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SESJE RADY GMINY, 
SESJA ABSOLUTORYJNA 

 

W okresie od marca do czerwca 2016 roku odbyło się
pięć sesji Rady Gminy Opatówek kadencji 2014-2018, 
podczas których podjęto następujące uchwały: 
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Opatówek na lata 2016-2025, w której do-
chody zwiększyły się do wysokości 33 723 033,18 zł
z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone oraz z 
dochodów własnych, wydatki zwiększyły się do kwo-
ty 36 965 243 zł w tym wydatki inwestycyjne 
6 859 952 zł, deficyt budżetu w kwocie 
3 242 209,82 zł zostanie sfinansowany przychodami 
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku 
krajowym, 

- w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2016 
r., w której określono dochody budżetu na kwotę
33 723 033,18 zł, wydatki budżetu na kwotę
36 965 243 zł, a wydatki majątkowe na kwotę
6 859 952 zł,

- w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie statu-
su miasta miejscowości Opatówek, 

- w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w 
budżecie Gminy Opatówek środków stanowiących 
fundusz sołecki - uchwała ma zastosowanie wyłącz-
nie do roku budżetowego następującego po roku, w 
którym została podjęta, 

- w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi 
Pomocy Społecznej w Opatówku - zmiany w po-
wszechnie obowiązujących przepisach, stanowią-
cych podstawę działalności GOPS w Opatówku 
wprowadzają konieczność dostosowania zapisów 
statutu jednostki do aktualnych uregulowań praw-
nych, 

- w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewi-
zyjnej Rady Gminy Opatówek na 2016 rok, 

- w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji sta-
łych Rady Gminy Opatówek na 2016 rok, 

- w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas 
nieoznaczony w trybie bezprzetargowym części 
działki nr 748 położonej w Opatówku przy ul. Ko-
ścielnej 2, 

- w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas 
nieoznaczony w trybie bezprzetargowym części 
działki nr 106/14 położonej w Opatówku przy ul. Pia-
skowej, 

- w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyj-
nej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu 
Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice" - jest to doku-
ment strategiczny, obejmujący swoim zakresem ob-
szar terytorialny Powiatu Kaliskiego oraz gminy Sie-
roszewice. Istotą planu jest osiągnięcie korzyści 
ekonomicznych, społecznych i środowiskowych z 
działań zmniejszających emisję gazów cieplarnia-
nych, 

- zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu 
Odmowy Miejscowości Rajsko poprzez dodanie za-
dania "Budowa siłowni zewnętrznej" w celu popula-
ryzacji aktywnego stylu życia, 

- zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu 
Odmowy Miejscowości Tłokinia Wielka poprzez do-
danie zadania "Budowa siłowni zewnętrznej" w celu 
popularyzacji aktywnego stylu życia, 

- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Opatówek na lata 2016-2025 dotyczącej 
zwiększenia dochodów do wysokości 
36 247 791,18 zł z tytułu dotacji na zadania własne i 
zlecone oraz dochodów własnych, zwiększenia wy-
datków do kwoty 40 140 001 zł w tym wydatki inwe-
stycyjne 7 508 481 zł, deficyt w wysokości 
3 892 209,82 zł zostanie sfinansowany przychodami 
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku 
krajowym oraz wolnymi środkami, 

- w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2016 
r., w której ustalono wydatki w kwocie 40 140 001 zł
w tym wydatki majątkowe 7 508 481 zł oraz zwięk-
szenie planu przychodów o kwotę 650 000 zł,
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- w sprawie przyjęcia "Planu Rozwoju Lokalnego 
Gminy Opatówek na lata 2016-2025", który jest na-
rzędziem wspierającym zarządzanie długofalowymi 
procesami inwestycyjnymi na poziomie samorządu. 
Plan ten realizuje strategię społeczno-gospodarczą
gminy, wskazując ponadto cele i kierunki zaanga-
żowania środków z funduszy strukturalnych, krajo-
wych i własnych gminy, 

- trzy uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z 
Powiatem Kaliskim w celu realizacji przez gminę
operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokal-
nych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji 
wiązanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudo-
wą wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym 
inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie 
energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 - przebudowa dróg 
gminnych Nędzerzew-Rożdżały, Rajsko-Smółki, 
Opatówek-Borów, 

- dwie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z 
Gminą Koźminek w celu realizacji przez gminę ope-
racji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" 
w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji zwią-
zanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym in-
westycji w energię odnawialną i w oszczędzanie 
energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 - przebudowa dróg 
gminnych Smółki-Rajsko, Rajsko-Smółki, 

- w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę do Wo-
jewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu - 
skarga na uchwałę Nr 104/04 z dnia 22 kwietnia 
2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Opató-
wek - miejscowość Szałe, 

- w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2016 
r., w której ustala się łączną kwotę dochodów 
36 356 511,18 zł, z czego dochody majątkowe na 
kwotę 728 105 zł oraz łączną kwotę wydatków 
40 788 221 zł, z czego wydatki majątkowe na kwotę
8 153 991 zł,

- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Opatówek na lata 2016-2025, w której do-
chody zwiększyły się do wysokości 36 356 011,18 zł
z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone oraz z 
dochodów własnych, wydatki zwiększyły się do kwo-
ty 40 788 221 zł w tym wydatki inwestycyjne zapla-
nowano na kwotę 8 153 991 zł Deficyt budżetu w 
kwocie 4 432 209,82 zł zostanie sfinansowany przy-
chodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 
na rynku krajowym oraz wolnymi środkami, 

- w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2016 
r., w której ustala się łączną kwotę dochodów 
36 356 011,18 zł, z czego dochody majątkowe na 
kwotę 728 105 zł oraz łączną kwotę wydatków 
40 788 221 zł, w tym wydatki majątkowe 
8 153 991 zł,

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

- w sprawie ustalenia opłat za oczyszczanie ścieków 
dowożonych wozami asenizacyjnymi do gminnej 
stacji zlewnej zlokalizowanej przy ul. Parkowej 16 w 
Opatówku, 

- w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas 
nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, części 
działki nr 112/1 położonej w Opatówku przy ul. Par-
kowej, 

- w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas 
nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, lokalu 
użytkowego położonej w Opatówku przy Placu Wol-
ności 17, 

- w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów 
zawierających azbest z terenu gminy Opatówek", 

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Kaliskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa 
drogi powiatowej nr 4612P na odcinku drogi od Tło-
kini Nowej do Tłokini Wielkiej", 

- w sprawie Statutu Gminy Opatówek - zmiany w po-
wszechnie obowiązujących przepisach wprowadzają
konieczność dostosowania zapisów statutu jednostki 
do aktualnych uregulowań prawnych. 

Sesja absolutoryjna 
W dniu 9 czerwca br. odbyła się sesja absolutoryjna, 
podczas której Wójt Gminy Opatówek przedstawił spra-
wozdanie finansowe z wykonania budżetu Gminy za 
2015 rok, a Rada Gminy Opatówek oceniła je pozytyw-
nie. W przygotowaniu do sesji sporządzono sprawozda-
nie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok, przedkła-
dając Radzie Gminy następujące dokumenty: 
- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 

2015 rok, 
- sprawozdania roczne z wykonania planu finansowe-

go jednostek organizacyjnych gminy, 
- informację o stanie mienia gminy, 
- informację o wykonaniu wydatków majątkowych. 
Zgodnie z wykładnią ustawy o finansach publicznych 
oraz ustawy o samorządzie gminnym sprawozdanie to 
zostało przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej 
celem wydania opinii. Informacje zawarte w sprawozda-
niu stanowiły również przedmiot dyskusji w poszczegól-
nych komisjach Rady Gminy, w szczególności Komisji 
Rewizyjnej, która pozytywnie opiniując wykonanie bu-
dżetu za 2015 rok wystąpiła z wnioskiem o udzielenie 
wójtowi absolutorium za 2015 rok (akceptacja wykona-
nia budżetu udzielana przez organ stanowiący - Radę
Gminy, organowi wykonawczemu - Wójtowi Gminy). Re-
gionalna Izba Obrachunkowa, po analizie sprawozdania 
z wykonania budżetu, na podstawie uchwały Składu 
Orzekającego RIO, przedstawiła pozytywną opinię, nie 
wnosząc uwag do wykonania dochodów i wydatków bu-
dżetu. Sytuacja finansowa kształtuje się następująco: 
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- dochody: plan - 36 272 276,79 zł, wykonanie - 
35 803 764,71 zł, co stanowi 98,71 %, 

- wydatki: plan - 40 777 694,25 zł, wykonanie - 
34 830 738,95 zł, co stanowi 85,41 %, 

- wydatki inwestycyjne i majątkowe: plan - 
8 833 473 zł, wykonanie - 5 526 696,90 zł, co sta-
nowi 62,56 %, 

- zadłużenie gminy na koniec 2015 roku z tytułu za-
ciągniętych kredytów wynosi 3 290 587 zł, co sta-
nowi 12,17 % wykonanych dochodów. 

Odnosząc się do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 
Gminy oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
obecnych 12 radnych jednogłośnie udzieliło absoluto-
rium Wójtowi Gminy za 2015 rok. Przewodniczący Pa-
weł Bąkowski w imieniu swoim i pozostałych radnych 
pogratulował wójtowi i współpracownikom dobrze wyko-
nanego budżetu w 2015 roku. Wójt Sebastian Wardęcki 
podziękował radnym Gminy Opatówek za zaufanie i zro-
zumienie potrzeb wspólnoty gminy Opatówek. Specjalne 
podziękowania Wójt złożył Sekretarzowi Gminy Krzysz-
tofowi Dziedzicowi, Skarbnikowi Gminy Dagmarze Ga-
jewskiej-Pająk oraz wszystkim pracownikom urzędu i 
jednostek organizacyjnych gminy za całoroczną współ-
pracę i zaangażowanie. 
Podczas sesji absolutoryjnej podjęto również uchwały: 
- w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 

2016 r., w której określono dochody na kwotę
36 716 439,58 zł oraz wydatki na kwotę
41 148 649,40 zł tym wydatki majątkowe 
8 173 991 zł,

- w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas 
nieoznaczony w trybie bezprzetargowym części 
działki nr 729/7 położonej w Szłem przy ul. Kaliskiej 
80, 

- w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służeb-
nością gruntową nieruchomości oznaczonej jako 
działka nr 728/5 położonej w Szałem przy ul. Kali-
skiej 80, 

- w sprawie przystąpienia Gminy Opatówek do 
Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Teryto-
rialnego Na Rzecz Budowy Drogi Ekspresowej 
S 12, 

- w sprawie podjęcia współpracy i wyrażenia zgody na 
zawarcie porozumienia o współpracy z Miastem Ří-
čany - współpraca będzie dotyczyła wzajemnego 
poznawania kultury, tradycji i historii, wzmacniania 
relacji gospodarczych i kulturowych, budowania re-
lacji między instytucjami edukacyjnymi i naukowymi, 
wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie zarzą-
dzania i wykorzystywania środków funduszy UE. 

 

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

PROGRAM "RODZINA 500+" 
 

1 kwietnia 2016 r. ruszył rządowy program "Ro-
dzina 500+", który przewidywany jest jako długofalowe 
wsparcie polskich rodzin. Pierwsze wnioski o wsparcie 
rodziny w ramach programu "Rodzina 500+" w gminie 
Opatówek przyjmowane były płynnie, bez zakłóceń, w
miłej i rodzinnej atmosferze. Pierwsze osoby składające 

wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wycho-
wawczego otrzymały list od premier Beaty Szydło skie-
rowany do polskich rodzin, do których adresowany jest 
program "Rodzina 500+" oraz skromny słodki upominek 
od władz samorządowych i pracowników GOPS. 

12 kwietnia naszą gminę odwiedzili pracownicy 
Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Przez dwie godziny 
udzielali porad i odpowiadali na pytania mieszkańców 
naszej gminy, którzy w tym czasie przybyli do urzędu w 
celu złożenia wniosku. Osoby składające wnioski zostały
obdarowane gadżetami promującymi program "Rodzina 
500+". 

Na dzień 28 czerwca br. przyjęto 863 wnioski o 
ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, w tym 
123 wnioski zostały złożone przez Internet. Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej wydał 842 decyzje admini-
stracyjne. W miesiącach kwietniu, maju i czerwcu 
2016 r. dokonano wypłat 3636 świadczeń. Pomocą obję-
to 1223 dzieci z terenu gminy. Do Regionalnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Poznaniu przekazano 6 wnio-
sków (koordynacja - praca za granicą). 

Od 1 czerwca 2016 r. wnioski "500+" przyjmo-
wane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w 
Opatówku w pokoju nr 6 (przyziemie). Jednocześnie 
przypominamy, że wniosek o świadczenie wychowaw-
cze można złożyć także przez Internet za pomocą porta-
lu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz ban-
kowości elektronicznej. Banki, które uruchomiły na swo-
ich stronach internetowych możliwość złożenia wniosku 
"500+" to: Alior Bank SA, Bank BPH SA, Bank Handlowy 
w Warszawie SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, 
Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA, 
Bank Zachodni WBK SA, FM Bank PBP SA (Smart 
Bank), ING Bank Śląski SA, mBank SA, PKO Bank Pol-
ski SA, Raiffeisen Bank Polska SA, SGB-Bank SA, Bank 
Ochrony Środowiska SA, Getin Noble Bank SA, Deut-
sche Bank SA, Credit Agricole Bank Polska SA.). 

1 lipca 2016 r. był ostatnim dniem przyjmowania 
wniosków "500+" z wyrównaniem wypłaty świadczenia 
od 1 kwietnia 2016 r. W tym dniu pracownicy Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatówku przyjmowali 
wnioski "500+" w godz. od 8:00 do 18:00 zapewniając
tym samym możliwość złożenia dokumentów wszystkim 
zainteresowanym, którzy z różnych powodów nie zdążyli 
zrobić tego wcześniej. 

Szczegółowe informacje na temat programu 
"Rodzina 500+" oraz jego wdrożenia udzielane są na 
bieżąco na tablicach ogłoszeń, poprzez kurendy, na 
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stronie internetowej www.opatowek.pl oraz w formie 
komunikatów SMS, a także pod nr telefonu Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej: (62) 76-18-425 lub (62) 
76-18-143. 
 

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

INWESTYCJE, REMONTY, 
PROJEKTY UNIJNE 

 

Budowa przedszkola w Opatówku 
Miło nam poinformować, że rozpoczęła się budowa no-
woczesnego przedszkola publicznego w Opatówku na 
miarę XXI wieku. W dniu 13 czerwca br., w wyniku pro-
wadzonego postępowania przetargowego, dokonano 
wyboru najkorzystniejszej oferty, którą złożyła firma 
SKANSKA S.A. (Oddział Budownictwa w Lesznie) na 
kwotę 5 247 947,02 zł. W dniu 28 czerwca br. dokonano 
podpisania umowy pomiędzy Gminą Opatówek, a wyko-
nawcą oraz przekazano plac budowy. W spotkaniu, 
podczas którego dokonano podpisania umowy uczestni-
czyli przedstawiciele firmy SKANSKA S.A., a z ramienia 
Gminy Opatówek - Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, 
Skarbnik Gminy, Dyrektor ZEAS oraz Kierownik Wydzia-
łu Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Euro-
pejskich. 
W związku z realizacją tego przedsięwzięcia Gmina 
Opatówek złożyła 2 wnioski o dofinansowanie ze środ-
ków unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (poddziała-
nia 8.1.1 oraz 9.3.1): na wsparcie budowy obiektu oraz 
na wzmocnienie edukacji przedszkolnej poprzez zorga-
nizowanie dodatkowych zajęć pobudzających rozwój 
dzieci. Dzięki złożonym wnioskom gmina może liczyć na 
dofinansowanie w łącznej kwocie blisko 1,7 mln zł. Na-
tomiast całkowitą wartość budowy przedszkola oszaco-
wano na ok 5,3 mln zł. W ramach tej inwestycji powsta-
nie obiekt spełniający następujące założenia projektowe: 
- powierzchnia użytkowa obiektu 1 935 m2, kubatura 

budynku 9 900 m3, wysokość 12,5 m, 2 kondygnacje 
- 8 oddziałów - 8 sal dla 200 dzieci wraz z sanitaria-

tami oraz magazynem sprzętu 
- kuchnia do przygotowywania posiłków w pełnym za-

kresie oraz stołówka 
- zaplecze administracyjno-socjalne wraz z sanitaria-

tami i pomieszczeniami technicznymi 
- instalacje: elektryczna, odgromowa, wodociągowa, 

hydrantów p.poż., kanalizacyjna, wentylacji mecha-
nicznej, domofonowa, komputerowa, telefoniczna, 
TV, gazowa, alarmowa i monitoringu 

- przyłącza: elektryczne, wodociągowe, kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej, gazu, przyłącze c.o. 

- zagospodarowanie terenu z drogami wewnętrznymi, 
chodnikami, dojściami i dojazdami, miejscami posto-
jowymi, placem zabaw, obiektami małej architektury, 
zieleni, ogrodzeniem, oświetleniem 

- wejście główne wyposażone w schodową platformę
elektryczną dla osób niepełnosprawnych 

- kotłownia gazowa 
- aranżacja wnętrz wszystkich pomieszczeń wraz z 

wyposażeniem. 

Planowany termin oddania obiektu do użytku to począ-
tek września 2017 lub 2018 roku. Dotychczas przed-
szkole urządzone było na 1 piętrze zabytkowego budyn-
ku w centrum Opatówka - dawnej zajezdni. Niestety dal-
sza adaptacja, chociażby dla potrzeb dzieci niepełno-
sprawnych, stworzenie większych sal, sanitariatów, ze 
względów technicznych, ekonomicznych oraz charakteru 
zabytkowego budynku jest niemożliwe. Stąd, z uwagi na 
oczekiwania rodziców oraz zwiększającą się liczbę dzie-
ci, gmina Opatówek podjęła decyzję o budowie nowego, 
8 oddziałowego, wyposażonego w stołówkę, szatnie 
oraz plac zabaw przedszkola. 
Pomieszczenia po dotychczasowym przedszkolu planuje 
się zagospodarować na świetlicę środowiskową, co z 
kolei umożliwi poszerzenie istniejącego GOK-u o funk-
cjonalne zaplecze. Ponieważ nowe przedszkole zlokali-
zowane będzie w kompleksie istniejących szkół: gimna-
zjum oraz szkoły podstawowej, planuje się, aby oddziały
przedszkolne przy szkole podstawowej zostały przenie-
sione do nowego przedszkola. W ten sposób będzie 
możliwość uzyskania w szkole podstawowej kolejnych 
sal lekcyjnych bez konieczności jej rozbudowy. 
Podkreślić należy, że oświata zawsze należała do zadań
priorytetowych w gminie. W latach 2012-2015 wykonane 
zostały prace termomodernizacyjne w budynkach Szkoły
Podstawowej w Opatówku, Zespołu Szkół w Tłokini 
Wielkiej oraz Gminnego Ośrodka Zdrowia w Opatówku 
(1,7 mln zł), a także w Zespole Szkół w Rajsku i Zespole 
Szkół w Chełmcach, obejmujących przedszkole, szkołę 
podstawową i gimnazjum (900 tys. zł). Zrealizowanie 
powyższych prac było możliwe dzięki dofinansowaniu z 
Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska (wspólne projekty powiatowo-gminne). 
Warto przypomnieć także inwestycje w obiekty sporto-
we, których głównymi użytkownikami są dzieci i mło-
dzież z terenu gminy. Wymienić tu można m.in.: kom-
pleks boisk Orlik w Opatówku, sale sportowe przy ZS w 
Chełmcach i ZS w Tłokini Wielkiej, 4 boiska wielofunk-
cyjne przy Zespołach Szkół w Rajsku, Chełmcach i Tło-
kini Wielkiej oraz w Szałem, a także place zabaw dla 
najmłodszych: w Opatówku, Tłokini Wielkiej, Rajsku, 
Chełmcach oraz w Szałem. Łączny koszt inwestycji 
sportowych wyniósł ponad 6 mln zł. Wszystkie wspo-
mniane zadania zostały dofinansowane ze środków ze-
wnętrznych (unijnych i ministerialnych). 
W tym roku realizowane będzie kolejne przedsięwzięcie 
partnerskie w ramach Systemu Zarządzania Energią
GIS pt. "Termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Go-
dziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki" organi-
zowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej. Roboty termomodernizacyjne 
obejmą budynki Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej 
Biblioteki im. Braci Gillerów - Filia w Tłokini Wielkiej. Bu-
dynki użyteczności publicznej, m.in. szkolne, stały się
więc cieplejsze oraz ładniejsze, a co za tym idzie bar-
dziej przyjazne dla użytkowników, a w szczególności dla 
dzieci i młodzieży. 
Najbardziej jednak oczekiwanym przez mieszkańców i 
władze samorządowe zadaniem inwestycyjnym jest bu-
dowa nowoczesnego przedszkola publicznego na miarę
XXI wieku, którego powstanie z pewnością przyczyni się
do jeszcze lepszego rozwoju dzieci z terenu gminy Opa-
tówek. 
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Termomodernizacja GOK-u w Opatówku 
W dniu 2 czerwca br. Gmina Opatówek ogłosiła przetarg 
nieograniczony na termomodernizację budynku Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Opatówku oraz przebudowę i
zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń garażowych 
w istniejącym budynku Gminnego Ośrodka Kultury na 
pomieszczenia socjalno administracyjne. W ramach tego 
zadania wykonane zostaną:
- termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka 

Kultury w Opatówku polegająca na dociepleniu 
ścian, stropodachu, wymianie okien oraz wymianie 
ślusarki drzwiowej zewnętrznej. 

- przebudowa i zmiana sposobu użytkowania po-
mieszczeń garażowych w istniejącym budynku 
Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku na po-
mieszczenia socjalno administracyjne, polegająca 
na wykonaniu robót rozbiórkowych, konstrukcyjnych, 
wymianie stolarki drzwiowej i okiennej, wymianie 
tynków, okładzin, podłoży i posadzek, wykonaniu 
malowania i robót ślusarskich oraz wykonaniu insta-
lacji wodnej, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej, od-
gromowej i centralnego ogrzewania. W dniu 17 
czerwca nastąpiło otwarcie złożonych ofert, które 
obecnie są sprawdzane pod względem formalnym i 
merytorycznym. Po wybraniu najkorzystniejszej ofer-
ty, w miesiącu lipcu br. nastąpi podpisanie umowy. 

 

Budowa kanalizacji w m. Szałe, etap II 
Gmina Opatówek złożyła wniosek o dofinansowanie bu-
dowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szałe - etap 
II do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w ra-
mach PRIORYTETU: II Ochrona środowiska, w tym ad-
aptacja 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 kana-
lizacji sanitarnej w celu ujęcia ścieków z zabudowań,
podłączonych za pomocą przykanalików. Projekt obej-
muje następujący zakres rzeczowy: projektowana kana-
lizacja grawitacyjna wraz z odgałęzieniami sieciowymi - 
12 089 mb, kanalizacja tłoczna - 329,80 mb, zakrycie 
rowu melioracyjnego - 386,60 mb, budowa przepom-
powni ścieków - 1 szt., budowa komory krat i komory 
pomiarowej - 2 kpl. 
W dniu 14 kwietnia br. Gmina Opatówek ogłosiła prze-
targ nieograniczony na realizację tego zadania. W wyni-
ku przeprowadzonego postępowania wyłoniono najko-
rzystniejszą ofertę, którą złożyła firma RPM S.A. z Lu-
blińca za kwotę 2 603 126,91 zł. W dniu 14 czerwca br. 
nastąpiło podpisanie umowy oraz przekazanie placu bu-
dowy. Planowany termin wykonania prac przewiduje się
na koniec września 2017 roku. 
 
Inwestycje w gospodarce komunalnej 
 

Gospodarka wodno - kanalizacyjna
Zakończono I etap prac związanych z przebudową insta-
lacji wodnej na SUW w Opatówku, ul. Zdrojowa 2, pole-
gających na demontażu zbiornika hydroforowego, de-
montażu części armatury i rurociągu, wyczyszczeniu, 

pomalowaniu i podłączeniu drugiego zbiornika hydrofo-
rowego. Łączny koszt prac wyniósł 4 305,00 zł.
Zakończono również prace polegające na konserwacji i 
malowaniu nadziemnych hydrantów przeciwpożarowych 
usytuowanych na gminnej sieci wodociągowej. Koszt 
powyższych prac wyniósł 10 165,36 zł.
W maju br. zakupiono dwie pompy zatapialne: jedną do 
przepompowni ścieków przy ul. Ogrodowej w Opatówku, 
drugą do oczyszczalni ścieków do przepompowni głów-
nej. Koszt zakupu pomp to kwota 9 758,94 zł.

Remonty budynków komunalnych
Zakończono prace związane z remontem lokalu miesz-
kalnego w Opatówku przy ul. Kościelnej 2/1, który został
przydzielony p. Janowi Urbańskiemu. Prace polegały na 
montażu urządzeń sanitarnych. Łączny koszt remontu 
wyniósł 1 352,81 zł.
Zakończono również prace związane z adaptacją po-
mieszczenia tymczasowego w budynku komunalnym 
przy ul. Kościelnej 1B. Zakres prac obejmował: demon-
taż starych urządzeń sanitarnych, przebudowę instalacji 
wodociągowo - kanalizacyjnej, położenie płyt kartonowo 
- gipsowych, malowanie sufitu i ścian, położenie wykła-
dziny PCV. Łączny koszt powyższych prac wyniósł
3 884,45 zł.
W ramach bieżącego utrzymania zasobów mieszkanio-
wych na terenie gminy wykonano następujące prace: 
czyszczenie rynien w budynkach komunalnych w Opa-
tówku przy ulicach: Kościelnej 2, Kościelnej 17 oraz Po-
niatowskiego 2, łącznie na kwotę 1414,50 zł; wymienio-
no także uszkodzone okno w lokalu w budynku komu-
nalnym przy ul. Szkolnej 2A, koszt zakupu i montażu
wyniósł 750,00 zł.

Edukacja ekologiczna 
Gmina Opatówek złożyła do Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 
wniosek o uzyskanie dofinansowania w ramach naboru 
na przedsięwzięcia dotyczące edukacji ekologicznej w 
zakresie publikacji, wydawnictw, szkoleń, konkursów, 
olimpiad, seminariów, konferencji, warsztatów i sympo-
zjów, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki niskiej 
emisji oraz segregacji odpadów. O dofinansowanie ze 
środków WFOŚiGW w Poznaniu na ten cel ubiegało się
253 wnioskodawców, 66 wniosków uzyskało negatywną
ocenę na etapie kryteriów dostępu. Ostatecznie w dniu 
23 maja 2016 r. Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu rozpa-
trzył listy wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z 
zakresu edukacji ekologicznej na której znalazł się rów-
nież wniosek Gminy Opatówek pt. ”Edukacja ekologicz-
na mieszkańców Gminy Opatówek: Segreguj śmieci - 
proszą o to dzieci”. Łączny koszt projektu to 22 tys. zł, w
tym 15 tys. zł dotacji z WFOŚiGW, a 8 tys. zł to wkład 
własny gminy. Tematyką przedsięwzięcia jest kształto-
wanie zachowań pro-środowiskowych ogółu społeczeń-
stwa w tym dzieci i młodzieży. Dla uczniów przedszkoli, 
szkół podstawowych i gimnazjów przeprowadzony zo-
stanie dwuetapowo pisemny konkurs, którego celem jest 
skuteczne i efektywne kształtowanie postaw dzieci 
zgodnych z etyką ekologiczną poprzez: 
- rozbudzenie potrzeby kontaktu z przyrodą, wyrabia-

nie szacunku dla przyrody i jej piękna, 
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- rozwijanie poczucia odpowiedzialności i potrzeby 
szybkiej reakcji na problemy ekologiczne, 

- naukę ekologicznego życia we własnym domu, 
- naukę zasad postępowania z odpadami w gospo-

darstwie domowym (segregacja, sposoby odbioru 
poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych), 

- uzmysłowienie uczniom, że troska o przyrodę jest 
troską o nas samych i nasze spokojne i zdrowe ży-
cie. 

Etap II to etap gminny dla uczniów, którzy zajęli 3 naj-
lepsze miejsca w swoich szkołach w poszczególnych ka-
tegoriach wiekowych. W ramach projektu przewidziano 
atrakcyjne nagrody rzeczowe. 
 
Inwestycje w drogownictwie 
W miesiącu kwietniu pracownicy Urzędu Gminy w Opa-
tówku wykonali ciąg pieszo - jezdny wzdłuż drogi krajo-
wej nr 12 w m. Zduny. Zakres prac obejmował ułożenie 
kostki brukowej na odcinku ok. 120mb. oraz ustawienie 
barierek zabezpieczających. Wykonany odcinek stanowi 
połączenie z ciągiem pieszo - jezdnym na terenie miasta 
Kalisza. 
19 maja br. odbył się odbiór końcowy robót polegających 
na "Przebudowie nawierzchni drogi gminnej Chełmce - 
Stobno" na odcinku 0,98 km. Zadanie to obejmowało
następujące prace: roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
roboty ziemne, wykonanie dolnej i górnej warstwy pod-
budowy wraz z poszerzeniem, ułożenie nawierzchni as-
faltowej, wykonanie pobocza z kruszywa łamanego. Wy-
konawcą prac była Firma "SIDROG" z Błaszek za kwotę
116 634,50 zł.
W czerwcu br. odbędzie się przetarg na "Przebudowę
parkingu za Urzędem Gminy w Opatówku". Zakres prac 
obejmować będzie: wykonanie prac rozbiórkowych, wy-
konanie koryta, ułożenie krawężników betonowych, wy-
konanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łama-
nego oraz ułożenie kostki brukowej o gr. 8cm. 
W dniu 28 czerwca br. dokonano otwarcia ofert w prze-
targu na przebudowę nawierzchni dróg gminnych w 
miejscowościach: Szałe ul. Południowa, Warszew i Raj-
sko. Wpłynęły oferty z dwóch firm, obecnie trwa ich 
sprawdzanie pod względem formalnym i merytorycznym. 
30 czerwca, w Starostwie Powiatowym w Kaliszu doko-
nano otwarcia ofert przetargowych dot. przebudowy 
drogi powiatowej nr 4612P na odcinku od Tłokini Nowej 
do Tłokini Wielkiej. Po wyłonieniu najkorzystniejszej 
oferty nastąpi podpisanie umowy i przekazanie placu 
budowy. Szacowany koszt tego zadania to kwota 
220 tys. zł, z czego 60 tys. zł dofinansowuje Gmina Opa-
tówek. Planowane zakończenie prac nastąpi w miesią-
cach wakacyjnych br. 
 

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

WIADOMOŚCI KULTURALNE 
 

Regionalny Turniej Łgarzy, Kawalarzy i Opowiada-
czy Dowcipów 

1 kwietnia br., i nie był to prima aprilis, odbył się
w Szczytnikach I Regionalny Turniej Łgarzy, Kawalarzy i 
Opowiadaczy Dowcipów. Turniej został zorganizowany z 
myślą o osobach, które potrafią opowiadać dowcipy, 
zmyślać niestworzone historie, mają doskonałą pamięć i 
talent aktorski. Do turnieju, który odbył się w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Szczytnikach zgłosiło się 6 osób, któ-
re w regulaminowym czasie 15 minut do łez rozbawiło

publiczność, a co najważniejsze, również jury. Prezen-
towane były zarówno humorystyczne rymowanki, opo-
wiadano scenki z życia, ale byli i tacy, którzy postawili 
tylko na opowiadanie dowcipów. Niektórzy z występują-
cych zadbali także o odpowiedni strój i dodatkowe gad-
żety. Wszyscy występujący to amatorzy, a większość z 
nich po raz pierwszy pojawiła się na scenie w takiej roli. 

Występy oceniało jury w składzie: Władysław Si-
kora i Marcin Osiewicz - obaj z kabaretu ADI, Rafał
Paczkowski - instruktor teatralny, reżyser spektakli te-
atralnych, nauczyciel współpracujący z MDK w Kaliszu 
oraz Sławomir Janelt - konferansjer, prezenter radiowy, 
przedstawiciel Ogólnopolskiego Turnieju Małych Form 
Satyrycznych w Bogatyni. I miejsce zajął Arkadiusz Ma-
lanowski z Kalisza, dwa II miejsca przypadły Marii Pawe-
lec z Opatówka i Marii Wiączek-Hendler ze Szczytnik. 
Trzy trzecie miejsca zajęli: Zygmunt Leszka z Iwanowic, 
Marek Król i Bolo Ogorzelski z Kalisza. 
 
Finał Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej 

3 kwietnia br. w Muzeum Historii Przemysłu w
Opatówku odbył się finał i koncert laureatów XVI Mię-
dzygminnego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzie-
żowej. 22 finalistów, wyłonionych w dwudniowych prze-
słuchaniach w marcu br., wystąpiło w niedzielę na sce-
nie przed licznie zgromadzoną publicznością i gośćmi, 
wśród których byli: przedstawiciel Wojewody Wielkopol-
skiego Piotr Trybek, członek Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego Marzena Wodzińska, Przewodniczący 
Rady Powiatu Kaliskiego Mieczysław Łuczak, Wicesta-
rosta Kaliski Jan Adam Kłysz, Wiceprezes Zarządu Ban-
ku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Marek Puchała, Wójt 
Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki, Wójt Gminy 
Szczytniki Marek Albrecht oraz Przewodniczący Rady 
Gminy Opatówek Paweł Bąkowski. 

W jury festiwalu zasiedli wykładowcy Wydziału
Pedagogiczno - Artystycznego UAM w Kaliszu: Eryk 
Szolc, Adam Michalak i ks. Jacek Paczkowski. Jury 
podsumowało, że poziom tegorocznego festiwalu był
bardzo wysoki. Tegoroczni zwycięzcy to: Maja Kasprzak 
ze Szkoły Podstawowej w Koźminku, Kacper Wojcie-
szak ze Szkoły Podstawowej w Koźminku oraz Kornelia 
Raźniewska z Gimnazjum w Jankowie Pierwszym. Lau-
reaci festiwalu otrzymali talony do księgarni ufundowane 
przez Firmę ASO oraz Bank Spółdzielczy Ziemi Kali-
skiej. Na finalistów czekała też kolacja w rodzinnym gro-
nie ufundowana przez Pałac Tłokinia oraz nagrody przy-
znane przez organizatorów: GOK w Opatówku, GOK w 
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Szczytnikach oraz Starostwo Powiatowe w Kaliszu. Dla 
najmłodszych prezenty ufundowała członkini Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego Marzena Wodzińska. 

Sponsorami wydarzenia była Firma Colian z 
Opatówka, ASO z Tłokini Kościelnej, Pałac Tłokinia, fir-
ma PAULA z Kalisza, firma KRIS z Opatówka, pp. Ilona i 
Zbigniew Wojtaszczykowie oraz Bank Spółdzielczy Zie-
mi Kaliskiej w Koźminku. Wyniki tegorocznego festiwalu: 
 

kategoria wiekowa klasy I-III SP:
I miejsce - Maja Kasprzak, SP w Koźminku 
II miejsce - Natalia Szkudlarek, SP w Koźminku 
III miejsce - Mikołaj Małoburski, SP w Opatówku 
wyróżnienia:
Natalia Góra, GOK w Opatówku 
Bartek Krupiński, Niepubliczna SP w Biernatkach 
Julia Starońska, ZS w Rajsku 
Teresa Stefaniak, Niepubliczna SP w Bieratkach 
 

kategoria wiekowa klasy IV-VI SP:
I miejsce - Kacper Wojcieszak, SP w Koźminku 
II miejsce - Martyna Wosiek, SP w Opatówku 
III miejsce - Katarzyna Kosmowska, SP w Jankowie 
Pierwszym 
wyróżnienia:
Julita Dębowska, Niepubliczna SP w Biernatkach 
Wiktoria Kowalczyk, ZS w Chełmcach 
Michał Marek, ZS nr 1 w Godzieszach Wielkich 
Ania Shkirman-Zimny, ZS w Szczytnikach 
Zuzanna Wietrzyk, ZS w Radliczycach 

kategoria wiekowa gimnazja:
I miejsce - Kornelia Raźniewska, Gimnazjum w Janko-
wie Pierwszym 
II miejsce - Anna Czarnecka, ZS w Szczytnikach 
III miejsce - Agnieszka Kaleta, ZS w Chełmcach 
III miejsce - Gabriela Michalak, Gimnazjum w Opatówku 
wyróżnienia:
Magdalena Kliszewska, ZS w Jankowie Pierwszym 
Aleksandra Mituta, Niepubliczne Gimnazjum w Biernat-
kach 
Kinga Krych, Gimnazjum w Liskowie 
Ewa Siewieja, GOK w Szczytnikach 
 
Powiatowy Przegląd Formacji Tanecznych 

17 kwietnia w Liskowie 220 najlepszych tance-
rzy z 15 zespołów z powiatu kaliskiego rywalizowało na 
XII Powiatowym Przeglądzie Formacji Tanecznych. 
Przegląd, jak co roku, odbył się w Hali Widowiskowo-
Sportowej w Liskowie, a jego organizatorami byli: Urząd

Gminy w Liskowie i Starostwo Powiatowe w Kaliszu. 
Przed rozpoczęciem rywalizacji wszyscy zawodnicy i 
zgromadzona publiczność obejrzeli występ Zuzanny 
Stróżyk i Adriana Torbiarczyka - sportowej pary tanecz-
nej klasy międzynarodowej. 

Miło nam poinformować, że zespoły działające w 
Gminnym Ośrodku Kultury w Opatówku zostały nagro-
dzone w każdej grupie wiekowej. W kategorii szkół pod-
stawowych, klasy I-III pierwsze miejsce zajął zespół
CDN MINI, a w kategorii szkół podstawowych, klasy IV-
VI również pierwsze miejsce wytańczył zespół CDN 
MINI 2. W kategorii gimnazjów wyróżnienie zdobyła gru-
pa CDN JUNIOR. Instruktorem zespołów tanecznych 
działających przy Gminnym Ośrodku Kultury w Opatów-
ku jest p. Małgorzata Antczak. Wszystkim nagrodzonym 
i wyróżnionym serdecznie gratulujemy. 
 
Studenci zdecydują o losach zalewu w miejscowości 
Szałe

Wójt Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki 
podpisał porozumienie o organizacji i przeprowadzeniu 
konkursu studenckiego pt. "Koncepcja przestrzennego i 
ekologicznego zagospodarowania zbiornika retencyjne-
go w miejscowości Szałe". Organizatorami tego przed-
sięwzięcia są: Gmina Opatówek, Politechnika Poznań-
ska oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu we 
współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa 
Wielkopolskiego reprezentowanym przez członka Za-
rządu Marzenę Wodzińską oraz Wojewódzkim Fundu-
szem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Po-
znaniu reprezentowanym przez Prezesa Hannę Grunt. 
W uroczystym podpisaniu porozumienia, które odbyło
się w dniu 1 kwietnia br. w restauracji KTW w miejsco-
wości Szałe, udział wzięli także: Prorektor Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu prof. Monika Kozłowska, 
przedstawiciel Politechniki Poznańskiej prof. Anna Ja-
nuchta-Szostak, Skarbnik Gminy Opatówek Dagmara 
Gajewska-Pająk, Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic, 
Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego w Ple-
szewie Grzegorz Knappe, Kierownik Laboratorium 
Przedsiębiorstwa Komunalnego w Pleszewie Jarosław 
Blandzi oraz Stanisław Podsiadłowski, Krzysztof Nowa-
kowski, Lech Burchard i Paweł Pawłowski. 

Jak podkreślił Wójt Gminy Opatówek, najważ-
niejszym celem konkursu jest diagnoza istniejącego sta-
nu biologiczno-chemicznego wody w zbiorniku oraz 
wskazanie możliwych działań poprawiających jej jakość,
a co za tym idzie zwiększenie atrakcyjności okolicy, 
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stworzenie bazy pozwalającej na aktywne spędzanie 
wolnego czasu oraz przyciągnięcie inwestorów. Wybra-
ne koncepcje lub ich fragmenty będą mogły stanowić
podstawę do sporządzenia opracowań szczegółowych 
projektów do realizacji. Marzena Wodzińska - Członek 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego zaznaczyła, że
studenci będą mogli składać pracę w dwóch katego-
riach, z których pierwsza dotyczy rekultywacji zbiornika 
retencyjnego, natomiast druga dotyczy przedstawienia 
koncepcji zagospodarowania przestrzennego zbiornika 
retencyjnego i okolic. Główny cel zostanie osiągnięty 
wtedy, gdy kategorie te będą się uzupełniać. Nagrody 
dla studentów współfinansują: Gmina Opatówek, Samo-
rząd Województwa Wielkopolskiego oraz Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Poznaniu. 

Organizatorzy zapraszają studentów Politechniki 
Poznańskiej oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Po-
znaniu do składania prac konkursowych. Termin składa-
nia prac rozpoczyna się 11 kwietnia 2016 r. i trwać bę-
dzie do 15 września 2017 r. Zwycięskie prace zostaną
zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Muzeum 
Historii Przemysłu w Opatówku. 
 
Obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski 

Powiat kaliski jako pierwszy samorząd w Wiel-
kopolsce uczcił 1050. rocznicę chrztu Polski. Obchody 
jubileuszowe odbyły się w dniu 9 kwietnia br. w Opatów-
ku. Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w kościele pa-
rafialnym w Opatówku, celebrowaną przez Biskupa Se-
niora Teofila Wilskiego oraz koncelebrowaną przez ks. 
Prałata Władysława Czamarę i ks. Kanonika Macieja 
Jóźwiaka. Wśród zaproszonych gości obecni byli: euro-
poseł Andrzej Grzyb, posłowie: Andżelika Możdżanow-
ska, Piotr Kaleta, Tomasz Ławniczak, Józef Racki, Wi-
cewojewoda Wielkopolski Marlena Maląg, członek Za-
rządu Województwa Wielkopolskiego Marzena Wodziń-
ska, Prezydent Miasta Kalisza Grzegorz Sapiński wraz z 
wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Zbigniewem Wło-
darkiem, radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego: 
Mikołaj Grzyb i Jan Grzesiek, samorządowcy z powiatu 
kaliskiego, przedstawiciele organizacji społecznych. 
Samorząd gminy Opatówek reprezentowali: Wójt Gminy 
Sebastian Wardęcki, Przewodniczący Rady Gminy Pa-
weł Bąkowski, Sekretarz Gminy, radny Powiatu Kali-
skiego Krzysztof Dziedzic, Wiceprzewodniczący Rady 
Wojciech Pokojowy, Przewodnicząca Komisji Oświaty, 
Kultury, Sportu i Zdrowia Marlena Kiermas-Gruszka, 
radni: Sławomir Śniegula i Mateusz Walczak, a także dy-
rektorzy: Gimnazjum w Opatówku Jolanta Pokojowa, 
Szkoły Podstawowej w Opatówku Mateusz Przyjazny, 
Zespołu Szkół w Rajsku Honorata Wolniaczyk. W ob-
chody, włączyły się także delegacje wraz z pocztem 
sztandarowym: Gimnazjum w Opatówku, Szkoły Pod-
stawowej w Opatówku, Zw. Gminnego OSP RP w Opa-
tówku i OSP w Opatówku. 

Po mszy świętej zaproszeni goście, w towarzy-
stwie wojów i rycerzy z kaliskiego Stowarzyszenia Ko-
lovrat, przeszli do Muzeum Historii Przemysłu. Rycerze 
uderzeniem w zbroje i charakterystycznym dęciem w róg 
dawali sygnał do przemarszu. Obchody w Muzeum Hi-
storii Przemysłu w Opatówku rozpoczęły się pokazem 
filmu "Animowana Historia Polski" w reżyserii Tomasza 
Bagińskiego przedstawiającego wybrane fakty z ponad 
tysiącletniej historii naszego kraju. Uroczysta Sesja Ra-

dy Powiatu Kaliskiego rozpoczęła się hymnem narodo-
wym w wykonaniu chóru Chłopięco-Męskiego Bazyliki 
Kaliskiej. Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego Mie-
czysław Łuczak odczytał uchwałę Rady Powiatu w 
sprawie Jubileuszu 1050. Rocznicy Chrztu Polski, w któ-
rej Rada Powiatu wyraziła ogromną doniosłość i zna-
czenie przełomowego dla historii Polski i jej narodu wy-
darzenia, którym był chrzest władcy Polan Mieszka I, hi-
storycznie uznany jako chrzest Polski. Uroczysta Sesja 
Rady Powiatu Kaliskiego zakończyła się wspólnym od-
śpiewaniem Roty. 

Podczas sobotnich obchodów naukowcy z Mu-
zeum Historii Przemysłu w Opatówku przygotowali dwa 
wykłady. Dr Jarosław Dolat przedstawił wykład "Kościół
w początkach Państwa Polskiego", a dr Ewa Kłysz za-
prezentowała wykład "Chrześcijaństwo, a kultura Pol-
ska". Między jednym, a drugim wykładem uczestnicy 
obejrzeli film pt. "Ukryte gniazdo dynastii", który jest au-
torskim projektem scenarzysty, reżysera i producenta 
filmów dokumentalnych Zdzisława Cozaca. Obchody 
1050. Rocznicy Chrztu Polski zakończył koncert Zespołu
Muzyki Dawnej "Alla Semibreve" z Młodzieżowego Do-
mu Kultury w Kaliszu pod kierunkiem Łukasza Pieniąż-
ka. 
 
Targi Ogrodniczo-Rolnicze i Działkowe 

Już po raz 19. na terenie przyszkolnym Zespołu
Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku odbyły się Wio-
senne Targi Ogrodniczo-Rolnicze i Działkowe "Pamię-
tajcie o ogrodach...". W sobotę, 23 kwietnia uroczystego 
otwarcia targów dokonał dyrektor Zespołu Szkół im. St. 
Mikołajczyka w Opatówku Marek Janiak, Wicestarosta 
Kaliski Jan Kłysz oraz Wójt Gminy Opatówek Sebastian 
Wardęcki. Miłośnicy działek i ogrodów podziwiali stoiska 
targowe prezentowane przez 150 wystawców z całego 
kraju. Podczas dwudniowej imprezy odwiedzający mogli 
kupić kwiaty, drzewka i krzewy ozdobne, krzewy i drze-
wa owocowe, narzędzia i maszyny do pracy w ogrodzie i 
gospodarstwie rolnym, środki ochrony roślin, małą archi-
tekturę ogrodową, a także produkty przetwórstwa rolno-
spożywczego, wyroby użytkowe z wikliny i wiele, wiele 
innych. Były również stoiska obfitujące w wyroby regio-
nalne takie jak: miód, nalewki, tradycyjne wędliny i pie-
czywo. Bogata oferta tegorocznych wystawców przycią-
gnęła tłumy zainteresowanych, wśród których znaleźli 
się działkowcy, rolnicy oraz przedsiębiorcy. W sumie 
targi odwiedziło blisko 20 tysięcy osób. 
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Wśród zaproszonych gości obecni byli: Wice-
marszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof 
Grabowski, Członek Zarządu Województwa Wielkopol-
skiego Marzena Wodzińska, Wiceprezydent Miasta Kali-
sza Karolina Pawliczak, Przewodniczący Rady Powiatu 
Kaliskiego Mieczysław Łuczak oraz Radny Miasta Kali-
sza Zbigniew Włodarek. Na zaproszenie Wójta Gminy 
Opatówek w imprezie udział wzięli również goście z 
czeskiego miasta Říčany: Wójt Miasta Říčany Vladimír 
Kořen, Radny Miasta Říčany Vladimír Polánský, tłumacz 
Tomáš Komorowski oraz tłumaczka Lidia Komorowská. 
Delegacji z zagranicy towarzyszyli Wójt Gminy Opató-
wek Sebastian Wardęcki, Sekretarz Gminy Opatówek 
Krzysztof Dziedzic, Przewodniczący Rady Gminy Opa-
tówek Paweł Bąkowski oraz przedstawiciele Rady Gmi-
ny Opatówek. Życzenia oraz słowa uznania dla organi-
zatorów tegorocznej imprezy przekazał Krzysztof Gra-
bowski oraz Marzena Wodzińska. List z gratulacjami 
przesłał również Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych Jan Dziedziczak. 

Podczas targów, w celu popularyzacji bezpie-
czeństwa przeciwpożarowego na obszarach wiejskich 
województwa Wielkopolskiego, umiejętności swoje za-
prezentowały jednostki OSP Tłokinia Wielka oraz OSP 
Opatówek. Akcji towarzyszył konkurs wiedzy o bezpie-
czeństwie przeciwpożarowym, w którym 5 laureatów 
otrzymało nagrodę w postaci gaśnic przeciwpożaro-
wych. Targom towarzyszyły imprezy dodatkowe: co-
roczny Rajd Ogrodnika organizowany przez kaliski od-
dział PTTK oraz Dni Otwarte Szkoły, na których zapre-
zentowano ofertę edukacyjną placówki. W niedzielę, 24 
kwietnia rozstrzygnięte zostały konkursy na najlepszy 
produkt targowy oraz najciekawiej zaaranżowane sto-
isko. Nagrody dla laureatów wręczyli: dyrektor Zespołu
Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku Marek Janiak, 
Wicestarosta Kaliski Jan Kłysz, Wójt Miasta Říčany Vla-
dimír Kořen oraz Sekretarz Gminy Opatówek Krzysztof 
Dziedzic. Wyniki przedstawiają się następująco: 
 

Konkurs na najlepszy produkt targowy:
I miejsce - Zakład Usług Metalowych "HULAK" Kowal-
stwo Artystyczne - za bramę ogrodową "OLA" 
II miejsce - POLSAD - miniciągnik ogrodniczy B2420 
KUBOTA 
III miejsce - "Meble - Ogród" Andrzej Bergandy - za 
studnię życzeń "Julia" 
wyróżnienie - Kaczmarek Elżbieta - kosz wiklinowy 
"FALBANA" 

wyróżnienie - Szkółka Roślin Ozdobnych Zdzisław Tro-
chonowicz - za sosnę gęstokwiatową "PENDULA" 
wyróżnienie - F.H. M&M DACHY S.C. - za altanę
"KINGA" 
wyróżnienie - "Ogrody Praszka" Sławomir Jasiński - za 
modrzew BONSAI 
wyróżnienie - Muszyński - Serwis - za kosę spalinową
B450 
wyróżnienie - Sanocki Krzysztof - za sosnę czarną

Konkurs na najciekawszą aranżację stoiska targowego:
I miejsce - Materiały Budowlane - Wesołek 
II miejsce - firma SEMI sp. z o.o. 
III miejsce - firma "Ogrodowe ABC" 
wyróżnienie - firma Handlowo Usługowa "Świat kamie-
nia" 
wyróżnienie - firma STIGA 
wyróżnienie - firma RECO Kaźmierczak 
wyróżnienie - firma "Bożena" Topola Osiedle - ceramika 
ogrodowa 
wyróżnienie - Jolanta Polit - kompozycje z suszonych 
kwiatów 
wyróżnienie - firma ToKoEnergo 
 

W trakcie targów odbyła się loteria fantowa z atrakcyj-
nymi nagrodami ufundowanymi przez Starostę Kaliskie-
go - kosiarka do trawy, Wójta Gminy Opatówek - rower 
oraz dyrektora Zespołu Szkół im. St. Mikołajczyka w 
Opatówku - nożyce do żywopłotu. Odwiedzający targi 
mogli podziwiać występ Zespołu "Niechcice" z Żelazko-
wa oraz orkiestry OSP z Tłokini Wielkiej. 
 
Koncert zespołu Muzyka Końca Lata 

23 kwietnia br. w Muzeum Historii w Opatówku 
odbył się koncert zespołu Muzyka Końca Lata. Okazją
do muzycznego spotkania była pierwsza rocznica zało-
żenia Fundacji "Inicjatywa dla Opatówka", organizatora 
wydarzenia. Koncert zespołu Muzyka Końca Lata, "naj-
bardziej romantycznego zespołu w powiecie mińskim, 
utrwalającego w piosenkach sercowe, ale nie tylko, roz-
terki mieszkańców miast dojeżdżających", wypełniły naj-
bardziej przebojowe piosenki zespołu, takie  jak: "Do-
kąd", "Fenoloftaleina" czy "Ekstramocne". Jednak gratką
dla słuchaczy były utwory z nadchodzącej płyty grupy, w 
tym jedna zagrana po raz pierwszy na żywo. Wspo-
mniany album zostanie wydany jeszcze w tym roku. 

Obok energetycznego koncertu zespołu, który 
dwukrotnie bisował dla opatóweckiej publiczności, nie 
zabrakło także urodzinowego tortu, podsumowania do-
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tychczasowej działalności oraz zaproszenia do dalszej 
aktywności wraz z Fundacją. Koncert poprowadził Mate-
usz Walczak, prezes zarządu Fundacji oraz dyrektor cy-
klu "Spotkania ze sztuką - Opatówek 2016", w ramach 
którego odbyło się kolejne muzyczne wydarzenie. 
 
100-lecie OSP w Zdunach 

W niedzielę, 24 kwietnia 2016 r. uroczystą mszą
świętą w kościele p.w. Św. Jakuba Apostoła w Tłokini 
Kościelnej, której przewodniczył ks. kanonik dr Jacek 
Paczkowski, rozpoczęły się obchody 100-lecia Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Zdunach. Po niej nastąpił uro-
czysty przemarsz pocztów sztandarowych, strażaków i 
zgromadzonych gości na plac przed remizę gdzie odbyła
się dalsza część uroczystości. Część oficjalną prowadził
dh Marek Wolf, dowódcą uroczystości był dh Józef Kli-
ber, a oprawę muzyczną zapewniła zaprzyjaźniona or-
kiestra z OSP w Tłokini Wielkiej. Uroczystość rozpoczę-
to od raportu i przeglądu pododdziałów. Dowódca uro-
czystości złożył raport Wiceprezesowi Zarządu Oddziału
Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożar-
nych Rzeczpospolitej Polskiej dh Krzysztofowi Grabow-
skiemu. Po przyjęciu raportu dh prezes Krzysztof Gra-
bowski w asyście dowódcy uroczystości dokonał prze-
glądu pododdziałów, po którym nastąpiło podniesienie 
flagi państwowej na maszt. W skład pocztu flagowego 
wchodzili: dh Andrzej Tułacz, dh Łukasz Stępień oraz dh 
Hieronim Jach. 

W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście: 
Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku 
OSP RP Krzysztof Grabowski, reprezentant p. Marzeny 
Wodzińskiej (członka Zarządu Województwa Wielkopol-
skiego) Piotr Tomankiewicz, Przewodniczący Rady Po-
wiatu Kaliskiego Mieczysław Łuczak, Wójt Gminy Opa-
tówek Sebastian Wardęcki, Przewodniczący Rady Gmi-
ny Paweł Bąkowski, Komendant Gminny OSP Stanisław 
Baran oraz proboszcz parafii Tłokinia Kościelna ks. ka-
nonik dr Jacek Paczkowski. Wszystkich zgromadzonych 
powitał i rys historyczny jednostki przedstawił prezes dh 
Andrzej Wawrzyniak, mówiąc m.in.: "Spotykamy się dzi-
siaj w 100-letnią rocznicę powstania Ochotniczej Straży
Pożarnej w Zdunach. To zaszczytny jubileusz i szcze-
gólna uroczystość, na którą swoją postawą i zaangażo-
waniem pracowało wiele pokoleń naszych druhów i 
mieszkańców. Zawsze wierni strażackiemu hasłu "Bogu 
na chwałę, ludziom na ratunek", mimo upływu czasu 
wypełniali strażacką służbę, niosąc pomoc potrzebują-
cym o każdej porze dnia i nocy. Jako prezes tej jednost-

ki składam dziś hołd i podziękowanie druhom założycie-
lom, wszystkim prezesom, naczelnikom oraz członkom z 
OSP w Zdunach, którzy tworzyli stuletnią historię naszej 
jednostki." 

Ważnym wydarzeniem podczas obchodów było
odznaczenie jednostki Złotym Znakiem Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej. Od-
czytania aktu nadania odznaczenia i dekoracji sztandaru 
dokonał Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospoli-
tej Polskiej dh Krzysztof Grabowski w asyście dh Bog-
dana Marszała prezesa Zarządu Oddziału Gminnego 
Związku OSP RP w Opatówku. Jest to najwyższe od-
znaczenie w polskim ochotniczym pożarnictwie, nada-
wane członkom OSP, działaczom Związku OSP RP, jak 
również wyróżniającym się strażom, o co najmniej 100-
letnim stażu, za długoletnią, aktywną działalność i wybit-
ne zasługi dla ochrony przeciwpożarowej. Straży przy-
znano również odznakę "Za Zasługi dla Województwa 
Wielkopolskiego" za 100-letnią, aktywną działalność na 
rzecz ochrony przeciwpożarowej i poprawy bezpieczeń-
stwa mieszkańców powiatu kaliskiego. Po prezentacji 
odznaczenia nastąpiło wręczenie odznaki honorowej "Za 
zasługi dla województwa wielkopolskiego". Wręczenia 
odznaki dokonali: Wicemarszałek Województwa Wielko-
polskiego Krzysztof Grabowski oraz Przewodniczący 
Rady Powiatu Kaliskiego Mieczysław Łuczak. Odznaka 
została wręczona na ręce prezesa OSP w Zdunach dh 
Andrzeja Wawrzyniaka. 

Uchwałą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospoli-
tej Polskiej Złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa 
odznaczeni zostali druhowie: Andrzej Przegenda, Bog-
dan Kliber, Andrzej Tułacz i Marek Wolf. Uchwałą Pre-
zydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Srebrnym 
Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa odznaczony został
druh Jan Pilas. Uchwałą Prezydium Zarządu Wojewódz-
kiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczy-
pospolitej Polskiej Brązowym Medalem Za Zasługi Dla 
Pożarnictwa odznaczeni zostali druhowie: Andrzej Waw-
rzyniak, Marcin Tułacz, Zygmunt Wiśniewski i Karol Gry-
czyński. Uchwałą Prezydium Zarządu Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospoli-
tej Polskiej Odznaką "Strażak Wzorowy" odznaczeni zo-
stali druhowie: Tomasz Wnuczek, Daniel Przegenda, 
Adrian Przegenda, Łukasz Stępień, Adrian Marciniak, 
Artur Wawrzyniak i Hubert Wawrzyniak. W imieniu 
wszystkich odznaczonych podziękowanie złożył dh An-
drzej Przegenda. 

Życzenia 100-letniej już jednostce złożyli m.in.: 
członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Krzysz-
tof Grabowski, w imieniu Marzeny Wodzińskiej członka 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego przemawiał
Piotr Tomankiewicz, Przewodniczący Rady Powiatu Ka-
liskiego Mieczysław Łuczak, Wójt Gminy Opatówek Se-
bastian Wardęcki wspólnie z Przewodniczącym Rady 
Gminy Pawłem Bąkowskim oraz Prezes Zarządu Od-
działu Gminnego ZOSP RP w Opatówku Bogdan Mar-
szał. Zwieńczeniem uroczystości było odsłonięcie tablicy 
pamiątkowej ufundowanej przez mieszkańców Zdun dla 
upamiętnienia 100-lat działalności Ochotniczej Straży
Pożarnej. Odsłonięcia dokonali: dh Henryk Kliber oraz 
Zbigniew Muzalewski, sołtys Zdun. Pamiątkową tablicę
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poświęcił proboszcz parafii p.w. Św. Jakuba Apostoła w
Tłokini Kościelnej ks. kanonik dr Jacek Paczkowski. 
 
Delegacja z Czech odwiedziła Opatówek 

Na zaproszenie Wójta Gminy Opatówek Seba-
stiana Wardęckiego do Opatówka przyjechała delegacja 
z czeskiego miasta Říčany. Goście przybyli w piątek 22 
kwietnia i przebywali w Opatówku do niedzieli 24 kwiet-
nia. Wśród gości byli: Wójt Gminy Říčany Vladimír 
Kořen, Radny Gminy Říčany Vladimír Polánský, tłumacz 
Tomáš Komorowski oraz tlumaczka Lidia Komorowská. 
Oficjalny program pobytu zagranicznych gości rozpoczął 
się kolacją z Wójtem Gminy, Sekretarzem Gminy 
Krzysztofem Dziedzicem, Przewodniczącym Rady Gmi-
ny Pawłem Bąkowskim oraz przedstawicielami Rady 
Gminy Opatówek. Piątkowe spotkanie otworzył Wójt 
Gminy Opatówek, który przywitał przybyłe delegacje i 
przedstawił im historię okolicy oraz sytuację ekono-
miczną, demograficzną i gospodarczą gminy. Następnie 
głos zabrali goście z zagranicy. Podziękowali za zapro-
szenie i przedstawili składy swoich delegacji. 

Następnego dnia od samego rana goście zwie-
dzali najciekawsze miejsca w gminie. Pierwszym punk-
tem sobotniego programu była wizyta w zakładzie pro-
dukcyjnym firmy Colian Sp. z o.o. Następnie udali się do 
Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, gdzie podzi-
wiali maszyny i wynalazki, które zdynamizowały prze-
mysł na przełomie XVIII i XIX w. W następnej kolejności, 
w związku z zaproszeniem dyrektora Zespołu Szkół im. 
St. Mikołajczyka w Opatówku Marka Janiaka, uczestni-
czyli w oficjalnym otwarciu XIX Wiosennych Targów 
Ogrodniczo-Rolniczych i Działkowych. Impreza była
okazją do spotkania i wymiany doświadczeń z przed-
stawicielami Województwa Wielkopolskiego i Powiatu 
Kaliskiego: Wicemarszałkiem Województwa Wielkopol-
skiego Krzysztofem Grabowskim, Członkiem Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego Marzeną Wodzińską,
Wicestarostą Kaliskim Janem Kłyszem oraz Przewodni-
czącym Rady Powiatu Kaliskiego Mieczysławem Łucza-
kiem. Pod koniec dnia obejrzeli wystawę w Muzeum 
Okręgowym Ziemi Kaliskiej. 

W niedzielę 24 kwietnia Sekretarz Gminy Opa-
tówek Krzysztof Dziedzic oraz Przewodnicząca Komisji 
Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Marlena Kiermas-
Gruszka zabrali delegatów z Czech do Gimnazjum w 
Opatówku, gdzie mogli poznać zasady funkcjonowania 
systemu oświaty w Polsce. Następnie udali się do Gołu-
chowa, aby zwiedzić tereny zamkowo-parkowe. Goście 
byli pod wrażeniem wyglądu i organizacji całego Ośrod-
ka Kultury Leśnej, w tym Muzeum Leśnictwa oraz poka-

zowej zagrody dla zwierząt. Po powrocie do Opatówka 
wzięli udział w drugim dniu targów ogrodniczych, gdzie 
uczestniczyli w rozstrzygnięciu konkursu na najlepszy 
produkt targowy oraz najciekawiej zaaranżowane sto-
isko. Ostatnim punktem wizyty były Obchody Jubileuszu 
100-lecia Ochotniczej Straży pożarnej w Zdunach. Po 
pełnym wrażeń weekendzie goście z zagranicy udali się
w drogę powrotną do Říčany. Podczas wizyty, w celu 
umocnienia przyjaźni i rozwoju współpracy, włodarze 
obu gmin podpisali list intencyjny, w którym wyrazili wolę
ustanowienia formalnych relacji partnerskich w przyszło-
ści. 
 
Prezydent RP Andrzej Duda w Kaliszu 

W niedzielę, 1 maja 2016 r. Prezydent RP An-
drzej Duda wziął udział w XXIV Ogólnopolskiej Piel-
grzymce Robotników i Pracodawców do Św. Józefa. 
Obchody rozpoczęły się mszą świętą pod przewodnic-
twem ks. Bp Edwarda Janiaka oraz uroczystym zawie-
rzeniem Św. Józefowi. Prezydent RP uczcił pamięć Św. 
Jana Pawła II składając kwiaty pod pomnikiem. Kwiaty 
złożyli również: Wojewoda Wielkopolski Zbigniew 
Hoffmann wraz z Wicewojewodą Marleną Maląg, Prezy-
dent Kalisza Grzegorz Sapiński wraz z Przewodniczą-
cym Rady Miejskiej Andrzejem Plichtą, Wicestarosta Ka-
liski Jan Kłysz wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu 
Kaliskiego Mieczysławem Łuczakiem, Zarząd Regionu 
NSZZ Solidarność w Kaliszu i inni. 

W uroczystej mszy św. oraz spotkaniu na placu 
Jana Pawła II wzięli udział licznie zgromadzeni miesz-
kańcy oraz zaproszeni goście, m.in.: Wiceminister 
Spraw Zagranicznych Jan Dziedziczak, poseł na Sejm 
RP Jan Mosiński (były przewodniczący Solidarności re-
gionu kaliskiego), posłowie i senatorowie ziemi kaliskiej, 
m.in.: Joanna Lichocka, Tomasz Ławniczak, Piotr Kaleta 
i Andrzej Wojtyła. 

Gminę Opatówek reprezentował Sekretarz Gmi-
ny Krzysztof Dziedzic. Obecny był także Wójt Gminy 
Szczytniki Marek Albrecht. Po uroczystościach, w parku 
miejskim, tuż za bazyliką, odbyło się spotkanie piel-
grzymów z prezydentem Dudą. Była to okazja do krótkiej 
rozmowy, pamiątkowego zdjęcia, uściśnięcia dłoni i spo-
tkania z "Kapelą znad Baryczy", która tego popołudnia 
koncertowała dla mieszkańców i gości. Rolę gospodarza 
uroczystości pełnił obecny przewodniczący Solidarności 
regionu kaliskiego Jarosław Wilner wraz ze współpra-
cownikami. 
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Parafialny Dzień Strażaka 
3 maja 2016 r. w Sierzchowie obchodzono Para-

fialny Dzień Strażaka połączony z poświęceniem wozu 
bojowego OSP Sierzchów. Uroczystość Dnia Strażaka 
jest organizowana już od wielu lat przez członków 
Ochotniczych Straży Pożarnych z parafii Rajsko: OSP 
Rajsko i OSP Sierzchów (gm. Opatówek), OSP Pietrzy-
ków (gm. Koźminek), OSP Krowica Zawodnia i OSP 
Radliczyce (gm. Szczytniki). Co roku gospodarzem spo-
tkania jest kolejno każda ze straży. W roku 2016 rola ta 
przypadła druhom z OSP Sierzchów. Mieli oni podwójne 
powody do świętowania, ponieważ niedawno jednostka 
otrzymała do dyspozycji wóz strażacki. W tegorocznym 
Parafialnym Dniu Strażaka wzięli udział druhowie z 
pocztami sztandarowymi z wszystkich Ochotniczych 
Straży Pożarnych z parafii Rajsko oraz druhny i druho-
wie z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Sierzchowie. 
W uroczystości wzięli udział równiez: Wójt Gminy Opa-
tówek Sebastian Wardęcki, prezes Zarządu Gminnego 
Oddziału Związku OSP RP w Opatówku dh Bogdan 
Marszał, proboszcz parafii Rajsko ks. Piotr Bałoniak, ks. 
Paweł Nasiadek, radny gminy Opatówek Paweł Kołaciń-
ski oraz sołtys wsi Sierzchów Stanisław Suchecki. Go-
śćmi specjalnymi były osoby, które wsparły zorganizo-
wanie obchodów. Uroczystość uświetniła orkiestra Mło-
dzieżowej Drużyny Pożarniczej pod kierunkiem Adriana 
Wałowskiego i Natalii Miklas. 

Uroczystość rozpoczęła się zbiórką na placu 
przy remizie OSP Rajsko. Stamtąd z towarzyszeniem 
orkiestry i wozów bojowych przemaszerowano na cmen-
tarz parafialny w Rajsku, gdzie złożono wieniec upa-
miętniający zmarłych strażaków z parafii Rajsko. Na-
stępnie druhowie przeszli do kościoła parafialnego w 
Rajsku, aby wziąć udział w uroczystej mszy świętej. Li-
turgię sprawował i okolicznościową homilię wygłosił ks. 
Piotr Bałoniak, proboszcz parafii Rajsko. Zwieńczeniem 
nabożeństwa było błogosławieństwo sztandaru oraz po-
święcenie wozu bojowego OSP Sierzchów. Całość miała
najwidoczniej wsparcie świętego Floriana, ponieważ
podczas samego aktu poświęcenia przez chwilę padał
drobny deszcz. Po ceremonii odbyła się parada główną
ulicą Rajska, następnie - przejazd do Sierzchowa by 
tam, marszowym krokiem przez centrum wioski przybyć
do remizy OSP, gdzie odbyła się druga część uroczy-
stości: przyjęcie dla druhów i zaproszonych gości. Powi-
tanie wygłosili prezes OSP Sierzchów Krzysztof Tośta i 
komendant Albert Kasperczak. Okolicznościowe życze-
nia złożył dh Bogdan Marszał. Orkiestra MDP Rajsko 
dała znakomity koncert znanych utworów filmowych 
wzbudzając głośny aplauz i kilkakrotnie bisując. 

Organizatorzy składają wyrazy podziękowania 
wszystkim, którzy wsparli organizację tegorocznego Pa-
rafialnego Dnia Strażaka w różny sposób: finansowo, 
rzeczowo oraz angażując się do pracy podczas przygo-
towań i samych obchodów. Wśród nich znaleźli się: An-
na Ciupa, Wiesława Dziedzic, Violetta Galant, Mieczy-
sława i Andrzej Janiakowie, Marek Janiak, Patrycja Ja-
nik, Małgorzata Judasz, Anna i Mariusz Kajdankowie, 
Renata Kajdanek, Beata Kasperczak, Ryszard Kasper-
czak, Patrycja Kasprzak, Aneta Kołacińska, Maria i Jó-
zef Ludwiczakowie, Zyta Ludwiczak, Urszula i Wiesław 
Maciaszkowie, Alfreda i Józef Mikołajczykowie, Karolina 
i Dariusz Mikołajczykowie, Barbara Nowakowska, Maria 
i Andrzej Olczakowie, Grażyna i Bogdan Olejnikowie, 
Elżbieta i Sławomir Panfilowie, Anna Pawelec, Jagoda i 
Paweł Perkowie, Iwona Sroczyńska, Janina Suchecka, 
Ewa Dorota Świątek, Halina i Andrzej Świerkowie, Ewa 
Tośta, Marta Warszewska. Podobne spotkania są prze-
jawem żywej, trwałej i wielokierunkowej współpracy po-
między OSP bez względu na granice administracyjne 
gmin. 
 
Wizyta w Brukseli 

W dniach od 1 do 5 maja 2016 r. panie z KGW 
Chełmce, KGW Opatówek oraz sołectwa Porwity miały
okazję uczestniczyć w wyjeździe studyjnym do Brukseli. 
Wyjazd był nagrodą ufundowaną przez posła do Parla-
mentu Europejskiego Andrzeja Grzyba dla uczestników 
konkursu "Na najsmaczniejszą Zieloną Zupę". Studyjną
wyprawę rozpoczęto od zwiedzania Brukseli, gdzie wraz 
z przewodnikiem Marią Kozińską, grupa zwiedziła naj-
ciekawsze miejsca, między innymi serce Brukseli - 
Grand Place, Katedrę św. Michała i św. Guduli oraz je-
den z największych symboli miasta - Manneken Pis. 

Kolejnego słonecznego dnia grupa udała się do 
położonej w zachodniej Flandrii - Brugii, urokliwego mia-
steczka słynącego z wielu atrakcji. Brugia ze względu na 
wiele kanałów, nazywana jest "Flamandzką Wenecją" -
o czym wszyscy mogli się przekonać spacerując po jej 
uliczkach. W czasie wolnym była również możliwość za-
kupu regionalnych produktów: koronek, czekolady i piwa 
- z których Brugia słynie. W tym dniu zostało zrobionych 
wiele pamiątkowych zdjęć m.in. przy Atomium - imponu-
jącym modelu kryształu żelaza, powiększonym 165 mi-
liardów razy oraz Łuku Tryumfalnym. Wieczór zakończy-
ła uroczysta kolacja z europosłem Andrzejem Grzybem. 

Ostatniego dnia wyjazdu uczestnicy zwiedzili 
Parlament Europejski, gdzie wysłuchali wykładu doty-
czącego instytucji europejskich i działalności europo-
słów. Goście mogli zobaczyć m.in. salę obrad, w której 
odbywają się sesje Parlamentu. Wielką niespodzianką
było spotkanie z p. Bogdanem Wentą - byłym selekcjo-
nerem reprezentacji Polski mężczyzn w piłce ręcznej, 
obecnie posłem do Parlamentu Europejskiego. Pod ko-
niec wizyty wszyscy goście otrzymali gadżety europej-
skie i stanęli do pamiątkowego zdjęcia z posłem Andrze-
jem Grzybem. Całość zwieńczył wspólny lunch w restau-
racji parlamentarnej. 
 
Opatówek atrakcyjny turystycznie 

13 maja 2016 r. odbyła się na terenie Opatówka 
gra terenowa pod hasłem "Opatówek atrakcyjny tury-
stycznie". Została ona zorganizowana przez Szkołę 
Podstawową im. J. Kusocińskiego w Opatówku i Zespół
Ekonomiczno - Administracyjny Szkół Gminy Opatówek. 
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Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Wójt 
Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki, który ufundował
również puchar i nagrody dla uczestników rajdu. W przy-
gotowanie gry i sprawny jej przebieg włączyła się liczna 
grupa nauczycieli Szkoły Podstawowej w Opatówku. 
Nad całością czuwali: p. Izabela Dubanowicz i p. Arka-
diusz Łańduch (koordynatorzy) oraz p. Dorota Skinder i 
p. Ala Lintner. Gra adresowana była do uczniów klas IV-
VI. W imprezie wzięło udział 5 drużyn ze wszystkich 
szkół podstawowych z terenu gminy Opatówek (łącznie 
75 uczniów). Były to drużyny: "Rajskie jabłuszka" (Szko-
ła Podstawowa w Rajsku), "Klasa IV miliona warta" 
(Szkoła Podstawowa w Tłokini Wielkiej), "Włóczykije" 
(Szkoła Podstawowa w Opatówku), 13 Drużyna Harcer-
ska "Wilki" (Szkoła Podstawowa w Opatówku) oraz dru-
żyna ze Szkoły Podstawowej w Chełmcach. 

Celem gry było promowanie edukacji regional-
nej, popularyzacja walorów przyrodniczych i krajoznaw-
czych Opatówka, poszerzenie wiedzy o samorządzie lo-
kalnym, kształtowanie poczucia własnej tożsamości i 
postaw patriotycznych, motywowanie do samodzielnego 
zdobywania wiedzy oraz propagowanie aktywnych form 
wypoczynku. O godzinie 10:00 wszystkie drużyny spo-
tkały się w auli szkoły podstawowej w Opatówku, gdzie 
uczestników zabawy i ich opiekunów powitała wicedy-
rektor szkoły Izabela Dubanowicz. Po krótkim przypo-
mnieniu zasad gry nastąpiło losowanie kolejności, w któ-
rej drużyny rozpoczynały rywalizację o puchar Wójta 
Gminy Opatówek. Każdy zespół musiał pokonać wyty-
czoną przez organizatorów trasę i zgłosić się w 8 punk-
tach kontrolnych, gdzie na uczestników czekały różno-
rodne zadania. Za ich wykonanie drużyna otrzymywała
punkty, których suma decydowała o zajętym miejscu. 
Pierwszy punkt kontrolny znajdował się w sali gimna-
stycznej opatóweckiej podstawówki. Reprezentanci dru-
żyn musieli wykazać się tu szybkością i zwinnością, aby 
w jak najkrótszym czasie pokonać tor przeszkód. Najle-
piej z tym zadaniem poradzili sobie uczniowie ze Szkoły
Podstawowej w Rajsku. Kolejne punkty kontrolne zloka-
lizowano w parku, kościele parafialnym, na Wądołach, w 
Gminnej Bibliotece Publicznej, budynku straży pożarnej i 
na skwerku w pobliżu stawu. Meta znajdowała się w
Gminnym Ośrodku Kultury w Opatówku. 

Dzięki grze uczniowie mieli okazję w atrakcyjny 
sposób pogłębić swoją wiedzę o Opatówku, jego historii, 
walorach przyrodniczych, ludziach związanych z naszą
miejscowością. Uczestnicy gry zaznajomili się też z dzia-
łalnością samorządu lokalnego i straży pożarnej. Ponad-

to rozwijali umiejętność pracy w zespole, spostrzegaw-
czość i orientację w terenie. Uczniowie z ogromnym za-
angażowaniem wykonywali poszczególne zadania. Na 
trasie, mimo zaciętej rywalizacji, panowała przyjazna 
atmosfera. Ciekawe zadania, dobry humor i ładna pogo-
da sprawiły, że wszyscy dobrze się bawili, aktywnie 
spędzając czas. Na mecie w Gminnym Ośrodku Kultury 
czekał na wszystkich smaczny żurek, do zjedzenia któ-
rego - po wymagających wysiłku zmaganiach - nikogo 
nie trzeba było namawiać. W ośrodku kultury można też
było podziwiać wystawę prac plastycznych ukazujących 
walory turystyczne Opatówka i okolic. Zostały one przy-
gotowane przez każdą z drużyn i dostarczone do orga-
nizatorów przed rozpoczęciem gry. Uwagę wszystkich 
przyciągała makieta wykonana przez zespół ze Szkoły
Podstawowej w Chełmcach. Prace zostały ocenione 
przez jury, a przyznane punkty doliczono do wyników 
każdej z drużyn. 

Na uroczystości tej obecni byli: Sekretarz Gminy 
Opatówek Krzysztof Dziedzic, dyrektor ZEAS Gminy 
Opatówek Arkadiusz Łańduch, dyrektor Zespołu Szkół w
Rajsku Honorata Wolniaczyk, dyrektor Zespołu Szkół w
Chełmcach Tomasz Mikucki, wicedyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Opatówku Izabela Dubanowicz, Jadwiga Mi-
luśka-Stasiak - autorka publikacji poświęconych Opa-
tówkowi i okolicy oraz ich wybitnym mieszkańcom, dy-
rektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w 
Opatówku Małgorzata Matysiak oraz prezes Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Opatówku Krzysztof Karolewski. Ry-
walizacja zakończyła się zwycięstwem drużyny "Wilków" 
ze Szkoły Podstawowej w Opatówku. Drugie miejsce za-
jął zespół ze Szkoły Podstawowej w Rajsku, a trzecie 
drużyna "Włóczykije" reprezentująca Szkołę Podstawo-
wą w Opatówku. Wszystkie zespoły otrzymały ciekawe 
nagrody: podświetlane globusy, gry planszowe i zestawy 
filmów edukacyjnych. Do rąk zwycięzców trafił też
wspaniały puchar. Opiekunowie drużyn otrzymali po-
dziękowania i książki za przygotowanie uczniów do 
udziału w grze, które ufundował dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Opatówku Mateusz Przyjazny.  
Na zakończenie spotkania głos zabrał Sekretarz Gminy 
Krzysztof Dziedzic dziękując wszystkim, którzy włączyli 
się w przygotowanie imprezy. Pogratulował też uczest-
nikom gry, którzy wykazali się imponującym poziomem 
wiedzy o naszej miejscowości. Organizatorzy składają
serdeczne podziękowania za pomoc w przygotowaniu i 
przeprowadzeniu gry: p. Jadwidze Miluśkiej Stasiak, 
p. Małgorzacie Matysiak, p. Krzysztofowi Karolewskiemu 
i strażakom z OSP w Opatówku, ks. Mariuszowi Kubi-
siakowi, p. Aleksandrze Kalenskiej, p. Mieczysławie Ja-
skule i paniom z GOK w Opatówku. 
 
"Noc Muzeów" w Opatówku 

Po raz kolejny opatówecka "Noc Muzeów" cie-
szyła się bardzo dużym zainteresowaniem, a zwiedzają-
cy goście przyjechali do nas tradycyjnie z różnych za-
kątków Polski. Na odwiedzających gmach muzeum cze-
kały liczne atrakcje. O wyznaczonych godzinach odby-
wała się projekcja filmu "Wariackie losy obrazów Jana 
Matejki podczas II wojny światowej". Film tegorocznej 
edycji "Muzeum Utracone" to, zawarta w trzech aktach, 
historia zaginionych i odzyskanych dzieł jednego z naj-
ważniejszych polskich malarzy - Jana Matejki. Dodatko-
wą atrakcją był pokaz czerpania papieru dla dzieci i nie 
tylko, z możliwością samodzielnego wykonania kartki 
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papieru. Atrakcja ta, cieszyła się niebywałą popularno-
ścią. A największą frajdę sprawiało dzieciom własno-
ręczne ozdabianie wykonanych kartek płatkami kwiatów, 
gdzie pomysłowość najmłodszych nie miała granic. 

Tradycyjnie goście mogli obejrzeć prawie 
wszystkie wystawy stałe, m.in.: ceramikę, największe 
maszyny pracujące, kolekcję pianin i fortepianów oraz 
maszynę parową w ruchu. Na każdej sali czekali prze-
wodnicy, którzy udzielali odpowiedzi na nurtujące zwie-
dzających pytania. Niewątpliwie największą ozdobą tej 
"Nocy Muzeów" był balon lotniczy. Niestety ze względów 
pogodowych (a w szczególności ze względów bezpie-
czeństwa) nie mógł odbyć się lot balonem oraz tzw. win-
da. Pomimo tego, można było zobaczyć kosz balonu 
oraz wejść do jego środka. Każdy zwiedzający na pa-
miątkę wizyty w muzeum dostał bezpłatny bilet wstępu 
oraz wybrane przez siebie (również nieodpłatnie) foldery 
i informatory muzealne. Muzeum opatóweckie odwiedzi-
ło tej nocy dokładnie 965 osób. Dziękujemy wszystkim 
za liczny udział w "Nocy Muzeów" i zapraszamy do 
udziału w kolejnych edycjach. O nowościach w opató-
weckim muzeum, nowych wystawach czasowych czy 
eksponatach możecie się Państwo dowiadywać na stro-
nie internetowej www.muzeum.opatowek.pl. Zaprasza-
my! 
 
Koncert z okazji 90. rocznicy urodzin Józefa Wiłko-
mirskiego 

22 maja salę fortepianową Muzeum Historii 
Przemysłu w Opatówku wypełniły dźwięki muzyki dedy-
kowanej Józefowi Wiłkomirskiemu w 90 rocznicę uro-
dzin. Koncert rozpoczął występ kwartetu saksofonowego 
w składzie: saksofony altowe: Natalia Korzepa, Klaudia 
Gardzielik; saksofony tenorowe: Marcin Adamczewski, 
Arkadiusz Sztylka. W repertuarze pierwszej części zna-
lazły się standardy rozrywkowe jak m.in. znany motyw z 
filmu "Różowa Pantera". Następnie na klawesynie wy-
stąpił pochodzący z Helenowa (gm. Żelazków) Filip 
Owczarski. 

W kolejnej części koncertu publiczność wysłu-
chała recitalu na altówkę i fortepian w wykonaniu Ewy 
Guzowskiej oraz Marii Koszewskiej-Wajdzik. W czasie 
przerw między kolejnymi utworami zgromadzeni usły-
szeli nagrania wywiadu z nieobecnym Józefem Wiłko-
mirskim, któremu koncert był dedykowany. Pozwoliło to 
ubarwić opowieść o niezwykłym człowieku, który został
ochrzczony właśnie w Opatówku. Na koniec wszyscy 
występujący artyści otrzymali upominki od organizatorów 

oraz Starostwa Powiatowego w Kaliszu. Koncert został
sfinansowany ze środków samorządu Województwa 
Wielkopolskiego oraz Gminy Opatówek. Koncert reali-
zowany jest w ramach projektów "Budzik muzyczny 
przedstawia..." oraz "Spotkania ze sztuką - Opatówek 
2016" prowadzonych przez Fundację Rodziny Wiłkomir-
skich i Fundację "Inicjatywa dla Opatówka". 
 
Ogólnopolski konkurs taneczny 

W dniu 21 maja br. w Hali Sportowej OSiR w 
Świdnicy odbył się Ogólnopolski konkurs taneczny o Pu-
char Prezydenta Miasta pn. "Taneczny deptak". Celem 
konkursu była konfrontacja dorobku artystycznego i po-
pularyzacja różnych form tanecznych. W konkursie wzię-
ło udział 262 tancerzy (soliści, duety i formacje) w na-
stępujących kategoriach: street dance, show dance, ta-
niec współczesny i mażoretki. 

W konkursie wzięły udział 2 grupy taneczne z 
Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku: grupa "CDN 
MINI 2", która zdobyła I miejsce w kategorii taniec 
współczesny (formacje 12-15 lat) oraz grupa "CDN...", 
która zajęła III miejsce również w kategorii tańca współ-
czesnego (formacje powyżej 15 lat). Laureatom gratulu-
jemy zdobycia miejsc na podium i życzymy dalszych 
sukcesów. Instruktorem zespołów tanecznych działają-
cych przy GOK w Opatówku jest p. Małgorzata Antczak. 
 
Polsko - włoskie koncertowanie 

Wieczorem 27 maja melomani z Opatówka i 
okolic mieli okazję usłyszeć wyjątkowy koncert: wystąpi-
ły połączone zespoły muzyczne polskiej i włoskiej mło-
dzieży z Kalisza oraz Ceccano. Koncert odbył się w ra-
mach tygodniowego pobytu w Polsce Chóru i Orkiestry z 
Liceo Scientifico e Linguistico z włoskiego Ceccano. By-
ła to rewizyta włoskich przyjaciół chóru Kopernik z III LO 
im. M. Kopernika w Kaliszu, którzy odwiedzili Półwysep 
Apeniński jesienią ubiegłego roku. Koncert w Muzeum 
Historii Przemysłu w Opatówku był zarazem pierwszym 
spośród trzech, które lokalna publiczność mogła usły-
szeć. Wśród obecnych gości byli m.in.: Concetta Senese 
- dyrektorka włoskiego liceum, Krystian Ulbin - pełno-
mocnik marszałka województwa dolnośląskiego ds. 
młodzieży, Anna Narewska - dyrektor kaliskiego III LO, 
Marlena Kiermas-Gruszka - przewodnicząca Komisji 
Oświaty, kultury, Sportu i Zdrowia oraz Mateusz Wal-
czak - absolwent III LO w Kaliszu, który był jednocześnie 
konferansjerem koncertu. 
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W pierwszej części koncertu wystąpił chór i or-
kiestra z Ceccano. W programie znalazły się m.in. pieśni 
religijne i liturgiczne, a także repertuar rozrywkowy. Na-
stępnie wystąpił chór Kopernik, a całość zwieńczył,
wspólnie wykonany przez wszystkich muzyków, frag-
ment opery "Nabucco" Giuseppe Verdiego - słynny 
"Chór Niewolników" z III aktu. W imieniu włoskich arty-
stów głos zabrała Concetta Senese, która podziękowała
za wspaniałe przyjęcie: "Mimo różnic i barier języko-
wych, gdy głos zabierają artyści, muzyka i śpiew wywo-
łują te same wzruszenia i łamią wszelkie ograniczenia." 

Oprócz opatóweckiego koncertu, polsko-włoskie 
koncertowanie odbyło się jeszcze 29 i 30 maja w Kali-
szu. Organizatorami całego przedsięwzięcia były: Chór 
Kopernik, III Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika 
w Kaliszu, Miasto Kalisz oraz Fundacja "Inicjatywa dla 
Opatówka" Organizatorzy dziękują także za gościnę
Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku. 
 
Podsumowanie projektu "Opatowianie bez tajemnic" 

W dniu 30 maja br. w sali fortepianowej Muzeum 
Historii Przemysłu, zakończono projekt "Opatowianie 
bez tajemnic" organizowany przez Fundację "Inicjatywa 
dla Opatówka". W spotkaniu udział wzięli dyrektorzy, 
nauczyciele oraz uczniowie pięciu szkół, które uczestni-
czyły w projekcie: Szkoły Podstawowej im. W. Broniew-
skiego w ZS w Tłokini Wielkiej, Szkoły Podstawowej i 
Gimnazjum w ZS w Rajsku oraz Szkoły Podstawowej i 
Gimnazjum w ZS im. Jana Pawła II w Chełmcach. Obok 
nich w gali uczestniczyli przedstawiciele lokalnej spo-
łeczności oraz goście: poseł na Sejm RP Jerzy Kozłow-
ski, Wójt Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki, dyrektor 
ZEAS Arkadiusz Łańduch, sołtys Opatówka Karolina 
Olejniczak oraz sołtys Zdun i wiceprezes Fundacji "Ini-
cjatywa dla Opatówka" Zbigniew Muzalewski. Galę po-
prowadził Mateusz Walczak, prezes Fundacji "Inicjatywa 
dla Opatówka", który przypomniał poszczególne etapy 
projektu "Opatowian bez tajemnic" dofinansowanego 
przez Fundację BZ WBK w ramach programu "Tu 
mieszkam, tu zmieniam". Do udziału zostało zaproszo-
nych łącznie 8 szkół podstawowych i gimnazjów z terenu 
gminy Opatówek, z których 5 wzięło udział w projekcie 
objętym patronatem honorowym Wójta Gminy Opató-
wek. Muzyczne ubogacenie wydarzenia zapewnił woka-
lista i pianista Dominik Niklas. 

Istotą projektu była promocja zasłużonych 
mieszkańców Opatówka i okolic wśród młodych ludzi. 
W pierwszej części projektu (od października do marca) 

uczniowie przygotowali sylwetki wylosowanych przez 
siebie Opatowian. Opracowane biogramy znalazły się w
publikacji "Opatowianie bez tajemnic", która została za-
prezentowana podczas gali projektu. Oprócz opracowa-
nia postaci do klasyfikacji generalnej zaliczały się rów-
nież: prezentacja w trakcie konferencji uczniowskiej, gra 
miejska oraz konkursy indywidualne: plastyczny, literacki 
i historyczny. Na każdym etapie prace młodzieży ocenia-
ły komisje, w skład których weszli m.in.: dyrektor BZ 
WBK oddział Kalisz Ewelina Radziszewska, dyrektor 
ZEAS Arkadiusz Łańduch, dyrektor Gminnej Biblioteki 
Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku Małgorzata 
Matysiak, grafik i plastyk Marta Śniosek-Masacz, poloni-
sta w Zespole Szkół w Iwanowicach Jolanta Leszka oraz 
przedstawiciele Fundacji "Inicjatywa dla Opatówka". 
W trakcie gali wręczono nagrody indywidualne oraz dru-
żynowe. 

Organizatorzy składają serdeczne podziękowa-
nia dla koordynatorów w poszczególnych szkołach: 
p. Wiesławie Giercarz (Szkoła Podstawowa im. W. Bro-
niewskiego w ZS w Tłokini Wielkiej), p. Bernadetcie Blek 
(Szkoła Podstawowa w ZS w Rajsku), p. Małgorzacie 
Burdelak (Gimnazjum w ZS w Rajsku) oraz p. Katarzy-
nie Juskowiak (Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum w 
ZS im. Jana Pawła II w Chełmcach). 

Klasyfikacja generalna:
szkoły podstawowe:
I miejsce: Szkoła Podstawowa im. W. Broniewskiego w 
ZS w Tłokini Wielkiej 
II miejsce: Szkoła Podstawowa w ZS im. Jana Pawła II 
w Chełmcach 
III miejsce: Szkoła Podstawowa w ZS w Rajsku 
gimnazja:
I miejsce: Gimnazjum w ZS im. Jana Pawła II w Chełm-
cach 
II miejsce: Gimnazjum w ZS w Rajsku 
 

Wyniki konkursów indywidualnych:

Konkurs historyczny:
szkoły podstawowe:
I miejsce ex aequo: Jakub Bryła ze Szkoły Podstawowej 
w ZS w Rajsku, Mateusz Wąsik ze Szkoły Podstawowej 
im. W. Broniewskiego w ZS w Tłokini Wielkiej oraz Julia 
Gibus ze Szkoły Podstawowej im. W. Broniewskiego w 
ZS w Tłokini Wielkiej 
II i III miejsca nie przyznano 
wyróżnienia: Katarzyna Kaleta, Zuzanna Łypaczewska, 
Wiktoria Kowalczyk ze Szkoły Podstawowej w ZS im. 
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Jana Pawła II w Chełmcach; Wiktoria Szprync ze Szkoły
Podstawowej w ZS w Rajsku; Mateusz Grzeluszka ze 
Szkoły Podstawowej im. W. Broniewskiego w ZS w Tło-
kini Wielkiej 
gimnazja:
I miejsce: Natalia Nijak z Gimnazjum w ZS im. Jana 
Pawła II w Chełmcach 
II i III miejsca nie przyznano 
wyróżnienie: Piotr Przepiórka z Gimnazjum w ZS im. Ja-
na Pawła II w Chełmcach 
 

Konkurs literacki:
szkoły podstawowe:
I miejsce: Mateusz Cieślak ze Szkoły Podostawowej im. 
W. Broniewskiego w ZS w Tłokini Wielkiej 
II miejsce: Martyna Pilas ze Szkoły Podostawowej im. 
W. Broniewskiego w ZS w Tłokini Wielkiej 
III miejsca nie przyznano 
wyróżnienia: Karolina Bzdyrek i Amelia Duster ze Szkoły
Podstawowej w ZS im. Jana Pawła II w Chełmcach 
gimnazja:
I miejsce: Karolina Bzderek z Gimnazjum w ZS im. Jana 
Pawła II w Chełmcach 
II miejsce ex aequo: Maria Jakubek i Maja Guzielak z 
Gimnazjum w ZS im. Jana Pawła II w Chełmcach 
III miejsce: Zuzanna Świerek z Gimnazjum w ZS w Raj-
sku 
 

Konkurs plastyczny:
szkoły podstawowe:
I miejsce: Milena Kłodzińska ze Szkoły Podstawowej im. 
W. Broniewskiego w ZS w Tłokini Wielkiej 
II miejsce: Jakub Klepanda ze Szkoły Podstawowej im. 
W. Broniewskiego w ZS w Tłokini Wielkiej 
III miejsce: Kacper Bieniaszczyk ze Szkoły Podstawowej 
w ZS w Rajsku 
wyróżnienia: Wiktor Dąbrowski i Julia Wanga ze Szkoły
Podstawowej im. W. Broniewskiego w ZS w Tłokini 
Wielkiej; Ewa Witasiak ze Szkoły Podstawowej w ZS w 
Rajsku 
gimnazja:
I miejsce: Milena Kowalczyk z Gimnazjum w ZS im. Ja-
na Pawła II w Chełmcach 
II miejsce ex aequo: Natalia Dreszler i Joanna Cofalska 
z Gimnazjum w ZS im. Jana Pawła II w Chełmcach 
III miejsce ex aequo: Julia Gaczyńska i Michalina Ry-
chlewska z Gimnazjum w ZS w Rajsku 
 

Nagrody dla poszczególnych drużyn ufundowała Gmina 
Opatówek. W projekcie "Opatowianie bez tajemnic" 
wzięło także udział Muzeum Historii Przemysłu w Opa-
tówku oraz Gminny Ośrodek Kultury udostępniając swo-
je sale dla uczestników spotkań.

Dzień Dziecka w Szałem 
W dniu 4 czerwca kilkanaście tysięcy osób przy-

było nad zalew Szałe by bawić się na pikniku z okazji 
Dnia Dziecka zorganizowanym wspólnie przez: Gminę
Opatówek, Miasto Kalisz, Komendę Miejską Policji w 
Kaliszu, Powiat Kaliski oraz Ośrodek Sportu, Reha-
bilitacji i Rekreacji w Kaliszu. Atrakcji dla najmłod-
szych, i nie tylko, nie brakowało: gry i zabawy, konkursy 
rysunkowe, dmuchane zamki i zjeżdżalnie, kule wodne, 
trampoliny, bańki, malowanie twarzy, pokazy służb
mundurowych na lądzie i wodzie oraz efektowne wiraże
lotnicze Grupy Żelazny. Na zaproszenie gminy Opató-
wek w imprezie udział wzięli: Patrol Rozminowania nr 15 

z Inowrocławia pod dowództwem st. chor. szt. Dariusza 
Łyszkiewicza oraz komandosi z Jednostki Wojskowej 
Komandosów w Lublińcu, którzy zaprezentowali uzbro-
jenie i sprzęt bojowy. Dodatkowym urozmaiceniem były
stoiska promocyjne oraz stoiska z lokalnymi specjałami 
kulinarnymi przygotowane przez: GOK w Opatówku i so-
łectwo Szałe, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, 
Gminę Godziesze Wielkie, Gminę Stawiszyn, Gminę
Mycielin, Gminę Koźminek, Powiat Kaliski, Stowarzy-
szenie Kraina Nocy i Dni LGD 7 oraz Nadleśnictwo Ka-
lisz. Swoje stoiska zaprezentowały również stowarzy-
szenia, instytucje i firmy z terenu powiatu kaliskiego. 
Wszystkie atrakcje były bezpłatne. 

Na scenie podziwiać można było występy ta-
neczne grupy CDN z Opatówka, grupy Arlety Piotrow-
skiej, dzieci z Miejskiego Domu Kultury w Kaliszu, Siera-
szewski Dance Studio, Różański - hip hop oraz występy 
studia wokalno-artystycznego Piano Song. Gwiazdą
wieczoru były zespoły Diadem i Mejk, których muzyka 
porwała do tańca nie tylko dzieci, ale również starszych 
uczestników imprezy. Zwieńczeniem zabawy był pokaz 
pirotechniczny. Jednym słowem, każdy znalazł coś dla 
siebie. Podczas pikniku odbyła się również loteria fanto-
wa pod hasłem "Pomóż Pomagać" organizowana przez 
Akcję Charytatywną działającą przy Parafii Chełmce pod 
patronatem Caritas Diecezji Kaliskiej. Dochód z loterii 
zostanie przekazany na rzecz osób znajdujących się w
trudnej sytuacji życiowej i materialnej, a w szczególności 
dzieci. Główni sponsorzy nagród to: poseł na Sejm RP, 
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Jan Dziedziczak, Wójt Gminy Opatówek Sebastian War-
dęcki, Wójt Gminy Godziesze Wielkie Józef Podłużny, 
Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego Mieczysław 
Łuczak, Sekretarz Gminy Opatówek, radny Powiatu Ka-
liskiego Krzysztof Dziedzic oraz Damian Grabowski - 
sklep rowerowy Opatówek, ul. Łódzka 23. Festyn swoją
obecnością zaszczycił Poseł na Sejm RP, Sekretarz 
Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jan 
Dziedziczak.

Nad bezpieczeństwem na placu oraz organiza-
cją ruchu czuwali policjanci, obsługa medyczna oraz 
druhowie z OSP Cienia Pierwsza, OSP Cienia Druga, 
OSP Chełmce, OSP Michałów Drugi, OSP Porwity, OSP 
Szałe oraz OSP z terenu gminy Szczytniki, Godziesze 
Wielkie, Lisków oraz Brzeziny. Impreza odbyła się pod 
patronatem: Komendanta Miejskiego Policji w Kali-
szu, Prezydenta Miasta Kalisza, Starosty Kaliskiego 
oraz Wójta Gminy Opatówek.
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Wizyta włoskich nauczycielek w Opatówku 
W dniach od 2 do 5 czerwca br. w Szkole Pod-

stawowej w Opatówku gościły dwie nauczycielki z wło-
skiej wyspy Sardynia: Valeria Mameli, nauczycielka ję-
zyka angielskiego oraz Patrizia Loddo, nauczycielka ję-
zyka francuskiego. Głównym celem wizyty było zakoń-
czenie międzynarodowego projektu szkolnego "Most kul-
turowy z Cagliari do Opatówka". Projekt został założony 
przez nauczycielkę Valerię Mameli i nauczyciela języka 
angielskiego Szkoły Podstawowej w Opatówku Artura 
Szkudlarka. Głównymi założeniami projektu było pozna-
wanie kultury, tradycji, zwyczajów polskich i włoskich 
poprzez wymianę informacji za pośrednictwem e-maili, 
zdjęć oraz filmów wideo umieszczanych na specjalnej 
platformie dla uczniów Twinspace. Aktywny udział
uczniów w projekcie był także bezcenną okazją do roz-
wijania umiejętności języka angielskiego poprzez two-
rzenie własnych prezentacji językowych oraz możliwości 
komunikacji z włoskimi uczniami. Uczniowie Szkoły
Podstawowej w Opatówku mieli okazję gościć obydwie 
nauczycielki na lekcji języka angielskiego oraz wykazać
się własnymi umiejętnościami językowymi. Najbardziej 
zaangażowani w prace projektu uczniowie klas V i VI 
otrzymali nagrody książkowe: Julia Kwaśniewska (kl. 
VIb), Bartosz Milczarek (kl. VIb) oraz Alicja Bąkowska 
(kl. Vb). 

Podczas pobytu w szkole podstawowej nauczy-
cielki spotkały się z dyrektorem szkoły Mateuszem Przy-
jaznym oraz odwiedziły Urząd Gminy w Opatówku i spo-
tkały się z Wójtem Gminy Sebastianem Wardęckim. Ce-
lem obydwu spotkań było omówienie rezultatów projektu 
międzyszkolnego oraz plany dalszej współpracy. W cza-
sie kilkudniowego pobytu w Polsce nauczycielki z Włoch 
obejrzały przedstawienie o tematyce ekologicznej przy-
gotowane przez uczniów Szkoły Podstawowej w Opa-
tówku, odwiedziły Filię Szkoły Podstawowej w Sierz-
chowie, Gminną Bibliotekę Publiczną wraz z parkiem 
krajobrazowym w Opatówku, Zamek w Gołuchowie wraz 
z Pokazową Zagrodą Zwierząt, Pałac w Tłokini oraz 
Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej 
Górze. Panie nauczycielki wzięły również udział w re-
kreacyjnym spływie kajakowym po Prośnie. 
 
Zjazd Gminny ZOSP RP w Opatówku 

11 czerwca 2016 roku delegaci, przedstawiciele 
do Zarządu Oddziału Gminnego, ustępujące władze 
oraz zaproszeni goście spotkali się na XI Zjeździe 
Gminnym ZOSP RP w Opatówku. Wszystkich zebra-

nych powitał dotychczasowy prezes Zarządu Oddziału
Gminnego dh Bogdan Marszał. Po powitaniu głos oddał
dh Mariuszowi Małoburskiemu, który został wybrany na 
przewodniczącego zjazdu. Następnie z grona delegatów 
wybrano komisje zjazdowe potrzebne do prawidłowego 
przebiegu zjazdu. Sprawozdanie z działalności Zarządu 
Oddziału Gminnego przedstawił jego prezes dh Bogdan 
Marszał. Kolejnym punktem zebrania było sprawozdanie 
Przewodniczącego Gminnej Komisji Rewizyjnej dh Sta-
nisława Bąkowskiego, który pod koniec swego przemó-
wienia wystąpił z wnioskiem o udzielenie Zarządowi ab-
solutorium, które w późniejszym czasie zostało udzielo-
ne jednogłośnie. 

W kolejnych punktach zjazdu sprawozdania 
przedstawili przewodniczący Komisji Zjazdowych: dh Ar-
tur Banasiak przedstawił sprawozdanie Komisji Wybor-
czej, dh Damian Jakóbczak - z Komisji Mandatowej, na-
tomiast dh Marta Łazarek - z Komisji Uchwał i Wnio-
sków. W przerwie doszło do ukonstytuowania się nowe-
go Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej złożonych z przed-
stawicieli 15 jednostek OSP z terenu Gminy Opatówek. 
Zgodnie z regulaminem zjazdu w skład Zarządu zostali 
powołani: Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego 
Mieczysław Łuczak, Przewodniczący Rady Gminy Opa-
tówek Paweł Bąkowski, Wójt Gminy Opatówek Seba-
stian Wardęcki, Sekretarz Gminy Opatówek i jednocze-
śnie Przewodniczący Komisji Budżetu Rady Powiatu Ka-
liskiego Krzysztof Dziedzic oraz Leszek Aleksandrzak. 
 

W skład prezydium Zarządu weszli następujący druho-
wie:
Prezes - Bogdan Marszał - OSP Trojanów 
Wiceprezes - Mariusz Małoburski - OSP Opatówek 
Wiceprezes - Stanisław Janik - OSP Borów 
Wiceprezes - Henryk Łazarek - OSP Chełmce 
Komendant Gminny - Stanisław Baran - OSP Tłokinia 
Wielka 
Sekretarz - Natalia Rogozińska - OSP Opatówek 
Skarbnik - Daniel Janiak - OSP Cienia Pierwsza 
Członek prezydium - Edward Bilski - OSP Rajsko 
Członek prezydium - Sylwester Ludwiczak - OSP Micha-
łów Drugi 
Członek prezydium - Andrzej Brodziak - OSP Szałe
Członek prezydium - Hubert Wawrzyniak - OSP Zduny 
 

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
Przewodniczący - Małgorzata Janik - OSP Borów 
Wiceprzewodniczący - Maciej Olejnik - OSP Trojanów 
Sekretarz - Andrzej Grabowski - OSP Porwity 
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Członek komisji - Tomasz Gruszka - OSP Borów 
Członek komisji - Kamil Sendecki - OSP Opatówek 
 

Przedstawicielami do Zarządu Oddziału Powia-
towego w Kaliszu zostali: dh Bogdan Marszał, dh Henryk 
Łazarek i dh Stanisław Baran, natomiast delegatami na 
Zjazd Powiatowy zostali: dh Stanisław Janik, dh Daniel 
Janiak, dh Mariusz Małoburski, dh Sebastian Wardęcki 
oraz dh Andrzej Wolf. Podczas dyskusji głos zabrało
wielu gości uczestniczących w zjeździe, którzy dzięko-
wali za współpracę. Pogratulowano nowemu Zarządowi, 
życzono wielu sukcesów oraz dobrej współpracy. Pod-
czas ubiegłej kadencji Zarządu w jednostkach OSP po-
zyskano trzy fabrycznie nowe samochody pożarnicze w 
tym dwa średnie oraz jeden lekki. Dokupiono także, lub 
pozyskano, wiele sprzętu ratowniczo-gaśniczego. 

W XI Zjeździe Gminnym uczestniczyli m.in.: Wi-
ceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego dh Krzysz-
tof Grabowski, Przedstawiciel Komendanta Miejskiego 
PSP w Kaliszu st. kpt. Maciej Saganowski, Przewodni-
czący Rady Powiatu Kaliskiego Mieczysław Łuczak, 
Wójt Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki oraz wielu 
gości z organizacji współpracujących z OSP. Na zakoń-
czenie zjazdu nowo wybrany prezes podziękował za za-
ufanie jakim został obdarzony, zwrócił uwagę na to, że
sukcesy możliwe są do osiągnięcia przy pomocy 
wszystkich strażaków i o pomoc taką zaapelował, po 
czym XI Zjazd Gminny ZOSP RP został zamknięty. 
 

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

WIADOMOŚCI BIBLIOTECZNE 
 

Rajd rowerowy "Odjazdowy bibliotekarz" 
Co roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 

organizuje w dniach 8-15 maja Tydzień Bibliotek. Jest to 
program, który ma na celu podkreślanie roli czytania i 
bibliotek w poprawie jakości życia lokalnej społeczności, 
podniesienie poziomu edukacji oraz zwiększanie presti-
żu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką. Po-
śród rozmaitych działań zaplanowanych przez zespół
Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opa-
tówku w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek 
znalazła się także atrakcja dla miłośników wypraw rowe-
rowych. 

8 maja 2016 r. w Dniu Bibliotekarza i Bibliotek 
odbył się rajd rowerowy "Odjazdowy bibliotekarz". Trasa 
rajdu biegła z Opatówka do filii bibliotecznych w Tłokini 
Wielkiej, a stamtąd do Rajska, gdzie odbyło się ognisko. 
W wyprawie rowerowej uczestniczyło 65 osób w różnym 

wieku. Najmłodszy uczestnik miał 8 lat a najstarszy 76. 
W ramach wzajemnej współpracy do zabawy przyłączyli 
się także uczniowie Gimnazjum im. Agatona i Stefana 
Gillerów w Opatówku z opiekunkami: p. Anią Nowacką i
p. Anią Nowińską. Chcąc zapewnić uczestnikom rajdu 
maksimum bezpieczeństwa organizatorki pomyślały o
wyposażeniu wszystkich w jednakowe kamizelki odbla-
skowe z logo biblioteki i zwróciły się o wsparcie do 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Opatówku o profesjonal-
ną eskortę.

Organizatorki rajdu z Gminnej Biblioteki Publicz-
nej im. Braci Gillerów w Opatówku dziękują serdecznie 
wszystkim przyjaciołom biblioteki, którzy wsparli rajdowe 
przedsięwzięcie: Dyrektor Zespołu Szkół w Rajsku Ho-
noracie Wolniaczyk za udostępnienie pięknego terenu 
rekreacyjnego przy szkole w Rajsku, gdzie odbyło się
ognisko, Tomaszowi Czerniakowi z Nadleśnictwa Kalisz 
za zapewnienie drewna na ognisko, druhnom i druhom z 
OSP w Opatówku za profesjonalne zabezpieczenie trasy 
przejazdu uczestników rajdu. Dziękujemy także wszyst-
kim naszym czytelnikom i sympatykom za wspólnie spę-
dzone, bardzo udane niedzielne popołudnie. 
 
Warsztaty dla młodzieży w bibliotece 

9 i 10 maja 2016 r., w ramach Ogólnopolskiego 
Tygodnia Bibliotek, w Gminnej Bibliotece Publicznej w 
Opatówku odbywały się warsztaty dla młodzieży ph.: 
"Planujemy weekend w Poznaniu". 

Uczniowie klas trzecich Gimnazjum im. Agatona 
i Stefana Gillerów w Opatówku uczyli się jak praktycznie 
korzystać z Internetu i jak ustrzec się przed pułapkami 
jakie niesie ze sobą zbyt długie przebywanie w sieci 
oraz jak zachować bezpieczeństwo korzystając z Inter-
netu, szczególnie na portalach społecznościowych. Aby 
praktycznie przećwiczyć możliwości jakie daje nam dziś
dostęp do Internetu młodzi surferzy otrzymali polecenie 
zorganizowania dwudniowej wycieczki dla dwóch osób 
do Poznania. Konieczne było korzystanie z komunikacji 
krajowej, wyszukanie noclegu, dojazdu do Poznania, 
przejazdów po Poznaniu, atrakcji oraz wyżywienia i to 
wszystko za kwotę nie przekraczającą 300 zł.

W ruch poszły wszystkie smartfony, i-Pady, kart-
ki i długopisy. Żeby uwierzyć, że 300 zł może wystarczyć
i że taki wyjazd może być w ogóle ciekawy nie trzeba 
było długo czekać. Pośród uczestników warsztatów trafi-
ło się kilku opornych sceptyków, którzy nie bardzo chcie-
li dać się przekonać, że taka forma "zabawy" Internetem 
w ogóle jest do czegoś potrzebna, na szczęście więk-
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szość miała wiele przyjemności z odkrywania możliwości 
jakie daje Internet. Kilka grup pozytywnie zaskoczyło or-
ganizatorów swoją bystrością i biegłym wyszukiwaniem 
przydatnych stron. Wyjazd udało się zaplanować i zmie-
ścić w planowanym budżecie. Warsztatowe doświad-
czenia przekonały pomysłodawczynie, że takie działania 
warto kontynuować, gdyż nadal spora grupa użytkowni-
ków sieci wykorzystuje ją jedynie do zabawy nie mając
świadomości, że surfowanie może służyć do szukania 
informacji ułatwiających życie. 
 
Warsztaty artystyczne w bibliotece 

Jednym z wielu wydarzeń przygotowanych 
przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Braci Gillerów w 
Opatówku w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Biblio-
tek były warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży ph.: 
'Prezent dla mamy". Spotkanie warsztatowe odbyło się
12 maja 2016 r., a w rolę instruktorki wcieliła się p. Elż-
bieta Sowa z Chełmc, która od wielu lat tworzy wspania-
łe kwiaty i kompozycje ozdobne z bibuły, krepiny i eko-
wikliny. Na kilka godzin biblioteka w Opatówku zamieniła
się w prawdziwą kwiaciarnię - wytwórnię papierowych 
cudów. 

Pod kierunkiem pani Elżbiety dzieci i młodzież
robiły róże, krokusy, stokrotki i kłosy używając metody 
składania wycinanych płatków i tzw. metody cukierko-
wej. Organizatorki warsztatów mają nadzieję, że nabyte 
przez uczestników umiejętności zostaną wkrótce wyko-
rzystane i będzie wiele okazji do tego, aby obdarowywać
swoich najbliższych bukietami własnoręcznie zrobionych 
kwiatów z bibuły. 
 
Spotkanie z doradcą zawodowym w bibliotece 

Kolejnym działaniem Gminnej Biblioteki Publicz-
nej im. Braci Gillerów w Opatówku w ramach Ogólnopol-
skiego Tygodnia Bibliotek było spotkanie z doradcą za-
wodowym z Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu. 
11 maja 2016 r. w godzinach przedpołudniowych zorga-
nizowane zostały warsztaty dla młodzieży prowadzone 
przez p. Monikę Jarecką-Mielczarek. Młodzi ludzie po-
znali różne ścieżki kształcenia i wyboru przyszłego za-
wodu oraz pracy. Pani Monika podkreślała, że należy
przede wszystkim poznać samego siebie oraz kierować
się własnymi pasjami, predyspozycjami i umiejętnościa-
mi. W końcu, jak mówi pewne powiedzenie, "nigdy nie 
będzie musiał pracować ten, kto robi to co lubi". Uczest-
nicy spotkania opowiadali o swoich zainteresowaniach i 
ewentualnie o szkołach, do których chcieliby pójść po 

skończeniu gimnazjum. Wypełniali ankiety, które uła-
twiały poznanie własnych predyspozycji zawodowych, 
poznali także tzw. barometr zawodów regionu kaliskie-
go, czyli spis najbardziej i najmniej poszukiwanych za-
wodów. 

Z warsztatów skorzystali uczniowie klas drugich 
gimnazjum w Opatówku. Natomiast w godzinach od 
16:00 do 19:00 wszyscy chętni mogli skorzystać z bez-
płatnych, indywidualnych konsultacji z doradcą zawodo-
wym. Oferta skierowana była zarówno do osób poszuku-
jących pracy, planujących dalszy rozwój zawodowy oraz 
przedsiębiorców, którzy mogli uzyskać informację o
wsparciu oferowanym pracodawcom przez Powiatowy 
Urząd Pracy w Kaliszu. Dyrekcja i pracownicy biblioteki 
w Opatówku dziękują dyrektorowi Powiatowego Urzędu 
Pracy w Kaliszu Arturowi Szymczakowi za przyjęcie za-
proszenia do wspólnego działania na rzecz organizowa-
nego w bibliotece w Opatówku Ogólnopolskiego Tygo-
dnia Bibliotek. 
 
Zajęcia komputerowe w bibliotece 

Od marca do maja 2016 r. w Bibliotece Publicz-
nej Gminy Brzeziny odbywały się zajęcia z obsługi kom-
putera i Internetu dla dorosłych. Zajęcia prowadziła Mał-
gorzata Judasz - latarniczka PCRS i bibliotekarka z 
Opatówka. Inicjatywę i ciężar organizacji zajęć przyjęły
na siebie koleżanki z biblioteki w Brzezinach: Agata Woj-
tas i Marta Filipczak. Stanowiły także cenne wsparcie 
podczas samych zajęć.

Na 12 spotkaniach dziesięcioosobowa grupa 
sympatycznych, pełnych humoru i zapału do podejmo-
wania nowych wyzwań osób poznawała od podstaw ob-
sługę komputera oraz najpopularniejsze sposoby korzy-
stania z Internetu. Rozpoczynaliśmy od włączania kom-
puterów poprzez obsługę klawiatury i myszki, kończyli-
śmy na swobodnym surfowaniu i prowadzeniu własnych 
profili na portalu Facebook. To tylko mały wycinek 
ogromnego, ciągle zmieniającego się cyfrowego świata, 
ale uczestnicy osiągnęli to co najważniejsze: przełamali 
własne bariery i spróbowali czegoś nowego. 
 
Katalogi on-line, czyli jak łatwo zlokalizować książkę

31 maja 2016 r. w bibliotece odbyła się nietypo-
wa, lecz bardzo przydatna lekcja języka polskiego. Wraz 
z młodzieżą z kl. Ib z Zespołu Szkół im. Stanisława Mi-
kołajczyka w Opatówku i p. Małgorzatą Rudowicz w bi-
bliotece publicznej w Opatówku testowano działanie ka-
talogów bibliotecznych w Internecie. Wspólnie przeglą-
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daliśmy zasoby biblioteki w Opatówku, bibliotek w po-
wiecie kaliskim oraz w całej Polsce (Biblioteki Narodowej 
oraz KaRo). Szukaliśmy lektur po tytułach i autorach 
oraz książek związanych z zainteresowaniami naszych 
gości. Przy okazji zostało wyjaśnione znaczenie i spo-
sób korzystania z haseł przedmiotowych, przydatnego 
kryterium przeszukiwania zbiorów bibliotecznych. 

Prezentowaliśmy też obsługę konta czytelnika 
on-line: zdalne wyszukiwanie i zamawianie wybranej 
książki oraz stan wypożyczeń wraz z terminami zwrotu. 
Choć biblioteki posługują się różnymi systemami do ob-
sługi swoich baz i wypożyczalni, to od strony czytelnika 
wszystkie mają podobne funkcje i zasady działania. Bi-
blioteka zaprasza do współpracy nauczycieli różnych ty-
pów szkół. Prowadzimy lekcje biblioteczne dla uczniów 
związane z korzystaniem z bibliotek, wyszukiwaniem in-
formacji oraz obsługi katalogów on-line. 
 
Kapliczka w Sierzchowie 

8 czerwca 2016 r. mieszkańcy Sierzchowa i 
przejezdni mogli ostatni raz oglądać starą kapliczkę przy 
skrzyżowaniu dróg Opatówek - Koźminek i Sierzchów - 
Rajsko. O godz. 16:00 rozpoczęły się prace rozbiórko-
we. Niedługo stanie tu nowa kapliczka. Miesiąc wcze-
śniej zawiązał się Społeczny Komitet Budowy Kapliczki 
w składzie: sołtys Stanisław Suchecki - przewodniczący, 
Józef Ludwiczak - skarbnik, Sławomir Panfil - sekretarz i 
Józef Ciupa. Komitet wystosował apel do mieszkańców 
Sierzchowa o pomoc w pracach rozbiórkowych i budow-
lanych oraz o datki pieniężne, których wysokość osza-
cowano na 100 zł od rodziny. Po załatwieniu formalności 
urzędowych, członkowie Komitetu, w niedzielę 5 czerw-
ca przeprowadzili zbiórkę pieniędzy. Datki przekazali 
wszyscy, którzy mogli. Niektórzy zadeklarowali dodat-
kową pomoc w razie potrzeby. Trzy dni później rozebra-
no kapliczkę i wykonano część robót przy fundamencie 
nowej. W pracach udział wzięli: Przemysław Alejziak, 
Jan Andrzejak, Józef Ciupa, Józef Ludwiczak, Janusz 
Kajdanek, Janusz Kosierb, Jerzy Kosierb, Łukasz Ma-
ciaszek, Wiesław Maciaszek, Sławomir Panfil, Stanisław 
Suchecki, Paweł Świerek, Krzysztof Tośta, Zdzisław 
Zawadzki oraz Mariusz Ludwiczak i Radosław Kaźmier-
czak z ciężkim sprzętem. 

Kapliczka w tym miejscu, według wspomnień
mieszkańców wsi, stała "od zawsze". W okresie mię-
dzywojennym była nieco mniejsza, także z figurą Naj-
świętszej Marii Panny i trzema obrazami. W okresie 
okupacji Niemcy nakazali likwidację większości kapli-
czek i krzyży przydrożnych. Z krajobrazu Sierzchowa na 
stałe zniknęły co najmniej trzy - za ostatnimi posesjami 
przy drogach: do Borowa (naprzeciw obecnej posesji pp. 
Tośtów i Gibusów), do Janikowa (za gospodarstwem pp. 
Świerków) i do Szulca (naprzeciw domu pp. Stasiaków). 
Omawiana kapliczka na posesji pp. Kasperczaków rów-
nież została rozebrana. W 1945 r. odbudowano ją. Pra-
ce budowlane prowadził Wawrzyniec Szymczak, murarz 
z Sierzchowa. Poświęcenia dokonał ks. Zenon Wiewiór-
ski, proboszcz parafii Rajsko. Jedna z mieszkanek 
Sierzchowa wspomina, że jako dziecko była świadkiem 
tzw. cudownego odnowienia obrazu Matki Boskiej, 
umieszczonego w kapliczce. Na powierzchni obrazu 
wolno przesuwała się "mgiełka", która spowodowała wy-
ostrzenie barw i konturów. W latach pięćdziesiątych po-
dobne zjawisko zaobserwowano w domach w Szulcu i 
Opatówku. Na początku lat sześćdziesiątych kapliczka 

została odnowiona. Prace prowadził Władysław Bienia-
szek. W latach osiemdziesiątych Józef Ludwiczak wyko-
nał metalowe ogrodzenie. Kapliczka składała się z dwu 
kondygnacji z oszklonymi wnękami na niewysokiej pod-
stawie, zwieńczona metalowym krzyżem. W górnej czę-
ści stała figura Najświętszej Marii Panny oraz, od za-
chodu, obraz Niepokalanego Serca NMP. Poniżej znaj-
dowały się obrazy Pana Jezusa w Ogrójcu, Matki Bo-
skiej Częstochowskiej oraz figura Św. Teresy od Dzie-
ciątka Jezus. Kapliczka była położona na niewielkim 
wzniesieniu, udekorowana kolorowymi szarfami, otoczo-
na metalowym płotkiem i obsadzona sezonowymi kwia-
tami. Z poziomu drogi prowadziło do niej pięć schodków. 
Nowa kapliczka ma być w podobnym kształcie, będzie 
jednak pokryta cegłą klinkierową. Wmurowany zostanie 
kamień węgielny z opisem budowy i nazwiskami dar-
czyńców. Planowany jest zakup nowych obrazów i figury 
Najświętszej Marii Panny. Dla zachowania ciągłości tra-
dycji obraz Jezusa w Ogrójcu zostanie przeniesiony do 
nowej kapliczki. Społeczny Komitet Budowy Kapliczki 
dziękuje za życzliwość i prosi o wsparcie w dalszych 
pracach. 
 
Opatowska Kronika Filmowa 

11 czerwca 2016 r. w Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej im. Braci Gillerów w Opatówku odbył się nieco-
dzienny pokaz filmowy. Zaprezentowano nagrania ze 
zbiorów biblioteki, które powstały 25 lat temu. Wtedy to 
jeden z członków Towarzystwa Przyjaciół Opatówka - 
Roman Wardęcki otrzymał kamerę wideo. Ponieważ
miał kronikarską żyłkę, postanowił wykorzystać ją nie 
tylko do rejestrowania wydarzeń rodzinnych. Na począt-
ku spróbował pokazać Opatówek od strony historycznej 
oraz poprzez działalność najważniejszych instytucji. Było
to w 1990 r. Amatorskie nagrania zostały przekazane do 
firmy, która opracowała na ich podstawie pierwszy film 
wideo. W kolejnych latach Roman Wardęcki nagrywał
swoją kamerą wydarzenia, które miały miejsce w Opa-
tówku. Filmy były wzbogacane ciekawymi, dowcipnymi 
komentarzami Romualda Rogozińskiego, podkład mu-
zyczny wybierała Jadwiga Miluśka-Stasiak, która służyła
także jako pomocnik w czasie nagrywania materiałów 
filmowych. Tak powstały kroniki wydarzeń z lat 1991-
1996, które po upływie ćwierć wieku są cennym i bardzo 
ciekawym materiałem historycznym. 

I tak licznie zebrani goście spędzili wieczór w 
dużym holu biblioteki w Opatówku, oglądając dawne 
kroniki filmowe. Poprzedziła je prezentacja multimedial-
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na pokazująca powojenny Opatówek, w której wykorzy-
stano fotografie z bogatych zbiorów biblioteki. Wśród 
zebranych byli autorzy niektórych historycznych zdjęć.
Fotografie, a szczególnie filmy, dostarczyły oglądającym 
wielu wzruszeń, szczególnie, gdy pojawiały się tam 
dzieci - dziś już osoby dorosłe lub znani i lubiani opato-
wianie, których nie ma już wśród nas. Dzięki filmom 
można było ponownie uczestniczyć w wielkiej uroczy-
stości otwarcia Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, 
zajrzeć do sklepów, interesując się nowym zjawiskiem, 
jakim była wówczas wolna konkurencja w handlu, po-
wrócić na targowisko na rynku w Opatówku, towarzy-
szyć białoruskim handlowcom i ukraińskim robotnikom 
budującym szklarnie. Widzowie wysłuchali ówczesnego 
wójta - Czesława Jaśkiewicza, który przedstawił plany 
telefonizacji gminy i przyglądali się pracy robotników za-
kopującym w ziemi światłowody. Razem z członkami 
Towarzystwa Przyjaciół Opatówka zwiedzali Wielkopol-
skę oraz przypomnieli sobie Wądoły z ich niepowtarzal-
nym urokiem i świeżością zieleni. Byli obecni na uroczy-
stościach szkolnych i na imprezach świętojańskich. Słu-
chali występów orkiestr, zespołów młodzieżowych i chó-
rów ludowych. 

Opatowskie kroniki filmowe nie były jedyną
atrakcją wieczoru. Projekcji towarzyszyła wystawa foto-
grafii powojennego Opatówka i jego mieszkańców zor-
ganizowana w holu biblioteki. W czytelni biblioteki przy-
gotowano wystawę przedmiotów z okresu PRL. Współ-
twórcami tej wystawy byli uczestnicy imprezy, którzy 
przynieśli wiele ciekawych eksponatów. Wystawę zor-
ganizowano jednego dnia i tylko na kilka godzin. W prze-
rwie projekcji uczestnicy mogli zobaczyć najstarsze ra-
dia tranzystorowe, przedmioty codziennego użytku, sy-
fon na wodę sodową, maskę przeciwgazową, dawne 
monety i banknoty, etykiety towarów, kartki żywnościo-
we, stroje, gry, zabawki i pamiątki. Zaprezentowano tyl-
ko część kronikarskich materiałów filmowych i fotografii 
ze zbiorów biblioteki. Oglądano je z wielkim zaintereso-
waniem, podkreślając bezcenny wkład nieżyjącego już
Romana Wardęckiego w rejestrowanie historii. Kolejne 
projekcje będą zorganizowane w późniejszym terminie, 
a wystawę fotografii można oglądać do końca lipca 2016 
r. 
 

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

WIADOMOŚCI SPORTOWE 
 

Wyścig Kolarski Szlakiem Bursztynowym Helena 
Tour 2016 

Ogólnopolski Wyścig Kolarski Szlakiem Burszty-
nowym Helena Tour 2016. rozegrany został już po raz 
trzydziesty pierwszy. Na jego starcie stanęło 137 kolarzy 
z 20 grup. Od piątku do niedzieli rywalizowali oni na tra-
sach czterech etapów, które wiodły szosami dwóch wo-
jewództw: łódzkiego i wielkopolskiego. Etap II w dniu 
9 kwietnia (jazda indywidualna na czas), Opatówek - 
Chełmce - Komorniki, rozegrany został ze startu w Opa-
tówku, przy firmie Colian. W dniu 10 kwietnia kolarze 
również jechali częściowo przez naszą gminę na trasie: 
Brzeziny - Takomyśle - Cienia - Opatówek - ulicą Ponia-
towskiego i drogą krajową nr 12 Opatówek Rogatka - 
Zduny - Kalisz. 

Rozstrzygnięcia zapadły na ostatnim etapie, któ-
ry odbył się w niedzielę. Przed aulą UAM na Nowym 
Świecie w Kaliszu najszybciej finiszował Mateusz Nowak 

z grupy Domin Sport. Zwycięzcą XXXI wyścigu kolar-
skiego Hellena Tour został Kamil Gradek z grupy Verva 
ActiveJet. Reprezentant Polski założył żółtą koszulkę li-
dera po "czasówce" i nie oddał jej już do samego końca. 
To jego drugi triumf w zawodach organizowanych przez 
KTK, bo "generalkę" wygrał też w 2014 roku. 

Zwycięzcy poszczególnych klasyfikacji wyścigu:
klasyfikacja generalna (koszulka żółta) - Kamil Gradek 
(Verva Activejet) 
najaktywniejszy zawodnik (koszulka czarna) - Mateusz 
Nowak (Domin Sport) 
najlepszy Wielkopolanin (koszulka niebieska) - Dawid 
Czubak (KTK Kalisz) 
młodzieżowa U-23 (koszulka pomarańczowa) - Patryk 
Górecki (Pogoń Mostostal Puławy) 
młodzieżowa U-21 (koszulka szara) - Patryk Górecki 
(Pogoń Mostostal Puławy) 
agresywny na 3. etapie (koszulka czerwona) - Paweł Za-
leśny (KTK Kalisz) 
klasyfikacja 1. etapu (koszulka biała) - Martin Bauer 
(Team US-Krostitzer Giant) 
drużynowa (koszulka indygo) - Verva Activejet 
 

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

WIADOMOŚCI OŚWIATOWE 
 

Stypendia naukowe przyznane 
W tegorocznej sesji wiosennej Wójt Gminy Opa-

tówek przyznał, na wniosek Komisji Stypendialnej, sty-
pendia naukowe dla najzdolniejszej młodzieży z terenu 
naszej gminy. Wnioskodawcy, składając dokumenty, 
spełnili wszystkie regulaminowe warunki. W sumie przy-
znano 28 stypendiów dla studentów wyższych uczelni. 
Wyróżnione osoby to: 
 

1. Bach Sylwia - Uniwersytet Adama Mickiewicza w 
Poznaniu 

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

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

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

Zawodowa w Kaliszu 
6. Janiak Agnieszka - Uniwersytet Adama Mickiewicza 

w Poznaniu 
7. Jędrzejak Martyna - Uniwersytet Łódzki 
8. Kałużna Patrycja - Uniwersytet Przyrodniczy we 

Wrocławiu 
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9. Karczewska Dominika - Uniwersytet Warszawski 
10. Kulawinek Aleksandra - Uniwersytet Wrocławski 
11. Łużyńska Klaudia - Politechnika Wrocławska 
12. Martinek Ewa - Uniwersytet Adama Mickiewicza w 

Poznaniu 
13. Olejnik Magdalena - Państwowa Wyższa Szkoła

Zawodowa w Kaliszu 
14. Raszewska Kamila - UAM Wydział Pedagogiczno-

Artystyczny w Kaliszu 
15. Raszewska Marcela - Politechnika Wrocławska 
16. Słowiński Andrzej - Politechnika Wrocławska 
17. Sobczak Alicja - Akademia Muzyczna w Poznaniu 
18. Sobczak Tomasz - Szkoła Główna Służby Pożarni-

czej w Warszawie 
19. Światła Joanna - Uniwersytet Wrocławski 
20. Wardęga Agata - Uniwersytet Łódzki 
21. Wielgocki Łukasz - Akademia Muzyczna we Wro-

cławiu 
22. Witczak Ewelina - Uniwersytet Ekonomiczny w Po-

znaniu 
23. Wojtaszczyk Bartosz - Politechnika Poznańska 
24. Zimna Anna - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 
25. Zimny Tomasz - Politechnika Wrocławska 
26. Żarnecka Agnieszka - UAM Wydział Pedagogiczno-

Artystyczny w Kaliszu 
27. Żarnecka Karolina - Uniwersytet Przyrodniczy we 

Wrocławiu 
28. Żarnecki Łukasz - Politechnika Wrocławska 
 

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy tak 
wysokich wyników w nauce i życzymy dalszych sukce-
sów. 

 
********** 

 
Zakończenie roku szkolnego w gminie Opatówek 
 

Szkoła Podstawowa w Opatówku
24 czerwca o godz. 8:00 odbyło się uroczyste 

zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas I-III w 
szkole filialnej w Sierzchowie. W uroczystości wzięli 
udział: sołtys wsi Sierzchów Stanisław Suchecki, rodzi-
ce, uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy obsługi. 
Wszyscy uczniowie otrzymali promocję do klasy pro-
gramowo wyższej. Dyrektor szkoły Mateusz Przyjazny 
podziękował uczniom za pracę, a rodzicom za zaanga-
żowanie na rzecz szkoły i wręczył nagrody książkowe 
wyróżnionym uczniom. 

O godz. 9:00 rozpoczęła się uroczystość zakoń-
czenia roku szkolnego dla uczniów klas I-V szkoły ma-
cierzystej w Opatówku. Wzięli w niej udział uczniowie, 
nauczyciele, rodzice i zaproszeni goście: Przewodniczą-
cy Rady Gminy Opatówek Paweł Bąkowski, Przewodni-
cząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Marle-
na Kiermas-Gruszka oraz dyrektor Gminnej Biblioteki 
Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku Małgorzata 
Matysiak. Po wprowadzeniu sztandaru i zaśpiewaniu 
hymnu państwowego przez społeczność szkoloną, wi-
cedyrektor szkoły Izabela Dubanowicz powitała wszyst-
kich zebranych i oddała głos dyrektorowi szkoły Mate-
uszowi Przyjaznemu, który podsumował pracę szkoły w
roku szkolnym 2015/2016. W swoim wystąpieniu po-
dziękował wszystkim za całoroczną pracę oraz pogratu-
lował uczniom wysokich wyników w nauce, wielu nagród 
w konkursach i zawodach sportowych. Przedstawił dane 
dotyczące sprawności nauczania w roku szkolnym 

2015/2016 w klasach I-VI, która wyniosła 98,86% i śred-
nią klas IV-VI - 4,36 oraz frekwencję klas I-VI - 93,41%. 
Najlepszą średnią klas IV-VI osiągnęła klasa Vc - 4,59. 

Kolejnym punktem spotkania było wręczenie 
nagród Wójta Gminy dla uczniów, którzy osiągnęli wyso-
kie wyniki w nauce, zachowaniu, w sporcie i działalności 
artystycznej. Nagrody Wójta otrzymali: Alicja Leń (kl. 
IVd), Hanna Warszewska (kl. Va) i Malwina Olszewska 
(kl. Vc). Pozostali uczniowie, którzy uzyskali wysoką
średnią ocen, otrzymali nagrody dyrektora szkoły i świa-
dectwa z wyróżnieniem. Wicedyrektor szkoły Izabela 
Dubanowicz wręczyła medale dla najlepszych sportow-
ców szkoły. Na koniec roku szkolnego 2015/2016 Szkoła
Podstawowa w Opatówku, w wyniku rocznych zmagań
sportowych, okazała się najbardziej usportowioną szkołą 
powiatu kaliskiego. Oficjalną część uroczystości zakoń-
czono hymnem szkolnym. Następnie uczniowie udali się
do klas, gdzie z rąk wychowawców odebrali świadectwa. 

Kolejnym ważnym wydarzeniem tego dnia było
zakończenie szkoły przez uczniów klas szóstych, które 
odbyło się o godzinie 12:00. Po powitaniu wszystkich 
przez wicedyrektor szkoły Izabelę Dubanowicz, głos za-
brał dyrektor szkoły Mateusz Przyjazny i goście, wśród 
których byli: ks. prałat Władysław Czamara, Przewodni-
cząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Marle-
na Kiermas-Gruszka oraz przewodnicząca rady rodzi-
ców Honorata Warszewska. Skierowali oni do naszych 
absolwentów ciepłe słowa i życzyli dalszych sukcesów w 
nauce. Odchodzących uczniów pożegnała przedstawi-
cielka klas piątych - Izabela Mazurowska. Natomiast w 
imieniu rodziców klas szóstych głos zabrał Krzysztof 
Milczarek. Najlepszymi uczennicami klas szóstych ze 
średnią 6,0 okazały się Julia Łuczak i Martyna Wosiek 
(obie z klasy VIc). Nagrody Wójta otrzymali: Karolina 
Łuczak (kl. VIa), Wiktoria Gawłowicz (kl. VIa), Bartosz 
Milczarek (kl. VIb), Adrian Olejnik (kl. VIb), Julia Łuczak 
(kl. VIc) oraz Martyna Wosiek (kl. VIc). Następnie dyrek-
tor szkoły wręczył uczniom nagrody książkowe ufundo-
wane przed radę rodziców oraz świadectwa z wyróżnie-
niem, a wychowawcy klas wręczyli świadectwa swoim 
podopiecznym. Uczniowie klas szóstych złożyli kwiaty 
pod tablicą patrona szkoły i zapalili znicz pod Dębem 
Katyńskim. Ważną częścią uroczystości była ceremonia 
ślubowania absolwentów i przekazanie pocztu sztanda-
rowego klasom piątym. Po części oficjalnej nastąpiła
część artystyczna przygotowana przez szóstoklasistów, 
która rozbawiła, a także wzruszyła do łez zebranych w 
auli szkolnej. 
 

Gimnazjum w Opatówku
24 czerwca o godz. 9:00 rozpoczęła się uroczy-

stość zakończenia roku szkolnego dla uczniów klas I i II, 
natomiast o godz. 10:30 odbyło się pożegnanie absol-
wentów gimnazjum. W czasie uroczystości obecni byli: 
dyrektor ZEAS Gminy Opatówek Arkadiusz Łańduch, 
dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatówku Mał-
gorzata Matysiak, przedstawiciel GS "Samopomoc 
Chłopska" Stanisław Kuś, przewodnicząca rady rodzi-
ców Wioletta Sieradzka oraz rodzice, nauczyciele i 
uczniowie. W swoim wystąpieniu dyrektor szkoły pod-
sumowała trzyletni okres pobytu absolwentów w opató-
weckim gimnazjum. Dla większości uczniów był to czas 
wytężonej pracy, co przełożyło się na wyniki w nauce. 
24 absolwentów ukończyło szkołę z wyróżnieniem, 
7 uzyskało najwyższe wyróżnienie - laur Złotego Absol-
wenta. Uzyskali go: Aleksandra Zimna, Natalia Strippel, 
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Roksana Stępień, Oliwia Dębowa, Monika Birska, Miko-
łaj Kaźmierczak i Gabriela Woźna. 

Dla uczniów, którzy osiągnęli wysokie wyniki w 
nauce, angażowali się w życie szkoły, odnosili sukcesy 
w konkursach oraz zawodach sportowych, nagrody 
ufundował Wójt Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki. 
Nagrody otrzymali: z klas I - Katarzyna Szafirowicz, z 
klas II - Martyna Dziedzic i Iwona Tomczak, z klas III - 
Aleksandra Zimna, Mikołaj Kaźmierczak, Natalia 
Strippel, Oliwia Dębowa, Damian Marciniak, Elżbieta 
Mazurowska i Karolina Janiak. Nagrodę dyrektora szkoły
otrzymała Aleksandra Zimna. Uczniom złożono gratula-
cje oraz życzenia dalszych sukcesów. Rodzicom absol-
wentów wręczono listy gratulacyjne oraz podziękowania 
za pracę na rzecz szkoły. Dyrektor życzyła uczniom 
wspaniałych wakacji, a po wakacjach dobrych wyborów i 
spełniania marzeń, które motywują do działania. 
 

Zespół Szkół w Chełmcach
24 czerwca w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w 

Chełmcach odbyło się zakończenie roku szkolnego 
2015/2016. Uroczystość była podzielona na dwie części. 
Podczas pierwszej z nich ze szkołą żegnali się tego-
roczni uczniowie i absolwenci szkoły podstawowej. 
W części drugiej świadectwa oraz nagrody otrzymali 
uczniowie i absolwenci klas gimnazjalnych. Całość do-
pełniła inscenizacja oraz prezentacja multimedialna 
przygotowana przez tegorocznych absolwentów gimna-
zjum. Najlepsi uczniowie za swe osiągnięcia uhonoro-
wani zostali nagrodami Wójta Gminy Opatówek. Było ich 
w tym roku dwanaście. Specjalne nagrody przyznane 
przez grono pedagogiczne otrzymali absolwenci gimna-
zjum: Joanna Cofalska, Agnieszka Kaleta, Patrycja Kra-
snowska, Maria Krygier i Krzysztof Wlazły. Zostali oni 
nagrodzeni za wysokie wyniki w nauce oraz wielokrotne 
wysokie osiągnięcia w konkursach przedmiotowych. 

Rok szkolny 2015/2016 w Zespole Szkół im. Ja-
na Pawła II w Chełmcach należy uznać za bardzo uda-
ny. W szkole podstawowej 26 uczniów, a w gimnazjum 
27 uzyskało świadectwo z wyróżnieniem. Świadczą o
tym również bardzo wysokie lokaty uczniów w konkur-
sach przedmiotowych na etapach wojewódzkich i ogól-
nopolskich oraz turniejach wiedzy. Również bardzo ko-
rzystnie wypadły wyniki uczniów w egzaminach ze-
wnętrznych. Wszystkim uczniom, ich rodzicom oraz na-
uczycielom i pracownikom obsługi serdecznie dziękuje-
my za pracę, pomoc i wsparcie w mijającym roku szkol-
nym. Życzymy wspaniałych, słonecznych i bezpiecznych 
dni podczas nadchodzących wakacji i urlopów. 
 

Zespół Szkół w Rajsku
23 czerwca uczniowie klasy VI SP i III gimna-

zjum odebrali dyplomy ukończenia szkoły oraz nagrody 
za najlepsze wyniki w nauce i działalność na rzecz spo-
łeczności szkolnej ufundowane przez szkołę i radę ro-
dziców. Nagrody Wójta Gminy Opatówek przekazał
uczniom Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic, a ks. pro-
boszcz Piotr Bałoniak wręczył im upominki - kompen-
dium wiedzy dobrego katolika. 

W części artystycznej uczniowie klas V SP i II 
gimnazjum pożegnali starszych kolegów i koleżanki 
wręczając im drobne upominki. Później przyszedł czas 
na zaprezentowanie się uczniów klasy VI, którzy krótkim 
programem artystycznym pożegnali społeczność szkoły
podstawowej. Na koniec wystąpili gimnazjaliści, którzy 
swój występ rozpoczęli od zatańczenia Poloneza, a na-

stępnie podziękowali dyrektor szkoły, nauczycielom, 
pracownikom szkoły i rodzicom za naukę, opiekę, wy-
chowanie i wspieranie ich rozwoju. 

24 czerwca nastąpiło uroczyste zakończenie ro-
ku szkolnego oraz rozdanie świadectw z wyróżnieniem, 
nagród książkowych za wyniki w nauce, czytelnictwo, 
frekwencję i działalność na rzecz szkoły oraz nagród 
Wójta Gminy Opatówek dla pozostałych klas. 
 

Zespół Szkół w Tłokini Wielkiej
"Nikt Wam nie powie żegnaj, mówimy Wam do 

widzenia..." - takimi słowami zostali pożegnani w dniu 24 
czerwca uczniowie klasy VI SP i III gimnazjum. Z rąk dy-
rektor szkoły Teresy Kobierskiej otrzymali oni świadec-
twa ukończenia szkoły oraz nagrody książkowe za osią-
gnięcia w nauce i sukcesy sportowe oraz pamiątkowe 
dyplomy za wzorową frekwencję. Uczniowie mający 
najwyższą średnią ocen z klasy VI to: Mateusz Cieślak, 
Julia Gibus, Martyna Pilas, Mateusz Grzeluszka, Jakub 
Klepanda, Julia Wanga i Milena Kłodzińska oraz z klasy 
III gimnazjum: Aleksandra Banasiak, Natalia Pilas, Julia 
Reksa, Aleksandra Bryła. Nagrody za sukcesy sportowe 
wręczono Jakubowi Klepandzie (klasa VI) oraz Michało-
wi Jachowi (klasa III). Mateusz Cieślak i Aleksandra Ba-
nasiak otrzymali nagrody ufundowane przez Wójta Gmi-
ny Opatówek, które wręczyli Sekretarz Gminy Krzysztof 
Dziedzic i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Marek 
Szlenkier. Rodzice szóstoklasistów i trzecioklasistów 
otrzymali listy gratulacyjne oraz specjalne podziękowa-
nia za pracę na rzecz klasy i szkoły. W tym roku szkol-
nym szkołę podstawową ukończyło trzynaścioro uczniów 
i tyle samo stało się absolwentami gimnazjum. Dodat-
kowo za godną służbę przy poczcie sztandarowym po-
dziękowania otrzymali: Mateusz Wąsik, Julia Gibus i 
Martyna Pilas. Za aktywną pracę w zespole tanecznym 
nagrody otrzymali: Aleksandra Bryła, Aleksandra Bana-
siak, Natalia Olejniczak, Natalia Pilas, Julia Reksa i 
Klaudia Nowak. Niebywałym osiągnięciem była 100% 
frekwencja Ewy Zawadzkiej, która nie opuściła ani jednej 
godziny w ciągu trzech lat nauki w gimnazjum. 

O godz. 11:00 odbyła się druga część uroczy-
stości. Do grona gości dołączył radny gminy Opatówek 
Damian Jakóbczak. Po krótkiej części artystycznej, 
przygotowanej przez p. Ewę Janiak, przyszedł czas na 
świadectwa z biało-czerwonym paskiem, nagrody, wy-
różnienia i podziękowania. W poszczególnych klasach 
otrzymali je: Katarzyna Klepanda, Karolina Wąsik, Kor-
nelia Gibus, Witold Kearney - klasa II gimnazjum; Dorota 
Misiak, Jakub Jakubczak, Marta Klepanda - klasa I gim-
nazjum; Franciszek Jakóbczak, Paulina Leszczyńska, 
Anna Wielgocka, Julia Sztrajt, Dominika Błaszczyk, 
Magdalena Pietrzak i klasa V SP; Anna Śnieguła, Alek-
sandra Klepanda, Paulina Pilas, Aleksandra Cepak - 
klasa IV SP. Dużym wyróżnieniem dla uczniów osiąga-
jących najwyższą średnią w klasie jest nagroda ufundo-
wana przez Wójta Gminy Opatówek. W tym roku były to 
kalkulatory i słuchawki, za które składamy serdeczne 
podziękowania. Na pochwałę zasłużyli również ucznio-
wie klas młodszych: Kacper Dębowy, Jan Gibus, Kry-
stian Janiak, Maria Jopek, Anna Karwacka, Kacper 
Mróz, Karolina Perskawiec, Dominika Rybicka, Gabriela 
Stępień, Anna Wywijas - klasa III SP; Alicja Kłodzińska, 
Cezary Dolny, Gabriela Połośka, Maja Witkowska, Pa-
tryk Pietrykowski, Stanisław Klepanda, Bartosz Janik, 
Maja Grzeluszka, Nadia Pietrykowska, Mikołaj Borwik, 
Adam Maciejewski, Bartosz Korzeniewski, Antoni Ma-
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tuszczak - klasa II SP; Jakub Jach, Nikola Leszczyńska, 
Lidia Dolny, Justyna Ciesielska, Marta Machelak, Maria 
Jakóbczak, Bartosz Kasperaszek, Izabela Wolf, Tomasz 
Janik, Jolanta Rybicka, Nadia Kubczyk - klasa I SP. Wójt 
Gminy pamiętał także o najmłodszych. Wszystkie dzieci 
objęte rocznym obowiązkowym przygotowaniem przed-
szkolnym obdarowane zostały barwnymi puzzlami. Dy-
rektor szkoły złożyła podziękowania Wójtowi Gminy 
Opatówek Sebastianowi Wardęckiemu za ufundowanie 
nagród, Sekretarzowi Gminy Krzysztofowi Dziedzicowi i 
radnym gminy Markowi Szlenkierowi i Damianowi Ja-
kóbczakowi za uświetnienie swoją obecnością uroczy-
stości zakończenia roku szkolnego, Arlecie Reksie za jej 
wkład pracy na rzecz szkoły, zaangażowanie, wysiłek i 
bezinteresowność w czasie sześcioletniego pełnienia 
funkcji przewodniczącej rady rodziców, wszystkim spon-
sorom i przyjaciołom szkoły za różnorodną pomoc oraz 
życzyła wszystkim dni pełnych relaksu, słońca, nieza-
pomnianych wrażeń, a przede wszystkim bezpiecznych 
wakacji. 

 
********** 

 
PRZEDSZKOLE W OPATÓWKU 
 
Wycieczki przedszkolaków 

Na przełomie maja i czerwca dzieci z każdej 
grupy wiekowej, wspólnie ze swoimi rodzicami i wycho-
wawczyniami, uczestniczyły we wspaniałych wyciecz-
kach. 

Grupa I i II do stadniny koni w Wolicy, grupa III i 
IV do Westernland-u - indiańskiej wioski k. Chocza, a 
grupa V do ZOO we Wrocławiu. Wyjazdy dostarczyły
dzieciom i ich rodzicom oraz opiekunom wielu niezapo-
mnianych wrażeń.

Przedszkolaki w gimnazjum 
Uczniowie Gimnazjum w Opatówku, pod opieką

wychowawców i swoich polonistów, przygotowali prze-
różne prezentacje, scenografie, plakaty, scenki i stroje 
na temat wcześniej wylosowanych utworów literackich z 
kanonu lektur gimnazjalnych. Sale lekcyjne zamieniły się
między innymi w zamki, lasy, brzeg morza, kaplicę
cmentarną, przestrzeń kosmiczną i wypełniły się ryce-
rzami, starożytnymi Rzymianami, wróżkami, mieszkań-
cami różnych planet, miast, państw. 

Celem tego przedsięwzięcia było przybliżenie 
uczniom utworów literackich oraz ich bohaterów w 

atrakcyjnej formie, ale także wyraźne zachęcenie ich do 
czytania książek. Nasze przedszkolaki były pod ogrom-
nym wrażeniem prezentacji przygotowanych przez gim-
nazjalistów i miejmy nadzieję, że najmłodsi już niedługo 
sięgną po pierwszą książkę.

Dzień Mamy 
Święto Mam to wspaniała okazja by podzięko-

wać swoim mamom za opiekę, miłość i trud wychowa-
nia. Dzieci z naszego przedszkola, pod kierunkiem wy-
chowawczyń, przygotowały ciekawe występy artystycz-
ne na tę okazję.

Oprawą muzyczną uroczystości zajął się pan 
Marek, który prowadzi zajęcia rytmiki w przedszkolu, a 
słodki poczęstunek przygotowali pracownicy przedszko-
la wspólnie z zaangażowanymi w uroczystość rodzicami. 
 
Dzień Dziecka 

Dzień Dziecka to ulubione święto przedszkola-
ków. Zgodnie z tradycją, ten uroczysty dzień odbywał się
w atmosferze radości i zabawy. Przedszkolaki bawiły się
wesoło przy muzyce znanych i lubianych wykonawców. 

Każde dziecko otrzymało wspaniały upominek 
ufundowany przez radę rodziców. W uroczystość zaan-
gażowali się także rodzice przedszkolaków obdarowując
grupy dodatkowymi prezentami. 
 
Konkursy plastyczne 

Dzieci z przedszkola bardzo chętnie biorą udział
w konkursach plastycznych i osiągają w nich spore suk-
cesy. W konkursie plastycznym ph. "Cztery pory roku" 
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organizowanym przez MDK w Kaliszu wyróżnienia zdo-
byli Tymon Tomaszewski, Maja Kuczyńska i Nikola Rut-
kowska, natomiast Paulina Kaźmierczak zdobyła jedną z
głównych nagród. 

Muzeum w Toruniu zorganizowało Międzynaro-
dowy Konkurs Plastyczny, którego etap regionalny przy-
gotowany został przez Muzeum Historii Przemysłu w
Opatówku. W konkursie tym brały również udział dzieci z 
naszego przedszkola, zdobywając wysokie miejsca: 
Oliwia Kucińska - II miejsce, Kacper Strzyż - III miejsce 
oraz Tymon Tomaszewski - wyróżnienie. Laureatom 
serdecznie gratulujemy! 

 
********** 

 
SZKOŁA PODSTAWOWA W OPATÓWKU 
 
Konkurs recytatorski 

18 maja 2016 r. w naszej szkole odbył się XI 
Gminny Konkurs Recytatorski dla uczniów klas I-III pod 
hasłem "Kochajmy poezję". Honorowy patronat nad tym 
konkursem objął Wójt Gminy Opatówek Sebastian War-
dęcki. W konkursie wzięli udział uczniowie ze szkół pod-
stawowych z Opatówka, Tłokini Wielkiej, Rajska, 
Chełmc i Sierzchowa. Konkurs rozpoczął uroczyście dy-
rektor szkoły Mateusz Przyjazny, życząc wszystkim 
dzieciom nie tylko zwycięstwa, ale przede wszystkim mi-
łej zabawy i wspaniałych wrażeń. Komisja konkursowa, 
w skład której wchodziły metodyk edukacji wczesnosz-
kolnej Małgorzata Kraszkiewicz, dyrektor Gminnej Biblio-
teki Publicznej Małgorzata Matysiak oraz wicedyrektor 
naszej szkoły Izabela Dubanowicz miała bardzo trudne 
zadanie. Po długich obradach wyłoniono jednak zwy-
cięzców. Wyniki przedstawiają się następująco: 

klasy I:
I miejsce: Klaudiusz Kaźmierski (SP Opatówek) 
II miejsce: Maja Nycek (SP Opatówek) 
III miejsce: Lidia Dolny (SP Tłokinia Wielka) 
klasy II:
I miejsce: Cezary Dolny (SP Tłokinia Wielka) 
II miejsce: Julia Witczak (SP Opatówek) 
III miejsce: Edyta Zawadzka (SP Sierzchów) 
klasy III:
I miejsce: Zuzanna Rybarczyk (SP Rajsko) 
II miejsce: Natalia Góra (SP Opatówek) 
III miejsce: Maciej Szczepanik (SP Chełmce) 

Organizatorki konkursu: Aneta Cyl i Agnieszka 
Kaźmierczak bardzo dziękują Wójtowi Gminy Sebastia-

nowi Wardęckiemu za ufundowanie wspaniałych nagród 
oraz p. Urszuli Chojnackiej za zasponsorowanie słod-
kiego upominku. 
 
Dzień Sportu 

Szkolny Dzień Sportu, a zarazem Dzień Patrona 
Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Opa-
tówku, odbył się w środę 11 maja br. Jak co roku obcho-
dy rozpoczęły się uroczystym apelem w holu głównym 
naszej szkoły oraz złożeniem kwiatów przy pamiątkowej 
tablicy naszego patrona - Janusza Kusocińskiego. Dru-
ga - sportowa część imprezy miała miejsce na boisku 
szkolnym, gdzie jak co roku tradycyjnie cała szkolna 
społeczność zaśpiewała Hymn Polski. W tym czasie po-
czet flagowy w składzie: Julia Krążyńska, Angelika 
Dziedzic oraz Hubert Grzesiak przemaszerował pod 
maszt na płycie boiska, by uroczyście wciągnąć flagę
Szkolnego Związku Sportowego. Kolejnym podniosłym 
elementem był moment odpalenia znicza Olimpijskiego, 
którego dokonał świetnie zapowiadający się młody spor-
towy talent - Adrian Olejnik z klasy VIb. 

Pierwszy raz w tym roku zmagania sportowe 
poprzedzał test wiedzy o patronie szkoły oraz o tematy-
ce sportowej, a zamiast 3 dyscyplin reprezentacje klas 
miały do pokonania 10 sportowych konkurencji, które 
przygotowała p. Joanna Kupczyk. Wyniki z testu wiedzy 
o sporcie również liczyły się w punktacji ogólnej do tytułu
najbardziej usportowionej klasy. Zmagania sportowe 
oraz oficjalną część sportową otworzył dyrektor szkoły
Mateusz Przyjazny. W tym roku podczas dnia sportu 
każda z klas miała do zrealizowania 10 zadań sporto-
wych, w części drugiej jak zawsze cieszące się wielkim 
zainteresowaniem sztafetowe biegi w poszczególnych 
pionach klas. Klasy I-III 8x100m, klasy IV-VI 8x200m. 
W składzie sztafet były 4 dziewczynki i 4 chłopców. 
Zwieńczeniem sportowej rywalizacji był bardzo lubiany 
przez uczniów otwarty bieg przełajowy "Bieg ku słońcu". 
Emocji nie zabrakło również w tegorocznym dniu spotu. 
 

Oficjalne wyniki tegorocznego dnia sportu w kategorii 
"Najbardziej usportowionej klasy":
klasy IV: I miejsce - VIa, II miejsce - VIb, III miejsce - VIc 
klasy V: I miejsce - Vc, II miejsce - Va, III miejsce Vb 
klasy IV: I miejsce - IVc, II miejsce - IVb, III miejsce - 
IVa, IV miejsce - IVd 
 

Biegi sztafetowe:
klasy I: I miejsce - Ia, II miejsce - Ic, III miejsce - Ib, IV 
miejsce - Id 
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klasy II: I miejsce - IIb, II miejsce - IIc, III miejsce - SP 
Sierzchów 
klasy III: I miejsce - IIIa, II miejsce - IIIb 
klasy IV: I miejsce - IVb, II miejsce - IVd, III miejsce - 
IVa, IV miejsce - IVc 
klasy V: I miejsce - Vc, II miejsce - Vb, III miejsce - Va 
klasy VI: I miejsce - VIb, II miejsce - VIa, III miejsce - VIc 
 

Bieg "ku słońcu" w kategorii dziewcząt wygrała utalen-
towana lekkoatletka Izabella Mazurowska z klasy Va. 
Wśród chłopców pierwsze miejsce zdobył Adrian Olejnik 
z klasy VIb. O prowadzenie uroczystości zadbali: p. Do-
rota Skinder i p. Zbigniew Muzalewski, natomiast opra-
wę muzyczną i nagłośnienie zapewnił p. Artur Szkudla-
rek. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim na-
uczycielom biorącym udział w organizacji Szkolnego 
Dnia Sportu. 
 
Spotkanie autorskie z Łukaszem Wierzbickim 

23 maja 2016 r. w naszej szkole odbyło się spo-
tkanie autorskie z Łukaszem Wierzbickim, autorem ksią-
żek dla dzieci, miłośnikiem dalekich podróży. Pisarza w 
murach naszej szkoły powitał dyrektor Mateusz Przyja-
zny. W spotkaniu uczestniczyła również p. Małgorzata 
Matysiak - dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. 
Braci Gillerów w Opatówku, która była pomysłodawczy-
nią i inicjatorką spotkania pisarza z uczniami klas szó-
stych. Łukasz Wierzbicki pierwszą swoją książkę napisał
w wieku sześciu lat. 

Autor ciekawie opowiadał o swojej twórczości li-
terackiej, o tym jak zainspirowany opowieściami swojego 
dziadka opracował przedwojenny reportaż Kazimierza 
Nowaka z wyprawy do Afryki, które zostały opublikowa-
ne w książce pt. "Rowerem pieszo przez Czarny Ląd". 
Na podstawie tych materiałów powstały opowiadania dla 
dzieci pt. "Afryka Kazika". Autor opowiadał uczniom o 
niedźwiedziu Wojtku - czworonożnym przyjacielu żołnie-
rzy z Armii Andersa, który przebył z nimi cały szlak bo-
jowy przez Iran, Irak, Palestynę, Egipt aż do Włoch. 
Opowieść o niedźwiedziu Wojtku została opisana w 
książce pt. "Dziadek i Niedźwiadek". 

Nasi uczniowie wcielili się w postacie Haliny i 
Stach szalonych podróżników, którzy postanowili wyru-
szyć motocyklem do Chin. Historia ta została przedsta-
wiona w powieści przygodowej "Machiną przez Chiny". 
Uczniowie z zaciekawieniem słuchali opowiadań pisarza 
i z zaangażowaniem uczestniczyli w odgrywanych scen-
kach. Na zakończenie każdy mógł otrzymać autograf, 
chętni mieli możliwość zakupienia wybranego egzempla-

rza książki autorstwa Łukasza Wierzbickiego. Koszty 
spotkania z pisarzem pokryła rada rodziców za co ser-
decznie dziękujemy! 
 
Wielbłąd dla misji w Laare 

Z przyjemnością informujemy, że udało nam się
uzbierać 5 tys. zł na zakup wielbłąda dla misji w Laare. 
Uroczystego przekazania tego cennego zwierzęcia do-
konaliśmy w dniu 1 marca br. podczas spotkania z pre-
zesem Fundacji Księdza Orione "Czyńmy Dobro" ks. 
Januszem Nowakiem i wolontariuszką p. Elżbietą Garn-
carek. Do ostatniej chwili trwała zbiórka pieniędzy i ry-
walizacja między klasami o przywilej nadania imienia 
wielbłądowi. W czołówce znalazły się klasy: IIa - 572 zł,
IIb - 419 zł oraz Ic - 308 zł. Imię dla wielbłąda wybrali 
zwycięzcy tej zbiórki, czyli klasa IIa z p. Agnieszką Kaź-
mierczak na czele. Wielbłąd otrzymał imię FIFI. 

Następnie cały zebrany bilon został posegrego-
wany przez samorząd uczniowski i wymieniony w banku 
na banknoty. Pieniądze zostały wpłacone na konto fun-
dacji. Niedawno otrzymaliśmy informację, że nasz wiel-
błąd zmaterializował się w Misji Sióstr Orionistek w wio-
sce Laare w Kenii. Służy już jako środek transportu do 
szkół na rozległej sawannie. Jesteśmy szczęśliwi, że ko-
lejne zwierzę od dzieci z naszej szkoły zamieszkało w
misji w Laare. Dziękujemy dzieciom i rodzicom za oka-
zane serce! 

 
********** 

 
GIMNAZJUM W OPATÓWKU 
 
Święto Szkoły

W piątkowe przedpołudnie, 13 maja br., w Gim-
nazjum im. Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku spo-
łeczność szkolna obchodziła Święto Szkoły. W tym roku 
dzień ten upłynął pod hasłem "W świecie bohaterów lite-
rackich". Uczniowie z poszczególnych klas, pod opieką
wychowawców i swoich polonistów, przygotowali prze-
różne prezentacje, scenografie, plakaty, scenki i stroje 
na temat wcześniej wylosowanych utworów literackich z 
kanonu lektur gimnazjalnych. Każdy zespół wzorowo 
wywiązał się z zadania, zaskakując niejednokrotnie po-
mysłowością i oryginalnością. Sale lekcyjne zamieniły
się między innymi w zamki, lasy, brzeg morza, kaplicę
cmentarną, przestrzeń kosmiczną i wypełniły się ryce-
rzami, starożytnymi Rzymianami, wróżkami, mieszkań-
cami różnych planet, miast, państw. Celem tego przed-
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sięwzięcia było przybliżenie uczniom utworów literackich 
oraz ich bohaterów w atrakcyjnej formie, ale także wy-
raźne zachęcenie ich do czytania książek. 

Główną atrakcją tego dnia było przedstawienie 
pt. "W świecie bohaterów literackich", przygotowane 
przez nauczycielki języka polskiego i nauczycielkę mu-
zyki, a brawurowo zagrane przez uczniów gimnazjum. 
Na scenie pojawiło się wiele postaci ze świata literatury, 
które dostąpiły zaszczytu udziału w obiedzie czwartko-
wym wyprawionym przez samego króla Stanisława Au-
gusta. Nad uroczystością czuwali osobiście patroni 
szkoły: Agaton i Stefan Gillerowie, którzy zza chmur 
przyglądali się występom, komentując je raz po raz. 
Młodzi artyści zebrali gromkie brawa, a w kierunku orga-
nizatorów tej uroczystości popłynęło wiele słów uznania. 
Gimnazjaliści i nauczyciele włożyli dużo pracy w przygo-
towanie się do Święta Szkoły. Efekt był naprawdę impo-
nujący, o czym mogli przekonać się zaproszeni goście, 
ale także uczniowie i nauczyciele sąsiedniej szkoły pod-
stawowej oraz dzieci z najstarszych grup przedszkol-
nych z wychowawcami. W szkole było gwarno, radośnie 
i kolorowo, co zapewne pozwoli ten dzień na długo za-
chować w pamięci. Tegoroczne obchody Święta Szkoły
z pewnością należy zaliczyć do wyjątkowo udanych. 
 
Konkurs ortograficzny 

8 kwietnia br., w Zespole Szkół im. St. Mikołaj-
czyka w Opatówku, po raz trzeci odbył się konkurs orto-
graficzny o zasięgu powiatowym "O pióro Starosty Kali-
skiego", zorganizowany pod patronatem Starosty Kali-
skiego. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań
kulturą języka polskiego, kształtowanie nawyków prawi-
dłowego stosowania zasad ortografii i interpunkcji, na-
bywanie przez uczniów umiejętności świadomego ko-
rzystania ze słowników ortograficznych. Naszą szkołę 
reprezentowały: Agata Małoburska z kl. IIb oraz Kata-
rzyna Szafirowicz z kl. Ia. Jak twierdzą uczestniczki, 
tekst dyktanda mógł sprawić wiele kłopotów, jednak do 
najtrudniejszych, na szczęście, nie należał.

Wśród 25 gimnazjalistów z powiatu bezkonku-
rencyjna okazała się nasza Kasia - zajęła pierwsze miej-
sce, a w nagrodę z rąk wicestarosty otrzymała piękne 
wieczne pióro z wygrawerowaną dedykacją. Dobrze po-
radziła sobie również Agata, plasując się w pierwszej 
dziesiątce. Na podkreślenie zasługuje fakt, że w konkur-
sie brali udział głównie uczniowie klas trzecich, tym 
większy więc jest sukces Kasi. Gratulujemy wszystkim 
uczestnikom odwagi w podejmowaniu trudnych wyzwań,
a Kasi - zwycięstwa. 

Festiwal nauki 
Słowa "festiwal nauki" kojarzą się gimnazjali-

stom z Opatówka z podsumowaniem całorocznej pracy. 
Oznaczają długotrwałe, mozolne przygotowania, ale też
satysfakcję i radość ze wspólnego wysiłku uczniów i na-
uczycieli. W tym roku festiwal przyjął zupełnie nową for-
mę. Do udziału w warsztatach, pokazach i wystawach 
zaproszeni zostali uczniowie szóstych klas szkół pod-
stawowych wraz z opiekunami. Inspiracją imprezy stał
się festiwal nauki organizowany corocznie przez Uni-
wersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Festiwalowi, 
którego organizacją i przygotowaniem zajęły się panie 
A. Kowalczyk i M. Sorbian przyświecało hasło: "Pozna-
wanie przez doświadczanie". Na zaproszenie odpowie-
działy cztery szkoły: SP w Opatówku oraz SP nr 6, 15 i 
22 z Kalisza. W sumie Gimnazjum w Opatówku miało
przyjemność gościć ponad 130 szóstoklasistów. 

Nauczyciele przygotowali szeroką ofertę atrak-
cyjnych dla uczniów szkół podstawowych zajęć. Każda z 
zaproszonych szkół uczestniczyła w indywidualnie do-
branym cyklu czterech lekcji. W przerwach można było
zwiedzić wystawy projektów uczniowskich, przejrzeć
kroniki szkolne, zapoznać się z wynikami egzaminu 
gimnazjalnego szkoły, obejrzeć budynek gimnazjum 
oraz wziąć udział w świetnej zabawie przy muzyce jaką
jest taniec integracyjny - Belgijka. Opiekę nad grupami 
sprawowali gimnazjaliści. W pracowni biologicznej 
p. D. Janiszewska-Marciniak pomagała zgłębić tajniki 
budowy prawdziwego serca, a pod mikroskopem wraz z 
p. B. Tomczak uczniowie przyglądali się zadziwiającym 
organizmom żyjącym w kropli wody. 

Młodzież stanęła w szranki z językiem nie tylko 
polskim (zabawę połączoną z nauką przygotowała
p. A. Kobierska), ale też angielskim (przygotowanie - 
p. E. Kowalska). Szczególną popularnością cieszył się
stworzony przez p. A. Marszał-Olejnik Roomescape. 
Podczas zabawy uczniowie musieli znaleźć, a następnie 
rozszyfrować ukryte wskazówki jak wydostać się z klasy, 
oczywiście zapisane w języku angielskim. Wiele entu-
zjazmu wzbudziło też budowanie wraz z psychologiem 
szkolnym p. A. Nowińską Jajochronu. W pracowniach fi-
zycznej i chemicznej gimnazjaliści pod opieką pań
M. Sorbian i A. Marciniak-Maciaszek zaprezentowali 
szereg prawdziwie magicznych pokazów i doświadczeń.
Na komputerze z pomocą programu Balti czarowała też
p. E. Wojciechowska zapoznając szóstoklasistów z pod-
stawami programowania. Pani E. Kołomecka podczas 
swoich twórczych warsztatów prowadziła młodzież "Do 
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Boga przez sztukę" pokazując jak można stworzyć za-
kładki do książek i ikony metodą decoupage. Nauczy-
cielka geografii p. A. Kowalczyk zabrała młodzież na 
wyprawę do fascynującego świata Czarnego Lądu. Pod-
czas tej lekcji uczniowie mieli okazję poznać postać pol-
skiego podróżnika Kazimierza Nowaka, który jako jedy-
ny człowiek samotnie na rowerze przejechał kontynent 
Afryki pokonując dystans 40 tysięcy kilometrów. 

Zaproponowana przez organizatorki nowa forma 
festiwalu spotkała się z dużym entuzjazmem i przychyl-
nymi recenzjami, zarówno ze strony zaproszonych 
uczniów jak i nauczycieli szkół podstawowych. Nic dziw-
nego, że Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów pla-
nuje powtórzyć imprezę w podobnej formie za rok. 
 
Konkurs historyczny 

25 kwietnia w Gimnazjum w Brzezinach odbyło
się spotkanie poświęcone 1050 rocznicy chrztu Polski. 
Oprócz gospodarzy wzięli w nim udział uczniowie za-
przyjaźnionych gimnazjów z Godziesz Wielkich, Woli 
Droszewskiej i Opatówka oraz 4 szkół podstawowych z 
gminy Brzeziny. Naszą szkołę reprezentowali członko-
wie Szkolnego Klubu Europejskiego "Opatus": Ola Zim-
na (kl. IIIa), Wiktoria Zielińska (kl. IIIa), Karolina Janiak 
(kl. IIId), Patrycja Raczkowska (kl. IId), Wojtek Dziedzic 
(kl. Ia) i Jakub Wożniak (kl. Ia). 

Spotkanie miało charakter konkursu. Uczestnicy 
musieli wykazać się wiedzą dotyczącą początków pań-
stwa polskiego i władania pierwszych Piastów oraz 
przedstawić skutki przyjęcia chrztu przez Mieszka I. Ze-
spół "Opatusa", przygotowany przez p. Bożenę Bana-
siak, zaprezentował się doskonale. Uczniowie w nagro-
dę otrzymali zestaw czterech książek, które wzbogaciły
zbiory biblioteki szkolnej i gabinetu historycznego. 
Oprócz rywalizacji niezwykle ważna była integracja 
wszystkich uczestników przebiegająca przy słodkim po-
częstunku i wspólnym śpiewie. 
 
Spotkanie autorskie z Łukaszem Wierzbickim 

23 maja nasze gimnazjum odwiedził pasjonat 
podróży, redaktor i autor książek dla dzieci, p. Łukasz 
Wierzbicki. Uczniom klas pierwszych w niezwykle cie-
kawy sposób zaprezentował swoje trzy publikacje: "Ro-
werem i pieszo przez czarny ląd", "Afryka Kazika" oraz 
"Dziadek i niedźwiadek". W pierwszej z nich autor, zain-
spirowany opowieściami swojego dziadka, zebrał, opra-
cował i wstępem opatrzył listy Kazimierza Nowaka, który 
jako pierwszy człowiek na świecie przebył samotnie kon-

tynent afrykański z północy na południe i z powrotem - 
40 tys. kilometrów pieszo, rowerem, konno oraz czół-
nem. Odpowiednikiem tej opowieści dla młodszych czy-
telników jest książka pt. "Afryka Kazika". 

Pan Łukasz z niezwykłą pasją i zaangażowa-
niem opowiadał również o losach niedźwiedzia Wojtka z 
Armii Andersa, wplatając odgłosy zwierząt oraz frag-
menty filmów z okresu II wojny światowej w przygotowa-
ną przez siebie prezentację multimedialną. Nasz gość 
podczas spotkania przekonywał młodzież, że warto po-
dróżować (niekoniecznie do dalekiej Afryki) i intereso-
wać się światem. Dziękujemy p. Małgorzacie Matysiak - 
dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów 
w Opatówku za pomoc w organizacji spotkania. 
 
Święta Konstytucji Majowej i Dnia Strażaka 

Uczniowie naszej szkoły włączyli się w uroczy-
stości środowiskowe związane z 225 rocznicą uchwale-
nia Konstytucji Majowej, połączone ze świętem straża-
ków. 3 maja br. o godz. 10:00 wzięli udział w uroczystej 
mszy św. koncelebrowanej w intencjach: Ojczyzny i dru-
hów strażaków. Potem wspólnie z władzami gminy i 
przedstawicielami naszej społeczności lokalnej przema-
szerowali na Plac Wolności, gdzie pod pomnikiem zło-
żono kwiaty. 

Wśród gimnazjalistów są też członkowie Ochot-
niczych Straży Pożarnych i w czasie uroczystości pięk-
nie prezentowali się w mundurach tej organizacji. 
Uczniowie stali w pocztach nie tylko przy sztandarze 
szkolnym, ale też sztandarach strażackich. Uświetniali 
uroczystość występując także w strażackiej orkiestrze. 

 
********** 

 
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHEŁMCACH 
 
Festyn dla dzieci 

12 czerwca 2016 r. na terenie boisk przy Zespo-
le Szkół im. Jana Pawła II w Chełmcach odbył się festyn 
dla dzieci zorganizowany przez rodziców uczniów. Fe-
styn rozpoczął się od prezentacji talentów muzycznych 
uczniów naszej szkoły. Gimnazjalistki zaprezentowały
pokaz niesienia pierwszej pomocy przedmedycznej. 
Wśród wielu atrakcji nie zabrakło animacji dla najmłod-
szych, występów artystycznych, przejażdżki kucykiem, 
pokazu straży pożarnej i koncertu orkiestry oraz smako-
witych poczęstunków. Festyn zakończyły gry i zabawy 
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sportowe oraz mecze piłkarskie i siatkarskie pomiędzy 
rodzicami i uczniami szkoły. 

Za pomoc przy organizacji festynu dziękujemy 
przede wszystkim radzie rodziców i wszystkim zaanga-
żowanym rodzicom, Kołu Gospodyń Wiejskich w Chełm-
cach, Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmcach, Gmin-
nemu Ośrodkowi Kultury w Opatówku, Wójtowi Gminy 
Opatówek, państwu: Brodziakom, Delebisom, Krygie-
rom, Bzdyrkom, a także uczniom i pracownikom szkoły
oraz wszystkim sponsorom i ludziom dobrej woli, którzy 
wparli tą wspaniałą imprezę.

Dzień patrona szkoły
"Jesteście tyle warci, ile warte jest wasze ser-

ce..." - pod takim hasłem zorganizowano w dniu 18 maja 
dzień patrona szkoły - Jana Pawła II. Uroczystość roz-
poczęła msza św. w kościele p.w. Narodzenia NMP w 
Chełmcach odprawiona przez ks. kanonika Jerzego Sa-
lamona. Następnie delegacje uczniów, nauczycieli oraz 
gości złożyły kwiaty i oddały hołd Janowi Pawłowi II pod 
tablicą pamiątkową. Później wszyscy uczestnicy udali 
się do hali sportowej. 

Uroczystą akademię, zaprezentowaną na wyso-
kim poziomie artystycznym, przedstawili uczniowie gim-
nazjum pod opieką p. Małgorzaty Zając. Na uroczystości 
obecni byli: Wicemarszałek Województwa Wielkopol-
skiego Krzysztof Grabowski, Przewodniczący Rady Po-
wiatu Kaliskiego Mieczysław Łuczak, Sekretarz Gminy 
Opatówek Krzysztof Dziedzic, radny gminy Jarosław 
Budka, prezes OSP w Chełmcach Henryk Łazarek, dy-
rektor WORD w Kaliszu Stanisław Piotrowski oraz wielo-
letni przyjaciel szkoły Wicekanclerz Kapituły Orderu 
Uśmiechu Halina Sroczyńska. 

Po uroczystym apelu wszyscy obecni mogli 
skosztować przepysznych kremówek przygotowanych 
przez uczniów z poszczególnych oddziałów naszej szko-
ły. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom, nauczy-
cielom, pracownikom szkoły i rodzicom z przewodniczą-
cą rady rodziców p. Anetą Tułacz za pomoc w organiza-
cji uroczystości. 
 
Sukcesy w EkoKonkursie 

22 kwietnia 2016 r. uczestniczyliśmy w uroczys-
tych obchodach Dnia Ziemi w Ośrodku Kultury Leśnej w 
Gołuchowie. Wspólne świętowanie rozpoczęło się w
obiekcie muzealnym "Powozownia", gdzie gospodarze 
wydarzenia i zaproszeni goście skierowali do dzieci i 
młodzieży słowa uznania dla ich aktywności oraz kilka 
cennych ekologicznych wskazówek. Na dziedzińcu 
Zamku w Gołuchowie podsumowano projekty ekologicz-
ne i konkursy. 

Uczennicom naszej szkoły wręczono dyplomy i 
nagrody w VII edycji EkoKonkursu: Dominice Wojtko-
wiak za zajęcie I miejsca w konkursie fotograficznym pt. 
"Aktywność ruchowa w naturalnym środowisku", Zuzan-
nie Łypaczewskiej za zajęcie II miejsca w tym konkursie, 
Wiktorii Michalskiej wyróżnienie za udział w konkursie 
wiedzy ekologicznej "Ekosport - sposób na zdrowie". 
Ogłoszono również wyniki rajdu "Pod drzewami", który w 
godzinach przedpołudniowych przebiegał w parku-
arboretum. I miejsce w tym rajdzie zdobyła drużyna V 
klasy z naszej szkoły: Joanna Koło, Weronika Rosińska i 
Agnieszka Przepiórka. Gratulujemy. 
 
Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II 

19 maja 2016 r. delegacja naszej szkoły wraz z 
pocztem sztandarowym uczestniczyła w XIV Zjeździe 
Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Kaliskiej. Tego-
roczne spotkanie szkół papieskich odbyło się w Miko-
rzynie, a przyświecały mu słowa Ojca Świętego: 
"Strzeżcie tych wartości i tego dziedzictwa, które stano-
wią o waszej tożsamości". Wszystkie zaproszone dele-
gacje wzięły udział we mszy świętej pod przewodnic-
twem Biskupa Diecezji Kaliskiej Edwarda Janiaka. Po 
zakończeniu eucharystii uczestnicy, przy dźwiękach 
werbli, udali się przed pomnik Papieża Polaka, gdzie 
przedstawiciele Zespołu Szkół w Mikorzynie złożyli wią-
zanki kwiatów i w pięknych słowach wyrazili wdzięcz-
ność za pontyfikat i niezwykłe świadectwo życia Ojca 
Świętego. 
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Dalszy ciąg uroczystości miał miejsce w budyn-
ku szkoły, gdzie uczestnicy zjazdu obejrzeli program ar-
tystyczny nawiązujący do dziejów narodu i kościoła w
Polsce w kontekście obchodów 1050. rocznicy chrztu 
naszej Ojczyzny. Zebrani mieli też okazję odwiedzić
mobilne muzeum Jana Pawła II oraz obejrzeć tablice 
dokumentujące działania szkół papieskich Diecezji Kali-
skiej, wykonane w oparciu o prezentacje multimedialne 
nadesłane przez poszczególne placówki. Na zakończe-
nie zjazdu każda szkoła została obdarowana taką pa-
miątkową tablicą.

Festiwal piosenki obcojęzycznej 
19 maja 2016 r. w siedzibie Centrum Kultury i 

Sztuki w Kaliszu odbył się finał III Festiwalu Piosenki 
Obcojęzycznej dla szkół Powiatu Kaliskiego. Naszą
szkołę reprezentowały: Natalia Bora i Monika Kaźmier-
czak, które w kwietniu wzięły udział w przesłuchaniach 
do Festiwalu w Szkole Muzycznej Music Store. Pokonu-
jąc ponad 30 uczestników, Natalia dostała się do finało-
wej 15. 

Podczas gali finałowej zaśpiewała piosenkę "Kil-
ling Me Softly" i zdobyła I miejsce w swojej kategorii 
wiekowej 11-14 lat. Brawa należą się również Patrycji 
Krasnowskiej i Marii Krygier, które doskonale poprowa-
dziły galę finałową. Serdecznie gratulujemy! 
 
Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym 

Blisko 40 uczniów reprezentujących 11 szkół z
Kalisza i powiatu kaliskiego rywalizowało w XXIII Kon-
kursie Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. Samorzą-
dowe zmagania odbyły się 16 maja w gościnnych mu-
rach II LO w Kaliszu. A te dotyczyły zarówno historii sa-
morządu w Polsce, jak i integracji europejskiej. 

W rywalizacji uczniów szkół z powiatu II miejsce 
zajął uczeń klasy IIIa gimnazjum - Jakub Grabiński 
(opiekun konkursu p. Krzysztof Drobnik). Jakub z pozo-
stałymi reprezentantami miasta i powiatu, którzy zostali 
wyłonieni w powiatowym etapie konkursu, będzie repre-
zentować powiat kaliski w finale wojewódzkim. 
 
Warsztaty edukacyjne 

16 maja 2016 r. p. Violetta Wikaryjczyk i p. Iwo-
na Porada zorganizowały warsztaty edukacyjne dla 
uczniów klas młodszych naszej szkoły. Do dzieci z klas 
Ib, IIa, IIb, III oraz dzieci z oddziału przedszkolnego gru-
py starszaków zawitał Pomysłowy Dobromir. Pod kie-
runkiem Dobromira dzieci wykonały świecę żelową, któ-
ra była upominkiem dla rodziców podczas Dnia Mamy i 
Dnia Taty. 

Zajęcia były bardzo interesujące, pełne niespo-
dzianek i ogromnej satysfakcji z końcowego efektu, czyli 
wspaniałej, kolorowej i pachnącej świecy. Dzieci były
bardzo zadowolone z zajęć i z niecierpliwością oczekują
kolejnej wizyty Pomysłowego Dobromira, który na pew-
no odwiedzi naszą szkołę już w grudniu. 
 
Regionalne spotkania ekologiczne 

W Zespole Szkół w Cekowie-Kolonii odbyło się
wręczenie dyplomów i nagród dla laureatów konkursów 
ogłoszonych w ramach XII Kaliskiej Przygody z Odpa-
dami, które ufundował Związek Komunalny Gmin "Czy-
ste Miasto, Czysta Gmina". Nagrody wręczyli Przewod-
niczący Zarządu ZKG "Czyste Miasto, Czysta Gmina" 
oraz Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ka-

liszu. Wyróżnienie w konkursie "Kreatywny Recykling - 
drugie życie odpadów" otrzymała uczennica klasy IV Iga 
Owczarek, której serdecznie gratulujemy. Celem kon-
kursu było uświadomienie istotnego problemu segregacji 
i zapobiegania powstawaniu odpadów, a jednocześnie 
mobilizacja uczniów do twórczego myślenia oraz kształ-
towania właściwej postawy i świadomości ekologicznej. 
 
Festiwal filmów obcojęzycznych 

9 czerwca 2016 r., w sali kinowej Centrum Kultu-
ry i Sztuki w Kaliszu odbyła się gala X Miejskiego Festi-
walu Filmów Obcojęzycznych. Festiwal to konkurs, który 
pozwala uczniom pochwalić się umiejętnościami języ-
kowymi, daje możliwość kreatywnego działania w grupie 
i realizacji pomysłów wyrażających ich zainteresowania. 
W tym roku do konkursu przystąpiło 19 filmów stworzo-
nych przez uczniów szkół z Kalisza i okolic, a także z
Pleszewa. Zadaniem konkursowym było przygotowanie 
filmu w języku obcym, który przedstawia treści wycho-
wawcze, problemy współczesnej młodzieży czy też za-
grożenia współczesnego świata. 

Naszą szkołę reprezentowały uczennice klasy III 
gimnazjum: Patrycja Krasnowska, Maria Krygier, Natalia 
Dreszler, Aleksandra Karolak, Joanna Cofalska oraz 
Klaudia Przybył, które pod kierunkiem p. Anny Kornac-
kiej-Paszek przygotowały film pt.: "The Other Side". Film 
pokazywał jak ważną rolę w życiu odgrywa prywatność i 
jak wiele można stracić gdy się jej nie chroni. Jury, w 
skład którego wchodzili m.in. aktorzy kaliskiego teatru, 
zakwalifikowało film "The Other Side" do najlepszej 10 i 
podczas gali finałowej przyznało uczniom Gimnazjum w 
Chełmcach Srebrną Kamerę.

********** 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W RAJSKU 
 
Konkurs piosenki ekologicznej 

3 czerwca br. w Liskowie odbył się IV Powiatowy 
Konkurs Piosenki Ekologicznej. Organizatorami imprezy 
było Starostwo Powiatowe w Kaliszu i Zespół Szkół nr 1 
w Liskowie. 

Konkurs miał na celu prezentację utalentowa-
nych muzycznie uczniów z powiatu kaliskiego. Swoje 
zdolności wokalne zaprezentował na tym konkursie 
Krzysztof Piekarski, uczeń klasy III SP. Krzysiu pięknie 
zaśpiewał utwór pt. "Pięknie żyć" i wywalczył II miejsce. 
 



Wiadomości Gminne str. 31/36 

Mistrzostwa Gminy w Biegach Przełajowych 
12 kwietnia br. w Zespole Szkół w Rajsku odbyły

się Mistrzostwa Gminy w Biegach Przełajowych dla klas 
I-III Szkół Podstawowych. Zawody otworzyła dyrektor 
Zespołu Szkół w Rajsku Honorata Wolniaczyk. W zawo-
dach udział wzięło 58 uczniów. Szkołę Podstawową w
Opatówku reprezentowało 38 uczniów, a Szkołę Pod-
stawową w Rajsku 20 uczniów. Po zbiórce i rozgrzewce 
uczniowie klas pierwszych wystartowali na dystansie 
100m, klas drugich na odcinku 200m, natomiast klas 
trzecich - 300m. Wyniki w poszczególnych kategoriach 
przedstawiają się następująco: 
 

klasy I, kategoria dziewcząt:
I miejsce - Maja Nycek 
II miejsce - Lilianna Pietrzak 
III miejsce - Zuzanna Kupczyk 
IV miejsce - Zofia Borowiak 
 

klasy I, kategoria chłopców:
I miejsce - Antoni Kwaśniewski 
II miejsce - Bartosz Juszczak 
III miejsce - Wojciech Wojewoda 
IV miejsce - Jan Romiński 
 

klasy II, kategoria dziewcząt:
I miejsce - Małgorzata Łuczak 
II miejsce - Daria Kliber 
III miejsce - Aleksandra Szymańska 
IV miejsce - Wiktoria Dulas 
 

klasy II, kategoria chłopców:
I miejsce - Gracjan Chojnacki 
II miejsce - Marcin Bryła
III miejsce - Bartosz Warszewski 
IV miejsce - Łukasz Grudziecki 
 

klasy III, kategoria dziewcząt:
I miejsce - Aleksandra Grzelaczyk 
II miejsce - Natalia Matyja 
III miejsce - Aleksandra Stawiraj 
IV miejsce - Joanna Ochlik 
 

klasy III, kategoria chłopców:
I miejsce - Aleksander Marciniak 
II miejsce - Aleksander Kwiatkowski 
III miejsce - Jakub Kowalczyk 
IV miejsce - Bartłomiej Grudziecki 
 

Podczas zawodów panowała życzliwa, sportowa 
atmosfera i wspaniała rywalizacja. Medale i dyplomy 
wręczyła dyrektor szkoły Honorata Wolniaczyk. Po wy-
siłku i zużytej energii na zawodników czekał słodki po-
częstunek. Nauczycielem odpowiedzialnym za organi-
zację zawodów była p. Ewa Cichorek we współpracy z 
p. Bernadetą Blek i p. Mateuszem Łańduchem - nauczy-
cielami wychowania fizycznego w Zespole Szkół w Raj-
sku. 
 
Konkurs literacki 

15 kwietnia 2016 roku w bibliotece odbył się
konkurs literacki pn. "Życie i twórczość Henryka Sien-
kiewicza". Konkurs skierowany był dla dzieci z klasy III i 
IV SP. Dzieci miały odpowiedzieć na 11 pytań. Komisja 
sprawdziła testy i wyłoniła spośród 22 uczestników zwy-
cięzców: I miejsce zajęła Zuzanna Więckowska z kl. III, 
II miejsce - Michał Kasprzak z kl. III, natomiast III miej-
sce zdobyła Natalia Zgarda z kl. IV. Laureaci otrzymali 
nagrody książkowe a uczestnicy dyplomy. 

Konkurs recytatorski 
18 maja br. w Szkole Podstawowej w Opatówku 

zorganizowany został XI Gminny Konkurs Recytatorski 
"Kochajmy poezję" dla uczniów klas I-III. Naszą szkołę 
reprezentowały uczennice: Lena Zielińska z kl. I, Róża
Krzywda z kl. II i Zuzanna Rybarczyk z kl. III. Lena i Ró-
ża zaprezentowały się bardzo ładnie i otrzymały dyplo-
my za swój udział. Zuzia została laureatem, zdobyła
I miejsce i otrzymała nagrodę w postaci maskotki - przy-
tulanki. Wszystkim serdecznie gratulujemy! 
 
Udział w projekcie "Opatowianie bez tajemnic" 

Fundacja "Inicjatywa dla Opatówka" jest auto-
rem projektu "Opatowianie bez tajemnic" realizowanego 
w roku szkolnym 2015/2016. Uczniowie naszych szkół
są uczestnikami tego projektu. W pierwszym etapie dru-
żyny musiały przygotować prezentację multimedialną i
notę biograficzną dotyczącą życia i twórczości postaci 
związanych z Opatówkiem. Uczniowie szkoły podsta-
wowej opracowali postać Agatona Gillera, a gimnazjali-
ści przygotowali informacje dotyczące Doroty Ścigajłło i
Łucji Pinczewskiej - Gliksman. Drugim etapem projektu 
była konferencja uczestników, podczas której uczniowie 
wszystkich szkół biorących udział w projekcie przedsta-
wili efekty swojej dotychczasowej pracy. Nie zabrakło
prezentacji multimedialnych, filmów, zdjęć oraz bogatych 
opisów życia zasłużonych Opatowian. Wysiłki uczniów 
oceniała komisja w składzie: Ewelina Radziszewska, dy-
rektor BZ WBK oddział Kalisz, Marika Kostera, członek 
zarządu Fundacji "Inicjatywa dla Opatówka" oraz Arka-
diusz Łańduch, dyrektor Zespołu Ekonomiczno-
Administracyjnego Szkół Gminy Opatówek. Wyróżnienia 
za ten etap otrzymały: Szkoła Podstawowa w Tłokini 
Wielkiej, Gimnazjum w Chełmcach i Gimnazjum w Raj-
sku. 

Projekt odbywa się dzięki wsparciu Fundacji BZ 
WBK w ramach programu "Tu mieszkam, tu zmieniam" 
oraz pod patronatem Wójta Gminy Opatówek. 20 maja 
odbył się kolejny punkt projektu - gra miejska ulicami 
Opatówka. Drużyny złożone z co najmniej 5 uczestników 
pod opieką nauczycieli wędrowały do wyznaczonych 
punktów kontrolnych, gdzie dostawały zadania. Po ich 
rozwiązaniu uczestnicy otrzymywali punkty i litery, z któ-
rych w końcowym etapie musieli ułożyć hasło finałowe. 
Punkty kontrolne zostały wyznaczone w miejscach zwią-
zanych z postaciami, które wcześniej grupy opracowy-
wały w formie prezentacji. Cała przygoda zaczynała się
w GOK-u, kolejny etap to biblioteka w Opatówku, skąd
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drużyny przemaszerowały pod budynek, w którym 
mieszkali bracia Gillerowie. Następny punkt mieścił się
w pobliżu dawnej Fabryki Lalek Pinczewskich przy ul. 
Łódzkiej, skąd uczestnicy wracali na ul. Kościelną, by 
zatrzymać się pod plebanią i dawną cukiernią. Szlak 
kończył się na zabytkowym moście w parku. Zabawa 
miała na celu pokazanie dzieciom zabytków Opatówka, 
a jednocześnie umożliwiła wspólne spędzenie czasu. 
 
Konkurs piosenki ludowej 

25 maja br. w Godzieszach Wielkich odbył się
Międzygminny Konkurs Piosenki Ludowej "Z Kolbergiem 
po regionie". Naszą szkołę reprezentował zespół z klasy 
III SP w składzie: Krzysztof Piekarski, Aleksandra Grze-
laczyk, Zuzanna Rybarczyk, Zuzanna Więckowska, Emi-
lia Buczkowska i Zofia Burdelak. 

Nasi uczniowie w pięknych, barwnych strojach 
zaprezentowali dwie piosenki ludowe i układ taneczny. 
Swoim występem wywalczyli wysokie II miejsce. 

 
********** 

 
ZESPÓŁ SZKÓŁ W TŁOKINI WIELKIEJ 
 
Przegląd pieśni religijnej 

24 maja 2016 r. w Zespole Szkół w Tłokini Wiel-
kiej odbył się XIII Przegląd Pieśni Religijnej pod patrona-
tem Wójta Gminy Opatówek, zorganizowany przez kate-
chetkę i nauczycielkę muzyki p. Urszulę Borwik. 

Do szkoły w Tłokini Wielkiej przybyli miłośnicy 
pieśni religijnej z dziewięciu szkół z powiatu kaliskiego. 
Wszyscy, obdarzeni pięknym głosem i znakomitym słu-

chem, reprezentowali wysoki poziom, więc jury miało
niezwykle trudne zadanie, by wyłonić najlepszych. Tej 
ciężkiej pracy podjęli się: ks. dr Jarosław Powąska, ks. 
dr Jacek Paczkowski oraz Sekretarz Gminy Opatówek 
Krzysztof Dziedzic. Uczestnicy prezentowali muzyczne 
zdolności i rywalizowali w pięciu kategoriach, zdobywa-
jąc następujące miejsca: 
 

soliści do 9 lat:
I miejsce - Anna Karwacka, SP w Tłokini Wielkiej 
II miejsce - Aleksandra Woźniak, SP w Brzezinach 
III miejsce - Amelia van Diepen, SP w Skarszewie 
soliści 10- 12 lat:
I miejsce - Paulina Wiertelak, SP w Brzezinach  
II miejsce - Emilia Nogaj, SP w Tłokini Wielkiej 
III miejsce - Martyna Wosiek, SP w Opatówku 
soliści 13-16 lat:
I miejsce - Agata Plewińska, Gimnazjum w Brzezinach  
II miejsce - Natalia Olejnik, Gimnazjum w Tłokini Wielkiej 
II miejsce - Adrianna Pietura, Gimnazjum w Koźminku 
III miejsce - Karolina Janiak, Gimnazjum w Opatówku 
zespoły wokalne, szkoła podstawowa:
I miejsce - SP w Tłokini Wielkiej 
II miejsce - SP w Brzezinach 
III miejsce - SP w Żelazkowie 
zespoły wokalne, gimnazjum:
I miejsce - Gimnazjum w Brzezinach 
II miejsce - Gimnazjum w Tłokini Wielkiej 
III miejsce - Gimnazjum w Opatówku 
III miejsce - Gimnazjum w Liskowie 
wyróżnienie - Gimnazjum w Koźminku 
 

Laureaci otrzymali nagrody książkowe ufundowane 
przez Wójta Gminy Opatówek Sebastiana Wardęckiego 
oraz pamiątkowe dyplomy. Dyrektor Zespołu Szkół w
Tłokini Wielkiej serdecznie dziękuje Wójtowi Gminy Opa-
tówek za objęcie patronatem XIII Przeglądu Pieśni Reli-
gijnej, Sekretarzowi Gminy Krzysztofowi Dziedzicowi, 
księżom Jarosławowi Powąsce i Jackowi Paczkowskie-
mu za poświęcony czas i udział w jury, radzie rodziców 
przy Zespole Szkół w Tłokini Wielkiej, pp. Menclom z 
Opatówka za wsparcie finansowe, nauczycielom za 
przygotowanie dzieci i młodzieży do konkursu. Gratulu-
jemy zwycięzcom i do zobaczenia za rok! 
 
Światowy Dzień Ziemi 

22 kwietnia setki milionów ludzi na całym świe-
cie świętowało Dzień Ziemi. Idea troski o niebieską pla-
netę łączy ludzi niezależnie od narodowości, wyznania, 
zawodu i wieku. Święto to jest wspaniałą okazją, by na-
głośnić globalne problemy Ziemi i domagać się odpo-
wiednich działań politycznych. Na świecie Dzień Ziemi, 
znany też jako Światowy Dzień Ziemi lub Międzynaro-
dowy Dzień Ziemi, jest największym świętem ekologicz-
nym obchodzonym od 1970 roku. W Polsce obchody 
Dnia Ziemi zostały zapoczątkowane w 1990 roku. 

W Zespole Szkół w Tłokini Wielkiej odbyły się
tego dnia apel i happening. Przez miejscowość przema-
szerował barwny pochód, uczniowie rozdawali miesz-
kańcom ulotki i udzielali proekologicznych porad. Zasa-
dzone drzewo, krzak, posegregowane śmieci, pozbiera-
ne szkło i makulatura, oszczędne gospodarowanie wodą
- to wszystko cieszy ekologów. Każdy z nas jest miesz-
kańcem tej planety, dlatego każdy z nas powinien czuć
się odpowiedzialny za jej stan. Nasze życie jest od niej 
uzależnione. Ziemia nas żywi oraz stanowi istotę naszej 
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egzystencji. Z tego powodu musimy o nią dbać, nie tylko 
22 kwietnia, ale w każdy dzień. Uroczystość przygoto-
wała p. Anna Macke. 
 
Historia Polski na obrazach Jana Matejki 

W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie klasy II 
Gimnazjum w Tłokini Wielkiej przystąpili do realizacji 
projektu edukacyjnego pn. "Historia Polski na obrazach 
Jana Matejki". Ze względu na jego historyczno-malarski 
charakter opiekunami zostały panie: Edyta Banasiak, 
Marlena Pilarczyk oraz Urszula Borwik. Pierwsze zada-
nie polegało na podzieleniu się na pięć trzyosobowych 
grup. Następnie każdej z nich przydzielono do opraco-
wania po dwa obrazy Jana Matejki. W poszukiwaniu in-
formacji dotyczących dzieł uczniowie kontaktowali się z
różnymi instytucjami m.in. z Muzeum Narodowym w 
Warszawie i Muzeum Lubelskim. Dzięki przesłanym 
przez nie materiałom możliwe było opisanie obrazów. 

W ramach realizacji projektu młodzież udała się
na wycieczkę do Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej, 
aby bliżej zapoznać się z pracą przewodnika. Finalnym 
efektem projektu była prezentacja dzieł Jana Matejki. 
Jedno z pomieszczeń klasowych na chwilę zamieniło się
w muzealną salę, a uczniowie pełnili rolę przewodników. 
Wiele satysfakcji dostarczyło gimnazjalistom przygoto-
wanie "żywego obrazu" - Kazanie Skargi, którym za-
chwycali się zarówno uczniowie jak również licznie przy-
byli rodzice. Praca nad projektem przebiegała bardzo 
sprawnie, dostarczając wiele zadowolenia i dobrej za-
bawy. Bardzo dziękujemy naszym opiekunom za pomoc 
i wsparcie. 
 
Akcja "Ogólnopolski Głos Profilaktyki" 

W ramach realizowanego przez Policję progra-
mu "Profilaktyka a Ty", uczniowie klas I-III gimnazjum 
oraz klasy VI SP wraz z wychowawcami i panią pedagog 
wzięli udział w akcji "Ogólnopolski Głos Profilaktyki", 
przeprowadzonej 31 maja w Parku Przyjaźni w Kaliszu. 
Jej kulminacyjnym punktem był "Zryw Wolnych Serc". 
Młodzież wypuściła kolorowe balony jako symbol życia 
wolnego od uzależnień.

Dużą przyjemność sprawił wszystkim uczestni-
kom koncert zespołu muzycznego, który zagrał dla swo-
ich kolegów i koleżanek w ramach profilaktyki rówieśni-
czej. Ciekawa impreza na świeżym powietrzu, wspólna 
zabawa i spotkanie z policjantami przyczyniły się do 
promowania wśród młodzieży mody na zdrowy styl życia 
bez uzależnień.

Wyjazd do Miasteczka Ruchu Drogowego 
8 czerwca uczniowie klasy IV pojechali do Mia-

steczka Ruchu Drogowego, znajdującego się przy ul. 
Granicznej w Kaliszu. Jest to nowoczesny obiekt, które-
go podstawowym założeniem jest odzwierciedlenie w 
skali mikro rzeczywistości drogowej, z jaką na terenie 
miasta mogą się spotkać rowerzyści. W zminiaturyzo-
wanym mieście uczniowie jeździli na rowerach po uli-
cach jedno- i dwukierunkowych przejeżdżając przez 
różnego typu skrzyżowania. Uczyli się również, jak za-
chować się na rondzie, przejściu dla pieszych oraz prze-
jeździe kolejowym. 

Uczniowie klasy IV przygotowywali się w tym ro-
ku szkolnym do egzaminu na kartę rowerową. Pierw-
szym etapem było poznawanie przepisów ruchu drogo-
wego na zajęciach technicznych, natomiast drugim do-
skonalenie nauki jazdy oraz praktyczna nauka przepi-
sów ruchu drogowego na terenie Miasteczka Ruchu 
Drogowego. Wycieczka okazała się świetnym połącze-
niem nauki oraz zabawy. Opiekunami wyjazdu byli: 
p. Rafał Mroziński oraz wychowawczyni klasy IV p. Be-
ata Przybylska. 
 
Konkursy matematyczne i przyrodnicze 

Uczniowie Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej 
chętnie biorą udział w konkursach matematycznych i 
przyrodniczych. Aura wiosenna sprzyjała naszym 
uczniom i w konkursach tych zajęli wysokie lokaty. 

15 marca br. brali udział w Ogólnopolskim Kon-
kursie Przedmiotowym z matematyki "Olimpus", a 18 
marca w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym z 
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przyrody "Olimpus". Tytuł laureata z matematyki otrzy-
mał Mateusz Cieślak z klasy VI, natomiast tytuł laureata 
z przyrody oraz nagrody książkowe otrzymali: Anna 
Wielgocka i Franciszek Jakóbczak - uczniowie klasy V. 

W dniu 17 marca przeprowadzony został Mię-
dzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur. Wyróż-
nienia otrzymali: Maja Grzeluszka (kl. II SP); Maria Jo-
pek, Karolina Perskawiec, Dominika Rybicka, Gabriela 
Stępień, Kacper Mróz, Krystian Janiak (kl. III SP); Fran-
ciszek Jakóbczak (kl. V SP); Jakub Jakubczak, Gracjan 
Jeżyk (kl. I gimnazjum). 

6 maja dwoje uczniów reprezentowało naszą
szkołę w II Międzyszkolnym Konkursie Matematyczno-
Przyrodniczym "Pryzmat" przeznaczonym dla uczniów 
klas V z Kalisza i okolic, zorganizowanym przez Gimna-
zjum Sióstr Nazaretanek. III miejsce w tym konkursie 
zdobył Franciszek Jakóbczak z klasy V. Do konkursów 
uczniów przygotowywali: p. Anna Andrzejewska, p. Ewa 
Janiak, p. Anna Macniak, p. Renata Szlenkier i p. Kata-
rzyna Wyborna. Wszystkim uczniom gratulujemy i ży-
czymy dalszych sukcesów. 
 

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

GOPS DLA PODOPIECZNYCH 
 

Zawody wędkarskie na Dzień Dziecka 
1 czerwca, jak co roku, dzieci ze Świetlicy Śro-

dowiskowej "Słoneczko" uczestniczyły w zawodach 
wędkarskich zorganizowanych przez Polski Związek 
Wędkarski Koło w Opatówku. 

Dużą niespodzianką okazało się zajęcie pierw-
szego miejsca przez Dawida Olszewskiego, który mię-
dzy innymi reprezentował świetlicę. Trzecie miejsce 
również należało do naszego przedstawiciela - Łukasza 
Grudzieckiego. Każde dziecko otrzymało słodki upomi-
nek i mogło skorzystać z malowania twarzy. Dla wszyst-
kich przygotowane zostały pyszne kiełbaski z grilla oraz 
napoje. 
 
Z wizytą w gimnazjum w Opatówku 

3 czerwca dzieci ze Świetlicy Środowiskowej 
"Słoneczko" odwiedziły gimnazjum w Opatówku, na za-
proszenie jego uczniów. Gimnazjaliści przygotowali sze-
reg atrakcji, które bardzo umiliły czas dzieciom. 

Czas minął na korzystaniu z zewnętrznej siłowni, 
grze w zbijanego i chowanego, grach planszowych, pił-
karzykach i cymbergaju. 

Nauczyciele i uczniowie przygotowali słodki po-
częstunek i prezent dla podopiecznych świetlicy - artyku-
ły plastyczne. Serdeczne dziękujemy młodzieży i na-
uczycielkom: p. Edycie Kowalskiej i p. Annie Nowińskiej 
za przygotowanie spotkania i wspólnie mile spędzony 
czas. 
 
Wywiadówki profilaktyczne dla rodziców 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opa-
tówku, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie 
gminy Opatówek na 2016 rok, w marcu i kwietniu br. 
zrealizował akcję wywiadówek profilaktycznych dla ro-
dziców. Wywiadówki takie zrealizowane zostały w opa-
tóweckich szkołach: Zespole Szkół w Tłokini Wielkiej i w 
Rajsku. Wywiadówki ukierunkowane były na dostarcze-
nie rodzicom wiedzy na temat uzależnień (alkohol, nar-
kotyki, dopalacze, nikotyna), zawierały elementy infor-
macyjne i edukacyjne. Uczestnikami wywiadówek byli 
rodzice/opiekunowie dzieci i młodzieży uczęszczających 
do wyżej wymienionych szkół. Celem powyższego 
przedsięwzięcia było między innymi: przeciwdziałanie 
sięganiu po środki psychoaktywne przez młodzież, za-
poznanie z negatywnymi skutkami zażywania środków 
psychoaktywnych, wzbogacenie wiedzy i świadomości 
rodzicielskiej na temat współczesnych zagrożeń, w tym 
wirtualnych oraz dostarczenie informacji gdzie szukać
pomocy. 

Odbiorcy wywiadówek mieli możliwość pogłę-
bienia swojej wiedzy na temat uzależnień chemicznych i 
behawioralnych. Obalono panujące w środowisku mło-
dzieżowym mity i przekłamania dotyczące tych zagad-
nień. Wywiadówki cieszyły się dużym zainteresowaniem 
i wysoką frekwencją - wzięło w nich udział 205 osób. 
Szczególnie akcentowano zagadnienia dotyczące amfe-
taminy, marihuany, tytoniu i dopalaczy. Spotkania za-
kończono udostępnieniem materiałów edukacyjno - in-
formacyjnych. Realizatorem wywiadówek profilaktycz-
nych był Gabinet Psychoterapii HANNAH w Kaliszu, a 
prowadzili je Sylwia Dziedziczak i Andrzej Grudziński. 
Spotkania zrealizowane zostały w ramach Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych na terenie gminy Opatówek na 2016 rok. 
 
Zasiłki i stypendia szkolne 

Zasiłek szkolny przyznaje się w formie świad-
czenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z 
procesem edukacyjnym lub w formie rzeczowej o cha-
rakterze edukacyjnym, w szczególności w przypadku: 
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śmierci lub nagłej choroby jednego lub obojga rodziców, 
utraty lub zniszczenia lokalu mieszkalnego rodziny 
ucznia, ciężkiego wypadku lub nagłej choroby ucznia lub 
innych zdarzeń losowych. W okresie od stycznia do 
czerwca 2016 r. pomoc w formie zasiłku szkolnego 
przyznano 4 uczniom z 4 rodzin na łączną kwotę
1 200,00 zł.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń
znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej 
z niskich dochodów na osobę w rodzinie, a w szczegól-
ności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepeł-
nosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielo-
dzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opie-
kuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a 
także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie 
losowe. W okresie od stycznia do czerwca 2016 r. po-
moc w formie stypendium szkolnego przyznano dla 113 
uczniów z 57 rodzin na łączną kwotę 40 221 zł.

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

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). 

 

********** 
 

Przyłączenia do sieci kanalizacyjnej - Zduny i Szałe
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 
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. 

 

********** 
 

Informacja dot. ochrony środowiska 
Wójt Gminy Opatówek przypomina wszystkim mieszkańcom, że obo-
wiązuje bezwzględny zakaz spalania odpadów w piecach domowych 
oraz na wolnym powietrzu na terenie nieruchomości. Spalając różnego 
rodzaju odpady z tworzyw sztucznych powodujemy przenikanie diok-
syn do naszego otoczenia, wsiąkanie ich w ściany domów, w glebę,
organizmy ludzi i zwierząt. Najbardziej zagrożeni są ci, którzy przeby-
wają najbliżej źródła skażenia, a więc osoby, które w sposób 
"oszczędny" pozbywają się odpadów oraz ich najbliżsi. Szczególnie 
niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów takich jak: 
- plastikowe pojemniki i butelki oraz inne plastikowe opakowania 
- opony i odpady z gumy 
- przedmioty z tworzyw sztucznych 
- elementy drewniane pokryte lakierem 
- opakowania po środkach ochrony roślin 
- opakowania po farbach i lakierach 
- plastikowe worki i torby z polietylenu 

Spalając odpady w piecach trujemy siebie, swoich najbliższych, sąsia-
dów, powietrze, wodę i glebę, zanieczyszczamy środowisko, w którym 
mieszkamy. Palenie śmieci w domowych piecach daje złudne 
oszczędności. Płacimy za to zdrowiem. Domowe piece i kotłownie nie 
są przystosowane do spalania odpadów, gdyż posiadają zbyt niską
temperaturę spalania i w efekcie wytwarzają trujące substancje gazo-
we, m.in. tlenek węgla - który uszkadza płuca, tlenek azotu - drażniący 
drogi oddechowe, a także: dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór 
oraz rakotwórcze związki zwane dioksynami i furanami. Powodują one 
między innymi wzrost zachorowań na nowotwory, choroby układu od-
dechowego i alergie. Spalanie śmieci w piecach domowych powoduje 
również osadzanie się trudno usuwanej sadzy w przewodach komino-
wych, której nadmiar może doprowadzić do zapalenia się i popękania 
komina. Jest to często przyczyną zaczadzenia oraz pożaru domu. 
Naprawdę nie musimy zatruwać naszego otoczenia paląc śmieci, tym 
bardziej, że odpady segregowane są wywożone z naszych posesji 
przez firmę odbierającą odpady komunalne w przeznaczonych na ten 
cel workach (worki koloru żółtego, niebieskiego i zielonego), a ilość 
oddawanych do recyklingu worków nie jest limitowana i nie ma to 
wpływu na wysokość opłaty za odbieranie odpadów. W urzędzie gminy 
w Opatówku można otrzymać nieodpłatnie dodatkowe worki do segre-
gacji odpadów i w sposób legalny i ekologiczny "pozbyć" się śmieci 
zamiast je palić. Miejmy na uwadze zdrowie swoje i innych ludzi! 

 

********** 
 

Informacje dot. odpadów komunalnych 
Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów w 2016 roku nie uległa
zmianie. Obowiązujące stawki miesięczne to 7,00 zł/os. w przypadku 
segregacji odpadów oraz 11,00 zł/os. w przypadku braku segregacji. 
Opłatę należy uiszczać na konto Gminy Opatówek, bez dodatkowego 
wezwania, zgodnie ze złożoną deklaracją, bądź wydaną decyzją.
Opłaty można dokonać w kasie urzędu bądź na konto bankowe. Bank 
Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej Oddział Opatówek, nr konta: 43 8404 
0006 2004 0014 4964 0001. Terminy opłat: do dnia 31 sierpnia za III-
 kwartał 2016 roku, do dnia 30 listopada za IV kwartał 2016 roku. 
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci planowana jest 
na miesiąc wrzesień 2016 r. Chęć oddania w/w odpadów należy zgło-
sić bezpośrednio do firmy Jartex w nieprzekraczalnym terminie do 
9 września 2016 roku. Harmonogram zbiórki odpadów będzie rozpo-
wszechniony poprzez stronę internetową www.opatowek.pl, kurendy 
oraz system powiadamiania SMS. Kontakt do firmy Jartex: tel. (62) 
762-37-01, 602-382-338, fax (62) 762-37-08, e-mail opatowekjar-
tex@op.pl, jartex@op.pl. 
W przypadku posiadania większej ilości odpadów zielonych (skoszona 
trawa, rozdrobnione gałęzie itp.), które nie mieszczą się w pojemniku 
na odpady zmieszane, można zakupić we własnym zakresie, w siedzi-
bie firmy Jartex przy ul. Zachodniej 55-57 w Kaliszu, worki na tego ty-
pu odpady, które będą odbierane, po wcześniejszym zgłoszeniu tele-
fonicznym, w okresie od 1 kwietnia do 1 października. 

 

********** 
 

Zwrot podatku akcyzowego 
Na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcy-
zowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379 ze zm.) w dniach od 1 do 31 
sierpnia 2016 r. należy składać w Urzędzie Gminy w Opatówku wnio-
ski o zwrot podatku akcyzowego (druk wniosku dostępny w urzędzie 
oraz na stronie: www.bip.opatowek.pl). Zwrot przysługuje producento-
wi rolnemu, który był w posiadaniu lub współposiadaniu użytków rol-
nych określonych w ewidencji gruntów i budynków oraz był posiada-
czem gospodarstwa rolnego w momencie składania wniosku. Do wnio-
sku należy dołączyć faktury VAT albo ich kopie (oryginały do wglądu), 
stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 
2016 r. do 31 lipca 2016 r. (6 miesięcy poprzedzających miesiąc zło-
żenia wniosku). W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego sta-
nowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu 
współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze 
wyrazili pisemną zgodę (na wniosku). Pisemna zgoda nie dotyczy 
współmałżonków. Wypłata kwoty zwrotu producentom rolnym nastąpi 
w terminie: 1-31 października 2016 r. wyłącznie przelewem na rachu-
nek bankowy podany we wniosku. Zgodnie z art. 9 ust. 1 w/w ustawy 
producent rolny, który pobrał nienależnie lub w nadmiernej wysokości 
zwrot podatku jest obowiązany do jego zwrotu wraz z odsetkami w wy-
sokości określonej jak dla zaległości podatkowych. 

 

********** 
 

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 
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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. 

 
********** 

 
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Opatówku uprzejmie 
informuje, że prowadzi sprzedaż opału różnych asortymentów, również
ekogroszek, wyłącznie z polskich kopalni, w atrakcyjnych cenach, a 
także nawozów mineralnych, cementu, wapna budowlanego - na ma-
gazynie - baza obrotu rolnego w Szulcu (przy Zakładzie Kasacji Pojaz-
dów) od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00, sobota 8:00 - 
12:00. Większe ilości towarów dowozimy bezpłatnie na terenie gminy. 
Kontakt tel. 502-533-411 - p. Tomasz Grabowski. 

 
********** 

 
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. 

 
********** 

 
Zapraszamy do sklepu "Różowa sukienka" z odzieżą nową i używaną
przy ul. Kaliskiej 14 w Opatówku. 

 
********** 

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

 
********** 

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

 
********** 

 
Język angielski - przygotowanie do sprawdzianu szóstoklasisty, egza-
minu gimnazjalnego i matury, FCE, korepetycje. Opatówek, ul. Ko-
ściuszki 30, tel. (62) 76-18-397. 

 
********** 

 
Potrzebna osoba do sprzątania domu w Cieni Trzeciej. Telefon: 602-
118-153. 

 
********** 

 
Spawanie tworzyw sztucznych. Tel. 505-271-090. 

 
********** 

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

 
********** 

 
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 dom z ogrodem w Opatówku, blisko centrum, kontakt tel. 
884-817-754. 

 
********** 

 
Sprzedam kinkiety (3 sztuki) i żyrandole (2 sztuki). Stan dobry. Ceny: 
kinkiet 15 zł/szt., żyrandol 25 zł/szt. (ceny do negocjacji). Tel. 886-314-
152. 

 
********** 

 
Oddam gruz, kontakt pod nr tel.: 691-045-433, 508-783-008. 

 
********** 

 
Podziękowanie 
W imieniu mieszkańców wsi Janików, sołtys składa podziękowanie 
Wójtowi Gminy Opatówek Sebastianowi Wardęckiemu i Radzie Gminy 
za pomoc w odnowieniu przystanku autobusowego. 

 
********** 

 

"Twój świat ziemski dobiegł juz końca, przed Tobą droga lśniąca, 
Odszedłeś ode mnie, zgasłeś nagle, jak płomyk świecy, 

Odszedłeś zbyt szybko, w moich ramionach, 
Smutek bolesny, pamięć żywa o Tobie 

na zawsze w moim sercu pozostanie. Tak bardzo boli." 

Składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy w tak bolesnych 
dla mnie chwilach okazali wiele serca, życzliwości, wsparcia, a także
odczuwają ze mną smutek i ból po śmierci mojego ukochanego męża

Ś.P. ZBIGNIEWA KELLERA 

Rodzinie, znajomym, kapłanom, p. Konradowi Pogońskiemu, 
sąsiadom i wspólnocie mieszkaniowej z pl. Wolności 17, sąsiadom 

z bloku przy ul. św. Jana 4b, wszystkim licznie zgromadzonym, 
za kwiaty i intencje mszalne, za uczestnictwo w ceremonii pogrzebo-

wej w jego ostatniej drodze składamy serdeczne "Bóg zapłać"
żona z rodziną

********** 
 

"Prawdziwy przyjaciel jest zawsze, gdy go potrzebujesz" 

Pragnę wyrazić najserdeczniejsze podziękowanie za wszelką
pomoc udzieloną w tych bardzo trudnych dla nas chwilach. 

Dziękujemy za współczucie, wrażliwość, serce i modlitewne wsparcie 
Rodzinie, Przyjaciołom, Znajomym, Sąsiadom 

oraz wszystkim tym, którzy towarzyszyli 

Ś.P. WOJCIECHOWI MOSIŃSKIEMU 

w jego ostatniej drodze, a także za liczne intencje mszalne, 
złożone wiece i kwiaty. 

Z wyrazami wdzięczności 
żona, synowie i rodzina 

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

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

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