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SESJE RADY GMINY 
 

Budżet na 2016 rok uchwalony 
29 grudnia odbyła się, ostatnia już w tym roku, se-

sja Rady Gminy Opatówek, której głównym punktem obrad 
było uchwalenie budżetu gminy Opatówek na 2016 rok. 

Projekt budżetu był wielokrotnie przedmiotem dys-
kusji podczas posiedzeń komisji Rady Gminy. Ostateczny 
kształt projektu został przesłany także do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Poznaniu, która pozytywnie zaopiniowała
ten dokument. Uchwała budżetowa na 2016 rok przyjęta na 
sesji obejmuje: 

- łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 
33 137 652,18 zł, z tego: 
- dochody bieżące w kwocie 33 047 652,18 zł
- dochody majątkowe w kwocie 90 000 zł

- łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 
36 379 862 zł, z tego: 
- wydatki bieżące w wysokości 30 023 351 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 6 356 511 zł

Przewidywany deficyt budżetu w kwocie 3 242 209,82 zł.
Na oświatę i wychowanie zaplanowano 17 124 940 zł, po-
moc społeczną kwotę 4 978 523 zł, z czego zadania zleco-
ne to kwota 3 162 841 zł, a na gospodarkę komunalną i
ochronę środowiska 2 864 600 zł.

Planowane wydatki majątkowe na 2016 rok: 
Zakup pomp 10 000 
Wykonanie dokumentacji projektowej "Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej etap II" 36 000 

Wykonanie dokumentacji projektowej "Budowa kana-
lizacji sanitarnej w m. Opatówek do kwiaciarni Gerbe-
ra, ul. Kaliska" 

1 500 

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szałe etap II 1 500 000 
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 36 w m. 
Szulec 120 000 

Przebudowa nawierzchni ulicy Długiej w m. Zduny 135 000 
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 61 w m. 
Warszew 60 000 

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 284 w m. 
Rajsko 40 000 

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Chełmce - 
Stobno (nr 285, nr 286/2) 220 000 

Przebudowa nawierzchni ulicy Południowej w m. Sza-
łe (nr 600) 100 000 

Opatówek, 22.03.2016 r.

Nr 1 (603) / 2016 

Biuletyn Informacyjny

Ciepłych, pełnych radosnej nadziei Świąt Wielkanocnych,
serdecznych spotkań w rodzinnym gronie, 

a także wiele wypoczynku wśród budzącej się do życia przyrody 
 

życzą

Przewodniczący Rady Gminy       Sekretarz Gminy                 Wójt Gminy Opatówek
Paweł Bąkowski                              Krzysztof Dziedzic                  Sebastian Wardęcki 
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Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 171 w m. 
Sierzchów 120 000 

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy 
ciągu drogowego Nędzerzew - Rożdżały 15 000 

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy 
nawierzchni drogi gminnej nr 28 Opatówek - Cienia 
Trzecia 

15 000 

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic 
Wiśniowej, Różanej, Zielonej, Sosnowej, Cyprysowa, 
Porzeczkowej, Działkowej w m. Szałe

70 000 

Przebudowa parkingu za Urzędem Gminy w m. Opa-
tówek 60 000 

Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej udo-
stępnienia zabytkowej nekropolii w m. Opatówek dla 
turystów - parking 

15 000 

Wykonanie dokumentacji przebudowa drogi gminnej 
nr 23 w m. Tłokinia Mała 10 000 

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę
drogi ul. Kaliska w m. Szałe 20 000 

Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na zadanie 
pn.: Przebudowa ciągu dróg powiatowych: drogi po-
wiatowej 4609P skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 
470-Koźminek oraz drogi powiatowej nr 4610P na od-
cinku Stary Nakwasin - Borów 

400 651 

Dokumentacja projektowa oficyna w parku ul. Ko-
ścielna 17 25 000 

Zakup lekkiego samochodu pożarniczego do zapo-
biegania, likwidacji skutków klęsk żywiołowych i awarii 
środowiskowych na terenie gminy Opatówek przez 
OSP Opatówek 

406 000 

Budowa Przedszkola Publicznego w Opatówku 2 000 000 
Wykonanie dokumentacji projektowej "Termomoderni-
zacja budynku szkoły podstawowej w Sierzchowie" 18 000 

Budowa bazy śmigłowcowej Służby ratownictwa Me-
dycznego na terenie lotniska Michałków 9 360 

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych w m. Opatówek 450 000 

Wykonanie dokumentacji projektowej "Termomoderni-
zacja wraz z przebudową oraz zmianą sposobu użyt-
kowania budynku byłego dworca PKP w Opatówku" 

30 000 

Wykonanie dokumentacji projektowej "Termomoderni-
zacja wraz z przebudową oraz zmianą sposobu użyt-
kowania budynku byłej szkoły podstawowej w Micha-
łowie Drugim" 

20 000 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicz-
nej GOK Opatówek 265 000 

Dokumentacja projektowa ul. Kościelna 2 25 000 
Termomodernizacja budynków użyteczności publicz-
nej Biblioteka w Tłokini 160 000 

RAZEM: 6 356 511 

Ponadto w okresie od grudnia do marca odbyły się trzy se-
sje Rady Gminy, podczas których podjęto uchwały: 
- w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finanso-

wej Gminy Opatówek na lata 2015-2024, w której do-
stosowano wydatki do zmienionej uchwały budżetowej 
na rok 2015; 

- w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2015 
rok, w której określono dochody budżetu na kwotę
32 675 354,79 zł, wydatki budżetu na kwotę
31 944 221,25 zł, a wydatki majątkowe na kwotę
8 833 473 zł;

- w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok, w której wy-
datki budżetu określono na kwotę 30 025 259 zł, w tym 
wydatki majątkowe na kwotę 6 356 511 zł oraz docho-
dy budżetu w wysokości 33 049 560,18 zł;

- w sprawie złożenia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze 
- Rada Gminy postanawia wystąpić ze skargą do sądu 
administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Kole-
gium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 
stwierdzające nieważność uchwały Nr 106/15 z dnia 11 
grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formula-
rzy informacji i deklaracji podatkowych. Kolegium Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu uznało
skargę za słuszną w całości, a więc w zakresie zarów-
no zarzutów, żądania, jak i wskazanej podstawy praw-

nej. Uchwałą Nr 5/409/2016 z dnia 9 marca 2016 r. Ko-
legium Izby Obrachunkowej w Poznaniu uchyliło
uchwałę Nr 1/21/2016 Kolegium w zaskarżonej części i 
w odpowiedzi na skargę wniosło do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Poznaniu o umorzenie po-
stępowania z uwagi na fakt, że stało się ono bez-
przedmiotowe. 

- w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usu-
nięcia naruszenia prawa - Rada Gminy podjęła o od-
mowie uwzględnienia wezwania do usunięcia narusze-
nia prawa polegającego na ustanowieniu zakazu wtór-
nego podziału działek na mocy §5 ust. 1 Uchwały Nr 
104/04 Rady Gminy Opatówek z dnia 22 kwietnia 2004 
r. Odmowę Rada Gminy uzasadniła faktem, iż Samo-
rządowe Kolegium Odwoławcze nie stwierdziło naru-
szenia prawa w postanowieniu Wójta Gminy Opató-
wek; 

- w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt
na terenie gminy Opatówek - ustawa o ochronie zwie-
rząt zobowiązuje samorząd do corocznego przedsta-
wienia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi; 

- w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych - 
w uchwale drogi o dł. 77 293 km przebiegające przez 
teren gminy Opatówek zalicza się do kategorii dróg 
gminnych. Załącznikiem do uchwały jest wykaz dróg 
gminnych; 

- w sprawie zmiany uchwały nr 46/15 z dnia 31 marca 
2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do sa-
morządowych przedszkoli na drugim etapie postępo-
wania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów za każde z 
tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do po-
twierdzenia tych kryteriów -- zawarte w uchwale zmiany 
podyktowane zostały zmianą ustawy o systemie oświa-
ty z dnia 29 grudnia 2015 r., która zniosła m.in. obo-
wiązek szkolny dla dzieci 6-letnich; 

- w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierw-
szych publicznych szkół podstawowych i publicznych 
gimnazjów prowadzonych przez gminę Opatówek, któ-
re będą brane pod uwagę na etapie postępowania re-
krutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza ob-
wodem publicznej szkoły podstawowej lub gimnazjum, 
określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów 
oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia; 

- w sprawie ustalenia planu dofinansowania form dosko-
nalenia zawodowego nauczycieli na 2016 rok w szko-
łach i przedszkolu na terenie gminy Opatówek oraz 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształce-
nie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształce-
nia nauczycieli, a także specjalności i form kształcenia, 
na które dofinansowanie to jest przyznawane; 

- w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Opatówek do 
złożenia wniosku o dofinansowanie w trybie konkurso-
wym dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego oraz przyjęcia do realizacji przedsię-
wzięcia pn. "Budowa przedszkola publicznego w Opa-
tówku" - w celu realizacji tego zadania inwestycyjnego 
Gmina Opatówek zamierza aplikować o środki unijne w 
ramach Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie 
przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wy-
równywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkol-
nej, poddziałania 8.1.1 Edukacja przedszkolna oraz 
Działania 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury 
edukacyjnej i szkoleniowej, poddziałania 9.3.1 Inwe-
stowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej w ra-
mach naboru prowadzonego w trybie konkursowym o 
współfinansowanie ze środków WRPO; 

- w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Opatówek do 
złożenia wniosku o dofinansowanie do Programu Ope-
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racyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przyjęcia do 
realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sani-
tarnej w miejscowości Szałe etap II gmina Opatówek" - 
Gmina Opatówek zamierza złożyć wniosek o dofinan-
sowanie przedsięwzięcie pn. "Budowa kanalizacji sani-
tarnej w miejscowości Szałe etap II gmina Opatówek", 
w ramach naboru prowadzonego w trybie konkurso-
wym o współfinansowanie ze środków Funduszu Spój-
ności z Priorytetu II Ochrona środowiska, w tym adap-
tacja do zmian klimatu w ramach Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 (konkurs 
nr POIiŚ.2.3/1/2015); 

- w sprawie przyjęcia przez Gminę Opatówek prowadze-
nia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu 
kaliskiego przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Braci 
Gillerów w Opatówku - na postawie tej uchwały zawar-
te zostanie porozumienie w sprawie przyjęcia zadań
oraz dotacji celowej od Powiatu Kaliskiego w kwocie 
45 000 zł;

- w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Opatówku do realizacji zadań z zakresu 
świadczenia wychowawczego wynikających z ustawy z 
dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wycho-
waniu dzieci - dotyczy realizacji rządowego programu 
"Rodzina 500+". 

 

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

PROGRAM "RODZINA 500+" 
 

Ważne informacje 
Realizacja rządowego programu "Rodzina 500+" 

na terenie gminy Opatówek została powierzona Gminnemu 
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Opatówku. Wniosek o 
ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można 
pobrać w siedzibie GOPS - pokój nr 2 Urzędu Gminy (par-
ter) oraz pokój nr 5 GOPS (przyziemie), a także w szkołach 
i przedszkolach na terenie gminy. Druki wniosków są do-
stępne również w formie elektronicznej na stronie 
www.opatowek.pl. 

Przyjmowanie wniosków o wypłatę świadczenia 
wychowawczego rozpoczyna się 1 kwietnia 2016 r. W 
okresie od 1 do 30 kwietnia 2016 r. dla Państwa dyspozycji 
uruchomione będą 3 stanowiska przyjmowania wniosków 
na sali sesyjnej Urzędu Gminy w Opatówku (pokój nr 15, I 
piętro) w godzinach: poniedziałek: 9:00-15:00, wtorek - pią-
tek: 9:00 - 14:00. Osoby pracujące będą miały możliwość 
złożenia wniosku w dniu 9 kwietnia 2016 r. (sobota) w 
godz. 9:00 - 13:00. 

Istnieje możliwość składania wniosku o świadcze-
nie wychowawcze za pośrednictwem systemów bankowo-
ści elektronicznej. Wnioski będzie można składać bezpłat-
nie od 1 kwietnia 2016 r. 15 marca 2016 r. zostało podpisa-
ne porozumienie pomiędzy Ministerstwem Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej a bankami: Alior Bank SA, Bank BPH 
SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, Bank Milllenium SA, 
Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spół-
dzielczości SA, Bank Zachodni WBK SA, FM Bank PBP SA 
(Smart Bank), ING Bank Śląski SA, mBank SA, PKO Bank 
Polski SA, Raiffeisen Bank Polska SA, SGB Bank SA, Bank 
Ochrony Środowiska SA, Getin Noble Bank SA, Deutsche 
Bank SA, Credit Agricole Bank Polska SA. 

Rodzic lub opiekun będzie mógł, za pomocą serwi-
su internetowego swojego banku, złożyć wniosek o ustale-

nie prawa do świadczenia wychowawczego. Rolą banku w 
tym procesie będzie udostępnienie i wysłanie wniosku do 
organu prowadzącego w gminie. Bank nie będzie gromadził
danych, weryfikował danych podanych we wniosku oraz za-
łączników. Dalsza ścieżka obsługi wniosku będzie prowa-
dzona przez samorząd i to on będzie informował o przy-
znaniu świadczenia. Wniosek o świadczenie wychowawcze 
będzie można złożyć w gminie, za pośrednictwem Poczty 
Polskiej oraz przez Internet. E-wniosek o świadczenie wy-
chowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empa-
tia.mrpips.gov.pl, Platformy Usług Elektronicznych ZUS, 
ePUAP oraz bankowości elektronicznej. 

Wniosek złożony w terminie od 1 kwietnia do 1 lip-
ca - wypłata świadczenia z wyrównaniem od dnia 1 kwiet-
nia. Wniosek złożony po 1 lipca - wypłata świadczenia od 
daty złożenia wniosku (bez wyrównania). 

Warunki nabywania prawa do świadczenia wycho-
wawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania tego 
świadczenia określa Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o po-
mocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 195). 
Podstawowe informacje w/g ustawy: 
- rodzina - oznacza to odpowiednio następujących 

członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opieku-
na faktycznego dziecka oraz zamieszkujące wspólnie z 
tymi osobami, pozostające na ich utrzymaniu dzieci w 
wieku do ukończenia 25 roku życia, a także dzieci, któ-
re ukończyły 25 rok życia, legitymujące się orzecze-
niem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w 
związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świad-
czenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy 
albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z 
dnia 4 kwietnia 2014r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków 
dla opiekunów (Dz.U. poz. 567 oraz z 2015 r. poz. 
1240 i 1359); do członków rodziny nie zalicza się
dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, 
dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także
pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko; 
w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem są-
du, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców 
rozwiedzionych lub żyjących w separacji lub żyjących w 
rozłączeniu, dziecko zalicza się jednocześnie do człon-
ków rodzin obydwojga rodziców. 

- pierwsze dziecko - oznacza to jedyne lub najstarsze 
dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia; w przy-
padku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i 
roku, będących najstarszymi dziećmi w rodzinie w wie-
ku do ukończenia 18 roku życia, pierwsze dziecko 
oznacza jedno z tych dzieci wskazane przez osobę, o
której mowa w art. 4 ust. 2. Art. 4 ust.2 - świadczenie 
wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi 
faktycznemu dziecka lub opiekunowi prawnemu dziec-
ka. 

- opiekun faktyczny dziecka - oznacza to osobę faktycz-
nie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnio-
skiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziec-
ka. 

- dziecko - oznacza to dziecko własne, dziecko małżon-
ka, dziecko przysposobione oraz dziecko, w sprawie 
którego toczy się postępowanie o przysposobienie, lub 
dziecko znajdujące się pod opieką prawną.

- osoby pozostające na utrzymaniu - oznacza to człon-
ków rodziny utrzymujących się z połączonych docho-
dów tych osób. 

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługu-
je osobom, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej przez okres, w jakim mają otrzymywać świad-
czenie wychowawcze, chyba że przepisy o koordynacji sys-
temów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umo-
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wy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stano-
wią inaczej. 

Świadczenie wychowawcze przysługuje osobom, o 
których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy, w wysokości 500 zł
miesięcznie na dziecko w rodzinie. Świadczenie wycho-
wawcze przysługuje na pierwsze dziecko osobom, o któ-
rych mowa w art. 4 ust. 2, jeżeli dochód rodziny w przeli-
czeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli 
członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świad-
czenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko 
osobom, o których mowa w art. 4 ust. 2, jeżeli dochód ro-
dziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 
1200,00 zł.
Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli: 
- dziecko pozostaje w związku małżeńskim, 
- dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniają-

cej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej, 
- pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia 

wychowawczego na własne dziecko, 
- członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko 

świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia 
wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji sys-
temów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne 
umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym 
stanowią inaczej. 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy GOPS - 
pokój nr 2 (parter) Urzędu Gminy w Opatówku i nr 5 GOPS 
(przyziemie), tel. (62) 76-18-425. Obszerne informacje do-
tyczące programu "Rodzina 500+" śledzić można bieżąco 
na stronie internetowej www.opatowek.pl. 
 
Realizacja programu 

15 marca premier Beata Szydło ogłosiła, że do 
programu "Rodzina 500+" włączyło się 18 banków. Umoż-
liwią one swoim klientom złożenie poprzez bankowość 
elektroniczną wniosków o wypłatę świadczenia 500 zł. W
Poznaniu poinformował o tym wiceminister rodziny, pracy i 
polityki społecznej Bartosz Marczuk, który wraz z wojewodą
wielkopolskim Zbigniewem Hoffmannem i wicewojewodą
Marleną Maląg spotkali się z prezydentami miast. Tematem 
rozmów było wdrażanie programu "Rodzina 500+". 

W spotkaniu roboczym w Poznaniu uczestniczył
Sekretarz Gminy Opatówek Krzysztof Dziedzic, który 
przedstawił stan realizacji wdrożenia programu "Rodzina 
500+" w gminie Opatówek oraz wiążące się z tym potrzeby 
i zapytania. W gminie Opatówek szacuje się, że progra-
mem objętych zostanie ponad 1600 dzieci (do obsługi bę-
dzie ponad 1000 wniosków). Ogółem na terenie wojewódz-
twa wielkopolskiego wsparciem objętych zostanie ponad 
350 tysięcy dzieci. 

Wojewoda i wicewojewoda Marlena Maląg przy-
pomnieli samorządowcom o wszystkich dodatkowych moż-
liwościach kontaktu, które stworzone zostały na potrzeby 
programu. W Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim działa
infolinia (61) 854-11-77, z której mogą korzystać tak pra-
cownicy samorządów, jak i rodzice zainteresowani możli-
wością uzyskania świadczenia wychowawczego. Urucho-
miony został też adres e-mail 500plus@poznan.uw.gov.pl 
pod który samorządowcy oraz obywatele zainteresowani 
programem mogą przesyłać swoje pytania. 
 

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

INWESTYCJE, REMONTY, 
PROJEKTY UNIJNE 

 

Nowy samochód dla OSP w Opatówku 
W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Ope-
racyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), Oś 4, Działa-
nie 4.1, Poddziałanie 4.1.5 "Wsparcie systemu ratownictwa 
chemiczno - ekologicznego i służb ratowniczych na wypa-
dek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych 
awarii" Gmina Opatówek złożyła wniosek pn. "Zakup lek-
kiego samochodu specjalistycznego wraz ze standardowym 
wyposażeniem dla realizacji zadań w zakresie zapobiega-
nia i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i awarii środowi-
skowych na terenie gminy Opatówek przez OSP Opató-
wek”. W ramach projektu zakupiony zostanie lekki samo-
chód specjalistyczny dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Opatówku. Całkowita kwota projektu to 406 000 zł z tego 
85% czyli 345 100 zł stanowić będzie dofinansowanie z 
WRPO a 15% to wkład własny gminy stanowiący kwotę
60 900 zł. 10 marca gmina otrzymała informację, że wnio-
sek przeszedł ocenę formalną zakończoną wynikiem pozy-
tywnym. W chwili obecnej projekt został skierowany do 
oceny merytorycznej. 
 

Nowy samochód dla OSP w Tłokini Wielkiej 
W czwartek 6 stycznia 2016 roku odbyła się uroczystość 
poświęcenia nowego samochodu bojowego dla jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Tłokini Wielkiej, który jed-
nostka otrzymała pod koniec października ub. roku. Zakup 
samochodu, którego wartość wyniosła 662 619,68 zł, został
dofinansowany w kwocie 530 095,68 zł z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopol-
skiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2007-2013. Pozyskanie nowego samochodu wymusiło
przeprowadzenie modernizacji garażu strażnicy, w którą
zaangażowali się druhowie jednostki w Tłokini Wielkiej. 
Zaproszeni goście wysłuchali referatu okolicznościowego 
oraz dziękowali strażakom za ich pracę i poświęcenie w ra-
towaniu dobytku i życia ludzkiego, a także życzyli, by zaw-
sze szczęśliwie wracali z każdej akcji. Poświęcenia pojazdu 
dokonał ks. kanonik dr Jacek Paczkowski - proboszcz para-
fii Św. Jakuba Apostoła w Tłokini Kościelnej. Uroczystość 
uświetnił koncert kolęd w wykonaniu Orkiestry Dętej OSP w 
Tłokini Wielkiej. Wśród zaproszonych na uroczystość gości 
znaleźli się: Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego 
Krzysztof Grabowski, Przewodniczący Rady Powiatu Kali-
skiego Mieczysław Łuczak, Wicestarosta Kaliski Jan Adam 
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Kłysz, Wójt Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki, Prze-
wodniczący Rady Gminy Paweł Bąkowski, Wiceprzewodni-
czący Rady Gminy Marek Szlenkier oraz radni: Damian Ja-
kóbczak i Andrzej Borwik. 
 

Budowa kanalizacji w m. Szałe, etap II - wniosek o dofi-
nansowanie 
Gmina Opatówek złożyła wniosek o dofinansowanie budo-
wy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szałe - etap II do 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach 
PRIORYTETU: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do 
zmian klimatu, DZIAŁANIA: 2.3 Gospodarka wodno-
ściekowa w aglomeracjach. Kwota projektu: 
5 891 946,68 zł, kwota dofinansowania: 3 053 752,85 zł.
Projekt techniczny inwestycji obejmuje wykonanie kanaliza-
cji sanitarnej w celu ujęcia ścieków z zabudowań, podłą-
czonych za pomocą przykanalików. Projekt obejmuje na-
stępujący zakres rzeczowy: projektowana kanalizacja gra-
witacyjna wraz z odgałęzieniami sieciowymi - 12 089 mb, 
kanalizacja tłoczna - 329,80 mb, zakrycie rowu melioracyj-
nego - 386,60 mb, budowa przepompowni ścieków - 1 szt., 
budowa komory krat i komory pomiarowej - 2 kpl. 
 

Wnioski złożone w ramach programu Wielkopolska 
Odnowa Wsi 
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. 

W ramach VI edycji konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś"
Gmina Opatówek złożyła kolejne dwa wnioski o dofinanso-
wanie następujących zadań:
- budowa kładki dla mieszkańców i turystów przy sta-

wach w Opatówku, koszt zadania: 68 948,80 zł, kwota 
dotacji: 30 000 zł; w ramach wniosku powstanie kładka 
dla mieszkańców łącząca ciek wodny Cienia 

- budowa siłowni zewnętrznej w Tłokinii Wielkiej, koszt 
całości zadania: 23 623,18 zł, dotacja w wysokości 
10 000 zł. W ramach projektu powstanie siłownia ze-
wnętrzna składająca się z takich urządzeń jak: wio-
ślarz, wypychacz - przyciągacz, orbitrek oraz wahadło -
biegacz - twister. 

- "Rajska siłownia pod chmurką" - koszt całości zadania: 
24 556,75 zł, w tym dotacja w wysokości 10 000 zł. W
ramach projektu powstanie siłownia zewnętrzna skła-
dająca się z takich urządzeń jak: wioślarz, wypychacz - 
przyciągacz, orbitrek oraz wahadło - biegacz - twister. 

 
Prace remontowe na drogach 
Wzorem lat ubiegłych, przystąpiono do prac remontowych 
na drogach gminnych po okresie zimowym. Prace te wyko-
nuje Przedsiębiorstwo Drogowo - Inżynieryjne "KAREX" z 
Ociąża, które zostało wyłonione w ramach przetargu nie-
ograniczonego. Koordynacją prac remontu i konserwacji 
dróg zajmuje się Wydział Drogownictwa Urzędu Gminy 
oraz sołtysi. Prace na drogach obejmują: wyrównywanie 
nawierzchni równiarką, naprawy cząstkowe nawierzchni 
tłuczniowej, asfaltowo-betonowej, czyszczenie poboczy. Na 
bieżącą naprawę dróg w budżecie gminy Opatówek prze-
znaczono kwotę 142 188 złotych. 
 

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

WIADOMOŚCI KULTURALNE 
 

25-lecie samorządu terytorialnego 
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 Helenę Filipiak. Wielokrotne zmiany ustawy samo-
rządowej spowodowały, że od 2002 roku rada liczy 15 rad-
nych, organem wykonawczym jest Wójt wybierany w bez-
pośrednich wyborach przez wszystkich uprawnionych 
mieszkańców gminy. Po ćwierćwieczu budowania, rozwija-
nia i funkcjonowania lokalnych struktur władzy, Gmina Opa-
tówek również uroczyście uczciła 25-lecie samorządu tery-
torialnego. Obchody zainaugurowała uroczysta sesja Rady 
Gminy Opatówek, która odbyła się 29 grudnia 2015 r. w sali 
fortepianowej Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku. W 
sesji udział wzięli radni Gminy Opatówek, sołtysi oraz za-
proszeni goście: radny Sejmiku Województwa Wielkopol-
skiego Mikołaj Grzyb, Prezydent Kalisza Grzegorz Sapiń-
ski, Jadwiga Miluśka-Stasiak, Małgorzata Matysiak, Bogdan 
Pogorzelec, Jolanta Pokojowa, Mateusz Przyjazny, Marek 
Janiak, Violetta Galant, Bogumiła Łańduch, Arkadiusz Łań-
duch, Stanisław Baran, Bogdan Marszał, Józef Pająk, Jerzy 
Karolak, Janina Karolak, Tadeusz Janczak, Stanisław So-
wa, Eugeniusz Dybioch, Jerzy Tylczyński, Grzegorz Burek, 
Sylwester Ludwiczak, Andrzej Wolf. 

Po obradach goście udali się do sali wystawowej 
na kolejną część uroczystości - spotkanie okolicznościowe. 
Każdy z uczestników przy wejściu dostał upominek w po-
staci pamiątkowego złotego medalu. Sekretarz Gminy 
Krzysztof Dziedzic przywitał gości przybyłych na drugą
część obchodów. Wśród gości obecni byli: Wicemarszałek 



Wiadomości Gminne str. 6/32 

Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, Pre-
zydent Miasta Kalisza Grzegorz Sapiński, Wicestarosta Ka-
liski Jan Kłysz, Przewodniczący Rady Powiatu Mieczysław 
Łuczak, radni powiatowi - Józef Szymański i Henryk Kurek, 
Komendant Komisariatu Policji w Opatówku Grzegorz Ja-
nus, Zastępca Wójta w latach 1997-1998 Stefania Wiewiór-
kowska, Skarbnik Gminy w latach 1975-1991, 2000-2007 
Helena Filipiak, Przewodniczący Rady Gminy w latach 
1990-1994 Zbigniew Gołąb, Przewodniczący Rady Gminy 
w latach 1994-2002 Stefan Kobierski, Przewodniczący Ra-
dy Gminy w roku 2010 Stanisław Kuś, byli i obecni radni 
Gminy Opatówek, byli i obecni sołtysi, emerytowani i obecni 
pracownicy Urzędu Gminy, emerytowani i obecni dyrekto-
rzy szkół w gminie Opatówek, dyrektor Publicznego Przed-
szkola w Opatówku, emerytowani i obecni dyrektorzy i pra-
cownicy jednostek organizacyjnych w gminie Opatówek, 
przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich, przedstawiciele 
OSP, mieszkańcy naszej gminy. W sumie w uroczysto-
ściach wzięło udział blisko 200 osób. 

Po powitaniu gości Sekretarz Gminy Krzysztof 
Dziedzic zaprosił wszystkich na koncert okolicznościowy w 
wykonaniu artystów Teatru Muzycznego w Łodzi oraz Po-
znaniu. Emilia Zielińska, Mirosław Niewiadomski oraz Bar-
tek Kuczyk przenieśli uczestników w świat słynnych arii i 
pieśni z najbardziej znanych, klasycznych operetek i musi-
cali. Sala kilkakrotnie nagrodziła koncert owacjami na sto-
jąco, a artyści bisowali kilka razy. 

W kolejnej części uroczystości głos zabrał Wójt 
Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki, który przybliżył hi-
storię rozwoju samorządu w gminie Opatówek. Zwrócił
szczególną uwagę na działania władz podczas minionych 
25 lat, które zapewniły sukcesywny i zrównoważony rozwój 
okolicy. Działania te przełożyły się przede wszystkim na 
nowe inwestycje związane z budową dróg, obiektów spor-
towych czy też termomodernizacją budynków użyteczności 
publicznej. Duże znaczenie dla rozwoju gminy miało racjo-
nalne gospodarowanie środkami finansowymi oraz efek-
tywne pozyskiwanie środków zewnętrznych. Kolejnym 
punktem uroczystości było wręczenie przez Wójta Gminy 
Opatówek Sebastiana Wardęckiego, Przewodniczącego 
Rady Gminy Pawła Bąkowskiego oraz Sekretarza Gminy 
Krzysztofa Dziedzica statuetek za wieloletnią pracę oraz 
zasługi dla lokalnej samorządności z okazji 25-lecia samo-
rządu terytorialnego. Wyróżnienia otrzymali: 

Władze Gminy Opatówek
Czesław Jaśkiewicz - radny, Wójt Gminy 16.06.1990 - 
04.03.1997 
Tomasz Rogoziński - Sekretarz Gminy 01.08.1980 - 
31.03.2007 
Helena Filipiak - Skarbnik Gminy 10.11.1975 - 31.08.1991, 
01.03.2000 - 28.09.2007 

Wojciech Pokojowy - radny 5 kadencji (łącznie z obecną)
Marek Szlenkier - radny 4 kadencje (łącznie z obecną)
Jerzy Marciniak - radny 3 kadencje 
Zbigniew Gołąb - Przewodniczący Rady Gminy 1990-1994 
Stefan Kobierski - Przewodniczący Rady Gminy 1994-
1998, 1998-2002 
Artur Szymczak - Przewodniczący Rady Gminy 2002-2006 
Andrzej Michalski - Przewodniczący Rady Gminy 2006-VI 
2010; radny 3 kadencje 
Stanisław Kuś - Przewodniczący Rady Gminy od VI 2010, 
radny 2002-2006, 2006-2010 
Paweł Bąkowski - Przewodniczący Rady Gminy 2010-2014, 
2014-2018; radny 3 kadencje (łącznie z obecną)
Stefania Wiewiórkowska - radna 1994-1998, 1998-2002, od 
marca 1997 z-ca Wójta 

Sołtysi z najdłuższym stażem
Helena Kraska, Sołtys wsi Tłokinia Mała, 1978 - nadal 
(37 lat) 
Kazimierz Frankiewicz, Sołtys wsi Szulec, 1982 - nadal 
(33 lata) 
Bogumił Raszewski, Sołtys wsi Tłokinia Nowa, 1990 - nadal 
(25 lat) 
Jerzy Jakubek, Sołtys wsi Warszew, 1990 - nadal (25 lat) 
Antoni Gryczyński, Sołtys wsi Borów, 1994 - 2015 (21 lat) 
Barbara Przepiórka, Sołtys wsi Cienia Trzecia, 1994 - nadal 
(21 lat) 
Stanisław Wojtaszek, Sołtys wsi Nędzerzew, 1990 - 2011 
(21 lat) 
Stanisław Juszczak, Sołtys wsi Cienia Folwark, 1998 - 2015 
(17 lat) 
Maria Pytlińska, Sołtys wsi Dębe-Kolonia, 1998 - 2015 
(17 lat) 
Henryk Łuczak, Sołtys wsi Janików, 1990 - 2007 (17 lat) 
Wojciech Jaskuła, Sołtys wsi Opatówek, 1998 - 2015 
(17 lat) 
Tadeusz Janczak, Sołtys wsi Sierzchów, 1994 - 2011 
(17 lat) 
 

Emerytowani pracownicy urzędu gminy
Krystyna Gruszka - 40 lat pracy 
Wiesława Pogorzelec - 38 lat pracy 
Maria Melka - 37 lat pracy 
Zofia Zgarda - 34 lata pracy 
Jadwiga Lajtlich - 30 lat pracy 
Grażyna Woźniak - 30 lat pracy 
Anna Frankowska - 28 lat pracy 
Krystyna Kołomecka - 29 lat pracy 
Eugenia Zielińska - 25 lat pracy 
 

Pracownicy urzędu gminy
Bogumiła Łańduch - 36 lat pracy 
Maria Gruszka - 36 lat pracy 
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Elżbieta Matusiak - 35 lat pracy 
Maria Mikołajczyk - 32 lata pracy 
Anna Słomian - 31 lat pracy 
Halina Korzepska - 25 lat pracy 
Mieczysław Pietrzak - 25 lat pracy 

Emerytowani i pracujący dyrektorzy i pracownicy jednostek 
organizacyjnych gminy Opatówek
Henryka Woźniak - emerytowany dyrektor SP w Opatówku 
- 37 lat pracy 
Alina Łańduch - emerytowany dyrektor SP w Sierzchowie - 
33 lata pracy 
Mirosława Gałach - była dyrektor Przedszkola w Opatówku 
- 36 lat pracy 
Jadwiga Miluśka-Stasiak - emerytowany dyrektor Gminnej 
Biblioteki Publicznej - 29 lat pracy 
Halina Janiak - pracownik ZEAS - 33 lata pracy 
Jolanta Pokojowa - dyrektor Gimnazjum (od 2007) - 33 lata 
pracy 
Teresa Kobierska - dyrektor Zespołu Szkół w Tłokini Wiel-
kiej (od 1997) - 31 lat pracy 
Elżbieta Rogozińska - była dyrektor Gimnazjum w Opatów-
ku i wicedyrektor SP w Opatówku - 34 lata pracy (8 lat dy-
rektorem) 
Janina Banasiak - była dyrektor Zespołu Szkół w Tłokini 
Wielkiej - 46 lat pracy (17 lat dyrektorem) 
Barbara Nowak - była dyrektor Zespołu Szkół w Rajsku - 45 
lat pracy (13 lat dyrektorem) 
Mieczysława Jaskuła - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
- 26 lat pracy 
Violetta Galant - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej - 30 lat pracy 
Małgorzata Rektor - pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej - 25 lat pracy 
 

Szczególne wyróżnienia
Lucyna Wojtaszek - Przewodnicząca Koła GospodyńWiej-
skich w Opatówku - 23 lata Przewodniczącą KGW 
Marianna Kocemba - wieloletnia działaczka społeczna, pi-
sarka, poetka 
Jan Kowalkiewicz - wieloletni radny, działacz społeczny, 
Prezes Towarzystwa Przyjaciół Opatówka 
Stanisław Baran - Komendant Gminny OSP RP 
Powiat Kaliski - jednostka samorządu terytorialnego - Sta-
rosta 
Województwo Wielkopolskie - jednostka samorządu teryto-
rialnego - Marszałek Województwa Wielkopolskiego 
 

Jubileusz 25-lecia samorządności w gminie Opa-
tówek był również okazją do wręczenia podziękowań w po-
staci pamiątkowych statuetek za zaangażowanie i pracę na 
rzecz zaspokajania potrzeb lokalnej społeczności, a tym 
samym za zasługi dla rozwoju. Wręczyli je: Jan Kłysz - Wi-

cestarosta Kaliski oraz Mieczysław Łuczak - Przewodniczą-
cy Rady Powiatu Kaliskiego, a otrzymali: Czesław Jaśkie-
wicz - Wójt Gminy Opatówek w latach 1990-1997, Seba-
stian Wardęcki - Wójt Gminy Opatówek, Paweł Bąkowski - 
Przewodniczący Rady Gminy Opatówek od 2010 r., Stani-
sław Kuś - Przewodniczący Rady Gminy Opatówek w 2010 
r. Głos okolicznościowy zabrali Krzysztof Grabowski - Wi-
cemarszałek Województwa Wielkopolskiego i Grzegorz 
Sapiński - Prezydent Miasta Kalisza, którzy wyrazili duże
uznanie za trud włożony w rozwój lokalnego samorządu 
oraz złożyli życzenia dalszych sukcesów w budowaniu 
wspólnej małej ojczyzny. 

W dobry humor wprawił widownię występ Mate-
usza Lewkowicza, Damiana Lebiedy i Bartłomieja Cedro z 
kabaretu "Czwarta Fala". Młodzi, pomysłowi i pełni pozy-
tywnej energii artyści przekazali potężną dawkę humoru, 
pozytywnych emocji i zaskakujących zwrotów akcji. Na za-
kończenie uroczystości wszyscy goście zostali zaproszeni 
na poczęstunek i dalsze wspólne biesiadowanie. Przy wyj-
ściu każdy z uczestników został obdarowany symboliczną
czerwoną różą.

Złote Gody par małżeńskich 
Na zaproszenie Wójta Gminy Sebastiana Wardęc-

kiego, siedem par małżeńskich zostało uhonorowanych 
Medalami Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadanymi 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wśród nich znaleźli się: Aleksandra i Stanisław 
Flak z Tłokini Małej, Anna i Jerzy Karolak z Opatówka, Cze-
sława i Józef Kopeć z Trojanowa, Irena i Bronisław Krakus 
z Tłokini Kościelnej, Janina i Ksaweryn Sidorowicz z Tłokini 
Kościelnej, Czesława i Eugeniusz Tułacz z Opatówka oraz 
Marianna i Jerzy Tylczyński z Opatówka. Dostojni Jubilaci 
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przeszli ze sobą bardzo długą drogę "na dobre i na złe", 
drogę, która przed 50 laty została przypieczętowana aktem 
małżeństwa, a dzięki zrozumieniu, miłości i wytrwałości - 
okazała się słuszna. 

W dniu 16 grudnia br. Wójt dokonał dekoracji czte-
rech par. Zorganizowaną przez opatówecki samorząd i
Urząd Stanu Cywilnego ceremonię wręczenia medali po-
prowadził Wójt Sebastian Wardęcki, który zebranym Jubila-
tom złożył życzenia. Oficjalna część uroczystości zakończy-
ła się występami artystycznymi w wykonaniu dzieci z 
Przedszkola w Opatówku. Zgromadzonych gości podjęto 
tradycyjną lampką szampana oraz wspaniałym tortem. 
 
Bożonarodzeniowa szopka dla Zuzi 

Od 24 grudnia 2015 r. aż do końca Świąt Bożego 
Narodzenia przy Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku 
można było podziwiać Żywą Szopkę Bożonarodzeniową.
Powstała ona z inicjatywy mieszkańców Opatówka, a jej ce-
lem była zbiórka pieniędzy na leczenie 2,5 letniej Zuzi, cho-
rującej na ostrą białaczką limfoblastyczną. W zagrodach dla 
zwierząt znalazły się m.in. osiołek, lama, kucyk, indory, 
świnki miniaturowe, bażanty, koguty, gołębie, a nawet pa-
pugi. Stanęła również stajenka z żywymi postaciami Maryi i 
Józefa oraz młodzież, która śpiewała kolędy. Dzieci w 
przebraniach aniołków kwestowały do specjalnie oznako-
wanych puszek, a opatowianie chętnie wsparli całą akcję.

Wynik ofiarności odwiedzających szopkę podczas 
świąt jest wspaniały: 79 207,01 złotych i 186 euro - tyle do-
kładnie udało się zebrać podczas kwesty bożonarodzenio-
wej zorganizowanej dla chorej dziewczynki. 25 grudnia o 
godzinie 18:00 z inicjatywy Klubu Sportowego Opatówek 
wystrzeliło "Światełko do nieba dla Zuzi", a zbiórka pienię-
dzy na leczenie była kontynuowana podczas Koncertu Kar-
nawałowo-Charytatywnego, który odbył się 17 stycznia br. 
w ramach cyklu "Spotkania ze sztuką Opatówek 2016". 

Organizatorzy i pomysłodawcy, a przede wszyst-
kim rodzice, dziękują Wójtowi Gminy Opatówek, strażakom, 
kibicom Klubu Sportowego Sparta Opatówek, kibicom Wi-
dzewa i KKS Kalisz, ONR Kalisz, muzykom, młodzieży, wo-
lontariuszom, miejscowym księżom, a zwłaszcza wszystkim 
darczyńcom. 
 
Koncert i wspólny śpiew kolęd i pastorałek 

Gminny Ośrodek Kultury, Urząd Gminy oraz Para-
fialny Oddział Akcji Katolickiej w Opatówku po raz kolejny 
byli inicjatorami wspólnego śpiewania kolęd i pastorałek, 
które odbyło się w dniu 5 stycznia br. Wspólne śpiewanie 
na stałe wpisało się w opatówecki kalendarz wydarzeń, nie 
tylko w okresie świąt Bożego Narodzenia. Były pieśni bie-
siadne, a także pieśni patriotyczne i wojskowe. Tym razem 
spotkanie połączone było z koncertem w wykonaniu arty-

stów poznańskich scen muzycznych: Anny Bajerskiej-
Witczak, Jarosława Patyckiego oraz Bartosza Kuczyka. 

Gości powitał Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic 
przypominając, że to już 21. wspólne śpiewanie, a kolędy to 
szczególne bogactwo i szczególny to czas, aby o nich pa-
miętać. Wszyscy goście otrzymali śpiewniki, a spotkanie 
utrzymane było w formie "kawiarenki", bowiem na stolikach 
stanęły ciastka, kawa oraz herbata. Organizatorzy składają
podziękowanie Chórowi parafii Opatówek za występ, p. Ja-
nuszowi Pogorzelcowi za nagłośnienie sali oraz wszystkim 
przybyłym za wspólną zabawę i stworzenie miłej, serdecz-
nej atmosfery wtorkowego spotkania. 
 
Rocznica urodzin patrona gimnazjum w Opatówku 

8 stycznia 2016 roku w szczególny sposób zapisał
się na kartach historii Gimnazjum w Opatówku. Tego dnia 
społeczność szkolna obchodziła 185 rocznicę urodzin Aga-
tona Gillera, jednego z patronów. Agaton urodził się w ro-
dzinie oficera wojsk napoleońskich Jana Kantego Gillera i 
Franciszki ze Szpadkowskich. 

Patriotyczne wychowanie i wykształcenie spowo-
dowały, że całe swoje młodzieńcze i dorosłe życie poświęcił
walce o odzyskanie niepodległości przez Polskę. Czynił
starania o godne życie rodaków na emigracji, szczególnie 
młodzieży. Był członkiem Rządu Narodowego w powstaniu 
styczniowym i redaktorem wielu czasopism. Tworzył polską
szkołę w rosyjskim Irkucku i polskie muzeum w austriackim 
Rapperswilu. Jego szeroka działalność polityczna, społecz-
na i naukowa nie uszła uwadze zaborców. Był więziony 
przez Rosjan, Austriaków i Niemców. Władze carskie uzna-
ły go za bardzo niebezpiecznego wroga i skazały na kator-
gę na Syberii. Szedł tam pieszo z Warszawy przez 16 mie-
sięcy z łańcuchami na nogach. 
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Gimnazjaliści pamiętali o urodzinach zacnego opa-
towianina. Do świętowania włączyli się też zaproszeni go-
ście: przedstawiciele władz samorządowych na czele z 
Wójtem Gminy Sebastianem Wardęckim oraz Sekretarzem 
Gminy i jednocześnie radnym Powiatu Kaliskiego Krzyszto-
fem Dziedzicem, radni gminy Opatówek, a także przedsta-
wiciele instytucji, organizacji i społeczności lokalnej. Wśród 
gości znaleźli się również dyrektorzy oraz reprezentanci 
nauczycieli i uczniów zaprzyjaźnionych szkół z Gimnazjum 
w Brzezinach, Zespołu Szkół Nr 2 w Godzieszach Wielkich 
i Szkoły Podstawowej w Opatówku. 

Po skróconych lekcjach, w piątkowe południe 
wszyscy zebrali się przed budynkiem szkoły. Po krótkim 
przypomnieniu dokonań Agatona Gillera i wysłuchaniu we-
sołej piosenki o Opatówku ruszyli ulicami naszej miejsco-
wości w kierunku domu Gillerów. Tam złożyli wiązanki bia-
ło-czerwonych kwiatów. Uczestnicy przemarszu zatrzymali 
się też przed gmachem Gminnej Biblioteki Publicznej im. 
Braci Gillerów, gdzie p. Jadwiga Miluśka-Stasiak, regiona-
listka i znawczyni rodziny Gillerów, opowiedziała o tęskno-
cie Agatona, przebywającego na zesłaniu, za Opatówkiem. 
Zapraszała też do odwiedzenia wystawy znajdującej się w
budynku biblioteki. Niesiony przez uczniów sztandar szkoły, 
biało-czerwone balony i transparenty sławiące dokonania 
Agatona oraz płynące z głośników marszowe melodie stwa-
rzały niepowtarzalny klimat wzbudzając zainteresowanie 
otoczenia. Przemarsz był hołdem złożonym wielkiemu pa-
triocie przez lokalną społeczność. Ważną rolę takich śro-
dowiskowych uroczystości podkreślili w swoich wystąpie-
niach: dyrektor opatóweckiego gimnazjum Jolanta Pokojo-
wa i Wójt Gminy Sebastian Wardęcki. Dopełnieniem uro-
czystości było miłe, urodzinowe spotkanie zaproszonych 
gości, pracowników szkoły i członków Szkolnego Klubu Eu-
ropejskiego "Opatus" w murach gimnazjum. 
 
Spotkanie noworoczne w Starostwie Powiatowym 

7 stycznia 2016 roku, w siedzibie Starostwa Powia-
towego w Kaliszu odbyło się spotkanie noworoczne. Orga-
nizatorem był Starosta Kaliski Krzysztof Nosal oraz Prze-
wodniczący Rady Powiatu Mieczysław Łuczak. Gminę Opa-
tówek na tej uroczystości reprezentowali: Wójt Gminy Opa-
tówek Sebastian Wardęcki, Przewodniczący Rady Gminy 
Paweł Bąkowski oraz Sekretarz Gminy i jednocześnie 
Przewodniczący Komisji Budżetu Rady Powiatu Krzysztof 
Dziedzic. 

Starosta Kaliski podsumował miniony rok, przed-
stawił także zamierzenia na rok 2016, po czym wspólnie z 
Przewodniczącym Rady Powiatu złożyli wszystkim obec-
nym życzenia noworoczne i wznieśli toast za pomyślność i 
powodzenie zamierzonych planów. Goście wysłuchali kon-
certu w wykonaniu członków Studia Edukacji Wokalnej 

Happy Singers z Kalisza, działającego pod kierownictwem 
Doroty Wróblewskiej. 
 
Koncert karnawałowo-charytatywny 

Koncert Karnawałowo-Charytatywny otworzył trzeci 
cykl "Spotkania ze sztuką - Opatówek 2016" organizowany 
przez Fundację "Inicjatywa dla Opatówka". Po raz trzeci in-
auguracja projektu zbiegła się z karnawałową zabawą. W
repertuarze znalazły się utwory muzyki jazzowej i rozryw-
kowej w wykonaniu muzyków z Akademii Muzycznej we 
Wrocławiu: wokalistki Dominiki Muzykant oraz pianisty Ma-
teusza Kaczmarka. Tym razem słuchacze koncertu wzięli 
udział w licytacjach i zbiórce pieniędzy dla chorej 2,5-letniej 
Zuzi. W przerwie między utworami zlicytowano m.in. piłkę
szczypiornistów MKS Kalisz z podpisami zawodników oraz 
Bartłomieja Jaszki, brązowego medalisty Mistrzostw Świata 
z 2009 r., kalendarze Marty Walczykiewicz z autografami 
kajakarki, koszulkę reprezentacji Polski w piłce ręcznej - 
dar Patryka Folusznego, młodzieżowego reprezentanta 
Polski. Swoich nabywców znalazły także produkty kuchen-
ne, bony podarunkowe, monety kolekcjonerskie, rękodzieło
artystyczne oraz prace plastyczne dzieci. 

Na licytację dary bezpłatnie przekazali: dzieci ze 
Szkoły Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Opatówku pod 
kierunkiem p. Joanny Litwin, p. Monika Gunera, p. Lucyna 
Wojtaszek, p. Renata Dogielska, p. Sylwia Boczula - firma 
Tupperware, p. Owidiusz Krymarys, p. Wiesław Krymarys, 
p. Bogusław Biały, p. Dariusz Góra, p. Aleksandra Bartosik, 
WKS Grunwald Poznań, Cukiernia Mencel. Łącznie w trak-
cie zbiórki, licytacji i sprzedaży zebrano kwotę 5 360 zł.
Wszystkim uczestnikom koncertu dziękujemy za hojną po-
moc! Gościem specjalnym koncertu była kajakarka - wice-
mistrzyni świata, mistrzyni Europy i mistrzyni Igrzysk Euro-
pejskich w Baku Marta Walczykiewicz. Koncert poprowadził
Mateusz Walczak - prezes zarządu Fundacji "Inicjatywa dla 
Opatówka" oraz dyrektor projektu "Spotkania ze sztuką -
Opatówek 2016". 
 
Współpraca z samorządem Czajkowa 

4 lutego br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Opa-
tówku gościliśmy przedstawicieli samorządu z gminy Czaj-
ków wraz z Wójtem Gminy Henrykiem Plichtą, Przewodni-
czącym Rady Gminy Andrzejem Puchałą i Prezesem Sto-
warzyszenia "Razem dla Czajkowa" Danutą Przybyłek. 
"Nikt nie jest tak bogaty, aby mógł się obyć bez uśmiechu i 
nikt nie jest tak ubogi, aby go nie mógł podarować" - takie 
było hasło przewodnie spotkania integracyjnego. 

Z pięćdziesięcioosobową grupą gości z Czajkowa 
spotkali się: Wójt Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki, 
Przewodniczący Rady Gminy Paweł Bąkowski, radny Ma-
riusz Małoburski, Skarbnik Gminy Dagmara Gajewska-
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Pająk, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Opatówka Jan Ko-
walkiewicz wraz z członkami TPO, Przewodnicząca Koła
Gospodyń Wiejskich w Opatówku Halina Dobrzańska, Ze-
spół Opatowianie, Jerzy Knop z Kapelą Sami Swoi, Kie-
rownik i pracownicy GOPS w Opatówku, sołtys Wsi Opató-
wek Karolina Olejniczak oraz Prezes Gminnej Spółdzielni 
"Samopomoc Chłopska" Opatówek Eleonora Gieszczyń-
ska. W ramach współpracy w spotkaniu uczestniczyła rów-
nież Kierownik GOPS w Mycielinie Elżbieta Urlych. 

Uroczystość została poprowadzona przez pracow-
nika GOPS w Opatówku Karolinę Górę. Wójt Gminy Opa-
tówek Sebastian Wardęcki i Przewodniczący Rady Gminy 
Paweł Bąkowski oraz Wójt Gminy Czajków wraz z Preze-
sem Stowarzyszenia "Razem dla Czajkowa" w swych wy-
stąpieniach zaznaczyli jak ważna jest przyjaźń, która na-
wiązała się pomiędzy obydwoma samorządami. Po części 
oficjalnej nastąpiła część artystyczna uświetniona wystę-
pami: śpiewem i skeczami w wykonaniu Zespołu Opato-
wianie, Kapeli Sami Swoi i Zespołu Czajkowianki oraz recy-
tacją wierszy w wykonaniu Marii Dziedzic - przedstawiciela 
TPO Opatówek. Bardzo miłym akcentem spotkania był
przepiękny i pyszny tort ufundowany przez Wójta Gminy 
Opatówek. Czwartkowe spotkanie zakończono wspólną
zabawą poprowadzoną przez Dariusza Górę.

9 lutego br., na zaproszenie Wójta Gminy Czajków 
i Stowarzyszenia "Razem dla Czajkowa", grupa 25 opatów-
czan uczestniczyła w imprezie Dzień Seniora zorganizowa-
nej w Gminnym Ośrodku Kultury w Czajkowie. Zespół
Śpiewaczy "Opatowianie", Kapela "Sami Swoi" z Opatówka 
zaprezentowali na scenie w Czajkowie swój najnowszy re-
pertuar. Biesiadę prowadził opatówczanin Dariusz Góra. Na 
scenie zaprezentowali się również: Maria Dziedzic TPO, 

Maria Pawelec i Daniela Miś KGW Opatówek oraz Jerzy 
Karolak i Jerzy Knop wykonując szereg wierszy i skeczy. 

Wójt Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki, po-
dobnie jak podczas spotkania w Opatówku, podkreślił wie-
loletnią przyjaźń jaka łączy samorządy Opatówka i Czajko-
wa, nawiązał do wspomnień sprzed lat - jak ta przyjaźń się
nawiązała. Symbolicznym gestem było wręczenie Wójtowi 
Gminy Czajków Henrykowi Plichcie kosza słodyczy dla 
wszystkich uczestników imprezy. 
 
Bal karnawałowy w Borowie 

7 lutego br. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Borowie najmłodsi mieszkańcy gminy Opatówek hucznie 
zakończyli tegoroczny karnawał. Na balu trwającym kilka 
godzin bawiło się blisko 100 dzieci w wieku od kilku do kil-
kunastu lat wraz z opiekunami. Oprawę muzyczną zapewnił
znany i lubiany DJ. Long. Liczne zabawy i konkursy sprawi-
ły, że nikt z uczestników nie nudził się ani minuty. Organi-
zatorzy przygotowali wiele atrakcji oraz bogate menu, które 
przypadło gościom do gustu. Ponadto każdy z uczestników 
otrzymał paczkę przygotowaną przez sponsorów. 

Warto wspomnieć, że był to już drugi tego typu bal 
przygotowany w remizie OSP w Borowie. Pierwszy, także
udany, odbył się w ubiegłym roku, przy równie wysokiej fre-
kwencji. Organizatorzy serdecznie dziękują sponsorom za 
wsparcie finansowe oraz rzeczowe imprezy. Tegorocznymi 
sponsorami byli: 

- samorząd gminy Opatówek na czele z Wójtem Seba-
stianem Wardęckim 

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku 
- Grzegorz Janik - radny gminy Opatówek 
- firma "Crispy Natural" 
- firma "Colian" 
- firma "Lidia Horti - Logistic", Lidia i Mirosław Gimla 
- firma "Vegex", Marek Wolf 
- Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej oddział w Opatówku 
- "DJ Long" - Kamil Kwiatkowski 
- Małgorzata Janik - sołtys Sołectwa Borów 
- Mirosław Gruszka 
Dziękujemy również za wspólną zabawę rodzicom i opie-
kunom dzieci oraz wszystkim osobom, które pomogły przy 
organizacji balu. 
 
Strażacy na kursie pierwszej pomocy 

W lutym br. 17 druhów z OSP z terenu gminy Opa-
tówek brało udział w kursie z zakresu kwalifikowanej pierw-
szej pomocy. Część druhów po raz pierwszy poznawała
aspekty kwalifikowanej pierwszej pomocy, natomiast więk-
szość przystąpiła do udziału w szkoleniu recertyfikacyjnym. 
Druhowie, aby uzyskać tytuł ratownika, po odbytym kursie 
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musieli zdać egzamin, który składał się z części teoretycz-
nej oraz praktycznej. 

W czasie trwania szkolenia druhowie ćwiczyli nie 
tylko jak ratować ludzkie życie, ale również jak zachowywać
się w sytuacjach, gdy najbliżsi osoby poszkodowanej prze-
szkadzają w wykonywaniu niezbędnych czynności ratun-
kowych. W niedzielę 21 lutego br. druhowie przystąpili do 
egzaminu i zdali go uzyskując zaświadczenie o nabyciu ty-
tułu ratownika. Zaświadczenie jest ważne przez okres 3 lat 
od dnia jego wydania. 
 
Rocznica protestów rolniczych 

W niedzielę, 21 lutego br., odbyły się uroczystości 
XIII rocznicy protestów rolniczych na ziemi kaliskiej. W 
2003 roku w Cieni Drugiej i w Marchwaczu miały miejsce 
blokady rolników, którzy protestowali przeciwko rosnącym 
cenom żywności i ówcześnie prowadzonej polityce rolnej. 

Na rocznicowe uroczystości przybyli m.in. Wicewo-
jewoda Marlena Maląg, parlamentarzyści - Jan Mosiński, 
Tomasz Ławniczak i Piotr Kaleta, Wójt Gminy Szczytniki 
Marek Albrecht, przedstawiciele instytucji rolniczych, szkół
oraz mieszkańcy, którzy pamiętają wydarzenia sprzed 10 
lat, w tym rolnik z Aleksandrii Krzysztof Nowak, który był
uczestnikiem protestów w 2003 roku Władze samorządowe 
gminy Opatówek reprezentowali: Sekretarz Gminy i radny 
powiatu kaliskiego Krzysztof Dziedzic oraz radni gminy: Ja-
rosław Kłysz i Sławomir Śniegula. Spotkanie prowadził Pa-
weł Domagała. 

W południe w kościele w Rajsku odbyła się msza 
święta odprawiona w intencji Ojczyzny i rolników. Następ-
nie uczestnicy udali się do Marchwacza i do Cieni Drugiej, 
gdzie złożone zostały kwiaty przy tablicach upamiętniają-
cych tamte wydarzenia. 

Dzień Kobiet w GOK 
W przeddzień Międzynarodowego Dnia Kobiet, 7 

marca br. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku 
odbyło się Święto Kobiet. Na uroczystość tą organizatorzy 
zaprosili ponad 200 Pań, które czynnie działają w organiza-
cjach społecznych oraz te Panie, które swoją hojnością
wspierają działalność tych organizacji oraz instytucji kultury. 

Gości powitali gospodarze gminy: Wójt Gminy Se-
bastian Wardęcki, Przewodniczący Rady Gminy Paweł Bą-
kowski oraz Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic. Organiza-
torzy złożyli Paniom najserdeczniejsze życzenia, wręczając
każdej z nich symboliczny kwiatek i słodki upominek. Po 
części oficjalnej, dla zaproszonych gości wystąpił Kabaret 
Wiejski EWG z Doruchowa. 
 
Turniej Wiedzy Pożarniczej 

12 marca br. w Gimnazjum w Opatówku odbyły się
eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po-
żarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom". Turniej zorgani-
zowany został przez Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP 
w Opatówku i Urząd Gminy. Do eliminacji zgłoszono dwu-
dziestu dwóch uczestników reprezentujących Ochotnicze 
Straże Pożarne z terenu gminy Opatówek. Zawodników i 
gości przywitał Przewodniczący Komisji d/s Młodzieży ZOG 
ZOSP RP dh Henryk Łazarek, następnie głos zabrał Prezes 
ZOG ZOSP RP dh Bogdan Marszał.

Młodzież rywalizowała w dwóch etapach: w pisem-
nym należało rozwiązać test, w ustnym odpowiedzieć na 
pytania z zakresu pożarnictwa oraz wykazać się znajomo-
ścią sprzętu pożarniczego i zasad udzielania pierwszej po-
mocy. Tuż po godzinie 9:00 rozpoczęto eliminacje pisemne. 
Uczestnicy otrzymali test składający się z 30-40 pytań (za-
leżnie od grupy wiekowej), na rozwiązanie którego przewi-
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dziano 40 minut. Zakres tematyczny turnieju obejmował
wiedzę z takich dziedzin jak: historia pożarnictwa, procesy 
fizykochemiczne, sprzęt i wyposażenie straży pożarnych, 
organizacja działań ratowniczych, przepisy ochrony prze-
ciwpożarowej oraz pomocy przedmedycznej. W czasie, gdy 
komisja weryfikowała testy i podliczała punktację, dla 
uczestników przeprowadzono szkolenie w zakresie profilak-
tyki uniwersalnej pt. "Mądrze - zdrowo - wyjątkowo", mające 
na celu wyuczenie u dzieci i młodzieży podejmowania wła-
ściwych decyzji, korzystnych dla ich zdrowia i życia w ra-
mach GPPiRPA 2016. Zajęcia edukacyjne przeprowadziły
panie: Sylwia Dziedziczak i Magdalena Tylki. Organizatorzy 
turnieju przygotowali dla uczestników i opiekunów słodki 
poczęstunek regeneracyjny. Do ścisłego finału zakwalifiko-
wało się od 3 do 5 uczestników z każdej grupy wiekowej, 
którzy uzyskali największą liczbę punktów w teście pisem-
nym. Zmagania oceniało jury w składzie: dh Bogdan Mar-
szał, dh Henryk Łazarek, dh Stanisław Baran, dh Jarosław 
Budka, dh Edward Bilski, dh Damian Jakóbczak oraz dh 
Marcela Raszewska. Końcowa klasyfikacja w poszczegól-
nych grupach wiekowych przedstawia się następująco: 
 

szkoły podstawowe:
I miejsce - Kacper Knop, OSP w Chełmcach 
II miejsce - Ewa Witasiak, OSP w Rajsku 
III miejsce - Maciej Dobrach, OSP w Chełmcach 
IV miejsce - Maciej Sobiś, OSP w Chełmcach 
 

gimnazja:
I miejsce - Wiktor Danielewski, OSP w Rajsku 
II miejsce - Julia Gaczyńska, OSP w Rajsku 
III miejsce - Konrad Szczot, OSP w Rajsku 
IV miejsce - Jakub Bilski, OSP w Rajsku 
V miejsce - Julia Druciarek, OSP w Chełmcach 
 

szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce - Ewa Sobczak, OSP w Tłokini Wielkiej 
II miejsce - Adrian Danielewski, OSP w Rajsku 
III miejsce - Michał Pawelec, OSP w Sierzchowie 
 

Zdobywcom poszczególnych miejsc nagrody rze-
czowe wręczyli: dh Bogdan Marszał, dh Henryk Łazarek 
oraz dh Stanisław Baran. Pozostali uczestnicy otrzymali 
pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki. Po zakończe-
niu turnieju wykonano wspólne pamiątkowe zdjęcie. Za-
wodnicy, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsce w każdej 
kategorii wiekowej, będą reprezentować gminę Opatówek 
podczas eliminacji powiatowych OTWP. 

Organizatorzy i uczestnicy turnieju składają ser-
deczne podziękowania wszystkim, którzy pomogli w orga-
nizacji i sprawnym przebiegu eliminacji, w szczególności: 
władzom samorządowym gminy Opatówek, dyrekcji gimna-
zjum w Opatówku oraz pracownikom szkoły. Szczególne 
podziękowania należą się druhnom i druhom z OSP w 
Chełmcach, Rajsku, Sierzchowie, Tłokini Wielkiej, Opatów-
ku oraz osobom przygotowującym zawodników, za czas 
poświęcony na pracę z młodzieżą, która przyniosła owoce 
w postaci miejsc na podium. Dziękujemy również członkom 
jury, władzom ZOG ZOSP RP w Opatówku, prezesom OSP 
z terenu gminy, którzy jak co roku dbają o to, by młodzież
brała udział w turnieju, a tym samym poszerzała swą wie-
dzę dotyczącą pożarnictwa. Zawodnikom, którzy będą re-
prezentować gminę Opatówek w eliminacjach powiatowych 
życzymy zajęcia jak najlepszych miejsc. 
 
Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej 

W dniach 14-15 marca 2016 r. w Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Opatówku odbyły się przesłuchania do XVI 
Międzygminnego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzie-
żowej Opatówek 2016. Zakończył się dwudniowy etap 
przesłuchań w XVI Międzygminnym Festiwalu Piosenki 

Dziecięcej i Młodzieżowej w Opatówku. Jury wysłuchało
ponad 108 młodych wykonawców w 5 kategoriach wieko-
wych i wyłoniło finalistów. W jury tegorocznego festiwalu 
zasiedli: Eryk Szolc i Adam Michalak - wykładowcy z UAM 
w Kaliszu oraz ks. Jacek Paczkowski. 

Finał oraz koncert laureatów odbędzie się 3 kwiet-
nia br. w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku. Finaliści, 
przed koncertem w muzeum, wezmą udział w warsztatach 
wokalnych. Organizatorem festiwalu, jak co roku, jest 
Gminny Ośrodek Kultury w Opatówku i w Szczytnikach przy 
współpracy Starostwa Powiatowego w Kaliszu. Poniżej 
przedstawiamy listę finalistów w poszczególnych katego-
riach wiekowych: 
 

klasy I-III szkoły podstawowej:
Natalia Góra - Gminny Ośrodek Kultury w Opatówku 
Maja Kasprzak - Szkoła Podstawowa w Koźminku 
Bartek Krupiński - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w 
Biernatkach 
Mikołaj Małoburski - Szkoła Podstawowa w Opatówku 
Julia Starońska - Zespół Szkół w Rajsku 
Teresa Stefaniak - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w 
Biernatkach 
Natalia Szkudlarek - Szkoła Podstawowa w Koźminku 
 

klasy IV-VI szkoły podstawowej:
Julita Dębowska - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w 
Biernatkach 
Katarzyna Kosmowska - Szkoła Podstawowa w Jankowie 
Pierwszym 
Wiktoria Kowalczyk - Zespół Szkół w Chełmcach 
Michał Marek - Zespół Szkół nr 1 w Godzieszach Wielkich 
Anna Shkirman Zimny - Zespół Szkół w Szczytnikach 
Zuzanna Wietrzych - Zespół Szkół w Radliczycach 
Kacper Wojcieszak - Szkoła Podstawowa w Koźminku 
Martyna Wosiek - Szkoła Podstawowa w Opatówku 
 

klasy gimnazjalne:
Anna Czarnecka - Zespół Szkół w Szczytnikach 
Agnieszka Kaleta - Zespół Szkół w Chełmcach 
Magdalena Kliszewska - Zespół Szkół w Jankowie Pierw-
szym 
Kinga Krych - Gimnazjum w Liskowie 
Gabriela Michalak - Gimnazjum w Opatówku 
Aleksandra Mituta - Niepubliczne Gimnazjum w Biernatkach 
Kornelia Raźniewska - Gimnazjum w Jankowie Pierwszym 
Ewa Siewieja - Gminny Ośrodek Kultury w Szczytnikach 
 
Konkurs plastyczny "Zapobiegajmy pożarom" 

Rozstrzygnięty został etap gminny Ogólnopolskie-
go Konkursu Plastycznego "Zapobiegajmy Pożarom" ogło-
szonego w placówkach oświatowych na terenie naszej 
gminy przez ZOGm. ZOSP RP w Opatówku. Zwycięskie 
prace zostaną wysłane na etap powiatowy. Na eliminacje 
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gminne wpłynęło 90 prac w pięciu grupach wiekowych, a 
oceniała je komisja konkursowa w składzie: Małgorzata Ju-
dasz - pracownik Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci 
Gillerów w Opatówku, Zofia Gąsiorowska - pracownik 
Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku, Bogdan Marszał -
Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Opatów-
ku oraz Henryk Łazarek - Przewodniczący Komisji ds. MDP 

przy Zarządzie Oddziału Gminnego ZOSP RP w Opatówku. 
Po ocenieniu wszystkich zgłoszonych prac pod względem 
artystycznym, tematycznym i użytych środków wyrazu, po-
stanowiono nagrodzić i wyróżnić:

w grupie I
I miejsce: Agnieszka Bączkiewicz - oddział przedszkolny 
przy Zespole Szkół w Tłokini Wielkiej 
II miejsce: Agatka Ciesielska - oddział przedszkolny przy 
Zespole Szkół w Tłokini Wielkiej 
 

w grupie II
I miejsce: Maciej Wojtczak - kl. IIa, Zespół Szkół im. Jana 
Pawła II w Chełmcach 
II miejsce: Wiktoria Napadłek - kl. II, Szkoła Podstawowa 
im. J. Kusocińskiego w Opatówku oraz Michał Kozibura - kl. 
II, Zespół Szkół w Rajsku 
III miejsce: Oliwia Nawrocka - kl. II, Zespół Szkół w Rajsku 
oraz Iga Szymczak - kl. Ic, Szkoła Podstawowa im. J. Ku-
socińskiego w Opatówku 
wyróżnienia:
Hubert Kasprzak - kl. II, Zespół Szkół w Rajsku 
Michał Kasprzak - kl. III, Zespół Szkół w Rajsku 
Oliwia Młynarczyk - kl. IIb, Zespół Szkół im. Jana Pawła II w 
Chełmcach 
Jakub Wojtaszek - kl. IIb, Zespół Szkół im. Jana Pawła II w 
Chełmcach 
 

w grupie III
I miejsce: Maria Wolf - kl. V, Szkoła Podstawowa im. J. Ku-
socińskiego w Opatówku 
II miejsce: Paulina Leszczyńska - kl. V, Zespół Szkół w Tło-
kini Wielkiej oraz Martyna Wosiek - kl. VI, Szkoła Podsta-
wowa im. J. Kusocińskiego w Opatówku 
III miejsce: Mateusz Cieślak - kl. VI, Zespół Szkół w Tłokini 
Wielkiej 
wyróżnienia:
Jakub Klepanda - kl. VI, Zespół Szkół w Tłokini Wielkiej 
 

w grupie IV
I miejsce: Patrycja Nowak - kl. I, Zespół Szkół im. Jana 
Pawła II w Chełmcach 
II miejsce: Julia Druciarek - kl. I, Zespół Szkół im. Jana 
Pawła II w Chełmcach 
III miejsce: Katarzyna Klepanda - kl. II, Zespół Szkół w Tło-
kini Wielkiej 

wyróżnienia:
Dorota Misiak - kl. I, Zespół Szkół w Tłokini Wielkiej 
Bartłomiej Kaźmierczak - kl. I, Gimnazjum im. Agatona i 
Stefana Gillerów w Opatówku 
 

w grupie V
I miejsce: Natalia Szczepańska - kl. I, Zespół Szkół im. St. 
Mikołajczyka w Opatówku 
II miejsce: Weronika Majchrzak - kl. I, Zespół Szkół im. St. 
Mikołajczyka w Opatówku 
 

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom konkursu 
za bardzo piękne prace przekazane do oceny, za duży
wkład włożony w ich wykonanie, a opiekunom, nauczycie-
lom oraz dyrektorom szkół za umożliwienie udziału w kon-
kursie. 
 
Konsultacje społeczne 

W dniach od 1 do 12 marca 2016 r. odbyły się kon-
sultacje społeczne z mieszkańcami gminy Opatówek w za-
kresie wniosku o nadanie miejscowości Opatówek statusu 
miasta. Trzyosobowe Komisje powołane zarządzeniem 
Wójta Gminy Opatówek odwiedzały gospodarstwa domowe 
i prosiły o odpowiedź na pytanie: "Czy chce Pani/Pan wziąć 
udział w konsultacjach społecznych dotyczących wniosku o 
nadanie miejscowości Opatówek statusu miasta?" W przy-
padku odpowiedzi twierdzącej mieszkaniec składał podpis 
na liście - spisie osób uprawnionych do udziału w konsulta-
cjach i otrzymywał kartę do głosowania. Osoby, które nie 
wzięły udziału w konsultacjach w dniach 1-12 marca 2016 r. 
mogły to zrobić w dniu 13 marca br. w Urzędzie Gminy w 
Opatówku. 

Konsultacje zostały zakończone. Mieszkańcy 
wrzucili do urn 3705 kart do głosowania, na których doko-
nali następującego wyboru ogółem: liczba głosów popiera-
jących: 1955, liczba głosów przeciwnych: 1475, liczba gło-
sów wstrzymujących się: 267, liczba głosów nieważnych: 8. 
Szczegółowe wyniki przeprowadzonych konsultacji zawiera 
Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 14 marca 2016 r., które 
zostało opublikowane na stronie internetowej 
www.opatowek.pl oraz na tablicach ogłoszeń urzędu. 
 

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

WIADOMOŚCI BIBLIOTECZNE 
 

Pamięci Władysława Kościelniaka 
13 listopada 2015 r. zmarł w Kaliszu Władysław 

Kościelniak - artysta grafik, regionalista, historyk Kalisza i 
Ziemi Kaliskiej. Przeżył niemal 100 lat, z których większość 
spędził w Kaliszu. Urodził się w 1916 r. w Kaliszu w rodzi-
nie hołdującej tradycjom patriotycznym, ale także arty-
stycznym. Jego dwaj starsi bracia: Tadeusz i Mieczysław 
byli artystami. Pomimo ukończenia Szkoły Handlowej w Ka-
liszu i Studium Handlu Morskiego w Gdyni, swoje dorosłe, 
zawodowe życie związał ze sztuką. W drugiej połowie lat 
czterdziestych rozpoczął samodzielną działalność arty-
styczną. Angażował się w prace Związku Polskich Artystów 
Plastyków, był także współzałożycielem Kaliskiego Koła
Plastyków. Praca w Komitecie Obchodów XVIII Wieków Ka-
lisza w latach 1959-1961 wzbudziła w nim zainteresowanie 
dziejami swojego miasta. Był przede wszystkim grafikiem, 
uprawiał głównie linoryt, ale także drzeworyt i inne techniki. 
Stworzył niezliczone ilości prac graficznych, rysunkowych i 
malarskich o różnorodnej tematyce. Namalował wszystkie 
drewniane kościoły ziemi kaliskiej. Był jednym z najbardziej 
znanych twórców ekslibrisów w Polsce. Pozostawił wiele 
rekonstrukcji nieistniejących już budowli, ale także makietę
miasta Kalisza z początku XVIII w. Był autorem plakatów, 
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ilustratorem książek, projektów zaproszeń, znaków firmo-
wych, folderów, katalogów, dyplomów itp. 

Prace Władysława Kościelniaka odzwierciedlają
jego ciekawość świata, fascynację pięknem architektury i 
pejzażu, przekazują wrażenia z licznych podróży po Polsce 
i świecie. Były eksponowane na ponad dwustu wystawach 
zbiorowych, krajowych i zagranicznych oraz ponad czter-
dziestu indywidualnych. W Kaliszu spotyka się je na każ-
dym kroku: w urzędach, w kościołach i w domach prywat-
nych, a także na ścianach budynków w formie sgraffito. 
Rodzinnemu miastu poświęcał nie tylko prace artystyczne. 
Był autorem wielu publikacji o Kaliszu, o jego zabytkach, 
historii i teraźniejszości. Popularyzował tę wiedzę także w
kaliskiej prasie, publikując przez lata felietony wzbogacane 
rysunkami, uczestnicząc w programach radiowych i telewi-
zyjnych o Kaliszu. Angażował się w prace organizacji kultu-
ralnych, był jednym z założycieli czasopisma "Ziemia Kali-
ska", Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Towarzy-
stwa Przyjaciół Książki. 

Władysław Kościelniak miał także liczne związki z 
Opatówkiem. W latach siedemdziesiątych XX wieku współ-
pracował z kierownictwem Gminnej Spółdzielni "Samopo-
moc Chłopska", był także autorem panoramy Opatówka, 
którą można było oglądać w pawilonie handlowym "Anatol". 
Później za pośrednictwem biblioteki wykonał dla Opatówka 
wiele prac, a dla gminy projekt herbu. To dzięki niemu zo-
stały utrwalone widoki istniejących i nieistniejących zabyt-
ków Opatówka i wsi naszej gminy, wydano tekę rysunków 
Opatówka i okolic. Wiele z nich można oglądać w czytelni 
biblioteki, gdzie znajduje się także duża panorama Opa-
tówka. Powstało wiele obrazów pokazujących piękno okolic 
naszej miejscowości. Bardzo ważnym przedsięwzięciem 
była rekonstrukcja zamku arcybiskupów gnieźnieńskich, 
który stał w Opatówku prawie 500 lat. Dzięki panu Włady-
sławowi opatówczanie dowiedzieli się o jego istnieniu i o 
ważnych dostojnikach, w tym królach, którzy gościli w Opa-
tówku. Zapraszał do swojej pracowni młodzież z Opatówka, 
lubił spotykać się z czytelnikami biblioteki. Prace Władysła-
wa Kościelniaka były eksponowane w Muzeum Historii 
Przemysłu i wielokrotnie w bibliotece. Przez ostatni rok w 
korytarzu biblioteki można było oglądać wystawę obrazów 
artysty stworzonych w ostatnich latach jego życia. Rysunki 
pana Władysława wzbogaciły wydawane publikacje o Opa-
tówku. Był jednym z tych, którzy wzbogacili wiedzę o naszej 
"Małej Ojczyźnie". 
 
Bajkowy Bal Karnawałowy 

19 stycznia br. w ramach zajęć podczas ferii zimo-
wych odbył się Bajkowy Bal Karnawałowy dla dzieci, które-
go organizatorem była Gminna Biblioteka Publiczna im. 
Braci Gillerów oraz Gminny Ośrodek Kultury w Opatówku. 

Na bal przybyło wiele dzieci w przepięknych strojach, za co 
należą się podziękowania rodzicom i dziadkom. Nie zabra-
kło wytwornych księżniczek, baletnic, hrabiego, żółwia ninja 
oraz króla. Wielki ukłon w stronę jednej mamy, która jako 
jedyna z opiekunów przyszła na bal w przebraniu - jabłusz-
ka. 

Przy wejściu wszystkie dzieci wrzucały do wielkie-
go kosza własnoręcznie wykonane przez siebie zakładki do 
książek, które były równocześnie biletem wstępu. Na ko-
niec na pamiątkę wieczoru odbyło się losowanie wcześniej 
pozostawionych „biletów” tak, że każde dziecko wróciło do 
domu z zakładką wykonaną przez kogoś innego. W prze-
rwie między tańcami dzieci słuchały bajki o Kopciuszku, na 
podstawie której wykonają ilustrację, którą przyniosą do bi-
blioteki. Dzieci bawiły się doskonale. Sporo emocji przynio-
sły wymyślne tańce i zabawy. Najlepsi tancerze oraz naj-
lepsi w różnych konkurencjach i zabawach zostali nagro-
dzeni. Mamy nadzieję, że dzieci długo będą wspominały
wspaniałą karnawałową zabawę.

Uroki zimy 
Drugie zajęcia zorganizowane w bibliotece w Opa-

tówku w czasie tegorocznych ferii były okazją do pokazania 
swoich zdolności manualnych. 25 stycznia bibliotekę od-
wiedziła grupa dzieci, które przyniosły ze sobą słoiczek, 
brokat i plastelinę, po to by móc wykonać prawdziwe arcy-
dzieło - śnieżną kulę. Zadanie nie było proste. Ulepienie fi-
gurki, która miała się zmieścić do słoiczka oraz odpowied-
nie jej umocowanie sprawiło niektórym sporo trudności. 
Jednak wszystkie dzieci stworzyły przepiękne "kule", które 
zabrały ze sobą do domu. 

Kule śnieżne nie były jedyną atrakcją. Każde 
dziecko po wysłuchaniu wiersza Wandy Chotomskiej 
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pt. "Dziesięć bałwanków" otrzymało kartkę, na której miało
przedstawić bałwanka w dziesięciu różnych sytuacjach. I 
tak powstały bałwanki jedzące lody, słuchające muzyki, 
bałwanki czarodzieje, baletnice, ninja oraz wiele innych 
wymyślnych postaci. W międzyczasie porozmawialiśmy so-
bie o urokach zimy. Dzieci opowiedziały w jaki sposób ba-
wią się podczas ferii. Poprzez zimowy quiz każdy poszerzył
swoją wiedzę na temat bezpiecznych zachowań i zabaw o 
tej porze roku. Ku przestrodze wszyscy wysłuchali fragmen-
tu książki Astrid Lindgren pt. "Dzieci z Bullerbyn", w którym 
to Lasse wpada do jeziora. Na koniec spotkania cała grupa 
wykonała makietę bałwanka, przy której każdy zrobił sobie 
pamiątkowe zdjęcie. Mamy nadzieję, że czas spędzony w 
bibliotece był wspaniałym przeżyciem dla wszystkich dzieci. 
Zapraszamy do biblioteki, aby podziwiać prace przedsta-
wiające bałwanki w różnych kreacjach oraz aby zrobić so-
bie niecodzienne zdjęcie - jako bałwanek. 
 
Spotkanie z Magdaleną Krytkowską

Ujmująca i poetycka atmosfera towarzyszyła spo-
tkaniu autorskiemu z Magdaleną Krytkowską i otwarciu wy-
stawy fotografii Rafała Babczyńskiego, które odbyły się 11 
lutego br. w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Braci Gille-
rów w Opatówku. Pochodzący ze Szczecina Rafał Bab-
czyński mówił o sobie niewiele. Jest samoukiem. Interesuje 
go drugi człowiek, to co sobą prezentuje, ale także to co 
może skrywać w głębi swojej duszy. Jest artystą skrom-
nym, który stara się wypowiadać poprzez swoje prace. Fo-
tografia i fotomontaż, to sposób jego artystycznej rozmowy. 
Jedynie poprzez wystawione w holu biblioteki prace artysty 
można było interpretować jego postrzeganie świata i ludzi. 
Dotychczas swoje prace prezentował na wystawach w 
Szczecinie, Łodzi, Warszawie, Poznaniu, Krakowie i Siedl-
cach. Zajmuje się również komponowaniem muzyki do ru-
chomych obrazów i ilustrowaniem tekstów. Właśnie zdjęcia 
do najnowszej publikacji Magdaleny Krytkowskiej spowo-
dowały, że zaczął odwiedzać Opatówek. 

Mieszkająca w Opatówku Magdalena Krytkowska 
ukończyła studia bibliotekoznawcze i przez szesnaście lat 
prowadziła tutejszą bibliotekę. Pracę zawodową chętnie 
godziła z działalnością społeczną na rzecz lokalnego śro-
dowiska i organizacji zrzeszających osoby niepełnospraw-
ne, szczególnie niewidome i słabowidzące. Obecnie udziela 
się społecznie między innymi w Stowarzyszeniu Promocji 
Sztuki "Łyżka mleka", w Stowarzyszeniu Towarzystwa 
Przyjaciół Opatówka oraz jako redaktorka pisma "Opato-
wianin". Do tej pory wydała tomiki poetyckie "Poeta i zwy-
czajny człowiek", "Na granicy światła i cienia" oraz "Jestem 
Alice". Publikowała w zbiorach "Erotyki VII", "Jesteśmy 3", 
"Nasze Wigilie", "Mój świat ze słów" i w wielu antologiach. 
Jej wiersze i proza ukazywały się w czasopismach, m.in. w 

"Kalisii Nowej" i "Ziemi Kaliskiej", a artykuły w "Opatowiani-
nie" i "Liskowianinie". Podczas spotkania w bibliotece mó-
wiła o swojej pasji pisania i twórczości w odniesieniu do 
najnowszej publikacji - tomiku poezji pt. "Szuflada świętej 
Anny". W wielu wierszach Magdaleny Krytkowskiej można 
dostrzec piękno otaczającej nas przyrody i zachodzących w 
niej zmian. Jak sama przyznaje, natchnienie do pisania 
często rodzi się podczas spacerów, szczególnie w ulubio-
nych zakątkach Opatówka. Dyrekcja i pracownicy biblioteki 
w Opatówku zapraszają do zapoznania się z twórczością
Magdaleny Krytkowskiej i do oglądania wystawy Rafała
Babczyńskiego. Pośród prezentowanych prac znajdują się
zdjęcia pochodzące z tomiku "Szuflada świętej Anny". 
 
Jak powstaje książka 

W 1364 roku, wraz z powołaniem przez Kazimierza 
Wielkiego Akademii Krakowskiej, utworzony został zawód 
stacjonariusza - osoby, która była odpowiedzialna za wy-
twarzanie, sprzedaż oraz udostępnianie ksiąg czytelnikom 
w bibliotekach. 

Obecnie to zadanie należy do wydawców i druka-
rzy, pracowników księgarni i bibliotekarzy. Rok 1364 śro-
dowisko ludzi związanych z pracą nad książką uznaje za 
początek swoich zawodów - służby książce w naszym kra-
ju, a 650 rocznica tego wydarzenia stała się okazją do 
ustanowienia roku 2014 - Rokiem Czytelnictwa. Wówczas 
Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów włączyła się
do uczczenia tych wydarzeń proponując cykl zajęć dla 
dzieci ph. "Jak powstaje książka". Od tamtej pory jest to 
temat wciąż żywy i omawiany na spotkaniach z dziećmi z 
klas młodszych, które odwiedzają bibliotekę ze swoimi wy-
chowawcami i chcą poznać długą drogę, jaką musi poko-
nać książka od pojawienia się jej w postaci pomysłu w gło-
wie autora do momentu, kiedy możemy ją kupić lub wypo-
życzyć i przeczytać.

W tym roku 17 lutego, wizytą uczniów z klasy IIa ze 
Szkoły Podstawowej w Opatówku, które przyszły z
Agnieszką Kaźmierczak, rozpoczęliśmy nowy sezon spo-
tkań z cyklu "Jak powstaje książka". 22 lutego br. przyszli 
uczniowie z klasy IIb z Marią Pogorzelec. Kolejna grupa, 
klasa IId z Klaudią Kubacką, odwiedziła naszą bibliotekę 4
marca, a 9 marca przyszli uczniowie z klasy IIc z wycho-
wawczynią Alą Lintner. W tym roku wszystkim grupom to-
warzyszyła bibliotekarka ze Szkoły Podstawowej w Opa-
tówku - Mariola Foltyńska. 
 
Ksiądz Kazimierowicz i zaginiony księgozbiór 

Młodzież gimnazjalna w Tłokini Wielkiej i w Opa-
tówku miała okazję zapoznać się z postaciami dwóch nie-
zwykłych Polaków: Stanisława Ignacego Witkiewicza 
(1885-1939) i ks. Henryka Kazimierowicza (1896-1942). 
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Ci dwaj wybitni intelektualiści poznali się na początku lat 
trzydziestych XX w., a zbliżyła ich fascynacja filozofią, lite-
raturą, sztuką i muzyką. O ich przyjaźni opowiadał młodzie-
ży na dwóch spotkaniach prezes fundacji Instytut Witkace-
go w Warszawie, badacz życia i twórczości oraz bibliograf 
Witkacego - Przemysław Pawlak, który przyjechał na za-
proszenie biblioteki w Opatówku. 

Ks. Henryk Kazimierowicz, posiadający trzy dokto-
raty, w tym dwa uzyskane na Uniwersytecie Laterańskim w 
Rzymie, nie cieszył się zrozumieniem władz kościelnych. 
Po pobycie w małych parafiach na kresach Rzeczypospoli-
tej starał się o powrót do diecezji włocławskiej i w 1937 r. 
został skierowany do parafii w Tłokini Kościelnej. W czasie 
kilkuletniej posługi w tej parafii był także animatorem życia 
kulturalnego. Zorganizował zakup organów dla kościoła, a 
śpiewane przez niego msze św. przyciągały wiernych spo-
za parafii. W Tłokini odwiedzał go przyjaciel - Stanisław 
Ignacy Witkiewicz. Ksiądz, będący miłośnikiem twórczości 
Witkacego, przepisywał jego utwory z dostarczanych ręko-
pisów. Czynił także starania o ich wydanie. 

Młodzież słuchała z zapartym tchem opowieści o 
dziejach tej przyjaźni, o nie tracącej aktualności twórczości 
Witkacego, o przestrogach wobec nienawiści, wojny, narko-
tyków. Poznała także tragiczne losy księdza Kazimierowi-
cza, który po aresztowaniu przez Niemców został przewie-
ziony do obozu koncentracyjnego w Dachau. Zginął mę-
czeńską śmiercią po przewiezieniu w tzw. transporcie inwa-
lidów do zamku w Hartleim niedaleko Linzu. Rodzina ks. 
Kazimierowicza otrzymała jedynie puszkę z prochami z 
obozu, którą złożono w rodzinnym grobie na tłokińskim 
cmentarzu. Na spotkanie w Tłokini przyszli także miesz-
kańcy miejscowości, którzy znali księdza ze wspomnień
swoich bliskich lub byli uczniami jego siostry - Aleksandry 
Wierzbowskiej. W Tłokini zachowała się jedna z broszur au-
torstwa księdza oraz indeks Wolnej Wszechnicy Polskiej w 
Warszawie, do której uczęszczał ks. Kazimierowicz w 1933 
r. 

Przemysław Pawlak od lat poszukuje cennego 
księgozbioru księdza Kazimierowicza. W czasie wcześniej-
szych wizyt rozmawiał z najstarszymi mieszkańcami Tłoki-
ni: Kazimierą Macke, Kazimierą Zymon, Józefem Borwi-
kiem oraz Kazimierą Szymczak. Liczący ok. 7 tys. wolumi-
nów księgozbiór był umieszczany w szafkach, które w cza-
sie częstych, przymusowych przeprowadzek księdza były
zamykane i z łatwością ustawiane w nowym miejscu. 
Przemysław Pawlak odkrył, że jeszcze po II wojnie świato-
wej księgozbiór, w którym mogły znajdować się nieopubli-
kowane rękopisy utworów Stanisława Ignacego Witkiewi-
cza, jego fotografie i rysunki, znajdował się w parafii w Tło-
kini. Kilkanaście książek trafiło do jednego z kaliskich księ-
gozbiorów prywatnych, a przypadkowo znalezione kartki 

rękopisów Witkacego zostały przekazane do Muzeum Lite-
ratury w Warszawie. Dzieje pozostałej części księgozbioru 
są nieznane. W jednym z domów prywatnych w Opatówku 
znajduje się fortepian i bandoneon należący niegdyś do 
księdza Kazimierowicza. Na tych instrumentach przyjaciele 
zapewne koncertowali wspólnie w czasie pobytów Witka-
cego na plebanii w Tłokini. 

Spotkanie na pewno zachęciło młodych słuchaczy 
do zainteresowania się postacią i twórczością Stanisława 
Ignacego Witkiewicza i księdza Henryka Kazimierowicza 
oraz do poszukiwań śladów ich pobytu w Tłokini Kościelnej. 
Księgozbiory obu szkół zostały wzbogacone książkami au-
torstwa Witkacego podarowanymi przez gościa, a bibliote-
karze z biblioteki w Opatówku dziękują dyrekcji gimnazjów 
w Opatówku i Tłokini Wielkiej za współpracę przy organiza-
cji spotkań.

Moda ślubna w fotografii 
Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w 

Opatówku apeluje do wszystkich, którzy posiadają w swo-
ich zbiorach rodzinnych dawne fotografie ślubne o udo-
stępnienie ich. Zdjęcia zostaną zeskanowane przez biblio-
tekarzy i zwrócone właścicielom. Skany zdjęć zaprezentu-
jemy na specjalnej wystawie w bibliotece. Honorowy patro-
nat nad akcją sprawuje Starosta Kaliski Krzysztof Nosal. 
 

Regulamin akcji
Inicjator i organizator wystawy - Gminna Biblioteka Publicz-
na im. Braci Gillerów w Opatówku, jako biblioteka powiato-
wa. Współorganizatorzy - biblioteki publiczne Powiatu Kali-
skiego Ziemskiego. Termin wystawy - od czerwca do paź-
dziernika 2016 r. Celem wystawy jest przedstawienie róż-
norodności i zmian w modzie ślubnej od czasów najdaw-
niejszych do końca lat 80 XX w. Do końca maja 2016 r. bi-
bliotekarze gromadzą w swoich bibliotekach skany fotografii 
ślubnych. Każdy skan powinien być podpisany. Podpis po-
winien zawierać: datę ślubu i miejsce ceremonii ślubnej, 
nazwę zakładu fotograficznego lub nazwisko fotografa. 
Można podać imiona i nazwisko młodej pary, w razie braku 
jakichkolwiek danych należy podać przypuszczalny rok ślu-
bu. Zdjęcia powinny być zeskanowane w rozdzielczości 
600 DPI w formacie TIFF. Format wywołanego zdjęcia jest 
indywidualną sprawą każdej biblioteki. Gminna Biblioteka 
Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku wywoła zdjęcia w 
formacie A5 (15 x 21 cm). Każda osoba udostępniająca fo-
tografie podpisuje zgodę na ich skanowanie i udostępnienie 
na wystawie lub stronie internetowej biblioteki oraz zgodę
przedstawionych na zdjęciach żyjących osób na publikację
ich wizerunku. Biblioteki w powiecie organizują wystawy fo-
tografii ślubnej w swoich placówkach. Biblioteki przesyłają
zapisane na płycie DVD wszystkie zgromadzone skany do 
Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatów-
ku do 6 czerwca 2016 r. Gminna Biblioteka Publiczna im. 
Braci Gillerów w Opatówku wybiera ze zbioru otrzymanych 
skanów takie, z których będzie można zaaranżować wy-
stawę pokazującą różne style panujące w modzie ślubnej w 
kolejnych okresach. Wystawa będzie eksponowana w bi-
bliotece w Opatówku, a później może być przekazana do 
innych, zainteresowanych instytucji. 
 

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

WIADOMOŚCI SPORTOWE 
 

Mistrzostwa Polski Szkółek Kolarskich 
W sobotę i niedzielę, 12 i 13 grudnia odbyły się w

Pruszkowie Mistrzostwa Polski Szkółek Kolarskich w Kolar-
stwie Torowym. W mistrzostwach uczestniczyły szkółki z 
całego kraju. W mistrzostwach wzięli udział młodzi kolarze 
ze Szkółki Kolarskiej z Opatówka działającej przy Kaliskim 
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Towarzystwie Kolarskim, trenowani przez Daniela Kupczy-
ka: Patrycja Perskawiec, Amelia Fiechowska, Kacper Chry-
stek, Jakub Musiał, Bartosz Musiał, Jan Gadera i Adam 
Andrzejak. Młodzi kolarze spisali się bardzo dobrze i przy-
wieźli aż 8 medali. Medalistami spośród nich zostali: 

Patrycja Perskawiec, kat dziewcząt klasa IV:
II miejsce wyścig 250m ze startu lotnego 
II miejsce wyścig scratch 
II miejsce wyścig eliminacyjny 
II miejsce wyścig punktowy 
 

Amelia Flechowska, kat dziewcząt klasa V:
III miejsce wyścig scratch 
III miejsce wyścig eliminacyjny 
III miejsce wyścig punktowy 
 

Jan Gadera, kat chłopy klasa IV:
III miejsce wyścig 250m ze startu lotnego 
 
Noworoczny Turniej Piłki Ręcznej 

Już po raz piąty w jedną ze styczniowych sobót 
zorganizowany został Noworoczny Turniej Piłki Ręcznej o 
Puchar Wójta Gminy Opatówek, na który obok zespołów 
seniorskich zapraszane są zespoły młodzieżowe ze szkół
podstawowych. 

Tym razem turniej odbył się 9 stycznia 2016 r. w 
Hali Sportowej im. Polskich Olimpijczyków w Opatówku. 
Wzięły w nim udział trzy pierwszoligowe drużyny szczypior-
nistów, które przygotowują się do drugiej fazy ligowych roz-
grywek. Turniej rozpoczął się od oficjalnego otwarcia, któ-
rego dokonali: Zbigniew Muzalewski, pomysłodawca i 
główny organizator rozgrywek oraz Sebastian Wardęcki, 
Wójt Gminy Opatówek. 

Na boisko wyszły dwie pierwsze drużyny: gospo-
darz turnieju MKS Kalisz, oraz Nielba Wągrowiec. Mecz był
niezwykle zacięty. Dopiero w ostatniej sekundzie, po rzucie 
wolnym, kaliszanie rozstrzygnęli go na swoją korzyść wy-
grywając 22:21. W następnym meczu Nielba znów uległa
zaledwie jedną bramką, a zwycięzcą została drużyna MKS 
Piotrkowianin Piotrków Trybunalski. W decydującym starciu 
MKS Kalisz przegrał z liderem pierwszej ligi grupy B z 
Piotrkowa Trybunalskiego. Tym samym goście z komple-
tem zwycięstw zostali triumfatorem noworocznego turnieju 
towarzyskiego. 

W przerwach między meczami seniorów rozegrany 
został turniej drużyn młodzieżowych. Najlepsi okazali się
gracze ze Szkoły Podstawowej w Iwanowicach, drugie 
miejsce zajęli zawodnicy ze Szkoły Podstawowej w Opa-
tówku, a trzecie uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Brze-
zinach. Na zakończenie wręczenia pucharów, pamiątko-
wych dyplomów i medali dokonali: Wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej Kalisza Edward Prus, Wójt Gminy Opatówek 
Sebastian Wardęcki, prezes Fundacji "Inicjatywa dla Opa-
tówka" i radny gminy Opatówek Mateusz Walczak oraz wi-
ceprezes Fundacji "Inicjatywa dla Opatówka" Zbigniew Mu-
zalewski. Organizatorem turnieju była Fundacja "Inicjatywa 
dla Opatówka", współorganizatorem Urząd Gminy w Opa-
tówku, a partnerami: firma Colian, drukarnia Offset-Kolor, 
firma Lidia Horti Logistic oraz kajakiprosna.pl. 
 

Wyniki meczów:
MKS Kalisz - Nielba Wągrowiec - 22:21 (12:9) 
Piotrkowianin Piotrków Trybunalski - Nielba Wągrowiec - 
26:25 (15:18) 
Piotrkowianin Piotrków Trybunalski - MKS Kalisz - 26:21 
(15:13) 
 

Klasyfikacja końcowa:
I miejsce - Piotrkowianin Piotrków Trybunalski 
II miejsce - MKS Kalisz 
III miejsce - Nielba Wągrowiec 
 
Puchar dla Opatówka na Mistrzostwach Wielkopolski 
Taekwondo 

16 stycznia br. w hali OSRiR w Kaliszu odbyły się
Mistrzostwa Wielkopolski Taekwondo, w których brało
udział ponad 250 uczestników. Dwunastu zawodników ćwi-
czących w sekcji Opatówek z klubu Silla: Wojciech Wojtko-
wiak, Mateusz Janiak, Witold Kozłowski, Maciej Szczepa-
nik, Aleksandra Szymańska, Nikola Durman, Kacper Ko-
złowski, Dawid Andrzejczak, Dariusz Andrzejczak, Arka-
diusz Nadolski, Katarzyna Jankowska, Adam Skrabulski 

oraz Patryk Jędrzejak również brało czynny udział w Mi-
strzostwach i zdobyło mnóstwo medali w różnych konku-
rencjach oraz różnych kategoriach wiekowych. 



Wiadomości Gminne str. 18/32 

Swoich adeptów do mistrzowskiego spotkania 
przygotował trener sekcji Opatówek Łukasz Chmielewski. 
Zawodnicy brali udział w następujących konkurencjach: 
walki bong matsogi, walki semi-contact, walki light-contact, 
układy formalne oraz techniki specjalne. Sekcja opatówec-
ka najwięcej medali zdobyła w walkach typu light-contact 
oraz semi-contact. Dzięki wspaniałej postawie i determina-
cji zawodników, a także doskonałym umiejętnościom poka-
zanym na Mistrzostwach Wielkopolski, sekcja Opatówek 
zdobyła V miejsce i puchar w klasyfikacji medalowej. Warto 
podkreślić, że nasza sekcja została wyróżniona spośród 
dwunastu innych uczestniczących w zawodach, będąc jed-
nocześnie najmniej liczną. To kolejny sukces zawodników 
opatowieckiej sekcji, która nie po raz pierwszy dumnie staje 
na podium. 

Przypominamy, że treningi Taekwondo odbywają
się w poniedziałki i czwartki w Szkole Podstawowej w Opa-
tówku przy ul. Szkolnej 3. Zajęcia prowadzone są w nastę-
pujących grupach wiekowych: 4-7 lat (godz. 17:00-17:45), 
8-12 lat (godz. 17:50-18:50), młodzież i dorośli (godz. 
18:50-20:00). Kontakt z trenerem opatowieckiej sekcji: tel. 
791-747-411. Serdecznie zapraszamy! 
 
Turniej tenisa stołowego 

W sobotę 30 stycznia 2016 r. w Hali Widowiskowo 
- Sportowej im. Polskich Olimpijczyków w Opatówku, po raz 
dwunasty odbył się Turniej o Puchar Wójta Gminy Opató-
wek gry w tenisa stołowego ph. "Żyj zdrowo i sportowo". 
Organizatorami tegorocznej imprezy sportowej byli: Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku, Związek Gmin-
ny OSP, Ochotnicza Straż Pożarna w Kobiernie, Ochotni-
cza Straż Pożarna w Trojanowie, Urząd Gminy w Opatów-
ku oraz Gimnazjum w Opatówku. Uroczystej inauguracji 
turnieju dokonał Mariusz Małoburski radny Gminy Opató-
wek oraz Bogdan Marszał Prezes ZOG ZOSP RP w Opa-
tówku. Celem turnieju było wzbudzenie wśród dzieci, mło-
dzieży i osób dorosłych motywacji do życia bez nałogów, 
wyuczenie zdrowych postaw rywalizacji, promocja atrakcyj-
nego zdrowego stylu życia oraz wspomaganie rodzin w pro-
cesie wychowywania dzieci. W sportowych zmaganiach 
wzięło udział 143 zawodników z 7 jednostek OSP: z Boro-
wa, Chełmc, Opatówka, Porwit, Rajska, Sierzchowa, Tłokini 
Wielkiej oraz z 3 sołectw z gminy Opatówek: Cieni Pierw-
szej, Józefowa i Kobierna, a także ze Szkoły Podstawowej 
w Opatówku i Gimnazjum w Opatówku. Nad przebiegiem 
rozgrywek czuwali sędziowie: Tomasz Mikucki, Zbigniew 
Muzalewski i Daniel Kupczyk. Oto osiągnięte wyniki: 
 

dziewczęta/kobiety: 
kategoria wiekowa do 13 lat:
I miejsce: Gabriela Sobieraj, OSP w Borowie 
II miejsce: Oliwia Krzywda, OSP w Porwitach 
III miejsce: Julia Kuś, OSP w Borowie 
kategoria wiekowa 14-16 lat:
I miejsce: Paulina Gryczyńska, OSP w Borowie 
II miejsce: Julia Janik, OSP w Borowie 
III miejsce: Agnieszka Antczak, OSP w Rajsku 
kategoria wiekowa 17-21 lat:
I miejsce: Dominika Szymańska, OSP w Rajsku 
II miejsce: Monika Bach, OSP w Tłokini Wielkiej 
III miejsce: Katarzyna Kasprzak, OSP w Porwitach 
kategoria wiekowa 22-30 lat:
I miejsce: Magdalena Olejnik, OSP w Tłokini Wielkiej 
II miejsce: Aleksandra Szambelan, OSP w Borowie 
kategoria wiekowa 31- 40 lat:
I miejsce: Izabela Krzywda, OSP w Porwitach 
II miejsce: Patrycja Powolna, Sołectwo Józefów 
III miejsce: Monika Cwiklińska, OSP w Borowie 
kategoria wiekowa 41 lat i powyżej:

I miejsce: Maryla Bachurska, Sołectwo Józefów 
II miejsce: Agnieszka Szczęsna, Sołectwo Józefów 
III miejsce: Lilla Banaś, OSP w Porwitach 
 

chłopcy/mężczyźni: 
kategoria wiekowa do 13 lat:
I miejsce: Adrian Olejnik, OSP, Sołectwo Józefów 
II miejsce: Łukasz Łuczak, OSP w Porwitach 
III miejsce: Filip Janik, OSP w Opatówku 
kategoria wiekowa 14-16 lat:
I miejsce: Sebastian Olejnik, Sołectwo Józefów 
II miejsce: Wiktor Pejaś, OSP w Porwitach 
III miejsce: Jakub Grabiński, OSP w Chełmcach 
kategoria wiekowa 17-21 lat:
I miejsce: Szymon Jurga, OSP w Chełmcach 
II miejsce: Kamil Mostowski, OSP w Opatówku 
III miejsce: Mateusz Gruszka, OSP w Opatówku 
kategoria wiekowa 22-30 lat:
I miejsce: Jacek Sobieraj, OSP w Borowie 
II miejsce: Tomasz Frątczak, OSP w Rajsku 
III miejsce: Artur Grześkowiak, OSP w Borowie 
kategoria wiekowa 31-40 lat:
I miejsce: Artur Urbański, OSP w Opatówku 
II miejsce: Maciej Gruszka, OSP w Opatówku 
III miejsce: Krzysztof Skutecki, Sołectwo Józefów 
kategoria wiekowa 41 lat i powyżej:
I miejsce: Grzegorz Janik, OSP w Borowie 
II miejsce: Marek Szczęsny, Sołectwo Józefów 
III miejsce: Mirosław Gruszka, OSP w Borowie 

W klasyfikacji generalnej w kategorii mężczyzn niepokonani 
okazali się zawodnicy z Sołectwa Józefów i tym samym 
zdobyli Puchar Wójta Gminy Opatówek. Natomiast w kate-
gorii kobiet Puchar Wójta Gminy Opatówek otrzymała OSP 
w Borowie. Indywidualnym zwycięzcom w poszczególnych 
kategoriach nagrody rzeczowe i medale wręczyli: Wójt 
Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki, Prezes ZOG ZOSP 
RP w Opatówku Bogdan Marszał oraz radni gminy Opató-
wek Marlena Kiermas-Gruszka i Wojciech Pokojowy. Pozo-
stali zawodnicy otrzymali dyplomy za udział w turnieju oraz 
skromne upominki. Turniej uzyskał wsparcie Colian sp. z 
o.o. w Opatówku. Gminny Turniej Tenisa Stołowego "Żyj 
zdrowo i sportowo" zrealizowany został w ramach Gminne-
go Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych. 
 
Turniej Piłki Siatkowej OSP gminy Opatówek 

20 lutego br. w Hali Sportowej im. Polskich Olimpij-
czyków w Opatówku odbył się V Turniej Piłki Siatkowej 
OSP gminy Opatówek zorganizowany przez Zarząd Od-
działu Gminnego OSP RP w Opatówku oraz Wójta Gminy 
Opatówek. Zawodniczki i zawodników, opiekunów drużyn, 
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sędziów, przedstawicieli władz oraz wszystkich obecnych 
powitał przewodniczący komisji ds. MDP Zarządu Oddziału
Gminnego ZOSP RP w Opatówku dh Henryk Łazarek i o 
otwarcie turnieju poprosił Sekretarza Gminy Krzysztofa 
Dziedzica oraz Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego 
ZOSP RP w Opatówku dh Bogdana Marszała. W turnieju, 
w trzech kategoriach, brało udział 10 drużyn z pięciu jedno-
stek. OSP w Porwitach i OSP w Tłokini Wielkiej wystawiły
po trzy drużyny, OSP Opatówek dwie, OSP w Chełmcach i 
OSP w Sierzchowie po jednej drużynie. A oto wyniki: 

Kategoria drużyny żeńskie:
I miejsce: OSP w Tłokini Wielkiej 
II miejsce: OSP w Porwitach 
III miejsce: OSP w Opatówku 
 

Kategoria drużyny męskie do 16 lat:
I miejsce: OSP w Porwitach 
II miejsce: OSP w Tłokini Wielkiej 
III miejsce: OSP w Sierzchowie 
IV miejsce: OSP w Opatówku 
 

Kategoria drużyny męskie powyżej 16 lat
I miejsce: OSP w Chełmcach. Drużyna będzie reprezento-
wać gminę Opatówek w II Turnieju Piłki Siatkowej OSP 
Powiatu Kaliskiego pod patronatem Wójta Gminy Opatówek 
w dniu 6 marca 2016 roku w Opatówku. 
II miejsce: OSP w Tłokini Wielkiej 
III miejsce: OSP w Porwitach 
 

Sędziami turnieju byli: Aneta Cyl, Daniel Kupczyk oraz Ar-
kadiusz Stach, który pełnił również obowiązki sędziego 
głównego turnieju. Turniej medycznie zabezpieczały druh-
ny: Agnieszka Rogozińska, Natalia Rogozińska oraz Marta 
Łazarek, które obsługiwały także sekretariat oraz pełniły
obowiązki kwatermistrza turnieju wraz z paniami obsługują-
cymi halę sportową i gimnazjum. Za zajęcie miejsc I-III w 
każdej kategorii drużyny otrzymały puchary, a wszystkie 
drużyny otrzymały dyplomy oraz piłki do gry. Drużyny z 
miejsc I-II otrzymały dodatkowo po jednej piłce. Nad prze-
biegiem turnieju czuwali: Komendant Gminny OSP dh Sta-
nisław Baran, druhowie: Krzysztof Dziedzic, Bogdan Mar-
szał oraz Krzysztof Tośta - prezes OSP w Sierzchowie. 
Gośćmi i zarazem kibicami turnieju byli: Wiceprezes ZO-
Gm. ZOSP RP w Opatówku dh Mariusz Małoburski oraz 
Prezes OSP w Chełmcach dh Jarosław Budka. 

Wręczenia pucharów, dyplomów, nagród oraz po-
dziękowań dokonali: Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic, 
Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Opatów-
ku dh Bogdan Marszał, Komendant Gminny OSP dh Stani-
sław Baran, Prezes OSP w Chełmcach zarazem radny Ra-
dy Gminy dh Jarosław Budka oraz przewodniczący Komisji 
ds. MDP dh Henryk Łazarek. Organizatorzy dziękują za 

pomoc wszystkim zaangażowanym w przygotowanie dru-
żyn, zawodniczkom oraz zawodnikom, sędziom, obsłudze 
hali, władzom samorządowym i dyrekcji gimnazjum za udo-
stępnienie hali, za ciasto i drożdżówki, napoje ciepłe i zim-
ne, jabłka oraz wszystkim kibicom za dopingowanie drużyn. 
Wszystkim gratulujemy i do zobaczenia za rok na VI Tur-
nieju Piłki Siatkowej OSP. 
 
Turniej Piłki Siatkowej OSP Powiatu Kaliskiego 

W niedzielę 6 marca br. w hali sportowej im. Pol-
skich Olimpijczyków w Opatówku odbył się II Turniej Piłki 
Siatkowej OSP Powiatu Kaliskiego o Puchar Wójta Gminy 
Opatówek. Organizatorami turnieju byli: Zarząd Oddziału
Powiatowego ZOSP RP w Kaliszu, Zarząd Oddziału Gmin-
nego ZOSP RP w Opatówku oraz Urząd Gminy w Opatów-
ku. Celem turnieju było doskonalenie sprawności fizycznej, 
popularyzacja sportu i zdrowego stylu życia oraz integracja 
jednostek OSP z terenu miasta Kalisza i powiatu kaliskiego. 
Do turnieju zgłosili się członkowie OSP reprezentujący 
gminę i miasto Stawiszyn oraz gminy: Brzeziny, Mycielin, 
Opatówek, Szczytniki i Żelazków. Drużyny liczące 6-8 osób 
były mieszane (żeńsko-męskie). W składzie każdej z nich 
musiała się znaleźć przynajmniej jedna osoba płci przeciw-
nej. W imieniu organizatorów wszystkich powitał dh Henryk 
Łazarek - przewodniczący komisji ds. MDP Zarządu Od-
działu Powiatowego ZOSP RP w Kaliszu. Szczególnie go-
rąco i serdecznie powitał zawodników, trenerów i opieku-
nów drużyn, życząc dobrych wyników osiągniętych w spor-
towej rywalizacji. Oficjalnego otwarcia turnieju dokonał Se-
kretarz Gminy Opatówek Krzysztof Dziedzic. 

W wyniku losowania drużyny podzielono na dwie 
grupy, w których mecze rozgrywane były systemem "każdy 
z każdym". W wyniku zdobytych punktów w grupach i roz-
grywek finałowych klasyfikacja generalna przedstawia się
następująco: 
I miejsce: reprezentacja OSP gminy Żelazków 
II miejsce: reprezentacja OSP gminy Brzeziny 
III miejsce: reprezentacja OSP gminy Opatówek 
IV miejsce: reprezentacja OSP gminy i miasta Stawiszyn 
V miejsce: reprezentacja OSP gminy Szczytniki 
VI miejsce: reprezentacja OSP gminy Mycielin 

Wszystkie drużyny otrzymały statuetki za udział w
turnieju ufundowane przez Gminę Opatówek oraz dyplomy 
za zdobyte miejsca. Za zajęcie I, II i III miejsca drużyny 
otrzymały puchary od Zarządu Oddziału Powiatowego 
ZOSP RP w Kaliszu. Drużynie OSP gminy Żelazków Wójt 
Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki wręczył puchar 
przechodni. Turniej sędziowali: Izabela Dubanowicz, Aneta 
Cyl, Daniel Kupczyk i Arkadiusz Stach - sędzia główny tur-
nieju. Zabezpieczenie medyczne zapewnili druhowie: Mi-
łosz Jędrzejak, Sebastian Sołtysiak, Przemysław Wolf z 
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OSP w Tłokini Wielkiej, a sekretariat prowadziły: dh Monika 
Bach z OSP w Tłokini Wielkiej oraz dh Marta Łazarek z 
OSP w Chełmcach. Nad przebiegiem rozgrywek czuwali: 
Sekretarz Gminy Opatówek Krzysztof Dziedzic, Komendant 
Gminny OSP w Opatówku, członek komisji ds MDP ZOP 
ZOSP RP w Kaliszu dh Stanisław Baran, Prezes ZOGm. 
ZOSP RP w Opatówku dh Bogdan Marszał, radny Rady 
Powiatu, członek komisji ds. MDP ZOP ZOSP RP w Kaliszu 
dh Dariusz Korczyński oraz przewodniczący komisji ds. 
MDP ZOP ZOSP RP w Kaliszu dh Henryk Łazarek. Organi-
zatorzy dziękują władzom samorządowym gminy Opatówek 
oraz dyrekcji gimnazjum za udostępnienie hali wraz z ob-
sługą. Sędziom za bezinteresowne poświęcenie czasu wol-
nego, władzom gminy za obiad dla wszystkich zawodniczek 
i zawodników, opiekunów, gości i obsługi. 
 

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

WIADOMOŚCI OŚWIATOWE 
 
PRZEDSZKOLE W OPATÓWKU 
 
Współpraca ze szkołą 

Przedszkolaki z najstarszych grup wiekowych sys-
tematycznie odwiedzają starszych kolegów i koleżanki w 
szkole podstawowej z klas pierwszych i zerówek. Szcze-
gólnie często przedszkolaki goszczą w bibliotece szkolnej, 
gdzie poznają zasady korzystania z tego miejsca, uczą się
szanować książki, słuchają czytanych przez panią bibliote-
karkę bajek i rozwijają zainteresowania czytelnicze. Dzięki 
tym spotkaniom dzieci bliżej zapoznają się ze szkołą, której 
uczniami będą już po wakacjach. 
 
Wizyta funkcjonariuszy policji w przedszkolu 

19 lutego naszą placówkę odwiedzili funkcjonariu-
sze policji z komendy w Opatówku. Zaproszeni goście 
opowiadali dzieciom o swojej pracy i konieczności prze-
strzegania zasad bezpieczeństwa. 

Na zakończenie swojej wizyty obdarowali dzieci 
bezpiecznymi odblaskami i książeczkami o tematyce bez-
pieczeństwa. 
 
Bajka w przedszkolu 

W lutym przedszkolaki oglądały bajkę w wykonaniu 
aktorów teatru kaliskiego zatytułowaną "Zabawy zimowe". 
Aktorzy przenieśli dzieci w magiczny świat zimowych baśni. 
Występy nagrodzone zostały gromkimi brawami. 
 
Dzień Kobiet 

8 marca przedszkolaki świętowały Dzień Kobiet. 
Chłopcy złożyli serdeczne życzenia swoim koleżankom z 

grupy i paniom pracującym w przedszkolu. Również dziew-
czynki z okazji zbliżającego się Dnia Mężczyzny złożyły ży-
czenia swoim kolegom. 

Każde dziecko otrzymało upominek. Serdecznie 
dziękujemy rodzicom dzieci z poszczególnych grup za or-
ganizację tego święta w przedszkolu. 
 
Bal karnawałowy 

8 lutego odbył się dla naszych przedszkolaków 
karnawałowy bal przebierańców. Oprawą muzyczną impre-
zy zajął się pan Marek, który prowadzi zajęcia rytmiki w 
przedszkolu. 

Dzieci uczestniczyły w ciekawych konkursach, zdo-
bywały piękne nagrody i tańczyły do znanych i lubianych 
przebojów. 

 
********** 

 
SZKOŁA PODSTAWOWA W OPATÓWKU 
 
Projekt "Lecimy uczyć się, by świat mógł przylecieć do 
nas" 

Etap projektu zatytułowanego: "Lecimy uczyć się,
by świat mógł przylecieć do nas", w którym grupa dziesięciu 
nauczycieli z naszej szkoły udała się do Wielkiej Brytanii na 
dwutygodniowy kurs szkoleniowy, dobiegł już końca. Nie-
mniej jednak to nie koniec prac nad projektem. Nadszedł
czas na podsumowania. 7 stycznia 2016 r. zostało zorgani-
zowane spotkanie, w którym uczestniczyli goście: Wójt 
Gminy Opatówek - p. Sebastian Wardęcki, dyrektor ZEAS - 
p. Arkadiusz Łańduch, dyrektor Gimnazjum w Opatówku - 
p. Jolanta Pokojowa wraz z wicedyrektor p. Beatą Tomczak 
i nauczycielką języka angielskiego - p. Moniką Ratajczyk, 
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dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatówku - p. 
Małgorzata Matysiak, przedstawiciel rady rodziców Szkoły
Podstawowej w Opatówku - p. Honorata Warszewska, 
przedstawiciel Zespołu Szkół w Rajsku - p. Ewa Cichorek, 
przedstawiciel Zespołu Szkół w Chełmcach - p. Anna Kor-
nacka-Paszek, przedstawiciel Zespołu Szkół w Tłokini 
Wielkiej - p. Anna Macniak oraz grupa osób biorących 
udział w projekcie. 

Głównym celem spotkania było upowszechnienie i 
wykorzystanie rezultatów projektu. Jako pierwszy głos za-
brał dyrektor szkoły p. Mateusz Przyjazny, który powitał go-
ści i poinformował o przebiegu spotkania, następnie wice-
dyrektor szkoły p. Izabela Dubanowicz przybliżyła zebra-
nym cały proces realizacji projektu. Szczegóły przebiegu 
kursu i całego pobytu w Bournemouth zaprezentowała p. 
Magdalena Noskowska, przedstawiając bogatą w zdjęcia 
prezentację multimedialną. Nasuwającym się opowieściom 
towarzyszącym wyjazdowi nie było końca. Uczestnicy pro-
jektu dzielili się swoimi wrażeniami i spostrzeżeniami. At-
mosferę spotkania podkreślała przystrojona w angielskie 
flagi sala oraz poczęstunek w postaci tradycyjnych angiel-
skich ciasteczek i herbaty. Mamy nadzieję, że założony 
przez nas cel zachęcenia okolicznych szkół do śmiałego 
przystępowania do tego typu projektów został osiągnięty. 
 
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

Po raz kolejny uczniowie i nauczyciele Szkoły Pod-
stawowej im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku dołączyli 

do zespołu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, by zbie-
rać pieniądze na zakup urządzeń medycznych dla oddzia-
łów pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki 
medycznej seniorów. Tegoroczna kwesta odbyła się jak 
zwykle w dwóch etapach. W dniu 7 stycznia zbieraliśmy 

fundusze w ramach imprezy zamkniętej organizowanej 
przez Starostwo Powiatowe. Wolontariuszami byli ucznio-
wie klasy Ia: Maja Nycek, Zuzia Kupczyk i Stasiu Bęcki. 
Zebrana przez nas kwota 903,11 zł przekazana została do 
Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej w Opatówku oraz do-
pisana do symbolicznego czeku, który kaliscy cykliści prze-
kazali Jurkowi Owsiakowi w dniu finału WOŚP. 

Drugi etap zbiórki odbył się 10 stycznia na ulicach 
Opatówka. Uczniowie klasy IVb: Melania Bugajna, Kaja 
Woźniak, Jan Gadera, Hania Król, Zuzia Kliber, Dominika 
Murawińska, Bartosz Murawiński, Amelia Bartosik, Ewa Be-
rezowska i Szymon Gruszka z uśmiechami na twarzach, 
zaangażowaniem i wytrwałością zachęcali Opatowian do 
wrzucania pieniędzy do puszek. Młodzi wolontariusze uzy-
skali rekordową sumę 7304,36 zł. Zebrana kwota została
przekazana do Banku PKO. Dziękujemy wszystkim, którzy 
uczestniczyli razem z nami w 24 finale WOŚP: rodzicom i 
dziadkom za okazaną gościnność, dzięki której mogliśmy 
się ogrzać i napić gorącej herbaty, mieszkańcom Opatów-
ka, którzy oprócz pieniędzy obdarowywali wolontariuszy 
także słodyczami oraz wszystkim ofiarodawcom i naszym 
wspaniałym wolontariuszom za otwarte serca. Koordynato-
rem i opiekunem obu akcji była p. Iwona Walczak. 
 
Charytatywna szopka 

Przed Świętami Bożego Narodzenia przy Muzeum 
Historii Przemysłu w Opatówku w błyskawicznym tempie 
powstała, specjalnie dla 2,5-letniej Zuzi Bugajnej, żywa 
szopka. U Zuzi na początku listopada zdiagnozowano bia-
łaczkę. Los małej dziewczynki poruszył serca wielu ludzi. 
Charytatywną zbiórkę zorganizowano, aby wesprzeć rodzi-
ców w walce z chorobą.

Uczennice z naszej szkoły wcieliły się w role anioł-
ków i zachęcały odwiedzających gości do wrzucania pie-
niędzy do puszek. Bardzo ważne jest abyśmy w trudnych 
chwilach potrafili się zjednoczyć i pomagać bezinteresow-
nie. W rolę aniołów wcieliły się: Hanna Małoburka, Amelia 
Bartosik, Ewa Berezowska, Melania Bugajna, Kaja Woź-
niak, Hanna Król, Zuzanna Kliber, Oliwia Pawelec, Joanna 
Wiertelak, Aleksandra Wdowczyk, Amelia Borowiak oraz 
Oliwia Szmaja. Opiekunem akcji była p. Iwona Walczak. 
 
Konkurs plastyczny 

W listopadzie 2015 roku w naszej szkole odbył się
konkurs plastyczny "Kolory jesieni". Wzięli w nim udział
uczniowie klas I, II i III. Przyznanych zostało 9 nagród 
książkowych, które wręczył dyrektor szkoły Mateusz Przy-
jazny podczas apelu podsumowującego I półrocze roku 
szkolnego 2015/2016. 

Nagrodzeni uczniowie: Zuzanna Kupczyk (kl. Ia), 
Maja Nycek (kl. Ia), Kinga Kliber (kl. Ic), Michał Szczepa-
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niak (kl. Ic), Maksymilian Korczyński (kl. IIc), Kacper Młynek 
(kl. IId), Małgorzata Wolf (kl. IIIa), Natalia Gładosz (kl. IIIb) 
oraz Maja Raczyk (kl. IIIb). 
 
Dzień Babci i Dziadka 

26 lutego br. o godz. 17:00 rozpoczęła się w naszej 
szkole, już po raz piętnasty, uroczystość z okazji Dnia Bab-
ci i Dziadka. Została ona przygotowana przez członków 
szkolnego koła artystycznego, którego opiekunkami są pa-
nie: A. Lintner i R. Narczyńska. Na uroczystości nie zabra-
kło oczywiście babć i dziadków. Oprócz nich przybyli także
rodzice, nauczyciele i zaproszeni goście: Przewodniczący 
Rady Gminy Opatówek Paweł Bąkowski, Sekretarz Gminy 
Krzysztof Dziedzic, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej 
im. Braci Gillerów w Opatówku Małgorzata Matysiak, dyrek-
tor Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku 
Jolanta Pokojowa, prezes Gminnej Spółdzielni "Samopo-
moc Chłopska" w Opatówku Eleonora Gieszczyńska, prze-
wodnicząca rady rodziców Szkoły Podstawowej im. J. Ku-
socińskiego w Opatówku Honorata Warszewska oraz wice-
przewodnicząca rady rodziców Renata Włodarczyk. 

Wszystkich zebranych powitała serdecznie wicedy-
rektor szkoły Izabela Dubanowicz. Najpierw na scenie po-
jawili się uczniowie klas I, którzy zaprezentowali piękne 
wiersze i piosenki poświęcone ukochanym babciom i 
dziadkom. Potem widzowie obejrzeli inscenizację baśni pt. 
"Dary siedmiu wróżek". Przedstawienie dostarczyło wszyst-
kim wielu emocji i wzruszeń. Wspaniała gra młodych akto-
rów, pomysłowa scenografia, barwne kostiumy i melodyjne 
piosenki sprawiły, że widzowie w skupieniu oglądali przed-
stawienie. Mali artyści stworzyli barwny, rozśpiewany spek-
takl, który wciąga w magiczny, tajemniczy świat baśni. 
Wszyscy z pewnością zauważyli, że aktorzy-amatorzy 

pewnie i dobrze czuli się na szkolnej scenie, stanowiąc
zgrany zespół. W roli księżniczki wystąpiła uczennica klasy 
IIIb Natalia Góra, która z powierzonego zadania wywiązała
się znakomicie. Urzekła widzów wdziękiem i perfekcyjnie 
zaśpiewanymi piosenkami. Na uwagę zasługują też kre-
acje: Julii Matysiak - zła wróżka, Mateusza Jaskuły - król, 
Małgorzaty Wolf - królowa, Kacpra Janiaka - książę.

Przedstawienie zakończyło się wykonaniem przez 
wszystkich artystów piosenki pt. "Kochamy was". Następnie 
głos zabrał dyrektor szkoły Mateusz Przyjazny oraz zapro-
szeni goście. Dziękując za przygotowanie uroczystości, 
gratulowali dzieciom wielu talentów i pięknego występu. 
Wykonawcy otrzymali też słodycze ufundowane przez wła-
dze samorządowe gminy oraz owoce zakupione przez radę
rodziców naszej szkoły. Mamy nadzieję, że przedstawienie 
było miłym upominkiem i sprawiło babciom i dziadkom wie-
le radości. 
 
Konkurs Matematyczny 

13 lutego br. w Poznaniu odbył się etap wojewódz-
ki V Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego. Wśród fi-
nalistów znaleźli się również uczniowie naszej szkoły: Mar-
tyna Wosiek (kl. VIC), Bartosz Milczarek (kl. VIB) i Wiktor 
Janiak (kl. VIB). Miło nam poinformować, że Bartosz Mil-
czarek zdobył tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Ma-
tematycznego. Serdecznie gratulujemy tak wielkiego suk-
cesu! 

 
********** 

 
GIMNAZJUM W OPATÓWKU 
 
Poznajemy pracę wolontariuszy 

14 stycznia 2016 r. grupa młodzieży z gimnazjum 
w Opatówku pod opieką p. Moniki Ratajczyk, w ramach 
projektu "Poznajemy pracę polskich i zagranicznych wolon-
tariuszy", spotkała się w świetlicy "Samarytanin" w Kaliszu 
z opiekunami, wolontariuszami i podopiecznymi placówki. 
Podczas zajęć plastyczno-dekoratorskich oraz wspólnego 
posiłku i zabawy czas minął bardzo szybko i przyjemnie. 
Był to dla nas wszystkich rodzaj lekcji, podczas której mło-
dzi ludzie z klas drugich i trzecich gimnazjum mogli się spo-
tkać oraz zobaczyć, że ludźmi z pasją pomagania jest wię-
cej, że są inni rówieśnicy, którzy także poświęcają swój 
czas potrzebującym. 

Każdego dnia do "Samarytanina" przychodzi nawet 
kilkadziesiąt dzieci z osiedli Chmielnik i Tyniec, z rodzin bo-
rykających się z różnymi problemami. Dzieci mają tu moż-
liwość otrzymania pomocy w nauce i mogą rozwijać swoje 
zainteresowania. Spotkaniom w świetlicy towarzyszy także
kształtowanie właściwych postaw moralnych, dlatego pod-



Wiadomości Gminne str. 23/32 

opieczni objęci są dodatkową pomocą i biorą udział w zaję-
ciach socjoterapeutycznych oraz artterapeutycznych. Pro-
wadzący placówkę zwracają uwagę na fakt, że ważną rolę
w ich działalności pełnią wolontariusze angażujący się w
życie świetlicy. 
 
Spotkanie profilaktyczne z policją

23 lutego br. uczniowie naszej szkoły spotkali się z
przedstawicielami policji z wydziału ruchu drogowego w Ka-
liszu. Spotkanie miało na celu przypomnienie młodzieży
podstawowych zasad bezpieczeństwa na drodze, ale rów-
nież uświadomienie im odpowiedzialności karnej grożącej 
za nieprzestrzeganie prawa. 

W swojej prelekcji policjanci zwrócili uwagę na za-
grożenia związane z używaniem substancji psychoaktyw-
nych, które są bardzo niebezpieczne dla życia i zdrowia 
młodej osoby. Uczniowie mieli też okazję do zadawania py-
tań związanych z działaniem policji w sytuacjach kryzyso-
wych. 
 
Dni Kariery 

8 lutego br. kilka uczennic pod opieką doradcy za-
wodowego p. Moniki Ratajczyk, wzięło udział w VIII Dniu 
Kariery, który odbył się w Zespole Szkół Zawodowych im. 
Zesłańców Sybiru. Organizatorem przedsięwzięcia była Po-
radnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1 w Kaliszu. 
Głównym celem była promocja i przedstawienie ofert szkół
ponadgimnazjalnych z Kalisza kształcących na poziomie 
zasadniczej szkoły zawodowej i technikum. Po oficjalnym 
otwarciu Dnia Kariery przez Naczelnika Wydziału Edukacji 
Miasta Kalisza p. Mariusza Witczaka, odbyły się prezenta-
cje szerokiego wachlarza kierunków i zawodów poszcze-
gólnych szkół. Swoją propozycję edukacyjną miały możli-
wość przedstawić: Zespół Szkół Zawodowych im. Zesłań-
ców Sybiru wraz z Hufcem Pracy 15-1, Zespół Szkół Tech-
niczno-Elektrycznych, Zespół Szkół Ekonomicznych, Ze-
spół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Zespół Szkół
Samochodowych oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 2. Swoją ofertę zaprezentowały także przedstawicielki 
pracodawców firmy Comforty Com.40 Limited Sp. z o.o. w 
Nowych Skalmierzycach. 

Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji nastąpiła
przerwa, podczas której chętni gimnazjaliści wzięli udział w
konkursie z wiedzy o zawodach. Pozostali uczestnicy spo-
tkania zwiedzali Zespół Szkół Zawodowych im. Zesłańców 
Sybiru, mieli okazję porozmawiać i zebrać informacje oraz 
materiały reklamowe od przedstawicieli poszczególnych 
szkół ponadgimnazjalnych, a także skorzystać z przygoto-
wanego poczęstunku. Zaraz po przerwie nastąpiło ogło-
szenie wyników konkursów: "Na najlepszą teczkę zawodo-
znawczą" oraz konkursu z wiedzy o zawodach. Następnie 

wręczono nagrody i wyróżnienia. Uczennica Patrycja Racz-
kowska z klasy IId otrzymała wyróżnienie w konkursie doty-
czącym znajomości zawodów. W konkursie na najlepszą
teczkę zawodoznawczą brały udział uczennice: Paulina 
Sobczak, Anna Krawczyk, Wiktoria Grudziecka oraz Patry-
cja Raczkowska. Ich prace nie zyskały przychylności jury w 
Kaliszu, ale były najlepsze w Gimnazjum w Opatówku. 
 
Wybory do Samorządu Uczniowskiego 

Jak co roku, w lutym w naszej szkole odbyła się
kampania wyborcza kandydatów do Rady Samorządu 
Uczniowskiego. Były plakaty, ulotki, hasła i obietnice 
przedwyborcze. Kandydaci prezentowali swój program 
przekonując koleżanki i kolegów, że to właśnie im należy
zaufać. Ukoronowaniem akcji wyborczej były wybory, które 
- w głosowaniu tajnym, bezpośrednim i powszechnym - wy-
łoniły samorządową reprezentację szkoły. Każdy uczeń
szkoły oddał swój głos na jednego z kandydatów. 

Podczas apelu szkolnego w dniu 24 lutego żegna-
liśmy radę uczniowską, której roczna kadencja 2014/2015 
dobiegła końca. Dziękujemy Aldonie Kołtuniewskiej (kl. IIc), 
Aleksandrze Zimnej (kl. IIIa), Karolinie Janiak (kl. IIId) i Ga-
brieli Michalak (kl. IIb) za zaangażowanie, pracę na rzecz 
szkoły oraz wszelkie podjęte działania mające na celu 
uatrakcyjnienie życia szkolnego. Na pamiątkę uczennice 
otrzymały maskotkę - symbol naszej szkoły - puchatą sowę
"Szczęściarę" oraz słodkości, o które zadbali opiekunowie 
Samorządu Uczniowskiego. Podczas tegorocznych wybo-
rów do SU największe zaufanie koleżanek i kolegów zdoby-
ły: Agata Małoburska (kl. IIb), Anastazja Jaźwiec (kl. IIa), 
Natalia Zimna (kl. IId) oraz Ewelina Janiak (kl. IIc). Nowemu 
samorządowi życzymy mnóstwo zapału i owocnej pracy na 
cały rok. 
 
Spotkanie z cyklu "Poznajemy zawody" 

25 lutego br. w naszej szkole odbyło się kolejne 
spotkanie z cyklu "Poznajemy zawody". Odwiedził nas ra-
townik medyczny z Pogotowia Ratunkowego - p. Krzysztof 
Porada, który opowiadał o swojej pracy, o udzielaniu szyb-
kiej i sprawnej pomocy o charakterze ratowniczym w sta-
nach nagłego zagrożenia życia. Szybkie i trafne działania 
decydują tu o zachowaniu lub przywróceniu i podtrzymaniu 
podstawowych funkcji życiowych człowieka. Pan Krzysztof 
udzielił gimnazjalistom wyczerpujących informacji na temat 
drogi edukacyjnej jaką należy wybrać, aby zostać wykwali-
fikowanym ratownikiem medycznym. 

Uczniowie dowiedzieli się też od naszego gościa, 
jakie zalety i wady wiążą się z wykonywaniem prezentowa-
nego przez niego zawodu. Podkreślał, że praca ratownika 
medycznego nie wygląda tak jak w filmach. Jest to praca 
odpowiedzialna, trudna, ale też dająca ogromną satysfak-
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cję. Zawód wymaga predyspozycji takich jak: siła psychicz-
na, opanowanie, odporność na stres. Uczniowie mieli rów-
nież możliwość obejrzenia narzędzi pracy ratownika, które 
znajdują się na wyposażeniu karetki pogotowia. 

Na koniec gimnazjaliści zadawali pytania, mieli 
również możliwość indywidualnej rozmowy z ratownikiem. 
Panu Krzysztofowi serdecznie dziękujemy za poświęcony 
czas oraz podzielenie się tajnikami tego niezwykłego za-
wodu. 
 
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

1 marca obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych. W całej Polsce odbywały się uroczy-
stości, spotkania i masowe biegi tropem wilczym, upamięt-
niające walkę ponad 80-ciu tysięcy partyzantów antykomu-
nistycznych. 

Dziś podziemna armia odbiera należny jej honor. 
My też oddajemy im hołd, czcimy ich walkę i ofiarę, ale tak-
że ból i cierpienie. 
 
Tutoring drogą rozwoju uczniów 

Celem ogólnym tutoringu szkolnego jest wspiera-
nie ucznia (podopiecznego) w rozwoju, w planowaniu wła-
snej drogi edukacyjno-zawodowej i osiąganiu samodzielno-
ści i dojrzałości. Tutoring pomaga łączyć proces dydaktycz-
ny z procesem wychowawczym - cechuje go podejście do 
ucznia jako osoby, która działa w wielu środowiskach, nie 
tylko w szkole. 

Tutoring jest procesem i relacją trwającą od pół ro-
ku do kilku (kilkunastu) lat. Proces ten angażuje uwagę tu-
tora, który aby móc wspierać ucznia, musi go dobrze po-
znać jako osobę (mocne/słabe strony, sytuację i doświad-
czenia, potrzeby i plany). Spotkania ucznia z tutorem są

zaplanowane w regularnych odstępach czasu (co tydzień-
dwa), zapewnia to możliwość czuwania nad postępami 
ucznia oraz modyfikowanie celów zgodnie z bieżącą sytu-
acją i potrzebami. Spotkania te odbywają się w szkole i 
trwają od kilkunastu minut do godziny. 
Tutoring zakłada cztery etapy współpracy: 
- poznanie ucznia (jego talentów, mocnych i słabych 

stron, preferowanych stylów uczenia się, wartości, pla-
nów życiowych), 

- wspólne wyznaczenie celów edukacyjnych, w osią-
gnięciu których pomocny może być tutor i zaplanowa-
nie działań zmierzających do ich osiągnięcia, 

- realizację przyjętego planu współpracy, 
- podsumowanie efektów współpracy tutorskiej. 
Korzyści płynące z tutoringu: 
- uczeń ma stworzone warunki i pomoc do wszechstron-

nego rozwoju, 
- może regularnie spotykać się z nauczycielem - tuto-

rem, który ma czas zarezerwowany tylko dla niego i 
traktuje go jako indywidualność,

- na spotkaniach uczeń może, między innymi dzięki wy-
korzystaniu testów czy ćwiczeń, poznać swoje uzdol-
nienia i predyspozycje, co ułatwia planowanie dalszej 
drogi edukacyjnej i zawodowej, 

- tutor może pomóc uczniowi w wyznaczaniu celów na 
przyszłość oraz towarzyszyć w ich realizowaniu - za-
równo uczniowi uzdolnionemu, jak i temu, który boryka 
się z różnego rodzaju trudnościami, 

- nauczyciel ma możliwość lepszego poznania i współ-
pracy z uczniem. 

 
********** 

 
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHEŁMCACH 
 
Konkurs recytatorski 

Pod koniec grudnia 2015 r. w Gimnazjum w Opa-
tówku odbył się II Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Po-
ezji Angielskiej i Niemieckiej "Merry Weihnachten". Konkurs 
składał się z 2 części. Podczas pierwszej do rywalizacji 
stanęli uczniowie gimnazjum. Naszą szkołę reprezentowa-
ły: Patrycja Krasnowska (kl. IIIb), Maja Guzielak (kl. II) i Ju-
lia Raszewska (kl. II). Patrycja za przepiękną recytację
wiersza "A Christmas Lesson" zajęła I miejsce. 

W części drugiej przeznaczonej dla klas szóstych 
SP, naszą szkołę reprezentowała Wiktoria Kowalczyk, która 
wykonaniem wiersza "The colours of Christmas" zajęła I
miejsce oraz Wiktoria Michalska, która zajęła III miejsce. 
Konkurs miał na celu szerzyć zainteresowanie nauką języ-
ka angielskiego i niemieckiego wśród uczniów szkoły pod-
stawowej i gimnazjum, rozwijać zainteresowanie poezją
obcojęzyczną, w tym poezją o tematyce bożonarodzenio-
wej, doskonalić wymowę oraz umiejętności interpretacji 
tekstów literackich, a także kształcić umiejętność prezento-
wania się przed szerszą publicznością.

Podsumowanie projektu profilaktycznego 
W roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkól im. 

Jana Pawła II w Chełmcach, w ramach wczesnej profilakty-
ki, realizowany był Program "Cukierki". Zajęcia odbywały
się w okresie od 12 października do 15 grudnia 2015 r. Za-
jęcia prowadzone były przez Iwonę Frątczak, a uczestni-
czyli w nich uczniowie z kl. IIa (14 uczniów), kl. IIb (15 
uczniów) oraz kl. IV (19 uczniów). Program "Cukierki" to za-
jęcia, w których nauczyciel podjął temat zagrożeń związa-
nych z substancjami zabierającymi wolność.

Program powstał w oparciu o bajkę autorstwa 
Agnieszki Grzelak. Czytanie fragmentów bajki "Cukierki" 
podczas spotkań z uczniami było pretekstem do podjęcia 
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tematu. Problem używania substancji psychoaktywnych nie 
został ukazany wprost. Lektura pobudzała do przemyśleń,
refleksji, uczyła prawidłowych zachowań w sytuacji zagro-
żenia. Dzieci otrzymały informacje gdzie szukać pomocy. 
Połączenie bajki z aktywną pracą dało możliwość szukania 
dróg rozwiązań. Wskazane zostały sposoby wzmacniania 
czynników chroniących, takich jak więź z bliskimi dorosłymi 
i nawiązywanie relacji z rówieśnikami. Dzieci nabyły umie-
jętności, które mogą doskonalić w następnych latach roz-
woju i edukacji. 
 
Mistrzostwa Gminy Opatówek w piłce siatkowej 

7 lutego br. nasza szkoła była gospodarzem Mi-
strzostw Gminy Opatówek szkół podstawowych w piłce 
siatkowej dziewcząt. Drużyna Zespołu Szkół im. Jana Paw-
ła II w Chełmcach zajęła w nich drugie miejsce. Wyniki za-
wodów: I miejsce - SP w Rajsku, II miejsce - SP w Chełm-
cach, III miejsce - SP w Tłokini Wielkiej. 

Natomiast w piątek 19 lutego gościliśmy w naszej 
szkole szkoły biorące udział w Mistrzostwach Gminy Opa-
tówek w piłce siatkowej chłopców. Miło nam poinformować,
że drużyna Szkoły Podstawowej w Chełmcach, której opie-
kunem jest Magdalena Karolak, została Mistrzem Gminy 
Opatówek. Nasi chłopcy pokonali swoich kolegów z Tłokini 
Wielkiej i Rajska. Klasyfikacja końcowa: I miejsce - SP w 
Chełmcach, II miejsce - SP w Tłokini Wielkiej, III miejsce - 
SP w Rajsku. 
 
Konkurs matematyczny 

Uczniowie naszej szkoły brali udział w ogólnopol-
skim konkursie Alfik Matematyczny 2015 - Łowcy Talentów 
"Jersz". W XXI edycji konkursu w naszej placówce wzięli 
udział zarówno uczniowie szkoły podstawowej, jak i gimna-
zjum. 

Dyplomy uznania otrzymali: Joanna Cofalska (kl. III 
gim.) - 22 miejsce w woj. wielkopolskim (nauczyciel: L. Ka-
łuża), Nikola Tułacz (kl. IV SP) - 63 miejsce w woj. wielko-
polskim (nauczyciel: H. Krawczyk), Patrycja Malkowska (kl. 
II gim.) - 124 miejsce w woj. wielkopolskim (nauczyciel: L. 
Kałuża), Bartek Koło (kl. III SP) - 164 miejsce w woj. wiel-
kopolskim (nauczyciel: I. Frątczak), Weronika Rosińska (kl. 
V SP) - 193 miejsce w woj. wielkopolskim (nauczyciel: H. 
Krawczyk). 
 
Święto Babci i Dziadka 

W naszej szkole zapraszanie babć i dziadków na 
uroczystość z okazji ich święta jest tradycją na stałe wpisa-
ną w repertuar imprez przedszkolnych. Święto Babci i 
Dziadka to dzień niezwykły, nie tylko dla dzieci, ale przede 
wszystkim dla babć i dziadków. To dzień pełen uśmiechów, 
wzruszeń i łez radości. 

W oddziałach przedszkolnych, pod opieką Beaty 
Kalety, Anny Chlebio i Karoliny Tupały, odbyła się wspania-
ła uroczystość. Dzieci wraz z wychowawczyniami przygo-
towały program artystyczny, podczas którego zaprezento-
wały wierszyki, piosenki oraz układy taneczne. 

Po części artystycznej babcie i dziadków zapro-
szono na słodki poczęstunek przygotowany przez mamy. 
Na pamiątkę tej uroczystości wykonano zdjęcia wnukom i 
ich dziadkom. 
 
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

1 marca w naszej szkole odbyła się uroczysta aka-
demia z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych. 

Uczniowie klas gimnazjalnych pod opieką Krzysz-
tofa Drobnika i Katarzyny Juskowiak przygotowali uroczy-
stość, która była piękną lekcją historii o bohaterskich żoł-
nierzach antykomunistycznego i niepodległościowego pod-
ziemia. 
 
Podziękowanie 

W imieniu uczniów Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 
w Chełmcach dziękuję wszystkim osobom prywatnym, fir-
mom, organizacjom i instytucjom, które w jakikolwiek spo-
sób przyczyniły się do organizacji Walentynkowego Balu 
Charytatywnego na rzecz naszej szkoły w dniu 6 lutego br. 
Szczególne podziękowania należą się radzie rodziców 
działającej przy naszej szkole. 

Dziękuję także osobom, które udekorowały salę,
przygotowały loterię fantową, pokaz laserowy oraz zadbały
o wszystkie rzeczy mające wpływ na okazałość i atrakcyj-
ność balu: Aneta Tułacz, Anna Koło, Kinga Wesołowska, 
Marta Krzywda, Edyta i Dariusz Mikietynowie, Monika Sta-
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churska, Violetta Wikaryjczyk, Aneta Krygier, Katarzyna 
Sobiś, Jolanta Czajka. Organizację Balu Charytatywnego 
2016 wsparły następujące osoby, firmy i instytucje: 
- Wójt Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki 
- Firma NESTLE Polska Oddział w Kaliszu 
- Zakład mięsny pp. Wioletty i Jacka Bzderków z Wolicy 
- pp. Elżbieta i Krzysztof Piechota Restauracja Gościniec 

Szałe
- FIRECONTROLE systemy przeciwpożarowe Michał

Kaliński 
- Biuro rachunkowe Honoraty i Piotra Walisiów 
- JAMI-PAK Michał Juszczak, Jakub Wojtysiak 
- Hurtownia budowlana CHATA pp. Barbary i Waldema-

ra Łuczaków 
- pp. Anna i Tomasz Mikusińscy 
- pp. Ilona i Mariusz Juszczakowie 
- pp. Małgorzata i Andrzej Brodziakowie 
- Firma JUMAX pp. Marty i Aleksandra Raszewskich 
- Sklep spożywczy p. Anety Wenderskiej 
- STUDIO S - zakład kosmetyczny p. Sylwii Chowańskiej 
- Sklep spożywczy p. Anny Jabłońskiej i p. Bożeny Woj-

tysiak 
- Firma ALANDO Andrzej Donat 
- pp. Bożena i Bogusław Kulawinek 
- pp. Agnieszka i Mariusz Młynek 
- pp. Karolina i Paweł Kopeć
- Salon fryzjerski p. Violetty Dąbrowskiej 
- Firma DEKORIAN 
- Firma KAL-GASTRO 
- pp. Ewa i Grzegorz Delebis 
- rada rodziców i grono pedagogiczne Zespołu Szkół im. 

Jana Pawła II w Chełmcach oraz uczniowie i ich rodzi-
ce, którzy przygotowali fanty na bal 

- Ochotnicza Straż Pożarna w Chełmcach 
- p. Krzysztof Waszak - kucharz 
- DJ RARY, DJ JERRY - muzyka 
 

Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Chełmcach 
Tomasz Mikucki 

 
********** 

 
ZESPÓŁ SZKÓŁ W RAJSKU 
 
Spotkanie harcerzy i zuchów w Rajsku 

Kurs Zastępowych i Przybocznych to całoroczny 
cykl szkoleń organizowanych przez Hufiec ZHP Powiatu 
Kaliskiego dla harcerzy z drużyn Hufca, którzy mają pełnić
w drużynach funkcje przybocznych i zastępowych, dzieląc
się zdobytą wiedzą i doświadczeniem z pozostałymi człon-
kami drużyn. Kurs skierowany jest do uczniów klas V i VI 
szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjum. Zajęcia 
prowadzone są w systemie comiesięcznym, obejmującym 
dwa dni pobytu z noclegiem. Każde spotkanie odbywa się
w innej miejscowości, zazwyczaj w szkole, która jest jedno-
cześnie siedzibą drużyny hufca. Obecnie trwa już 5 edycja 
kursu. Zajęcia kursu ZiP odbyły się 26 i 27 lutego w Zespo-
le Szkół w Rajsku. Uczestniczyło w nich 55 kursantów - 
harcerzy i zuchów z 8 drużyn Hufca pod opieką 9 instrukto-
rów (drużynowych). Zajęcia dotyczyły przygotowania do 
przyrzeczenia harcerskiego i obietnicy zuchowej. Wieczor-
ne ognisko z harcerskimi piosenkami i marsz nocny szla-
kiem ciekawych miejsc Rajska zakończył pierwszy dzień
kursu. 

Następnego dnia po śniadaniu odbywały się zaję-
cia szkoleniowe, które po obiedzie podsumowano biegiem 
harcerskim sprawdzającym wiedzę i umiejętności przystę-
pujących do przyrzeczenia i obietnicy. Szkolenia i punkty 
podczas biegu przygotowane były przez harcerzy starszych 

i wędrowników, którzy uczestniczą w kursie zdobywając ko-
lejne stopnie harcerskie i umiejętności przekazywania wie-
dzy. Ognisko podsumowujące kurs było jednocześnie miej-
scem uroczystej obietnicy zuchów i przyrzeczenia harcerzy, 
którzy otrzymali znaczki zuchowe i krzyże harcerskie. 

Gospodyniami zajęć kursowych były drużynowe 
DH z Rajska dh Agata i dh Bernadetta. Ich zaangażowanie 
wraz z serdecznym wsparciem dyrektor szkoły przełożyły
się na miły i bezpieczny pobyt w Rajsku. Nad sprawnym 
przebiegiem kursu czuwał dh Jacek Kamiński - komendant 
ZHP Powiatu Kaliskiego. 
 
Rolka kolarska 

18 lutego br. odbył się w naszej szkole V spraw-
dzian na rolce kolarskiej. Nad sprawdzianem pieczę spra-
wowali: pasjonat kolarstwa Bronisław Krakus, trener Szkółki 
Kolarskiej w Opatówku działającej przy Kaliskim Towarzy-
stwie Kolarskim Daniel Kupczyk i nauczycielka wychowania 
fizycznego Ewa Cichorek. 

W sprawdzianie udział wzięło 22 uczniów z klas IV-
VI. Najlepsze wyniki osiągnęli uczniowie: Oliwia Suchecka i 
Paulina Marciniak z klasy IV; Anna Kopeć, Anna Długaś,
Patrycja Łuczak i Nikola Cholajda z klasy V oraz Amelia 
Jaworska, Dominika Suchecka, Martyna Anyszewska i Mar-
ta Strzelczyk z klasy VI. 
 
Konkurs Świąteczny 

10 grudnia 2015 roku w I LO im. Adama Asnyka w 
Kaliszu odbyła się kolejna edycja Konkursu Świątecznego 
na najbardziej pomysłowe ozdoby świąteczne, tj.: wieńce 
adwentowe wg tradycji niemieckiej, skarpety świąteczne wg 
tradycji angielskiej oraz najlepiej zaśpiewaną kolędę w ję-
zyku angielskim i niemieckim. Oceniany był wkład pracy au-
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tora, samodzielnie skomponowane i wykonane elementy, 
wierność tradycji i kreatywność, zaś podczas oceny kolędy, 
jej interpretacja, wyraz artystyczny oraz wymowa. 

Prace zostały wyeksponowane w auli liceum i oce-
nione przez jury złożone z uczniów i nauczycieli I LO. 
Uczniowie mieli również możliwość obejrzenia prezentacji 
multimedialnej szkoły, z głównym naciskiem na grupy języ-
kowe. Michalina Rychlewska - uczennica klasy III uzyskała
I miejsce za wykonanie wieńca adwentowego. Uczennica 
klasy I Aleksandra Pilarska otrzymała wyróżnienie za wy-
konanie kolędy w języku niemieckim "Stille Nacht". 
 
Spotkanie z policjantkami 

W ostatnią środę lutego zawitali do naszej szkoły
wyjątkowi goście. Były to przedstawicielki Komendy Miej-
skiej Policji w Kaliszu: Monika Rataj i Agnieszka Olejnik-
Mucha. Funkcjonariuszki na spotkaniu z uczniami gimna-
zjum i klasy VI omówiły zagadnienia dotyczące szeroko ro-
zumianego bezpieczeństwa. Głównym celem pogadanki 
było przeciwdziałanie przemocy i agresji, która dotyczy nę-
kania, zastraszania, wyłudzania pieniędzy, nakłaniania do 
używek, cyberprzemocy, czy przemocy fizycznej. 

Uczestniczące w spotkaniu policjantki omówiły
aspekty prawne nieodpowiedzialnych zachowań. Wskazy-
wały na czyny karalne popełniane przez młodych ludzi i 
konsekwencje negatywnych zachowań tego typu. Ponadto 
na spotkaniu przedstawione zostały zasady bezpiecznego 
korzystania z Internetu. Funkcjonariuszki podkreślały, że
anonimowość w sieci jest tylko pozorna. Przestrzegały
uczniów przed konsekwencjami wynikającymi z umiesz-
czania na portalach społecznościowych fotografii i filmów 
mogących urazić, ośmieszyć lub poniżyć inną osobę.

W indiańskiej wiosce 
12 lutego odbyła się w naszej szkole uroczystość z 

okazji Dnia Babci i Dziadka. Swoją obecnością zaszczycili 
nas licznie przybyli dziadkowie uczniów naszej szkoły, go-
ście z DPS w Liskowie oraz Sekretarz Gminy Opatówek 
Krzysztof Dziedzic. Uczniowie zabrali swoich gości do wio-
ski indiańskiej, w której zaprezentowali tańce i śpiewy ple-
mienne. 

Najważniejszym punktem programu było przed-
stawienie teatralne pt.: "W indiańskiej wiosce. Komedia dla 
dorosłych w trzech aktach". Jego główni bohaterowie - bab-
cia i dziadek: Helena i Stanisław Rajscy odbywają pełną
atrakcji, wakacyjną podróż do wioski indiańskiej, po której 
dochodzą do wniosku, że wszędzie dobrze, ale w domu 
najlepiej! Przy słodkim poczęstunku czas pobytu podczas 
uroczystości umilała gościom swym występem Orkiestra 
Dęta OSP z Rajska pod batutą Adriana Wałowskiego wy-
stępująca wraz z mażoretkami prowadzonymi przez Natalię
Miklas. Uroczystość przygotowały nauczycielki: Marta Le-
wicka i Kamila Leśniewicz. 

Konkurs Recytatorski Poezji Angielskiej i Niemieckiej 
16 grudnia 2015 roku uczennice naszego gimna-

zjum wzięły udział w II Międzyszkolnym Konkursie Recyta-
torskim Poezji Angielskiej i Niemieckiej "Merry Weihnach-
ten", który odbył się w Gimnazjum im. Agatona i Stefana 
Gillerów w Opatówku. Tematem przewodnim prezentowa-
nej angielskiej i niemieckiej poezji były święta Bożego Na-
rodzenia. 

Uczennice klasy II, Zuzanna Świerek oraz Justyna 
Antczak, zaprezentowały wiersze w języku niemieckim. Zu-
zanna Świerek otrzymała III miejsce za recytację utworu 
"Liebster Jesu, sei willkommen", którego autorem jest Sa-
muel Groβer. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów ! 

 
********** 

 
ZESPÓŁ SZKÓŁ W TŁOKINI WIELKIEJ 
 
Zabawa choinkowa 

Ostatniego dnia przed upragnionymi przez wszyst-
kich feriami zimowymi odbyła się choinka szkolna. To co-
roczne spotkanie uczniów, ich rodziców, krewnych, na-
uczycieli, zaproszonych gości i mieszkańców stało się tra-
dycją szkoły, a nawet urosło do rangi wielkiego integrujące-
go wydarzenia. 15 stycznia hala sportowa zamieniła się w
wielką salę balową. Jako pierwsi bawili się uczniowie klas I-
III oraz dzieci z przedszkola, które połączyły zabawę z ob-
chodami Święta Babci i Dziadka. 

Na uroczystość przybyli: Sekretarz Gminy Opató-
wek Krzysztof Dziedzic, Janina Banasiak, przewodnicząca 
rady rodziców Arleta Reksa, dyrektor szkoły Teresa Kobier-
ska oraz ukochane babcie i ukochani dziadkowie, dla któ-
rych wnuczęta przygotowały wiele niespodzianek. Klasa I i 
II rozpoczęła od zatańczenia staropolskiego poloneza, po 
którym "Misiaczki" zaprezentowały układ do "Tańca węgier-
skiego" J. Brahmsa. Z kolei dzieci z grupy "Słoneczka" 
przedstawiły perypetie związane z wyrywaniem rzepki, a 
dziewczynki z klasy II zaprosiły na pokaz współczesnego 
układu tanecznego. Trzecioklasiści zatańczyli cza-czę, a w
"Walcu kwiatów" Piotra Czajkowskiego ujrzeliśmy ponownie 
"Słoneczka". Za serce i dobroć wszystkie dzieci podzięko-
wały wierszami i piosenkami. Na koniec wnuczęta wręczyły
babciom i dziadkom upominki, a potem przyszedł czas na 
wspólną zabawę.

Od godziny 16 salą zawładnęli starsi uczniowie, 
którzy w świetnych humorach dali się porwać przebojom i 
wesołym rytmom. Dzięki poczęstunkowi przygotowanemu 
przez radę rodziców, uczestnicy zabawy choinkowej czer-
pali wciąż nowe siły do dalszej zabawy, za co rodzicom 
bardzo dziękujemy. Dzieci, młodzież, absolwenci, rodzice i 
nauczyciele doskonale się bawili. Jednak wszystko co do-
bre, szybko się kończy. Dobiegł końca zimowy, zaśnieżony 
i roztańczony wieczór, a wspomnienia tych miłych chwil na 
długo pozostaną w pamięci. Serdecznie dziękujemy radzie 
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rodziców, sponsorom za ufundowane paczki dla dzieci i 
upominki dla zwycięzców w konkursach. 
 
Dni Kariery 

8 lutego, w ramach programu preorientacji zawo-
dowej, uczniowie klasy trzeciej gimnazjum wraz z wycho-
wawczynią wzięli udział w VIII Dniu Kariery. Spotkanie zo-
stało zorganizowane przez Poradnię Psychologiczno - Pe-
dagogiczną Nr 1 w Kaliszu oraz Zespół Szkół Zawodowych 
im. Zesłańców Sybiru w Kaliszu. Uczniowie obejrzeli pre-
zentacje wybranych zawodów na poziomie kształcenia 
technikum lub zasadniczej szkoły zawodowej, przygotowa-
ne przez wszystkie kaliskie szkoły ponadgimnazjalne. 

Następnie zwiedzili budynek Zespołu Szkół Zawo-
dowych im. Zesłańców Sybiru. Julia Reksa zdobyła wyróż-
nienie w przeprowadzonym konkursie wiedzy o zawodach. 
Podczas spotkania uczniowie rozmawiali z przedstawicie-
lami szkół, uzyskali potrzebne informacje, które pomogą im 
dokonać właściwego wyboru. Dzięki temu w przyszłości 
będą czerpać satysfakcję z wykonywanego zawodu. 
 
Gala kabaretów 

8 marca, z okazji Dnia Kobiet, w Zespole Szkół w
Tłokini Wielkiej odbyła się pierwsza w historii szkoły gala 
kabaretów. Jej tematem przewodnim były oczywiście kobie-
ty, ponieważ tego dnia to właśnie one obchodziły swoje 
święto. Prowadzący galę - Cezary Mażuchowski zasugero-
wał, aby na wszystkie skecze patrzeć z przymrużeniem 
oka. Wodzirej pytał publiczność o typowe zachowania płci 
pięknej. Mężczyźni twierdzili, że kobiety są cały czas na 
diecie, że często marudzą i że długo szykują się do wyjścia. 

Kabaret Neo-babeczka przedstawił zabawną sytu-
ację w restauracji. Kabaret Moralnych Kobiet ukazał męż-
czyznę, który bardzo długo musiał czekać na swoją żonę,
gdyż ta nie mogła zdecydować się na to, w której kreacji 
ma pójść na imprezę. Kabaret Ani Mru Mru Dziewczyno po-
równał czas rozmowy telefonicznej kobiety i mężczyzny. 
Różnica była drastyczna. Kabaret Parapaniusia zaprezen-
tował kobietę, która wybrała się do SPA, gdzie gorączkowo 
poszukiwała sposobu na cofnięcie zegara biologicznego. 
Jako ostatni zaprezentował się Kabaret Męczących Kobiet. 
Jak sama nazwa wskazuje - w tym skeczu żona dręczyła
pytaniami męża, gdy ten chciał pójść spokojnie spać.
Wszyscy chłopcy z klas II i III gimnazjum doskonale wcielili 
się w role kobiet - o czym świadczyć mogą gromkie brawa 
oraz szczere wybuchy śmiechu publiczności. 
 
Rozgrywki w piłce siatkowej 

Zespół Szkół w Tłokini Wielkiej był ostatnio areną
rozgrywek sportowych. 13 stycznia odbyły się Mistrzostwa 
Gminy w Piłce Siatkowej dziewcząt. Wyniki rywalizacji 

przedstawiają się następująco: I miejsce - Gimnazjum w 
Opatówku, II miejsce - Gimnazjum w Chełmcach, III miej-
sce - Gimnazjum w Tłokini Wielkiej, IV miejsce - Gimna-
zjum w Rajsku. 

3 lutego rywalizowali ze sobą chłopcy: I miejsce - 
Gimnazjum w Tłokini Wielkiej, II miejsce - Gimnazjum w 
Chełmcach, III miejsce - Gimnazjum w Rajsku. Rozgrywki 
przebiegły w sportowej atmosferze, sportowcy grali fair 
play, a kibice gorąco dopingowali swoich faworytów. Każda 
z drużyn w nagrodę otrzymała dyplom i piłkę. Organizator-
kami mistrzostw były: Maria Jolanta Marciniak i Agnieszka 
Figiel, a nad całością czuwała dyrektor szkoły Teresa Ko-
bierska. 
 
Walentynki 

"Bez miłości świat jest pusty...", dlatego uczniowie 
klasy IV wypełnili wszystkim piątkowy poranek miłością i
dobrym humorem. Społeczność uczniowska oraz nauczy-
ciele spędzili walentynki z programem "Jaka to melodia?". 
Aktorzy zapewnili uczniom i nauczycielom świetną muzykę
oraz wspaniałą atmosferę. Prowadzący program - Kazik 
Serduszko - zaprosił do programu trzech wyjątkowych 
uczestników: Narcyza, Różę oraz Pakosława, którzy mieli 
za zadanie odgadywać tytuły znanych piosenek o miłości. 
Za każde poprawnie odgadnięte hasło uczestnicy otrzymy-
wali serduszko. Walka była zacięta, jednak do finału mogła
przejść tylko jedna osoba. Najwięcej serduszek uzbierała
Róża i to ona miała za zadanie w finale odgadnąć 10 tytu-
łów piosenek. 

"Do zakochania jeden krok", "Serduszko puka w 
rytmie cza-cza", "Miód malina" - te i inne utwory znała nie 
tylko Róża, ale cała publiczność, która po cichutku je pod-
śpiewywała. Finalistka podała wszystkie 10 tytułów piose-
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nek i tym samym jako nagrodę otrzymała bon na zakup 
produktów na serce oraz najnowszy model samochodu 
BMW... jak się okazało - zabawkowy. Rozczarowanie Róży
było ogromne, ale za to publiczność bawiła się do łez. 
 
Finał WOŚP

Już po raz kolejny uczniowie naszej szkoły z
ogromnym zaangażowaniem przyłączyli się do wspierania 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zbierano fundusze 
na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycz-
nych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej senio-
rów. 

Uczniowie klasy trzeciej gimnazjum - wolontariu-
sze: Aleksandra Banasiak, Aleksandra Bryła, Michał Jach, 
Witold Michalak, Kacper Nawrocki, Dawid Nogaj, Natalia 
Olejniczak, Natalia Pilas, Julia Reksa, Jakub Strzałka, Ka-
mil Wiatrowski i Ewa Zawadzka zebrali kwotę 2401,04 zł.
Składamy ogromne podziękowania wszystkim darczyńcom. 
Jesteśmy wdzięczni za wsparcie, za wielkie serce i dobrą
wolę.

Wycieczka do Kalisza 
9 marca uczniowie klasy IV wraz z opiekunami - 

Beatą Przybylską i Rafałem Mrozińskim wybrali się na wy-
cieczkę do Kalisza. Wycieczkę z okazji Dnia Kobiet zorga-
nizowali chłopcy jako dowód sympatii dla swoich koleża-
nek. W programie wycieczki było zwiedzanie najbardziej 
urokliwych miejsc najstarszego miasta w Polsce. Uczniowie 
spacerowali po parku miejskim, obserwowali budzącą się
ze snu zimowego przyrodę i dokarmiali ptaki. 

Kolejnym punktem było obejrzenie Teatru im. Woj-
ciecha Bogusławskiego, Ratusza, Bazyliki św. Józefa oraz 
Baszty Dorotki. Kulminacyjnym punktem wycieczki była wi-
zyta w kręgielni. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z
podstawami bowlingu. Klasa podzieliła się na dwa zespoły i
próbowała swoich sił w grze na punkty. Dla niektórych 
uczniów był to pierwszy kontakt z tą ciekawą dyscypliną
sportu. Po uśmiechach dzieci było widać, że zabawa im się
bardzo podobała. 
 
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

1 marca odbył się apel z okazji Narodowego Dnia 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych. To święto państwowe upa-
miętniające żołnierzy antykomunistycznego i niepodległo-
ściowego podziemia. Uczennice klasy trzeciej gimnazjum: 

Aleksandra Banasiak, Aleksandra Bryła, Natalia Olejniczak, 
Natalia Pilas i Julia Reksa zaprezentowały część historii, 
która odnosiła się do postaci, działań oraz tragicznego losu 
Żołnierzy Wyklętych. Przypomniały jak ważna jest pamięć o 
tych, którzy tak heroicznie walczyli o wolną Polskę.

Święto ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy za 
świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i 
przywiązania do tradycji niepodległościowych oraz za krew 
przelaną w obronie Ojczyzny. Uczciliśmy pamięć tych, któ-
rzy po 1944 roku nie zgadzali się na sowietyzację kraju i 
komunistyczną władzę, płacąc za swoją postawę często 
najwyższą cenę. Gimnazjalistki zakończyły apel odśpiewa-
niem pieśni patriotycznej pt. "Dziś idę walczyć Mamo !". 
 

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

GOPS DLA PODOPIECZNYCH 
 

Program "Wczesna Profilaktyka Program Cukierki" 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku, 

zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narko-
manii Gminy Opatówek na 2015 rok, w październiku, listo-
padzie i grudniu br. skoordynował realizację programu 
"Wczesna Profilaktyka Program Cukierki". Warsztaty zosta-
ły przeprowadzone w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w 
Chełmcach dla trzech klas na poziomie szkoły podstawowej 
w wymiarze 10 godzin dydaktycznych dla każdej grupy. 
Łącznie w zajęciach uczestniczyło 48 uczniów, a przepro-
wadziła je Iwona Frątczak posiadająca uprawnienia do re-
alizacji powyższego programu. Program CUKIERKI to czas 
dorosłego dla dziecka, w którym dorosły podejmuje rozmo-
wę z dzieckiem na temat zagrożeń związanych z substan-
cjami zabierającymi wolność. Przedsięwzięcie to realizo-
wane jest w oparciu o bajkę pod tym samym tytułem autor-
stwa Agnieszki Grzelak. Ta forma pracy uwzględnia prawi-
dłowości rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym i wcze-
snoszkolnym. Dzięki temu uczniowie podczas warsztatów z 
większą swobodą nazywali i określali uczucia postaci lite-
rackich. 

Uczestnicy podejmowali temat przez pryzmat wy-
obrażonej sytuacji ujmującej problem w pewne ramy. Po-
trzeba naśladowania innych ułatwiła dzieciom nauczenie 
się adekwatnych do sytuacji form zachowań, co przyczyniło
się do powodzenia w realizacji warsztatów. Używanie opo-
wiadań, gdzie bohaterowie przedstawiają zachowania, któ-
re spowodowały autentyczną radość z rozwiązania proble-
mu, przyniosło nadzieję, że dzieci dzięki temu nauczyły się
takich zachowań. Problem używania substancji psychoak-
tywnych nie został ukazany wprost. Warsztaty wyposażyły
dzieci w wiedzę umożliwiającą zidentyfikowanie złych sytu-
acji. Uczniowie nabyli umiejętności do prawidłowego za-
chowania w sytuacji zagrożenia, a także otrzymali informa-
cję gdzie szukać pomocy. Wskazane zostały sposoby 
wzmocnienia czynników chroniących więzi z bliskimi oso-
bami dorosłymi i nawiązywania relacji z rówieśnikami. Re-
alizacja programu odbyła się w ramach Gminnego Progra-
mu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opatówek na 2015 
rok. 
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Zajęcia wychowawczo - profilaktyczne "Spójrz inaczej 
na agresję"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w miesią-
cach październiku, listopadzie i grudniu br. skoordynował
realizację programu zajęć wychowawczo - profilaktycznych 
"Spójrz inaczej na agresję". Warsztaty zostały przeprowa-
dzone na terenie: 
- Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku 

dla czterech klas II w wymiarze 12 godzin dydaktycz-
nych dla każdej grupy, łącznie w zajęciach uczestniczy-
ło 93 uczniów; 

- Zespołu Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku dla 
dwóch klas I w wymiarze 12 godzin dydaktycznych dla 
każdej grupy, łącznie w zajęciach uczestniczyło 45 
uczniów; 

- Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Chełmcach dla jed-
nej klasy II i dwóch klas III w wymiarze 10 godzin dy-
daktycznych dla każdej grupy, łącznie w zajęciach 
uczestniczyło 51 osób. 

Warsztaty przeprowadziły panie: Anna Marszał-Olejnik, 
Anna Nowińska, Magdalena Karolak oraz Elżbieta Szym-
czak stanowiące kadrę pedagogiczną posiadającą upraw-
nienia do realizacji programu zajęć wychowawczo - profi-
laktycznych "Spójrz inaczej na agresję". Program ten, pozy-
tywnie zaopiniowany przez Ministerstwo Edukacji Narodo-
wej, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych oraz Polskie Towarzystwo Psychologiczne, od 
ponad 15 lat jest wprowadzany w wielu szkołach podsta-
wowych, gimnazjach i świetlicach socjoterapeutycznych w 
Polsce. Stanowi profilaktykę dotyczącą całego procesu po-
wstawania negatywnych zachowań u dzieci i młodzieży. 
Uczy rozumienia siebie i innych, rozpoznawania i zaspoka-
jania własnych potrzeb, wyrażania emocji w konstruktywny 
sposób, lepszego radzenia sobie z różnymi problemami 
oraz umiejętności dobrego współżycia z innymi i znajdowa-
nia w sobie oparcia w trudnych sytuacjach tak, aby w przy-
szłości nie sięgać po środki uzależniające. 

Młodzież chętnie i aktywnie uczestniczyła w warsz-
tatach, podejmowała konstruktywne dyskusje i poszukiwała
rozwiązań symulowanych sytuacji problemowych. Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej składa szczególne wyrazy 
podziękowania p. Jolancie Pokojowej - dyrektorowi Gimna-
zjum im. Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku, p. Mar-
kowi Janiakowi - dyrektorowi Zespołu Szkół im. St. Mikołaj-
czyka w Opatówku oraz p. Tomaszowi Mikuckiemu - dyrek-
torowi Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Chełmcach za 
umożliwienie przeprowadzenia zajęć dla młodzieży. Reali-
zacja programu odbyła się w ramach Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 
terenie Gminy Opatówek na 2015 rok. 
 
Wywiadówki profilaktyczne dla rodziców 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku, 
zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych na terenie gminy Opatówek 
na 2015 rok, w listopadzie i grudniu br. zrealizował akcję
wywiadówek profilaktycznych dla rodziców. Wywiadówki 
takie zrealizowane zostały w opatóweckich szkołach: Gim-
nazjum im. Agatona i Stefana Gillerów, Zespole Szkół im. 
St. Mikołajczyka oraz w Szkole Podstawowej im. J. Kuso-
cińskiego. Wywiadówki ukierunkowane były na dostarcze-
nie rodzicom wiedzy na temat uzależnień (alkohol, narkoty-
ki, dopalacze, nikotyna), zawierały elementy informacyjne i 
edukacyjne. Uczestnikami wywiadówek byli rodzi-
ce/opiekunowie dzieci i młodzieży uczęszczających do wy-
żej wymienionych szkół. Celem powyższego przedsięwzię-
cia było między innymi: 
- przeciwdziałanie sięganiu po środki psychoaktywne 

przez młodzież,

- zapoznanie z negatywnymi skutkami zażywania środ-
ków psychoaktywnych, 

- wzbogacenie wiedzy i świadomości rodzicielskiej na 
temat współczesnych zagrożeń,

- dostarczenie informacji gdzie szukać pomocy. 
Odbiorcy wywiadówek mieli możliwość pogłębienia swojej 
wiedzy na temat uzależnień. Uzyskali rzetelną wiedzę na 
temat substancji psychoaktywnych i uzależnień behawio-
ralnych. Obalono panujące w środowisku młodzieżowym 
mity i przekłamania dotyczące tych zagadnień. Wywiadówki 
cieszyły się dużym zainteresowaniem i wysoką frekwencją -
wzięło w nich udział 450 osób. Spotkania zakończono udo-
stępnieniem materiałów edukacyjno-informacyjnych otrzy-
manych bezpłatnie przez GOPS w Opatówku od Krajowego 
Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Rodzice i 
opiekunowie korzystali również z indywidualnych rozmów z 
prowadzącymi. 

Realizatorem wywiadówek profilaktycznych był
Gabinet Psychoterapii HANNAH w Kaliszu, a prowadzili je 
Sylwia Dziedziczak i Andrzej Grudziński. Spotkania zreali-
zowane zostały w ramach Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gmi-
ny Opatówek na 2015 rok. 
 
Wielkopolska Karta Rodziny 

Gmina Opatówek przystąpiła do Programu "Wiel-
kopolska Karta Rodziny", który Uchwałą nr 4705.2014 zo-
stał przyjęty przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. 
Program ma kształtować pozytywny obraz wielkopolskiej 
rodziny wielodzietnej dając jednocześnie szansę na rozwój 
i pozostawienie w rodzinnych budżetach nieco więcej środ-
ków finansowych. Program "Wielkopolska Karta Rodziny" 
ma umożliwiać rodzinom wielodzietnym 3+ korzystanie na 
preferencyjnych warunkach z katalogu ofert: kultury, edu-
kacji, rekreacji, transportu i usług dzięki wprowadzeniu sys-
temu ulg, zniżek i rabatów, zagwarantowanych przez part-
nerów przystępujących do Programu. 

W dniu 8 grudnia 2015 roku podpisane zostało po-
rozumienie partnerskie na mocy którego podjęto współdzia-
łanie w zakresie realizacji Programu "Wielkopolska Karta 
Rodziny". Realizację tego programu powierzono Gminnemu 
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Opatówku. Wniosek o 
przyznanie Wielkopolskiej Karty Rodziny można pobrać i
złożyć w GOPS, pokój nr 6 urzędu gminy (przyziemie). 
 
Zabawa choinkowa 

23 stycznia 2016 r. 30 osobowa grupa mieszkań-
ców naszej gminy - osób niepełnosprawnych i ich opieku-
nów - wraz z Kierownikiem GOPS Violettą Galant, specjali-
stą pracy socjalnej Bożeną Kaczmarską oraz asystentem 
rodziny Karoliną Górą brali udział w zabawie choinkowej. 
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Organizatorem imprezy było Wiejskie Stowarzyszenie Dzia-
łające na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Razem Łatwiej" 
we współpracy z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Koź-
minku. 

Uczestnicy zabawy, która odbyła się w sali "Mala-
ga" w Koźminku, obejrzeli i wysłuchali Jasełek w wykonaniu 
uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej. Dużymi bra-
wami podziękowano za występ artystów. Przy poczęstunku, 
w doskonałych nastrojach na wspólnej zabawie uczestnicy 
spędzili czas do godziny 20:00. Na zakończenie imprezy 
osoby niepełnosprawne zostały obdarowane paczkami 
świątecznymi, które dla mieszkańców naszej gminy ufun-
dował Wójt Gminy Opatówek. 
 
Akcja "Bezpieczny Opatówek" 

W lutym br. w ramach współpracy Wójta Gminy 
Opatówek z Komisariatem Policji w Opatówku zrealizowano 
kolejne zadanie w ramach akcji "Bezpieczny Opatówek". 
Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Opatówku odwie-
dzili dzieci z opatóweckiego Publicznego Przedszkola. Poli-
cjanci przeprowadzili prelekcję z zakresu profilaktyki, po-
prawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród najmłod-
szych, niechronionych uczestników ruchu. Przypomnieli 
dzieciom zasady bezpiecznego poruszania się po drogach 
w mieście i na wsi. Zwrócili również uwagę na sposób za-
chowania się w przypadku: napotkania wałęsających się
psów, nieznajomych osób składających wizytę w domu 
podczas nieobecności rodziców, propozycji osób obcych 
odnośnie częstowania cukierkiem albo podwiezienia do 
domu. 

Przedstawiciele Komisariatu Policji chętnie odpo-
wiadali na pytania zadawane im przez dzieci. Na zakoń-
czenie wręczyli dzieciom elementy odblaskowe poprawiają-
ce widoczność na drodze oraz książeczki edukacyjne do 
kolorowania przekazane przez Fundację Haliny Sroczyń-
skiej. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Ak-
cja "Bezpieczny Opatówek" została zrealizowana w ramach 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych na terenie gminy Opatówek na 2016 
rok. 
 
Ferie zimowe w Świetlicy na wesoło

Wesoło i pożytecznie spędzają czas dzieci pod-
czas ferii zimowych w Świetlicy Środowiskowej "Słoneczko" 
w Opatówku. Opiekunowie świetlicy wymyślili na ten czas 
wiele sposobów spędzania wolnego czasu. Dzieci uczęsz-
czające do Świetlicy w Opatówku nie mają czasu na nudę.

Wspólnie spędzone godziny to przede wszystkim 
wesoła zabawa, rozrywka i "łamanie głowy" podczas 
wspólnych gier, a także budowanie zamków z klocków i 
koncert karaoke. Były również spacery na świeżym powie-

trzu, a największą frajdą był dzień zabaw na śniegu w par-
ku, zjeżdżanie na sankach z parkowych górek i bitwa na 
śnieżki. 
 
Spotkanie z ratownikiem medycznym 

2 marca br. w Świetlicy Środowiskowej "Słonecz-
ko" w Opatówku odbyło się spotkanie z ratownikiem me-
dycznym. W spotkaniu uczestniczyły dzieci oraz ich opie-
kunowie. Pan Krzysztof Porada - ratownik medyczny w cie-
kawym przekazie przybliżył pracę w pogotowiu ratunko-
wym. Głównym tematem spotkania były zagadnienia doty-
czące udzielania pierwszej pomocy osobie poszkodowanej. 
Uczestnicy otrzymali cenne informacje jak postępować
między innymi w przypadku utraty przytomności, zadławie-
nia, złamania lub krwotoku. 

Ważną informacją było również to, aby pamiętać o
własnym bezpieczeństwie oraz wiedza nt. tego jakich in-
formacji należy udzielić dzwoniąc na numer ratunkowy. 
Dzieci i rodzice byli bardzo zainteresowani, zadawali dużo
pytań, na które otrzymali wyczerpujące odpowiedzi. Ser-
decznie dziękujemy p. Krzysztofowi Poradzie za poświęco-
ny czas i podzielenie się swoją wiedzą z zakresu ratownic-
twa. 
 

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

OGŁOSZENIA 
 

Gmina Opatówek posiada do sprzedania: 
Używaną workownicę firmy DRAIMAD, sześcioworkową typu 
6BCAVP. Urządzenie zostało zdemontowane we wrześniu 2015 roku 
w oczyszczalni ścieków w Opatówku i jest sprawne technicznie. Filtro-
wanie w urządzeniu posiada wspomaganie nadciśnieniem (wersja ze 
sterowaniem automatycznym). W skład urządzenia wchodzą podsta-
wowe elementy wykonane ze stali nierdzewnej: konstrukcja nośna, 
komora rozdzielająca osad z króćcami do zakładania worków i regulo-
wanymi zamkami do ich szybkiego mocowania, ruszt wewnętrzny do 
podtrzymania worków i ułatwiania ich wymiany za pomocą specjalnego 
wózka, taca dolna do zbierania odcieku. Cena do ustalenia. W celu 
uzyskania informacji związanych z ofertą prosimy o kontakt tel. pod nr 
(62) 76-18-080 (wew. 59). 

 
********** 

 
Przypominamy, że mieszkańcy, właściciele nieruchomości położonych 
w miejscowości Zduny i miejscowości Szałe wzdłuż ul. Kaliskiej oraz 
ul. Słonecznej mogą składać w Urzędzie Gminy w Opatówku wnioski o 
wydanie warunków 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 -> gospodarka komunalna i mieszka-
niowa -> wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyj-
nej). Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Urzę-
dzie Gminy w Opatówku (sekretariat, pierwsze piętro, pok. nr 13). Po 
otrzymaniu warunków technicznych można przystąpić do prac w tere-
nie związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego. Więcej informacji 
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uzyskać można pod nr telefonu (62) 76-18-453 wew. 21 i 59 lub osobi-
ście w tut. urzędzie - pok. nr 1. Ponadto informujemy, że również na 
w/w stronie internetowej są dostępne sprawozdania z badania jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi uzdatnianej na czterech 
stacjach: SUW Opatówek, SUW Tłokinia Wielka, SUW Cienia Druga, 
SUW Michałów Drugi. 

 
********** 

 
Nowy aparat USG w Ośrodku Zdrowia 
Gminny Ośrodek Zdrowia w Opatówku zakupił aparat USG nowej ge-
neracji o wysokiej jakości obrazowania, służący do wykonywania USG 
Doppler naczyń tętniczych, żylnych kończyn górnych i dolnych, tętnic 
szyi oraz USG serca (Echo serca). W lutym w piątki, a od marca w 
środy, w godzinach od 15:00 do 19:00, w ramach NFZ, badania wyko-
nywane będą nieodpłatnie w zakresie: 
- USG tarczycy i przytarczyc 
- USG węzłów chłonnych obwodowych i szyi 
- USG ślinianek 
- USG narządów jamy brzusznej i przestrzeni zaotrzewnowej 
- USG nerek, pęcherza moczowego i gruczołu krokowego 
- USG dzieci od pierwszego roku życia. 
USG Doppler naczyń tętniczych szyi, naczyń żylnych i tętniczych koń-
czyn górnych i dolnych będą odpłatne, zgodnie z cennikiem Ośrodka 
Zdrowia. W/w badania wykonywać będzie lekarz medycyny z kwalifi-
kacjami tej specjalności. Warunkiem wykonania badania jest skiero-
wanie od lekarza i ustalenie godziny w rejestracji ośrodka. Szczegóło-
we informacje dotyczące badań USG dostępne są w Ośrodku Zdrowia 
w Opatówku, ul. Kościelna 13A. 

 
********** 

 
Informacja Urzędu Skarbowego 
Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego oraz Naczelnik Drugiego 
Urzędu Skarbowego w Kaliszu informują, że w siedzibach urzędów: 
przy ul. Wrocławskiej 12 i ul. Targowej 1, pracownicy administracji po-
datkowej pomogą wypełnić PIT w formie elektronicznej. Wzorem lat 
ubiegłych, w godzinach pracy urzędów skarbowych w Kaliszu, udo-
stępniono punkty, w których można przesłać deklaracje podatkowe 
(PIT) w formie elektronicznej. Pracownicy urzędów, w razie potrzeby, 
świadczą pomoc w wypełnieniu rocznych zeznań podatkowych w for-
mie elektronicznej. Więcej informacji na stronie: www.finanse.mf.gov.pl 

 
********** 

 
Gminny Ośrodek Kultury w Opatówku składa podziękowanie p. Maria-
nowi Waszakowi za nieodpłatny przewóz do Michałowa Drugiego 
uczestników wieczerzy wigilijnej. Dziękujemy także p. Januszowi Po-
gorzelcowi za oprawę muzyczną w czasie tegorocznego, tradycyjnego 
"spotkania przy śledziku". 

 
********** 

 
Związek Harcerstwa Polskiego - organizacja pożytku publicznego - 
zwraca się z prośbą o przekazanie swojego 1% podatku dochodowego 
na rzecz zuchów i harcerzy Hufca Powiatu Kaliskiego. Nr KRS 
0000266321, w rubryce "cel szczegółowy" należy wpisać: Hufiec ZHP 
Powiatu Kaliskiego. 

 
********** 

 
Nie wiemy jeszcze, czy Zuzia chciałaby zostać strażakiem, teraz wal-
czymy, by mogła zostać kimkolwiek. Serdecznie dziękujemy Zarządo-
wi Gminnemu OSP RP z Prezesem Bogdanem Marszałem oraz 
wszystkim Druhom Strażakom za okazane serce i wsparcie finansowe 
na leczenie naszej córki Zuzanny Bugajnej. 
 
Wdzięczni rodzice - Krzysztofa i Bartosz 

 
********** 

 
Upominki na każdą okazję: imieniny, urodziny, rocznice, chrzciny, ko-
munie, ponadto kwiaty doniczkowe i wiele innych. Nowo otwarty sklep 
na ul. Poniatowskiego 26 zaprasza od poniedziałku do piątku w godz. 
9:00 - 17:00 oraz w soboty w godz. 9:00 - 16:00. 

 
********** 

 
Firma z ponad 20-letnim doświadczeniem prowadzi: 
- kompleksową obsługę księgową działalności gospodarczej 
- księgi przychodów i rozchodów, pełną księgowość 
- ryczałt ewidencjonowany 
- VAT w rolnictwie 

- rozliczenia z ZUS 
- deklaracje podatkowe itp. 
Biuro Rachunkowe "Podatnik" s.c. ul. Poniatowskiego 8, 62-860 Opa-
tówek, tel.: 693-777-309, 608-495-048. 

 
********** 

 
Korepetycje z matematyki. Telefon: 518-800-987. 

 
********** 

 
Garaż, altana, pomieszczenie gospodarcze o wymiarach 6mx4m. 
Kompletna konstrukcja drewniana, materiał sezonowany 3 lata. Infor-
macja: ul. Ogrodowa 31A. 

 
********** 

 
Sprzedam połowę bliźniaka w Opatówku, ul. Krótka 2. Telefon: 601-
302-977. 

 
********** 

 
Sprzedam działkę w Opatówku o pow. 4198 m2 oraz w Chełmcach o 
pow. 3339 m2. Telefon: 724-169-325. 

 
********** 

 
Sprzedam ładne3-pokojowe mieszkanie w Opatówku. Kontakt: 791-
709-222. 

 
********** 

 
Sprzedam dom w Opatówku piętrowy, przystosowany do zamieszka-
nia przez dwie rodziny (osobne wejścia), pow. użytkowa 200m2, w tym 
lokal 40m2 z możliwością prowadzenia działalności (sklep, salon fry-
zjerki, kosmetyczny itp.), piwnice 100m2 budynek gospodarczy z dwo-
ma garażami, działka o pow. 650m2. Cena 340 000 zł. Telefon: 601-
358-106. 

 
********** 

 
Sprzedam żyto. Michałów Trzeci nr 3. Telefon: 627-619-905. 

 
********** 

 
Wezmę w dzierżawę ziemię rolną. Telefon: 503-425-040. 

 
********** 

 
Obornik koński z placu sprzedam lub zamienię na słomę lub siano. 
Sierzchów. Sprzedam krajzegę na siłę. Telefon: 609-801-700. 

 
********** 

 

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

Wszystkim, którzy w tak bolesnej dla nas chwili dzielili z nami smutek i 
żal, okazali wiele serca, duchowego wsparcia, współczucia i życzliwo-
ści, wzięli udział w ceremonii pogrzebowej, zamówili intencje mszalne, 
złożyli wieńce i kwiaty po odejściu ukochanego Męża, Ojca i Dziadka 

Ś.P. KAZIMIERZA JUDASZA 

serdeczne podziękowania składają:
żona, córki i syn z rodzinami 

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

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

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

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