marca 1997 r. - Jan Wolf 
Zastępca wójta - Stefania Wiewiórkowska (od marca 
1997 r.) 
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Członkowie zarządu: Eugeniusz Dybioch, Andrzej Pływa-
czyk, Jerzy Tylczyński, Stefania Wiewiórkowska, Jan Wolf 
Sekretarz - Tomasz Rogoziński 
Skarbnik - Halina Czerniewicz (od czerwca 1996 r. do mar-
ca 1997 r. p.o. skarbnika Elżbieta Matusiak), od marca 
1997 r. - Edward Młynarczyk 
Rada Gminy
Przewodniczący - Stefan Kobierski 
radni: Eugeniusz Dybioch, Jan Fibingier, Mirosław Grześ-
kowiak, Czesław Jaśkiewicz, Tomasz Kaleta, Katarzyna Ki-
sielińska, Sylwester Ludwiczak, Henryk Łazarek, Mieczy-
sław Łuczak, Jerzy Marciniak, Andrzej Michalski, Józef Pa-
jąk, Sławoj Papierski, Andrzej Pływaczyk, Urszula Rychter, 
Józef Świerek, 
Jerzy Tylczyński, Stefania Wiewiórkowska, Jan Wolf 
 

III kadencja 1998 - 2002 
Zarząd Gminy
Wójt - Jan Wolf 
Zastępca wójta - Stanisław Brzęcki 
Członkowie zarządu: Eugeniusz Dybioch, Jan Fibingier (od 
kwietnia 1999 r.), Andrzej Pływaczyk, Stanisław Sowa (od 
kwietnia 1999 r.), Jerzy Tylczyński 
Sekretarz - Tomasz Rogoziński 
Skarbnik - Edward Młynarczyk, od lutego 2000 r. - Helena 
Filipiak 
Rada Gminy
Przewodniczący - Stefan Kobierski 
radni: Stanisław Brzęcki, Andrzej Bugajny, Eugeniusz Dy-
bioch, Jan Fibingier, Tadeusz Janczak, Tomasz Jopek, 
Bronisław Krakus, Mieczysław Krzywda, Henryk Łazarek, 
Mieczysław Łuczak, Bogdan Marszał, Andrzej Michalski, 
Andrzej Pływaczyk, Wojciech Pokojowy, Stanisław Sowa, 
Jerzy Tylczyński, Stefania Wiewiórkowska, Jan Wolf, Eli-
giusz Wszędobył

IV kadencja 2002 - 2006 
Wójt - Jan Wolf 
Sekretarz - Tomasz Rogoziński 
Skarbnik - Helena Filipiak 
Rada Gminy
Przewodniczący - Artur Szymczak 
radni: Józef Bach (do lutego 2006 r.), Jarosław Budka, An-
drzej Bugajny, Danuta Filipowicz, Seweryn Gałka, Mieczy-
sław Krzywda, Stanisław Kuś, Grzegorz Mańka, Jerzy Mar-
ciniak, Wojciech Pokojowy, Marek Sieradzki (do paździer-
nika 2006 r.), Marek Szlenkier, Artur Szymczak, Sebastian 
Wardęcki, Andrzej Wolf 
 

V kadencja 2006 - 2010 
Wójt - Sebastian Wardęcki 
Sekretarz - Tomasz Rogoziński, od grudnia 2006 r. - 
Krzysztof Dziedzic 
Skarbnik - Helena Filipiak, od września 2007 r. - Dagmara 
Gajewska-Pająk
Rada Gminy
Przewodniczący - Andrzej Michalski, od czerwca 2010 r. - 
Stanisław Kuś
radni: Paweł Bąkowski, Jarosław Budka, Krzysztof Dziedzic 
(do grudnia 2006 r.), Danuta Filipowicz, Jarosław Gadera 
(od marca 2007 r.), Ryszard Gonera, Damian Jakóbczak, 
Dariusz Jaśkiewicz, Jarosław Kłysz, Paweł Kołaciński, Sta-
nisław Kuś, Mariusz Małoburski (od marca 2007 r.), Woj-
ciech Pokojowy, Marek Szlenkier, Jolanta Wilczyńska. 
 

VI kadencja 2010 - 2014 
Wójt - Sebastian Wardęcki 
Sekretarz - Krzysztof Dziedzic 
Skarbnik - Dagmara Gajewska-Pająk
Rada Gminy
Przewodniczący - Paweł Bąkowski 

radni: Elżbieta Bielewicz, Andrzej Borwik, Jarosław Gadera, 
Ryszard Gonera, Damian Jakóbczak, Dariusz Jaśkiewicz, 
Piotr Juszczak, Marlena Kiermas-Gruszka, Jarosław Kłysz, 
Paweł Kołaciński, Mariusz Małoburski, Wojciech Pokojowy, 
Marek Szlenkier, Marek Wolf 
 

VII kadencja 2014 - 2018 
Wójt - Sebastian Wardęcki 
Sekretarz - Krzysztof Dziedzic 
Skarbnik - Dagmara Gajewska-Pająk
Rada Gminy
Przewodniczący - Paweł Bąkowski 
radni: Elżbieta Bielewicz, Andrzej Borwik, Jarosław Budka, 
Józef Gryczyński, Damian Jakóbczak, Grzegorz Janik, Mar-
lena Kiermas-Gruszka, Jarosław Kłysz, Paweł Kołaciński, 
Mariusz Małoburski, Wojciech Pokojowy, Marek Szlenkier, 
Sławomir Śniegula, Mateusz Walczak 
 

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

INWESTYCJE, REMONTY, 
PROJEKTY UNIJNE 

 

Kolejne projekty Gminy Opatówek dofinansowane 
W ramach III edycji konkursu "Odnowa wsi szansą dla ak-
tywnych sołectw" organizowanego przez Urząd Marszał-
kowski w Poznaniu w ramach Programu Wielkopolska Od-
nowa Wsi 2013-2020, Gmina Opatówek otrzymała dofinan-
sowanie na dwa projekty. Pierwszy to zakup namiotów dla 
sołectwa Chełmce, które służyć będą lokalnej społeczności 
podczas imprez odbywających się na terenie gminy, jak 
również poza nią (dożynki gminne, festyny, festiwal sma-
ków itp.) oraz pozwolą na organizację imprez plenerowych 
na terenie sołectwa. W drugim projekcie przewidziano wy-
posażenie parku i terenów wokół stawów przy ul. Ponia-
towskiego w Opatówku w elementy małej architektury - 
drewniane ławki. Zostaną one ustawione w pobliżu nowo 
zagospodarowanych stawów, w miejscu, które stanowi wi-
zytówkę miejscowości oraz w alejkach zabytkowego parku. 
 

Nowy samochód pożarniczy dla OSP w Tłokini Wielkiej 
16 października br. w OSP w Tłokini Wielkiej dokonano od-
bioru samochodu pożarniczego z przeznaczeniem dla tam-
tejszej jednostki. Zakup współfinansowany jest przez Unię
Europejską w ramach projektu Działanie 3.6 Poprawa bez-
pieczeństwa środowiskowego i ekologicznego Priorytetu III 
WRPO "Środowisko Przyrodnicze". W czerwcu br. podpi-
sana została umowa o dofinansowanie Projektu "Zakup 
średniego samochodu pożarniczego dla realizacji zadań w
zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Opa-
tówek przez OSP Tłokinia Wielka". Umowa została podpi-
sana w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przez Gminę
Opatówek oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Na ogłoszony w sierpniu 
br. przetarg wpłynęła 1 oferta: Przedsiębiorstwa Specjali-
stycznego "Bocar" Sp. z o.o., Korwinowa, za kwotę
669 762 zł. Odbioru dokonano w strażnicy OSP w Tłokini 
Wielkiej. W odbiorze uczestniczył również komendant OSP 
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dh Stanisław Baran, naczelnik OSP dh Andrzej Wolf oraz 
druhowie z Tłokini Wielkiej i przedstawiciele dostawcy. 

Pojazd marki Mercedes Benz wyposażony jest m.in. w: 
tempomat, klimatyzację, zaczep holowniczy, światła prze-
ciwmgielne. Wybrany pojazd jest doskonałym rozwiąza-
niem ze względów strategicznych - pojazdy średnie są bar-
dziej mobilne i najczęściej wykorzystywane do akcji, mogą
pełnić rolę gaśniczą i ratowniczą, co ma znaczny wpływ na 
działania w razie wypadków i kolizji drogowych. Zakupiony 
pojazd wykorzystywany będzie także jako sprzęt specjali-
styczny do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywioło-
wych i poważnych awarii środowiskowych. 
 

Samochód pożarniczy dla OSP w Opatówku 
Gmina Opatówek złożyła wniosek na realizację projektu pn. 
"Zakup lekkiego samochodu pożarniczego do zapobiegania 
i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i awarii środowisko-
wych na terenie gminy Opatówek przez OSP Opatówek". 
Radni, uchwałą pozytywnie zaopiniowali wydatkowanie 
środków na ten cel w kwocie 60 900 zł. Kwota przewidywa-
nego dofinansowania z Samorządu Województwa Wielko-
polskiego wyniesie 345 100 zł.

Kanalizacja w Szałem oddana do użytku 
Zakończył się I etap budowy kanalizacji sanitarnej w Sza-
łem. Mieszkańcy, właściciele nieruchomości położonych 
wzdłuż ul. Kaliskiej oraz ul. Słonecznej mogą już składać w
Urzędzie Gminy w Opatówku wnioski o wydanie warunków 
technicznych przyłączenia. Szczegółowa i pełna informacja 
dotycząca warunków przyłączenia nieruchomości do nowo 
powstałej kanalizacji znajduje się w ogłoszeniach tego wy-
dania Wiadomości Gminnych. 
Ruszyła faza projektowa II etapu budowy kanalizacji sani-
tarnej w Szałem polegającego na budowie rozgałęzień do 
innych ulic przylegających do ul. Kaliskiej i wykonaniu przy-
łączy do poszczególnych posesji. W związku z II etapem 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 Zarządu 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Poznaniu o udzielenie pomocy finansowej. 
Udzielona została pomoc finansowa w formie pożyczki na 

to zadanie inwestycyjne w kwocie 1 170 000 zł z planowa-
nym 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 związane 
z przedsięwzięciem pn. "Dostawa wraz z montażem stacji 
odwadniania osadów ściekowych w Gminnej Oczyszczalni 
Ścieków w Opatówku", których wykonawcą 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 półautomatycznej stacji dozowania 
polimeru, montaż przenośnika ślimakowego oraz podłącze-
nie wszystkich urządzeń do systemu sterowania. Zakoń-
czona inwestycja przyczyni się do obniżenia kosztów 
unieszkodliwiania komunalnych osadów ściekowych po-
wstających w oczyszczalni w wyniku lepszego ich odwod-
nienia. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 299 500,08 zł.
Przedsięwzięcie 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 na-
prawą urządzeń uzdatniania wody tj. 4 szt. odżelaziaczy o 
pojemności 4,5m3 w Stacji Uzdatniania Wody w Opatówku. 
Łączny koszt prac wyniósł 14 268,00 zł.

Gospodarka wodno - kanalizacyjna
Trwają prace związane z wywozem osadu przez firmę
Technika Sp. z o.o. z Gminnej Oczyszczalni Ścieków w 
Opatówku. Prace te związane są z przygotowaniem zbior-
nika osadu nadmiernego do czyszczenia i usunięcia zale-
gającego na dnie piasku. Wynikają one z nałożonego przez 
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska obowiązku 
regularnego przekazywania do utylizacji odpadów powsta-
jących w procesie technologicznym oczyszczania ścieków. 
Zakończone zostały również prace związane z wykonaniem 
elewacji zewnętrznej budynku socjalnego oczyszczalni 
ścieków wraz z pomieszczeniami technologicznymi. Koszt 
wykonanych prac wyniósł około 2 840 zł. Wykonano rów-
nież utwardzenie placu pod kontener na osad komunalny 
przy budynku technologicznym oczyszczalni ścieków w ce-
lu sprawnego przekazywania odpadu do utylizacji. 
 

W październiku zakończono remont elewacji Stacji Uzdat-
niania Wody w Opatówku przy ul. Zdrojowej. Prace polega-
ły na przygotowaniu starego podłoża pod docieplenie me-
todą lekką - mokrą, uzupełnieniu tynków, przyklejeniu war-
stwy siatki na ścianach, pomalowaniu stolarki okiennej i 
drzwiowej, częściowej wymianie pokrycia dachu na po-
mieszczeniu agregatorowni wraz z wymianą ogniomurków. 
Koszt wymienionych prac - 24 803,18 zł. W chwili obecnej 
trwają prace związane z wymianą pompy głównej w studni 
nr 2 na terenie SUW w Opatówku (zakup pompy, zakup rur, 
montaż elementów z użyciem podnośnika). Przybliżony 
koszt prac to 30 000 zł.

Remont budynków komunalnych
Zakończono prace remontowe w budynkach komunalnych, 
które zakwalifikowane zostały podczas tzw. wiosennego 
przeglądu stolarki okiennej i drzwiowej do realizacji ze 
środków tegorocznego budżetu. Całkowity koszt prac wy-
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niósł 19 569,87 zł. W ramach tego zadania wykonano prace 
polegające na wymianie fragmentu rynny i częściowej wy-
mianie pokrycia dachu, wymianie fragmentu tynku przy ko-
ninie oraz wymianie stolarki okiennej (6 szt.) i drzwiowej 
(3szt). 
W chwili obecnej trwają prace związane z remontem ele-
wacji frontowej budynku komunalnego przy ul. Łódzkiej 27 
polegające na skuciu starego i położeniu nowego tynku, 
przemurowaniu ciągłym pęknięć przy użyciu zaprawy ce-
mentowej, umocowaniu siatki tynkarskiej na ścianach. 
Ogólny koszt wykonanych prac to 4 845,94 zł.

Remonty dróg 
Zakończyły się prace związane z przebudową drogi gmin-
nej Rajsko-Sierzchów-Borów na odcinku o długości 5,1 km. 
Wykonawcą była firma SIDROG Sp. z o.o. z Domaniewa w 
gm. Błaszki, która wykonała to zadanie za kwotę
1 127 280,06 zł. Zakres przebudowy obejmował: roboty 
pomiarowe przy robotach ziemnych, rozebranie krawężni-
ków betonowych, karczowanie pni i krzaków, rozebranie 
nawierzchni z mas mineralno - bitumicznych, formowanie 
nasypów, oczyszczenie rowów z namułu z wyprofilowaniem 
skarp, wykonanie przepustów z rur, krawężników i obrzeży
betonowych, wymianę nawierzchni jezdni, poszerzenie 
drogi, wykonanie zjazdów, chodników i ścieków z kostki 
brukowej, montaż barier ochronnych, wykonanie oznako-
wania poziomego oraz ustawienie pionowych znaków dro-
gowych. Zadanie wykonane zostało w ramach Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, z którego Gmina 
Opatówek otrzymała 50% dofinansowania. Ponadto partne-
rem tego zadania było Starostwo Powiatowe w Kaliszu przy 
współudziale OSP w Sierzchowie, Szkoły Podstawowej w 
Opatówku - Filia w Sierzchowie oraz Sklepu Spożywczego 
p. Tomczaka w Sierzchowie. 
 

W październiku br. wykonane zostało zadanie pn.: "Prze-
budowa nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego w Opatówku, 
ul. Piaskowa". Wykonawcą była firma DROMAX za kwotę
39 881,52 zł, a zakres prac obejmował wykonanie chodni-
ków i jezdni z kostki brukowej oraz ułożenie krawężników i 
obrzeży. 
 

Zakończono prace przy przebudowie nawierzchni dróg 
gminnych w Opatówku - ul. Leśna oraz w Rożdżałach (Sło-
neczna). Spośród trzech ofert, jakie wpłynęły na przetarg, 
wybrano ofertę Zakładu Usługowo-Produkcyjnego Roboty 
Drogowo-Budowlane, Rafał Świątek z Rajska za kwotę
149 932,21 zł. Przebudowa dróg na odcinku 1150 mb obję-
ła m.in.: roboty pomiarowe i rozbiórkowe, karczowanie po-
boczy, profilowanie i zagęszczanie podłoża, remont i obmu-
rowanie przepustów, wykonanie podbudowy z kruszywa i 
położenie mieszanek mineralno-asfaltowych, wykonanie 
oznakowania pionowego. 
 

17 listopada wyłoniono wykonawcę przebudowy drogi w 
Tłokini Kościelnej i Nędzerzewie na odcinku ponad 1,5 km 
od ul. Wiosennej w Tłokini Kościelnej do Nędzerzewa (do 
połączenia z ul. Nędzerzewską w Kaliszu). Zostało nim 
Przedsiębiorstwo Drogowo-Inżynieryjne KAREX z Nowych 
Skalmierzyc z/s w Ociążu, które wykona to zadanie za kwo-
tę 276 793,36 zł. Zakończenie prac zaplanowane jest na 
dzień 21 grudnia. Wykonane zostaną roboty pomiarowe i 
rozbiórkowe, czyszczenie i formowanie poboczy wraz z wy-
konaniem przepustów rurowych i ich obmurowaniem, uło-
żenie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych. 
Zamontowane zostaną także barierki ochronne. 
2 grudnia ogłoszony został przetarg na przebudowę kolej-
nego odcinka ul. Wiosennej o dł. 340 m. 
 

10 grudnia br. dokonano odbioru prac związanych z zada-
niem pn. "Remont drogi powiatowej nr 4620P w m. Rajsko 

w zakresie chodnika". Wykonawcą prac była firma "KAFI" z 
Liskowa za kwotę 39 877,46 zł. Zakres prac obejmował: ro-
boty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, ułożenie kra-
wężników i obrzeży, wykonanie chodnika z kostki brukowej 
betonowej o gr. 6 cm oraz zjazdów z kostki brukowej beto-
nowej o gr. 8 cm. W/w zdanie zostało sfinansowane z 
udziałem środków Starostwa Powiatowego w Kaliszu oraz 
środków gminy Opatówek w wys. 50%/50%. 
 

Dokonano również odbioru zadania pn. "Przebudowa na-
wierzchni drogi gminnej w m. Warszew - Rajsko", którego 
wykonawca był Zakład Budowlano - Drogowy KALDROG z 
Kalisza za kwotę 49 546,18 zł. Prace obejmowały: wykona-
nie robót pomiarowych, mechaniczne plantowanie terenu, 
profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie górnej 
warstwy podbudowy z kruszywa łamanego oraz formowa-
nie i plantowanie poboczy. 
 

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

WIADOMOŚCI KULTURALNE 
 

Dzień Edukacji Narodowej 
"Nasza pierwsza szkoła marzeń, pierwsza miłość i 

przyjaciół garść..." - między innymi takie słowa wyśpiewali 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Opatówku, jako motto 
pierwszej części obchodów Gminnego Dnia Edukacji Naro-
dowej. Uroczystość zorganizowana została w dniu 16 paź-
dziernika w pięknie udekorowanej sali Muzeum Historii 
Przemysłu w Opatówku. Władze samorządowe, już trady-
cyjnie, dla uczczenia Święta Edukacji Narodowej, zaprosili 
na ten szczególny wieczór wszystkich dyrektorów, nauczy-
cieli i wychowawców, pracowników administracyjno-
obsługowych, czynnych i emerytowanych pracowników 
oświaty oraz przyjaciół gminnych placówek oświatowych. 
Na uroczystości obecni byli: Wójt Gminy Opatówek Seba-
stian Wardęcki, Sekretarz Gminy - jako szef oświaty - 
Krzysztof Dziedzic, Przewodniczący Rady Gminy Paweł
Bąkowski, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wojciech Po-
kojowy, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i 
Zdrowia Marlena Kiermas-Gruszka, Skarbnik Gminy Dag-
mara Gajewska-Pająk, dyrektor ZEAS Arkadiusz Łańduch, 
dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Małgorzata Matysiak 
oraz radni: Sławomir Śniegula i Mateusz Walczak. 

Przed występem uczniów i zaplanowanym koncer-
tem, głos zabrali Sekretarz Gminy oraz Wójt Gminy, którzy 
w swoich przemówieniach podkreślili znaczenie i trud pracy 
nauczyciela, podziękowali za kształcenie i wychowywanie 
kolejnych młodych pokoleń mieszkańców naszej gminy 
oraz życzyli wszystkim zapału i wytrwałości w realizowaniu 
planów zawodowych i prywatnych. Zebrani w sali muzeum 
goście, oprócz serdecznych życzeń, otrzymali także słodkie 
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upominki. Tradycyjnie część pierwszą wieczornego spotka-
nia stanowił występ dzieci i młodzieży pt. "Z nami łatwiej, z 
nami raźniej, z nami wygodniej", w tym roku w wykonaniu 
uczniów Szkoły Podstawowej w Opatówku, którzy w spo-
sób oryginalny i zabawny przedstawili dzieło stworzenia 
nauczyciela oraz jego trudną, ale jakże fascynującą wę-
drówkę przez życie szkolne. Przedstawienie zostało nagro-
dzone gromkimi brawami, a każdy młody aktor otrzymał
czekoladę wraz z podziękowaniem od organizatorów. 
Opiekunami młodych artystów były panie: Marta Cygan, 
Izabela Dubanowicz, Katarzyna Kubiak, Joanna Litwin, 
Magdalena Noskowska i Anna Smolicka. 

Na drugą część wieczoru zaplanowano koncert pt. 
"Z arią i piosenką przez świat" w wykonaniu artystów scen 
poznańskich i łódzkich: Anny Bajerskiej-Witczak, Sylwii 
Strugińskiej, Dawida Kwiecińskiego i Klaudiusza Kapłona. 
Goście bawili się przy dźwiękach takich utworów, jak: "Bru-
netki, blondynki", ''Wielka sław'', ''Graj Cyganie'', ''Czardasz 
Maricy'', ''Wiedeń mój'', czy ''Przetańczyć całą noc'' i wiele, 
wiele innych. Artystom podziękowano za występ głośnymi, 
nieustającymi brawami. Reszta czasu, aż do późnego wie-
czora, upłynęła w miłej atmosferze, wśród rozmów, przy 
kawie i poczęstunku. Organizatorzy dziękują wszystkim, 
którzy przyczynili się do zorganizowania uroczystości, a 
przede wszystkim dyrekcji, pracownikom i uczniom Szkoły
Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku za 
przygotowanie oprawy artystycznej oraz dyrektorowi Mu-
zeum Historii Przemysłu Jerzemu Marciniakowi za udo-
stępnienie sali. Organizatorami Gminnego Dnia Edukacji 
Narodowej byli: Urząd Gminy w Opatówku, ZEAS Gminy 
Opatówek oraz Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusociń-
skiego w Opatówku. 
 
Święto ulicy Kościelnej 

17 października br. odbyło się w Opatówku Święto 
ulicy Kościelnej - pierwsze takie wydarzenie lokalne, mają-
ce na celu pokazać miejsce niezwykłe, skupiające życie 
społeczno-kulturalne miejscowości. Organizatorem była
Fundacja "Inicjatywa dla Opatówka". Program wydarzenia 
obejmował zajęcia biblioteczne, wystawę zdjęć oraz krótką
prelekcję o historii ulicy. Ze względu na niekorzystną pogo-
dę, organizatorzy odwołali część plenerową, która miała
odbyć się obok zabytkowego Domku Gotyckiego. Całość 
zwieńczył II Koncert Młodych Talentów, w którym udział
wzięli miejscowi, młodzi artyści. 

Święto rozpoczęło się w Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej, gdzie zorganizowano najpierw prelekcję o historii 
ulicy Kościelnej i mieszczących się tam budynkach. Popro-
wadziła ją Jadwiga Miluśka-Stasiak, regionalistka, wielolet-
nia dyrektor opatóweckiej biblioteki. Następnie odbyło się
otwarcie wystawy przygotowanej przez pracowników biblio-

teki, ukazującej dawne dzieje ulicy Kościelnej na fotogra-
fiach. Ostatnim elementem programu w bibliotece były za-
jęcia z dziećmi - konkurs plastyczny, na którym dzieci ry-
sowały budynki znajdujące się przy ul. Kościelnej. 

Po ubiegłorocznym sukcesie Koncertu Młodych Ta-
lentów, Fundacja zdecydowała o kontynuacji tego przed-
sięwzięcia. W tym roku wystąpiło ponad 20 młodych muzy-
ków z Opatówka i okolic. Koncert tradycyjnie poprowadził
pomysłodawca - Mateusz Walczak, prezes zarządu Funda-
cji, a gośćmi na koncercie byli: poseł na Sejm RP Leszek 
Aleksandrzak, Starosta Kaliski Krzysztof Nosal, Przewodni-
czący Rady Powiatu Mieczysław Łuczak, Wójt Gminy Se-
bastian Wardęcki, Przewodniczący Rady Gminy Paweł Bą-
kowski oraz Sekretarz Gminy, jednocześnie radny powiatu 
kaliskiego Krzysztof Dziedzic. Wszyscy uczestnicy koncertu 
otrzymali pamiątkowe gadżety i podziękowania. Był to 
czwarty koncert w ramach cyklu "Spotkania ze sztuką -
Opatówek 2015", a dziewiąty w ogóle zorganizowany jako 
"Spotkania...". Organizatorem Święta była Fundacja "Inicja-
tywa dla Opatówka", którą wsparły lokalne instytucje, orga-
nizacje i przedsiębiorcy. Honorowy patronat objęli Starosta 
Kaliski Krzysztof Nosal oraz Wójt Gminy Opatówek Seba-
stian Wardęcki. Fundacja już dziś zaprasza na kolejne wy-
darzenia przez nią organizowane. 
 
Spotkanie integracyjne 

W dniu 17 października br. w Gminnym Ośrodka 
Kultury w Opatówku gościliśmy przedstawicieli Podlasia, 
którzy przebywali u nas w ramach wyjazdu turystyczno-
studyjnego. Wyjazd zorganizowany został przez Danutę
Bagińską - doradcę z Podlaskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Białymstoku, radną powiatu białostockiego, 
jednocześnie Prezesa Stowarzyszenia Bardzo Aktywna 
Wieś "BARWA". 

Współorganizatorami spotkania byli: Wójt Gminy 
Opatówek Sebastian Wardęcki, przedstawicielki Zespołu
Doradczego WODR w powiecie kaliskim Krystyna Nowak i 
Julianna Durman oraz kierownik Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Opatówku Violetta Galant. Na zapro-
szenie organizatorów przybyli także: Starosta Kaliski 
Krzysztof Nosal, Przewodniczący Rady Powiatu Mieczy-
sław Łuczak, Przewodniczący Rady Gminy Opatówek Pa-
weł Bąkowski, Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic, Dyrek-
tor Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku 
Małgorzata Matysiak, radny Gminy Opatówek Mateusz 
Walczak oraz księgowy Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Opatówku Jolanta Woźniak. 

Wójt Sebastian Wardęcki serdecznie powitał gości 
z Podlasia życząc miłego pobytu i prześwietnej zabawy. 
Starosta Kaliski Krzysztof Nosal skierował do przybyłych 
słowa powitania, uznania dla pracy rolników, wskazując na 
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kultywowanie tradycji i wielkopolskiej gościnności oraz 
współpracy z innymi samorządami. Uroczystość została
poprowadzona przez Stanisława Zabarskiego Kierownika 
Zespołu Doradczego w Powiecie Kaliskim działającego w 
ramach Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w 
Poznaniu. Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna 
uświetniona występami Zespołu Śpiewaczego "Opatowia-
nie" oraz Kapeli "Sami Swoi" z Opatówka. Artyści chóralnie 
odśpiewali tradycyjne "sto lat" dla gości z Podlasia. Mili go-
ście dopełnili ucztę duchową prezentując pieśni regionalne 
w wykonaniu Zespołu Folklorystycznego "Barwianki". 
Szczególnych doznań dostarczyła miłosna piosenka "Suli-
ko". Uwieńczeniem części artystycznej - z inicjatywy Stani-
sława Zabarskiego - było wspólne wykonanie przez uczest-
ników spotkania biesiadnej piosenki "Zielony mosteczek", 
jako symbolu łączności ludzkiej przyjaźni. 

Biesiada uzyskała szczególne wsparcie i sponso-
ring uczestników wyjazdu do Białegostoku z roku 2014. Za 
sprawą Krystyny Nowak, Julianny Durman i Violetty Galant 
doszło do zrealizowania rewizyty gości z Podlasia. Biesiad-
nicy zostali podjęci smakowitymi potrawami, które przygo-
towały panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Opatówku i w 
Michałowie Drugim oraz zaprzyjaźnionych gospodyń. Do-
pełnieniem biesiady była degustacja tortu ufundowanego 
przez Wójta Gminy Opatówek. Radość, zadowolenie, hu-
mor przy wspólnych śpiewach, zabawach i tańcach dopi-
sywały wszystkim uczestnikom tego spotkania. Wójt Gminy 
Opatówek Sebastian Wardęcki, Kierownik Zespołu Do-
radczego w powiecie kaliskim Stanisław Zabarski oraz do-
radcy: Krystyna Nowak i Julianna Durman, serdecznie 
dziękują wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili 
się do organizacji spotkania z gośćmi z Podlasia. 
 
Przegląd Zespołów Śpiewaczych 

W dniu 24 października br. Zespół Śpiewaczy 
"Opatowianie" brał udział w II Przeglądzie Zespołów Śpie-
waczych ph. "Piosenka jest dobra na wszystko", który odbył
się w sali widowiskowej Centrum Kultury w Suchym Lesie. 
Wraz z Zespołem "Opatowianie" w przeglądzie uczestni-
czyli: Violetta Galant - Kierownik GOPS w Opatówku oraz 
Jolanta Woźniak - główny księgowy GOPS. Wydarzenie ar-
tystyczno - integracyjne zostało zorganizowane przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Lesie oraz Cen-
trum Kultury i Bibliotekę Publiczną Suchy Las. 

"Chociaż będziemy daleko, Barcelona, Santa Cruz. 
Dziś jesteśmy w Suchym Lesie. Tu bawimy się i już". Te 
słowa piosenki w wykonaniu zespołu "Dębowy Liść", działa-
jącego przy Klubie Seniora w Suchym Lesie, zainauguro-
wały Przegląd Zespołów Śpiewaczych. Udział Zespołu
"Opatowianie" w przeglądzie był wynikiem współpracy po-
między ośrodkiem pomocy społecznej w Opatówku i Su-

chym Lesie. W przeglądzie brało udział 9 Zespołów Śpie-
waczych: "Opatowianie" KGW Opatówek, "Dębowy Liść"
Suchy Las, "Kleszczewianki" Gminny Ośrodek Kultury i 
Sportu Kleszczewo, "Szczęśliwa 13" Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej Środa Wlkp., "Złoty Kłos" Biblioteka Publiczna i 
Centrum Animacji Kultury Duszniki, "AVE" Koziegłowy, 
"Mazelonki" Chludowo, "Emilia" Krzykosy oraz "Zgoda" 
Kamieniec. 

Każdy Zespół przedstawił 3 utwory - prezentacje 
artystyczne oraz brał udział w konkursie wiedzy muzycznej. 
Zespół Śpiewaczy "Opatowianie" zaprezentował pieśni z 
książki pt. "Pieśni ludowe znad Prosny" autorstwa Jarosła-
wa Lisakowskiego: "Świeci miesiąc, świeci", "Jest tam 
ścieżka jest", "Tam dolina, przy dolinie". Imprezę zakończył
koncert zespołu Ukulele. Każdy Zespół otrzymał dyplom 
uczestnictwa w przeglądzie. Zespół Śpiewaczy "Opatowia-
nie" został wyróżniony za wyraz artystyczny, kultywowanie 
regionalnego folkloru i czystość brzmienia. 
 
Uśmiech z kabaretem Czwarta Fala 

W piątek, 6 listopada, w sali GOK gościł kielecki 
kabaret Czwarta Fala ze swoim nowym programem "Made 
in Poland", z przymrużeniem oka traktującym aktualne wy-
darzenia w Polsce, a także wyśmiewającym nasze polskie 
wady i słabości. Kabaret Czwarta Fala powstał w 2009 roku 
w Kielcach i może pochwalić się aż 50 nagrodami na ogól-
nopolskich festiwalach kabaretowych, z czego większość 
stanowią nagrody publiczności. 

To młodość, energia, to wyraziste postaci, niesa-
mowite pomysły i doskonały warsztat. A tworzą go: Mate-
usz Lewkowicz, Damian Lebieda, Bartłomiej Cedro. Salę
Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku wypełnili miesz-
kańcy gminy Opatówek, którzy głośnym śmiechem i bra-
wami reagowali na skecze. 
 
Koncert operetkowy oraz wspólny śpiew pieśni patrio-
tycznych 

W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości, 
tradycyjnie już od kilku lat, mieszkańcy gminy Opatówek 
patriotycznie i tłumnie spotkali się na wspólnym śpiewaniu 
polskich pieśni patriotycznych. Tym razem, organizatorzy 
sprawili niespodziankę, bowiem wspólne śpiewanie uwień-
czone zostało koncertem pieśni operetkowych w wykonaniu 
zaproszonych gości z Poznania. Sala Gminnego Ośrodka 
Kultury w Opatówku, dosłownie "pękała w szwach", przyby-
ło ponad 180 osób, zabrakło nawet wolnych krzesełek, ale 
nie zepsuło to podniosłego, świątecznego nastroju. Przybyli 
także przedstawiciele władz samorządowych: Wójt Gminy 
Sebastian Wardęcki, Przewodniczący Rady Gminy Paweł
Bąkowski, Wiceprzewodniczący Wojciech Pokojowy i Ma-
rek Szlenkier oraz Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic. 



Wiadomości Gminne str. 13/32 

Do wspólnego śpiewania polskich pieśni patrio-
tycznych przygotowane i rozdane zostały śpiewniki, zawie-
rające te najbardziej znane utwory, a wieczór rozpoczęto 
uroczyście hymnem państwowym. Dalej nastąpiły pieśni: 
"Rozkwitały pąki białych róż", "Marsz pierwszej brygady", 
"Wojenko, wojenko", "Przybyli ułani", "Serce w plecaku", 
"Bywaj dziewczę zdrowe", "Czerwone maki" oraz "Hej so-
koły". W części operetkowej wystąpili artyści z Teatru Mu-
zycznego w Poznaniu: Anna Michalak, Bartosz Kuczyk i 
Klaudiusz Kapłon. Wykonali oni najbardziej znane arie z 
operetek światowej sławy kompozytorów. Tak więc wszy-
scy wysłuchali piosenki "Brunetki, blondynki" Roberta Stol-
za, arii "Czardasz Maricy" z operetki Hrabina Marica oraz 
utworów: "Bo to jest miłość" z Księżniczki Czardasza E. 
Kalmana, "Twoim jest serce me", "Pieśń i Vili" i "Ach ko-
bietki" Lehara, "Wielka sława" z operetki Baron Cygański 
Johana Straussa i wiele innych - wszystkie nagrodzone 
gromkimi brawami. 

Jak informuje Krzysztof Dziedzic, współinicjator i 
członek Akcji Katolickiej w Opatówku: "Tak uroczysty, 
wspólny tegoroczny śpiew, wyrósł na gruncie tradycji śpie-
wów opatóweckich, które zostały zainicjowane w 2005 roku 
przez ówczesnego wikariusza ks. Piotra Szkudlarka oraz 
wiele życzliwych osób. 

W tym roku był to już 10. wspólny śpiew pieśni pa-
triotycznych i wojskowych (ponad 20. ogółem), bowiem od-
bywały się także cyklicznie spotkania wspólnego śpiewania 
kolęd i pastorałek, a także pieśni biesiadnych. W ramach 
statystyk, podsumowując 10 lat wspomnianej inicjatywy, 
blisko 5 tys. osób przypomniało sobie treści tradycyjnych, 
polskich piosenek, często przez młode pokolenie niezna-
nych. Rozdano kilkaset śpiewników z tekstami pieśni patrio-
tycznych, wojskowych, biesiadnych i kolęd oraz kilka tysię-
cy tradycyjnych marcińskich rogali." 
 
Obchody Narodowego Święta Niepodległości 

11 listopada br., w 97. rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości po 123 latach zaborów, w wyjątkowej 
scenerii i przy licznej obecności mieszkańców gminy, ob-
chodzone było w Opatówku Narodowe Święto Niepodległo-
ści. Uroczystości rozpoczęły się w kościele parafialnym w 
Opatówku mszą św. w intencji Ojczyzny i Polaków. Mło-
dzież z Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów - 
uczniowie kl. Ia i członkowie Szkolnego Klubu Europejskie-
go Opatus, pod kierunkiem p. Bożeny Banasiak, przedsta-
wiła montaż słowno-muzyczny "Przodkom winniśmy pa-
mięć, a Ojczyźnie miłość". Uczniowie przypomnieli bohate-
rów broniących polskości w czasach zaborów i tych, którzy 
walczyli o wolność w czasach późniejszych, aż do roku 
1989. Oprawę muzyczną zapewnił chór szkolny pod opieką
p. Anny Nowackiej. 

Po uroczystościach w kościele, nastąpił przemarsz 
na Plac Wolności i złożenie kwiatów pod obeliskiem upa-
miętniającym bohaterów naszej Ojczyzny. 

W obchodach wzięli udział przedstawiciele władz 
naszej gminy na czele z Wójtem Sebastianem Wardęckim, 
Przewodniczącym Rady Gminy Pawłem Bąkowskim oraz 
Sekretarzem Gminy Krzysztofem Dziedzicem, a także
poczty sztandarowe szkół i Ochotniczych Straży Pożarnych 
oraz licznie zgromadzona społeczność lokalna, wśród któ-
rej wyróżniała się młodzież gimnazjalna z biało-czerwonymi 
chorągiewkami i kotylionami. Wykonane przez siebie sym-
bole w barwach narodowych gimnazjaliści rozdawali rów-
nież uczestnikom spotkania. Uroczystości Narodowego 
Święta Niepodległości zwieńczył koncert w wykonaniu or-
kiestry dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Opatówku. 
Również w Warszawie grupa mieszkańców z naszej gminy 
zaznaczyła swoją patriotyczną obecność na Marszu Nie-
podległości, który odbył się tego dnia w stolicy. Mieszkańcy 
stawili się na marszu w stolicy z banerem z nazwą i herbem 
gminy, który organizatorzy umieścili na froncie pochodu. 
 
Spotkanie z Dominikiem Szmajdą

Spotkanie zorganizowane przez Gminną Bibliotekę
Publiczną im. Braci Gillerów w Opatówku, które odbyło się
19 listopada 2015 r. w sali GOK w Opatówku, przyciągnęło
wielu sympatyków podróży i wypraw rowerowych. Fre-
kwencja była zdumiewająca, ponieważ każdy chciał poznać
i posłuchać bohatera wieczoru, którym był Dominik Szmaj-
da - podróżnik, fotograf, współwydawca książki "Rowerem i 
pieszo przez Czarny Ląd" Kazimierza Nowaka, autor opra-
cowania listów Kazimierza Nowaka wysyłanych z wyprawy 
afrykańskiej do żony pt.: "Kochana Maryś", laureat nagród 
na festiwalach podróżniczych, autor wystaw fotograficz-
nych, jeden z liderów projektu podróżniczego "Sztafeta 
Afryka Nowaka", współzałożyciel i prezes Fundacji im. Ka-
zimierza Nowaka, organizator festiwalu "Na Szage" i kon-
kursu Kazimierza Nowaka. Dominik Szmajda w ostatnich 
latach odbył kilka spektakularnych wypraw rowerowych: w 
2008 r. przejechał Maroko, Saharę Zachodnią, Mauretanię,
Mali; w latach 2009/2010 Libię; w 2011 Czad, a w minione 
wakacje przedzierał się pieszo przez Kongijskie bezdroża. 
W 2012 roku dotarł na rowerze na Ural Polarny i o tej wy-
prawie opowiadał podczas spotkania w Opatówku. 

Ile przyjemności daje jazda rowerem wie każdy mi-
łośnik tego rodzaju podróżowania. Doskonale wiadomo, że
ważnym czynnikiem pozwalającym odczuwać przyjemność 
z jazdy rowerem jest droga po której się jedzie i pogoda. W 
czasie wyprawy na Ural Polarny Dominikowi często brako-
wało dobrej drogi i pogody. Zimno i komary kąsały bezlitoś-
nie, a bezdroża dawały się we znaki szczególnie, kiedy 
trzeba było pchać rower objuczony bagażem. Pomysłowość 
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podróżnika w radzeniu sobie z trudnościami budziła podziw 
słuchaczy. Najbardziej przypadł wszystkim do gustu pomysł
z napompowaną dętką od ciągnika, na której Dominik wo-
dował swój rower i bagaż, czasem i siebie samego. Domi-
nik Szmajda przyznał, że lubi podróżować samotnie, jed-
nakże zawierane na trasie wyprawy znajomości sprawiały
mu wielką przyjemność. Poznani ludzie często okazywali 
podróżnikowi życzliwość i wsparcie, za które nigdy nie 
oczekiwali zapłaty. 

Po zakończeniu prelekcji wspomaganej pięknymi 
zdjęciami i filmami, Dominik Szmajda odpowiadał na pyta-
nia słuchaczy. Można się było dowiedzieć między innymi 
tego, że jego pasja podróżowania zrodziła się po poznaniu 
przygód Kazimierza Nowaka. Dominik podzielił się ze słu-
chaczami swoimi doświadczeniami w przygotowaniach do 
podróży od strony formalnej i finansowej. Jak się okazało
nie trzeba mieć wielkich pieniędzy na taką wyprawę, ale 
wielką cierpliwość dla przepisów, szczególnie tych u na-
szych wschodnich sąsiadów. 

Więcej o przygodach Dominika Szmajdy, których 
doświadczył podczas swojej rowerowej wyprawy na Ural 
Polarny można poczytać w jego książce pt.: "Rower góral i 
na Ural", do wypożyczenia w bibliotece w Opatówku, po-
dobnie jak wszystkie wspomniane tytuły. Gminna Biblioteka 
Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku, dziękuje p. Mie-
czysławie Jaskule, dyrektorce Gminnego Ośrodka Kultury 
w Opatówku za udostępnienie sali. 
 
Święto jesiennych plonów 

Ponieważ każda okazja jest dobra, aby miło spę-
dzić czas i wspólnie się bawić, mieszkańcy gminy Opató-
wek spotkali się w sobotnie popołudnie na wspólnej biesia-
dzie ph. "Święto jesiennych plonów". Na wszystkich, którzy 
przybyli tego dnia do Gminnego Ośrodka Kultury w Opa-
tówku, czekały bogato zastawione stoły - przede wszystkim 
potrawami z warzyw oraz wiele atrakcji przygotowanych 
przez organizatorów. Prowadząca - Wioletta Przybylska 
powitała przedstawicieli samorządu gminnego: Wiceprze-
wodniczącego Rady Gminy Wojciecha Pokojowego oraz 
Sekretarza Gminy Krzysztofa Dziedzica. Następnie przy-
pomniała w "krótkiej bajce o ziemniaku" skąd i w jaki spo-
sób ta niepozorna bulwa przybyła do Europy, jakie miała
zastosowanie kiedyś i na ile sposobów wykorzystujemy 
ziemniaki dzisiaj. 

Na stół wniesiono potrawy przygotowane przez 
znakomite kucharki, a wśród potraw znalazły się m.in.: zu-
pa śmietnikowa, zwijane skarby ziemi opatóweckiej, grube 
karczycho, ryba ze Swędrni w zalewie, śledzie w marynacie 
opatóweckiej, skarb z pola ze złotymi klejnotami, szyneczka 
z dobrze wybieganego wieprzka z kaszą i kapustą, pasztet 
z selera dobry jak..., zimne nóżki w wydaniu GOK-u, świnia 

ze śliwką i morelą na gościnnych występach oraz wykwint-
ne sałatki wg wyjątkowego przepisu. Była także słodka nie-
spodzianka - tort, który rozdzielili Sekretarz Gminy i Wice-
przewodniczący Rady, pełniąc te honory w żartobliwych 
strojach, specjalnie na ten dzień przygotowanych przez pa-
nie z GOK-u. 

Biesiadowanie przy zastawionych stołach urozma-
icił występ Kapeli Sami Swoi, w której gościnnie wystąpił 98 
letni bębnista ze Skalmierzyc p. Edward Marczak oraz mo-
nologi i skecze w wykonaniu p. Zofii Dragan z Leszna. Nie 
zabrakło konkursów, innych niespodzianek z nagrodami 
oraz wspólnej zabawy przy muzyce do późnego wieczora. 

Organizatorem imprezy był Wójt Gminy Opatówek i 
Gminny Ośrodek Kultury. Pomysł i wykonanie potraw pod 
wodzą Zofii Gąsiorowskiej. Sponsorzy: Dorota i Paweł Na-
szyńscy z Opatówka, Jadwiga i Henryk Menclowie z Opa-
tówka, Ewa i Henryk Suchorzewscy z Kalisza, Janina i Mie-
czysław Wangowie z Nędzerzewa, Teresa i Henryk Łazar-
kowie z Chełmc, Krystyna i Grzegorz Olczakowie z Opa-
tówka. Wszystkim serdecznie dziękujemy! 
 
Podsumowanie sezonu hodowców gołębi pocztowych 

5 grudnia br. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w 
Opatówku odbyło się podsumowanie osiągnięć hodowców 
PZHGP zrzeszonych w sekcji Opatówek. Warto podkreślić,
że hodowcy z Opatówka tworzą najliczniejszą (prawie 40 
członków) i bardzo silną sekcję, która należy do oddziału
Kalisz, w którym wszystkich członków rywalizujących ze 
sobą na cotygodniowych lotach jest prawie 200. W szere-
gach opatóweckich pasjonatów są hodowcy, którzy swoją
pasję pielęgnują już kilkadziesiąt lat, a należą do nich: Je-
rzy Gunera oraz Kazimierz Jarczewski. Zróżnicowany dy-
stans i czasami kapryśna pogoda dostarczają hodowcom 
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niesamowitej adrenaliny i wymagają od nich coraz więk-
szego zaangażowania w przygotowanie "skrzydlatych przy-
jaciół" do niesamowitego wysiłku. 

Rywalizacja podzielona jest na 2 sezony: w pierw-
szym, rozgrywanym od maja do końca lipca, rywalizują go-
łębie dorosłe, czyli takie, które mają powyżej 1 roku życia i 
niejednokrotnie w tym czasie mają do pokonania dystans 
ponad 550km. Natomiast sezon gołębi młodych rozgrywany 
jest na przełomie sierpnia i września, gdzie młode gołębie 
w ostatnich swoich zawodach mają do pokonania blisko 
400km. Przy sprzyjających warunkach pogodowych i dzięki 
odpowiednim codziennym treningom są w stanie pokonać
ten dystans ze zdumiewającą średnią prędkością ponad 
100km/h - a o zwycięstwie decydują dosłownie sekundy. 
Czas przylotu gołębi do miejsca zamieszkania rejestrowany 
jest dzięki obrączkom z wbudowanymi chipami i mierzony 
przez zegary elektroniczne z dokładnością co do sekundy, 
a prędkość wyliczana jest przez specjalne programy indy-
widualnie dla każdego hodowcy dzięki współrzędnym geo-
graficznym wyznaczonym przez GPS. 

W sezonie 2015 mistrzem w lotach gołębi doro-
słych został Paweł Jarczewski, wicemistrzem Janusz 
Skowroński, a 3 miejsce przypadło Krystianowi Brockiemu. 
W lotach gołębi młodych mistrzostwo zdobył Daniel Napie-
rała, który jest jednocześnie prezesem sekcji, wicemistrzem 
został Michał Bach, natomiast 3 miejsce na podium zajął 
Przemysław Kurek. Najlepszym hodowcom zostały wrę-
czone piękne puchary ufundowane jak co roku przez Wójta 
Gminy Opatówek Sebastiana Wardęckiego. Podziękowania 
za przygotowanie zebrania kierujemy do Mieczysława Łu-
czaka Przewodniczącego Rady Powiatu, a za ufundowanie 
słodkiego upominku w postaci tortu dziękujemy p. Jasiń-
skiemu z Aleksandrii - właścicielowi zakładu "Cukiernia-
Piekarnia Jasiński". 
 
Świąteczne spotkanie z tradycją

W dniu 5 grudnia 2015 r., już po raz 13. odbyło się
świąteczne spotkanie z tradycją, któremu patronował Sta-
rosta Kaliski Krzysztof Nosal oraz Wójt Gminy Mycielin Je-
rzy Matuszewski. W tym roku gościliśmy w miejscowości 
Dzierzbin. Organizatorzy imprezy do zaprezentowania 
świątecznych stołów zaprosili tradycyjnie wszystkie gminy 
Powiatu Kaliskiego. Gminę Opatówek reprezentowały panie 
z Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku oraz Koła Go-
spodyń Wiejskich w Rajsku, które pięknie przystrojony 
świąteczny stół zastawiły tradycyjnymi potrawami wigilijny-
mi. 

Gospodarze imprezy wręczyli wszystkim wystaw-
com nagrody za przygotowanie stołów. Nagrody i dyplomy 
wręczono również dzieciom biorącym udział w IX Powiato-
wym Konkursie Plastycznym "Kartka bożonarodzeniowa" 

oraz V Powiatowym Konkursie Informatyczno - Plastycz-
nym "e-Kartka bożonarodzeniowa". Świątecznego charak-
teru nadał spotkaniu koncert kolęd w wykonaniu Marty 
Mowczan przy akompaniamencie gitarzysty Marcina Zieliń-
skiego oraz występy artystyczne Zespołu Śpiewaczego "Ale 
babki", Zespołu Korzeniewianki z gminy Mycielin i Zespołu
Niechcice z gminy Żelazków. Imprezę uświetnił także wy-
stęp Chóru ze Szkoły Muzycznej nr 2 we Lwowie. 

Uczestnicy spotkania mogli ponadto podziwiać wy-
stawę zdjęć "Wielkopolska z lotu ptaka", której tematem 
jest bogactwo fauny i flory w Wielkopolsce. Organizatorzy 
dziękują p. Stanisławowi Zymonowi z Tłokini Wielkiej za 
nieodpłatne przekazanie choinki, która ozdobiła stoisko 
Gminy Opatówek. 
 

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

WIADOMOŚCI BIBLIOTECZNE 
 

Święto ul. Kościelnej w bibliotece 
Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w 

Opatówku miała swój udział w obchodach Święta Ulicy Ko-
ścielnej, które odbyło się w sobotę 17 października br. W 
odpowiedzi na prośbę organizatora imprezy - Fundacji Ini-
cjatywa dla Opatówka, bibliotekarki zorganizowały wystawę
historycznych fotografii ulicy Kościelnej w Opatówku, pre-
lekcję o historii ulicy oraz konkurs rysunkowy dla najmłod-
szych. Każdy kto chciał mógł także spróbować zabawy z 
tabletami, które znajdują się na wyposażeniu biblioteki. 

O historii ulicy i zabytkowych budynkach, które mi-
jamy ilekroć przechodzimy ulicą Kościelną opowiadała p. 
Jadwiga Miluśka-Stasiak. Zaraz po prelekcji odbył się kon-
kurs rysunkowy dla dzieci. Oczywiście tematem prac była
ulica Kościelna. Zwycięzcami konkursu zostali Sebastian 



Wiadomości Gminne str. 16/32 

Świerek i Julia Wieczorek. Dziękujemy p. Jarosławowi Ga-
derze za prezent w postaci kredek i papieru, które posłużyły
dzieciom do zabawy konkursowej. 
 
Goście z Tłokini Wielkiej 

15 października br. bibliotekę w Opatówku odwie-
dzili uczniowie II i III klasy gimnazjum z Zespołu Szkół w
Tłokini Wielkiej wraz z nauczycielkami: Marleną Pilarczyk i 
Edytą Banasiak. Młodzi ludzie korzystają już wprawdzie ze 
swojej biblioteki szkolnej oraz filii bibliotecznej w Tłokini 
Wielkiej, ale teraz mieli okazję zapoznać się "od kuchni" z 
działaniem nieco większej, całkowicie skomputeryzowanej 
biblioteki. 

Goście poznali główne zasady korzystania z biblio-
teki i jej zasoby oraz działania kierowane do młodzieży (i 
nie tylko). Nie mogło zabraknąć prezentacji wybranych 
książek, a na koniec, także swobodnego buszowania wśród 
półek. Kilka pozycji od razu znalazło chętnych czytelników i 
powędrowało do plecaków. Zainteresowanie, zwłaszcza 
męskiej części, wzbudziły także możliwości konstrukcyjne 
niesamowitych klocków Klockologia.pl. 
 
Przedszkolaki w bibliotece 

Od października trwają regularne wizyty dzieci z 
przedszkola w Opatówku. W każdą środę przedszkolaki 
przychodzą z opiekunkami, aby pobawić się w bibliotece i 
posłuchać bajek. Dzieci uczą się rozmaitych relacji w kon-
takcie z książką i bibliotekarzem, który pokazuje jak swo-
bodnie poruszać się pośród książek i czerpać przyjemność 
z obcowania z literaturą.

Mali goście, często jeszcze tego samego dnia po 
południu, przyprowadzają swoich rodziców do biblioteki, 
aby poprosić o wypożyczenie książeczki do domu. Jest to 
widoczne osiągnięcie w pracy nad rozwojem świadomości i 
kultury czytelniczej u dzieci i rodziców. 
 
Klub Europejczyka 

21 października br. w bibliotece miało miejsce 
pierwsze spotkanie z członkami Klubu Europejczyka przy 
Szkole Podstawowej w Opatówku. Jako Europejczycy 
chcemy czerpać z kultury tego kontynentu. Jednak, aby się
w tej różnorodności nie zagubić, najpierw powinniśmy do-
brze poznać swoje korzenie i bogactwo własnego regionu. 
Dlatego wspólne europejskie rozważania rozpoczęły się od 
tego co najbliższe: od Opatówka i jego historii. A ponieważ
liczy ona ponad 800 lat, pierwsze spotkanie dotyczyło dzie-
jów średniowiecznych miasteczka. 

Młodzież poznała postać arcybiskupa Jarosława 
Bogorii-Skotnickiego, zasłużonego dla Opatówka, jak i ca-
łego Kościoła w Polsce. Obejrzała makietę zamku w Opa-
tówku, dowiedziała się o najstarszych zachowanych czę-

ściach kościoła w Opatówku, poznała herb gminy Opató-
wek, który zawiera m.in. znak rodowy arcybiskupa Skotnic-
kiego. 

Na koniec uczestnicy posłuchali legendy "O po-
wstaniu Opatówka" napisanej przez Eligiusza Kor-
Walczaka oraz obejrzeli nową wystawę fotografii ulicy Ko-
ścielnej. 
 
Zaproszenie do udziału w konkursie recytatorskim 

Dyrektor i pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Opatówku zapraszają młodzież uczącą się w gimnazjach 
i szkołach ponadgimnazjalnych w powiecie kaliskim do 
udziału w XII Powiatowym Konkursie Recytatorskim im. 
Stefana Gillera, organizowanym pod patronatem Starosty 
Kaliskiego Krzysztofa Nosala. 

Konkurs ogłoszony w tym roku odbędzie się 12 
stycznia 2016 r. i będzie miał szczególnie uroczysty prze-
bieg ze względu na 185. rocznicę urodzin Agatona Gillera, 
drugiego z braci i patronów biblioteki w Opatówku. Informa-
cje, regulamin konkursowy oraz linki internetowe do utwo-
rów Stefana i Agatona Gillerów znajdują się na stronie 
www.biblioteka.opatowek.pl w zakładce "Konkursy". 
 

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

WIADOMOŚCI SPORTOWE 
 

Mistrzostwa gminy na rolce kolarskiej 
29 października br. w Szkole Podstawowej w Opa-

tówku zainaugurowano I etap piątego sprawdzianu kolar-
skiego o Puchar Starosty Kaliskiego z udziałem dziewcząt i
chłopców z klas czwartych i piątych szkół podstawowych w 
powiecie kaliskim. Były to zarazem Mistrzostwa Gminy 
Opatówek na rolce kolarskiej. W czasie trzyminutowej 
sprinterskiej jazdy na stacjonarnych trenażerach kolarskich 
uczestnicy sprawdzianu starali się pokonać jak największy 
dystans. W Opatówku startowało 25 uczestników, w tym 9 
dziewcząt. 
 

Wyniki:

klasy IV (dziewczęta)
1 miejsce: Weronika Czajkowska, SP w Opatówku 
2 miejsce: Patrycja Kliber, SP w Opatówku 
3 miejsce: Wiktoria Sowa, SP w Chełmcach 
4 miejsce: Patrycja Perskawiec, SP w Opatówku 
5 miejsce: Weronika Kucharska, SP w Opatówku 
6 miejsce: Oliwia Leszka, SP w Chełmcach 
 

klasy V (dziewczęta)
1 miejsce: Amelia Fiechowska, SP w Opatówku 
2 miejsce: Aleksandra Salomon, SP w Opatówku 
3 miejsce: Izabela Mazurowska, SP w Opatówku 
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klasy IV (chłopcy)
1 miejsce: Jan Gadera, SP w Opatówku 
2 miejsce: Wiktor Tułacz, SP w Chełmcach 
3 miejsce: Maciej Korczyński, SP w Opatówku 
4 miejsce: Bartek Musiał V klasa, SP w Opatówku 
5 miejsce: Mateusz Pilas, SP w Opatówku 
6 miejsce: Szymon Gruszka, SP w Opatówku 
7 miejsce: Kacper Kujawa, SP w Opatówku 
8 miejsce: Piotr Osman, SP w Chełmcach 
 

klasy V (chłopcy)
1 miejsce: Michał Kostera, SP w Chełmcach 
2 miejsce: Łukasz Juszczak, SP w Opatówku 
3 miejsce: Michał Gruszka, SP w Opatówku 
3 miejsce: Oskar Kurek, SP w Opatówku 
4 miejsce: Łukasz Łuczak, SP w Chełmcach 
5 miejsce: Patryk Kruszakin, SP w Chełmcach 
6 miejsce: Michał Nowakowski, SP w Opatówku 
7 miejsce: Kuba Musiał, SP w Opatówku 

Najlepsi uczestnicy zostali uhonorowani okoliczno-
ściowymi dyplomami, które wręczali: Wójt Gminy Opatówek 
Sebastian Wardęcki oraz dyrektor Szkoły Podstawowej w 
Opatówku Mateusz Przyjazny. W mistrzostwach gminy nie 
uczestniczyli uczniowie ze szkoły w Rajsku, skąd wywodzą
się kolarskie talenty: Klaudia Bielawska i Adam Długaś -
odkrycia z poprzednich sprawdzianów, aktualni zawodnicy 
UKS Koźminianka i KTK Kalisz, już zdobywający tytuły Mi-
strzów Polski w swych kategoriach wiekowych. 

W gminie Opatówek od niedawna działa szkółka 
kolarska prowadzona przez Daniela Kupczyka, który za-
chęcał dzieci do udziału we wstępnym szkoleniu kolarskim. 
Obsługą tegorocznych zawodów zajęli się: Bronisław Kra-
kus, Daniel Kupczyk oraz Natalia Pleśnierowicz ze Staro-
stwa Powiatowego w Kaliszu. 
 
Turniej Halowej Piłki Nożnej OSP 

W sobotę 21 listopada br. w hali im. Polskich Olim-
pijczyków w Opatówku odbył się V Turniej Halowej Piłki 
Nożnej Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Opatówek. 
Turniej zorganizowany został przez Zarząd Oddziału Gmin-
nego ZOSP RP w Opatówku i Urząd Gminy w Opatówku. 
Miał on na celu doskonalenie sprawności fizycznej, popula-
ryzację zdrowego stylu życia oraz sportu, a w szczególno-
ści piłki nożnej, a także integrację członków ochotniczych 
straży pożarnych z terenu gminy Opatówek. Uroczystego 
otwarcia rozgrywek dokonali przewodniczący Komisji ds. 
MDP przy ZOGm ZOSP RP w Opatówku dh Henryk Łaza-
rek oraz prezes ZOGm ZOSP RP w Opatówku dh Bogdan 
Marszał. Turniej odbył się w dwóch kategoriach wiekowych: 
do 18 lat oraz powyżej 18 lat i wzięło w nim udział 10 dru-
żyn reprezentujących jednostki OSP z: Chełmc, Opatówka, 

Porwit, Rajska, Sierzchowa i Tłokini Wielkiej. W kategorii 
wiekowej do 18 lat zgłoszono 5 drużyn. Mecze rozegrane 
zostały w systemie "każdy z każdym". W kategorii wiekowej 
powyżej 18 lat zgłoszonych zostało 5 drużyn i mecze roze-
grane zostały także w systemie "każdy z każdym". 
 

Wyniki w grupie wiekowej do 18 lat:
I miejsce - OSP Opatówek 
II miejsce - OSP Porwity 
III miejsce - OSP Chełmce 
IV miejsce - OSP Rajsko 
V miejsce - OSP Sierzchów 
 

Wyniki w grupie wiekowej powyżej 18 lat:
I miejsce - OSP Opatówek 
II miejsce - OSP Rajsko 
III miejsce - OSP Sierzchów 
IV miejsce - OSP Chełmce 
V miejsce - OSP Tłokinia Wielka 
 

Uroczystego podsumowania turnieju, w imieniu 
Związku Gminnego OSP oraz władz samorządowych, do-
konali koordynatorzy turnieju: dh Henryk Łazarek, dh Stani-
sław Baran oraz przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, 
Sportu i Zdrowia Rady Gminy Marlena Kiermas-Gruszka. 
Wszystkie drużyny uczestniczące w rozgrywkach otrzymały
piłki oraz dyplomy za udział, a zdobywcy trzech pierwszych 
miejsc, oprócz dyplomów - także puchary.Statuetki i piłki 
otrzymali najlepsi strzelcy: Wiktor Pejaś z OSP w Porwitach 
(kat. do 18 lat) i Marcin Gaweł z OSP w Rajsku (kat. powy-
żej 18 lat) oraz najskuteczniejsi bramkarze: Bartek Napa-
dłek (kat. do 18 lat) i Mateusz Karski (kat. powyżej 18 lat) - 
obydwaj z OSP w Opatówku. Najmłodszy zawodnik turnieju 
- Szymon Cieślak, najstarszy - Łukasz Adamiak, także
otrzymali piłki. Drużyna z Opatówka otrzymała po raz drugi 
Puchar Przechodni Prezesa ZOGm ZOSP RP w Opatówku 
i reprezentować będzie gminę podczas V Turnieju Halowej 
Piłki Nożnej OSP Powiatu Kaliskiego, który odbędzie się 6
grudnia br. w Liskowie. 

Organizatorzy i uczestnicy turnieju składają ser-
deczne podziękowania wszystkim, którzy pomogli w orga-
nizacji imprezy, w szczególności: władzom gminy Opató-
wek za współorganizację, zakup dyplomów, pucharów i na-
gród oraz za słodki poczęstunek i napoje dla uczestników 
turnieju, Rafałowi Stępniowi, Mateuszowi Spychalskiemu, 
Arkadiuszowi Tomczykowi oraz Dawidowi Gałczyńskiemu 
za sędziowanie, a także dyrekcji i pracownikom Gimnazjum 
im. Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku za udostępnie-
nie hali sportowej i współpracę.

Zawodnicy Taekwondo z Opatówka najlepsi w turnieju 
6 grudnia br. w Gostyniu odbyły się Trzecie Wiel-

kopolskie Mikołajkowe Mistrzostwa Taekwondo. W zawo-
dach uczestniczyło czterech reprezentantów naszej sekcji, 
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którzy zdobyli łącznie 11 medali. Dwóm zawodnikom udało
się również zdobyć puchar dla Najlepszego Zawodnika w 
swojej kategorii wiekowej. Warto dodać, że w zawodach 
wzięło udział 400 zawodników, a poziom był bardzo wysoki. 
Zawodnicy z naszej sekcji zdobyli medale w następujących 
konkurencjach: 
- Arkadiusz Nadolski, sekcja Opatówek - puchar dla Naj-

lepszego Zawodnika zawodów w kategorii Senior, II 
miejsce w Walkach Semi-Contact, dwa złote i jeden 
brązowy medal w Technikach Specjalnych, I miejsce w 
konkurencji Rozciąganie. 

- Dariusz Andrzejczak, sekcja Opatówek - III miejsce w 
Walkach Semi-Contact, III miejsce w konkurencji Roz-
ciąganie. 

- Patryk Jędrzejak, sekcja Opatówek - II miejsce w kon-
kurencji Rozciąganie. 

- Amelia Dylewska, sekcja Bełchatów - puchar dla Naj-
lepszego Zawodnika w kategorii Młodzicy, I miejsce w 
Walkach Semi-Contact, I miejsce w Walkach Bong-
Matsogi (walka miękkim kijem), I miejsce w Technikach 
Specjalnych. 

To kolejny sukces zawodników opatówieckiej sekcji, która 
nie po raz pierwszy staje na podium w ważnej imprezie 
sportowej. Na zdjęciu (od lewej): Dariusz Andrzejczak, 
Amelia Dylewska, Łukasz Chmielewski (trener), Arkadiusz 
Nadolski, Patryk Jędrzejak. 
 

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

WIADOMOŚCI OŚWIATOWE 
 

Stypendia naukowe przyznane 
W tegorocznej sesji jesiennej Wójt Gminy Opató-

wek przyznał, na wniosek Komisji Stypendialnej, stypendia 
naukowe dla najzdolniejszej młodzieży z terenu naszej 
gminy. Wnioskodawcy spełnili wszystkie regulaminowe wa-
runki. W sumie przyznano 84 stypendia w tym: dla uczniów 
szkół gimnazjalnych - 26, uczniów szkół ponadgimnazjal-
nych - 30 oraz dla studentów wyższych uczelni - 28. I tak w 
poszczególnych grupach stypendia otrzymali: 
 

Gimnazjaliści:
1. Antczak Katarzyna - Gimnazjum w Rajsku 
2. Banasiak Aleksandra - Gimnazjum w Tłokini Wielkiej 
3. Cofalska Joanna - Gimnazjum w Chełmcach 
4. Dziedzic Martyna - Gimnazjum w Opatówku 
5. Gibus Kornelia - Gimnazjum w Tłokini Wielkiej 
6. Grabińska Magdalena - Gimnazjum w Chełmcach 
7. Gruszka Mateusz - Gimnazjum w Opatówku 
8. Kaźmierczak Szymon - Gimnazjum w Opatówku 
9. Klepanda Katarzyna - Gimnazjum w Tłokini Wielkiej 
10. Krasnowska Patrycja - Gimnazjum w Chełmcach 

11. Krygier Maria - Gimnazjum w Chełmcach 
12. Łańduch Agnieszka - Gimnazjum w Marchwaczu 
13. Mazurek Mateusz - Gimnazjum w Chełmcach 
14. Nogaj Martyna - Gimnazjum w Chełmcach 
15. Pawelec Michał - Gimnazjum w Opatówku 
16. Piekarski Piotr - Gimnazjum w Rajsku 
17. Pilas Natalia - Gimnazjum w Tłokini Wielkiej 
18. Przepiórka Ewa - Gimnazjum w Chełmcach 
19. Sobczak Ewa - Gimnazjum w Tłokini Wielkiej 
20. Strippel Natalia - Gimnazjum w Opatówku 
21. Wawrzyniak Oliwia - Gimnazjum nr 9 w Kaliszu 
22. Wąsik Karolina - Gimnazjum w Tłokini Wielkiej  
23. Wielgosz Justyna - Gimnazjum w Opatówku 
24. Wlazły Krzysztof - Gimnazjum w Chełmcach 
25. Wosiek Andżelika - Gimnazjum w Opatówku 
26. Zimna Aleksandra - Gimnazjum w Opatówku 
 

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
1. Białek Joanna - III Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu 
2. Dwornika Mateusz - III Liceum Ogólnokształcące w Ka-

liszu 
3. Dziedzic Beata - Technikum Geodezyjne w Kaliszu 
4. Gawronek Dawid - III Liceum Ogólnokształcące w Kali-

szu 
5. Janiak Aleksandra - III Liceum Ogólnokształcące w Ka-

liszu 
6. Janiak Karolina - III Liceum Ogólnokształcące w Kali-

szu 
7. Kaźmierczak Karolina - III Liceum Ogólnokształcące w 

Kaliszu 
8. Kozłowska Paulina - I Liceum Ogólnokształcące w Ka-

liszu 
9. Lazarek Konstancja - Zespół Szkół Gastronomiczno-

Hotelarskich w Kaliszu 
10. Ledniowska Oliwia - V Liceum Ogólnokształcące w Ka-

liszu 
11. Mancewicz Joanna - I Liceum Ogólnokształcące w Ka-

liszu 
12. Niklas Dominik - III Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu 
13. Nowak Daria - IV Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu 
14. Nowakowski Kamil - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Kaliszu 
15. Olejnik Alicja - III Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu 
16. Perskawiec Piotr - Technikum nr 4 w Kaliszu 
17. Pomykała Joanna - Zespół Szkół Ekonomicznych w 

Kaliszu 
18. Przyjazna Anna - II Liceum Ogólnokształcące w Kali-

szu 
19. Raszewska Ola - II Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu 
20. Rogozińska Barbara - II Liceum Ogólnokształcące w 

Kaliszu 
21. Sobczak Daria - III Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu 
22. Strzałka Sara - III Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu 
23. Szymańska Dominika - Technikum nr 2 w Kaliszu 
24. Wietrzych Joanna - Zespół Szkół Gastronomiczno-

Hotelarskich w Kaliszu 
25. Włodarz Kinga - III Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu 
26. Wojtaszczyk Anita - III Liceum Ogólnokształcące w Ka-

liszu 
27. Wojtaszek Kacper - III Liceum Ogólnokształcące w Ka-

liszu 
28. Zieliński Kacper - III Liceum Ogólnokształcące w Kali-

szu 
29. Zimna Kinga - III Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu 
30. Żywiołowska Zuzanna - I Liceum Ogólnokształcące w 

Kaliszu 
 

Studenci:
1. Albrecht Martyna - Uniwersytet Przyrodniczy w Pozna-

niu 
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2. Bach Sylwia - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Po-
znaniu 

3. Biniewska Martyna - UAM Wydział Pedagogiczno-
Artystyczny w Kaliszu 

4. Brodziak Anna - Uniwersytet Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego w Warszawie 

5. Dziedzic Justyna - Politechnika Łódzka 
6. Grzelaczyk Margarita - Państwowa Wyższa Szkoła

Zawodowa w Kaliszu 
7. Góral Piotr - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w 

Kaliszu 
8. Janiak Agnieszka - Uniwersytet Adama Mickiewicza w 

Poznaniu 
9. Jeziorska Martyna - Uniwersytet Adama Mickiewicza w 

Poznaniu 
10. Jędrzejak Martyna - Uniwersytet Łódzki 
11. Kaczmarkiewicz Aleksandra - Uniwersytet Wrocławski 
12. Karczewska Dominika - Uniwersytet Warszawski 
13. Martinek Ewa - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Po-

znaniu 
14. Misiak Michał - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Po-

znaniu 
15. Olejnik Magdalena - Państwowa Wyższa Szkoła Za-

wodowa w Kaliszu 
16. Pawlaczyk Krzysztof - Politechnika Wrocławska 
17. Pietrowska Aleksandra - Uniwersytet Wrocławski 
18. Raszewska Kamila - UAM Wydział Pedagogiczno-

Artystyczny w Kaliszu 
19. Rosa Monika - Pomorski Uniwersytet Medyczny w 

Szczecinie 
20. Sobczak Alicja - Akademia Muzyczna w Poznaniu 
21. Światła Joanna - Uniwersytet Wrocławski 
22. Ugorny Marcin - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodo-

wa w Kaliszu 
23. Wanga Hubert - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodo-

wa w Kaliszu  
24. Wardęga Agata - Uniwersytet Łódzki 
25. Wielgocki Łukasz - Akademia Muzyczna we Wrocławiu 
26. Witczak Ewelina - Uniwersytet Ekonomiczny w Pozna-

niu 
27. Wojtaszczyk Bartosz - Politechnika Poznańska 
28. Zimna Anna - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 
 

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

 
********** 

 
PRZEDSZKOLE W OPATÓWKU 
 
Pasowanie na przedszkolaka 

29 października w najmłodszej grupie przedszkola 
"Biedronki" odbyło się pasowanie na przedszkolaka. Dzieci 
śpiewały piosenki i recytowały wiersze, których nauczyły się
już w przedszkolu. Po prezentacji programu dyrektor 
przedszkola dokonała pasowania dzieci na przedszkola-
ków. Dzieci otrzymały dyplomy i upominki od władz gminy 
Opatówek. Uroczystość zakończyła się wspólnym poczę-
stunkiem, w organizację którego bardzo zaangażowali się
rodzice dzieci. 
 
Konkurs "Moja ulubiona postać z bajki" 

W listopadzie w naszym przedszkolu odbył się
konkurs pt. "Moja ulubiona postać z bajki". Dzieci wspólnie 
z rodzicami wykonały z różnych materiałów swoich ulubio-
nych bohaterów bajkowych. Wykonane przez przedszkola-
ków kukiełki były tak piękne, że zwycięzcami okazali się
wszyscy uczestnicy. Gratulujemy! 
 

Występ teatru objazdowego 
W przedszkolu tradycją stały się występy teatrów 

objazdowych. Każdego miesiąca gościmy artystów z roż-
nych miast Polski. Naszą placówkę kilkakrotnie odwiedzili 
aktorzy teatru kaliskiego, gościliśmy też teatr z Krakowa i 
Białegostoku. 

Dzieci obejrzały wspaniałe przedstawienia m.in.: 
"Jak wróbelek Elemelek leśną dróżką szedł w niedzielę", 
"Calineczka" oraz "W zimowej szacie". Każdy występ akto-
rów został doceniony przez przedszkolaków i nagrodzony 
gromkimi brawami. 
 
Występ na uroczystości Złotych Godów 

Przedszkolaki z najstarszej grupy wiekowej wspól-
nie z wychowawczynią p. Anną Mosińską przygotowały cie-
kawy program artystyczny na uroczystość Złotych Godów 
par małżeńskich. Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności 
16 grudnia br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Opatówku. 
 
Wycieczka do fabryki bombek 

Dzieci z grupy "Mrówki" wraz z wychowawczynią i
rodzicami wybrały się 4 grudnia na wycieczkę do gnieź-
nieńskiej fabryki bombek. Przedszkolaki poznały etapy po-
wstawania bombek. Miały też okazję samodzielnie wykonać
ozdobę świąteczną.

Wizyta Świętego Mikołaja 

4 grudnia nasze przedszkole odwiedził Święty Mi-
kołaj. Każda grupa przedszkolna otrzymała wspaniały pre-
zent w postaci pięknych zabawek, a każde dziecko pyszną
czekoladę. Mikołaj obiecał, że ponownie odwiedzi przed-
szkolaków przed samymi świętami, chętnie obejrzy występy 
przygotowane przez dzieci i obdaruje wszystkich upomin-
kami. 
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SZKOŁA PODSTAWOWA W OPATÓWKU 
 
Projekt "Migające przedszkola, migające szkoły" 

W okresie od 17 września do 19 listopada br. w 
Szkole Podstawowej w Opatówku był realizowany projekt 
"Migające przedszkola, migające szkoły" dofinansowany z 
Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatel-
skich, prowadzonego przez Fundację Pracownia Projektów 
Społecznych w Pleszewie. W zajęciach brali udział ucznio-
wie klasy IIIa pod opieką p. Anety Cyl, a zajęcia z wykorzy-
staniem języka migowego prowadziła tłumaczka tego języ-
ka p. Majka Graf. Dzieci chętnie uczestniczyły w warszta-
tach, na których przez zabawę uczyły się "migania". 

Język migowy wyraża myśli i słowa za pomocą ob-
razu i gestu. Dla osób słyszących jest językiem obcym, a 
poznanie go niesie ze sobą takie same korzyści jak nauka 
każdego języka obcego. Podczas zajęć dzieci świetnie się
bawiły, stymulowały rozwój intelektualny, sprawność manu-
alną, ćwiczyły mimikę, rozwój wyobraźni przestrzennej, 
pamięć oraz koncentrację. Miały możliwość spotkać się i
rozmawiać z osobą niesłyszącą. Wszyscy uczestnicy pro-
jektu byli objęci bezpłatnym badaniem słuchu, a dla ich ro-
dziców odbył się wykład na temat profilaktyki zdrowia słu-
chu. Projekt miał na celu wyrabianie pozytywnych wartości, 
postaw tolerancji i poszanowania inności oraz promocję
pozytywnego wizerunku wobec osoby ze specyficznego ro-
dzaju niepełnosprawnością jaką jest dysfunkcja słuchu. 
 
Szkolenie dla opiekunów Szkolnych Kół PCK 

1 grudnia w Młodzieżowym Domu Kultury w Kali-
szu odbyło się szkolenie dla opiekunów Szkolnych Kół PCK 
dotyczące współczesnego zagrożenia AIDS.Ponadto pod-
czas konferencji wręczone zostały dyplomy oraz nagrody 

"Największym Zbieraczom Złota" czyli najaktywniejszym 
placówkom biorącym udział w akcji "Gorączka Złota 2015". 

Informujemy, że wśród szkół podstawowych powia-
tu kaliskiego nasza szkoła zajęła I miejsce. Udało nam się
uzbierać 51 kg "złotych" monet. Na ten sukces zapracowali 
wszyscy, którzy przez 2 miesiące mozolnie gromadzili mo-
nety w klasowych skarbonkach. W nagrodę otrzymaliśmy 
piłkę do koszykówki, z której ucieszyli się sportowcy naszej 
szkoły. 
 
Wycieczka do Kłodawy 

20 października uczniowie klasy IIc i IIb pod opieką
nauczycielek: Marii Pogorzelec, Ali Lintner, Katarzyny Le-
wickiej i Magdaleny Nycek byli na wycieczce w kopalni soli 
w Kłodawie. Po dotarciu na miejsce, uczestników powitali 
przewodnicy, którzy poprosili wszystkich o założenie żół-
tych kasków i poinstruowali dzieci, jak należy zachować się
w kopalni. Zwiedzanie rozpoczęło się od zjazdu szybem 
"Michał" na głębokość 600 metrów. Zjazd pod powierzchnię
ziemi był dla młodych turystów niezwykłym doświadcze-
niem. W trakcie pobytu w kopalni uczniowie mieli okazję
poznać jej historię, specyfikę pracy górników, usłyszeć cie-
kawe legendy i historie związane z wydobywaniem soli, a 
także zobaczyć maszyny, których używają górnicy. 

Dla wielu ogromnym zaskoczeniem był fakt, że
oprócz soli białej, tej najczęściej spotykanej, jest jeszcze 
sól różowa i niebieska. Wyrobiskami doszliśmy do kaplicy 
św. Kingi - patronki górników solnych. Poruszając się
oświetloną trasą, wszyscy dotarli do groty Drakuli, której 
mieszkańcy okazali się nie tak straszni, jak mówili prze-
wodnicy. Przemierzając podziemne korytarze każdy mógł
podziwiać rzeźby i obrazy z soli. Duże wrażenie zrobiły na 
wszystkich wyeksploatowane komory solne. W jednej z 
nich znajduje się scena, na której dzieciom udało się wy-
stąpić z krótkim koncertem. Kopalnia soli w Kłodawie wy-
warła na uczestnikach wycieczki niesamowite wrażenie. 
Była to fascynująca i niezapomniana wyprawa do wnętrza 
ziemi. 

 
********** 

 
GIMNAZJUM W OPATÓWKU 
 
Wioślarskie sukcesy 

Aldona Kołtuniewska, Monika Kuczma i Weronika 
Filipiak, uczennice klasy IIc, należące do Kaliskiego Towa-
rzystwa Wioślarskiego, uplasowały się na wysokich miej-
scach w Otwartych Mistrzostwach Wielkopolski. Aldona i 
Monika wywalczyły I miejsce w czwórce podwójnej bez 
sterniczki dziewcząt oraz II miejsce w dwójce podwójnej 
dziewcząt. Weronika wraz z koleżankami klubowymi zajęła
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II miejsce w czwórce podwójnej ze sterniczką dziewcząt. 
Podczas Mistrzostw PZTW Młodzików (Mistrzostwa Polski 
Młodzików) srebrny medal zdobyła Weronika na ósemce 
podwójnej ze sterniczką dziewcząt, z kolei brązowy medal 
przywiozły Aldona i Monika startując w czwórce podwójnej 
ze sterniczką dziewcząt. 

Na regatach Międzywojewódzkich Mistrzostw Mło-
dzików Aldona i Monika wraz z koleżankami zajęły dwa I 
miejsca w czwórce podwójnej ze sterniczką dziewcząt oraz 
w czwórce podwójnej bez sterniczki dziewcząt. Weronika 
ze swoją osadą zdobyła III miejsce w czwórce podwójnej ze 
sterniczką dziewcząt. Zawodniczki niewątpliwie mają ducha 
walki oraz są bardzo ambitne, co przekłada się na osiągane 
wyniki. Naszym uczennicom, całej drużynie i ich trenerce 
serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za kolejne starty. 
 
Konkurs "Znam przysłowia" 

21 października br. w bibliotece szkolnej odbył się
konkurs "Znam przysłowia". Było to jedno z zadań zapla-
nowanych w związku z organizacją Święta Biblioteki Szkol-
nej, które odbyło się w dniu 28 października. Celem kon-
kursu jest zwrócenie uwagi na obecność przysłów w na-
szym życiu, rozbudzenie zainteresowania nimi oraz dosko-
nalenie umiejętności ich poprawnej interpretacji. 

W konkursie wzięli udział przedstawiciele każdej 
klasy - drużyny dwuosobowe, które z entuzjazmem, zaan-
gażowaniem i humorem odkrywały tajemnice staropolskich 
przysłów. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za zaintere-
sowanie konkursem oraz wspólną zabawę.

Spotkanie z cyklu "Poznajemy zawody" 
30 listopada w Gimnazjum w Opatówku odbyło się

kolejne spotkanie z cyklu "Poznajemy zawody". Na zapro-

szenie p. Moniki Ratajczyk, doradcy zawodowego, odpo-
wiedziała p. Monika Szmaja, która jest kosmetologiem i 
prowadzi własną działalność. Dzięki wiedzy oraz umiejęt-
nościom pani kosmetolog wszyscy zebrani poznali zasady 
właściwej pielęgnacji cery oraz dowiedzieli się jaki wpływ 
ma nikotyna na rozwój młodej skóry. W trakcie spotkania 
pani kosmetolog przekazała informacje dotyczące swojej 
pracy oraz możliwości zatrudnienia jakie daje zawód "ko-
smetolog". Dzięki doświadczeniu pani Moniki Szmai dowie-
dzieliśmy się też ciekawych informacji dotyczących podkła-
dów pod makijaż oraz praktycznych i prostych do wykona-
nia sposobach peelingu. Przekonaliśmy się również o tym 
jak ważna jest sterylizacja narzędzi w gabinetach kosme-
tycznych. 

Pani Monika Szmaja mówiła również o zabiegach 
kosmetycznych korzystnie wpływających na cerę trądziko-
wą. Następnie p. kosmetolog zapoznała młodzież z wyma-
ganiami dotyczącymi egzaminu zawodowego. Podała przy-
kładowe pytania z egzaminu teoretycznego i zadania z eg-
zaminu praktycznego. Wszyscy byliśmy zadowoleni ze spo-
tkania i czasu, który poświęciła nam pani kosmetolog. Dzię-
kujemy i zapraszamy na następne spotkanie. 
 
Spotkanie z pisarką

30 października naszą szkołę odwiedziła p. Kinga 
Gebel, studentka pierwszego roku prawa na Uniwersytecie 
Wrocławskim, tegoroczna absolwentka III LO im. Mikołaja 
Kopernika w Kaliszu. Spotkanie zorganizowano wspólnie z 
fundacją "Inicjatywa dla Opatówka" w ramach obchodów 
"Roku Czytelnictwa". 

Pani Kinga opowiadała o realizowaniu swoich pasji 
i marzeń, o dążeniu do celu i pokonywaniu przeszkód. Jako 
licealistka napisała książkę, wysłała ją do wydawnictwa, 
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które zdecydowało się na jej wydanie. Osiągnęła sukces w 
młodym wieku, ale nie spoczywa na laurach: kształci się i
pisze kolejną powieść.

Kilkakrotnie wspomniała również o tym, jak wielkie 
znaczenie w życiu człowieka ma czytanie książek. Gimna-
zjaliści z wielkim zainteresowaniem słuchali historii dziew-
czyny, która spełniła swoje marzenie. Spotkanie było bar-
dzo inspirujące, szczególnie dla grupy kilku dziewcząt, któ-
re same próbują swoich sił w pisaniu. Po części głównej, w 
kameralnym gronie mogły poznać tajniki pisarstwa oraz za-
prezentować swoje teksty. Dziękujemy pani Kindze za czas 
spędzony z nami i życzymy jej nowych inspiracji w pracy 
nad książkami oraz sukcesów w nauce i życiu osobistym. 
 
Międzynarodowy Dzień Tolerancji 

16 listopada w wielu państwach świata to Między-
narodowy Dzień Tolerancji. W jego obchody po raz kolejny 
włączyli się uczniowie naszej szkoły. Członkowie Szkolne-
go Klubu Europejskiego "Opatus" przygotowali z tej okazji 
wystawę plakatów. Ważne przesłania wynikające z toleran-
cji przypomnieli w wystąpieniu przez radiowęzeł.

Tegoroczne obchody Dnia Tolerancji przebiegały w
szczególnej atmosferze, związanej z zamachami dokona-
nymi w Paryżu, 13 listopada, przez terrorystów z tzw. Pań-
stwa Islamskiego. 16 listopada, w południe, cała Europa 
czciła pamięć ofiar zamachu. Społeczność gimnazjum łą-
czyła się w bólu z rodzinami zamordowanych stojąc chwilę
w ciszy i skupieniu. 
 
Święto Niepodległości 

W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości 
społeczność naszej szkoły czciła pamięć tych, którzy wal-
czyli o wolność i zachowanie polskości. Montaż słowno - 
muzyczny pod hasłem: "Przodkom pamięć, a Ojczyźnie mi-
łość" przedstawili uczniowie kl. Ia - członkowie klubu "Opa-
tus" oraz chór szkolny. Gimnazjaliści włączyli się też w uro-
czystości środowiskowe. 11 listopada, podczas mszy świę-
tej w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym w Opatówku, 
pieśnią, wierszem, modlitwą i zamyśleniem dziękowali za 
to, że żyjemy w wolnej Polsce. 

Po uroczystościach w kościele młodzież wspólnie z 
przedstawicielami władz i społeczności lokalnej wzięła
udział w przemarszu na Plac Wolności i złożeniu kwiatów 
pod obeliskiem upamiętniającym ofiarność mieszkańców 
naszej gminy w walce o niepodległość. Uczniowie przygo-
towali biało - czerwone kotyliony, które nosili przypięte do 
ubrań 10 i 11 listopada. Podarowali je też swoim nauczycie-
lom i uczestnikom uroczystości środowiskowej. Wielu gim-
nazjalistów wystąpiło w przygotowanych przez siebie stro-
jach nawiązujących do wydarzeń z 1918 r. Uroczystości 
przygotowali uczniowie pod kierunkiem nauczycielek p. Bo-

żeny Banasiak i p. Anny Nowackiej. Nad pocztem sztanda-
rowym czuwała p. Edyta Kowalska. 
 
Konkurs wiedzy ekologicznej 

26 listopada br. nasze najzdolniejsze uczennice z 
dziedziny ekologii wzięły udział w konkursie wiedzy ekolo-
gicznej dla gimnazjalistów, który odbył się w III Liceum 
Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu. 
Głównym celem konkursu było podniesienie i utrwalenie 
wiedzy z zakresu ekologii, ochrony środowiska i zdrowia 
człowieka. Wśród 26 zakwalifikowanych do konkursu 
uczniów z terenu miasta Kalisza oraz terenu powiatu kali-
skiego znalazły się aż 3 uczennice naszego gimnazjum: 
Aleksandra Zimna z klasy IIIa, Amanda Walczykiewicz z 
klasy IIa i Martyna Dziedzic z klasy IId. 

Dziewczęta zmagały się z 52 pytaniami testowymi 
oraz 6 pytaniami otwartymi, na wykonanie których miały
niespełna 60 minut. Martyna Dziedzic zajęła IV miejsce 
otrzymując tablet jako nagrodę, pozostałe uczennice 
otrzymały dyplomy uczestnictwa w konkursie. Całej trójce 
serdecznie gratulujemy nowego doświadczenia oraz zdoby-
tej wiedzy, która niewątpliwe zostanie wykorzystana w co-
dziennym życiu oraz przyda się podczas egzaminów gim-
nazjalnych. 
 
Konkurs ortograficzny 

23 listopada dwie uczennice klasy IId - Martyna 
Dziedzic i Justyna Wielgosz stanęły na drugim i trzecim, 
natomiast uczennica klasy Ia - Katarzyna Szafirowicz na 
pierwszym stopniu podium gminnego etapu konkursu "Z or-
tografią za pan brat", rokrocznie organizowanego przez 
ODN w Kaliszu. W tym roku pomysłodawczyni konkursu i 
autorka dyktand zaprosiła uczniów na "spacer po Warsza-
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wie wśród późnojesiennego pejzażu miasta", po którym 
można było się oddać przyjemności czytania przeróżnych 
czasopism. 

Gratulacje należą się również Monice Birskiej z 
klasy IIIc, która pomyślnie przeszła przez eliminacje szkol-
ne i wspólnie z koleżankami reprezentowała nasze gimna-
zjum oraz nauczycielkom, które przygotowały uczniów do 
konkursu. 
 
Dzień Wolontariusza 

5 grudnia to Międzynarodowy Dzień Wolontariu-
sza. Z tej okazji, 2 grudnia, grupa wolontariuszy Szkolnego 
Koła Caritas pod opieką p. Elżbiety Kołomeckiej i ks. Jacka 
Krzemińskiego wraz z p. Moniką Ratajczyk przygotowała w
Gimnazjum w Opatówku wiele atrakcji. Od rana zbierane 
były dary na rzecz podopiecznych Domu Samotnej Matki w 
Odolanowie. 

Odbył się również quiz z wiedzy o wolontariacie. 
Zwycięzcą został uczeń z klasy Ia - Jakub Dębowy. Miłym 
akcentem dnia było spotkanie młodzieży z p. Tobiaszem 
Olejniczakiem, który opowiedział o swym wieloletnim do-
świadczeniu - pracy w charakterze wolontariusza. Z zaan-
gażowaniem opowiadał o swoim oddaniu na rzecz potrze-
bujących, wspominał o radościach, ale i trudnych chwilach 
swej pracy. W formie prezentacji multimedialnej zapoznał
zgromadzonych z dziełami "Caritas" w naszej diecezji. Na-
stępnie w imieniu pracowników "Caritas" podziękował wo-
lontariuszom, opiekunom i dyrekcji szkoły za współpracę
oraz za otwartość i chęć działania. Dla każdego wolontariu-
sza ważne jest, aby czuł się potrzebny, zauważony i doce-
niony, dlatego święto to jest ważnym wydarzeniem, a zor-
ganizowane spotkanie daje możliwość podziękowania 

wszystkim zaangażowanym w pomoc drugiemu człowieko-
wi, oraz propagowania idei wolontariatu. 

W naszej szkole ideę wolontariatu propaguje nie 
tylko SKC. Dzięki projektowi "Poznajemy pracę polskich i 
zagranicznych wolontariuszy" realizowanym przez p. Moni-
kę Ratajczyk gościliśmy w ubiegłym roku szkolnym w mu-
rach naszego gimnazjum: opiekunów świetlicy socjotera-
peutycznej z Parafii Opatrzności Bożej w Kaliszu - ks. P. 
Żelichowskiego oraz socjoterapeutkę - p. Monikę Świtalską,
wolontariuszy z fundacji Europejskie Forum Młodzieży po-
chodzących z Ukrainy i Turcji (Tetianę Danilyv oraz Serap 
Mutlu Durak); odbyło się również spotkanie z fundraiserem i 
opiekunem darczyńców Fundacji "Mocni Miłością", p. Pio-
trem Bigorą. Mamy nadzieję, że ciepła atmosfera towarzy-
sząca wszystkim spotkaniom oraz ostatnio przygotowanej 
uroczystości, przełoży się na nowe osoby chętne do wspól-
nego działania, które zasilą grupę wolontariuszy z Gimna-
zjum w Opatówku. 

 
********** 

 
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHEŁMCACH 
 
Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II 

Szkoły noszące imię Jana Pawła II w szczególny 
sposób przyjmują nauczanie swego Patrona włączając się
w wielką modlitwę w intencjach, które wskazywał nam Oj-
ciec Święty. W swoim nauczaniu podkreślał znaczenie ro-
dziny jako wspólnoty osób. 

8 października 2015 r. uczniowie klas II i III gimna-
zjum naszej szkoły udali się do Częstochowy na XV Piel-
grzymkę Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, gdzie uczestni-
czyli w Eucharystii na Jasnej Górze. 
 
Dzień zdrowego śniadania 

6 listopada br., z inicjatywy członków SK PCK, po 
raz kolejny odbył się "Dzień zdrowego śniadania" w ramach 
realizacji programu "Bądźmy zdrowi - wiemy, więc działa-
my", w którym uczestniczą: uczniowie, nauczyciele, pra-
cownicy szkoły, rodzice oraz zaproszeni goście. Dzień
Zdrowego Śniadania na stałe wpisał się w kalendarz wyda-
rzeń, a celem jego organizowania jest zwrócenie uwago na 
to, jak istotne dla zdrowia uczniów jest spożywanie drugie-
go śniadania w szkole. W związku z przypadającym 8 listo-
pada Światowym Dniem Zdrowego Śniadania, uczniowie 
ZS w Chełmcach spożyli, wspólnie z wychowawcami, uro-
czyste, zdrowe śniadanie. "Śniadanie daje moc" to hasło
znane wśród uczniów naszej placówki. Kojarzy się ze 
zdrowym, smacznym, pełnym wartościowych produktów 
posiłkiem, spożywanym wspólnie, w ramach drugiego śnia-
dania. 



Wiadomości Gminne str. 24/32 

Tego dnia uczniowie przygotowali stoły w swoich 
klasach pełne owocowo - warzywnych smakołyków: były
kolorowe kanapki z wędliną, serem i warzywami, soki, jo-
gurty oraz owoce, ale również inne smaczne i przede 
wszystkim zdrowe przekąski. Śniadanie zostało poprze-
dzone pogadankami na temat zasad odżywiania, które są
bardzo ważne dla zdrowego funkcjonowania organizmu. W 
czasie zajęć uczniowie utrwalali wiedzę o wartości odżyw-
czej warzyw i owoców jako dostawców świeżych, warto-
ściowych dla organizmu witamin, które są ważnym budul-
cem zapewniającym im zdrowy rozwój i dobre samopoczu-
cie. W tym dniu sale lekcyjne zostały również udekorowane 
gazetkami tematycznymi i pracami plastycznymi uczniów 
związanymi ze zdrowym żywieniem. Uczniowie poszcze-
gólnych klas prezentowali swoje stoły śniadaniowe, nie za-
brakło również wierszyków, piosenek oraz prezentacji mul-
timedialnych, a także filmu o zdrowym odżywianiu. 
 
Konkurs ortograficzny 

23 listopada br. w naszej szkole odbył się gminny 
etap Powiatowego Konkursu "Z ortografią za pan brat" dla 
uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. W ortograficzne 
szranki stanęli uczniowie ze wszystkich szkół działających 
na terenie gminy Opatówek. 

Wyniki w kategorii szkoły podstawowe:
I miejsce - Franciszek Jakóbczak, Tłokinia Wielka 
II miejsce - Julia Rutkowska, Opatówek 
III miejsce - Wiktoria Michalska, Chełmce i Maria Wolf, 
Opatówek 
IV miejsce - Martyna Pilas, Tłokinia Wielka 
Wyniki w kategorii gimnazjum:
I miejsce - Katarzyna Szafirowicz, Opatówek 
II miejsce - Martyna Dziedzic, Opatówek 
III miejsce - Justyna Wielgosz, Opatówek 
IV miejsce - Karolina Wąsik, Tłokinia Wielka 
Wszystkim nagrodzonym oraz nauczycielom przygotowują-
cym uczniów serdecznie gratulujemy. 
 
Wycieczka do kopalni soli 

28 października uczniowie klas III, IV i V wraz z 
wychowawcami zwiedzili największą czynną kopalnię soli 
kamiennej w Polsce znajdującą się w Kłodawie. W kopalni 
wydobywana jest przede wszystkim naturalna sól kamienna 
o barwie białej oraz unikalnej różowej powstałej ponad 200 
mln lat temu z odparowania mórz i oceanów. Po zaopa-
trzeniu się w ochronne kaski i latarki, ogromną atrakcją dla 
wszystkich uczestników okazał się zjazd windą 600 metrów 
pod ziemię. Następnie przewodnik poprowadził zwiedzają-
cych tajemniczymi tunelami opowiadając wiele ciekawych 
historii i legend na temat kopalni i pracy górników. 

Uczniowie mieli okazję zobaczyć komnatę Drakuli, 
ładunki wybuchowe, wózki pełne soli, przepiękną Kaplicę
św. Kingi, a w niej tablicę ku pamięci zmarłych górników 
oraz figurkę patronki wykonaną z soli. Zwiedzający obejrzeli 
również wykutą w komorze solnej scenę, na której pobito 
rekord Guinessa w kategorii: najniżej odbywający się kon-
cert muzyczny na świecie. Wycieczka do kopalni soli była
pouczająca i dostarczyła wszystkim niezapomnianych 
przeżyć. Na koniec każdy uczestnik mógł wybrać sobie 
bryłkę soli oraz zakupić solne pamiątki. 
 
Święto Niepodległości 

10 listopada w naszej szkole odbyła się akademia 
z okazji 97. Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Piękną,
bogatą w formę i wzruszającą uroczystość przygotowali 
uczniowie klasy IV szkoły podstawowej pod kierunkiem na-
uczycieli: Katarzyny Juskowiak i Krzysztofa Drobnika. 
Przedstawiciele uczniów i nauczycieli zapalili także znicze 
na mogile osób zamordowanych przez hitlerowców w cza-
sie II wojny światowej. 
 
Turniej wiedzy o Unii Europejskiej 

Już po raz trzeci uczniowie szkół gimnazjalnych 
województwa wielkopolskiego przystąpili do Turnieju Wie-
dzy o Unii Europejskiej. Turniej organizowany jest z inicja-
tywy Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct w 
Ostrowie Wielkopolskim oraz Eurocentrum Innowacji i 
Przedsiębiorczości. Patronat honorowy nad turniejem obję-
ła Krystyna Łybacka - Poseł do Parlamentu Europejskiego. 

Turniej składał się z dwóch części: prezentacji wy-
branego kraju UE w oparciu o przygotowany plakat oraz 
rozwiązaniu testu pisemnego złożonego z 30 pytań, doty-
czących wiedzy o krajach Unii Europejskiej. Ekipa naszej 
szkoły w składzie: Maria Krygier, Aleksandra Karolak, Pa-
trycja Krasnowska i Natalia Dreszler zajęła V miejsce, a jej 
prezentacja dotyczyła Francji. 
 
Zbiórka zabawek dla oddziałów przedszkolnych 

W dniach 19-23 października br. Szkolne Koło
PCK zorganizowało na terenie naszej szkoły zbiórkę zaba-
wek z przeznaczeniem dla oddziałów przedszkolnych. Ze-
brano w sumie 242 zabawki, wśród których królowały ma-
skotki, samochodziki i lalki. Rekordzistą w zbiórce okazał
się uczeń klasy V - Jakub Krasnowski, który przekazał na 
ten cel aż 43 zabawki! 

Akcje charytatywne przeprowadzone w szkole od-
grywają dużą rolę, gdyż uczą dzieci wrażliwości na potrze-
by innych, rozwijają uczucie empatii, kształtują również po-
zytywną postawę wobec potrzebujących. Uczniowie naszej 
szkoły bardzo chętnie uczestniczą w takich działaniach. 
 
Konkurs plastyczny 

W ramach projektu "Bądźmy zdrowi - wiemy, więc
działamy" Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 
w Poznaniu zorganizowała kolejną edycję konkursu pla-
stycznego na plakat pod hasłem "Bądźmy zdrowi". Konkurs 
skierowany był do uczniów szkół gimnazjalnych wojewódz-
twa wielkopolskiego. 

Zadaniem konkursowym było wykonanie plakatu 
zachęcającego młodych ludzi do zdrowego stylu życia. Miło
nam poinformować, że uczennica klasy IIIa gimnazjum w 
Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Chełmcach - Katarzyna 
Tułacz uzyskała III miejsce w etapie powiatowym tego kon-
kursu. 
 
Zajęcia profilaktyczne "Stop uzależnieniom" 

21 października br. uczniowie gimnazjum uczestni-
czyli w zajęciach profilaktycznych poświęconych uzależnie-
niom, prowadzonych przez specjalistkę terapii uzależnień z
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Ośrodka Terapii Uzależnień KARAN w Kaliszu - p. Anetą
Kopycińską. Podczas warsztatów trenerka zapoznała
uczniów z różnymi rodzajami uzależnień, objawami, fazami 
rozwoju uzależnień i niebezpieczeństwami, jakie ze sobą
niosą oraz ze sposobami odmawiania w sytuacji presji ró-
wieśniczej. 

Uczniowie dowiedzieli się jak szybko mogą uzależ-
nić się m.in. od gier komputerowych, napojów energetycz-
nych, a także jak niebezpiecznymi środkami są dopalacze i 
do czego prowadzi ich zażywanie. Przedstawione materia-
ły, a także praca w grupach dały naszym uczniom dużo
nowej wiedzy dotyczącej uzależnień.

Konkurs "Nie daj szansy AIDS" 
Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa 

wielkopolskiego od wielu lat jest pomysłodawcą i organiza-
torem konkursu na temat profilaktyki HIV/AIDS dla uczniów 
szkół gimnazjalnych województwa wielkopolskiego pod ha-
słem "Nie daj szansy AIDS". W tym roku szkolnym zada-
niem konkursowym było wykonanie przez uczniów fotografii 
pod tytułem "Uzależnienia sprzyjają HIV". 

Celem konkursu było zwrócenie uwagi na zależno-
ści pomiędzy używaniem substancji psychoaktywnych, a 
ryzykiem zakażenia HIV. Miło nam poinformować, że zdo-
bywczynią I miejsca w etapie powiatowym konkursu została
uczennica klasy IIIb gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana 
Pawła II w Chełmcach - Ewa Przepiórka. Praca Ewy repre-
zentowała powiat kaliski w podsumowaniu konkursu foto-
graficznego etapu wojewódzkiego 26 listopada 2015 r. w 
Poznaniu. 
 
Pasowanie na przedszkolaka 

17 listopada br. dwudziestu czterech przedszkola-
ków z oddziałów przedszkolnych zostało pasowanych na 
przedszkolaka. Nowe "biedronki" zaprezentowanym pro-
gramem artystycznym udowodniły, że ich wiedza, umiejęt-
ności i talenty stoją na wysokim poziomie. 

Opiekę nad dziećmi sprawują wychowawczynie: 
Anna Chlebio, Karolina Tupała i Agnieszka Strupczewska. 
Wszystkim serdecznie dziękujemy za pomoc przy organi-
zacji uroczystości oraz poczęstunku dla naszych najmłod-
szych. 

 
********** 

 
ZESPÓŁ SZKÓŁ W RAJSKU 
 
Dzień Edukacji Narodowej 

4 października br. odbyły się w naszej szkole ob-
chody Dnia Edukacji Narodowej upamiętniające rocznicę
powstania Komisji Edukacji Narodowej. Święto polskiej 
szkoły to dzień szczególny, to święto uczniów, nauczycieli, 

pracowników obsługi i tych, którzy szkoły prowadzą i nad-
zorują. Uczniowie dziękują wszystkim pracownikom oświaty 
za przekazywaną wiedzę i za trud włożony w kształtowanie 
serc i umysłów, a także za to, że otrzymują najcenniejszy i 
najtrwalszy podarunek, jaki można dać dziecku - wykształ-
cenie i wychowanie. 

Tego też dnia w naszej szkole miała miejsce jedna 
z piękniejszych uroczystości w kalendarzu roku szkolnego - 
przyjęcie w poczet pełnoprawnych członków społeczności 
szkolnej najmłodszych uczniów ze szkoły podstawowej i 
gimnazjum. Ślubowanie zobowiązuje uczniów do bycia pil-
nym w nauce, wzorowego zachowania i godnego reprezen-
towania dobrego imienia naszej szkoły. Równie ważnym 
elementem obchodów Dnia Edukacji Narodowej była część 
artystyczna przygotowana przez samorząd uczniowski pod 
kierunkiem pań: Elżbiety Wosiek i Marty Lewickiej. Rymo-
wane życzenia i podziękowania za trud w pracy z dziećmi 
oraz okolicznościowe piosenki wzruszyły wszystkich pra-
cowników oświaty obserwujących występujących uczniów. 
 
Rejonowe Prezentacje Monodramów 

17 października br. odbyły się w Zespole Szkół Nr 
9 w Kaliszu XV Rejonowe Prezentacje Monodramów. Mo-
nodram to ciekawa forma sceniczna, gdyż jest to teatr jed-
nego aktora. Łączy słowo, ruch i gest oraz pozwala na wy-
korzystanie rekwizytu. Ponadto zaspokaja potrzebę natu-
ralnej aktywności dziecka i jego spontaniczności, a także
wpływa na rozwój intelektualny. Przed wszystkimi uczestni-
kami konkursowych zmagań stoi zatem co roku nie lada 
wyzwanie. Jury ocenia dobór repertuaru, kulturę słowa, in-
scenizację, grę aktorską i reżyserię. W tym roku wszystkich 
młodych aktorów podzielono na trzy kategorie wiekowe: I 
kat. - 6-8 lat, II kat. - 9-10 lat, III kat. - 11-12 lat. W XV Re-
jonowych Prezentacjach Monodramów naszą szkołę repre-
zentowało dwóch uczniów z klasy V Szkoły Podstawowej: 
Maryla Olejnik i Antoni Korbacz. Dzieci przygotowywały się
do konkursu pod okiem p. Marty Lewickiej. 

Marylka przedstawiła publiczności przepiękny mo-
nodram Jarosława Sparażyńskiego pt. "Opowieść o rze-
czach ważnych i mniej ważnych". Natomiast Antoś wcielił
się w rolę Pana Hilarego. Tekst na motywach wiersza "Oku-
lary" Juliana Tuwima i partyturę reżyserską do tego spekta-
klu stworzyła Marta Lewicka. Piątoklasiści zachwycili swymi 
występami jury oraz publiczność. Ich sceniczne kreacje re-
prezentowały aktorstwo na najwyższym poziomie. Uwagę
organizatorów konkursu przykuła także piękna scenografia. 
Za swe prezentacje nasi uczniowie otrzymali wyróżnienia. 
Niestety, choć konkurs swym zasięgiem obejmuje cały po-
wiat kaliski, to żadna inna szkoła oprócz naszej nie wysta-
wiła swoich reprezentantów, którzy należeli do III kategorii 
wiekowej, czyli dzieci w wieku 11-12 lat. Ze względu na to 
Marylka i Antoś nie mieli godnych siebie rywali. W związku 
z powyższym laureatów wyłoniono tylko z pozostałych ka-
tegorii wiekowych, czyli I i II. Marylce i Antosiowi serdecznie 
gratulujemy zaszczytnego wyróżnienia oraz życzymy, aby 
motywacja do pracy nadal im dopisywała. 
 
Akcja "Ratujemy i Uczymy Ratować"

W piątek, 16 października br., punktualnie o godz. 
12:00 rozpoczęliśmy udział w ogólnopolskiej akcji próby 
pobicia rekordu w udzielaniu pierwszej pomocy. Od 2013 r. 
wydarzeniu patronuje fundacja WOŚP w ramach Programu 
Edukacyjnego "Ratujemy i Uczymy Ratować". Akcja jest 
organizowana 16 października, ponieważ jest to "Europej-
ski Dzień Przywracania Czynności Serca", a Fundacja 
WOŚP zachęca wszystkich, by pokazać całej Europie, że i
polskie dzieci już w szkole podstawowej uczą się podsta-
wowych czynności ratujących życie. Umiejętność ta jest 
bardzo cenna. W sytuacjach zagrożenia życia podjęcie re-
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suscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) przez świadków 
zdarzenia może przyczynić się do 2-3 krotnego wzrostu 
przeżywalności. Według statystyk Polskiej Rady Resuscy-
tacji zwiększenie częstości podejmowania resuscytacji mo-
głoby uratować 100 tys. istnień ludzkich w Europie rocznie. 
Według relacji fundacji WOŚP, w całej Polsce w tym roku w 
biciu rekordu wzięło udział 980 instytucji oraz 92 049 osób, 
które korzystały z 5 411 fantomów. 

Uczniowie naszej szkoły po raz pierwszy uczestni-
czyli w wydarzeniu bicia rekordu RKO w ubiegłym roku 
szkolnym. Wówczas resuscytację prowadziło około 25 osób 
z klas II i III gimnazjum. Akcja polegała na tym, by jak naj-
więcej osób prowadziło nieprzerwanie resuscytację krąże-
niowo-oddechową. A całe wydarzenie trwało pół godziny. 
Tak też działo się i teraz, ale liczba uczestników wzrosła w
tym roku do 46, z czego jesteśmy naprawdę dumni. Nasi 
uczniowie z klas III i V SP oraz I, II i III gimnazjum, przy 
dwóch stanowiskach, wykonywali uciski fantoma, doskona-
ląc jednocześnie umiejętność przywracania akcji serca. W 
przeddzień wydarzenia przypomniano uczniom zasady 
RKO, a opiekun SK PCK p. Karolina Jarek przeprowadziła
"próbę generalną", podczas której uczniowie trenowali uci-
skanie klatki piersiowej na szkolnym fantomie. W dniu wy-
darzenia w Internecie transmitowane były na żywo relacje z 
różnych miejsc w Polsce, gdzie realizowano przedsięwzię-
cie. Przekaz ten mogliśmy oglądać dzięki zaangażowaniu 
Kuby Matysiaka i Huberta Kozibury z klasy II gimnazjum, 
którzy pod opieką p. Mariusza Maciaszka "dyrygują" szkol-
nym sprzętem audio-wizualnym. Udział w wydarzeniu przy-
niósł wszystkim wyraźną satysfakcję, a przy tym mogliśmy 
przybliżyć sobie istotne zagadnienia dotyczące ratowania 
życia. Każda klasa otrzymała specjalny dyplom za udział
przesłany przez fundację WOŚP. Nie zabrakło też drob-
nych niespodzianek w nagrodę za zaangażowanie w akcję.
Rozdaliśmy 26 apteczek małego ratownika przygotowanych 
dzięki sponsorom WOŚP dla uczestników tegorocznego re-
kordu. 

Uczniów nagrodzono według ilości ucisków, jakie 
wykonali na fantomach: z klasy III SP - Jakub Kowalczyk, 
Krzysztof Piekarski, Igor Anyszewski, Katarzyna Leszka, 
Zofia Burdelak, Zuzanna Rybarczyk, Joanna Ochlik, Zu-
zanna Więckowska, Emilia Buczkowska, Bartosz Perek, z 
klasy V SP - Nikola Cholajda, Agnieszka Marciniak, Antoni 
Korbacz, z klasy I gimnazjum - Adrian Cholajda, Kamila 
Strzałka, Agnieszka Antczak, Natalia Filipiak, Aleksandra 
Pilarska, Seweryn Jaworski, Julia Gaczyńska, z klasy II 
gimnazjum - Filip Janik, z klasy III gimnazjum - Katarzyna 
Kaźmierczak, Weronika Filipiak, Sylwia Smolińska. Na 
podsumowaniu szkolnego udziału w wydarzeniu dyrektor 
szkoły Honorata Wolniaczyk podziękowała wszystkim 
uczestnikom i organizatorom. Szczególne podziękowania 

za aktywny udział skierowała do najmłodszych uczniów, 
czyli klasy III SP, przygotowanych do akcji przez wycho-
wawcę p. Agnieszkę Wosiek. Dyrektor szkoły wręczyła pa-
miątkowe dyplomy i apteczki oraz zachęcała, by korzystać
z każdej okazji do nauki pierwszej pomocy. Wszystkim 
uczestnikom oraz osobom wspierającym przedsięwzięcie w 
naszej szkole serdecznie dziękujemy! 
 
W szkolnej bibliotece 

Książki czytane wspólnie to nie tylko te czytane 
przez nauczycieli i uczniów. Do biblioteki zapraszani są
również czytający goście, a przede wszystkim rodzice. Na 
pierwszym czytelniczym spotkaniu, które odbyło się 22 
października ciekawe historie o żubrach czytała dzieciom z 
klasy III SP mama Zuzi. Opowiadania okazały się mądre, 
ciekawe a zarazem zabawne. Dziękujemy i zapraszamy ko-
lejnych rodziców do biblioteki na czytanie. 

1 grudnia odbyło się uroczyste przedstawienie z 
okazji pasowania na czytelnika uczniów klasy pierwszej. 
Dziewczęta z klasy V SP oraz I gimnazjum należące do 
kółka bibliotecznego wprowadziły pierwszoklasistów w 
świat bajek i baśni oraz uczyły poszanowania książek i in-
nych dokumentów bibliotecznych. Następnie dzieci musiały
rozpoznać bajkowe postaci oraz wymienić najważniejsze 
zasady zachowania się w bibliotece. Ze wszystkimi zada-
niami uczniowie poradzili sobie na szóstkę i wtedy przy-
szedł czas na złożenie przez nich przyrzeczenia i dokona-
nie aktu pasowania na czytelnika. Dyrektor szkoły, ogrom-
ną zakładką dokonała pasowania każdego z uczniów. 
Wszyscy jednogłośnie obiecali, że będą czytać i szanować
książki. Na zakończenie uroczystego spotkania pierwszo-
klasiści otrzymali książeczki ufundowane przez radę rodzi-
ców oraz pamiątkowe dyplomy i zakładki do książek wyko-
nane przez grupę uczniów, należących do kółka bibliotecz-
nego. Pierwszoklasiści zaśpiewali piękną piosenkę o książ-
ce. W spotkaniu uczestniczyli również rodzice, którym ser-
decznie dziękujemy za przybycie. Spotkanie przyniosło wie-
le satysfakcji i zadowolenia, zarówno występującym jak i 
słuchaczom. 
 
Święto Niepodległości 

11 listopada to dzień ważny w historii naszego 
państwa. 97 lat temu nasza ojczyzna, po wielu latach nie-
woli rosyjskiej, pruskiej i austriackiej, znów stała się wolnym 
państwem. Aby uczcić te wydarzenia, nasi uczniowie pod 
okiem p. Małgorzaty Burdelak przygotowali montaż słowno 
- muzyczny. 

Podczas tej niezwykłej "lekcji historii" przypomnieli 
o najważniejszych wydarzeniach poprzedzających odzy-
skanie niepodległości, jak również przybliżyli informacje na 
temat tego, jak wyglądał 11 listopada 1918 r. w Kaliszu wy-
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korzystując między innymi wspomnienia kaliskiego dzienni-
karza Mieczysława Krauckiego. Podczas występu nie mo-
gło zabraknąć pieśni patriotycznych, takich jak: "Rozkwitały
pąki białych róż", czy "O mój rozmarynie rozwijaj się". Ten 
sam program artystyczny uczniowie przedstawili w kościele 
parafialnym w Rajsku po mszy św. w intencji Ojczyzny. Po 
uroczystościach w kościele nastąpiło złożenie kwiatów 
przed tablicą upamiętniającą pomordowanych w Katyniu. W 
obchodach wzięli udział przedstawiciele Zespołu Szkół w
Rajsku, na czele z dyrektorką szkoły, poczty sztandarowe 
Ochotniczej Straży Pożarnej, orkiestra OSP w Rajsku oraz 
społeczność lokalna. 

 
********** 

 
ZESPÓŁ SZKÓŁ W TŁOKINI WIELKIEJ 
 
Projekt "Migające przedszkola, migające szkoły" 

W roku szkolnym 2015/2016, na przełomie wrze-
śnia i października, uczniowie klasy drugiej Szkoły Podsta-
wowej w Tłokini Wielkiej brali udział w projekcie pn. "Miga-
jące przedszkola, migające szkoły" zorganizowanym przez 
Fundację Pracowni Projektów Społecznych "Dobra Nadzie-
ja" z siedzibą w Pleszewie. 

Projekt ten miał na celu organizację nowatorskich 
zajęć dla dzieci z wykorzystaniem języka migowego wraz z 
bezpośrednim udziałem tłumacza języka migowego, peda-
goga oraz osób niesłyszących i promocję pozytywnego wi-
zerunku osoby niesłyszącej (działania w kierunku oswaja-
nia ze specyficzną niepełnosprawnością jaką jest dysfunk-
cja słuchu wśród najmłodszych. 

W ramach w/w projektu zostały przeprowadzone 
nieodpłatne badania słuchu dla dzieci i rodziców oraz wy-
kład dla rodziców dotyczący profilaktyki zdrowia słuchu. Za-
jęcia z dziećmi prowadziła p. Agnieszka Wypych - pedagog, 
surdopedagog, terapeuta zajęciowy i instruktorka teatralna 
Teatru dla dzieci niesłyszących ADO w Kaliszu. Udział w
projekcie był bezpłatny, bowiem całość zadania dofinanso-
wana była w ramach środków Funduszu Inicjatyw Obywa-
telskich. Korzyści dla dzieci płynące z w/w projektu były
ogromne, m.in.: świetna zabawa, stymulacja rozwoju inte-
lektualnego i sprawności manualnej, ćwiczenie mimiki, roz-
wój wyobraźni przestrzennej, rozwój pamięci i koncentracji. 
Dziękujemy organizatorom warsztatów za przybliżenie ję-
zyka migowego i możliwość poznania potrzeb dzieci niesły-
szących. 
 
Lekcja muzealna 

Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku jest orga-
nizatorem lekcji muzealnych. Poprzez aktywne uczestnic-
two w nich uczniowie mają okazję odwiedzić niezwykle cie-
kawe miejsce, lepiej zapamiętują zdobytą wiedzę oraz uczą

się praktycznego jej zastosowania. 15 października 
uczniowie klasy II i III gimnazjum, z wychowawczyniami p. 
Edytą Banasiak i p. Marleną Pilarczyk, wzięli udział w lekcji 
muzealnej pt. "Sztuka dobrego zachowania się w salonie 
towarzyskim". 

Kustosz muzeum - Jarosław Dolat, który przepro-
wadził lekcję, poszerzył zakres wiadomości dotyczących 
dobrego zachowania o zarys historyczny epoki nawiązując
także do współczesności i do ponadczasowych wartości 
dotyczących kultury zachowania się. Zwiedziliśmy także
czasową wystawę - kolekcję tabliczek znamionowanych 
pochodzących z maszyn z WSK. Kolekcja ta ma ogromne 
znaczenie dla zachowania dziedzictwa przemysłowego nie 
tylko regionu, ale też kraju. WSK w Kaliszu był i nadal jest 
potężnym pracodawcą. Odwiedziliśmy także miejscową bi-
bliotekę. Pani Małgorzata Judasz opowiedziała młodzieży o
nowościach bibliotecznych, zapoznała z działaniem nieco 
większej i całkowicie skomputeryzowanej biblioteki. Zainte-
resowanie wzbudziły także możliwości konstrukcyjne nie-
samowitych klocków znajdujących się w czytelni. Trochę
zmęczeni, ale pełni wrażeń w kroplach jesiennego deszczu 
wróciliśmy do Tłokini Wielkiej. Wycieczka, poza rozrywką,
wniosła wiele treści poznawczych. 
 
Stop dopalaczom 

23 listopada nasi gimnazjaliści wraz z wychowaw-
cami wzięli udział w spotkaniu na temat szkodliwości i skut-
ków zażywania dopalaczy zorganizowanym przez Wydział
Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu. Wśród za-
proszonych gości był przedstawiciel sanepidu, służby 
zdrowia oraz terapeuta leczenia uzależnień.

Młodzież obejrzała film dotyczący dopalaczy, uzy-
skała odpowiedzi na nurtujące ją pytania: jak uniknąć za-
grożenia, jak ustrzec się dealerów narkotyków, jak rozpo-
znać środki odurzające. Uczniowie wysłuchali również in-
formacji na temat szkodliwości i skutków zażywania dopa-
laczy. Dziękujemy organizatorom i wszystkim specjalistom 
za troskę o zdrowie i życie nastolatków. 
 
Pasowanie na ucznia 

W życiu szkoły są chwile niezwykle ważne. Nie-
wątpliwie należy do nich przyjęcie nowych uczniów do spo-
łeczności szkolnej. 

Tym razem pierwszoklasiści ze szkoły podstawo-
wej, wraz z wychowawczynią p. Renatą Szlenkier i asysten-
tem nauczyciela p, Ewą Olszyną, zabrali zaproszonych go-
ści w niezwykłą podróż do Królestwa Szkołolandii, gdzie 
władzę sprawował król Ołówkos Straszliwy. Aby uzyskać
miano ucznia dziewczynki i chłopcy musieli sprostać licz-
nym zadaniom. Dzieci, chociaż dopiero od dwóch miesięcy 
zasiadły w szkolnych ławkach, zaprezentowały pierwsze 
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zdobyte umiejętności. Pięknie liczyły, recytowały, śpiewały i
odgadywały zagadki. Próby wypadły pomyślnie, więc malu-
chy przystąpiły do ślubowania. W galowych strojach, bire-
tach, odświętnie udekorowani granatowymi kokardami, zło-
żyli ślubowanie na sztandar szkoły. Pierwszoklasiści przy-
rzekali, że będą pilnie poznawać świat, dawać innym dobry 
przykład, być wesołymi, uprzejmymi i pomocnymi, szano-
wać nauczycieli oraz wypełniać wszystkie obowiązki 
ucznia. Świadkami tego podniosłego wydarzenia byli: dy-
rektor ZEAS Arkadiusz Łańduch, reprezentujący organ 
prowadzący szkołę, radny gminy Opatówek Damian Jakób-
czak, przedstawicielka rady rodziców Kinga Jopek, dyrektor 
szkoły Teresa Kobierska oraz przedstawiciele grona peda-
gogicznego, rodzice i uczniowie klasy VI. 

Następnie dyrektor szkoły pasowała ołówkiem 
osiemnaścioro pierwszoklasistów na uczniów i wręczyła le-
gitymacje szkolne oraz akt nadania klasy. W hołdzie patro-
nowi szkoły, Władysławowi Broniewskiemu, nowo pasowani 
uczniowie złożyli pod tablicą pamiątkową bukiet biało -
czerwonych kwiatów. Dzieci podziękowały również rodzi-
com. Potem przyszedł czas na życzenia, gratulacje i upo-
minki. Następnie pierwszoklasiści tanecznym krokiem ru-
szyli na salę sportową, by tam zatańczyć swego pierwsze-
go w życiu poloneza. Wszyscy uczestnicy uroczystości zo-
stali zaproszeni na słodki poczęstunek przygotowany przez 
rodziców. Jak nakazuje szkolna tradycja, uczniowie klasy 
VI przygotowali dla młodszych koleżanek i kolegów wiele 
niespodzianek. Dzieci wzięły udział w grach i zabawach 
sportowych. Wiele emocji wzbudziło malowanie twarzy i wi-
zyta w pokoju wróżb. W miłej atmosferze przebiegło ryso-
wanie portretu wychowawczyni i rozpoznawanie smaków. 
Był to dzień pełen wrażeń. Uczniowie wraz z wychowaw-
czynią serdecznie dziękują organowi prowadzącemu szko-
łę, radzie rodziców, rodzicom i uczniom klasy VI za ufun-
dowane upominki oraz państwu M. J. Wilczyńskim za poda-
rowanie kwiatów, a wszystkim za udział i pomoc w zorgani-
zowaniu uroczystości. 
 
Rajd Niepodległości 

Jak co roku, w ramach obchodów Dnia Niepodle-
głości, Hufiec ZHP Powiatu Kaliskiego zorganizował Rajd 
Niepodległości. Tym razem odbył się on na trasie Koźminek 
- Nakwasin Nowy. W sobotę, 7 listopada o godzinie 10:00, 
po uroczystym apelu na rynku w Koźminku, nastąpił start 
rajdu. Kilkoma trasami do Szkoły Podstawowej w Nakwasi-
nie Nowym powędrowało prawie 140 zuchów, harcerzy i in-
struktorów z 13 drużyn Hufca. 

Na mecie rajdu na uczestników czekała harcerska 
grochówka z kiełbasą i gorąca herbata przygotowane przy 
wsparciu finansowym Gminy Koźminek. Zadania rajdowe 
najlepiej zrealizowała dziesięcioosobowa drużyna z Tłokini 

Wielkiej pod opieką druhny Anny Andrzejewskiej i nauczy-
cielki historii p. Marleny Pilarczyk. Była to na pewno wspa-
niała lekcja historii i patriotyzmu, a jednocześnie miłe spo-
tkanie przyjaciół spod harcerskiej lilijki. 
 
Akcja "Ratujemy i uczymy ratować"

16 października, w samo południe, wszyscy 
uczniowie Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej przystąpili do 
półgodzinnej resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Masowa 
akcja ratunkowa miała na celu pobicie rekordu w jednocze-
snym udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej przez 
jak największą ilość uczestników. 

Wydarzenie to zostało zorganizowane w ramach 
akcji "Ratujemy i uczymy ratować" przez Wielką Orkiestrę
Świątecznej Pomocy. Szkolnymi koordynatorkami projektu 
były panie: Renata Szlenkier, Marlena Dryka i Anna Macke. 
Biorący udział w akcji otrzymali apteczki z wyposażeniem i 
coś znacznie cenniejszego - wiedzę i umiejętności na temat 
ratowania ludzkiego życia. Mamy nadzieję, że pokazaliśmy 
światu, że Polska potrafi ratować!

Święto Niepodległości 
10 listopada obchodziliśmy w naszej szkole 97. 

rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczest-
ników uroczystości zatytułowanej "Tobie śpiewam, Ojczy-
zno" połączyła chęć wspólnego śpiewania polskich pieśni 
patriotycznych. Śpiewając, ożywiamy pamięć naszych bo-
haterów, więc wszyscy chętnie skorzystali z przygotowa-
nych śpiewników i zanucili bliskie sercu każdego Polaka 
piosenki. 

W repertuarze znalazły się: "Mazurek Dąbrowskie-
go", "Rota", "Pierwsza Kadrowa", "O mój rozmarynie", 
"Przybyli ułani", "Szara Piechota", "Hej, hej ułani", "Pierw-
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sza Kadrowa". Każdą z nich poprzedzał krótki komentarz, 
który był jednocześnie opisem dziejów Polski. Na koniec 
dyrektor szkoły Teresa Kobierska serdecznie podziękowała
za udział w innym niż zwykle świętowaniu Dnia Niepodle-
głości. Niezwykły koncert poprowadzili Julia Wanga i Jakub 
Klepanda z klasy VI, a uczniów do występu przygotowały
panie Urszula Borwik i Wiesława Giercarz. 
 

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

GOPS DLA PODOPIECZNYCH 
 

Warsztaty szkoleniowe 
W dniu 22 października br. odbyły się warsztaty 

szkoleniowe dla beneficjentów Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Opatówku. Warsztaty zostały przeprowadzo-
ne przez Krystynę Nowak - starszego doradcę Zespołu Do-
radczego w powiecie kaliskim - WODR w Poznaniu. 

Pierwsze zajęcia obejmowały zagadnienia doty-
czące zdrowego żywienia, których mottem było "Jedz, aby 
żyć, a nie żyj, aby jeść". Przekazano ważne zasady zdro-
wego żywienia m.in.: rolę warzyw i owoców w żywieniu, 
unikanie nadmiaru soli, umiar w spożywaniu alkoholu itp. 
Omówiono Piramidę Zdrowego Żywienia i diety oraz żywie-
nie w zakresie chorób: osteoporozy, nowotworów, chorób 
układu krążenia. Przedstawiono również szereg ciekawo-
stek żywieniowych. 

Drugie zajęcia obejmowały zagadnienia z zakresu 
edukacji ekonomicznej, a szczególnie planowania budżetu 
domowego. Uczestnicy warsztatów wykazywali duże zain-
teresowanie w/w zagadnieniami, zadawali szereg pytań i
dzielili się uwagami oraz wnioskami. Warsztaty szkoleniowe 
zostały przeprowadzone jako działania towarzyszące w 
programie FEAD - Podprogram 2015. 
 
Spotkanie integracyjne dot. uzależnień

W czwartek 19 listopada br., w Świetlicy Środowi-
skowej "Słoneczko" w Opatówku odbyło się spotkanie profi-
laktyczne dla rodziców, których dzieci uczęszczają do pla-
cówki. Tematem spotkania były zagrożenia wieku dorasta-
nia. Rodzice zostali zapoznani z mechanizmem uzależnień
oraz jak szybko działa on u młodzieży, zwłaszcza między 
10 a 16 rokiem życia. Uzależnienie może zaistnieć w od-
niesieniu do każdej niemal relacji, osoby lub rzeczy. Ponie-
waż istnieje tak duża możliwość uzależnień, pojawia się py-
tanie: kiedy działanie lub relacja staje się uzależnieniem? 
Jakie jest kryterium klasyfikacji? 

Celem spotkania było zasygnalizowanie tego istot-
nego problemu, a szczególnie zmobilizowanie rodziców do 
podjęcia wszechstronnych działań, przy wykorzystaniu 
bezpośredniego kontaktu z dziećmi i młodzieżą, zmierzają-
cych do uchronienia ich przed wpadnięciem w jakikolwiek 

nałóg. Przedstawiono kilka przykładów zagrożeń ze strony 
świata współczesnego, na które narażone są dzieci i mło-
dzież oraz dlaczego sięgają między innymi po tzw. dopala-
cze. Podczas spotkania przedstawiona została także cie-
kawa prezentacja multimedialna przez p. Annę Nowińską,
psychologa pracującego w Gimnazjum w Opatówku. 
 
Rocznica powstania grupy AA w Opatówku 

21 listopada br. z okazji XXI rocznicy powstania 
grupy AA "Idylla" w Opatówku w sali OSP odbyło się spo-
tkanie, w którym uczestniczyły zaprzyjaźnione grupy samo-
pomocowe z powiatu kaliskiego, powiatów ościennych i z 
terenu województwa wielkopolskiego. Przybyli również za-
proszeni goście: Sekretarz Gminy Opatówek Krzysztof 
Dziedzic, Przewodnicząca Gminnej Komisji Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Małgorzata Rek-
tor oraz Kierownik GOPS w Opatówku Violetta Galant. Se-
kretarz Gminy skierował do zabranych dużo ciepłych słów i 
gratulacji za wytrwałość w dążeniu do celu. Otwarte spo-
tkanie zakończyło się poczęstunkiem w postaci przepięk-
nego i smacznego tortu. 
 
W Krainie Świętego Mikołaja 

Dzień 28 listopada br. był dla dzieci ze Świetlicy 
Środowiskowej "Słoneczko" w Opatówku wyjątkowy. Wcze-
snym rankiem, dzieci pod opieką Kierownik Świetlicy Ewy 
Brandebury, Kierownik GOPS Violetty Galant i asystentów 
rodziny - Adeli Pokojowczyk i Karoliny Góry, wyruszyły au-
tokarem do Krainy Świętego Mikołaja w Kołacinku. Kołaci-
nek przywitał nas zimowym wiatrem i oszronionymi białymi 
drzewami. Wejście do Krainy było bajkowe i kolorowe. Po 
przekroczeniu magicznej bramy znaleźliśmy się w Krainie 
Bajek, gdzie upływający czas zatrzymał sny. Nikt się w Kra-
inie nie zgubił, napisy wskazywały drogę, a Czerwony Kap-
turek zawsze służył pomocą. Najpierw zajrzeliśmy do chatki 
7 krasnoludków i Śnieżki, odwiedziliśmy domek babci i 
Czerwonego Kapturka. Czerwony Kapturek opowiedział
nam bajkę o sobie, babci i wilku, następnie przypomniał
bajkę o Kocie w butach, o 3 świnkach, Calineczce oraz 
opowieść o krzesiwie. Wspólnie z Czerwonym Kapturkiem 
odwiedziliśmy domek Jasia i Małgosi, a także dom Królowej 
Śniegu. 

Wszyscy z dużą ciekawością wędrowali do domu 
Świętego Mikołaja. Najpierw jednak odwiedziliśmy Dziadka 
Mroza, który wyszedł nam na spotkanie i oprowadził po 
swoim domu. Po zrobieniu pamiątkowego zdjęcia, zapuka-
liśmy do domku Świętego Mikołaja. Niestety był on pusty, 
gdyż Mikołaj poszedł do pracy. Obejrzeliśmy prześliczną
szopkę Bożonarodzeniową. Wspólnie udaliśmy się do Sali 
Tronowej, gdzie czekał Święty Mikołaj ze Śnieżynką. Po 
przywitaniu wszystkie dzieci przekazały przywiezione listy z 
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prośbami. Te dzieci, które nie zabrały listów, mogły na ucho 
przekazać Św. Mikołajowi swoje prośby o prezenty. Święty 
Mikołaj opowiedział dzieciom o swojej trudnej pracy, a na-
stępnie zobowiązał dzieci do złożenia na głos przysięgi, że
będą grzeczne, będą pomagać rodzicom w sprzątaniu i bę-
dą się dobrze uczyć. Po złożeniu przysięgi każde dziecko 
zostało obdarowane przez Mikołaja prezentem. W podzię-
kowaniu dzieci ze Świetlicy Środowiskowej "Słoneczko" 
przekazały Świętemu Mikołajowi własnoręcznie zrobiony 
upominek. Czerwony Kapturek oprowadził dzieci po sekre-
tariacie Św. Mikołaja, a także pokazał przepiękny zaprzęg z
reniferami. 

Po spacerze w Krainie Bajek i wizycie w Sali Tro-
nowej udaliśmy się do Kina pod Dzwoneczkiem, gdzie obej-
rzeliśmy dwie bajki Disneya o Św. Mikołaju i świętach. Na-
stępnie, korzystając z pomocy Czerwonego Kapturka, każ-
de dziecko wykonało kartkę świąteczną i otrzymało na pa-
miątkę naklejkę ze Św. Mikołajem. Po tych wszystkich wra-
żeniach, wspólnej wędrówce po Krainie Bajek, wspólnej 
pracy przy zrobieniu kartki świątecznej zjedliśmy obiad i 
mogliśmy pobawić się w sali zabaw. Bardzo szybko nad-
szedł czas powrotu do domu. Św. Mikołaj opuścił Salę Tro-
nową i pożegnał wszystkich życząc Wesołych Świąt. Odje-
chaliśmy do domu z nadzieją, że Święty Mikołaj przeczyta 
wszystkie pozostawione listy oraz spełni nasze ciche proś-
by. 
 
Mikołajki w Świetlicy 

3 grudnia br. do dzieci uczęszczających na zajęcia 
Świetlicy Środowiskowej "Słoneczko" w Opatówku przybył
długo oczekiwany gość - Święty Mikołaj. Dla milusińskich 
była to wspaniała niespodzianka. Bardzo upragnioną czę-
ścią spotkania było oczywiście wręczanie paczek mikołaj-
kowych. Każde z dzieci otrzymało prezent świąteczny 
ufundowany przez Supermarket Lewiatan - Sklep "Anna" p. 
Bogdana Kozaneckiego w Opatówku. Mikołajowi pomagał
Sekretarz Gminy Opatówek Krzysztof Dziedzic wraz z kie-
rownikiem świetlicy i pracownikami Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Opatówku. 

Dzieci prezentowały Świętemu Mikołajowi wierszy-
ki, piosenki i pastorałki. Czwartkowe spotkanie z Mikołajem 
zakończyło się słodkim poczęstunkiem i wspólnym kolędo-
waniem. Wszyscy z wielkim smutkiem żegnali wyjątkowego 
gościa zapraszając go w odwiedziny na następny rok. Su-
permarket Lewiatan - Sklep "Anna" w Opatówku już od kil-
kunastu lat wspiera Świetlicę Środowiskową "Słoneczko" w 
Opatówku i jest wielkim przyjacielem dzieci - za co ser-
decznie dziękujemy. 
 

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

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 
 

25 października 2015 roku Polacy oddali swój głos 
w wyborach do Sejmu i Senatu RP. Przewodniczący Woj-
ciech Hermeliński w Komunikacie Państwowej Komisji Wy-
borczej z dnia 26.10.2015 r. o zbiorczych wynikach głoso-
wania na listy kandydatów na posłów w skali kraju poinfor-
mował, że w skali kraju na wszystkie listy oddano 
14 200 671 głosów ważnych. 

W sejmie znajdzie się pięć ugrupowań, które w 
skali całego kraju przekroczyły 5-procentowy próg wybor-
czy i wzięły udział w podziale mandatów w sejmie. Pora 
więc na krótkie podsumowanie wyników w gminie Opató-
wek w świetle wyników w powiecie, okręgu i kraju. Poniżej 
przedstawiamy zbiorcze wyniki głosowania na podstawie 
100% protokołów z obwodowych komisji wyborczych oraz 
na podstawie serwisu informacyjnego Państwowej Komisji 
Wyborczej. 
 
Frekwencja w skali kraju wyniosła 50,92% 
- w powiecie kaliskim - 43,71% 
- w okręgu 36 (wybory do sejmu) - 47,27% 
- w gminie Opatówek (wybory do sejmu) - 51,32% 
- w okręgu 96 (wybory do senatu) - 43,70% 
- w gminie Opatówek (wybory do senatu) - 51,30% 
 
SEJM: 
 

Wyniki wyborów w gminie Opatówek:
KW Prawo i Sprawiedliwość - 1 747 głosów (40,46%) 
KW Platforma Obywatelska RP - 570 głosów (13,20%) 
KW Polskie Stronnictwo Ludowe - 349 głosów (8,08%) 
KW Wyborców "Kukiz'15" - 444 głosów (10,28%) 
KW Nowoczesna Ryszarda Petru - 210 głosów (4,86%) 
 

Wyniki wyborów w powiecie kaliskim:
KW Prawo i Sprawiedliwość - 11 048 głosów (39,56%) 
KW Platforma Obywatelska RP - 3 900 głosów (13,96%) 
KW PSL - 3 950 głosów (14,14%) 
KW Wyborców "Kukiz'15" - 2 591 głosów (9,28%) 
KW Nowoczesna Ryszarda Petru - 1 197 głosów (4,29%) 
 
Zgodnie z Obwieszczeniem Państwowej Komisji Wyborczej 
z dnia 27 października 2015 r. o wynikach wyboru do Sena-
tu Rzeczypospolitej Polskiej oraz o wynikach wyboru do 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z naszego regionu manda-
ty parlamentarne otrzymali: 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej: 
okręg 94 - Marian Poślednik, (KW PO RP), 33 802 głosy 
okręg 95 - Łukasz Mikołajczyk, (KW PIS), 46 949 głosów 
okręg 96 - Andrzej Wojtyła, (KW PIS), 43 068 głosów 
 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - okręg 36: 
Jan Michał Dziedziczak, (KW PIS), 26 665 głosów 
Mariusz Sebastian Witczak, (KW PO RP), 25 525 głosów 
Joanna Katarzyna Lichocka, (KW PIS), 24 122 głosy 
Andżelika Anna Możdżanowska, (KW PSL), 18 776 głosów 
Jarosław Piotr Urbaniak, (KW PO RP), 14 218 głosów 
Adam Stanisław Szłapka, (KW Nowoczesna), 12 539 gło-
sów 
Wojciech Stanisław Ziemniak, (KW PO RP), 12 043 głosy 
Jerzy Kozłowski, (KWW Kukiz'15), 10 587 głosów 
Tomasz Ławniczak, (KW PIS), 8 669 głosów 
Bożena Katarzyna Henczyca, (KW PO RP), 8 599 głosów 
Jan Mosiński, (KW PIS), 7 247 głosów 
Piotr Marek Kaleta, (KW PIS), 6 848 głosów 
 

*************************************** 
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OGŁOSZENIA 
 

Pomoc dla Zuzi 
Na prośbę Klubu Sportowego 
Opatówek przekazujemy apel 
o pomoc dla ciężko chorej 
małej Zuzi - córeczki sympa-
tyka i kibica klubu. U 2,5 let-
niej dziewczynki lekarze 
zdiagnozowali ostrą białacz-
kę limfoblastyczną, pomóc jej 
może tylko kosztowne lecze-
nie. Każdy z nas może ją
wesprzeć w walce z chorobą.
Przyda się każda złotówka! 

Poprzez Fundację "Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowo-
tworową" prosimy o wsparcie dla Zuzi. Wpłaty prosimy kiero-
wać na konto: 
Fundacja "Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową"
ul. O. Bujwida 42, 50-368 Wrocław 
Bank Millenium S.A. 
11 1160 2202 0000 0001 0214 2867 
Z tytułem wpłaty "Zuzanna Bugajny" 
Więcej informacji na stronie www.facebook.com/pomoczuzi. 
Razem jesteśmy w stanie zdziałać cuda! 

 

********** 
 

Zwrot podatku akcyzowego 
Na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie po-
datku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wy-
korzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379 ze 
zm.) w dniach od 1 lutego do 29 lutego 2016 r. należy składać
w Urzędzie Gminy w Opatówku wnioski o zwrot podatku akcy-
zowego (druk wniosku dostępny w urzędzie oraz na stronie: 
www.bip.opatowek.pl). Zwrot przysługuje producentowi rolne-
mu, który był w posiadaniu lub współposiadaniu użytków rol-
nych określonych w ewidencji gruntów i budynków oraz był po-
siadaczem gospodarstwa rolnego w momencie składania 
wniosku. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT albo ich ko-
pie (oryginały do wglądu), stanowiące dowód zakupu oleju na-
pędowego w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 
r. (6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku). W 
przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przed-
miot współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu współ-
posiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiada-
cze wyrazili pisemną zgodę (na wniosku). Pisemna zgoda nie 
dotyczy współmałżonków. Wypłata kwoty zwrotu producentom 
rolnym nastąpi w terminie: 1-30 kwietnia 2016 r. wyłącznie 
przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku. Zgod-
nie z art. 9 ust. 1 w/w ustawy producent rolny, który pobrał nie-
należnie lub w nadmiernej wysokości zwrot podatku jest obo-
wiązany do jego zwrotu wraz z odsetkami w wysokości okre-
ślonej jak dla zaległości podatkowych. 

 

********** 
 

Plan przeciwdziałania skutkom susz - konsultacje spo-
łeczne 
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Pozna-
niu zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu 
harmonogramu i programu prac związanych z przygotowaniem 
Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym 
Warty. Konsultacje prowadzone będą przez okres 6 miesięcy 
od 29 października 2015 r. do 29 kwietnia 2016 r. Projekt do-
kumentu w wersji elektronicznej dostępny jest na stronie: 
http://www.poznan.rzgw.gov.pl/plan-przeciwdzialania-skutkom-
suszy. Dokument konsultowany w wersji papierowej dostępny 
jest do wglądu w godzinach od 8:00 do 15:00 w sekretariatach 
siedzib Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Pozna-
niu: 
- Dyrekcji - ul. Szewska 1, 61-760 Poznań
- Pionu Zarządzania Zasobami Wodnymi - ul. Grunwaldzka 

21, 60-783 Poznań

- Zarządu Zlewni Górnej Warty z siedzibą w Skęczniewie - 
Skęczniew 57, 62-730 Dobra 

- Zarządu Zlewni Środkowej i Dolnej Warty z siedzibą w
Poznaniu - ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań

- Zarządu Zlewni Noteci z siedzibą w Bydgoszczy - ul. Mar-
cinkowskiego 1, 85-056 Bydgoszcz 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Pozna-
niu informuje o możliwości składania przez wszystkich zainte-
resowanych uwag i wniosków w terminie od dnia 29.10.2015 r. 
do dnia 29.04.2016 r. pisemnie na adres: Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Pion Zarządzania Zasobami 
Wodnymi, ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań, na adres e-
mail: konsultacje@rzgw.poznan.pl lub ustnie do protokołu spo-
rządzonego w miejscu wyłożenia dokumentacji sprawy. Uwagi 
lub wnioski złożone po upływie wskazanego terminu trwania 
konsultacji społecznych pozostawia się bez rozpatrzenia. 

 

********** 
 

W myśl ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, KRUS 
jest zobowiązany do prowadzenia wszechstronnej działalności 
prewencyjnej, mającej na celu zapobieganie wypadkom przy 
pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym. Niebudzą-
cym wątpliwości jest fakt, że w ochronie zdrowia, w każdym 
przypadku, najskuteczniejszą działalnością jest profilaktyka. 
Promocja bezpiecznej pracy w rodzinnych gospodarstwach 
rolnych wymaga podjęcia realizacji szeregu działań. W głównej 
mierze zadania te dotyczą wszechstronnego przygotowania do 
zawodu rolnika, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeń-
stwa i higieny pracy. Ponadto pobudzania do aktywności rolni-
ków na rzecz podnoszenia warunków bezpieczeństwa w ich 
gospodarstwach oraz wspierania i podejmowania produkcji 
bezpiecznych maszyn, narzędzi oraz środków ochrony osobi-
stej. 
Bezpieczeństwo pracy z maszynami w bardzo dużym stopniu 
zależy od ich umiejętnej obsługi. Aby zmniejszyć ryzyko wy-
padku, maszyny wyposaża się w elementy ograniczające kon-
takt z niebezpiecznymi częściami, jak osłony, obudowy, podaj-
niki. 
Wyposażone w osłony powinny być mechanizmy napędowe i 
układy przekazu mocy: silniki, koła pasowe i zębate, pasy, łań-
cuchy pędne, przekładnie, przeguby, wały, wałki przekazu mo-
cy (na całej długości), końcówki wałków wystające poza kor-
pus maszyny i płaskie pasy napędowe, np. w młockarniach, 
sieczkarniach, dmuchawach. Osłonięte powinny być także me-
chanizmy robocze, np. noże, bijaki (osłonami zamontowanymi 
na stałe), tarcze piły (osłoną regulowaną), elementy tnące ma-
szyn żniwnych (osłonami zdejmowanymi wyłącznie na czas 
pracy). 
Przyczyną wypadków odnotowanych w ewidencji KRUS nale-
żących do grupy: pochwycenia i uderzenia przez ruchome 
części maszyn i urządzeń rolniczych, jest najczęściej zły stan 
techniczny maszyn, manipulowanie przy maszynach będących 
w ruchu, popychanie materiału bezpośrednio rękami, zbyt luź-
ny ubiór, brak rozwagi, a w szczególności brak osłon, w tym 
osłon na wałkach przekaźnika mocy. 

 

********** 
 

Informacja dla mieszkańców miejscowości Szałe
Mieszkańcy oraz właściciele nieruchomości położonych wzdłuż
ul. Kaliskiej oraz ul. Słonecznej w miejscowości Szałe mogą
składać w Urzędzie Gminy w Opatówku wnioski o wydanie wa-
runków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacyjnej. 
Wniosek, o którym mowa, można pobrać osobiście w siedzibie 
tut. urzędu (pok. nr 1) lub na stronie internetowej 
www.bip.opatowek.pl (zakładka: wnioski do pobrania -> go-
spodarka komunalna i mieszkaniowa -> wniosek o przyłącze-
nie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej). Wypełniony wnio-
sek wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy w 
Opatówku (sekretariat, pierwsze piętro, pok. nr 13). Po otrzy-
maniu warunków technicznych można przystąpić do prac w te-
renie związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego. Więcej 
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informacji uzyskać można pod nr telefonu (62) 76-18-453 wew. 
21 i 59 lub osobiście w tut. urzędzie - pok. nr 1. 

 
********** 

 
Multiagencja ubezpieczeniowa "Superpolisa" oferująca ubez-
pieczenia w zakresie komunikacji, mienia, podróży, zdrowia i 
życia zaprasza do zapoznania się z ofertą. Opatówek, ul. Hel-
leny 8 - stacja paliw Orlen, tel. 507-781-457. 

 
********** 

 
PUH MAG TRANS z Warszewa, tel. 606-254-418, oferuje wy-
najem 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, si-

losów 
- mycie okien trudno dostępnych 
- montaż reklam, bilbordów 
- odśnieżanie dachu, usuwanie sopli 
- montaż i konserwacja konstrukcji stalowych i aluminio-

wych 
 

********** 
 

Biuro rachunkowe "A-Z" - Daniela Chodyła, Kalisz, ul. Lipowa 
4, tel. (62) 767-61-77, 606-418-791, e-mail: biu-
ro_az@interia.pl prowadzi usługi księgowe w zakresie: ksiąg
handlowych, ksiąg podatkowych, ryczałtów, ZUS, kadr, Intra-
stat, rozliczeń VAT. 

 
********** 

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

 
********** 

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

 
********** 

 
Język angielski - przygotowanie do sprawdzianu szóstoklasi-
sty, egzaminu gimnazjalnego i matury, FCE, korepetycje. Opa-
tówek, ul. Kościuszki 30, tel. (62) 76-18-397. 

 
********** 

 
Poszukuję mieszkania do wynajęcia w Opatówku lub w okolicy 
Opatówka. Tel. 505-076-071. 

 
********** 

 
Poszukuję stancji, może być związana z pomocą w czynno-
ściach życiowych dla kobiety. Tel. 667-380-295. 

 
********** 

 
Sprzedam przyczepę SAM w dobrym stanie technicznym o ła-
downości 350kg (DMC 750kg). Opony 14C. Wymiary: długość 
2,8m, szerokość 1,6m, wysokość 1,7m. Przyczepa zarejestro-
wana i ubezpieczona. Tel. 784-191-318 lub 660-946-853. 

 
********** 

 
Sprzedam działkę budowlaną uzbrojoną (media w drodze) o 
pow. 0,33 ary, położoną w Janikowie. Tel. 500-841-199. 

 

Sprzedam mieszkanie, 3 pokoje w Opatówku. Tel. 507-518-
601. 

 
********** 

 
Sprzedam komplet foteli, 60 zł/szt. Telefon: (62) 76-18-337. 

 
********** 

 
Sprzedam fotele skórzane. Telefon: 788-195-695. 

 
********** 

 
Sprzedam tanio lodówkę, kolor biały, wysokość 170cm. Tel. 
501-076-265. 

 
********** 

 
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. 

 
********** 

 

"Odeszłaś tak nagle, że ani uwierzyć,
ani się z tym pogodzić"

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 miej-
sce wiecznego spoczynku naszą ukochaną mamę, Córkę, Sio-

strę i Ciocię

Ś.P. BOŻENĘ SZTANDERĘ

Kapłanom, Rodzinie, Znajomym, Przyjaciołom, Koleżankom, 
Kolegom, Sąsiadom - za modlitwę, intencje mszalne, złożone 
wieńce i kwiaty, Zakładowi Pogrzebowemu Pana Pogońskiego 

- za życzliwą obsługę - serdeczne "Bóg zapłać"

składają Syn, Rodzice, i Brat z Rodziną

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

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

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