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NADANIE STATUSU MIASTA 
MIEJSCOWOŚCI OPATÓWEK 
(PRZYWRÓCENIE PRAW MIEJSKICH) 

 
Uprzejmie informujemy, że w związku z pozytywną ak-
ceptacją wniosku Gminy Opatówek, kierowanego do Mi-
nistra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośred-
nictwem Wojewody Wielkopolskiego, na podstawie Roz-
porządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. w 
sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nada-
nia niektórym miejscowościom statusu miasta oraz 
zmiany nazwy gminy, podpisanego przez Premier Beatę
Szydło, miejscowość Opatówek, po 146 latach, odzyska-
ła prawa miejskie. 
 
W ramach przygotowań dokonano także zmiany Statutu 
Gminy Opatówek, na podstawie którego od 1 stycznia 
2017 r. obowiązywać będą następujące nazwy: 

- Gmina Opatówek 
- Rada Miejska Gminy Opatówek (dotychczas Rada 

Gminy Opatówek) 
- Burmistrz Gminy Opatówek (dotychczas Wójt 

Gminy Opatówek) 
- Urząd Miejski Gminy Opatówek (dotychczas 

Urząd Gminy Opatówek) 
 

Tak więc po zmianach na terenie gminy Opatówek po-
zostanie 28 jednostek pomocniczych, zwanych sołec-
twami, spośród których 27 będzie posiadało status wiej-
ski, a jedna - miejscowość Opatówek - status miejski. 
Wszystkim, którzy przyczynili się do przeprowadzenia 
procedury nadania praw miejskich za wszelką pracę
składamy serdeczne podziękowania. 
 

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

SESJE RADY GMINY 
 

W okresie od czerwca do daty wydania niniejszego biu-
letynu odbyło się osiem sesji Rady Gminy Opatówek ka-
dencji 2014-2018, podczas których podjęto następujące 
uchwały: 
- w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2016 

rok, w której określono dochody budżetu na kwo-
tę 37 680 730,58 zł w tym dochody bieżące 
36 905 625,58, a dochody majątkowe 775 105 zł,
wydatki budżetu na kwotę 42 112 940,40 zł, w tym 
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wydatki bieżące 33 720 949,40 zł, a wydatki mająt-
kowe 8 391 991 zł,

- w sprawie przyjęcia od Powiatu Kaliskiego zadania 
publicznego z zakresu dróg powiatowych polegają-
cego na wykonaniu dokumentacji projektowej na 
"Przebudowę drogi powiatowej nr 4622P na odcinku 
Opatówek - Michałów Drugi - Marchwacz", na reali-
zację tego zadania Powiat Kaliski przekaże Gminie 
Opatówek dotację celową w wysokości 15 000 zł,

- w sprawie przyjęcia od Powiatu Kaliskiego zadania 
publicznego z zakresu dróg powiatowych polegające 
na wykonaniu dokumentacji projektowej na "Prze-
budowę drogi powiatowej nr 4624P na odcinku 
Chełmce - Porwity (skrzyżowanie z drogą powiatową
nr 4628P)", na realizację tego zadania Powiat Kali-
ski przekaże Gminie Opatówek dotację celową w
wysokości 12 000 zł,

- w sprawie zaliczenia drogi nr ew. 285/28 ul. Kwiato-
wa m. Opatówek gm. Opatówek do kategorii dróg 
gminnych, 

- w sprawie zmiany w Statucie Samodzielnego Pu-
blicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego 
Ośrodka Zdrowia w Opatówku, która związana jest z 
poszerzeniem działalności o pracownię USG. 

- w sprawie określenia zasad udzielenia i rozliczenia 
dotacji z budżetu gminy Opatówek na dofinansowa-
nie budowy przydomowych oczyszczali ścieków na 
terenie gminy Opatówek. Jest to dokument umożli-
wiający przyznanie dotacji na dofinansowanie przy-
domowych oczyszczalni ścieków w miejscowo-
ściach, które nie są objęte planem budowy sieci ka-
nalizacyjnej, a także do budynków, gdzie brak jest 
możliwości technicznych podłączenia do istniejącej, 
projektowanej lub planowanej sieci kanalizacji sani-
tarnej lub podłączenie istniejącej sieci jest ekono-
micznie nieuzasadnione. Powyższe działanie po-
winno znacząco wpłynąć na poprawę środowiska 
naturalnego.  

- w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2016 
rok, w której określono łączną kwotę dochodów 
budżetu 37 710 730,58 zł, w tym dochody bieżące 
36 905 625,58 zł, a dochody majątkowe 805 105 zł
oraz łączną kwotę wydatków 42 142 940,40 zł, w
tym wydatki bieżące 33 720 949,40 zł, a wydatki ma-
jątkowe 8 421 991 zł,

- w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Poznaniu w celu sfinansowa-
nia planowanego deficytu budżetu z przeznacze-
niem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. 
"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sza-
łe, etap II, gmina Opatówek", 

- - w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku oraz 
przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa 
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szałe, etap II, 
gmina Opatówek", 

- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Opatówek na lata 2016-2025, w której w 
2016 roku zmianie uległy dochody do wysokości 
40 537 311,58 zł oraz wydatki ogółem do wysokości 
44 969 521,40 zł, deficyt nie uległ zmianie, zmniej-
szeniu uległy planowane przychody z tytułu poży-
czek o kwotę 490 488 zł, natomiast zwiększeniu 
uległy planowane wolne środki o kwotę 490 488 zł.
W 2017 roku zmniejszeniu uległy dochody majątko-

we o 1 000 000 zł oraz wydatki ogółem o kwotę
509 512 zł, przychody budżetu zwiększyły się o kwo-
tę 490 488 zł. W 2023 roku zmianie uległy wydatki 
majątkowe o 100 000 zł oraz wynik finansowy o 
100 000 zł ze względu na zmianę harmonogramu 
spłaty rat. W 2024 roku korekcie uległy wydatki ma-
jątkowe o 100 000 zł oraz wynik finansowy o 
100 000 zł ze względu na zmianę terminu spłaty rat, 

- w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2016 
rok, w której określono łączną kwotę dochodów 
budżetu 40 537 311,58 zł, w tym dochody bieżące 
39 674 206,58 zł, a dochody majątkowe 863 105 zł,
łączną kwotę wydatków 44 969 521,40 zł, w tym 
wydatki bieżące 36 528 890,40 zł, a wydatki mająt-
kowe 8 440 631 zł, deficyt budżetu w kwocie 
4 432 209,82 zł zostanie sfinansowany przychodami 
z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wol-
nych środków, łączną kwotę planowanych przycho-
dów 5 339 581,82 zł, łączną kwotę planowanych 
rozchodów 907 372 zł oraz limit zobowiązań z tytułu
zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 
3 832 372 zł,

- w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Poznaniu w celu sfinansowa-
nia planowanego deficytu budżetu z przeznacze-
niem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. 
"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sza-
łe, etap II, gmina Opatówek" do wysokości 
2 116 000 zł. Źródłem spłaty będą dochody własne 
gminy, zabezpieczeniem spłaty będzie weksel in 
blanco, 

- w sprawie zawarcia z Powiatem Kaliskim porozu-
mienia o partnerstwie w sprawie realizacji projektu 
pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 675537P 
ul. Kaliska w m. Szałe" w ramach "Programu rozwo-
ju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na 
lata 2016-2019", na realizację tego projektu Powiat 
Kaliski przeznaczy dotację w wysokości 677 000 zł,

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumie-
nia o partnerstwie z Powiatem Kaliskim w sprawie 
realizacji projektu pn. "Przebudowa dróg powiato-
wych: drogi powiatowej nr 4630P w miejscowości 
Żydów, Borek, Chełmce i Porwity, drogi powiatowej 
nr 4627P w m. Wolica, tworzących ciąg komunika-
cyjny" w ramach "Programu rozwoju gminnej i po-
wiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019", 

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumie-
nia o partnerstwie z Powiatem Kaliskim w sprawie 
realizacji projektu pn. "Przebudowa dróg powiato-
wych: drogi powiatowej nr 4621P w miejscowo-
ściach: Opatówek, Michałów Drugi, Marchwacz, 
Krowica Zawodnia, Ciszyków, Staw i Lipka (granica 
powiatu), drogi powiatowej nr 4617P na odcinku od 
km 10+675 do km 13+930 w miejscowościach Cie-
szyków i Szczytniki, tworzących ciąg komunikacyj-
ny" w ramach "Programu rozwoju gminnej i powia-
towej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019", 

- w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2016 
rok, w której określono łączną kwotę dochodów 
budżetu 40 589 721,21 zł, w tym dochody bieżące 
39 726 624,21 zł, a dochody majątkowe 863 105 zł
oraz łączną kwotę wydatków 45 021 939,03 zł, w
tym wydatki bieżące 36 659 177,03 zł, a wydatki ma-
jątkowe 8 362 762 zł,
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- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Kaliskiemu na realizację zadania pod nazwą "Prze-
budowa dróg powiatowych; drogi powiatowej nr 
4630P w miejscowościach: Żydów, Borek, Chełmce i 
Porwity, drogi powiatowej nr 4627P w m. Wolica, 
tworzących ciąg komunikacyjny" w ramach "Pro-
gramu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016-2019". Gmina Opatówek 
udzieli Powiatowi Kaliskiemu pomocy finansowej na 
realizację tego zadania w formie dotacji celowej w 
wysokości 1 005 008 zł,

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Kaliskiemu na realizację zadania pod nazwą "Prze-
budowa dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 
4621P w miejscowościach: Opatówek, Michałów 
Drugi, Marchwacz, Krowica Zawodnia, Cieszyków, 
Staw i Lipka (granica powiatu), drogi powiatowej nr 
4617P na odcinku od km 10+675 do km 13+930 w 
miejscowościach Cieszyków i Szczytniki, tworzących 
ciąg komunikacyjny" w ramach "Programu rozwoju 
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 
2016-2019". Gmina Opatówek udzieli Powiatowi Ka-
liskiemu pomocy finansowej na realizację tego za-
dania w formie dotacji celowej w wysokości 508 689 
zł,

- w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas 
nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nierucho-
mości - pomieszczenia gospodarczego położonego 
w Opatówku przy ul. Kościelnej 2,  

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

- w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas 
nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, części 
działki nr 196/12 położonej w Szałem przy ul. Kali-
skiej 80, 

- w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas 
nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, lokalu 
użytkowego położonego w Opatówku przy ul. Ko-
ścielnej 2, 

- w sprawie zmiany uchwały nr 187/16 Rady Gminy 
Opatówek z 24 sierpnia 2016 r. w sprawie zacią-
gnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Poznaniu w celu sfinansowania planowanego 
deficytu budżetu z przeznaczeniem na finansowanie 
zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sa-
nitarnej w miejscowości Szałe, etap II, gmina Opa-
tówek", 

- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Opatówek na lata 2016-2025. Zmianie uległy
dochody do wysokości 41 095 435,61 zł oraz wydat-
ki ogółem do wysokości 45 527 645,43 zł, deficyt nie 
uległ zmianie. Dodano nowe zadanie pn. "Program 
rewitalizacji w gminie Opatówek", 

- w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2016 
rok, w której ustalono łączną kwotę dochodów bu-
dżetu w wysokości 41 095 435,61 zł, w tym do-
chody bieżące 40 182 330,61 zł, a dochody mająt-
kowe 913 105 zł oraz łączną kwotę wydatków bu-
dżetu w wysokości 45 527 645,43 zł, w tym wydat-
ki bieżące 37 099 883,43 zł, a wydatki majątkowe 
8 427 762 zł. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 

168 000 zł przeznacza się na realizację programu 
rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 
160 000 zł oraz na realizację zadań określonych w 
programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 
8 000zł,

- zmieniająca uchwałę Nr 5/14 Rady Gminy Opatówek 
z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia skła-
du osobowego Komisji Budżetu, Finansów, Założeń
i Planów Gospodarczych oraz Porządku Publiczne-
go, a także wyboru Przewodniczącego i Zastępcy 
Przewodniczącego Komisji, 

- zmieniająca uchwałę Nr 7/14 Rady Gminy Opatówek 
z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia skła-
du osobowego Komisji Infrastruktury Technicznej i 
Inwentaryzacji, a także wyboru Przewodniczącego i 
Zastępcy Przewodniczącego Komisji, 

- zmieniająca uchwałę Nr 8/14 Rady Gminy Opatówek 
z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia skła-
du osobowego Komisji Mieszkaniowej, a także wy-
boru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczą-
cego Komisji, 

- zmieniająca uchwałę Nr 94/11 Rady Gminy Opató-
wek z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie określenia 
przedmiotu działania komisji stałych Rady Gminy 
Opatówek, 

- 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. Działania w nim ujęte przyczynią się do 
realizacji celów określonych na różnych szczeblach 
administracyjnych. Istotą Planu jest osiąganie korzy-
ści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych z 
działań zmniejszających emisję gazów cieplarnia-
nych. Opracowanie Planu jest zgodne z polityką
Polski i wynika z założeń Narodowego Programu 
Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, przyjętych 
przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011 roku. Ponad-
to pomoże w spełnieniu obowiązków nałożonych na 
jednostki sektora publicznego w zakresie efektyw-
ności energetycznej, jak również daje możliwość 
ubiegania się o dofinansowanie ze środków EU w la-
tach 2014-2020 w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko, 

- w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas 
nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, części 
działki nr 981/10 położonej w Opatówku przy ul. Po-
niatowskiego, 

- w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas 
nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, części 
działki nr 981/10 położonej w Opatówku przy ul. Po-
niatowskiego 1C, 

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

- 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 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Opatówek na lata 2016-2025, zmianie uległy docho-
dy do wysokości 41 097 735,61 zł, w tym dochody 
majątkowe 913 105 zł oraz wydatki ogółem do wy-
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sokości 45 529 945,43 zł, w tym wydatki majątkowe 
8 427 762 zł, deficyt budżetu nie uległ zmianie. W 
2017 roku zwiększono przychody budżetu o kwotę
9 000 000 zł z tytułu pożyczek i kredytów, które zo-
stały zaplanowane w celu pokrycia finansowego na 
złożone wnioski. Zaplanowano kwotę dotacji ze sta-
rostwa w kwocie 677 000 zł na wspólną inwestycję z
dróg lokalnych oraz dotacje z rozliczenia kanalizacji i 
innych programów w kwocie 2 000 000 zł. W 2018  
roku zaplanowano refundacje ze środków unijnych 
za wykonane inwestycje w latach 2017 i 2018 w 
kwocie 9 812 361 zł,

- w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2016 
rok, w której ustala się łączną kwotę dochodów 
budżetu w wysokości 41 097 735,61 zł, w tym do-
chody bieżące 40 184 630,61, a dochody majątkowe 
913 105 zł oraz łączną kwotę wydatków budżetu 
w wysokości 45 529 945,43 zł, w tym wydatki bie-
żące 37 102 183,43 zł, a wydatki majątkowe 
8 427 762 zł,

- w sprawie podjęcia współpracy i wyrażenia zgody na 
zawarcie porozumienia o współpracy z miejscowo-
ścią Marianówka w obwodzie żytomierskim na Ukra-
inie. Współdziałanie gmin obejmować będzie za-
gadnienia związane z kulturą, oświatą, kontaktami 
młodzieżowymi, opieką społeczną i zdrowotną, rol-
nictwem, małymi i średnimi przedsiębiorstwami i in-
nymi dziedzinami uznanymi przez obie strony za 
wzajemnie interesujące, 

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gmi-
nę Opatówek porozumienia o współpracy w celu 
wspólnej realizacji projektu "Regionalna Zintegro-
wana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglo-
meracji Kalisko - Ostrowskiej". Projekt dotyczy utwo-
rzenia Geoportalu, który stanowić ma narzędzie dys-
trybucji zintegrowanych danych i usług świadczo-
nych dla ludności, administracji i przedsiębiorców za 
pośrednictwem dedykowanych portali z zakresu: 
środowiska, infrastruktury przestrzennej, inwestycji, 
małej i średniej przedsiębiorczości, mobilności i 
transportu, sportu i turystyki, edukacji, kultury i sztu-
ki, zdrowia, szkoleń zawodowych, pracy, zarządza-
nia kryzysowego i bezpieczeństwa oraz obsługi 
klienta. Niniejszy pretenduje do dofinansowania ze 
środków UE, 

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumie-
nia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. "Mo-
dernizacja energetyczna obiektów użyteczności pu-
blicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej", 

- w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyzna-
czenia aglomeracji Kalisz, 

- zmieniająca Uchwałę Nr 181/16 Rady Gminy Opa-
tówek z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określe-
nia zasad udzielania i rozliczania dotacji z budżetu 
Gminy Opatówek na dofinansowanie budowy przy-
domowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy 
Opatówek. Przedłożony projekt uchwały umożliwi 
przyznanie większej liczbie osób dotacji na dofinan-
sowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w 
miejscowościach, które nie są objęte planem budo-
wy sieci kanalizacyjnej, a także do budynków, gdzie 
brak jest możliwości technicznego podłączenia do 
istniejącej, projektowanej lub planowanej sieci kana-
lizacji sanitarnej lub podłączenia do i istniejącej sieci 

jest ekonomicznie nieuzasadnione. Powyższe dzia-
łanie powinno znacząco wpłynąć na poprawę śro-
dowiska naturalnego, 

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumie-
nia w sprawie wspólnej realizacji projektu "Zintegro-
wani w kulturze". Niniejszy projekt pretenduje do do-
finansowania ze środków UE w ramach Zintegrowa-
nych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglome-
racji Kalisko - Ostrowskiej Wielkopolskiego Regio-
nalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, 

- w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2016 
rok, w której ustala się łączną kwotę dochodów 
budżetu w wysokości 41 076 252,22 zł, w tym do-
chody bieżące 40 163 147,22 zł, a dochody mająt-
kowe 913 105 zł oraz łączną kwotę wydatków w 
wysokości 45 508 462,04 zł, w tym wydatki bieżące 
37 180 700,04 zł, a wydatki majątkowe 8 327 762 zł,

- w sprawie określenia stawek podatku od nierucho-
mości i zwolnień z podatku od nieruchomości na 
2017 rok -  część stawek uległa obniżeniu, pozostałe
zostały utrzymane  na poziomie  z  2016 roku, 

- w sprawie określenia wysokości rocznych stawek 
podatku od środków transportowych na 2017 rok - 
część stawek uległa pomniejszeniu, pozostałe zo-
stały utrzymane  na poziomie  z  2016 roku, 

- w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta sta-
nowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 
2017 rok - obniżeniu uległa średnia cena skupu żyta, 
będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego, 

- w sprawie Statutu Gminy Opatówek, 
- w sprawie określenia jednostki obsługującej i jedno-

stek obsługiwanych prowadzonych prze Gminę Opa-
tówek oraz zakresu obowiązków powierzonych jed-
nostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi. 
Określa się Zespół Ekonomiczo - Administracyjny 
Szkół Gminy Opatówek jako jednostkę obsługującą
placówki oświatowe prowadzone przez gminę Opa-
tówek. Jednostkami obsługiwanymi przez jednostkę
obsługującą są: Szkoła Podstawowa im. Janusza 
Kusocińskiego w Opatówku, Publiczne Przedszkole 
w Opatówku, Zespół Szkół im. Jana Pawła II w 
Chełmach, Zespół Szkół w Rajsku, Zespół Szkół w
Tłokini Wielkiej, Gimnazjum im. Agatona i Stefana 
Gillerów w Opatówku,  

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Wojewódz-
twu Wielkopolskiemu z przeznaczeniem na budowę
bazy śmigłowcowej Lotniczego Pogotowia Ratunko-
wego na terenie lotniska w Michałkowie, 

- zmieniającą uchwałę Nr 213/16 Rady Gminy Opa-
tówek z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wy-
rażenia zgody na zawarcie przez Gminę Opatówek 
porozumienia o współpracy w celu wspólnej realiza-
cji projektu "Regionalna Zintegrowana Infrastruktura 
Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - 
Ostrowskiej", 

- zmieniającą uchwałę Nr 214/16 Rady Gminy Opa-
tówek z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wy-
rażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie 
wspólnej realizacji projektu pn. "Modernizacja ener-
getyczna obiektów użyteczności publicznej na tere-
nie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej". W ramach 
tego projektu Gmina Opatówek  przewiduje 
zrealizowanie następujących zadań inwestycyjnych: 
termomodernizacja i przebudowa budynku Biblioteki 
Publicznej im. Braci Gillerów filia w Tłokini Wielkiej 
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oraz zmiana sposobu użytkowania części tego 
budynku na pomieszczenia przedszkola 
publicznego, termomodernizacja budynku byłej 
szkoły podstawowej w miejscowosci Michałów 
Drugi, termomodernizacja budynku szkoły
podstawowej w miejscowości Sierzchów. Inwestycje 
planowane do realizacji w 2017 r. Wartość kosztów 
inwestycji dla Gminy Opatówek - 1 545 331,28 zł,
wartość dofinansowania - 702 950,37 zł.

- w sprawie przejęcia od Wielkopolskiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich w Poznaniu zadania polegają-
cego na usunięciu drzew. 

 

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

REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH 
 

Podczas sesji Rady Gminy Opatówek w dniu 24 listopa-
da br. przedstawiona została "Informacja o stanie zadań
oświatowych Gminy Opatówek w roku szkolnym 
2015/2016". Obowiązek sporządzenia i przestawiania in-
formacji o stanie realizacji zadań oświatowych wynika z 
Gminy w roku szkolnym wynika z dyspozycji art. 5a ust. 
4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( 
tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2256 z późn. zm.). 
W imieniu Wójta Gminy Opatówek Sebastiana War-
dęckiego szczegółową informację o stanie realizacji za-
dań oświatowych Gminy Opatówek przedstawił, odpo-
wiedzialny za oświatę gminną Sekretarz Gminy 
Krzysztof Dziedzic.

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

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

2. Zakładanie i prowadzenie przedszkoli, szkół pod-
stawowych i gimnazjów - ustawa o systemie oświa-
ty. 

3. Zabezpieczenie bazy lokalowej i sprawności tech-
nicznej obiektów oświatowych oraz środków rze-
czowych i finansowych dla działalności - ustawa o 
systemie oświaty. 

4. Zabezpieczenia kadry pracowniczej, w tym admini-
stracyjno-obsługowej - ustawa o systemie oświaty. 

5. Stanowienie o wysokości niektórych składników wy-
nagrodzenia nauczycieli - ustawa Karta Nauczyciela. 

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

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

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

 

Stan organizacji 
W roku szkolnym 2015/2016 Gmina Opatówek była or-
ganem prowadzącym dla 1 publicznego przedszkola, 6 
szkół podstawowych w tym 1 filialnej i 4 gimnazjów. Stan 
organizacji szkół podstawowych i gimnazjów w roku 
szkolnym 2015/2016 przedstawiają się następująco: 
 

Nazwa placówki Liczba od-
działów 

Liczba 
uczniów 
i dzieci 

Szkoła Podstawowa w Opatówku 22 459 
Filia w Sierzchowie 2 23 
Zespół Szkół w Rajsku - Szkoła Podsta-
wowa 7 129 

Zespół Szkół w Rajsku - Gimnazjum 3 74 
Zespół Szkół w Chełmcach - Szkoła
Podstawowa 9 163 

Zespół Szkół w Chełmcach - Gimnazjum 4 83 
Zespół Szkół w Tłokini Wielkiej - Szkoła
Podstawowa 7 123 

Zespół Szkół w Tłokini Wielkiej - Gimna-
zjum 3 42 

Gimnazjum w Opatówku 12 246 
Publiczne Przedszkole w Opatówku 5 116 
Oddział przedszkolny przy ZS w Rajsku 1 17 
Oddział przedszkolny przy ZS 
w Chełmcach 1 24 

Oddział przedszkolny przy ZS w Tłokini 
Wielkiej 1 19 

RAZEM 77 1518 

W roku szkolnym 2015/2016 r. w stosunku do roku 
szkolnego 2014/2015 sieć przedszkola, szkół podsta-
wowych i gimnazjów nie uległa zmianie. Publiczne 
Przedszkole w Opatówku oferuje w sumie, na 5 oddzia-
łów, 125 miejsc dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Podob-
nie jak w poprzednim roku sytuację poprawiło utworze-
nie w 2010 r., w ramach projektu unijnego, 3 oddziałów 
przedszkolnych dla 67 dzieci przy zespołach szkół w
Rajsku, Chełmcach i Tłokini Wielkiej. Niewątpliwym 
wpływem na ogólną sytuację przedszkolną w naszej 
gminie jest możliwość posyłania dzieci do przedszkoli 
niesamorządowych w Kaliszu oraz samorządowych w 
Kaliszu, Szczytnikach, Żelazkowie, Koźminku, Godziesz 
i Ostrowie Wlkp. I tak do pierwszego typu przedszkoli 
uczęszczało 54 dzieci - koszty tego zadania wyniosły
264 070,95 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami 
samorządy dokonują wzajemnego rozliczenia ( zwrotu 
kosztów pobytu dzieci w przedszkolach). W związku z 
tym Gmina Opatówek zobowiązana była do zwrotu kosz-
tów w wysokości 166 297,74 zł za 31 dzieci uczęszcza-
jących do przedszkoli w Kaliszu, Koźminku, Żelazkowie i 
Szczytnikach. Natomiast do przedszkoli prowadzonych 
przez nasza gminę uczęszczało 58 dzieci, zamieszka-
łych poza terenem gminy Opatówek, co stanowiło przy-
chód 344 737,98 zł. Generalnie, w porównaniu z ubie-
głymi latami, zauważa się coraz większe zapotrzebowa-
nie na tego rodzaju usługi. Związane jest to przede 
wszystkim z coraz większą świadomością rodziców 
związaną z rozwojem edukacyjnym dziecka. Cała baza 
przedszkolna, łącznie z oddziałami przedszkolnymi w 
Chełmcach, Rajsku i Tłokini Wielkiej, tworzy dogodną
dla mieszkańców sieć, która w dużym stopniu realizuje 
zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi. W szkołach 
prowadzonych przez gminę naukę pobierało 22 uczniów 
z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, co 
powodowało dodatkowe obowiązki nauczycieli wobec 
tych uczniów. Ponadto, na wniosek rodziców i zgodnie z 
orzeczeniami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej 
w Kaliszu, realizowano indywidualne nauczanie w ilości 
godzin, która wynika z odpowiednich przepisów prawa 
oświatowego. Nauczanie takie zorganizowano, w poro-
zumieniu z organem prowadzącym, dla 25 uczniów.  
 

Baza do działalności oświatowej 
Placówki oświatowe prowadzone przez Gminę funkcjo-
nowały w siedmiu budynkach komunalnych: 
- powierzchnia nieruchomości gruntowych: 60206 m2,

w tym powierzchnia terenów zielonych 21 759 m2

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

Urządzenia rekreacyjno - sportowe 
Oprócz 5 sal gimnastycznych szkoły i przedszkole wyko-
rzystywały do prowadzenia zajęć wychowania fizyczne-
go i rekreacji ruchowej inne urządzenia rekreacyjno-
sportowe: place zabaw, boiska do gry w piłkę nożną
(trawiaste i żwirowe), boiska do gry w piłkę siatkową i
koszykówkę (ze sztuczną nawierzchnią), boiska pokryte 
sztuczną trawą (piłka nożna, ręczna, siatkówka, tenis), 
boiska wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią (piłka 
ręczna, siatkówka, koszykówka, tenis). Szkoły, w szcze-
gólności w Opatówku, miały także możliwość korzysta-
nia z kompleksu boisk sportowych "Orlik 2012". 
Stan techniczny i funkcjonalność budynków oświato-
wych oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych uznać na-
leży za bardzo dobry co jest rezultatem stałych, znacz-
nych nakładów finansowych czynionych od kilku lat na 
poprawę substancji budowlanej w celu zachowania 
sprawności technicznej i dla optymalizacji kosztów eks-
ploatacji. W okresie sprawozdawczym czyniono stałe
działania dla poprawy bazy lokalowej gminnej oświaty, w 
tym wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktycz-
ne. Oblicze współczesnej szkoły charakteryzuje poziom 
wyposażenia w środki techniczne do nauki i wzajemne-
go informowania. Szkoły są wyposażone w pracownie 
komputerowe. Zgodnie ze współczesnymi standardami i 
wymogami technicznymi na bieżąco wymieniano sprzęt
komputerowy. Wszystkie sekretariaty szkół posiadają
komputery wraz z niezbędnym oprogramowaniem i 
oprzyrządowaniem. Wszystkie szkoły i przedszkole mają
możliwość korzystania z Internetu oraz na bieżąco wy-
posażane były w nowoczesne pomoce dydaktyczne, w 
tym cyfrowe aparaty fotograficzne, odtwarzacze DVD. 
Oprócz przedszkola wszystkie szkoły wyposażono w 
projektory multimedialne i tablice interaktywne. Sukce-
sywnie wymieniane są meble szkolne, które oprócz od-
powiedniej ergonomii posiadają certyfikaty bezpieczeń-
stwa. 
 

Stan wyposażenia w urządzenia specjalistyczne oraz 
zbiorów bibliotecznych: 
- komputery ogółem: 290 
- komputery do użytku uczniów: 158 
- projektory multimedialne: 58 
- rzutniki pisma: 7 
- rzutniki przeźroczy: 9 
- tablice interaktywne: 24 
- kamery wideo: 4 
- odtwarzacz DVD, VHS, TV: 74 
- kserokopiarki: 11 
- woluminy: 28 625 
- monitoring: 8 
 

Kadra i system doskonalenia zawodowego 
W roku szkolnym 2015/2016 w przedszkolu publicznym, 
szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych 
przez gminę pracowało 163 nauczycieli oraz 57 pracow-
ników administracji i obsługi. Dyrektorami jednostek 
oświatowych byli: 
- Mateusz Przyjazny - Szkoła Podstawowa im. Janu-

sza Kusocińskiego w Opatówku 
- Jolanta Pokojowa - Gimnazjum im. Agatona i Ste-

fana Gillerów w Opatówku 
- Tomasz Mikucki - Zespół Szkół im. Jana Pawła II w 

Chełmcach  

- Honorata Wolniaczyk - Zespół Szkół w Rajsku 
- Teresa Kobierska - Zespół Szkół w Tłokini Wielkiej 
- Zdzisława Pawliczak - Publiczne Przedszkole w 

Opatówku  
Działalnością Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego 
Szkół Gminy Opatówek kierował Dyrektor Arkadiusz 
Łańduch.

Zatrudnienie w szkołach w roku szkolnym 
2015/2016: 
- etaty: 194,10 w tym: 

- nauczyciele: 143,52 
- pozostali: 50,58 

- osoby: 220 w tym: 
- nauczyciele: 163 
- pozostali: 57 

W stosunku do poprzedniego roku szkolnego zmniejszy-
ła się o 2,58 liczba etatów nauczycielskich. Jest to zwią-
zane z mniejszą ilością godzin dydaktycznych, które 
bezpośrednio wpływają na stan zatrudnienia. Poziom 
zatrudnienia nauczycieli wynika przede wszystkim z 
liczby oddziałów i godzin zajęć obowiązkowych oraz do-
datkowych (indywidualne nauczania i rewalidacje z 
uczniami o specjalnych potrzebach), realizowanych w 
przedszkolu i szkołach, a pracowników administracji i 
obsługi ze specyfiki działalności placówki. Dla zabezpie-
czenia odpowiedniego poziomu nauczania w roku szkol-
nym 2015/2016, zgodnie z wymogami prawa i potrze-
bami poczyniono nakłady w zakresie doskonalenia za-
wodowego nauczycieli. 
 

Nakłady na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 
latach 2015/2016 
- wykonanie za 2015 rok ogółem: 31 007,88 zł
- plan na 2016 rok ogółem: 54 444,00 zł
W ramach wyodrębnionych środków na doskonalenie 
zawodowe nauczycieli, dyrektorzy placówek oświato-
wych mieli możliwość zawierania z nauczycielami umów 
o dofinansowaniu kosztów kształcenia pobieranych 
przez uczelnie wyższe. W roku szkolnym 2015/2016 do-
finansowaniem objętych było łącznie 8 nauczycieli. Sys-
tem doskonalenia i dokształcania nauczycieli spowodo-
wał, że większość nauczycieli posiada już kwalifikacje 
do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów. Coraz 
liczniejsza jest grupa nauczycieli posiadających upraw-
nienia do uczenia trzech przedmiotów. Efektem podej-
mowanych działań oraz właściwej polityki kadrowej jest 
niewątpliwie aktualna bardzo dobra struktura w zakresie 
poziomu wykształcenia nauczycieli oraz szeroki "wa-
chlarz" form i metod pracy nauczycieli, a w konsekwencji 
osiągane wyniki nauki uczniów, w tym ze sprawdzianów 
na zakończenie szkoły podstawowej oraz z egzaminu 
gimnazjalnego. 
 

Poziom wykształcenia nauczycieli w 2015/2016 - 
143,52 etatów nauczycieli: 
- wyższe magisterskie z przygotowaniem pedago-

gicznym - etatów: 134,09 (93,43% ogółu) 
- licencjat - etatów: 9,43 (6,57% ogółu) 
- pozostałe - etatów: 1 (10,85% ogółu) 
 

Stopnie awansu zawodowego nauczycieli w 2016 r.  
- stażyści - etatów: 3,89 (2,72% ogółu) 
- kontraktowi - etatów: 21,88 (15,31% ogółu) 
- mianowani - etatów: 44,28 (30,99% ogółu) 
- dyplomowani - etatów: 72,85 (50,98% ogółu) 
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W roku szkolnym 2015/2016 3 nauczycieli uzyskało sto-
pień nauczyciela dyplomowanego, o nauczyciel uzyskał
stopień nauczyciela mianowanego, a 4 stopień nauczy-
ciela kontraktowego. Dobra polityka kadrowa w szkołach 
w zakresie doboru kadry nauczycielskiej zapewniła tak-
że w roku szkolnym 2015/2016 w miarę dobrą strukturę
zatrudnienia, uwzględniając staż pracy nauczycieli. Do-
minują nauczyciele ze stażem pracy w przedziale od 10 
do 20 lat. Przy nauczycielach z dużym dorobkiem zawo-
dowym pracują młodzi, co zapewnia pożądaną dobrą ja-
kość pracy. 
 

Poziom nauczania 
Osiągnięcia uczniów są wynikiem nauczania i uczenia 
się. W znacznym stopniu zależą od zdolności i aspiracji, 
ale także środowiska rodzinnego. Badanie postępów 
edukacyjnych i osiągnięć uczniów może przybierać róż-
ne formy. Najczęściej są to sprawdziany wewnętrzne i 
zewnętrzne oraz konkursy przedmiotowe. 
 

Wyniki sprawdzianu w Szkole Podstawowej im. Ja-
nusza Kusocińskiego w Opatówku w roku szkolnym 
2015/2016 
Dnia 5 kwietnia 2016 r. odbył się sprawdzian dla 
uczniów klas szóstych szkoły podstawowej. Sprawdzian 
składał się z dwóch części. Pierwsza część obejmowała
zadania z języka polskiego i matematyki, trwała 80 mi-
nut. W części drugiej uczniowie przystąpili do testu z ję-
zyka angielskiego, czas pracy nad zadaniami określono 
na 45 minut. Zadania we wszystkich arkuszach spraw-
dzały, w jakim stopniu szóstoklasiści spełniają wymaga-
nia ogólne i szczegółowe z zakresu trzech przedmiotów 
egzaminacyjnych określone w podstawie programowej 
kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego. 
Średnia szkoły wyniosła ogółem - 67,7%, język polski - 
70,9%, matematyka - 64,5%, język angielski - 67,2%. 
Część I 
Najniższy wynik w szkole - 11 punktów na 40 (28%) 
uzyskała 1 uczennica. 
Najwyższy wynik w szkole - 40 punktów (100%) uzyska-
ła 1 uczennica. 
Jeden uczeń był zwolniony z części I. 
Część II 
8 uczniów uzyskało najwyższy wynik 40 pkt (100%) 
1 uczeń uzyskał najniższy wynik 10 pkt (25%) 
 

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 
2015/2016 uzyskane przez uczniów Gimnazjum im. 
Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku  
Egzamin gimnazjalny pisało 85 uczniów. Część humani-
styczna składała się z dwóch części: historia i WOS oraz 
język polski. W części humanistycznej egzaminu średnia 
szkoły wyniosła: język polski - 66,77%, historia i WOS - 
54,76%, w części matematyczno-przyrodniczej: mate-
matyka - 53,61%, przedmioty przyrodnicze - 51,46%, z j. 
angielskiego: część podstawowa - 58,58%, część roz-
szerzona - 37,11 %, z j. niemieckiego: część podstawo-
wa - 65,56%.  
 

Wyniki sprawdzianu i egzaminu w roku szkolnym 
2015/2016 uzyskane przez uczniów Zespołu Szkół w
Rajsku 
Szkoła Podstawowa
Do rozwiązania sprawdzianu przystąpiło 21 uczniów kla-
sy szóstej. Średnia szkoły wyniosła: matematyka - 
32,62%, język polski - 60,71%, język angielski - 59,62%. 
Gimnazjum

W egzaminie udział wzięło 26 uczniów. W części huma-
nistycznej egzaminu średnia szkoły wyniosła: język pol-
ski - 62%, historia i WOS - 55,08%, w części matema-
tyczno-przyrodniczej: matematyka - 49,50%, przedmioty 
przyrodnicze - 49,65%, z j. angielskiego: cześć podsta-
wowa - 54,32%, część rozszerzona - 36,08%. 
 

Wyniki sprawdzianu i egzaminu w roku szkolnym 
2015/2016 uzyskane przez uczniów Zespołu Szkół
im. Jana Pawła II w Chełmcach 
Szkoła Podstawowa
Do rozwiązania sprawdzianu przystąpiło 23 uczniów kla-
sy szóstej. Średnia szkoły wyniosła: 
matematyka - 66,09%, język polski - 71,52%, język an-
gielski - 76,95%. 
Gimnazjum
W części humanistycznej egzaminu średnia szkoły wy-
niosła: język polski - 66,30%, historia i WOS - 57,94%, w 
części matematyczno-przyrodniczej: matematyka - 
44,42%, przedmioty przyrodnicze - 56,91%, z j. angiel-
skiego: część podstawowa - 78,38%, część rozszerzona 
- 60,86%, z j. rosyjskiego - 52,54%.  
 

Wyniki sprawdzianu i egzaminu w roku szkolnym 
2015/2016 uzyskane przez uczniów Zespołu Szkół w
Tłokini Wielkiej 
Szkoła Podstawowa
Do rozwiązania sprawdzianu przystąpiło 13 uczniów kla-
sy szóstej. Średnia szkoły wyniosła: matematyka - 
50,77%, język polski - 69%, język angielski - 71,53%. 
Gimnazjum
W części humanistycznej egzaminu średnia szkoły wy-
niosła: język polski - 66,42%, historia i WOS - 53,41%, w 
części matematyczno-przyrodniczej: matematyka - 
43,75%, przedmioty przyrodnicze - 51,17%, z j. angiel-
skiego: część podstawowa - 61,67%, część rozszerzona 
- 40,50%.  
 

Sukcesy uczniów 
Rok szkolny 2015/2016 był kolejnym okresem w którym 
uczniowie szkół naszej Gminy osiągali znaczące sukce-
sy w różnych dziecinach życia szkolnego. Szkoły brały
udział, z sukcesami, w konkursach: matematycznych, 
przyrodniczych, z języka polskiego i angielskiego, biolo-
gicznych, geograficznych, chemicznych, fizycznych, pla-
stycznych, historycznych i recytatorskich. Uczniowie 
szkół podstawowych i gimnazjów rozwijali, przy pomocy, 
nauczycieli swoje zainteresowania w wielu dziedzinach, 
śmiało podejmując rywalizację na różnego rodzaju i róż-
nej rangi konkursach oraz przeglądach. Szkoły prowa-
dzone przez gminę były również organizatorami imprez 
kulturalnych o zasięgu gminnym i ponadgminnym. Waż-
nym elementem w pracy dydaktyczno-wychowawczej 
szkół był sport dzieci i młodzieży. Jak co roku uczniowie 
szkół podstawowych i gimnazjów uzyskiwali znaczące 
osiągnięcia w rywalizacji sportowej. Sukcesy uczniów są
ich zasługą, ale nie byłyby możliwe bez dużego wkładu 
pracy nauczycieli szkół oraz rodziców, a sportowe także
działających w gminie stowarzyszeń sportowych. 
 

Formy pracy wychowawczej, działalności profilak-
tycznej oraz bezpieczeństwo w szkole.  
Zgodnie z potrzebami i wymogami prawa w roku szkol-
nym 2015/2016 we wszystkich szkołach realizowano 
zadania przyjętych programów wychowawczych i pro-
gramów profilaktyki. W ramach programów wychowaw-
czych, oprócz wyborów do samorządów klasowych i 
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szkolnych podjęto współpracę z rodzicami, celem której 
było przekazywanie informacji o postępach w nauce i 
zachowaniu, a także zapobieganie demoralizacji wśród 
dzieci i udzielanie uczniom pomocy edukacyjnej i mate-
rialnej (spotkania indywidualne, wywiadówki, pedagogi-
zacja rodziców, imprezy klasowe, szkolne). 
 

Stan realizacji zadań oświatowych gminy na rzecz 
uczniów i szkół.
W roku szkolnym 2015/2016 realizowano szereg zadań
wynikających z ustawowych obowiązków gminy na rzecz 
uczniów i szkół. Najważniejszym zrealizowanym zada-
niem Gminy było zabezpieczenie na odpowiednim po-
ziomie przedszkolu i szkołom prowadzonym przez gmi-
nę środków finansowych na prowadzenie działalności, w 
tym na wynagrodzenia pracowników i eksploatację bu-
dynków komunalnych. Realizując obowiązki określone w 
art. 17 ustawy o systemie oświaty dowożono lub refun-
dowano rodzicom wydatki związane z dowożeniem do 
szkół uczniów niepełnosprawnych i zamieszkałych w 
znacznym oddaleniu od szkół.

Dowożenie uczniów do szkół
Na dowóz uczniów do szkół gmina wydatkowała z bu-
dżetu kwotę 692 160,90 zł (dowożeni i dojeżdżający - 
697 osób, dowożeni niepełnosprawni - 22).  
 

Stypendia socjalne
Zgodnie z dyspozycją art. 90b i art. 90m ustawy o sys-
temie oświaty wspomagano uczniów w formie stypen-
diów szkolnych i zasiłków szkolnych. Z tej formy wspar-
cia korzystali uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów 
ale także szkół ponadgimnazjalnych, którzy zamieszkują
na terenie gminy. Kryterium dochodowe uprawniające 
do uzyskania pomocy określone było w kwocie 514 zł na 
członka rodziny. Na 129 złożonych wniosków o przy-
znanie stypendium, pozytywnie rozpatrzono 127 wnio-
ski: przyznano stypendia na kwotę 67 123,50 zł.

Stypendia naukowe
Od szeregu lat w naszej gminie realizowane są, w ra-
mach funduszu stypendialnego Gminy Opatówek, sty-
pendia za wyniki w nauce. Możliwość ubiegania się o
stypendium, po spełnieniu regulaminowych warunków, 
mają uczniowie szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjal-
nych oraz studenci. Wnioski są rozpatrywane dwa razy 
do roku przez specjalnie do tego powołaną Komisję. W
roku szkolnym 2015/2016 złożono 111 wniosków, pozy-
tywnie rozpatrzono 96 na łączną kwotę 64 400,00 zł.
Innym zadaniem o charakterze pomocy materialnej było
wsparcie w zakresie zakupu podręczników w ramach 
rządowego programu "Wyprawka szkolna" Z tej formy 
pomocy skorzystało 46 uczniów. Na realizację zadania 
pozyskano, od Wojewody Wielkopolskiego, środki finan-
sowe w kwocie 11 441,35 zł.
Innym zadaniem o charakterze pomocy materialnej było
wsparcie w zakresie zakupu podręczników w ramach 
rządowego programu "Wyprawka szkolna" Z tej formy 
pomocy skorzystało 46 uczniów. Na realizację zadania 
pozyskano, od Wojewody Wielkopolskiego, środki finan-
sowe w kwocie 11 441,35 zł. Wykonując obowiązki w 
zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocia-
nych pracowników zamieszkałych na terenie Gminy roz-
patrywano zgodnie z dyspozycją art. 70b ustawy o sys-
temie oświaty wnioski pracodawców o zwrot kosztów 
kształcenia młodocianych uczniów, którzy ukończyli na-
ukę zawodu i zdali egzamin lub egzamin potwierdzający 

uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Na realizację po-
wyższego zadania uzyskano środki z Funduszu Pracy w 
kwocie 42 432,00 zł, która w 100% pokryła poniesione 
wydatki. Naukę zawodu ukończyło 6 młodocianych.  
 

Obowiązek szkolny i obowiązek nauki
Ważnym zadaniem realizowanym w roku szkolnym 
2015/2016 była kontrola obowiązku szkolnego i obo-
wiązku nauki. Obowiązkowi szkolnemu podlegają
uczniowie w wieku od 7 lat do ukończenia gimnazjum, a 
obowiązkowi nauki uczniowie w wieku 16 - 18 lat życia. 
Kontroli spełniania obowiązku szkolnego dokonują dy-
rektorzy szkół w obwodach, w których zamieszkują
uczniowie, a obowiązku nauki - gmina. Liczba uczniów 
zobowiązanych do spełnienia obowiązku nauki w roku 
szkolnym 2015/2016 wyniosła 341 osób.  
 

Finansowanie zadań oświatowych 
Wydatki na oświatę stanowią ok. 40% w ogólnych wy-
datkach budżetu gminy. Szczegółowe rozliczenie ponie-
sionych wydatków stanowi i stanowić będzie treść spra-
wozdania z wykonania budżetu gminy za rok budżetowy 
2015 i 2016. W latach 2015-2016 budżet związany z fi-
nansowaniem zadań oświatowych obejmował dział 801 
"Oświata i wychowanie" oraz dział 854 "Edukacyjna 
opieka wychowawcza" i przedstawia się następująco: 
- w roku 2015 wydatki wyniosły 15 102 041,74zł.

Wielkość subwencji oświatowej 10 747 764,00 zł na-
tomiast dochody wyniosły 642 659,32 zł

- w roku 2016 plan wydatków wynosi 15 369 664,08 zł
w tym wielkość subwencji oświatowej 10 564 169,00 
zł z czego do końca września wydatkowano 10 394 
069,22 zł natomiast dochody planowane są w kwo-
cie 660 411,00 zł z czego wykonanie do końca 
września 399 420,78 zł.

Realizacja projektów 
Szkoły w ostatnich latach realizowały projekty edukacyj-
ne i społeczne oraz projekty współfinansowane m.in. ze 
środków unijnych: 
- "Umiem pływać" - cztery szkoły podstawowe w gmi-

nie Opatówek wzięły udział w projekcie powszech-
nego pływania ogłoszonym przez Ministerstwo Spor-
tu i Turystyki. Projekt przewidywał po 20 godz. nauki 
pływania dla każdej grupy prowadzonej przez wy-
kwalifikowanych instruktorów. Koszt projektu to 13 
000 zł z czego gmina Opatówek pokryła połowę czyli 
6 500 tys. zł.

- "Książki naszych marzeń" - w programie tym, ogło-
szonym prze Wojewodę Wielkopolskiego, promują-
cym czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży, uczestni-
czyć będzie gmina Opatówek jako organ prowadzą-
cy. Gmina zgłosiła cztery szkoły podstawowe: w 
Opatówku, Chełmcach, Rajsku i Tłokini Wielkiej. Ca-
łość projektu to kwota 7 587,50 zł, z czego dofinan-
sowanie wyniesie 6 070,00 zł.

- "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - w 
przyszłym roku szkolnym biblioteka szkolna w Gim-
nazjum im. Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku 
wzbogaci się o nowe pozycje książkowe, które zo-
staną zakupione przede wszystkim zgodnie z po-
trzebami i zainteresowaniami samych uczniów. Re-
alizacja przedsięwzięcia, przy udziale Ministerstwa 
Edukacji Narodowej, przewiduje rozwijanie zaintere-
sowań uczniów przez promowanie i wspieranie roz-
woju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym 
zakup nowości wydawniczych. Całość dofinansowa-
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nia programu wynosi 15 000 zł przy 20% wsparciu 
gminy. 

- Budowa przedszkola w Opatówku - w wyniku pro-
wadzonego postępowania przetargowego, 13 
czerwca br., dokonano wyboru najkorzystniejszej 
oferty, którą złożyła firma SKANSKA S.A. (Oddział
Budownictwa w Lesznie) na kwotę 5 247 947,02 zł.
Pod koniec czerwca br. podpisano umowę pomiędzy 
gminą Opatówek, a wykonawcą oraz przekazano 
plac budowy. W związku z realizacją tego przedsię-
wzięcia gmina Opatówek złożyła 2 wnioski o dofi-
nansowanie ze środków unijnych w ramach Wielko-
polskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 
lata 2014-2020 (poddziałania 8.1.1 oraz 9.3.1): na 
wsparcie budowy obiektu oraz na wzmocnienie edu-
kacji przedszkolnej poprzez zorganizowanie dodat-
kowych zajęć pobudzających rozwój dzieci. Wniosek 
8.1.1 przeszedł pozytywnie procedurę kwalifikacyjną
natomiast wniosek 9.3.1 będzie ponowiony na prze-
łomie tego roku. 

 

Podziękowania 
Wszystkim, którzy przyczynili się do dobrej realizacji za-
dań oświatowych w gminie Opatówek składamy podzię-
kowania za ich trud, zaangażowanie i pracę na rzecz 
szkół i przedszkola. Szczególne podziękowania składa-
my: 
- dyrekcji, nauczycielom, wychowawcom, wszystkim 

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

cyjnego Szkół na czele z dyrektorem Arkadiuszem 
Łańduchem, 

- rodzicom działającym w trójkach klasowych, w ra-
dzie rodziców i wszystkim wspierającym szkoły i
przedszkole, 

- także różnym instytucjom i urzędom, organizacjom, 
stowarzyszeniom, grupom działającym na rzecz 
oświaty lub współpracującym ze szkołami i przed-
szkolem, a także wielu osobom - przyjaciołom 
oświaty, którzy w różny sposób wspierali placówki 
poprzez swoją działalność, pracę oraz przekazywa-
nie środków finansowych. 

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

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

INWESTYCJE, REMONTY, 
PROJEKTY UNIJNE 

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szałe etap II 
W dniu 28 lipca br. gmina Opatówek złożyła wniosek o 
dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego In-
frastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Priorytet II 

Ochrona Środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu 
Działanie: 2.3 Gospodarka wodno - ściekowa w aglome-
racjach. Wniosek spełnił kryteria formalne oraz został
oceniony pozytywnie według kryteriów merytorycznych I 
stopnia i znalazł się na liscie rankingowej zatwierdzonej 
przez Instytucję Pośredniczącą. Obecnej przystąpiono 
do oceny merytorycznej II stopnia. Rozstrzygnięcie kon-
kursu planowane jest na miesiąc luty 2017 roku. W ra-
mach tego projektu gmina Opatówek realizuje zadanie 
pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szałe
etap II, gmina Opatówek". Inwestycja jest już w trakcie 
realizacji - prace rozpoczęto w miesiącu czerwcu 2016 
roku, planowane zakończenie wrzesień 2017. Całkowita 
wartość zadania - 2 609 276,90 zł, wartość dofinanso-
wania - 1 803 158,83 zł.

Gospodarka kanalizacyjno-ściekowa 
W dniu 7 listopada br. gmina Opatówek złożyła wniosek 
o dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 
4 Środowisko Działanie 4.3 Gospodarka wodno-
ściekowa Poddziałanie 4.3.1 Gospodarka wodno - ście-
kowa. W ramach tego projektu Gmina Opatówek prze-
widuje zrealizowanie następujących zadań inwestycyj-
nych: 
- Budowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ście-

ków dla gminy Opatówek. Planowany termin realiza-
cji - lata 2017-2018. 

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach 
Tłokinia Wielka, Tłokinia Kościelna, Tłokinia Nowa, 
Tłokinia Mała, Opatówek. Planowany termin realiza-
cji - lata 2017-2018. 

Całkowita wartość zadania - 14 208 065,92 zł, wartość 
dofinansowania - 7 363 936,59 zł. Gmina Opatówek 
oczekuje na rozstrzygnięcie konkursu. 
 
Gospodarka wodno-ściekowa 
W dniu 16 listopada br. gmina Opatówek złożyła wnio-
sek o przyznanie pomocy na zadanie "Gospodarka 
wodno - ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie 
inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub 
rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w 
tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie 
energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020. W ramach tego projektu Gmina 
Opatówek przewiduje zrealizowanie następujących za-
dań inwestycyjnych: 
- Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości 

Rajsko. Planowany termin realizacji - rok 2018. 
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach 

Tłokinia Nowa, Opatówek. Planowany termin reali-
zacji - rok 2018. 

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Cienia 
Folwark - Michałów Drugi. Planowany termin reali-
zacji - rok 2018. 

 
Całkowita wartość zadania - 2 676 496,45 zł, wartość 
dofinansowania - 1 353 025 zł. Realizacja zadania uza-
leżniona będzie od otrzymanego dofinansowania. 
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Zakup mundurów dla Orkiestry Dętej OSP w Rajsku 
W dniu 29 sierpnia br. gmina Opatówek złożyła wniosek 
o dofinansowanie projektu pn. ''Kultywowanie lokalnych 
tradycji poprzez doposażenie w stroje Orkiestry Dętej 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Rajsku'' w ramach IV 
edycji konkursu "Odnowa wsi szansą dla aktywnych so-
łectw". Dzięki dofinansowaniu Gmina Opatówek zakupiła
41 sztuk mundurów galowych (26 szt. męskich i 15 szt. 
damskich). Realizacja projektu jest inwestycją w przy-
szłość, przyczyni się do zachowania lokalnego dziedzic-
twa kulturowego. Umożliwi również kontynuację lokal-
nych tradycji poprzez występy orkiestry zarówno na uro-
czystościach lokalnych, patriotycznych i imprezach pro-
mocyjnych jak i przeglądach orkiestr. Całkowita wartość 
zadania - 10 005,27 zł, wartość dofinansowania - 4 900 
zł.

Zakup namiotów dla sołectwa Michałów Drugi 
W dniu 16 sierpnia br. gmina Opatówek złożyła wniosek 
o dofinansowanie projektu pn. "Zakup namiotów wraz z 
wyposażeniem na potrzeby sołectwa Michałów Drugi" w 
ramach IV edycji konkursu "Odnowa wsi szansą dla ak-
tywnych sołectw". Dzięki dofinansowaniu zakupiono 2 
namioty, 2 stoły oraz 6 krzeseł. Namioty wraz z wyposa-
żeniem będą służyć lokalnej społeczności podczas im-
prez, które odbywają się na terenie gminy i poza nią
(dożynki gminne, festyny, festiwal smaków) oraz na te-
renie sołectwa. Dostawy zostały zrealizowane w miesią-
cu listopadzie 2016 roku. Całkowita wartość zakupu - 
7.421 zł, wartość dofinansowania - 3.500 zł.

Inwestycje w gospodarce komunalnej 
 

Gospodarka wodno-kanalizacyjna
W pierwszej połowie 2016 roku zakończono fazę projek-
tową i uzyskano pozwolenie na budowę Stacji Uzdatnia-
nia Wody w miejscowości Rajsko. Zgodnie z zawartą
umową z firmą "PROFIPROJEKT" mającą siedzibę w
Jarocinie, całkowity koszt wykonania dokumentacji pro-
jektowej wyniesie 34 071,00 zł. Obecnie trwają prace 
związane z pozyskaniem środków zewnętrznych na bu-
dowę stacji. 
W dniu 12.08.2016r. uzyskano pozwolenie na rozbudo-
wę i przebudowę oczyszczalni ścieków dla gminy Opa-
tówek. Dokumentację projektową wraz z kosztorysami 
wykonał Zakład Usług Instalacyjnych i Eksploatacyjnych 
z Piotrkowa Trybunalskiego. Powyższa usługa opiewała
na kwotę 39 975,00 zł.
We wrześniu br. w wyniku zapytania ofertowego wyło-
niono dostawcę stopnia sprężającego dmuchawy wraz z 
częściami na Gminną Oczyszczalnię Ścieków do pro-
wadzenia procesów technologicznych. Koszt zakupu 
dmuchawy wraz z częściami to 14 427,90 zł.
W październiku br. rozpoczęto prace konserwacyjne na 
Gminnej Oczyszczalni Ścieków polegające na czysz-
czeniu stawu ściekowego, ostatniego elementu układu 
technologicznego, w celu poprawy jakości ścieków 
oczyszczonych, odprowadzanych do odbiornika. Umo-
wę, na kwotę 19 116,00 zł, zawarto z wykonawcą robót, 
wyłonionym w wyniku zapytania ofertowego, firmą
PPHU BEMAR z Jutrosina. 

W listopadzie br. zakończono realizację przedsięwzięcia 
pn.: "Zakup agregatu prądotwórczego wraz z montażem 
i obudową" na Stację Uzdatniania Wody w miejscowości 
Tłokinia Wielka. Całkowity koszt zadania to 25 000,00 zł.
Zakończono również przedsięwzięcie polegające na bu-
dowie przykanalików kanalizacji sanitarnej w miejscowo-
ści Zduny przy ul. Długiej. Na zadanie to wydatkowano 
29 423,19 zł.
W ramach bieżącego utrzymania sieci kanalizacyjnej 
zakupiono dwie pompy na Gminną Oczyszczalnię Ście-
ków oraz dwie do przepompowi ścieków na terenie Opa-
tówka. Łączny koszt inwestycji to 23 000,00 zł.

Remonty budynków komunalnych
W ramach bieżącego utrzymania zasobów mieszkanio-
wych na terenie gminy wykonano następujące prace: 
- naprawa przecieków na dachach budynków komu-

nalnych przy ul. Kościelnej 1B, ul. Szkolnej 2A oraz 
ul. Szkolnej 2, koszt robót to 5 690,60 zł,

- zgodnie z zaleceniem pokontrolnym, w związku z 5-
letnim przeglądem budynków, wykonano prace de-
karskie na budynku komunalnym przy ul. Kościelnej 
17, koszt remontu to 1 289,02 zł,

- zakupiono piece grzewcze do lokali budynków ko-
munalnych przy ul. Kościelnej 2, ul. Kościelnej 1B 
oraz ul. Poniatowskiego 2, za łączną kwotę
2 298,00 zł.

W dniu 01.07.2016 r. Wojewódzki Konserwator Zabyt-
ków przeprowadził kontrolę budynku komunalnego przy 
ul. Kościelnej 17, w wyniku której nałożono na właścicie-
la budynku obowiązek polegający na usunięciu niepra-
widłowości i przygotowaniu dokumentacji stanowiącej 
podstawę do podjęcia w niedalekiej przyszłości działań o
charakterze remontowo - konserwatorskim, mających na 
celu poprawę stanu zachowania wartości zabytkowych. 
Koszt przygotowania dokumentacji projektowej to kwota 
23 425,20 zł. Sytuacja ta spowodowała wstrzymanie 
wszelkich prac remontowych w budynku przy ul. Ko-
ścielnej 17. 
 
Konserwacja żelaznych wrót do zabytkowej bramy 
przy ul. Kościelnej 
W dniu 29 lipca 2016 r. zakończono prace remontowo - 
konserwatorskie wraz z montażem żelaznych wrót do 
bramy Zespołu Pałacowego w Opatówku przy ul. Ko-
ścielnej. Konserwację wykonała firma PPHU KOWAL 
S.C. Ewa i Jan Szkudlarek z Łaszkowa. Firma została
wyłoniona w drodze przetargu ofertowego. Łączny koszt 
inwestycji wyniósł 18 000 zł i został sfinansowany ze 
środków budżetu gminy oraz z dotacji celowej z budżetu 
Powiatu Kaliskiego w kwocie 8 000,00 zł.

Budowa kładki przy stawach w Opatówku 
Gmina Opatówek zakończyła prace związane z budową
kładki dla mieszkańców i turystów przy stawach w Opa-
tówku. Projekt został zrealizowany przez firmę Z.P.H.U 
OMEGA Piotr Kwiatkowski z Kalisza wyłonioną w drodze 
przetargu ofertowego. Łączna kwota robót wyniosła 70 
453,05 zł. Zadanie sfinansowano ze środków budżetu 
gminy oraz ze środków Samorządu Województwa Wiel-
kopolskiego w kwocie 30.000 zł. z programu Wielkopol-
ska Odnowa Wsi w VI edycji konkursu "Pięknieje wiel-
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kopolska wieś". Budowa kładki ma na celu poprawę ja-
kości życia mieszkańców, estetyki przestrzennej i wize-
runku miejscowości.  
 

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Ko-
munalnych 
Gmina Opatówek planuje budowę Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych, który będzie się znaj-
dował w Opatówku przy ulicy Parkowej w pobliżu Gmin-
nej Oczyszczalni Ścieków. Wszystkie niezbędne pozwo-
lenia dotyczące budowy zostały już uzyskane. Dzięki in-
westycji mieszkańcy gminy, w ramach uiszczanej opłaty 
za odbiór i zagospodarowanie odpadów, będą mogli od-
dawać selektywnie zebrane odpady (np. odpady wielko-
gabarytowe, bio, popiół, plastik, szkło, zużyte elektro-
śmieci itd.). Obecnie gmina stara się o pozyskanie środ-
ków zewnętrznych na to przedsięwzięcie - został złożo-
ny wniosek w ramach naboru o pożyczkę umarzalną do 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Poznaniu. W przypadku uzyskania 
dofinansowania planuje się, oddanie inwestycji do użyt-
ku mieszkańców w drugiej połowie 2017 roku. Całkowita 
szacowana wartość zadania wynosić będzie: 594 000 zł.

Inwestycje w drogownictwie 
W miesiącu czerwcu br. został rozstrzygnięty przetarg 
na "Przebudowę parkingu za Urzędem Gminy w Opa-
tówku" prace obejmowały roboty rozbiórkowe, roboty 
ziemne, koryto o głębokości 20 cm, górną warstwę pod-
budowy z kruszywa łamanego, podsypkę cementowo- 
piaskową oraz ułożenie kostki brukowej. Wykonawcą
prac była firma BEDRÓG. Łączna wartość zadania to 55 
381,37 zł.
W dniu 12 lipca br. odbył się przetarg na "Przebudowę
nawierzchni: ul. Południowej w m. Szałe, Warszew i 
Rajsko". Prace obejmowały: 
- na ulicy Południowej (odcinek o długości 0,76 km) 

roboty ziemne, górna warstwa podbudowy z kru-
szywa łamanego oraz ułożenie masy asfaltowej, 

- droga w miejscowości Warszew (odcinek o długości 
0,35 km) oraz w miejscowości Rajsko (odcinek o 
długości 0,23 km), roboty ziemne, górna warstwę
podbudowy z kruszywa łamanego oraz ułożenie na-
wierzchni asfaltowej. 

Prace wykonała firma SIDROG. Łączna wartość zadania 
to 137 243,95 zł.
W dniu 21 lipca br. odbył się przetarg na wykonanie 
"Przebudowy nawierzchni ul. Długiej w m. Zduny, Szulec 
i Sierzchów" - ul. Długa w Zdunach o długości odcinka 
0,89 km, Szulec o długości odcinka 0,75 km, Sierzchów 
o długości odcinka 0,7 km. Prace na drogach obejmowa-
ły: roboty ziemne, górną warstwę podbudowy z kruszy-
wa łamanego oraz ułożenie nawierzchni asfaltowej. Wy-
konawcą była firma SIDROG. Łączna wartość zadania 
to 315 894 zł.
W dniu 3 sierpnia br. odbył się przetarg na "Przebudowę
parkingu przy targowisku w m. Opatówek". Prace obej-
mowały: wyrównanie podłoża, wykonanie podbudowy 
oraz ułożenie nawierzchni asfaltowej. Wykonawcą była
firma KALDROG. Łączna wartość zadania to 39 322 zł.

Zakończyły się prace na zadaniu pn. "Modernizacja i po-
szerzenie drogi gminnej nr 26/2 Rożdżały - Kobierno". 
Zakres prac obejmował: roboty przygotowawcze i roz-
biórkowe, obustronne poszerzenie jezdni o 0,50 m, 
jezdnia asfaltowa po poszerzeniu 5m, długość przebu-
dowy 2,7 km. Wykonawcą prac była firma SIDROG. 
Łączna wartość zadania to 259 923 zł,
Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie zadania pn. 
"Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 506/1 ul. Po-
łudniowa, m. Szałe". Zakres prac obejmuje: roboty przy-
gotowawcze, roboty ziemne, wykonanie warstwy podbu-
dowy z kruszywa łamanego twardego o grubości 20 cm. 
Wykonawcą będzie firma ASBUD. Wartość inwestycji to 
123 163 zł. Zadanie to będzie realizowane we współpra-
cy z gminą Godziesze Wielkie, która ze względu na ko-
rzystanie z tej drogi przez jej mieszkańców, przekazała
na ten cel środki finansowe w wysokości 65 000 zł.

Podsumowując, w 2016 roku wykonano następujące 
inwestycje drogowe: 
- Zduny, ul. Długa, wykonanie nawierzchni asfaltowej, 

SIDROG Sp. z o.o., 115 510,25 zł
- Sierzchów, wykonanie nawierzchni asfaltowej, 

SIDROG Sp. z o.o., 96 520,19 zł
- Szulec, wykonanie nawierzchni asfaltowej, SIDROG 

Sp. z o.o., 126 023,25 zł
- Szałe ul. Południowa, wykonanie nawierzchni asfal-

towej, SIDROG Sp. z o.o., 87 374,61 zł
- Warszew, wykonanie nawierzchni asfaltowej, 

SIDROG Sp. z o.o., 38 391,25 zł
- Rajsko, wykonanie nawierzchni asfaltowej, SIDROG 

Sp. z o.o., 26 988,48 zł.
- Chełmce-Stobno, wykonanie nawierzchni asfaltowej, 

P.D.I. KAREX, 117 800,85 zł
- Szałe, ul. Południowa, wykonanie nawierzchni tłucz-

niowej, ASBUD, 123 163,96 zł
- Cienia Folwark, wykonanie nawierzchni asfaltowej, 

F.U.D.B. DROMAX, 49 351,04 zł
- Chełmce, wykonanie nawierzchni asfaltowej, P.D.I. 

KAREX, 30 341,64 zł
- parking przy targowisku w Opatówku, wykonanie 

nawierzchni asfaltowej, KALDROG, 46 039,64 zł
- parking za Urzędem Gminy, wykonanie nawierzchni 

z kostki brukowej, R.D.B. BEDRÓG, 68 151,69 zł

Wspólne projekty realizowane w porozumieniu z in-
nymi samorządami 
 

Przebudowa drogi powiatowej Opatówek - Tłokinia No-
wa - Tłokinia Wielka
Zakończyły się prace związane z kolejnym etapem 
przebudowy drogi powiatowej Opatówek - Tłokinia Wiel-
ka na odcinku ponad 800mb, łączącym się z ul. Św. Ja-
na w Opatówku. Zadanie to realizowane zostało we 
współpracy Gminy Opatówek oraz Powiatu Kaliskiego. 
Remont tego odcinka drogi kosztował 248 929,44 zł, z
czego gmina Opatówek dofinansowała zadanie z wła-
snych środków w wysokości 60 000 zł. W ramach prac 
wykonano m.in. nową nawierzchnię asfaltową, pobocza 
oraz uzupełniono oznakowanie na odcinku Tłokinia No-
wa - Tłokinia Wielka. 
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Przebudowa drogi powiatowej Dębe - Nakwasin - Borów
Dzięki partnerstwu samorządów Powiatu Kaliskiego oraz 
trzech gmin: Opatówek, Żelazków, Koźminek przebudo-
wano ciąg dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 
4609P, skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 470 - 
Koźminek oraz drogi powiatowej nr 4610P na odcinku 
Stary Nakwasin - Borów. W zakresie robót poprawiono 
stan prawie 17 km dróg, w tym na terenie gminy Koźmi-
nek - 9 km, Opatówek - 5 km, Żelazków - 3 km. Zadanie 
obejmowało m.in.: prace porządkowe, pielęgnację pobo-
czy i krzewów, remont istniejącego odwodnienia i wyko-
nanie nowego, poszerzenie jezdni i poboczy, wykonanie 
nowej nawierzchni asfaltowej, budowę zatok autobuso-
wych, zjazdów do posesji, budowę chodników oraz wy-
konanie oznakowania i ustawienie barier ochronnych. 
Łączny koszt inwestycji wyniósł 5 471 193 zł, z czego 
2 734 760 zł to dotacja Wojewody Wielkopolskiego, 
1 374 000 zł to wkład własny Powiatu Kaliskiego, a 
1 362 433 zł to wkład gmin (w tym: gmina Opatówek 
400 651 zł, Żelazków ponad 215 298 zł, Koźminek po-
nad 621 484 zł, Blizanów ponad 125 000 zł). 
 

Przebudowa drogi gminnej nr 675537P ul. Kaliska w 
miejscowości Szałe
Współpraca Gminy Opatówek z Powiatem Kaliskim 
umożliwiła złożenie wniosku w ramach programu rozwo-
ju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 
2016/2017 na przebudowę ul. Kaliskiej w m. Szałe. 
Łączny koszt realizacji inwestycji to blisko 2,6 mln zł, a
udział finansowy przedstawia się następująco: wniosko-
wana dotacja od Wojewody Wielkopolskiego - 1,3 mln zł,
wkład własny samorządów - 1,3 mln zł, w tym Gminy 
Opatówek (jako lidera) - 630 tys. zł, Powiatu Kaliskiego 
(jako partnera) - 670 tys. zł. W ramach tego zadania 
planuje się przebudować łącznie 4,1 km drogi. Prace 
obejmować będą wykonanie m.in.: nowej nawierzchni 
asfaltowej, odwodnienia, peronów (przystanków), chod-
ników, ścieżki rowerowej, oznakowania, barier ochron-
nych oraz przejść dla pieszych. Zgodnie z opublikowaną
wstępną listą rankingową, inwestycja przewidziana jest 
do dofinansowania i realizacji w 2017 r.  
 

Przebudowa ciągu komunikacyjnego w gminach: Opa-
tówek i Szczytniki 
Powiat Kaliski w partnerstwie z Gminą Opatówek oraz 
Gminą Szczytniki złożył wniosek na przebudowę dróg 
powiatowych w miejscowościach: Opatówek, Michałów 
Drugi, Marchwacz, Krowica Zawodnia, Cieszyków, Staw, 
Lipka oraz w miejscowościach: Ciszyków i Szczytniki, 

tworzących ciąg komunikacyjny. Łączny koszt realizacji 
inwestycji to blisko 7,2 mln zł, a udział finansowy przed-
stawia się następująco: wnioskowana dotacja od Woje-
wody Wielkopolskiego - 3 mln zł, udział Powiatu Kali-
skiego - 2,4 mln zł, udział gmin: 1,8 mln zł. (Gmina Opa-
tówek: 0,5 mln zł, Gmina Szczytniki: 1,3 mln zł). Zgodnie 
z opublikowaną wstępną listą rankingową, inwestycja 
przewidziana jest do dofinansowania i realizacji w 2017r. 
 

Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności pu-
blicznej
W dniu 27 października br. gmina Opatówek zawarła po-
rozumienie z: Powiatem Kaliskim - Liderem (partnerem 
wiodącym), Gminą Blizanów, Gminą Brzeziny, Gminą
Ceków Kolonia, Gminą Gołuchów, Gminą Koźminek, 
Gminą Lisków, Gminą Szczytniki oraz Gminą Żelazków - 
Partnerami w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. 
"Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności pu-
blicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" w 
ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Ope-
racyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3 Energia 
Działanie 3.2 Poprawa efektywności Energetycznej w 
sektorze publicznym i mieszkaniowym Poddziałanie 
3.2.4 Poprawa efektywności Energetycznej w sektorze 
publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO. Wartość 
kosztów inwestycji dla Gminy Opatówek - 1 545 331,28 
zł, wartość dofinansowania - 702 950,37 zł.
W ramach tego projektu Gmina Opatówek przewiduje 
realizację następujących zadań inwestycyjnych: 
- termomodernizacja i przebudowa budynku Biblioteki 

Publicznej im. Braci Gillerów filia w Tłokini Wielkiej 
oraz zmiana sposobu użytkowania części tego bu-
dynku na pomieszczenia przedszkola publicznego. 
Planowany termin realizacji - rok 2017 

- termomodernizacja budynku byłej szkoły podstawo-
wej w miejscowości Michałów Drugi. Planowany 
termin realizacji - rok 2017 

- termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w 
miejscowości Sierzchów. Inwestycja zostanie zreali-
zowana po uzyskanym dofinansowaniu. Planowany 
termin realizacji - rok 2017 

 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 
Powiatu Kaliskiego
Wnioski złożone do Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, w partnerstwie z in-
nymi samorządami umożliwiły wspólną realizację kolej-
nego przedsięwzięcia w ramach Systemu Zarządzania 
Energią GIS pt. "Termomodernizacja budynków uży-
teczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: 
Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, 
Szczytniki". Do tej pory wykonano roboty termomoderni-
zacyjne budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Opatów-
ku. W następnych latach planowane jest ocieplenie bu-
dynków: Gminnej Biblioteki im. Braci Gillerów w Opa-
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tówku - Filia w Tłokini Wielkiej, Szkoły Podstawowej w 
Sierzchowie oraz Domu Seniora w Michałowie Drugim. 
Koszt wszystkich inwestycji to ok. 1 115 274 zł z czego 
10 % to wkład własny a reszta to dotacje i pożyczki z 
NFOŚiGW. 
 

Zintegrowani w kulturze
W dniu 23 listopada br. Gmina Opatówek zawarła poro-
zumienie z: Powiatem Kaliskim - Liderem (partnerem 
wiodącym) Gminą i Miastem Stawiszyn, Gminą Koźmi-
nek, Gminą Lisków oraz Gminą Żelazków - Partnerami 
w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. ''Zintegrowani 
w kulturze'' w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś prioryte-
towa 4 Środowisko Działanie 4.4 Zachowanie, ochrona, 
promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturo-
wego Poddziałanie 4.4.4 Zachowanie, ochrona, promo-
wanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w 
ramach ZIT dla rozwoju AKO. Całkowita wartość projek-
tu to 10 335 673 zł, z czego dofinansowanie wyniesie 
8 785 322 zł. Powiat Kaliski w ramach projektu planuje: 
- remont sali nr 1 w budynku Starostwa Powiatowego 

na cele kulturalno - wystawiennicze,  
- zagospodarowanie parkingu wokół budynku Staro-

stwa Powiatowego, 
- montaż widny w budynku Muzeum Historii Przemy-

słu w Opatówku. 
Całkowity koszt inwestycji dla Powiatu Kaliskiego to 
2 133 000 zł, z czego dofinansowanie wyniesie 1 760 
355 złotych. 
 
Natomiast Gmina Opatówek, dzięki dofinansowaniu, 
przewiduje realizację następujących zadań inwestycyj-
nych: 
- termomodernizacja wraz z przebudową i zmianą

sposobu użytkowania budynku byłego dworca PKP 
na cele kulturalne, oświatowe i rekreacyjne w miej-
scowości Opatówek. Planowany termin realizacji - 
lata 2017-2018. 

- przebudowa, rozbudowa (istniejących budynków go-
spodarczych) oraz zmiana sposobu użytkowania 
domku gotyckiego tzw. "Cukierni" na funkcję uży-
teczności publicznej - bibliotekę publiczną oraz bu-
dowa muru ażurowego. Planowany termin realizacji 
- rok 2017. 

- przebudowa nawierzchni placu manewrowego przy 
ul. Poniatowskiego w miejscowości Opatówek. Pla-
nowany termin realizacji - rok 2018. 

 
Całkowita wartość inwestycji dla Gminy Opatówek to 
2 615 500 zł, z czego dofinansowanie wyniesie 2 113 
729 zł. Wykonanie inwestycji będzie możliwe w przy-
padku pozyskania dofinansowania. 
 
Realizacja tych zadań nie byłaby możliwa bez woli 
współpracy wszystkich zaangażowanych w nie sa-
morządów. Wszystkim, którzy wspierają ideę wspól-
nych projektów i poparli wspomniane porozumienia, 
składamy serdeczne podziękowania. 
 

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

WIADOMOŚCI KULTURALNE 
 

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

tówku odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, 
w których udział wzięło 21 drużyn (w tym 9 żeńskich), 
zgłoszonych przez 7 jednostek Ochotniczych Straży Po-
żarnych z terenu gminy Opatówek. Po wprowadzeniu 
drużyn na plac zawodów przez Komendanta Gminnego 
dh Stanisława Barana, nastąpiło wciągnięcie flagi na 
maszt. Poczet flagowy wystawiła OSP z Cieni Pierwszej. 
Druh komendant złożył meldunek dh Bogdanowi Mar-
szałowi Prezesowi ZOG ZOSP RP, następnie powitano 
zaproszonych gości: Przewodniczącego Rady Powiatu 
Kaliskiego Mieczysława Łuczaka, Wiceprzewodniczące-
go Rady Gminy Opatówek Wojciecha Pokojowego, Wój-
ta Gminy Opatówek Sebastiana Wardęckiego, Wicepre-
zesów ZOG ZOSP RP dh Stanisława Janika, dh Henry-
ka Łazarka oraz Mariusza Małoburskiego - pełniącego 
podczas zawodów rolę konferansjera. 

Rywalizacja toczyła się w czterech grupach. 
Członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych rywa-
lizowali według regulaminu CTIF - do pokonania mieli 
sztafetę o długości 400m i ćwiczenie bojowe. Dorośli ry-
walizowali według regulaminu męskich i kobiecych dru-
żyn pożarniczych - do pokonania mieli sztafetę 7x50m i 
ćwiczenie bojowe. Najlepsi zawodnicy zostali uhonoro-
wani pucharami, dyplomami oraz nagrodami finanso-
wymi ufundowanymi przez samorząd gminny. Sędzią
głównym zawodów był mł. bryg. Robert Kurcbach, a 
drugim sędzią kpt. Piotr Pietrucha z Komendy Miejskiej 
PSP w Kaliszu. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów 
czuwała komisja sędziowska, którą stanowili członkowie 
OSP z sąsiedniej zaprzyjaźnionej gminy Szczytniki. 
Wraz z organizatorami zawodnikom kibicowali licznie 
zgromadzeni sympatycy pożarnictwa, strażacy i ich ro-
dziny oraz zaproszeni goście. 

Na zakończenie zawodów przewidziano uroczy-
ste podsumowanie, odczytanie protokołu oraz wręczenie 
dyplomów, pucharów i nagród finansowych za udział i
poszczególne miejsca dla jednostek OSP biorących 
udział w zawodach. Organizatorami zawodów byli: Za-
rząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Opatówku 
oraz Urząd Gminy w Opatówku, a gospodarzami - Za-
rząd oraz druhowie z OSP w Cieni Drugiej. Nagłośnienie 
i obsługę muzyczną zapewnili panowie Janusz Pogorze-
lec oraz Janusz Mancewicz. Zarząd Gminny Związku 
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OSP RP w Opatówku składa serdeczne podziękowanie 
za sprawne przygotowanie zawodów. 
 

Klasyfikacja końcowa zawodów:

MDP dziewczęta:
1. Opatówek I - łącznie 1024,8 
2. Tłokinia Wielka - 1024,2 
3. Opatówek II - 988,0 
4. Opatówek III - 939,4 
5. Chełmce - 870,09 
 

MDP chłopcy:
1. Porwity - 1040,5 
2. Tłokinia Wielka I - 1031,9 
3. Tłokinia Wielka II - 1001,2 
4. Opatówek - 972,5 
5. Sierzchów - 968,9 
6. Chełmce - 918,4 
 

Kobiece i męskie drużyny pożarnicze:

Kat. ''C'' - kobiety:
1. Porwity - łącznie 118,5 
2. Chełmce - 128,3 
3. Tłokinia Wielka - 131,4 
4. Rajsko - 159,3 
 

Kat. ''A'' - mężczyźni:
1. Rajsko - 106,8 
2. Chełmce - 107,9 
3. Tłokinia Wielka - 115,5 
4. Sierzchów - 118,7 
5. Porwity - 122,7 
6. Michałów Drugi - 144,8 
 
Międzynarodowa współpraca samorządów 

W dniu 26 sierpnia 2016 r. podpisane zostało
porozumienie o międzynarodowej współpracy partner-
skiej pomiędzy gminą Opatówek a gminą Říčany w Cze-
chach. Dokument podpisał Wójt Gminy Opatówek Seba-
stian Wardęcki oraz Burmistrz Miasta Říčany Vladimír 
Kořen. W swoich przemówieniach partnerzy podkreślali 
potrzebę wspólnych kontaktów i przyjaźni polsko-
czeskiej w zjednoczonej Europie. Celem porozumienia 
jest wspieranie kontaktów międzyludzkich i społecznych 
oraz nawiązywanie i utrwalanie przyjacielskich więzi 
pomiędzy mieszkańcami obu miejscowości, a także
rozwijanie wszechstronnej współpracy pomiędzy miej-
scowościami, szczególnie w zakresie: 
- wzajemnego poznawania kultury, tradycji i historii 

narodowych, 
- wzmacniania relacji gospodarczych i kulturowych, 
- budowania relacji między instytucjami edukacyjnymi 

i naukowymi, 
- wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie zarzą-

dzania samorządem, 
- wymiany doświadczeń i współpracy w korzystaniu 

ze środków funduszy Unii Europejskiej. 
Niniejsze porozumienie finalizuje podjęte na początku 
roku starania o nawiązanie współpracy partnerskiej po-
między gminą Opatówek a gminą Říčany. Uroczyste 
podpisanie porozumienia zbiegło się z wizytą przedsta-
wicieli gminy Opatówek w składzie: Wójt Gminy Opató-
wek Sebastian Wardęcki, Przewodniczący Rady Gminy 
Paweł Bąkowski oraz Sekretarz Gminy Krzysztof Dzie-
dzic w mieście Říčany. Od 26 do 28 sierpnia, na zapro-
szenie burmistrza Vladimíra Kořena, delegacja z Opa-

tówka uczestniczyła w "Říčany Jazz Festival". Polska 
delegacja miała możliwość zwiedzenia przepięknej sta-
rówki miejskiej, zabytkowych ruin zamku oraz licznych 
obiektów sakralnych, sportowych, oświatowych i kultu-
ralnych. W czasie wizyty była również okazja do wymia-
ny informacji o bieżących sprawach obu miast partner-
skich oraz wyrażenia gotowości do organizacji wspól-
nych przedsięwzięć w przyszłości. 

Podsumowanie wizyty wygląda obiecująco - 
przedstawiciele obu gmin dążą do owocnej współpracy 
zarówno na płaszczyźnie gospodarki, jak i kultury oraz 
oświaty, które mają służyć rozwojowi i umacnianiu sto-
sunków partnerskich. 
 
Dożynki Gminno - Parafialne, biesiadnie i rodzinnie 
w Opatówku 

Coroczne święto plonów, które odbyło się w nie-
dzielę, 4 września br. na terenie przyszkolnym Zespołu
Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku, trady-
cyjnie zgromadziło tłumy mieszkańców i gości. Uroczy-
stości rozpoczęły się wejściem pocztów sztandarowych 
OSP gminy Opatówek prowadzonych przez Komendan-
ta Gminnego OSP Stanisława Barana. Z towarzysze-
niem orkiestry OSP z Chełmc, na plac dożynkowy 

wszedł barwny korowód przedstawicieli sołectw, którzy 
wnieśli bogate wieńce, kosze i inne i symbole dożynko-
we. Delegacje wsi zostały powitane przy scenie, na któ-
rej ustawiono ołtarz polowy. Wszystkie wieńce i symbole 
wyeksponowane przy scenie wymagały wiele pracy i 
twórczego wysiłku, dlatego w podziękowaniu za obec-
ność, każda delegacja otrzymała od przedstawicieli 
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władz samorządowych, z rąk Sekretarza Gminy Krzysz-
tofa Dziedzica i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 
Wojciecha Pokojowego okolicznościowy dyplom, a były
to: 

- sołectwo Borów - wieniec dożynkowy wnieśli: Da-
nuta Nurek, Teresa Juszczak, Karol Bednarek, 
Przemysław Pogorzelec. 

- sołectwo Cienia Druga - bochen chleba i plony 
wnieśli: Agnieszka, Kornelia, Patrycja i Bogusław 
Namysł.

- sołectwo Cienia Folwark - bochen chleba i kosz z 
owocami wnieśli: Anna Jakubczak, Elżbieta Antczak 
i Wacław Figiel. 

- sołectwo Chełmce - bochen chleba i plony wnieśli: 
Martyna Koliber, Wiktoria Tułacz i Krystian Krzywda. 

- sołectwo Dębe-Kolonia - bochen chleba i plony 
wnieśli: Agnieszka i Przemysław Kaczor. 

- sołectwo Michałów Drugi - wieniec dożynkowy 
wnieśli: Justyna Wietrzych, Ewa Krzywoźniak i Mi-
chał Kaczmarek. 

- sołectwo Michałów Trzeci - wieniec dożynkowy 
wnieśli: Julita Janiak, Katarzyna Jaśkiewicz, Roman 
Janiak i Paweł Jaśkiewicz. 

- sołectwo Janików - bochen chleba i plony wnieśli: 
Marlena i Tomasz Strzałka oraz Maciej Wawrzyniak. 

- sołectwo Józefów - bochen chleba i plony wnieśli: 
Wiktoria Baranowska, Dawid Kujawa i Bartosz Na-
padłek. 

- sołectwo Kobierno - bochen chleba i plony wnieśli: 
Barbara i Józef Broczek. 

- sołectwo Opatówek - wieniec dożynkowy wnieśli: 
Paulina Dębicka, Gabriela Michalak, Wiktoria Zieliń-
ska, Karolina Cebulska i Karolina Olejniczak. 

- sołectwo Porwity - wieniec dożynkowy wnieśli: 
Aneta Kujawa, Monika Grabowska i Dominik Mili-
towski. 

- sołectwo Rajsko - bochen chleba i plony wnieśli: 
Joanna Wszędobył, Karol Jaśkiewicz i Michał Łu-
czak. 

- sołectwo Rożdżały - bochen chleba i plony wnieśli: 
Ilona i Tomasz Niewiadomscy i Katarzyna Klepanda. 

- sołectwo Sierzchów - wieniec dożynkowy wnieśli: 
Patrycja Kasprzak, Dominika Szymczak, Artur 
Szymczak, i Leszek Szymański. 

- sołectwo Szulec - wieniec dożynkowy wnieśli: Hie-
ronim Przyjazny, Adam Stobienia, Anna Przyjazna i 
Paulina Mazur. 

- sołectwo Szałe - bochen chleba i plony wnieśli: Do-
rota Poniatowska i Andrzej Brodziak. 

- sołectwo Trojanów - bochen chleba i plony wnieśli: 
Gabriela i Anna Olejnik, Maciej Olejnik i Jan Kopeć.

- sołectwo Tłokinia Wielka - bochen chleba i plony 
wnieśli: Aleksandra Olejniczak i Kamil Misiak. 

- sołectwo Warszew - bochen chleba i plony wnieśli: 
Weronika Kurek i Mariusz Perskawiec. 

- sołectwo Zduny - wieniec dożynkowy wnieśli: Anna 
Marciniak, Anna Tułacz, Józef Gryczyński i Zbigniew 
Muzalewski. 

Korowód zamykali Starostowie tegorocznych dożynek: 
Anna Bartoszek z Michałowa Drugiego i Tomasz Krzyw-
da z Chełmc, przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich 
oraz Wójt Gminy Sebastian Wardęcki i Przewodniczący 
Rady Gminy Paweł Bąkowski. W imieniu gospodarzy 
prowadzący uroczystości dożynkowych przywitał
wszystkich gości, poczty sztandarowe, delegacje wsi, 
radnych gminy Opatówek, dyrektorów placówek oświa-
towych, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, 
przedstawicieli duchowieństwa, urzędów i instytucji, 
sponsorów i wystawców oraz mieszkańców. Wśród go-
ści obecni byli: poseł na Sejm RP Piotr Kaleta, członek 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzena Wo-
dzińska, przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego Piotr 
Trybek, Przewodniczący Rady Miasta Kalisza Andrzej 
Plichta, Wicestarosta Kaliski Jan Kłysz, Przewodniczący 
Rady Powiatu Kaliskiego Mieczysław Łuczak, radni Po-
wiatu Kaliskiego, Dyrektor Biura Stowarzyszenia Aglo-
meracji Kalisko-Ostrowskiej Ewa Milewska, Dyrektor 
OSRiR w Kaliszu Mirosław Przybyła, Z-ca Komendanta 
Miejskiego Policji w Kaliszu Andrzej Haraś, Wicewójt 
Szczytnik Dariusz Wawrzyniak oraz Dyrektor Banku 
Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej O/Opatówek Maria Pra-
cowita. Zaszczytną funkcję starościny tegorocznego 
święta plonów przyjęła Anna Bartoszek z Michałowa 
Drugiego, która wraz z mężem prowadzi 14 hektarowe 
gospodarstwo produkujące pszenżyto oraz pomidory w 
szklarniach. Do pełnienia funkcji starosty dożynek za-
proszono Tomasza Krzywdę z Chełmc, który prowadzi 
16 hektarowe gospodarstwo nastawione na produkcję
zbóż z przetworzeniem na pasze. 

O godzinie 15;00 rozpoczęła się msza święta 
dziękczynna za plony, którą celebrował proboszcz para-
fii Opatówek ks. Władysław Czamara, proboszcz parafii 
Rajsko ks. Piotr Bałoniak oraz proboszcz parafii Iwano-
wice ks. Paweł Jabłoński, który wygłosił homilię. W trak-
cie mszy zostały przekazane dary - symbole wdzięczno-
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ści: Starostowie Dożynek przekazali bochen chleba, 
strażacy podarowali ampułki, wino i owoce, a członkinie 
KGW przekazały komunikanty. Msza miała doniosły cha-
rakter, towarzyszył jej chór parafialny prowadzony przez 
Piotra Niegowskiego, orkiestra dęta OSP z Chełmc oraz 
organista Zbigniew Błaszczyk. Po mszy i poświęceniu 

przez proboszcza ks. Władysława Czamarę darów i 
symboli dożynkowych, nastąpiła część obrzędowa. Jak 
obyczaj każe, Starostowie Dożynek wręczyli bochen 
chleba na ręce Wójta Gminy Opatówek, aby sprawiedli-
wie podzielony, wystarczył dla wszystkich. Chleb został
przekazany przez Wójta Gminy Sebastiana Wardęckie-
go, Starostów Dożynek Annę Bartoszek i Tomasza 
Krzywdę, Przewodniczącego Rady Gminy Pawła Bą-
kowskiego, Sekretarza Gminy Krzysztofa Dziedzica i 
proboszcza parafii Opatówek Władysława Czamarę
wszystkim zebranym, jako symboliczny gest dzielenia 
się chlebem. Nie zabrakło również staropolskiego zwy-
czaju "Obtańczenia chleba", do którego panie z Koła
Gospodyń Wiejskich zaprosiły zebranych gości. 

Część oficjalna była także okazją do składania 
życzeń rolnikom, sadownikom, ogrodnikom i hodowcom 
oraz skierowania do nich ciepłych słów z uznaniem za 
ciężką pracę. Jako pierwszy głos zabrał Wójt Gminy Se-
bastian Wardęcki dziękując rolnikom za całoroczny trud 
oraz przygotowanie wieńczących żniwa Dożynek. W 
swoim wystąpieniu zapewnił, że podział chleba będzie 
sprawiedliwy. Jednocześnie życzył, aby chleba nigdy ni-
komu nie zabrakło w naszej gminie i naszej Ojczyźnie. 
Życzenia i podziękowania złożyli również goście. Głos 
zabrali: Piotr Kaleta, Marzena Wodzińska, Piotr Trybek, 
Jan Kłysz i Mieczysław Łuczak. Życzenia dla rolników 
przesłali: Sekretarz Stanu w MSZ Jan Dziedziczak, po-
seł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb, sena-
tor Łukasz Mikołajczyk posłowie - Bożena Henczyca, 
Andżelika Możdżanowska, Jerzy Kozłowski, Jan Mosiń-
ski, Adam Szłapka, Wicemarszałek Województwa Wiel-
kopolskiego Krzysztof Grabowski, radny Sejmiku Woje-
wództwa Wielkopolskiego Mikołaj Grzyb, Prezes WIR 
Piotr Walkowski oraz Wójt Gminy Rozprza Janusz Ję-
drzejczyk. 

W tym roku, bardzo bogate w płody ziemi, jadło i
napitki, a do tego pięknie i pomysłowo udekorowane, 
stoły biesiadne przygotowały sołectwa: Borów, Chełmce, 
Cienia Druga, Michałów Drugi, Michałów Trzeci, Porwity, 
Sierzchów, Szałe, Szulec, Opatówek oraz Związek Eme-
rytów i Rencistów Koło w Opatówku. Dodatkową atrak-
cją było stoisko promocyjne Gminy Opatówek, w którym 

najmłodsi otrzymali kolorowe balony, chleb z nutellą, sło-
dycze, napoje, a dorośli tradycyjny chleb ze smalcem i 
kiszonym ogórkiem. Każde stoisko otrzymało podzięko-
wanie w formie symbolicznych pucharków, jako wyraz 
wdzięczności i uznania za włożony trud w przygotowanie 
bogatych, pięknie udekorowanych stoisk. 

Po zakończeniu części oficjalnej, wszyscy za-
proszeni goście, organizatorzy, mieszkańcy gminy i oko-
lic chętnie i tłumnie korzystali z przygotowanych atrakcji. 
Dzieciom przygotowane zostały niespodzianki w postaci 
różnorodnych zabaw i konkursów, malowania twarzy, 
dmuchanych zjeżdżalni, trampolin, kul wodnych i kolejki 
torowej. Dużym powodzeniem cieszyły się stoiska pro-
mocyjne, stoiska z jadłem i napojami oraz zabawkami. 
Czas umilała muzyka w wykonaniu kapeli ludowej "Sami 
Swoi" z Opatówka, Zespołu Śpiewaczego Opatowianie, 
finalistów Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej 
oraz pokazy grup tanecznych "CDN...". Głośny śmiech 
rozbrzmiewał podczas występu kabaretu "Dziura". Wie-
czorem ze swoim recitalem wystąpiła gwiazda wieczoru 
- Don Vasyl. 

Organizatorami tegorocznego rolniczego święta 
byli: Komitet Organizacyjny, Gminny Ośrodek Kultury w 
Opatówku, Urząd Gminy w Opatówku, Parafia Opató-
wek, Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opa-
tówku. Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy współ-
pracowali przy organizacji i realizacji tego wspólnego, 

rolniczego święta. Podziękowania należą się wszystkim 
druhom strażakom, w szczególności z jednostek OSP w 
Borowie, Opatówku i Tłokini Wielkiej, paniom z Kół Go-
spodyń Wiejskich, radnym oraz mieszkańcom gminy 
Opatówek, którzy przygotowali bogate stoły biesiadne. 
Dziękujemy także sponsorom, dzięki którym ten dzień
był tak bogaty i wyjątkowo udany. Oto oni: 
- Agent Ubezpieczeniowy Dorota Poniatowska, Szałe
- Apteka ESKULAP s.c., Romańczyk Krzysztof, Opa-

tówek 
- Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej Oddział w Opa-

tówku 
- Konrad Bendykowski, Trojanów 
- Biuro Rachunkowe, Honorata Waliś, Chełmce 
- Paweł Brodziak, Szałe
- Andrzej Brodziak, Szałe
- BUD-AN sp. z o.o., Tuliszków 
- Centrum Rolnicze AVENA Łuczak & Żarnecki, Szu-

lec 
- DOMCAR sp. z o.o., Kalisz 
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- Firma Handlowa ANNA, Bogdan Kozanecki, Opató-
wek 

- FHU BUDMAR Plus, Anita Grabarczyk, Piotrów 
- Firma OMEGA, Piotr Kwiatkowski, Kalisz 
- Firma KOMPLAST, Jarosław Ficner, Szałe
- JUTRZENKA Colian Opatówek, Jan Kolański 
- KALDROG Zakład Budowlano-Drogowy, Damian 

Dzikowski, Kalisz 
- Lidia Horti-Logistic, Mirosław Gimla, Opatówek 
- MAT-BUD H.P. M. Pawlak s.c, Tłokinia Kościelna 
- Jolanta i Artur Matysiakowie, Opatówek 
- Władysław Mizier, Kalisz 
- Dorota i Paweł Naszyńscy, Opatówek 
- PHU FARMER, Krzysztof Wyrembski, Błaszki 
- PH IRWAX, Zbigniew Gajewski, Opatówek 
- PHUP ASO Opatówek, Tłokinia Kościelna 
- Piekarnia STAROPOLSKA, Iwanowice 
- Wiktor Piętka, Smółki 
- PPHU Agromechanika s.c., J. Mikołajczyk, J. Saga-

nowski, Opatówek 
- PPHU BEDNARZ, Paweł Bednarek, Kolonia Koka-

nin 
- PPHU KRIS, Krystyna i Grzegorz Olczakowie, Opa-

tówek 
- Dariusz Rodecki, Kalisz 
- Transport Osobowy, Julian i Krystyna Jaszek, Koź-

minek 
- Aleksandra i Jarosław Wanga, Szulec 
- WC Serwis, Zabrze 
- Ilona i Zbigniew Wojtaszczykowie, Tłokinia Mała
- Zakład Cukierniczy, Jadwiga Mencel, Opatówek 
 
Rajd Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 

Osiem drużyn z siedmiu jednostek OSP z terenu 
gminy Opatówek: Borowa, Chełmc, Cieni Drugiej, Cieni 
Pierwszej, Michałowa Drugiego, Opatówka oraz Sierz-
chowa wzięło udział w IX Gminnym Rajdzie Młodzieżo-
wych Drużyn Pożarniczych. Młodzież wzięła udział w
rajdzie, aby doskonalić sprawność fizyczną, populary-
zować turystykę pieszą, pogłębiać wiedzę z zakresu po-
żarnictwa, popularyzować młodzieżowe drużyny pożar-
nicze, a przede wszystkim, aby się dobrze bawić. Rajd 
rozpoczął się na placu przy Cegielni w Cieni Pierwszej, 
gdzie oprócz spraw organizacyjnych, przyszli strażacy - 
ochotnicy wysłuchali prelekcji na temat historii terenu 
wygłoszonej przez p Jadwigę Miluśką - Stasiak. 

Uczestnicy mieli do pokonania trasę liczącą oko-
ło 6 km, która wiodła z Cieni Pierwszej do Michałowa 
Drugiego. Poszczególne drużyny, według wylosowanej 
kolejności, wyruszyły na trasę i przy strażnicy OSP Cie-
nia Pierwsza przystąpiły do pierwszej konkurencji rajdo-
wej, jaką była sztafeta sprawnościowa z pyrą. Maszeru-
jąc dalej wyznaczoną trasą, uczestnicy rajdu napotkali 
kolejne punkty kontrolne z konkurencjami: rozpoznanie 
sprzętu strażackiego, śpiew lub recytacja hymnu stra-
żackiego "Rycerze Floriana", rzut do obręczy, ciuciu-
babka czyli piłka nożna, znajomość dystynkcji strażac-
kich oraz składów osobowych zarządów w "swojej" jed-
nostce OSP oraz konkurs wiedzy o regionie. Na trasie 
rajdu każdej drużynie towarzyszył pełnoletni opiekun. 
Dla nich zorganizowana była ostatnia konkurencja - ga-
szenie pożaru z dojazdem na specjalnym pojeździe po-
żarniczym. W tym roku wyniki konkurencji dla opiekunów 
wliczały się do generalnej klasyfikacji drużyny. 

Rajd zakończył się wspólnym strażackim ogni-
skiem oraz wręczeniem pucharów i dyplomów. W klasy-
fikacji generalnej rajdu najlepsza okazała się Młodzie-
żowa Drużyna Pożarnicza z Sierzchowa, drugie miejsce 
zajęła drużyna MDP z Cieni Drugiej, a na trzeciej pozycji 
uplasowała się drużyna z Michałowa Drugiego. Drużyny 

z Cieni Drugiej i Michałowa Drugiego walczyły o drugie 
miejsce w dogrywce. Organizatorami rajdu, nad którym 
patronat objął Wójt Gminy Sebastian Wardęcki, byli: Za-
rząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP w Opatówku oraz Ochotnicze Straże Po-
żarne z terenu gminy. Rolę gospodarza pełnili druhowie 
z OSP w Cieni Pierwszej oraz z OSP w Michałowie Dru-
gim. Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim oso-
bom i instytucjom, które pomogły w organizacji rajdu 
oraz wszystkim jego uczestnikom. Do zobaczenia na ko-
lejnym rajdzie! 
 
Rajd "Barwy Jesieni" 

7 października br. odbył się XVII Rajd "Barwy 
Jesieni" w miejscowościach Rożdżały i Słoneczna. 
Uczestniczyło w nim 300 uczniów (wraz z opiekunami) 
ze szkół miasta Kalisza i powiatu kaliskiego. Cele rajdu 
to: popularyzacja turystyki pieszej i kolarskiej, budzenie 

wrażliwości na piękno przyrody, promowanie edukacji 
regionalnej, popularyzacja idei zdobywania odznak tury-
styki kwalifikowanej, poznawanie piękna Ziemi Kaliskiej 
oraz doskonalenie realizacji podstawy programowej w 
terenie dla takich przedmiotów jak: przyroda, geografia, 
biologia, historia, w-f i matematyka. 
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Organizatorzy zaprosili uczestników do udziału
w następujących konkursach: konkurs krajoznawczy 
"Znam Ziemię Kaliską" (pytania z zakresu geografii i hi-
storii Ziemi Kaliskiej), konkurs dendrologiczny (rozpo-
znawanie drzew i krzewów po liściach), projekt znaczka 
na rajd następny, wygląd grupy (strój turystyczny, propo-
rzec) oraz wykonanie piosenki turystycznej. Punkty zdo-
byte w poszczególnych konkurencjach decydowały o
miejscu drużyny w klasyfikacji ogólnej. 
 
Wyniki:

projekt znaczka na rajd następny:
I miejsce - Wiktoria Gralińska, Patrycja Kliber (SP w 
Opatówku) 
II miejsce - Marta Strzegiecka (SP nr 9 w Kaliszu) 
III miejsce - Ekoósemka (SP nr 8 w Kaliszu) 
 

konkurs krajoznawczy:
I miejsce - Aleksandra Grzelak, Maria Krysiak (SP nr 9 w 
Kaliszu) 
II miejsce - Jakub Cieślak, Wojciech Dziedzic (Gimna-
zjum w Opatówku) 
III miejsce - Natalia Wągrowska, Filip Brelak (SP w Opa-
tówku) 
 

konkurs dendrologiczny
I miejsce - Marcin Plutecki, Julia Gołębiewska (SP nr 9 
w Kaliszu) 
II miejsce - Martyna Wosiek, Julia Łuczak (Gimnazjum w 
Opatówku) 
III miejsce - Zuzanna Bączkiewicz, Kacper Adamczak 
(SP nr 11 w Kaliszu) 
 

konkurs dla opiekunów "Pic na wodę - fotomontaż":
I miejsce - p. Monika Raniś (SP nr 9 w Kaliszu) 
II miejsce - p. Daria Borwik (SP nr 8 w Kaliszu) 
III miejsce - p. Dorota Skinder (SP w Opatówku) 
 

W klasyfikacji ogólnej zwyciężyła Szkoła Pod-
stawowa nr 9 z Kalisza, II miejsce zdobyło Gimnazjum z 
Opatówka, a III Szkoła Podstawowa Nr 11 z Kalisza. 
Komandorem Rajdu był Mateusz Przyjazny, a w skład 
jury wchodziły panie: Danuta Urbaniak, Iwona Konopka-
Kapitaniak oraz Agnieszka Figiel. Uczniowie i opiekuno-
wie chętnie i licznie uczestniczyli w przygotowanych 
konkursach. 

Nagrody dla zwycięzców ufundowali: Starosta 
Kaliski, Wójt Gminy Opatówek, Kaliski Oddział PTTK im. 
Stanisława Graevego, Urząd Miejski w Kaliszu, Lasy 
Państwowe - Nadleśnictwo Kalisz oraz redakcja kwar-
talnika "Echa leśne". Dyplomy, puchary i nagrody wrę-
czali: Krzysztof Dziedzic - radny Powiatu Kaliskiego i 
jednocześnie Sekretarz Gminy Opatówek oraz Mateusz 
Przyjazny - Prezes Kaliskiego Oddziału PTTK im. Stani-
sława Graevego. 

Organizatorami rajdu byli: Starostwo Powiatowe 
w Kaliszu, Zespół Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatów-
ku, Urząd Gminy w Opatówku, Kaliski Oddział PTTK im. 
Stanisława Graevego oraz Lasy Państwowe - Nadleśnic-
two Kalisz. Współorganizatorem był Zespół Szkół im. St. 
Mikołajczyka w Opatówku. Uczniowie w składzie: Karoli-
na Harędarz (kl. IIaT), Daria Kępska (kl. IIaT), Weronika 
Majchrzak (kl. IIaT), Karolina Piekarska (kl. IIaT), Robert 
Liberacki (kl. IVaT), Krystian Majerowicz (kl. IVaT) i Pa-
tryk Szczęsny (kl. IVaT) pomagali w pracach organiza-
cyjno - porządkowych. 
 

Międzynarodowy Festiwal Organowy "Jesień Orga-
nowa - Chełmce 2016" 

Od 11 września trwał I Międzynarodowy Festiwal 
Organowy "Jesień Organowa - Chełmce 2016" pod pa-
tronatem Biskupa Kaliskiego Edwarda Janiaka. Celem 
festiwalu była promocja zabytkowych organów znajdują-
cych się w kościele pw. Narodzenia NMP w Chełmcach. 
Koncert inauguracyjny, który odbył się 11 września był
okazją do zaprezentowania niecodziennego i ciekawego 
zestawienia organów z gitarą klasyczną. Wykonawcami 
koncertu, który zabrzmiał w chełmieckim kościele, byli: 
Łukasz Mosur - kaliski organista, absolwent studiów or-
ganistowskich w Warszawie, Lubece oraz Hamburgu, 
który jednocześnie jest dyrektorem artystycznym festi-
walu oraz Romuald Erenc - gitarzysta, który wystąpił ja-
ko solista, mieszkający w Sieradzu, ale związany z Kali-
szem poprzez Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM. 

Koncert poprowadził Mateusz Walczak, dyrektor 
organizacyjny festiwalu, a słowo powitania i wstępu skie-
rował do uczestników gospodarz świątyni - ks. kan. Je-
rzy Salamon, proboszcz parafii pw. Narodzenia NMP w 
Chełmcach. Program koncertu był bogaty i różnorodny - 
obok utworów organowych, takich jak choćby IV Sonata 
B-dur op. 65 Felixa Mendelssohn-Bartholdy’ego, znala-
zły się utwory gitarowe, jak np. wieńczący główną część 
występu "Concierto de Aranjuez" J. Rodrigo, a także
aranżacje utworów lutniowych, np. kompozycja Antonio 
Vivaldiego - Koncert lutniowy D-dur RV 93. Koncert za-
kończył się podwójnym bisem, a jako ostatni utwór wy-
brzmiała kompozycja Romualda Erenca - hołd ofiarom 
World Trace Center (w dniu koncertu przypadła 15. 
rocznica zamachów na WTC). 

Na koncert 25 września zaproszono Juhee Lee - 
organistkę z Korei Południowej, wykształconą w Niem-
czech, która tuż po występie w Chełmcach odlatywała
do rodzinnego Seulu objąć stanowisko asystenta profe-
sora w Narodowej Akademii Sztuk w Seulu. Towarzy-
szyła jej kaliska sopranistka Małgorzata Piotrowska, któ-
ra kontynuuje swoją naukę w Białymstoku. Program 
koncertu obejmował dzieła wielkich kompozytorów orga-
nowych jak np.: Jan Sebastian Bach, Dietrich Buxtehu-
de, Max Reger. Ponadto zabrzmiały arie, m.in. z Pasji 
Św. Jana. 

Trzeci, ostatni koncert w ramach festiwalu odbył
się 9 października. Tym razem wykonawcą był organista 
ze Słowacji František Beer. Pochodzący z Koszyc mu-
zyk, w latach 2006-2011 studiował w Konserwatorium w 
Koszycach i Bratysławie. W 2009 roku uhonorowany zo-
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stał pierwszą nagrodą w konkursie organowym w Braty-
sławie. W roku 2015 ukończył studia licencjackie na kie-
runku Muzyka Kościelna w Musikhochschule w Lubece 
(Niemcy) w klasie organów prof. Franza Danksa-
gmüllera. Obecnie jest studentem studiów II stopnia ma-
ster of music na tej samej uczelni. W latach 2002-2013 
pracował jako organista kościoła dominikańskiego w Ko-
szycach (Słowacja), a w latach 2013-2015 jako Assi-
stent-Organist w kościele św. Jakuba w Lubece. Wielką
sławę na Słowacji przyniósł mu jego kanał w serwisie in-
ternetowym YouTube, w którym systematycznie publiku-
je opracowania słowackich pieśni kościelnych oraz spo-
sób ich wykonania. 

Tradycyjnie, koncert rozpoczął się od krótkiej 
improwizacji z wykorzystaniem ruchomego prospektu 
organów - aniołków, z których każdy wyposażony jest w 
grający dzwonek. Następnie w ramach solowego recitalu 
František'a Beer'a, obok dzieł J. S. Bacha czy W. A. Mo-
zarta, melomani usłyszeli utwory współczesne oraz im-
prowizacje na tematy m.in. polskich pieśni kościelnych. 
Jako temat do improwizacji wykonawca wraz z dyrekto-
rem artystycznym Łukaszem Mosurem wybrali pieśń ko-
ścielną "Z dawna Polski Tyś królową". Koncert popro-
wadził oraz słowo o muzyce wygłosił Mateusz Walczak, 
dyrektor organizacyjny festiwalu. Po koncercie specjalne 
podziękowania otrzymał gospodarz chełmieckiej świąty-
ni - ks. kan. Jerzy Salamon. 

Dodatkowymi wydarzeniami związanymi z przy-
jazdem słowackiego organisty była rozmowa w studiu 
Radia Rodzina w ramach audycji Łukasza Mosura "Za-
cznij od Bacha" oraz wygłoszenie otwartej prelekcji nt. 
roli organów w liturgii i poprowadzenie warsztatów gry 
dla uczniów Diecezjalnego Studium Organistowskiego w 
Kaliszu. 

Organizatorzy Festiwalu: Fundacja "Inicjatywa 
dla Opatówka", grupa nieformalna Miłośnicy Muzyki Or-
ganowej oraz parafia pw. Narodzenia NMP w Chełm-
cach dziękują wszystkim ludziom dobrej woli, dzięki któ-
rym wydarzenie odbyło się w godny sposób. W sposób 
szczególny podziękowania kierujemy w stronę patronów 
oraz partnerów festiwalu. Festiwal został objęty Patrona-
tem Honorowym Biskupa Kaliskiego Edwarda Janiaka 
oraz mediów diecezjalnych: Radia Rodzina, Dwutygo-
dnika Opiekun oraz Telewizji Dom Józefa. Projekt był
dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich. 
 
Zagraniczna wizyta w Marianówce na Ukrainie 

W dniach 7-10 października br. delegacja z gmi-
ny Opatówek udała się z wizytą do Marianówki na Ukra-
inie - niewielkiej miejscowości zlokalizowanej w obwo-
dzie żytomirskim. Na zaproszenie tamtejszych władz w 
wyjeździe uczestniczyli: Wójt Gminy Opatówek Seba-
stian Wardęcki oraz Przewodniczący Rady Gminy Opa-
tówek Paweł Bąkowski. Sobota, 8 października była
dniem przeznaczonym na zapoznanie się z miejscowo-
ścią. Zwiedzanie rozpoczęto od wizyty w hucie szkła, w 
której pracuje ponad 400 mieszkańców Marianówki i 
okolicznych wiosek. Jest to główny pracodawca w regio-
nie. Delegacja z Polski zapoznała się z historią przed-
siębiorstwa oraz procesem produkcyjnym wyrobu bute-
lek do farmaceutyków. Po wizycie w fabryce gospodarze 
zaprosili gości w odwiedziny do miejscowej szkoły śred-
niej i przedszkola, gdzie wizytowano poszczególne klasy 
i bibliotekę. Największe zainteresowanie wzbudziły od-

wiedziny w klasie, gdzie dzieci uczą się języka polskiego 
oraz wizyta przy tablicy upamiętniającej ochotników wal-
czących w Donbasie z separatystami i Rosyjską agresją
na Ukrainę. Szczególne miejsce poświęcone jest byłemu 
uczniowi szkoły, Wadimowi Paszkowskiemu, który po-
legł w walkach w Donbasie, a jego grób znajduje się na 
miejscowym cmentarzu. Przy zwiedzaniu przedszkola 
zaskoczeniem było to, że zostało ono wybudowane i 
wyposażone w kilka miesięcy dzięki staraniom dyrekcji 
huty szkła. Kolejną atrakcją była wizyta w lasach w oko-
licach wsi Jawne, gdzie można podziwiać żyjące w re-
zerwacie daniele i dziki. Zwierzęta pozwalały karmić się
z ręki. Po dniu pełnym wrażeń w tamtejszym leśnictwie 
zorganizowano uroczystą kolację, gdzie serwowano tra-
dycyjne potrawy regionalne. 

W niedzielę, 9 października delegacja z Opa-
tówka miała okazję uczestniczyć w uroczystych obcho-
dach Dnia Marianówki - święta wszystkich mieszkań-
ców. Przygotowano wiele atrakcji: wesołe miasteczko, 
występy artystyczne lokalnych zespołów i solistów, rę-
kodzielnictwo, rysunki i wyroby cukiernicze zrobione 
przez dzieci, które można było nabyć za symboliczną
kwotę, a dochód przekazano na cele charytatywne. Po 
części oficjalnej delegacja wzięła udział w uroczystym 
obiedzie organizowanym przez dyrekcję huty szkła. 
Głównym celem wizyty było jednak podpisanie listu in-
tencyjnego wyrażającego wolę nawiązania partnerskich 
relacji przez oba samorządy. Zawarcie aktu odbyło w
poniedziałek, 10 października, podczas uroczystego po-
siedzenia miejscowej rady w budynku zarządu Maria-
nówki. W trakcie spotkania strona ukraińska zaprezen-
towała również film opisujący ich miejscowość. Wizyta 
była okazją do wymiany informacji o bieżących spra-
wach obu miejscowości oraz wyrażenia gotowości do 
organizacji wspólnych przedsięwzięć w przyszłości. 
Podsumowanie wizyty wygląda obiecująco. Przedstawi-
ciele obu miejscowości dążą do owocnej współpracy 
zwłaszcza w dziedzinie kultury oraz oświaty, która ma 
służyć rozwojowi i umacnianiu stosunków partnerskich. 
 
Gminny Dzień Edukacji Narodowej 

13 października, z okazji Dnia Edukacji Narodo-
wej, w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku odbyła
się uroczystość przygotowana przez uczniów Zespołu
Szkół im. Jana Pawła II w Chełmcach pod opieką pań:
Katarzyny Juskowiak i Damiany Rutkowskiej przy 
współpracy Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego 
Szkół Gminy Opatówek. Uroczystość rozpoczęła się od 
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złożenia życzeń wszystkim pracownikom oświaty przez 
Wójta Gminy Opatówek Sebastiana Wardęckiego. 
Obecni byli także: Przewodniczący Rady Gminy Paweł
Bąkowski, Sekretarz Gminy Opatówek Krzysztof Dzie-
dzic oraz Radni Gminy Opatówek. W trakcie uroczysto-
ści przedstawiciele władz samorządowych wręczali 
wszystkim obecnym słodkie upominki. 

W krótkim programie artystycznym młodzież
przedstawiła historię polskiej piosenki, począwszy od lat 
30 XX w. po czasy współczesne. W rolach głównych 
wystąpiły: Karolina Bzderek, Milena Kowalczyk, Maja 
Guzielak i Weronika Rosińska. Szlagiery z minionych lat 
zaśpiewali uczniowie przygotowani przez p. Damiana 
Pyrka: Natalia Bora, Monika Kaźmierczak, Karolina Ko-
tala, Wiktoria Kowalczyk, Wiktoria Tułacz oraz Łukasz 
Łuczak. Pokaz wzbogaciła prezentacja multimedialna 
przygotowana przez gimnazjalistę Jakuba Mikietyna. 

Miłym akcentem było również pojawienie się
"kwiaciarek", które obdarowały kwiatami każdego 
uczestnika imprezy. W organizacji uroczystości pomaga-
li również uczniowie: Jakub Sobiś, Piotr Przepiórka i Ma-
rian Brodziak. Zaproszeni goście zostali obdarowani 
pamiątkowymi kartkami z życzeniami przygotowanymi 
przez panie: Iwonę Poradę i Annę Kornacką-Paszek. Po 
części artystycznej odbyła się biesiada przy muzyce 
"Znanego Zagranicznego Zespołu" prowadzonego przez 
p. Damiana Pyrka. Była ona okazją do spotkań i rozmów 
kilku pokoleń nauczycieli i pracowników obsługi szkół z
terenu całej gminy. 
 
Powiatowe Spotkanie z Kulturą

21 października 2016 r. w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Opatówku, na zaproszenie Starosty Kaliskiego 
Krzysztofa Nosala i Wójta Gminy Opatówek Sebastiana 
Wardęckiego, odbyło się Powiatowe Spotkanie z Kultu-
rą, które było okazją do uhonorowania najlepszych - po-
dziękowania ludziom kultury za ich pracę i zaangażowa-
nie w działalność na rzecz rozwoju i promocji powiatu 
kaliskiego. W GOK w Opatówku spotkali się członkowie 
zespołów tanecznych, kapel ludowych, pracownicy bi-
bliotek, muzeów, organizatorzy imprez z powiatu kali-
skiego. W uroczystościach wzięli udział: Starosta Kaliski, 
Wicestarosta, Przewodniczący Rady Powiatu oraz w 
imieniu samorządu gminnego Sekretarz Gminy Krzysz-
tof Dziedzic i Przewodniczący Rady Gminy Paweł Bą-
kowski. 

Życzenia okolicznościowe przekazali: poseł na 
Sejm RP i Wiceminister Spraw Zagranicznych Jan Dzie-

dziczak, Wicewojewoda Wielkopolski Marlena Maląg
oraz Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego 
Krzysztof Grabowski. Specjalne życzenia i podziękowa-
nia zostały przekazane od władz samorządowych Gminy 
Opatówek na ręce Starosty Kaliskiego Krzysztofa Nosa-
la, Dyrektor GOK Mieczysławy Jaskuły i pracownika 
GOK Zofii Gąsiorowskiej, za wieloletnie zaangażowanie 
na rzecz kultury, liczne wspólne inicjatywy, także remon-
towo-inwestycyjne. 

W trakcie uroczystości Starosta Kaliski wręczył
nagrody finansowe, które otrzymali: Kapela Biesiadna ze 
Stawiszyna, Agnieszka Jurek z Blizanowa, Marta Filip-
czak z Brzezin, Aleksandra Marciniak-Podłużny z Go-
dziesz Wielkich, Jadwiga Zymon z Bogdanowa, Mariusz 
Trzciński z Liskowa, Elżbieta Aleksander z Liskowa, 
Mieczysława Jaskuła z Opatówka, Zofia Gąsiorowska z 
Opatówka, Mariusz Janiak ze Szczytnik, Zespół Folklo-
rystyczny "Korzeniewianki", Kapela "Złote Kłosy" ze 
Szczytnik oraz Kapela Biesiadna "Dysonans". 

Nagrody honorowe otrzymali: Ewa Kowalczyk-
Wiśniewska z Piotrowa, Halina Grzegorek z Cekowa Ko-
lonii, Piotr Wypych z Żelazkowa, Paweł Olejniczak z Że-
lazkowa, ks. Grzegorz Mituła z Borkowa Starego oraz 
Zespół Śpiewaczy "Ale babki" z Kościelca. Podziękowa-
no także pracownikom Muzeum Historii Przemysłu w
Opatówku. Nagrody otrzymali: Jerzy Marciniak, Jarosław 

Dolat, Elżbieta Matysiak, Klaudia Filipczak, Grzegorz 
Wejman, Ewa Kwiatkowska, Jadwiga Miś, Ewa Kłysz, 
Jacek Antczak, Aleksandra Frankiewicz oraz Urszula 
Janicka. Z okazji 15-lecia działalności Zespołu Kabare-
towo - Ludowego "Niechcice" nagrodę specjalną odebra-
ła szefowa grupy - Lucyna Kaźmierczak. Wyróżniono 
także Grażynę Przybylską - kustosz dworku Marii Dą-
browskiej w Russowie. 
 
Wspólny Śpiew Pieśni Patriotycznych 

Tradycyjnie, 10 listopada 2016 r., w przeddzień
Narodowego Święta Niepodległości, mieszkańcy gminy 
Opatówek tłumnie spotkali się na wspólnym śpiewaniu 
polskich pieśni patriotycznych. Jak co roku sala Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Opatówku zapełniła się po 
brzegi, gromadząc ponad 200 osób. Wśród przybyłych 
byli: ks. prałat Władysław Czamara, przedstawiciele 
władz samorządowych: Wójt Gminy Opatówek Seba-
stian Wardęcki, Przewodniczący Rady Gminy Paweł Bą-
kowski, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wojciech Po-
kojowy i Marek Szlenkier, Radni Gminy: Marlena Kier-
mas-Gruszka, Mariusz Małoburski i Grzegorz Janik, Dy-



Wiadomości Gminne str. 21/48 

rektor Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku Mieczy-
sława Jaskuła, Dyrektor Gimnazjum w Opatówku Jolan-
ta Pokojowa, Komendant Gminny OSP Stanisław Baran 
oraz przedstawiciele Chóru Parafialnego Opatówek. 

Prowadzącym uroczystość był Sekretarz Gminy 
Opatówek Krzysztof Dziedzic, który podkreślił ogromne 
znaczenie i podniosły charakter spotkania słowami Pa-
pieża Jana Pawła II "Narody, które tracą pamięć giną". 
W części artystycznej zaprezentowali się uczniowie 
Gimnazjum w Opatówku w montażu słowno-muzycznym 
"Niepodległa, Niepokorna" pod kierunkiem historyka Bo-
żeny Banasiak. Swoim przedstawieniem gimnazjaliści 
oddali hołd bohaterom broniącym polskości w czasach 
zaborów oraz walczącym o wolność i honor narodu. 
Oprawę muzyczną zapewnił chór szkolny pod opieką
Anny Nowackiej. Występ uczniów wzbudził ogromny po-
dziw zebranych i został nagrodzony gromkimi brawami 
przez zebranych, a przez włodarzy gminy - słodkim 
upominkiem. 

Do wspólnego śpiewu polskich pieśni patrio-
tycznych przygotowane i rozdane zostały śpiewniki za-
wierające najbardziej znane utwory, a wieczór rozpoczę-
to uroczystym odśpiewaniem hymnu państwowego. Da-
lej zabrzmiały pieśni: "Płynie Wisła", "Rota Piłsudczy-
ków", "Przybyli ułani pod okienko", "Zielony mosteczek", 
"Prosił car", "Pierwsza kadrowa", "Wojenko, wojenko", 
"Pieśń Legionów Polskich" oraz "Marsz I Brygady". Kon-
cert Patriotyczny oraz Wspólny Śpiew poprowadzili arty-
ści scen kaliskich z Agencji Promocji Kultury. Podsumo-
waniem spotkania był słodki poczęstunek dla wszystkich 
zgromadzonych. Władze samorządowe składają ser-
deczne podziękowania za zaangażowanie i udział w or-
ganizacji uroczystości wspólnego śpiewu: dyrektorowi i 
pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku 
oraz dyrektorowi, gronu pedagogicznemu i uczniom 
Gimnazjum w Opatówku, a w szczególności mieszkań-
com gminy, za coroczny, niezawodny udział w koncercie 
patriotycznym. 
 
145 rocznica powstania chóru przy parafii w Opa-
tówku 

21 listopada 2016 r., w przeddzień święta św. 
Cecylii - patronki chórów kościelnych, Towarzystwo 
Chóru Kościelnego im. Stanisława Moniuszki przy parafii 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Opatówku obcho-
dziło 145. rocznicę powstania chóru. Z tej okazji w nie-
dzielne popołudnie została odprawiona w kościele para-
fialnym w Opatówku uroczysta msza św. w intencji chóru 

i zmarłych chórzystów. Chór w swoich galowych strojach 
zajął miejsce na eksponowanym miejscu na stopniach 
ołtarza. Wystąpił już przed mszą św., śpiewając Hymn 
do świętej Cecylii i włączał się śpiewem do koncelebry 
mszy św. sprawowanej przez proboszcza parafii w Opa-
tówku ks. Władysława Czamarę i wikariusza ks. Jacka 
Krzemińskiego. W wykonaniu chóru pod dyrekcją Toma-
sza Niegowskiego wierni mogli usłyszeć kolejne utwory: 
"Zmiłuj się nade mną", "O Chryste, Królu serc" i "Jeden 
jest tylko Pan". Po zakończonej mszy św. chór otrzymał
zasłużone oklaski od wszystkich uczestników mszy św., 
w tym od przedstawicieli władz samorządowych. 

Trudno wyobrazić sobie liturgię mszy św. bez 
śpiewu. Muzyka chóralna jest obecna w kościołach kato-
lickich od czasu wprowadzenia chrześcijaństwa, o czym 
wiemy głównie z zachowanych nut i ksiąg liturgicznych. 
O bardzo dawnych chórach wiadomo niewiele. Pierwsze 
informacje o założeniu organizacji chóralnej w Opatówku 
pochodzą z II połowy XIX w., kiedy to artysta teatrów 
warszawskich - Leon Pawlewski zakładał chóry, tzw. Or-
feony w Kaliszu i okolicach, także w Opatówku. Później 
zespoły chóralne, które niejednokrotnie występowały
także jako teatry amatorskie, prowadzili kolejni organiści. 
Od początku 2010 r. dyrygentem chóru kościelnego w 
Opatówku liczącego obecnie kilkanaście osób jest Ta-
deusz Niegowski. 

Po uroczystej mszy św. chórzyści wraz z zapro-
szonymi gośćmi: ks. proboszczem Władysławem Cza-
marą, Wójtem Gminy Opatówek Sebastianem Wardęc-
kim, Sekretarzem Gminy Krzysztofem Dziedzicem, by-
łym zasłużonym chórzystą Zygmuntem Lintnerem, ks. 
Mariuszem Kubisiakiem, Janem Stasiakiem i Jadwigą
Miluśką-Stasiak udali się do sali GOK-u na spotkanie. 
Podziękowania za wieloletnią społeczną pracę na rzecz 
parafii i gminy Opatówek złożyli chórzystom przedstawi-
ciele władzy, którzy także ufundowali okolicznościowy 
tort i ciasto. Jadwiga Miluśka-Stasiak przekazała chó-
rzystom opracowania historyczne o opatóweckim chó-
rze. Członkowie chóru złożyli serdeczne podziękowania 
swojemu dyrygentowi Tomaszowi Niegowskiemu, śpie-
wając tradycyjne Plurimos annos i wręczając mu kwiaty 
oraz pozytywkę w formie fortepianu. 

Spotkanie upłynęło w bardzo serdecznej atmos-
ferze. Były rozmowy o tradycjach chóralnych w Opatów-
ku, o wieczorach pieśni patriotycznych i o wieczorach 
kolęd. Ciekawym akcentem były pieśni wykonane przez 
Zygmunta Lintnera, w tym ballada o kryminalnym wyda-
rzeniu w przedwojennym Opatówku. Spotkanie trwało do 
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późnego wieczora będąc kolejną okazją do wspólnego 
śpiewu znanych i lubianych polskich pieśni patriotycz-
nych i ludowych. Śpiew, który jest czynną formą uczest-
niczenia w kulturze, łączy ludzi, pozwala na zachowanie 
narodowej tradycji oraz poznanie kultury muzycznej in-
nych krajów, daje wiele zadowolenia i jest wspaniałą 
formą spędzania wolnego czasu. 
 
Dzień Seniora 

23 listopada 2016 r. w sali Gminnego Ośrodka 
Kultury w Opatówku odbył się Dzień Seniora. Inicjatorem 
tego spotkania był Wójt Gminy Opatówek we współpracy 
z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Kołem 

Gospodyń Wiejskich. W spotkaniu uczestniczyli człon-
kowie Koła Gospodyń Wiejskich w Opatówku, Towarzy-
stwa Przyjaciół Opatówka, Związku Emerytów i Renci-
stów w Opatówku, emerytowani pracownicy urzędu gmi-
ny, sołtysi, działacze Polskiego Komitetu Pomocy Spo-
łecznej oraz podopieczni i przyjaciele GOPS w Opatów-
ku. Ogółem w spotkaniu uczestniczyło 160 osób. Zapro-
szenie na spotkanie przyjęli przedstawiciele Zarządu 
Okręgowego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w 
Kaliszu - Alicja Koliska i Maria Przędzik jak również Kry-
styna Nowak z Ośrodka Doradztwa Rolniczego Plesze-
wie, na stałe współpracujące z GOPS w Opatówku. 
Święto Seniora w Opatówku prowadzili: Bożena Kacz-
marska - pracownik GOPS, we współpracy z Sekreta-
rzem Gminy Krzysztofem Dziedzicem i Przewodniczą-
cym Rady Gminy Pawłem Bąkowskim. 

Spotkanie rozpoczęto przepięknym wierszem o 
jesieni życia: "Jesień dla Seniora, to najlepszy czas, że-
by żyć aktywnie, pójść na spacer w las. Po takim space-
rze to aż chce się żyć, lepiej będzie oddychać i nie bę-
dziesz tyć. Żono zabierz męża, niech robi przysiady, nie 
będzie narzekać że nie daje rady. Pochodzi z kijkami, 
pogimnastykuje i nie będzie mówić, że go w plecach kłu-
je. Po takim spacerze, przecież jesień złota, przyjdzie 
dobry humor i wróci ochota". Honorowym gościem spo-
tkania był chór "Dębowy Liść" z Suchego Lasu, prowa-
dzony przez Zygmunta Urbaniaka. Chór zaprezentował
swój repertuar, m.in. melodie: Bałkanica, Ech Mała, Zło-
ta Kareta, Płyną Statki do Malagi, Nikt na Świecie nie 
wie, Sza la la la, Akropolis Adiev, Kalifornia Ma. Chór 
"Dębowy Liść" liczy 20 członków i działa przy Klubie Se-
niora prowadzonym przez Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Suchym Lesie. Wraz z chórem gościliśmy Sylwię No-
wak-Kabacińską - Dyrektora OPS w Suchym Lesie; 
Aleksandrę Żołnowską - Koordynatora Klubu Seniora i 

Renatę Woroch - Główną Księgową OPS w Suchym Le-
sie. 

Na spotkanie przybyli także przedstawiciele 
Komisariatu Policji w Opatówku: Beata Molka i Artur 
Woźniak. Przybliżyli zebranym zagadnienia związane z 
używaniem elementów odblaskowych oraz niebezpie-
czeństwami czyhającymi w dzisiejszych czasach na se-
niorów i nie tylko w prezentacji pn. "Bezpieczny Senior". 
Każdy z uczestników spotkania otrzymał element odbla-
skowy wraz ze słodkim upominkiem. Uczestnicy Dnia 
Seniora zostali poczęstowani przepysznym tortem ufun-
dowanym przez władze gminy Opatówek. Współorgani-
zatorzy Dnia Seniora - Zespół "Opatowianie" - zaprezen-
towali melodie: Zbierała Niania jagody, Świci miesiąc
świci, W ciemnym Lesie i Tam dolina. Miłym akcentem 
spotkania była "Paczka Niespodzianka" wędrująca 
wśród zebranych, która ostatecznie trafiła do Zygmunta 
Urbaniaka prowadzącego Zespół "Dębowy Liść". 

Gromkimi brawami został nagrodzony występ
solowy Zygmunta Urbaniaka w przepięknej grze na 
akordeonie dawnej rosyjskiej melodii "Na stokach Man-
dżurii". Spotkanie zakończył występ Kapeli "Słoneczko", 
którą tworzy 6 osób z Zespołu "Opatowianie". Zaprezen-
towali oni dawne melodie - polki, walce i wiązanki mu-
zyczne. Skoczna muzyka porwała zebranych do tańca i 
utworzenia długiego "węża". Mamy nadzieję, że to spo-
tkanie wniosło iskierkę radości w nasze codzienne życie 
i na długo pozostanie w naszej pamięci. Sponsorami 
Dnia Seniora byli: Dariusz Góra z Opatówka, Karolina 
Olejniczak z Opatówka, Firma KRIS Krystyna i Grzegorz 
Olczakowie, Piekarnia Sierzchów Alfreda i Józef Miko-
łajczykowie, Henryk Urbański, Jutrzenka Colian Sp. z 
o.o., Wiesław Rutkowski z Opatówka. 
 
Święto jesiennych plonów 

26 listopada 2016 r. w sali Gminnego Ośrodka 
Kultury w Opatówku odbyła się biesiada pn. "Święto je-
siennych plonów". W spotkaniu uczestniczyli: Zastępca 
Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskich Fun-
duszy Społecznych Marek Stodolny, Przedstawiciel Wo-
jewody Wielkopolskiego Piotr Trybek, Przewodniczący 

Rady Powiatu Mieczysław Łuczak, Radny Powiatu i Se-
kretarz Gminy Krzysztof Dziedzic, Przewodniczący Rady 
Gminy w Opatówku Paweł Bąkowski, radni gminy: Elż-
bieta Bielewicz, Jarosław Budka, Józef Gryczyński, Sła-
wek Śniegula i Mateusz Walczak, a także Skarbnik 
Gminy Dagmara Gajewska-Pająk. Na stół do degustacji 
przygotowano potrawy z warzyw takie jak: zupa jarzy-
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nowa, kopytka ze skwarkami, kluski śląskie z sosem, 
różne sałatki, prażuszki, śledzie, ryby, placki ziemnia-
czane, oraz ciasto upieczone przez gospodynie wiejskie. 
W przerwie odbywały się konkursy z nagrodami. Atrak-
cją wieczoru był kabaret "Masztalscy", który rozbawił
publiczność do łez. 

Biesiada odbyła się dzięki pomocy sponsorów i 
przyjaciół: Ewy i Henryka Suchorzewskich, Doroty i 
Pawła Naszyńskich, Janiny i Mieczysława Wangów, 
Krystyny i Grzegorza Olczaków, Danieli Sztrajt, Marii 
Pawelec, Marii Baran, Teresy Łazarek, Elżbiety Sowy, 
Marii Juszczak, Haliny Kubisiak, Małgorzaty Krzywdy, 
Lucyny Wojtaszek, Reni Dogielskiej, Elżbiety Wojtaszek, 
Joanny Wojtczak, Aleksandry Stawiraj, Marii Balcerczyk, 
Stefanii Karolak i Zofii Gąsiorowskiej. O oprawę mu-
zyczną zadbał Janusz Pogorzelec. Organizatorzy - Wójt 
Gminy Opatówek i Gminny Ośrodek Kultury składają
serdecznie podziękowania wszystkim, którzy przyczynili 
się do uświetnienia tegorocznego święta plonów. 
 
Edukacja ekologiczna 

21 stycznia 2016 r. Gmina Opatówek złożyła do 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Poznaniu wniosek o dofinansowanie 
przedsięwzięcia pn.: "Edukacja ekologiczna mieszkań-
ców Gminy Opatówek: Segreguj śmieci - proszą o to 
dzieci". Tematyką projektu było kształtowanie zachowań
prośrodowiskowych ogółu społeczeństwa w tym dzieci i 
młodzieży. W ramach projektu przeprowadzono dwueta-
powo dla uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i 
gimnazjów konkurs, którego celem było skuteczne i 
efektywne kształtowanie postaw dzieci zgodnych z etyką
ekologiczną przez: 

- rozbudzenie potrzeby kontaktu z przyrodą, wyrobie-
nie szacunku dla przyrody i jej piękna, 

- 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. 

Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i 6 września 
2016 r. pomiędzy Gminą Opatówek a WFOŚIGW zosta-
ła zawarta umowa na dofinansowanie przedsięwzięcia. 
Projekt dla uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i 
gimnazjów realizowano w 2 etapach konkursowych. 

Miejscem w którym przeprowadzono etap I była każda 
ze szkół i przeszkoli biorących udział w konkursie. 
Przedszkole i oddziały przedszkolne w szkołach pod-
stawowych miały za zadanie wykonanie plakatu zachę-
cającego do segregacji odpadów, następnie wybór przez 
komisję złożoną z nauczycieli, 3 prac (łącznie ze 
wszystkich grup wiekowych w danym przedszkolu) naj-
lepiej ilustrujących temat. Spośród prac, które wpłynęły
do urzędu w II etapie Organizator wyłonił zwycięzców I, 
II i III miejsca. Praca zwycięska została wykorzystana do 
zaprojektowania ulotki promującej segregację odpadów 
na terenie gminy Opatówek. W szkołach podstawowych 
i gimnazjach przeprowadzono pisemny test wśród 
uczniów w danej grupie wiekowej. Zwycięzca - osoba 
zajmująca I miejsce z największą liczbą punktów w swo-
jej grupie wiekowej kwalifikowała się do II etapu gmin-
nego. Łącznie w I etapie udział wzięło 1448 uczniów. 

Etap II - gminny dla uczniów, którzy zajęli naj-
lepsze miejsca w swoich szkołach w poszczególnych ka-
tegoriach wiekowych został przeprowadzony w dniu 
29.11.2016 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Opatówku. 
Do etapu II zakwalifikowało się 21 uczniów, którzy mieli 
za zadanie rozwiązanie testu. W trakcie oczekiwania na 
wyniki końcowe dla uczestników i ich opiekunów przygo-
towano słodki poczęstunek. Nagrody książkowe w I eta-
pie przedszkolnym i szkolnym dzieci otrzymały za zaję-
cie I, II i III miejsca w każdej grupie wiekowej we wszyst-
kich szkołach biorących udział w konkursie. W etapie II 
gminnym przewidziano nagrody rzeczowe i książkowe. 
Za zajęcie I miejsca aparat fotograficzny, za zajęcie II 
miejsca pendrive i kalkulator, za zajęcie III miejsca na-
grody książkowe. Wszystkie dzieci biorące udział w kon-
kursie otrzymały ekologiczne torby materiałowe na za-
kupy do swoich gospodarstw domowych oraz ulotkę do-
tyczącą segregacji odpadów, przez co pośrednimi 
uczestnikami programu są również mieszkańcy gminy 
Opatówek - rodzice dzieci uczestniczących w konkursie. 

Łącznie koszt realizacji przedsięwzięcia "Eduka-
cja ekologiczna mieszkańców Gminy Opatówek: Segre-
guj śmieci - proszą o to dzieci" wyniósł 23 586,27 zł w
tym 13 408,60 zł stanowi dotacja z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Po-
znaniu, a pozostała suma - 10 177,67 zł to środki własne 
gminy. 
 
Gala Musicalowa 

3 grudnia 2016 r. odbyła się Gala Musicalowa 
wieńcząca organizowany przez Fundację "Inicjatywa dla 
Opatówka" cykl koncertów "Spotkania ze sztuką - Opa-
tówek 2016". W minionych latach "Spotkania..." kończyła
Gala Operowa. W tym roku, na prośbę stałych słucha-
czy, zmieniliśmy repertuar na muzykę musicalową, co 
spotkało się z ogromnym zainteresowaniem mieszkań-
ców Gminy Opatówek oraz okolic. W sobotni wieczór sa-
la fortepianowa opatóweckiego Muzeum Historii Prze-
mysłu była wypełniona po brzegi. O muzyczne atrakcje 
koncertu zadbały: Anastazja Simińska - wokal oraz Mi-
lena Antoniewicz - fortepian. Artystki przygotowały boga-
ty repertuar utworów z popularnych musicali takich jak 
"Nędznicy", "Chicago" czy "Rodzina Addamsów". Kon-
cert poprowadził Mateusz Walczak, który powiedział
również słowo o muzyce i wykonywanych utworach. 
Gminę Opatówek reprezentowała Marlena Kiermas-
Gruszka - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, 
Sportu i Zdrowia Rady Gminy Opatówek. 
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Tradycyjnie już ostatni koncert organizowany 
przez Fundację to czas podziękowań. W tym roku pa-
miątkową statuetkę i tytuł Mecenasa Fundacji przyzna-
no: pp. Halinie i Stanisławowi Janiakom, pp. Marii i Da-
widowi Borowiakom, pp. Marii i Ryszardowi Prusom, pp. 
Dorocie i Stanisławowi Gralińskim, pp. Małgorzacie i 
Andrzejowi Brodziakom, p. Piotrowi Lisowskiemu, pp. 
Lidii i Mirosławowi Gimli, firmie ASO Sp. z o.o., Cukierni 

Mencel, Kwiaciarni Malwa, Bankowi Spółdzielczemu 
Ziemi Kaliskiej, Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, 
Firmie ALKAL S.A., Colian Holding S.A., Drukarni 
OFFSET-KOLOR, Stowarzyszeniu LGD-7 Kraina Nocy i 
Dni, Firmie Chata Składy Budowlane oraz Wójtowi Gmi-
ny Opatówek Sebastianowi Wardęckiemu. W imieniu 
Mecenasów głos zabrał Jarosław Budka, wiceprezes 
Stowarzyszenia LGD-7 Kraina Nocy i Dni. Podziękowa-
nia złożono także zespołowi i wolontariuszom Fundacji, 
którzy przez cały rok organizowali wydarzenia kultural-
ne, sportowe oraz edukacyjne. 

Gala Musicalowa była także okazją do podsu-
mowania realizowanych w tym roku projektów, a były to: 
"Spotkania ze sztuką - Opatówek 2016", I Międzynaro-
dowy Festiwali Organowy "Jesień Organowa - Chełmce 
2016", V Noworoczny Turniej Piłki Ręcznej "Handball 
Cup - Opatówek 2016", II Święto Ulicy Kościelnej w 
Opatówku, projekty edukacyjne: "Opatowianie bez ta-
jemnic" oraz "Matma nie gryzie!". Fundacja włączyła się
także aktywnie w akcję "Zuzia nokautuje raka" organizu-
jąc dwie zbiórki publiczne, koncert karnawałowo-
charytatywny w styczniu 2016 r. oraz pomagając w or-
ganizacji meczów młodych siatkarek i siatkarzy z Kali-
sza. Niedawno podjęto także współpracę ze Stowarzy-
szeniem Aktywni Borów-Dzierzków z Dolnego Śląska, 
co przełoży się na wspólne projekty i wymianę doświad-
czeń. Fundacja "Inicjatywa dla Opatówka" już dziś za-
prasza na kolejny, czwarty już cykl działań kulturalnych 
w Gminie Opatówek w przyszłym roku pod hasłem "Spo-
tkania ze sztuką - Opatówek 2017". 
 
Kolacja Wigilijna w Chełmcach 

Koło Gospodyń Wiejskich działające przy OSP 
w Chełmcach, przy pomocy druhów z OSP w Chełm-
cach, zorganizowało Kolację Wigilijną dla mieszkańców 
wsi Chełmce i Wolica oraz zaproszonych gości. 3 grud-
nia 2016 r. w Domu Strażaka OSP Chełmce odbyło się
spotkanie dla prawie 200 osób, podczas którego z kon-
certem wystąpiła orkiestra dęta OSP Chełmce pod batu-
tą Włodzimierza Mrozińskiego. Orkiestra zagrała kolędy, 

tradycyjne piosenki bożonarodzeniowe jak również mar-
sze, polkę oraz utwory popularne. Członkowie orkiestry 
przygotowali dla wszystkich zebranych niespodziankę,
którą był występ tradycyjnych "wiliarzy". Po występie ks. 
Zbigniew Kołodziejczyk - wikariusz z Parafii Chełmce 
poświęcił opłatki, którym przełamali się wszyscy obecni. 
W świątecznej atmosferze uczestnicy przystąpili do de-
gustacji tradycyjnych potraw związanych z kolacją wigi-
lijną. Podczas spotkania uczestnicy podziwiali także
ozdoby świąteczne wykonane przez członkinie Koła Go-
spodyń Wiejskich przy OSP w Chełmcach oraz sympa-
tyków koła. 

W spotkaniu wzięli udział m.in.: poseł na Sejm 
RP Piotr Kaleta, Doradca Marszałek Marzeny Wodziń-
skiej - Piotr Tomankiewicz, Przewodniczący Rady Po-
wiatu Kaliskiego Mieczysław Łuczak, Wójt Gminy Opa-
tówek Sebastian Wardęcki, Sekretarz Gminy Opatówek 
Krzysztof Dziedzic, ks. Jerzy Salamon - proboszcz para-
fii Chełmce oraz ks. Zbigniew Kołodziejczyk - wikariusz 
parafii Chełmce. W miłej i rodzinnej atmosferze goście 
oraz członkinie Koła Gospodyń Wiejskich przy OSP w 
Chełmcach spędzili sobotni wieczór. Koło Gospodyń
Wiejskich przy OSP w Chełmcach otrzymało statuetkę
"Serce - Matkom Ojczyzny - Kobiety Gospodarne i Wy-
jątkowe", przyznaną przez poseł Andżelikę Możdżanow-
ską z okazji jubileuszu 150-lecia Kół Gospodyń Wiej-
skich. KGW w Chełmcach dziękuje wszystkim, którzy 
pomogli w zorganizowaniu kolacji wigilijnej: Wójtowi 

Gminy Opatówek, Przewodniczącemu Rady Powiatu 
Kaliskiego, Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Opatówku, 
pp. Ewie i Henrykowi Suchorzewskim, p. Bożenie Wlaź-
lak, p. Marii Juszczak, p. Joannie Szymkowiak, p. Lucy-
nie Wojtaszek, p. Irenie Dogielskiej oraz p. Jolancie 
Budka. 
 
Zebranie hodowców gołębi pocztowych 

4 grudnia 2016 roku w Gminnym Ośrodku Kultu-
ry w Opatówku, po raz kolejny odbyło się zebranie ho-
dowców zrzeszonych w Polskim Związku Hodowców 
Gołębi Pocztowych sekcji Opatówek. Sekcja ta istnieje 
juz od ponad 60 lat, gdzie najstarszymi, wciąż aktywnie 
biorącymi udział w zawodach członkami są: Jerzy Gune-
ra i Kazimierz Jarczewski. Zebranie rozpoczęło się od 
przywitania zaproszonych gości przez prezesa sekcji 
Daniela Napierałę hasłem "Dobry Lot". Po krótkim powi-
taniu przystąpiono do wręczania pucharów dla mistrzów 
sezonu 2016. Okazałe puchary, jak co roku, ufundowa-
ne zostały przez Wójta Gminy Opatówek Sebastiana 
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Wardęckiego, który w asyście Przewodniczącego Rady 
Powiatu Kaliskiego Mieczysława Łuczaka oraz zapro-
szonego kolegi z okręgu PZHGP Kalisz - Wiesława Pu-
chalskiego, wręczył nagrody. Mistrzem w lotach gołębi 
dorosłych został Janusz Skowroński, Wicemistrzem - 
Dominik Swierczyński, natomiast 3 miejsce zdobył Pa-
weł Jarczewski. Mistrzem w lotach gołębi młodych został
Łukasz Kubicki, Wicemistrzem - Daniel Napierała, a 3 
miejsce zajął Michał Bach. 

Na szczególne uznanie sezonu 2016 zasługuje 
fakt, że młody stażem hodowca Janusz Skowroński 
osiągnął w Mistrzostwach Polski spektakularny wynik 
zostając 2 Wicemistrzem Polski w Kat "A" (krótki dy-
stans). W Generalnych Mistrzostwach Polski został 16 
Przodownikiem Polski, a w Intermistrzostwach, gdzie 
rywalizują hodowcy z Polski, Czech, Słowacji i Węgier, 
zajął wysokie 5 miejsce. Na szczególne podziękowania 
zasługuje również "Piekarnia Cukiernia Jasiński" z Alek-
sandrii, która po raz kolejny ufundowała słodki upominek 
w postaci tortu. Zebranie przebiegło w miłej i koleżeń-
skiej atmosferze, gdzie hodowcy, korzystając z okazji, 
wymieniali się doświadczeniami zakończonego sezonu. 
 
Spotkanie opłatkowe strażaków 

11 grudnia 2016 r. odbyło się coroczne spotka-
nie opłatkowe druhen i druhów z Ochotniczych Straży
Pożarnych Gminy Opatówek. Tegoroczne spotkanie od-
było się w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Boro-
wie. Spotkanie podzielone było na 2 części. W pierwszej 

części krótką historię OSP Borów przedstawił prezes dh 
Stanisław Janik. Ta część posiedzenia dotyczyła rów-
nież przygotowania i przeprowadzenia walnych zebrań
sprawozdawczych w OSP za 2016 rok. Starszy kapitan 
Maciej Saganowski przeprowadził szkolenie z zakresu 
czujników tlenku węgla oraz eksploatacji i konserwacji 
aparatów ochrony dróg oddechowych. Małgorzata Ju-
dasz zaprosiła na spotkanie robocze kronikarzy OSP. 
Tych, co już spisują kroniki, i tych, którzy chcą zacząć to 
dobrze robić.

Druga część spotkania opłatkowego rozpoczęła
się o godz. 14:00. Liczne grono przedstawicieli jedno-
stek OSP, a także gości - reprezentantów samorządu 
lokalnego i instytucji współpracujących z ochotniczymi 
strażami - powitał Bogdan Marszał, prezes Zarządu 
Gminnego ZOSP RP w Opatówku. Na spotkanie opłat-
kowe strażaków przybyli m.in.: Przewodniczący Rady 
Powiatu Kaliskiego Mieczysław Łuczak, radni Powiatu 
Kaliskiego: Krzysztof Dziedzic - Sekretarz Gminy Opa-

tówek oraz Henryk Kurek, a także Przewodniczący Rady 
Gminy Opatówek Paweł Bąkowski, Wójt Gminy Opató-
wek Sebastian Wardęcki, radni gminy, proboszcz parafii 
w Opatówku ks. prałat Władysław Czamara, dyrektor 
Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opa-
tówku Małgorzata Matysiak, prezes Gminnej Spółdzielni 
Samopomoc Chłopska w Opatówku Eleonora Giesz-
czyńska, Aleksandra Kalenska inspektor ds. przeciwpo-
żarowych urzędu gminy oraz dyrektorzy szkół z terenu 
gminy Opatówek: Honorata Wolniaczyk i Teresa Kobier-
ska. 

Prezes Zarządu Gminnego w imieniu wszystkich 
strażaków podziękował władzom samorządowym, go-
ściom i sympatykom Ochotniczych Straży Pożarnych 
oraz złożył wszystkim życzenia z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Proboszcz 
parafii Opatówek poświęcił opłatki, którymi wszyscy 
obecni podzielili się składając sobie wzajemnie życzenia 
wszelkiej pomyślności. Następnie gospodarze spotkania 
OSP Borów zaprosili wszystkich do stołów na tradycyjną
kolację wigilijną.

Koncert Mikołajkowy "Smyki smykom" 
11 grudnia 2016 r. w Gminnym Ośrodku Kultury 

w Opatówku odbył się koncert pt. "Smyki smykom", któ-
rego organizatorami byli: Fundacja Rodziny Wiłkomir-
skich, Gmina Opatówek i Stowarzyszenie Polskich Arty-
stów Muzyków. Na scenie wystąpili najzdolniejsi 
uczniowie szkół muzycznych z Kalisza, Ostrowa Wielko-
polskiego i Turku. Jako pierwsza zaprezentowała się
Orkiestra Dziecięca "Archetti" z Zespołu Szkół Muzycz-
nych im. Krzysztofa Komedy-Trzcińskiego w Ostrowie 
Wielkopolskim. Jej założycielem jest p. Andrzej Henryk 
Bączyk, ale w niedzielne popołudnie dyrygentem był
pianista Piotr Zuchowski. Potem słuchacze podziwiali 
umiejętności dwóch kwartetów: Kwartetu Perkusyjnego 
prowadzonego przez muzyka kaliskiej orkiestry p. Barto-
sza Bindla oraz Kwartet Saksofonowy z Państwowej 
Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego 
w Turku, działającego pod kierunkiem p. Łukasza Chmu-
ry. Najdłuższy był wspólny występ Zespołu Skrzypcowe-
go Państwowej Szkoły Muzycznej w Turku i Muzycznej 

Akademii Smyka z Kalisza pod dyrekcją p. Pawła Kul-
czyckiego, skrzypka Filharmonii Kaliskiej i jednocześnie 
nauczyciela w szkole w Turku, uczącego metodą Suzuki. 

W muzycznych, mikołajkowych występach arty-
ści zaprezentowali utwory J.S. Bacha, G.F. Haendla, A. 
Dworaka, J. Kosmy, H. Manciniego, D. Obijalskiej, Ż.
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Metallidi, M. Magina i wielu innych. Wykonawcy muzyką
zdobyli serca publiczności. Zachwycili opatóweckich me-
lomanów, którzy owacjami dziękowali za artystyczne do-
znania. Na scenie wystąpiło ponad pięćdziesięciu mło-
dych artystów. Od organizatorów otrzymali upominki mi-
kołajkowe, a szczególne podziękowania i świąteczne 
życzenia przekazał Sekretarz Gminy Opatówek Krzysz-
tof Dziedzic. Słodkie lizaki otrzymały też wszystkie dzieci 
z widowni. W role gospodarzy wcielili się uczniowie 
Gimnazjum z Opatówka. Koncert prowadzili: Nikola Ka-
sprzycka i Miłosz Ugorny. 
 
"Złote Pary" świętowały w Opatówku 

Na zaproszenie Wójta Gminy Sebastiana War-
dęckiego dwadzieścia dwie pary małżeńskie zostały
uhonorowane Medalami Za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej. Wśród nich znaleźli się: Lucyna i Wojciech 
Bigdowscy z Opatówka, Lucyna i Józef Chojnaccy z 
Tłokini Wielkiej, Joanna i Stanisław Cichomscy z Raj-
ska, Stanisława i Józef Gibus z Michałowa Pierwsze-
go, Teresa i Henryk Grabarek z Chełmc, Jadwiga i 
Zdzisław Gruszka z Opatówka, Zofia i Zdzisław Grze-
laczyk z Opatówka, Czesława i Sylwester Janiak z 
Szulca, Czesława i Jan Jędrzejak ze Zdun, Stefania i 
Jerzy Karolak z Opatówka, Stefania i Jan Klepanda z 
Kobierna, Janina i Józef Kosierb z Sierzchowa, Bo-
żenna i Henryk Molka z Porwit, Bożena i Stanisław 
Murawińscy z Szulca, Zenobia i Stanisław Pilarczyk z 
Warszewa, Janina i Czesław Piotrowscy z Szałego, Ha-
lina i Kazimierz Sołtysiak z Tłokini Kościelnej, Maria i 
Marian Sowa z Chełmc, Barbara i Jan Suchorzewscy 
z Tłokini Kościelnej, Anna i Stanisław Warszewscy z 
Sierzchowa, Jadwiga i Władysław Warszewscy z Opa-
tówka oraz Barbara i Mieczysław Zimni z Cieni Pierw-
szej. 

Przeszli oni ze sobą bardzo długą drogę "na do-
bre i na złe", drogę, która przed 50 laty została przypie-
czętowana aktem małżeństwa, a dzięki zrozumieniu, mi-
łości i wytrwałości - okazała się słuszna. Zorganizowaną
w dniu 14 grudnia 2016 r. przez opatówecki samorząd i
Urząd Stanu Cywilnego ceremonię wręczenia medali 
poprowadził Wójt Sebastian Wardęcki, który zebranym 
Jubilatom złożył życzenia i dokonał dekoracji par. W 
uroczystości udział wzięli także: rodziny Jubilatów, Kie-
rownik USC Beata Berezowska, Przewodniczący Rady 
Gminy Paweł Bąkowski oraz Sekretarz Gminy Krzysztof 
Dziedzic. Oficjalna część uroczystości zakończyła się

występami artystycznymi w wykonaniu dzieci z Przed-
szkola w Opatówku. Zgromadzonych gości podjęto tra-
dycyjną lampką szampana oraz wspaniałym tortem. 
 

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

WIADOMOŚCI BIBLIOTECZNE 
 

Spotkanie z Elżbietą Cherezińską
Elżbieta Cherezińska - teatrolog oraz pisarka, 

słusznie nazywana królową polskich powieści historycz-
nych, była gościem spotkania zorganizowanego w nie-
dzielę 30 października 2016 r. przez Gminną Bibliotekę
Publiczną im. Braci Gillerów w Opatówku. Ogromna 
liczba fanów Elżbiety Cherezińskiej spotkała się w sali 

Gminnego Ośrodka Kultury i przez ponad dwie godziny 
słuchała opowieści autorki o jej niezwykłej pracy i fascy-
nacji historią Polski, głównie średniowiecza i jej ulubio-
nych Piastów. Autorka opowiadała o tym, jak tworzy 
swój warsztat na potrzeby każdej nowej książki i skąd
czerpie pomysły, jak ważne są dla niej fakty historyczne 
i jak rozwiązuje problem, kiedy tych faktów brakuje. 
Okazuje się, że praca nad każdą nową książką to niezli-
czone godziny poszukiwań, konsultacji historycznych, 
ogromna ilość przeczytanych książek, czy wyjazdów. 
Wszystko to w połączeniu z pasją, niezwykłą wyobraźnią
i talentem do konstruowania charakterów postaci wystę-
pujących w książkach Elżbiety Cherezińskiej powoduje, 
że są one tak chętnie czytane, a jej wielkie grono fanów 
stale się powiększa. 

Duża część rozmowy z pisarką poświęcona zo-
stała jej najnowszym bohaterom powieściowym, czyli 
Świętosławie, Bolesławowi Chrobremu i ich ojcu Miesz-
kowi I. Dowiedzieliśmy się, że powieść o dumnej Świę-
tosławie zostanie zekranizowana i będzie to wielkie 
przedsięwzięcie kinowe oraz, że już latem przyszłego 
roku będziemy mieli przyjemność czytać kolejną część z 
cyklu "Odrodzone Królestwo". 

Pod koniec spotkania autorka odpowiadała na 
pytania publiczności, podpisywała egzemplarze swoich 
powieści i stawała do zdjęć ze swoimi fanami. Dała
wszystkim uczestnikom spotkania niezapomnianą lekcję
historii, pokazała jak fascynujące mogą być poszukiwa-
nia prawdy historycznej i jak poszerza się wiedza histo-
ryczna dzięki rozwojowi nauk pokrewnych. Rzetelną
wiedzą, zaangażowaniem i niezwykłą pasją zachęciła do 
czytania swoich książek i udowodniła, że dobra książka 
zawsze znajdzie odbiorców. 
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Generał Józef Zajączek w Opatówku 
31 lipca br., w niedzielne popołudnie do Opa-

tówka zawitał Generał Józef Zajączek wraz piękną żoną
Aleksandrą oraz swoją armią. Rekonstrukcja wjazdu 
Generała Zajączka do Opatówka oraz marsz ulicą Ko-
ścielną połączony z komentarzem historycznym to ele-
ment projektu pn. "Szlakiem sławnych postaci powiatu 

kaliskiego" jaki realizowany jest przez Stowarzyszenie 
Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej przy współfinansowa-
niu ze środków Samorządu Województwa Wielkopol-
skiego. Wydarzenie to udało się zrealizować dzięki part-
nerstwu z Gminną Biblioteką Publiczną im. Braci Gille-
rów w Opatówku, a także przy współudziale Powiatu Ka-
liskiego, Gminy Opatówek oraz Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Opatówku. 

Uroczystość rozpoczęła się prelekcją pt. "Gene-
rał Zajączek jako właściciel dóbr opatóweckich" popro-
wadzoną przez p. Jadwigę Miluśką-Stasiak. Prezentacja 
ta połączona była z otwarciem wystawy w holu biblioteki. 
Liczni uczestnicy marszu, podążając za jadącym konno 
Generałem, jego żoną Aleksandrą oraz wojskiem, mogli 
uczestniczyć w "żywej lekcji historii". Zwiedzano kościół
parafialny, gdzie znajdują się szczątki Generała, oglą-
dano Cukierenkę, przez zabytkowy żelazny mostek po-
dążano w kierunku "Modrodrzewia", gdzie znajdował się
obóz wojsk Generała. Na miejscu organizatorzy zapew-
nili szereg konkursów z nagrodami dla rodzin z dziećmi, 
a także wspólne pieczenie kiełbasek. Imprezę uświetnił
występ akordeonisty Krzysztofa Bondara - ucznia Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej II Stopnia im. H. Melcera w 
Kaliszu. 

Mimo grymaśnej pogody to niezwykłe historycz-
ne wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem 
mieszkańców powiatu kaliskiego i kto wie, może zapo-
czątkuje rokroczne odwiedziny Generała Zajączka w 
Opatówku. W rekonstrukcji wziął udział Oddział Histo-
ryczny Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie 
(armia Generała) oraz Dariusz Walczak (Generał Józef 
Zajączek) właściciel stadniny koni "Rajska Stajnia" w 
Kaliszu, który razem ze swoją rodziną wystąpił podczas 
rekonstrukcji. 
 
Wystawa "Moda ślubna w fotografii" 

15 lipca br. w Gminnej Bibliotece Publicznej im. 
Braci Gillerów w Opatówku odbył się wernisaż wystawy 
"Moda ślubna w fotografii", nad którą honorowy patronat 
sprawuje Starosta Kaliski Krzysztof Nosal. Akcja zbiórki 
zdjęć ogłoszona w maju br. przez zespół biblioteki w 

Opatówku miała zasięg powiatowy, a do jej współtwo-
rzenia włączyły się: Gminna Biblioteka Publiczna w Bli-
zanowie, Gminna Biblioteka Publiczna w Koźminku, Bi-
blioteka Publiczna Gminy Lisków, Biblioteka Publiczna 
Gminy Szczytniki oraz Biblioteka Publiczna Gminy Że-
lazków. Wspólnie zebrano blisko 250 zdjęć, z których do 
ekspozycji wybrano 211. Najstarsza fotografia pochodzi 
z 1907 roku, datę końcową ustalono na rok 1989. Więk-
szość zdjęć wykonano w Kaliskiem, jednak pojawiły się
także fotografie z innych regionów, a nawet z zagranicy. 

Otwarciu wystawy towarzyszyły prelekcje dwóch 
specjalistek w dziedzinie mody. Dr Anna Straszewska z 
Zakładu Historii Sztuk Plastycznych, Pracowni Polskiej 
Sztuki Współczesnej, członkini Gesellschaft der Waffen-
undKostümkunde, uczestniczka prac w Klubie Kostiumo-
logii i Tkaniny Artystycznej przy Warszawskim Oddziale 
Stowarzyszenia Historyków Sztuki, specjalistka w dzie-
dzinie badań nad modą w Polsce prezentowała temat 
"Nie tylko tradycja - stroje ślubne w XX wieku". Zuzanna 
Żubka-Chmielewska, historyk sztuki, mody i kostiumu 
filmowego, kostiumolog, antropolog, konsultant histo-
ryczny i merytoryczny, komentator dla radia, telewizji 
oraz portali internetowych o tematyce kobiecej i modo-
wej przybliżyła temat "W życiu i na ekranie - najsłynniej-
sze suknie ślubne w świecie filmu". 

Organizatorzy dziękują serdecznie dyrektorom i 
bibliotekarzom z placówek, które włączyły się do akcji 
oraz wszystkim, którzy zechcieli udostępnić swoje foto-
grafie. Bez zaangażowania osób, które w swoich rodzin-
nych pamiątkach odnajdywały piękne zdjęcia ślubne, 
przywołujące wspomnienia o miłości, rodzinie i przemi-
janiu i chciały się tymi zdjęciami podzielić nie powstałaby 
tak bogata wystawa. Serdeczne podziękowania należą 
się także przyjaciołom biblioteki: pp. Jadwidze i Henry-
kowi Menclom za ufundowanie słodkiego upominku na 
wernisaż wystawy oraz p. Elżbiecie Sobczak za kwiaty, 
które wykorzystano tego dnia do dekoracji biblioteki. 
 
Narodowe czytanie "Quo vadis" 

W sobotę 3 września 2016 r., w Opatówku, tak 
jak w całej Polsce, czytaliśmy "Quo vadis" Henryka 
Sienkiewicza. Krótki odcinek chodnika przed biblioteką
w Opatówku, dzięki kilku rekwizytom i dozie wyobraźni, 
zamienił się we front rzymskiej willi miejskiej, przed którą
zgromadziło się spore, zmieniające się grono chętnych 
do słuchania opowieści o starożytnym Rzymie i począt-
kach chrześcijaństwa. Przeczytaliśmy dwanaście klu-
czowych fragmentów "Quo vadis". 
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W rolę lektorów wcielili się kolejno: Wójt Gminy 
Opatówek Sebastian Wardęcki, dyrektor Muzeum Histo-
rii Przemysłu w Opatówku Jerzy Marciniak, Sekretarz 
Gminy Opatówek Krzystof Dziedzic, dyrektor opatówec-
kiego oddziału Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej 

Maria Pracowita, dyrektor Gimnazjum im. Agatona i Ste-
fana Gillerów w Opatówku Jolanta Pokojowa, wicepre-
zes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP w Opatówku 
Mariusz Małoburski, proboszcz parafii Opatówek ks. pra-
łat dr Władysław Czamara, Przewodniczący Rady Gmi-
ny Opatówek Paweł Bąkowski, wiceprezes Zarządu Ka-
liskiego Oddziału PTTK im. Stanisława Graevego Danu-
ta Urbaniak, społeczniczka i poetka Maria Kocemba, 
przedstawicielka Szkoły Podstawowej im. Janusza Ku-
socińskiego w Opatówku Beata Frydrychowicz oraz dy-
rektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w 
Opatówku Małgorzata Matysiak. Dziękujemy wszystkim 
czytającym oraz tym, którzy postanowili się zatrzymać
na chwilę w codziennym biegu, aby posłuchać i pomy-
śleć nad największymi wartościami życiowymi. 
 
Rocznica urodzin Władysława Kościelniaka 

21 września 2016 roku minęła setna rocznica 
urodzin Władysława Kościelniaka. Ten wybitny grafik i 
historyk Kalisza, Honorowy Obywatel Miasta Kalisza 
zmarł 13 listopada 2015 roku w wieku 99 lat. Pozostawił
po sobie olbrzymi dorobek artystyczny oraz liczne publi-
kacje książkowe i nieprzeliczoną ilość felietonów po-
święconych dziejom i ludziom rodzinnego miasta i oko-
lic. Był wspaniałym popularyzatorem wiedzy o bliskich 
sobie stronach. Władysław Kościelniak był zaprzyjaźnio-
ny z Opatówkiem. W latach 80. XX w. współpracował z
władzami Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska", 
później z Towarzystwem Przyjaciół Opatówka i z biblio-
teką. Zawdzięczamy mu tekę rysunków Opatówka i oko-
lic, liczne obrazy i grafiki pokazujące zabytki i przyrodę
Opatówka, szereg materiałów do dziejów Opatówka i 
wszelkie inspiracje do publikowania wiedzy o naszej 
miejscowości. Jest także autorem projektu herbu Gminy 
Opatówek. 

Wiele pracy artysta włożył w upowszechnienie 
wiedzy o opatóweckim zamku należącym do arcybisku-
pów gnieźnieńskich, który stał w mieście prawie 500 lat i 
nie zachowała się żadna rycina pokazująca, jak wyglą-
dał. Dzięki artyście Opatówek ma makietę tego zamku, 
która znajduje się w Gminnej Bibliotece Publicznej im. 
Braci Gillerów w Opatówku. W bibliotece można obej-
rzeć także duży obraz z panoramą Opatówka - Mia-

steczka Róży Wiatrów, jak nazwał naszą miejscowość 
Eligiusz Kor-Walczak. Można też zapoznać się z liczny-
mi publikacjami regionalnymi, w tym zbiorem ponad ty-
siąca felietonów pt. "Wędrówki ze szkicownikiem i zbio-
rem ekslibrisów" jego autorstwa. Czytelnicy i goście od-
wiedzający bibliotekę mogli nie raz podziwiać wystawy 
prac artysty, w tym obrazy, które powstały u schyłku je-
go życia. Była to ostatnia wystawa prac za życia artysty. 
Niezapomniane są także spotkania z Władysławem Ko-
ścielniakiem jako grafikiem i jako znawcą dziejów na-
szego regionu, warsztaty graficzne z młodzieżą oraz 
wędrówki po Opatówku i okolicy, które owocowały kolej-
nymi pracami. To właśnie w Muzeum Historii Przemysłu
w Opatówku została zorganizowana największa wysta-
wa artysty pokazująca jego różnorodną twórczość i dzia-
łalność: grafikę, malarstwo, grafikę użytkową, małe for-
my graficzne, rekonstrukcje historyczne, dekoracje ścian 
i publicystykę. Dlatego opatówczanie nie mogli nie 
uczcić 100. rocznicy urodzin artysty. 
 

W tym dniu do Kalisza udała się delegacja, w 
skład której weszli: Sekretarz Gminy Opatówek Krzysz-
tof Dziedzic, bibliotekarki z dyrektorką Małgorzatą Maty-
siak, grupa członków Towarzystwa Przyjaciół Opatówka 
i młodzież z Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów 
w Opatówku z polonistką Honoratą Warszewską. Grupa 
przeszła ulicami Kalisza, zatrzymując się w niektórych 
miejscach związanych z artystą - przy naściennych 
sgraffito, przy placu Kilińskiego i przy budynku Szkoły
Muzycznej, przy pomniku książki na kaliskich plantach, 
powstałym z inicjatywy i według projektu Władysława 
Kościelniaka, w krużgankach klasztoru o.o. Franciszka-
nów, gdzie znajduje się panorama dawnego Kalisza 
namalowana przez Władysława Kościelniaka. 

 

Delegacja odwiedziła także kaliski ratusz, gdzie 
znajdują się obrazy i makiety kaliskich budowli oraz 
oglądała z wieży panoramę Kalisza - ukochanego mia-
sta artysty. Spacer po Kaliszu zakończył się na cmenta-
rzu miejskim przy Rogatce, gdzie spoczął artysta wraz z 
niedawno zmarłą małżonką - Janiną.

Wiązankę kwiatów złożyli: Sekretarz Gminy 
Opatówek Krzysztof Dziedzic i Jadwiga Miluśka-Stasiak, 
która wykorzystała spacer po mieście, by przekazać in-
formacje o Władysławie Kościelniaku. Opatówczanie 
składają serdeczne podziękowanie przewodnikowi kali-
skiemu, Honorowemu Członkowi PTTK, p. Zdzisławowi 
Kobyłce za umożliwienie wejścia na wieżę ratuszową.
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Spotkanie z Andrzejem Konarskim 
O związkach ziemi kaliskiej ze stolicą Dolnego 

Śląska opowiadał na spotkaniu zorganizowanym 18 li-
stopada 2016 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej im. 
Braci Gillerów, wrocławianin Andrzej Konarski. Spotka-
nie odbyło dzięki zaangażowaniu Kaliskiego Towarzy-
stwa Przyjaciół Wrocławia i władz samorządowych Gmi-
ny Opatówek. 

Andrzej Konarski urodził się w Warszawie, ale to 
Wrocław stał się jego domem i ukochanym miastem. 
Tam mieszka, pracuje i rozwija swoje pasje aktywnego 
turysty, przewodnika terenowego, pilota wycieczek, 
przodownika turystyki pieszej oraz wykładowcy na kur-
sach przewodnickich. Podczas spotkania można było
posłuchać o silnych związkach Wrocławian z wielkopol-
ską od początków państwa polskiego, aż po czasy 
współczesne oraz zakupić książkę Andrzeja Konarskie-
go pt.: "604 zagadki o Wrocławiu". 
 
Być narodowi użytecznym 

Od 4 listopada 2016 r. w Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej im. Braci Gillerów w Opatówku można oglądać
wystawę filatelistyczną. Swoje zbiory filatelistyczne po-
święcone Stanisławowi Staszicowi urodzonemu w Pile 
użyczył bibliotece Roman Wikieł z Piły - filatelista, czło-
nek Polskiego Związku Filatelistów. Wystawa trafiła do 
Opatówka za pośrednictwem Jerzego Bielawskiego - 
prezesa Zarządu Okręgu Kaliskiego ZFP. Z pomocą
prezentacji multimedialnej przedstawiającej zbiory filate-
listyczne poświęcone księdzu Stanisławowi Staszicowi, 
Roman Wikieł zapoznał uczestników wernisażu z życiem 
i działalnością tego, jednego z czołowych przedstawicieli 
oświecenia w Polsce - działacza i pisarza politycznego, 
przyrodnika, geografa, geologa i filozofa żyjącego w la-
tach 1755-1826. 

Wystawa zawiera także elementy poświęcone 
generałowi Józefowi Zajączkowi, który jako namiestnik 
Królestwa Polskiego współpracował ze Staszicem jako 
członkiem Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i 
Oświecenia Publicznego oraz dyrektorem generalnym w 
Wydziale Przemysłu i Kunsztów. W 1825 r. Stanisław 
Staszic odwiedził Opatówek, by zapoznać się z postę-
pem budowy fabryki sukna. Wernisaż wystawy zgroma-
dził filatelistów, historyków, bibliotekarzy i osoby zainte-
resowane filatelistyka, historią, genealogią i biografisty-
ką. Był okazją do zapoznania się z niezwykłą postacią,
jaką był Stanisław Staszic, ale także do spotkania pa-
sjonatów filatelistyki, rozmów, wymiany doświadczeń i

promowania dawniej bardzo popularnej, dziś raczej eli-
tarnej pasji, jaką jest filatelistyka. 
 

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

WIADOMOŚCI SPORTOWE 
 

Bieg z przeszkodami "Armagedon" 
26 sierpnia br. w Wojkowie k. Błaszek odbyła się

II edycja biegu z przeszkodami "Armagedon". W biegu 
wzięło udział około 200 uczestników, w tym zawodnicy z 
opatóweckiej sekcji Taekwon-do. Biegacze mieli do po-
konania 7 km z 20 przeszkodami, m.in.: rowy z wodą,
ogniska, płoty i ściany oraz rów z błotem pod zasiekami. 
Wszyscy uczestnicy, mimo tak wielu utrudnień, ukończy-
li bieg. 

Nasi zawodnicy z sekcji Taekwon-do połączyli 
wspaniałą zabawę z doskonałymi umiejętnościami pracy 
zespołowej. Biegacze bowiem łączyli się w grupy lub pa-
ry i wzajemnie pomagali sobie pokonać przeszkody na 
trasie. Grupa naszych opatówieckich zawodników Ta-
ekwon-do dba o kondycję nie tylko podczas treningów 
tej sztuki walki, ale także podczas różnych sportowych 
imprez organizowanych w okolicy gminy Opatówek. 
 
Profilaktyczny Rajd Rowerowy "Powitanie Jesieni" 

Miłośnicy dwóch kółek wzięli udział w Profilak-
tycznym Rajdzie Rowerowym "Powitanie jesieni" na tra-
sie Opatówek - Szałe, który odbył się 24 września br. 

Po pokonaniu trasy, przy pięknej pogodzie, 
uczestnicy rajdu spotkali się nad zalewem Szałe, gdzie 
czekał na nich ciepły poczęstunek. Na miejscu można 
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było skorzystać z pięknego boiska sportowego i placu 
zabaw, pospacerować po lesie i nad wodą, a także
wziąć udział w zabawach i konkursach z nagrodami. 
Wszyscy biorący udział w rajdzie otrzymali medale oko-
licznościowe z napisem "Powitanie Jesieni Opatówek 
2016". W rajdzie rowerowym wzięło udział ponad 150 
uczestników. Trasę rajdu zabezpieczała Ochotnicza 
Straż Pożarna z Opatówka oraz Policja z Kalisza i Opa-
tówka, dzięki czemu uczestnicy mogli bezpiecznie poko-
nać trasę wycieczki. W rajdzie uczestniczyli: Radny Po-
wiatu Kaliskiego i Sekretarz Gminy Opatówek Krzysztof 
Dziedzic, Przewodniczący Rady Gminy Paweł Bąkowski, 
działacz sportowy Bronisław Krakus oraz sołtys wsi Sza-
łe Andrzej Brodziak. 

Organizatorem tegorocznego rajdu był Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku oraz Świetlica 
Środowiskowa "Słoneczko". Organizatorzy składają ser-
deczne podziękowania za ufundowane upominki oraz 
artykuły żywnościowe darczyńcom, którymi byli: Staro-
stwo Powiatowe w Kaliszu, Urząd Gminy w Opatówku, 
Colian Sp.z o.o Opatówek, Bank Spółdzielczy Ziemi Ka-
liskiej, Fundacja Haliny Sroczyńskiej, Spółdzielnia So-
cjalna COLOR TRIP Kostrzewice, Piekarnia pp. Alfredy i 
Józefa Mikołajczyków z Sierzchowa, Gospodarstwo 
Ogrodnicze pp. Alicji i Macieja Burdelaków z Pietrzyko-
wa, pp. Jolanta i Paweł Michalakowie z Opatówka oraz 
p. Zbigniew Zarzycki z Opatówka. Rajd zorganizowany 
został w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie 
Gminy Opatówek. 
 
Turniej "W piłkę z JASKINIOWCEM" 

30 września 2016 roku w Hali Widowiskowo-
Sportowej im. Polskich Olimpijczyków w Opatówku odbył
się Turniej pn. "W piłkę z JASKINIOWCEM" połączony z 
zabawą dla dzieci. Organizatorem turnieju był Klub 
Sportowy "JASKINIOWIEC" Rajsko, a całą imprezę zor-
ganizowano dzięki wsparciu Gminy Opatówek oraz Sta-
rostwa Powiatowego w Kaliszu. W rozgrywkach uczest-
niczyły drużyny z Rajska, Radliczyc i Opatówka - w su-
mie osiem drużyn, które rywalizowały ze sobą systemem 
każdy z każdym. 

Biorąc pod uwagę motto "Liczy się sport i dobra 
zabawa" wyniki były sprawą drugorzędną, mimo tego 
mecze okazały się być bardzo widowiskowe. Zawodnicy 
wykazali się wielkim zaangażowaniem, za które zostali 
uhonorowani pamiątkowymi medalami. Organizatorzy 

serdecznie dziękują zawodnikom oraz rodzicom, którzy 
dzielnie wspierali dopingiem młodych piłkarzy. 
 
Turniej Halowej Piłki Nożnej OSP 

10 grudnia 2016 r. o godz. 9:00 w hali sportowej 
w Opatówku odbył się VI Turniej Halowej Piłki Nożnej 
Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Opatówek. Or-
ganizatorem turnieju byli: Zarząd Oddziału Gminnego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Opatów-
ku i Wójt Gminy Opatówek. Uroczystego otwarcia roz-
grywek dokonali: przewodniczący Komisji ds. MDP przy 
ZOGm ZOSP RP w Opatówku dh Henryk Łazarek, pre-
zes ZOGm ZOSP RP w Opatówku dh Bogdan Marszał i
Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic. 

W rozgrywkach wzięło udział 7 drużyn z nastę-
pujących jednostek OSP: Opatówek, Cienia Druga, 
Sierzchów, Cienia Pierwsza, Rajsko, Porwity i Tłokinia 
Wielka. Mecze rozgrywane były w dwóch kategoriach 
wiekowych: do 18 lat i powyżej 18 lat. W kategorii se-
niorskiej drużyny rywalizowały w systemie "każdy z każ-
dym", natomiast młodzi piłkarze grali w dwóch grupach: 
A - Opatówek, Cienia Druga, Sierzchów, Rajsko oraz B - 
Porwity, Cienia Pierwsza, Tłokinia Wielka, z których 
później zostali wyłonieni półfinaliści. Po zaciętej rywali-
zacji do finału zakwalifikowały się następujące drużyny: 
Rajsko, Porwity, Opatówek, Tłokinia Wielka. Turniej sę-
dziowali: Rafał Stępień, Szymon Janik i Kacper Rybka. 
Turniej przebiegł sprawnie, a co najważniejsze bez kon-
tuzji i urazów zawodników. Nad bezpieczeństwem 
uczestników turnieju czuwały: dh Agnieszka Rogozińska 
i Natalia Rogozińska. Sekretariat zaś obsługiwały: Moni-
ka Baran, Monika Bach, Agnieszka Rogozińska i Natalia 
Rogozińska. Klasyfikacja końcowa przedstawia się na-
stępująco: 
 

Kategoria do 18 lat:
1. OSP Rajsko 
2. OSP Porwity 
3. OSP Opatówek 
4. OSP Tłokinia Wielka 
 

Kategoria powyżej 18 lat:
1. OSP Sierzchów 
2. OSP Rajsko 
3. OSP Tłokinia Wielka 
4. OSP Opatówek 
 

Uroczystego podsumowania turnieju, w imieniu Związku 
Gminnego OSP oraz władz samorządowych, dokonali 
koordynatorzy turnieju: dh Henryk Łazarek, dh Stanisław 
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Baran oraz Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic. 
Wszystkim drużynom dziękujemy za udział w turnieju i 
gratulujemy zwycięzcom. 
 

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

WIADOMOŚCI OŚWIATOWE 
 

Awanse zawodowe nauczycieli 
Podobnie jak w ubiegłych latach i w tym roku 

odbyło się w naszej gminie postępowanie egzaminacyj-
ne dla nauczycielki, która ubiegała się o stopień nauczy-
ciela mianowanego. Po pomyślnie zakończonym egza-
minie jedna z nauczycielek naszej gminy otrzymała z rąk
wójta Sebastiana Wardęckiego akt nadania stopnia na-
uczyciela mianowanego. W tym roku była to p. Anna 
Andrzejewska - nauczycielka matematyki, techniki i za-
jęć rewalidacyjnych z Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej. 
Natomiast ślubowania złożyły dwie panie, wspomniana 
wcześniej p. Anna Andrzejewska oraz p. Izabela Krupiń-
ska nauczycielka języka polskiego również z Zespołu
Szkół w Tłokini Wielkiej, która ze względu na urlop ma-
cierzyński nie mogła wcześniej dopełnić tego aktu. 

W uroczystości uczestniczyli także: dyrektor Ze-
społu Szkół w Tłokini Wielkiej Teresa Kobierska oraz dy-
rektor ZEAS Gminy Opatówek Arkadiusz Łańduch. Pa-
nie zostały obdarowane kwiatami, które wręczył wójt 
gminy. Po części oficjalnej była też chwila na rozmowę
dotyczącą przebiegu awansów zawodowych nauczycieli 
oraz przygotowania do nowego roku szkolnego. Wszyst-
kim mianowanym nauczycielkom serdecznie gratulujemy 
i życzymy dalszego pomyślnego rozwoju po ścieżkach 
awansu zawodowego. 
 
Stypendia naukowe przyznane 

W tegorocznej sesji jesiennej 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 59 stypendiów w tym dla: uczniów szkół gimna-
zjalnych - 20, uczniów szkół ponadgimnazjalnych - 22 
oraz studentów wyższych uczelni - 19. W poszczegól-
nych grupach stypendia otrzymali: 
 

Gimnazjaliści:
1. Banasiak Aleksandra - Gimnazjum w Tłokini Wielkiej 
2. Bryła Aleksandra - Gimnazjum w Tłokini Wielkiej 
3. Dziedzic Martyna - Gimnazjum w Opatówku 
4. Gibus Kornelia - Gimnazjum w Tłokini Wielkiej 

5. Klepanda Katarzyna - Gimnazjum w Tłokini Wielkiej 
6. Łańduch Agnieszka - Gimnazjum w Marchwaczu 
7. Mazurek Mateusz - Gimnazjum w Chełmcach 
8. Mazurowska Elżbieta - Gimnazjum w Opatówku 
9. Nogaj Martyna - Gimnazjum w Chełmcach 
10. Panfil Agata - Gimnazjum w Opatówku 
11. Pilas Natalia - Gimnazjum w Tłokini Wielkiej 
12. Reksa Julia - Gimnazjum w Tłokini Wielkiej 
13. Stępień Roksana - Gimnazjum w Opatówku 
14. Szafirowicz Katarzyna - Gimnazjum w Opatówku 
15. Tomczak Iwona - Gimnazjum w Opatówku 
16. Tułacz Wiktoria - Gimnazjum w Chełmcach 
17. Wąsik Karolina - Gimnazjum w Tłokini Wielkiej 
18. Wielgosz Justyna - Gimnazjum w Opatówek 
19. Wosiek Andżelika - Gimnazjum w Opatówku 
20. Zimna Aleksandra - Gimnazjum w Opatówku 
 

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
1. Białek Joanna - III Liceum Ogólnokształcące w Kali-

szu 
2. Dziedzic Alicja - Liceum Plastyczne w Kaliszu 
3. Gibus Patrycja - I liceum Ogólnokształcące w Kali-

szu 
4. Grabińska Magdalena - I Liceum Ogólnokształcące 

w Kaliszu 
5. Gruszka Mateusz - III Liceum Ogólnokształcące w 

Kaliszu 
6. Janiak Karolina - I Liceum Ogólnokształcące w Kali-

szu 
7. Jasiorska Paulina - Zespół Szkół Ekonomicznych w 

Kaliszu 
8. Kaczor Tobiasz - Zespół Szkół w Opatówku 
9. Kozłowska Paulina - I liceum Ogólnokształcące w 

Kaliszu 
10. Kuświk Adrianna - Zespół Szkół Gastronomicznych 

w Kaliszu 
11. Mancewicz Joanna - I Liceum Ogólnokształcące w 

Kaliszu 
12. Olejnik Alicja - III Liceum Ogólnokształcące w Kali-

szu 
13. Pawelec Michał - Technikum nr 4 w Kaliszu 
14. Perskawiec Piotr - Technikum nr 4 w Kaliszu 
15. Pomykała Joanna - Zespół Szkół Ekonomicznych w 

Kaliszu 
16. Przyjazna Anna - II Liceum w Kaliszu 
17. Sobczak Daria - III Liceum Ogólnokształcące w Kali-

szu 
18. Strzałka Sara - III Liceum Ogólnokształcące w Kali-

szu 
19. Szymańska Dominika - Technikum nr 2 w Kaliszu 
20. Wietrzych Joanna - Zespół Szkół Gastronomiczno-

Hotelarskich w Kaliszu 
21. Wojtaszczyk Anita - III Liceum Ogólnokształcące w 

Kaliszu 
22. Zimna Kinga - III Liceum Ogólnokształcące w Kali-

szu 
 

Studenci:
1. Biniewska Martyna - UAM Wydział Pedagogiczno-

Artystyczny w Kaliszu 
2. Brodziak Anna - Uniwersytet Kardynała Stefana Wy-

szyńskiego w Warszawie 
3. Gibus Dominika - Państwowa Wyższa Szkoła Za-

wodowa w Kaliszu 
4. Jach Katarzyna - Politechnika Poznańska 
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5. Jerzak Sylwia - Uniwersytet Adama Mickiewicza w 
Poznaniu 

6. Karczewska Dominika - Uniwersytet Warszawski  
7. Kujawa Agnieszka - Państwowa Wyższa Szkoła

Zawodowa w Kaliszu 
8. Nowak Daria - Akademia Wychowania Fizycznego w 

Poznaniu 
9. Olejnik Magdalena - Wyższa Szkoła Fizjoterapii we 

Wrocławiu 
10. Prus Aleksandra - Państwowa Wyższa Szkoła Za-

wodowa w Kaliszu 
11. Raszewska Marcela - Politechnika Wrocławska 
12. Sobczak Alicja - Akademia Muzyczna w Poznaniu 
13. Sobczak Tomasz - Szkoła Główna Służby Pożarni-

czej w Warszawie 
14. Tołoczko Aleksandra - Uniwersytet Wrocławski 
15. Wardęga Agata - Uniwersytet Łódzki 
16. Wielgocki Łukasz - Akademia Muzyczna we Wro-

cławiu 
17. Witczak Ewelina - Uniwersytet Ekonomiczny w Po-

znaniu 
18. Zimna Anna - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 
19. Żarnecka Agnieszka - UAM Wydział Pedagogiczno-

Artystyczny w Kaliszu 
 

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

 
********** 

 
PRZEDSZKOLE W OPATÓWKU 
 
Spotkanie z policjantką

Jak co roku przedszkolaki mają możliwość bliż-
szego zapoznania się z pracą mundurowych. Tym ra-
zem odwiedziła ich pani policjantka z Komisariatu Policji 
w Opatówku. Przeprowadziła pogadankę na temat bez-
pieczeństwa, chętnie odpowiadali na pytania zadawane 
przez dzieci. Na pamiątkę spotkania dzieci otrzymały
bardzo ważne dla bezpieczeństwa odblaski. 
 
Dzień chłopca 

30 września męska część przedszkola obcho-
dziła swoje święto i z tej oto okazji przedszkolaki otrzy-
mali drobne upominki. 
 
Spotkanie ze strażakami 

Każdego roku w naszym przedszkolu odbywa 
się próbny alarm przeciwpożarowy koordynowany przez 
strażaków z OSP w Opatówku. Podczas alarmu wszy-
scy są skupieni na sprawnym opuszczeniu placówki. 
Nasze przedszkolaki oraz pracownicy przedszkola 
otrzymali pochwałę strażaków za sprawnie przeprowa-
dzoną ewakuację. Po zakończonym alarmie strażacy 
pozostali jeszcze z przedszkolakami, wszystkie dzieci 
mogły zaznajomić się bliżej z pracą straży pożarnej. 
 
Spotkania w bibliotece 

Jednym ze stałych zadań przedszkola jest roz-
wijanie u dzieci zainteresowań czytelniczych. Przed-
szkole we współpracy z biblioteką zapewnia dzieciom 
uczestnictwo w zajęciach, które maja na celu zaintere-
sowanie najmłodszych czytelnictwem. Na zajęciach tych 
pani bibliotekarka czyta dzieciom piękne bajeczki oraz 
organizuje ciekawe zabawy Przedszkolacy bardzo chęt-

nie odwiedzają bibliotekę, każde spotkanie jest miłą nie-
spodzianką.

Dzień pluszowego misia 
Nasze przedszkolaki bardzo kochają misie i nie 

zapomniały o ich świecie. Ulubione pluszowe miśki dzie-

ci w ten wyjątkowy dzień były z nimi w przedszkolu a ich 
portrety wykonane przez dzieci ozdobiły szatnię.

Teatrzyki w przedszkolu 
Nasze przedszkole stawia na kontakt ze sztuką,

dlatego też co jakiś czas przedszkolaki mają możliwość 
bycia widzem a czasami i uczestnikiem sztuki teatralnej. 
Aktorzy z chęcią przyjeżdżają do takich widzów, zabiera-
ją dzieci w tajemniczy świat bajek i magii. My także nie 
pozostajemy dłużni nagradzając ich gromkimi brawami. 
W bieżącym roku szkolnym dzieci obejrzały już dwa 
przedstawienia bajkę w wykonaniu aktorów krakowskie-
go teatru pt. "Maniery biedronki Lucynki" oraz bajkę
"Tomcio Paluszek" w wykonaniu aktorów teatru kaliskie-
go. 
 
Taekwondo 

Starsze dzieci z naszego przedszkola miały oka-
zję zobaczyć jak i wykonać kilka ćwiczeń z trenerem te-

akwondo. Taki rodzaj uprawiania sportu bardzo spodo-
bał się wszystkim dzieciom a w szczególności chłopcom. 
 
Rodzice czytają bajki 

Przedszkolaki uwielbiają słuchać bajek czyta-
nych lub opowiadanych nie tylko przez Panie nauczy-
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cielki ale i przez rodziców, dlatego zapraszamy ich coraz 
częściej na takie spotkania. Każdemu rodzicowi za 
przybycie bardzo dziękujemy i liczymy na kolejne spo-
tkania. 
 
Pasowanie na przedszkolaka 

Dzieci z najmłodszej grupy "Biedronki" zostały
przyjęte do grona przedszkolaków. 25.10.2016r. odbyło
się uroczyste pasowanie maluszków. Dzieci pod opieką
wychowawczyni p. Karoliny Pawliczak przygotowały wy-
stęp artystyczny i złożyły uroczystą przysięgę przed-
szkolaka. Na pamiątkę tego wydarzenia dzieci otrzymały

dyplomy oraz kuferki z niespodzianką, które wręczyła
pani dyrektor oraz Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic 
Uczestniczący w tum ważnym wydarzeniu rodzice przy-
gotowali dla swoich pociech słodki poczęstunek. 

 
********** 

 
SZKOŁA PODSTAWOWA W OPATÓWKU 
 
Święto Niepodległości 

10 października cała społeczność szkolna 
zgromadziła się w auli, by upamiętnić odzyskanie przez 
Polskę niepodległości. Nastrojowy montaż słowno-
muzyczny z tej okazji przygotowali uczniowie klas pią-
tych pod kierunkiem wychowawczyń: p. Marty Cygan, p. 
Katarzyny Kubiak i p. Anny Smolickiej. Uroczystości to-
warzyszyła jesienna scenografia, w której przygotowaniu 
pomogła również p. Joanna Litwin. Recytując wybrane 
wiersze, artyści przypomnieli, jak obfita w ważne wyda-

rzenia jest historia naszego kraju, jak długa i trudna była
droga do wyzwolenia ojczyzny spod rządów zaborców, 
uczniowie podkreślili także ogromną wolę walki i niega-
snącą w sercach nadzieję Polaków na odrodzenie kraju. 

Całość uroczystości dopełniły solowe występy uczennic: 
Malwiny Olszewskiej z kl. VI c oraz Marii Wolf z kl. VI a, 
a także pieśni patriotyczne wykonane przez chór szkolny 
pod wodzą p. Zbigniewa Błaszczyka. 
 
Akcja "Bezpieczni w pobliżu szkoły" 

19 września br. firma Skanska zorganizowała
spotkanie z dziećmi klas 0-IV Szkoły Podstawowej im J. 
Kusocińskiego w Opatówku w związku z prowadzoną
budową publicznego przedszkola w pobliżu opatówec-
kiej podstawówki. Zajęcia odbyły się w ramach ogólno-
polskiej kampanii społeczno-edukacyjnej prowadzonej 
przez firmę Skanska ph. "Bezpieczni w pobliżu budowy". 
Firma przeprowadza je od kilku lat w szkołach zlokali-
zowanych w pobliżu jej placów budów. Spotkania miały
formę teatrzyku połączonego z piosenkami i konkursami. 
Bohaterami przedstawienia byli: Tomcio Brygadzista, 
Zebra Drogowa i Babcia Jadzia, w rolę których wcielili 
się p. Katarzyna Szybisty i p. Aleksander Szklarski. Lek-
cja dotycząca bezpieczeństwa w pobliżu budowy bardzo 

się dzieciom podobała. Najmłodsi wykazali się dobrą
wiedzą na temat zachowań w sąsiedztwie budowy i na 
drodze, świetnie orientowali się do czego jaki znak służy
i perfekcyjnie radzili sobie na skrzyżowaniu z różnymi 
znakami uczestnicząc w zaimprowizowanej scence. Jej 
uczestnicy otrzymali odblaskowe koszulki, a wszyscy 
uczniowie odblaskowe opaski. Na spotkaniu obecny był
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również Sekretarz Gminy Opatówek Krzysztof Dziedzic 
oraz przedstawiciele firmy Skanska. Goście w krótkich 
wystąpieniach apelowali o przestrzeganie zasad bezpie-
czeństwa w pobliżu budowy, która prowadzona jest w 
bliskiej okolicy szkoły. Dyrektor szkoły Mateusz Przyja-
zny wyraził swoją wdzięczność przedstawicielom firmy 
Skanska za umiejętność edukacji w zakresie BHP po-
przez emocjonalne zaangażowanie dzieci. 
 
Spotkanie z policjantami 

W naszej szkole duży nacisk kładziemy na bez-
pieczeństwo oraz edukację związaną z bezpieczeń-
stwem dzieci w różnych sytuacjach. W ramach edukacji 

w tym kierunku, 11 października uczniowie klas 0-III i IV- 
VI uczestniczyli w spotkaniu z funkcjonariuszami z KMP 
w Kaliszu. Dzieci miały okazję porozmawiać z policjan-
tami o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do szkoły i
poza szkołą. Policjanci omówili zasady poruszania się
po ulicach, chodniku i podczas jazdy rowerem. Goście 
zwracali uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czy-
hać na dzieci w kontaktach z obcymi, omówili sposoby 
unikania ich. Ponadto podkreślali, jak ważną rolę pełnią
elementy odblaskowe, które każdy uczeń powinien po-
siadać. Dzieci czynnie uczestniczyły w spotkaniu, dzieliły
się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami oraz za-
dawały bardzo dużo pytań. Mamy nadzieję, że dzięki ta-
kim spotkaniom policjant będzie kojarzył się dzieciom, 
jako osoba, której nie należy się bać i do której zawsze i 
w każdej sytuacji można zwrócić się o pomoc. 
 
Marsz wolności 

W chłodny poranek 11 XI 2016 r. liczna grupa 
uczniów naszej szkoły pod opieką nauczycieli - p. D. 
Skinder, M. Pogorzelec, A. Lintner, M. Malki i M. Nycek 
wyruszyła na trasę XV Marszu Wolności. W ten sposób 
pragnęliśmy uczcić pamięć tych, którzy oddali życie za 
wolną i niepodległą Polskę. Głównym organizatorem im-
prezy był kaliski oddział PTTK, a najważniejszym jej ce-
lem jest podnoszenie poziomu wiedzy historycznej i bu-
dzenie świadomości narodowej. O godzinie 8:00 licząca 
93 osoby grupa wyjechała z Opatówka autokarami na 
miejsce rozpoczęcia rajdu, które znajdowało się na kali-
skim osiedlu Majków. Po dotarciu na ul. Żołnierską
uczniowie udali się na znajdujący się tam cmentarz woj-
skowy. Wędrując cmentarnymi alejkami, przyglądaliśmy 
się skromnym wojskowym mogiłom rozlokowanym na 
poszczególnych kwaterach. Proste krzyże wyrastające z 
ziemi skłaniały do zadumy i refleksji, podobnie jak znaj-

dujące się w tym miejscu pomniki. Po opuszczeniu ne-
kropolii rozpoczęliśmy marsz w kierunku centrum Kali-
sza. Idąc wałem Bernardyńskim doszliśmy do ul. Stawi-
szyńskiej, a następnie parkowymi alejkami dotarliśmy do 
placu św. Józefa. Stamtąd szybko przemieściliśmy się
na metę rajdu, która znajdowała się na Rynku Głównym 
przed ratuszem. Nasza grupa wzbudzała żywe zaintere-
sowanie przechodniów, nie tylko ze względu na liczeb-
ność, lecz również swój koloryt. Na czele pochodu moż-
na było dostrzec transparent z hasłem "Święto Niepod-
ległości". Wśród uczestników nie zabrakło tych, którzy 
mogli pochwalić się strojami z epoki, wielu niosło biało -
czerwone flagi i chorągiewki, a kurtki ozdobiło narodo-
wymi kotylionami. O godzinie 10:00 na placu przed ratu-
szem rozpoczęły się główne obchody Święta Niepodle-
głości. Uczestnicy uroczystości wysłuchali hymnu pań-
stwowego oraz przemówienia prezydenta Kalisza - p. 
Grzegorza Sapińskiego. Następnie głos zabrał p. Mate-
usz Przyjazny -prezes Kaliskiego Oddziału PTTK, który 
ogłosił wyniki konkursu historycznego "Polskie drogi do 
niepodległości". Jego zwycięzcami zostali ucz. naszej 
szkoły Aleksander Wróblewski i Amelia Fiechowska z kl. 
VI c. Sukces odnieśliśmy też w konkursie na projekt 
znaczka na następny rajd, w którym II miejsce zajął ko-
lega Aleksandra i Amelii - Igor Świątek. Najważniejsze 
były oczywiście wyniki konkursu głównego, będące pod-
sumowaniem kilku klasyfikacji. Okazało się, że nasza 
mobilizacja i dobre przygotowanie dało nam I miejsce. 

Puchar Prezydenta Kalisza w imieniu całej drużyny ode-
brali - Katarzyna Niedźwiecka, Zuzanna Włodarczyk i 
Szymon Gruszka. Uroczystości na Rynku Głównym za-
kończyło składanie kwiatów pod tablicą ku czci ofiar I i II 
wojny światowej. Powrót do Opatówka upłynął wszyst-
kim w miłej i radosnej atmosferze. Mamy nadzieję, że
udział w Marszu Wolności wzbogacił wiedzę historyczną
uczniów i był wspaniałą, choć nietypową, lekcją historii. 
 
Razem wśród mistrzów 

W dniu 20 września 2016r. w ramach cyklu spo-
tkań "RAZEM WŚRÓD MISTRZÓW" gościliśmy w na-
szej szkole zawodników kadry Polski w kolarstwie toro-
wym: Adriana Teklińskiego, Wojciecha Pszczolarskiego, 
Szymona Sajnoka, Michała Rzeźnickiego i Daniela Sta-
niszewskiego oraz ich trenera, pana Jacka Kasprzaka. 
Po oficjalnym powitaniu przez pana Dyrektora, Mate-
usza Przyjaznego, o sukcesach swoich podopiecznych 
oraz ich i własnej pracy opowiadał ich trener, pan Jacek 
Kasprzak. Kolarze zaprezentowali nam swoje liczne 
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medale i koszulki z Mistrzostw Europy i Świata. Chętnie 
odpowiadali na wszystkie pytania naszych uczniów. Na 
koniec pozowali z nami do wspólnych zdjęć i rozdali 
mnóstwo autografów. W dowód wdzięczności, nasi 
uczniowie, członkowie Szkółki kolarskiej Opatówek, 

wręczyli gościom mały upominek z życzeniami dalszych 
sukcesów. Organizatorami spotkania byli Joanna Kup-
czyk i Daniel Kupczyk (trener Szkółki kolarskiej Opató-
wek). 
 
Pro memoria 

Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy Panią
Henrykę Woźniak - wieloletniego Dyrektora Szkoły Pod-
stawowej w Opatówku. Całe swe życie zawodowe zwią-
zała z dziećmi i młodzieżą. Pracę w szkole rozpoczęła
16 sierpnia 1975 roku jako nauczyciel nauczania po-
czątkowego, a 1 lutego 1981r. powierzono jej funkcję
wicedyrektora szkoły. Pełniła ją do 31 sierpnia 1989r., 
ucząc jednocześnie, tak lubianej przez siebie przyrody. 
Pierwszego września 1989r. objęła stanowisko dyrektora 
Szkoły Podstawowej w Opatówku. Funkcję tę pełniła
przez 19 lat. Przez wszystkie lata swej pracy dała się
poznać jako osoba kompetentna, serdeczna i życzliwa, 
a szkoła stała się jej drugim domem. Na zasłużoną eme-
ryturę odeszła w sierpniu 2012 r. Śladów dobra w życiu 
Pani Henryki Woźniak nietrudno się doszukać. Zostawiła
je po sobie w świadomości i pamięci osób, z którymi 
przyszło jej się zetknąć. Zostanie na zawsze w naszej 
pamięci. 
Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy szkoły i uczniowie. 

 
********** 

 
GIMNAZJUM W OPATÓWKU 
 
Akcja "USG dla Ugandy" 

Pomysł na tę zbiórkę wynikał z potrzeby serca. 
Pieniądze z tej akcji przeznaczone będą na zakup no-
wego profesjonalnego ultrasonografu dla szpitala działa-
jącego przy Fundacji ojca Jana Bashobory w Mbarara. 
Zakup USG to koszt około 200 tys. złotych. Urządzenie 
to niezbędne jest do bezpiecznego porodu dla bardzo 
wielu noworodków i ich matek. Może uratować życie 
wielu osobom, ponieważ bez dobrego ultrasonografu le-
karze nie mogą stwierdzić np. jak ułożone jest dziecko w 
macicy, więc nie wiedzą jaki poród będzie konieczny, a 
przez to najbezpieczniejszy. Więcej informacji o akcji 

"USG dla Ugandy" znajduje się na stronie internetowej: 
www.abbapater.pl/uganda/2016/09/06/usg-dla-ugandy. 

Datki na ten bardzo szczytny cel zbierali w nie-
dzielę, 23 października, po każdej mszy św., a także w
tym samym tygodniu w szkole, wolontariusze naszego 
Szkolnego Koła Caritas. Do akcji włączyli się również
tegoroczni kandydaci przyjmujący Sakrament Bierzmo-
wania ofiarowując 450 zł. W sumie udało nam się zebrać
2061.01 zł i mamy nadzieję, że reszta kwoty zostanie 
zebrana równie szybko i sprawnie, tak aby ultrasonograf 
jak najszybciej trafił do szpitala w Mbarara. Dziękujemy 
wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wsparli naszą
akcję.

Rocznica urodzin Władysława Kościelniaka 
21 września 2016 r. przypadła setna rocznica 

urodzin Władysława Kościelniaka - wybitnego grafika i 
historyka, Honorowego Obywatela Miasta Kalisza. Dzię-
ki zaproszeniu p. Jadwigi Miluśkiej-Stasiak uczennice 
naszej szkoły wraz z nauczycielką języka polskiego mo-
gły uczcić pamięć tego niezwykłego człowieka. Podczas 
spaceru ulicami Kalisza, w towarzystwie bibliotekarek, 
przedstawicieli Gminy Opatówek oraz członków Towa-
rzystwa Przyjaciół Opatówka, nasze dziewczęta mogły
usłyszeć wiele ciekawostek związanych z życiem i twór-
czością Władysława Kościelniaka. 

Pani Jadwiga opowiadała o dzieciństwie, życiu 
rodzinnym i pasjach jubilata, wskazując miejsca związa-
ne z pamięcią o nim. Atrakcją spotkania była możliwość 
podziwiania panoramy Kalisza z wieży ratuszowej oraz 
malowideł i makiet budynków kaliskich autorstwa p. Ko-
ścielaka znajdujących się w holu i na korytarzach ratu-
sza. Dziękujemy organizatorom wycieczki za zaprosze-
nie na piękną lekcję patriotyzmu lokalnego, sztuki, histo-
rii i życia. 
 
Koncert zespołu Agnus Dei 

26 października 2016 r. mieliśmy przyjemność 
gościć u nas zespół wokalno-instrumentalny Agnus Dei 
działający przy Parafii Bł. Michała Kozala w Kaliszu. Za-
łożycielem, opiekunem i kierownikiem zespołu jest p. 
Agnieszka Jesion. W zespole grają uczennice naszego 
gimnazjum, a także sąsiadującej z nami szkoły podsta-
wowej i nie tylko. Zespół działa od 4 lat, gra muzykę li-
turgiczną, pieśni religijne, patriotyczne i inne. Koncertuje 
w kościołach z okazji Świąt Bożego Narodzenia czy 
Świąt Wielkanocnych. Wyróżnieniem dla zespołu było
zagranie półgodzinnego koncertu w Seminarium Du-
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chownym w Kaliszu podczas spotkania opłatkowego 
Twórców Kultury i Sztuki. 

8 października 2016 r., zespół Agnus Dei wziął 
udział w przeglądzie Pieśni Religijnych Sakrosong, gdzie 
w kategorii zespół wokalno-instrumentalny zajął I miej-
sce. Przed społecznością gimnazjalną zespół zaprezen-
tował się w utworach: "Jezus najwyższe imię", "Okular-
nicy", "Piraci z Karaibów", "Ave Maria" Giulio Caccini 
oraz w pieśniach patriotycznych: "My, Pierwsza Bryga-
da", "Rota", "O mój Rozmarynie", "Wojenko wojenko", 
"Przybyli Ułani". 
 
Konkurs "Z ortografią za pan brat" 

14 listopada 2016 r. Kasia Szafirowicz z klasy 
IIa oraz Martyna Dziedzic, Justyna Wielgosz i Agata 
Płóciennik (wszystkie z kl. IIId), po wygranej w etapie 
szkolnym, reprezentowały nasze gimnazjum w etapie 
gminnym Rejonowego Konkursu "Z ortografią za pan 
brat" zorganizowanym w ZS w Tłokini Wielkiej. 

Organizatorką konkursu jest p. Barbara Nowak, 
nauczycielka oraz doradca metodyczny języka polskiego 
w kaliskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli. Dziew-
częta zajęły 4 pierwsze miejsca i będą walczyły w etapie 
finałowym. Rok temu Kasia, Martyna i Justyna odniosły
podobny sukces, w tym roku godnie dołączyła do nich 
Agata. 
 
Akcja "Żywy różaniec" 

Już na początku listopada SKC zaprosiło całą 
społeczność szkolną do udziału w akcji modlitewnej. Na 
lekcjach religii gimnazjaliści losowali osobę, za którą

przez tydzień czasu mieli modlić się na dziesiątce ró-
żańca. "Dziesiątki" przygotowaliśmy w liczbie 240 sztuk. 

Akcja ta miała na celu zachęcenie młodych ludzi 
do myślenia nie tylko o sobie, a także do większej otwar-
tości na drugą osobę, ponieważ niekoniecznie wyloso-
wało się tego, kogo się lubi. Każda szczera modlitwa 
rozszerza serca na dobro, które nasze SKC chce na 
miarę możliwości szerzyć w gimnazjum. Dziękujemy 
wszystkim, którzy włożyli w akcję "Żywy różaniec" dużo
chęci, pracy i czasu. 
 
Święto biblioteki szkolnej 

23 listopada 2016 r. obchodziliśmy święto biblio-
teki szkolnej. Tego dnia biblioteka była najczęściej od-
wiedzanym miejscem w całej szkole. Uczniowie wypo-
życzali książki (za co wszyscy dostali słodki upominek) 
oraz składali pisemne życzenia bibliotece z okazji jej 
święta, wpisując je w Biblioteczną Księgę Życzeń. Z
okazji święta biblioteki szkolnej odbyły się trzy konkursy. 

W odświętnie przystrojonej czytelni prezentowane były
wszystkie prace konkursowe w formie plakatów reklamu-
jących książkowe nowości wydawnicze - "Zostań czaro-
dziejem plakatu, czyli jak reklamować i zachęcać". Prace 
oceniano biorąc pod uwagę zgodność z tematem, wkład 
pracy i zaangażowanie oraz estetykę.

Wyniki w konkursie na plakat:
I miejsce - kl. Ia oraz kl. IIIb 
II miejsce - kl. IIId 
III miejsce - kl. Id 
wyróżnienie - kl. Ib 
 

Na gazetce ściennej zostały zaprezentowane konkurso-
we fotografie uczniów - "Z książką mi do twarzy". W tej 
rywalizacji wzięło udział 11 klas. Przy ocenie fotografii 
brano pod uwagę ich oryginalność i pomysłowość.

Wyniki konkursu fotograficznego:
I miejsce - kl. IIc oraz kl. IIIb 
II miejsce - kl. Ia 
wyróżnienia - kl. IIIa oraz kl. IIIc 
 

Podczas uroczystego apelu przeprowadzony 
został konkurs "Wierszyki łamiące języki". Z każdej klasy 
wybrano jednego ucznia, który starał się pięknie odczy-
tać wylosowany łamaniec. Uczniów oceniało jury w skła-
dzie: p. Małgorzata Matysiak - Dyrektor Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Opatówku, p. Beata Tomczak oraz p. 
Izabella Bugajna. Rozstrzygnięcie tego konkursu nastąpi 
podczas apelu bożonarodzeniowego. 



Wiadomości Gminne str. 37/48 

Wszystkim uczniom serdecznie dziękujemy za 
liczny udział w obchodach święta biblioteki szkolnej; a 
nauczycielom i rodzicom za współpracę, wsparcie i po-
moc w realizacji tego przedsięwzięcia. Gorące podzię-
kowania kierujemy także do p. Honoraty Warszewskiej 
za pomoc w organizacji i przeprowadzeniu konkursu 
"Wierszyki łamiące języki". 
 
Konkursy przedmiotowe 

Wzorem lat ubiegłych uczniowie naszego gim-
nazjum wzięli udział w etapach szkolnych wojewódzkich 
konkursów przedmiotowych. Do rywalizacji w 9 konkur-
sach przystąpiło 36 uczniów. Do etapu rejonowego kwa-
lifikują się uczniowie, którzy uzyskali minimum 74% po-
prawnych odpowiedzi podczas etapu szkolnego. Kryte-
rium to spełnili: 
- Martyna Dziedzic, Justyna Wielgosz, Katarzyna 

Szafirowicz (Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego, 
nauczyciel - Honorata Warszewska) 

- Martyna Dziedzic (Wojewódzki Konkurs Biologiczny, 
nauczyciel - Beata Tomczak) 

- Zuzanna Kurpik (Wojewódzki Konkurs Chemiczny, 
nauczyciel - Jolanta Pokojowa) 

- Michał Krawczak (Wojewódzki Konkurs Języka An-
gielskiego, nauczyciel - Monika Ratajczyk) 

- Sebastian Olejnik, Alicja Muszyńska, Mikołaj Niedź-
wiecki (Wojewódzki Konkurs Matematyczny, na-
uczyciel - Urszula Jaskuła) 

Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w etapie 
rejonowym. 

 
********** 

 
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHEŁMCACH 
 
Dzień Edukacji Narodowej 

W czwartek 13 października 2016 pod hasłem 
"Z piosenką przez życie" odbyły się obchody Dnia Edu-
kacji Narodowej w Gminie Opatówek. Przedstawienie ar-
tystyczne z tej okazji przygotowali uczniowie naszej 
szkoły pod opieką Pań Katarzyny Juskowiak i Damiany 
Rutkowskiej. Motywem przewodnim uroczystości była
historia polskiej piosenki od lat 30-tych do współczesno-
ści. W rolach głównych wystąpiły: Karolina Bzderek, Mi-
lena Kowalczyk, Maja Guzielak i Weronika Rosińska. 
Szlagiery z minionych lat zaśpiewali uczniowie przygo-
towani przez pana Damiana Pyrka : Natalia Bora, Moni-
ka Kaźmierczak, Karolina Kotala, Wiktoria Kowalczyk, 
Wiktoria Tułacz, Łukasz Łuczak. Pokaz wzbogaciła pre-
zentacja multimedialna przygotowana przez gimnazjali-
stę Jakuba Mikietyna. Miłym akcentem było również po-
jawienie się "kwiaciarek", które obdarowały kwiatami 
każdego uczestnika imprezy. W organizacji uroczystości 
pomagali również uczniowie: Jakub Sobiś, Piotr Prze-
piórka i Marian Brodziak. Zaproszeni goście zostali ob-
darowani pamiątkowymi kartkami z życzeniami przygo-
towanymi przez panie: Iwonę Poradę i Annę Kornacką -
Paszek. Po części artystycznej odbyła się biesiada w 
rytmach Znanego Zagranicznego Zespołu prowadzone-
go przez pana Damiana Pyrka. 
 
Spotkanie z policjantką

Sierżant Pyrek - maskotka wielkopolskiej policji 
wraz z policjantką z Wydziału Prewencji Komendy Miej-
skiej Policji w Kaliszu - sierżant Agnieszką Olejnik-

Muchą odwiedzili dzieci z przedszkola i uczniów klas I-III 
Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w 
Chełmcach. Spotkanie, w którym uczestniczyło około
100 dzieci, odbyło się w ramach policyjnego programu 
prewencyjnego "Bezpiecznie to wiedzieć i znać". 

Celem spotkania było propagowanie zasad bez-
pieczeństwa. Spotkanie zakończono wspólnym zdjęciem 
i wręczeniem upominków w postaci odblasków. 
 
Sprzątanie świata 

"Sprzątanie świata - Polska" to wspólna lekcja 
poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie 
nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie dzia-
łań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ 
na środowisko. W dniu 23 września uczniowie klasy IV 
pod kierunkiem pani Nataszy Paszkowiak - Kopeć przy-
gotowali dla naszej społeczności szkolnej apel o tematy-
ce proekologicznej. 
 
Wizyta ornitologa 

W dniu 20 października oddziały przedszkolne: 
młodszy i średni oraz klasy I i II b szkoły podstawowej 
odwiedził ornitolog z kaliskiego nadleśnictwa. W trakcie 
spotkania dzieci dowiedziały się o ptasich zwyczajach. 
Mogły również zapoznać się z ilustracjami różnych ga-
tunków i zobaczyć budki lęgowe, w których rozmnażają
się ptaki. Na koniec spotkania dzieci dostały upominki w 
postaci ekologicznych kredek. Szkoła i przedszkole 
otrzymały natomiast piękne albumy przyrodnicze. Miło
nam jest również zakomunikować, że pani Monika Szu-
ma - przedstawicielka Kaliskiego Stowarzyszenia Ludzi 
Dobrej Woli - podarowała nam 10 budek lęgowych, które 
będą rozwieszone na drzewach wokół szkoły. Serdecz-
nie dziękujemy ! 
 
Program "Śniadanie daje moc" 

Od dziewięciu lat w kalendarz Zespołu Szkół im. 
Jana Pawła II w Chełmcach wpisuje się Dzień Zdrowego 
Śniadania w ramach realizacji programu "Śniadanie Da-
je Moc", który w tegorocznej edycji odbył się w naszej 
placówce 8 listopada br. "Śniadanie Daje Moc"- to hasło
znane wśród uczniów naszej placówki. Kojarzy się ze 
zdrowym, smacznym, pełnym wartościowych produktów 
posiłkiem, spożywanym wspólnie, w ramach drugiego 
śniadania. Koordynatorkami tegorocznej akcji były p. Li-
dia Kałuża, p. Magdalena Karolak i p. Iwona Porada. 
Uczniowie utworzyli Kluby Śniadaniowe, w ramach któ-
rych przygotowywali pyszne i zdrowe śniadania pełne 
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owocowo - warzywnych smakołyków, które są niezbęd-
ne w ich diecie i stanowią naturalne źródło cennych wi-
tamin i składników mineralnych. Na suto zastawionych 

"stołach śniadaniowych", przygotowanych przez każdą
klasę, wspaniale przyozdobionych, pojawiły się w tym 
dniu nie tylko kolorowe kanapki z wędliną, serem i wa-
rzywami, soki, jogurty oraz smaczne owoce, ale również
inne smaczne i przede wszystkim zdrowe przekąski. 
 
Wycieczka do Leśnego Centrum Edukacji 

7 listopada 2016 r. klasa III B pod opieką wy-
chowawczyni, pani Katarzyny Wencfel, wybrała się na 
krótką wycieczkę do Leśnego Centrum Edukacji w Wi-
niarach. Podczas Zielonej Lekcji prowadzonej przez Pa-
na Leśnika, uczniowie oglądali rośliny i zwierzęta, które 

można spotkać w okolicznych lasach. Mieli również oka-
zję do zadania wielu pytań, na które Pan Leśnik chętnie 
odpowiadał. Po lekcji uczniowie przeszli do lasu, gdzie 
mieli okazję obejrzeć kolorowe, jesienne drzewa, po-
zbierać liście, a niektórym nawet udało się dostrzec 
wiewiórkę i zająca. Mimo niezbyt sprzyjającej aury, dzie-
ci wróciły bardzo zadowolone i uśmiechnięte. 
 
Święto Niepodległości 

W przeddzień Narodowego Święta Niepodległo-
ści odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia. 
Uczniowie klasy pierwszej gimnazjum zaprezentowali 
polską poezję patriotyczną, film przedstawiający historię
polskiej drogi do niepodległości oraz w formie prezenta-
cji multimedialnej ważne wydarzenia i daty z dziejów 
walki o wolność. Uroczystość uświetniły pięknym wystę-

pem uczennice gimnazjum Wiktoria Kowalczyk i Natalia 
Bora. Dziewczęta zaśpiewały piosenki o Ojczyźnie i 
wolności z repertuaru znamienitych polskich wykonaw-
ców Marka Grechuty i Grzegorza Ciechowskiego. 

W przygotowaniu akademii uczniom pomagały
Panie Małgorzata Bąkowska-Zając i Iwona Porada. Na-
tomiast delegacja uczniów klasy III gimnazjum wraz z 
wychowawczynią Panią Anną Kornacką-Paszek wzięła
udział we Mszy Świętej w intencji Ojczyzny w dniu 11 li-
stopada 2016 r. 
 
Wycieczka do fabryki bombek 

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego 
Narodzenia 24 listopada 2016 roku uczniowie oddziału
przedszkolnego 6-latki oraz uczniowie klasy 2a uczest-
niczyli w wycieczce do Fabryki Bombek w Koźminie Wl-
kp. Podczas zwiedzania zakładu dzieci poznały tajniki 
produkcji tych najpopularniejszych ozdób choinkowych: 
od momentu dmuchania poprzez srebrzenie do dekoro-
wania. Rękodzieła, które można było zobaczyć miały
różne kolory, ilustracje i niezwykłe kształty: łabędzie, 
samochody, misie, choinki czy biedronki. Dzieciom bar-
dzo podobały się bombki, które chętnie kupowały, aby 
zdobiły ich domy podczas zbliżających się świąt. 
 
Światowy Dzień AIDS 

Z okazji Światowego Dnia AIDS - 1 grudnia 
2016 r., członkowie Szkolnego Koła PCK pod opieką

Pań Lidii Kałuży Magdaleny Karolak przygotowali uro-
czysty apel dla uczniów gimnazjum. Ta data, to dzień, w
którym szczególnie staramy się przełamywać bariery, 
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takie jak strach i wynikająca z niego stygmatyzacja osób 
zakażonych HIV i chorych na AIDS. Jest to dzień bardzo 
szczególny, nie tylko promujący walkę z AIDS, ale także
czas w którym myślimy o ludziach, których doświadczył
wirus HIV oraz staramy się zwrócić uwagę na ciągle ak-
tualny problem tej epidemii. 

 
********** 

 
ZESPÓŁ SZKÓŁ W RAJSKU 
 
Narodowe czytanie 

W sobotni ranek 3 września 2016 roku Bibliote-
ka Publiczna i Biblioteka Szkolna w Rajsku dołączyły do 
Narodowego Czytania. Była to już piąta edycja tej akcji, 
która powoli staje się tradycją. Tegoroczna lektura to 
"Quo vadis" Henryka Sienkiewicza. Fragmenty tego 
dzieła czytali: p. Honorata Wolniaczyk- dyrektor ZS w 
Rajsku, nauczyciele p. Barbara Nowak, p. Elżbieta Wo-
siek, ksiądz proboszcz parafii Rajsko Piotr Bałoniak, bi-
bliotekarka - Danuta Sieradzka, ksiądz prefekt Paweł
Nasiadek, p. Mariola Ratajczyk z Koła Gospodyń Wiej-
skich w Rajsku, czytelniczka biblioteki p. Małgorzata 
Więckowska, uczennica gimnazjum Sylwia Matuszak 
oraz p. Anna Sieradzka ze Stowarzyszenia "Światełko 
Rajska". Wszystkim za piękne, wspólne czytanie dzięku-
ję i zapraszam za rok. 
 
Spotkanie z policjantami 

W naszej szkole duży nacisk kładziemy na bez-
pieczeństwo oraz edukację związaną z bezpieczeń-
stwem dzieci. Dnia 12 października 2016r. odbyło się
spotkanie z Policjantami. Tematem tego spotkania było
przede wszystkim bezpieczeństwo. Policjant rozmawiał
z dziećmi o bezpiecznym poruszaniu się po ulicach, a w 
szczególności omówił zasady bezpiecznej drogi do i ze 
szkoły oraz pokazał niektóre znaki drogowe. Przypo-
mniał również o korzyściach noszenia elementów odbla-
skowych przy ubraniu bądź tornistrze oraz jak należy
zachować się, gdy zaczepi nas obca osoba. Najwięk-
szym jednak zainteresowaniem cieszyły się wśród dzieci 
opowiadania o codziennej pracy Policji. Dzieci czynnie 
uczestniczyły w spotkaniu, dzieliły się swoimi spostrze-
żeniami i doświadczeniami oraz zadawały bardzo dużo
pytań. Szczególnie ciekawiło je, jak zostać policjantem 
oraz kiedy można otrzymać kartę rowerową i prawo jaz-
dy. Najprzyjemniejszą częścią spotkania było oglądanie 
przyniesionych przez naszego gościa podstawowych 
akcesoriów policjanta. Dzieci mogły przymierzyć czapkę,
kamizelkę kuloodporną oraz dokładnie obejrzeć kajdanki 
czy pałkę policyjną. Dzięki takim spotkaniom policjant 
będzie kojarzył się dzieciom, jako osoba, której nie nale-
ży się bać i do której zawsze i w każdej sytuacji można 
zwrócić się o pomoc. 
 
Przedstawienie cyrkowe 

Dnia 18 października do naszej szkoły zawitali 
bowiem artyści z cyrku HECA. Tego dnia wszystkie kla-
sy ze Szkoły Podstawowej udały się do sali gimnastycz-
nej, gdzie czekał już na nich prawdziwy cyrk. Najpierw 
na scenie pojawili się klauni, którzy nie tylko rozśmiesza-
li publiczność, ale zachęcali też do wspólnej zabawy. W 
programie były również inne atrakcje, między innymi: 
żonglerka, magia, iluzja, akrobacje, ekwilibrystyka, tre-
sura zwierząt oraz gry i zabawy z udziałem publiczności. 

Niektórzy z nas próbowali jeździć na bardzo małym ro-
werku, starali się wykonać akrobatyczne sztuczki. Jed-
nak największą atrakcją był pokaz węża. Część uczniów 
miała szczęście i mogła wziąć węża na szyję. Pozostali 
mieli natomiast okazję dotknąć to piękne, egzotyczne 
zwierzę. Ten dzień zapamiętamy na długo. 
 
Przegląd monodramów 

Po raz kolejny nasi uczniowie wzięli udział w
Przeglądzie Monodramów. 15. 10. 2016 r. w XVI Powia-
towych Prezentacjach Monodramów w Kaliszu zdobyli II 
i III miejsce oraz wyróżnienie, a tym samym nominacje 
do 18. Wielkopolskiego Konkursu na Monodram "Młodzi 
Koryfeusze". W najmłodszej kategorii wystąpili ucznio-
wie klasy drugiej - Antoni Mikołajczyk z monodramem 

"Makaron" zdobywając wyróżnienie oraz Kasia Pakuła z
tekstem "Dziura w moście", drugą kategorię reprezento-
wały Julia Starońska z utworem "Bańkowice mydlane", 
Zuzanna Rybarczyk przedstawiła "Stefka Burczymuchę", 
za prezentację którego otrzymała III miejsce i Róża
Krzywda z monodramem "Buty" zajmując II miejsce. 
Wszyscy uczestnicy wykazali się naturalną aktywnością
i spontanicznością, co zostało docenione przez komisję
konkursową.

Bal Świętych 
Wśród wielu ludzi panuje przekonanie, że 1 li-

stopada to święto zmarłych. Tymczasem jest to dzień
bardzo uroczysty i radosny, ponieważ tego dnia Kościół
wspomina wszystkich świętych, także tych, których 
imion nie znamy. Zwyczaj tzw. Balu Świętych narodził
się w niektórych wspólnotach zakonnych i po dziś dzień
tam jest praktykowany. Również w naszej szkole, po raz 
pierwszy, odbył się Bal Świętych. Uczniowie, szczegól-
nie młodszych klas, zaprezentowali się w pięknych stro-
jach, potrafili opowiedzieć, czym się zasłużył wybrany 
przez nich święty. W chrześcijańskim uwielbieniu tań-
cem i piosenką dziękowaliśmy za naszych orędowników 
w niebie. A każdy przebrany za świętego otrzymał coś
słodkiego! 
 
Projekt edukacyjny "Bliżej domu" 

Uczennice kl.3SP Tatiana Karpisiewicz i Róża
Krzywda pod kierunkiem pani Doroty Okrasy wykonały
pracę plastyczną w technice kolażu w ramach projektu 
edukacyjnego : "Bliżej domu" - edukacja regionalna w 
południowo-wschodniej Wielkopolsce i zajęły III miejsce 
w kategorii dla kl. I-III. Uczennice otrzymały dyplomy i 
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nagrody książkowe. Nagrodą była również atrakcyjna 
wycieczka po regionie, która odbyła się w dn.14.11.16 r. 
do Dobrzycy i Jarocina. W Dobrzycy wszyscy laureaci 
konkursu zwiedzali zabytkowy pałac wraz z pięknym 
parkiem będący Muzeum Ziemiaństwa. W Jarocinie 
atrakcją było zwiedzanie Spichlerza Polskiego Rocka, w 
którym można było zapoznać się z historią polskiej mu-
zyki rockowej. Wycieczka była udana i dostarczyła
uczestnikom wielu miłych wrażeń.

Święto Niepodległości 
Co roku, w listopadzie, czcimy jedno z najwięk-

szych wydarzeń w historii naszego państwa; odzyskanie 
niepodległości w 1918 roku. Radosna to data, bo prze-
cież przyniosła Polakom zwycięstwo i upragnioną wol-
ność. I właśnie radośnie postanowiliśmy ją uczcić w tym 
roku. Młodzi strzelcy i legioniści, którzy o niepodległość 
tak ofiarnie walczyli, spełnili marzenia kilku pokoleń Po-
laków. Kiedy szli na bój, towarzyszyły im pieśni i piosen-
ki, powstające w okopach, na froncie, w marszu; pozwa-
lały przetrwać trudy walki, dodawały otuchy, rozwesela-
ły. Te pieśni które są częścią naszej historii i narodowej 
kultury, zawsze prawdziwie wzruszały polskie serca. Je-
śli chcemy, żeby ciągle żyły, żeby młode pokolenie o 
nich nie zapomniało nie wolno dopuścić, by pozostały w
pożółkłych śpiewnikach. Powinny dalej żyć, być obecne 
w polskiej duszy, budzić ciepłe uczucia, oddziaływać na 
serca i umysły kolejnych pokoleń. Dlatego właśnie po-
przez śpiew świętowaliśmy rocznicę niepodległości. 
Uczniowie pod kierunkiem p. Małgorzaty Burdelak za-
prezentowali montaż muzyczno - słowny, w którym za-
brzmiały takie pieśni jak: "Rozkwitały pąki białych róż", 
"Wojenko, wojenko", "Hej, hej ułani" i wiele innych. Za 
oprawę muzyczną odpowiedzialni byli: pani Agata We-
gner i pan Damian Pyrek. Ten sam program artystyczny 
tradycyjnie został zaprezentowany przez uczniów w dniu 
11.XI w kościele parafialnym w Rajsku. Nasze wspólne 
śpiewanie to hołd, jaki składamy tym, którzy w wielkim 
trudzie i poświęceniu wywalczyli nam przed laty wyma-
rzoną niepodległość. To także nasza radość, że mamy 
dziś wolną Polskę.

Konkurs na kartkę bożonarodzeniową
Co roku uczniowie naszej szkoły biorą udział w

konkursie na kartkę bożonarodzeniową wykonaną na 
komputerze, w tym roku było podobnie. Uczniowie z klas 
II-III oraz IV -VI SP wzięli udział w konkursie. Organiza-
torami konkursu były: doradca informatyki Elżbieta Mar-
chwacka, plastyki Ewa Kowalczyk-Wiśniewska. Konkurs 
po raz kolejny organizowany był pod patronatem: Staro-
stwa Powiatowego w Kaliszu, Wójta Gminy Szczytniki; 
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu. Konkurs 
odbywał się w trzech kategoriach: uczniowie szkół pod-
stawowych: klasy I-III, klasy IV- VI oraz uczniowie szkół
gimnazjalnych i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. 
Szkolny etap konkursu odbył się 25 listopada 2016 r., w 
którym szkolna komisja wyróżniła kilka prac. Do II etapu 
przeszły po dwa najlepsze projekty kartek świątecznych 
z etapu szkolnego w każdej z kategorii. Ogłoszenie wy-
ników konkursu odbyło się 30 listopada 2016 roku w 
Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu. Uczniowie 
naszej szkoły zdobyli następujące miejsca: Julia Staroń-
ska (kl. III) - III miejsce, Anna Kopeć (kl. VI) - II miejsce, 
Igor Anyszewski (kl. IV) - III miejsce. 3 grudnia 2016 r. w 
hotelu Krisroff w Łaszkowie podczas XIV Świątecznego 

spotkania z tradycją, pod honorowym patronatem staro-
sty kaliskiego Krzysztofa Nosala oraz Wójta Gminy Bli-
zanów Sławomira Musiała zostały wręczone m.in. na-
grody za E-kartkę Bożonarodzeniową 2016. Wszystkim 
nagrodzonym gratulujemy. 

 
********** 

 
ZESPÓŁ SZKÓŁ W TŁOKINI WIELKIEJ 
 
Dzień Edukacji Narodowej 

"Całe życie jest szkołą" - słowa J. A. Komeń-
skiego stały się mottem uroczystej akademii z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej, która wyjątkowo w tym roku 
odbyła się 13 października. Na uroczystość przybyli za-
proszeni goście: pan Krzysztof Dziedzic - Sekretarz 
Gminy Opatówek, pani Janina Banasiak i pan Eugeniusz 
Gruszka- byli pracownicy szkoły, pani Kinga Jopek i pani 
Renata Pilas - przedstawicielki Rady Rodziców, dyrektor 
Teresa Kobierska, nauczyciele, pracownicy szkoły, ro-
dzice i uczniowie. W obecności zebranych uczniowie 

klasy I gimnazjum złożyli uroczyste przyrzeczenie. Po-
wtarzając za swą wychowawczynią panią Izabelą Kru-
pińską tekst przysięgi, przyrzekali uczyć się pilnie, dbać
o honor szkoły, okazywać szacunek dorosłym oraz kole-
żankom i kolegom, brać w obronę słabszych i postępo-
wać zgodnie z zasadami dobra i prawdy. Następnie 
gimnazjaliści przenieśli uczestników akademii do bajko-
wej krainy, gdzie siedmiu krasnoludków za sprawą kró-
lewny Śnieżki stało się nauczycielami. O tym, że to trud-
ne zadanie, wymagające wielu poświęceń i zaangażo-
wania każdego dnia, przekonali się bardzo szybko. Na 
koniec nauczyciele i pracownicy szkoły zostali obdaro-
wani serdecznymi życzeniami i kwiatami. Do życzeń do-
łączył się pan Krzysztof Dziedzic, który wspominając
swoich nauczycieli, podkreślił ważną rolę pedagogów w 
życiu każdego dziecka. Również przewodnicząca Rady 
Rodziców- pani Kinga Jopek wyraziła wdzięczność 
wszystkim pracownikom szkoły. Za miłe słowa i życzenia 
podziękowała dyrektor szkoły Teresa Kobierska. 
 
Pasowanie na przedszkolaka 

18 listopada w grupie "Misiaczków" miało miej-
sce uroczyste "Pasowanie na Przedszkolaka". Uroczy-
stość odbyła się w obecności zaproszonych gości oraz 
rodziców. Swoją obecnością zaszczycili nas: Sekretarz 
Gminy Opatówek pan Krzysztof Dziedzic, dyrektor szko-
ły pani Teresa Kobierska, pani Renata Pilas- przedsta-
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wicielka Rady Rodziców, oraz nauczyciele uczący w 
przedszkolu. Program artystyczny w wykonaniu przed-
szkolaków pokazał jakie umiejętności nabyły dzieci pod-
czas pobytu w przedszkolu od początku roku szkolnego. 
Dzieci zaprezentowały przygotowane piosenki, wierszyki 
i wspaniały taniec oraz inne umiejętności jakimi powinien 
wykazać się każdy przedszkolak. Po złożeniu przysięgi 

przez przedszkolaków pani Dyrektor dokonała uroczy-
stego pasowania każdego przedszkolaka. Po ceremonii 
pasowania zostały wręczone dyplomy oraz upominki 
ufundowane przez Wójta Gminy Opatówek. Upominki te 
osobiście wręczył Sekretarz Gminy Opatówek pan 
Krzysztof Dziedzic, gratulując każdemu maluchowi. Na 
koniec na wszystkie dzieci oraz gości czekał słodki po-
częstunek przygotowany przez rodziców grupy przed-
szkolnej. Mam nadzieję, że spotkanie to zostanie mile 
zapamiętane zarówno przez naszych gości jak i dzieci. 
 
Projekt Krokus 

Uczniowie z Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej po 
raz kolejny przystąpili do międzynarodowego Projektu 
Krokus. Jest on inicjatywą Irlandzkiego Towarzystwa 
Edukacji o Holokauście i Żydowskiego Muzeum Galicja 
w Krakowie, w której obecnie bierze udział kilka krajów 

europejskich. W ramach projektu uczestnicy sadzą
otrzymane cebulki krokusów dla upamiętnienia półtora 
miliona żydowskich dzieci i tysięcy dzieci innych naro-
dowości, które straciły życie w wyniku Holokaustu i II 
wojny światowej. W ten sposób pamięć o nich trwa, a 
opowieści z ich życia przekazywane są kolejnym poko-
leniom. Żółte krokusy przypominają żółte gwiazdy Dawi-

da, do noszenia których Żydzi zmuszeni byli przez wła-
dze nazistowskie, a obowiązywały one w większości 
podbitych przez Niemców obszarów. Na terenie okupo-
wanej Polski Żydzi zmuszeni byli nosić białe opaski z 
gwiazdą. Uczestnictwo w tym projekcie ma na celu za-
znajomić dzieci i młodzież z tematem Holokaustu oraz 
zwiększyć świadomość na temat zagrożeń związanych z 
rasizmem i nietolerancją. Uczy on znaczenia integracji, 
szacunku wobec wszystkich ludzi niezależnie od ich po-
chodzenia etnicznego, niepełnosprawności lub wyzna-
nia. 9 listopada, uczniowie klasy IV i III gimnazjum, po-
sadzili obok już istniejącej rabaty, kolejne kwiaty. I tak 
jak do tej pory będą o nie dbać, aby wiosną zakwitły w
całej swej okazałości. Szkolnymi koordynatorkami pro-
jektu są pani Izabela Krupińska i pani Marlena Pilarczyk. 
 
Święto Niepodległości 

Dzień Niepodległości to jedno z najważniejszych 
świąt narodowych. Upamiętnia ono wydarzenia z 11 li-
stopada 1918 roku, kiedy to Polska odzyskała suweren-
ność po 123 latach zaborów. O wolność walczyły i ginęły
pokolenia Polaków. Flagi na budynku, stroje galowe, od-
świętna dekoracja, kotyliony… Wszystko można było

zobaczyć 10 listopada w naszej szkole. To właśnie wte-
dy odbyła się uroczysta akademia, zatytułowana "Ku 
Niepodległej" w wykonaniu uczniów klasy III, VI i chóru 
szkolnego. Uczniowie przedstawili tragiczną drogę Pola-
ków ku niepodległości, naznaczoną krzyżami i krwią, w
symboliczny sposób ukazali unicestwienie Polski, w rolę
której wcieliła się Wiktoria Jeske. Wierszami i piosenka-
mi uczcili pamięć i oddali hołd bohaterom sprzed lat. 
Uroczystość stała się okazją do zamanifestowania na-
szej polskości. Dyrektor szkoły Teresa Kobierska ser-
decznie podziękowała uczestnikom oraz organizatorkom 
akademii: pani Annie Macniak, pani Wiesławie Giercarz i 
pani Urszuli Borwik, a także życzyła radosnego święto-
wania. 
 
Konkurs "Z ortografią za pan brat" 

Każdy, kto uczy się języka polskiego wie, że na-
sza rodzima ortografia jest bardzo skomplikowana i 
wielką sztuką jest pisać bezbłędnie. 14 listopada w Ze-
spole Szkół w Tłokini Wielkiej spotkali się uczniowie z 
gminy Opatówek, którzy do perfekcji opanowali zasady 
poprawnej pisowni. Uczestniczyli oni w eliminacjach 
gminnych Rejonowego Konkursu "Z ortografią za pan 
brat", który został objęty honorowym patronatem Wójta 
Gminy Opatówek. Organizatorami konkursu była p. dy-
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rektor Teresa Kobierska oraz nauczycielki polonistki ze 
szkoły w Tłokini Wielkiej we współpracy z doradcą me-
todycznym języka polskiego p. Barbarą Nowak. Ucznio-
wie szkół podstawowych dbali o poprawność ortogra-
ficzną w trakcie pisania dyktanda o Morzu Bałtyckim. 
Oprócz sprawdzenia swoich umiejętności ortograficz-
nych dowiedzieli się również jaka jest głębokość tego 
akwenu oraz jakie występują w nim rodzaje ryb. Nato-
miast gimnazjaliści opisywali losy i zasługi wielkiego pa-
sjonata kosmosu - Mikołaja Kopernika. Teksty dyktand 

były bardzo ciekawe, ale kryły wiele pułapek na uczest-
ników potyczek ortograficznych. Młodzież jednak dosko-
nale poradziła sobie z wyzwaniem stawianym przez ko-
misję konkursową. Rywalizacja była wyrównana i oprócz 
miejsc nagrodzonych, uczniowie, którzy zajęli czwarte 
miejsce i otrzymali wyróżnienia, uzyskali możliwość 
udziału w kolejnym etapie konkursu. Komisja w składzie: 
p. Barbara Nowak i p. Małgorzata Burdelak - nauczyciel-
ki z Zespołu Szkół w Rajsku, pani Honorata Warszew-
ska - nauczycielka języka polskiego z Gimnazjum im. A. 
i S. Gillerów w Opatówku, p. Katarzyna Juskowiak - na-
uczycielka języka polskiego z Zespołu Szkół w Chełm-
cach oraz p. Edyta Banasiak, p. Wiesława Giercarz i p. 
Izabela Krupińska - nauczycielki języka polskiego z Ze-
społu Szkół w Tłokini Wielkiej wyłoniła laureatów. 
 

W kategorii "szkoła podstawowa" najlepiej zaprezento-
wali się:
1 miejsce: Franciszek Jakóbczak ze Szkoły Podstawo-
wej im. Władysława Broniewskiego w Tłokini Wielkiej, 
2 miejsce: Krzysztof Andrzejak ze Szkoły Podstawowej 
w Rajsku, 
3 miejsce: Hanna Warszewska ze Szkoły Podstawowej 
im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku, 
4 miejsce: Maria Wolf ze Szkoły Podstawowej im. Janu-
sza Kusocińskiego w Opatówku, 
Wyróżnienia: 
Izabela Mazurowska ze Szkoły Podstawowej im. Janu-
sza Kusocińskiego w Opatówku, 
Grzegorz Maciaszek ze Szkoły Podstawowej w Chełm-
cach 
 

W kategorii "gimnazjum" najlepiej napisali dyktando: 
1 miejsce: Katarzyna Szafirowicz z Gimnazjum im. A. i 
S. Gillerów w Opatówku, 
2 miejsce: Martyna Dziedzic z Gimnazjum im. A. i S. Gil-
lerów w Opatówku, 
3 miejsce: Justyna Wielgosz z Gimnazjum im. A. i S. Gil-
lerów w Opatówku, 

4 miejsce: Agata Płuciennik z Gimnazjum im. A. i S. Gil-
lerów w Opatówku, 
Wyróżnienia: 
Katarzyna Klepanda z Gimnazjum w Tłokini Wielkiej, 
Weronika Bagniuk z Gimnazjum w Rajsku. 
 

Wszyscy uczestnicy otrzymali z rąk pani dyrektor Teresy 
Kobierskiej dyplomy udziału w konkursie, a laureaci 
trzech najwyższych miejsc zostali uhonorowani dyplo-
mami laureatów oraz ciekawymi pozycjami książkowymi, 
które ufundował Wójt Gminy Opatówek. Konkurs "Z or-
tografią za pan brat" był świetną okazją do kształcenia 
wśród młodzieży umiejętności zdrowego współzawod-
nictwa oraz możliwością wymiany doświadczeń. Uczest-
nicy dobrze się bawili podczas potyczek ortograficznych 
i pochwalili się swoją ogromną wiedzą w tej dziedzinie. 
Życzymy powodzenia na dalszym etapie, wszystkim po-
zostałym wytrwałości w dążeniu do tytułu mistrza orto-
grafii, a ich opiekunom dziękujemy za przygotowanie 
uczniów do konkursu. 
 

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

GOPS DLA PODOPIECZNYCH 
 

Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego 
W dniu 7 września 2016 roku w Urzędzie Gminy 

w Opatówku odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu In-
terdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie. W ramach spotkania poruszone zostały bieżą-
ce sprawy związane z uzgodnieniem dalszych działań w
ramach prowadzonych procedur Niebieskiej Karty oraz 
wymianą informacji na temat merytorycznej działalności 
Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych. Ponad-
to odbyło się szkolenie członków Zespołu Interdyscypli-
narnego z zakresu specyfiki pracy z osobą stosującą i
doznającą przemocy oraz zakresu informacji na temat 
portalu internetowego funkcjonującego pod adresem 
www.przemoc.edu.pl. Portal ten jest źródłem informacji 
o bieżących inicjatywach dotyczących działań na rzecz 
przeciwdziałania przemocy. Dzięki niemu istnieje możli-
wość bezpośredniego kontaktu ze specjalistą ds. prze-
ciwdziałania przemocy poprzez kontakt telefoniczny 
bądź e-mail z Punktem Informacyjno-Konsultacyjnym. 

Szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarne-
go było prowadzone przez certyfikowanych specjalistów 
pomocy ofiarom i osobom stosującym zachowania 
przemocowe, superwizorów pracy w obszarze przeciw-
działania przemocy w rodzinie Poznańskiego Centrum 
Profilaktyki Społecznej - Fundacja PCPS: p. Agnieszkę
Zachmann i p. Tomasza Posłusznego. 
 
Wyjazd edukacyjno - rekreacyjny 

1 października br. uczestnicy projektu "Nie sta-
rzeje się ten, kto nie ma na to czasu" wyjechali do Go-
spodarstwa Agroturystycznego "Kózka" w Łubowie, w 
malowniczej dolinie Małej Wełny. Po dotarciu do gospo-
darstwa uczestnicy wzięli udział w zajęciach edukacyj-
nych na temat zdrowego żywienia, wyrobów ekologicz-
nych, zastosowania i znaczenia ziół w naszym odżywia-
niu oraz leczeniu. Wykład przeprowadziła właścicielka 
Gospodarstwa Agroturystycznego "Kózka" p. Jolanta 
Bruździńska w przestronnej izbie z piecem chlebowym i 
drewnianymi ławami, udekorowanej ceramiką, rękodzie-
łem i przedmiotami sprzed epoki. 

Państwo Bruździńcy zajmują się wyrobem i 
sprzedażą produktów z koziego mleka. Do wyboru są
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jogurty, serek naturalny, jogurty owocowe, ser żółty i 
mleko. Produkty opatrzone są certyfikatem. Gospodar-
stwo pp. Bruździńskich położone jest w małej wiosce 

Łubowo, niedaleko pierwszej stolicy Polski - Gniezna. 
Gospodarstwo swoimi granicami obejmuje pagórkowate 
tereny z lasami i łąkami. Centrum stanowi dom właści-
cieli, dom dla gości oraz zabudowania gospodarcze z 
biegającymi wokoło psami, kogutami, kurami oraz wy-
glądającymi z obórki kozami. Wokół panuje spokój cha-
rakterystyczny dla małej wsi. 

W brzozowym lasku dla uczestników zostały
przygotowane dietetyczne potrawy na grillu z wykorzy-
staniem regionalnych ziół. Bardzo wszystkim smakował
gzik z sera koziego z ziołami i pieczonymi na grillu 
ziemniakami oraz herbata ziołowa. Podczas wyjazdu 
dodatkowo uczestnicy zwiedzili Katedrę w Gnieźnie, 
Skansen w Dziekanowicach, podziwiali jezioro Lednickie 
i Ostrów Lednicki tj. największą z pięciu wysp na jezio-
rze Lednica, położoną w jego południowej części, praw-
dopodobnie miejsce Chrztu Polski. Podczas zwiedzania 
Ostrowa Lednickiego uczestnicy wyjazdu wykorzystali 
umiejętności zdobyte w zakresie Nordic Walking. 
 
Szkolenie w zakresie rozwiązywania problemów al-
koholowych 

22 listopada 2016 r. odbyło się szkolenie w za-
kresie rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie 
zgodnie z ramowym programem szkolenia dla gminnych 
komisji rozwiązywania problemów alkoholowych reko-
mendowanym przez PARPA. Goście uczestniczący w 
szkoleniu zostali imiennie zaproszeni przez Wójta Gminy 
Opatówek Sebastiana Wardęckiego. Sekretarz Gminy 
Opatówek Krzysztof Dziedzic przywitał adresatów szko-
lenia. Realizatorem szkolenia była firma Gabinet Psy-
choterapii HANNAH w Kaliszu w osobie Sylwii Dziedzi-
czak - specjalisty psychoterapii uzależnień, współorga-
nizatora akcji WYPALACZE, Kierownika Oddziału
Dziennego MULTIMED w Kaliszu. Uczestnikami szkole-
nia byli radni gminy Opatówek, pracownicy GOPS w 
Opatówku, kadra pedagogiczna szkół z terenu gminy 
Opatówek, członkowie GKRPA w Opatówku oraz przed-
stawiciele Zespołu Interdyscyplinarnego, Służby Zdrowia 
i Komisariatu Policji w Opatówku. 

Odbiorcy szkolenia nabyli jednorodnej wiedzy w 
obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoho-
lowych oraz kompetencji do wskazywania i podejmowa-
nia skutecznych i adekwatnych działań w zakresie profi-
laktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Treść i 

forma spotkania dostosowana była do potrzeb uczestni-
ków. Podczas zajęć grupowych odbiorcy mieli możli-
wość zaspokajania potrzeby kontaktu i wsparcia, a także
uzyskania rzetelnej wiedzy na temat uzależnień w za-
kresie: wzorów spożywania alkoholu, fizjologicznego 
oddziaływania alkoholu na organizm, metod leczenia 
osób uzależnionych oraz roli ruchów samopomocowych, 
prawno - organizacyjnych zagadnień dotyczących lecz-
nictwa odwykowego, metody Dialogu Motywacyjnego, 
wpływu uzależnienia na funkcjonowanie rodziny, celów i 
założeń profilaktyki oraz poziomów profilaktyki. Uczest-
nikom szkolenia wręczono certyfikaty. Realizacja w ra-
mach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na terenie gminy Opatówek 
na 2016 rok. 
 
Warsztaty ruchowe - Nordic Walking 
 

50 uczestników projektu "Nie starzeje się ten, 
kto nie ma na to czasu" brało udział w warsztatach ru-
chowych - nauce Nordic Walking pod okiem instruktora 
p. Marka Matysiaka, który przeszedł specjalne szkolenie 
w Polskiej Federacji Nordic Walking w Gdańsku oraz 
posiada dyplom ukończenia studiów w Olsztyńskiej 
Szkole Wyższej na kierunku fizjoterapii. Uczestnicy na 
warsztatach zdobywali wiedzę teoretyczną oraz prak-
tyczną w zakresie prawidłowej nauki techniki marszu 
Nordig Walking. Udział w zajęciach Nordic Walking był
dobrowolną inicjatywą oraz okazją dla seniorów do 
spróbowania nowej, cieszącej się coraz większą popu-
larnością aktywności fizycznej. Stworzenie przyjemnej 
atmosfery, zajęcia w zróżnicowanym terenie, osiąganie 
kolejnych poziomów rozwoju oraz ciekawy dobór reper-
tuaru ćwiczeń wpłynęły pozytywnie na seniorów. 

Zajęcia miały na celu rozpowszechnienie wiedzy 
na temat Nordic Walking, jego znaczenia dla poprawy i 
utrzymania zdrowia człowieka, a przede wszystkim sta-
nowiły zachęcenie do regularnego uprawiania Nording 
Walking przez osoby w wieku 60+. Miłą niespodzianką
dla członków Towarzystwa Przyjaciół Opatówka uczest-
niczących w projekcie było dołączenie innych mieszkań-
ców Opatówka do wspólnej nauki Nordig Walking. 
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Wyjazd integracyjny do Poznania i Deli Parku w Ro-
snówku 

3 grudnia 2016 r. dzieci ze Świetlicy Środowi-
skowej "Słoneczko" wraz z rodzicami i opiekunami wyje-
chały na wyjazd integracyjny do Rosnówka za Pozna-
niem do parku edukacyjno - rozrywkowego. Po drodze 
zwiedziliśmy Stare Miasto w Poznaniu, o godz. 12:00 
zatrzymaliśmy się przy słynnych poznańskich kozioł-
kach. Pani przewodnik przedstawiła nam historię Po-
znania, pokazała najciekawsze miejsca na Starym Mie-
ście, opowiedziała o słynnych świętomarcińskich roga-
lach z nadzieniem z białego maku tradycyjnie przygoto-
wywanych w Poznaniu z okazji Dnia Św. Marcina. Zapo-
znała nas z gwarą poznańską. Dowiedzieliśmy się, że
na dziewczynkę mówią "mela", na chłopca "szczon", na 
ziemniaki "pyry", na kromkę chleba "sznytka", na droż-
dżówkę z lukrem "szneka z glancem". Każde z dzieci 
zrobiło sobie pamiątkowe zdjęcie z koziołkami przy Ko-
ściele Farny. Mogliśmy kupić pamiątki na jarmarku świą-
tecznym. 

Naszym punktem docelowym była Kraina Świę-
tego Mikołaja w DELI Parku w Rosnówku. Na 6 hekta-
rach rozpościera się tam teren będący miejscem nie-
zwykłej rozrywki dla całej rodziny. Prehistoryczne zwie-
rzęta, takie jak mamuty, gigantyczne wersje chronionych 
owadów z Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz Mini 
ZOO z alpakami i kangurami przybliżającymi świat fau-
ny. Na terenie parku odnaleźć można również zminiatu-
ryzowane repliki najsłynniejszych budowli świata. Po 
DELI Parku oprowadził nas instruktor, który opowiadał o
historii zwierząt. Bardzo zachwycił nas DELI Park ską-
pany w światełkach, strojnych choinkach i bogatych 
ozdobach świątecznych z Szopką Bożonarodzeniową.
Trasa zwiedzania wyznaczona jest kilkunastoma kilome-
trami węży świetlnych. Oświetlone są nawet niektóre 
miniatury budowli świata. W parku pojawia się Św. Miko-
łaj wraz z pomocnikami - elfami. 

Dzieci ze Świetlicy Środowiskowej miały możli-
wość uczestniczenia w świątecznych warsztatach kuli-
narnych. Mogły samodzielnie, pod okiem kucharza, lepić
świąteczne pierogi z kapustą i grzybami. Po ich ugoto-
waniu, wspólnie z rodzicami, smakowali wykonane pie-
rogi, których było bardzo dużo, i które bardzo wszystkim 
smakowały. Po zajęciach na świątecznych warsztatach 
kulinarnych dzieci miały możliwość zabawy na Interak-
tywnym Placu Zabaw. Po wspólnej zabawie wyruszyli-
śmy w doskonałych humorach do Opatówka. 
 

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

BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS ZIMY 
 
W DOMU 
We własnym domu czujemy się zwykle bezpieczni, na-
wet podczas mroźnej i śnieżnej zimy. Jednak, aby tak 
było zawsze, musimy zadbać o dobry stan instalacji do-
mowych, które są intensywnie eksploatowane jesienią i
zimą. Jeśli praca tych urządzeń zależy od dostaw prądu, 
musimy także szybko zareagować w przypadku awarii 
energetycznych. 
Na co zwrócić uwagę
Urządzenia grzewcze:
- w trosce o bezpieczeństwo twoje i najbliższych 

upewnij się, że urządzenia te działają właściwie, a 
kanały kominowe i wentylacyjne są drożne. Dobrą
praktyką jest regularna kontrola urządzeń grzew-
czych, kominów i kanałów wentylacyjnych przez fa-
chowców, do ich zaleceń należy się bezwzględnie 
stosować,

- rozważ możliwość zainstalowania w pomieszcze-
niach zamkniętych, zagrożonych emisją czadu, gazu 
ziemnego lub propanu-butanu, czujników wykrywa-
jących te trujące gazy. Urządzenia te są łatwo do-
stępne i stosunkowo tanie. Nie podnoszą kosztów 
eksploatacji, za to skutecznie zabezpieczają przed 
zatruciem. Jeśli się zdecydujesz - wybierz urządze-
nie z atestem, 

- dbaj o regularne usuwanie śniegu i lodu z otworów 
wentylacyjnych, aby nie dopuścić do ich zablokowa-
nia. Jeśli jesteś właścicielem domu - rób to sam lub 
wezwij fachowca. Jeśli mieszkasz w domu wieloro-
dzinnym, sprawdzaj czy właściwie dba o to admini-
strator budynku. 

Pamiętaj 
Tlenek węgla, czyli CZAD, powstaje podczas procesu 
niepełnego spalania materiałów palnych, w tym paliw, 
który zachodzi przy niedostatku tlenu w otaczającej at-
mosferze. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z 
faktu, że tlenek węgla:  
- jest gazem niewyczuwalnym przez zmysły czło-

wieka (bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku),  
- blokuje dostęp tlenu do organizmu - zajmuje jego 

miejsce w czerwonych ciałkach krwi, powodując
przy długotrwałym narażeniu (w większych daw-
kach) śmierć przez uduszenie.

Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych 
jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyj-
nych, spalinowych i dymowych. 
Jak uniknąć zatrucia? 
Nie bagatelizuj następujących objawów: duszności, bó-
lów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, oszołomie-
nia, osłabienia, przyśpieszenia czynności serca i oddy-
chania, ponieważ mogą być sygnałem, że ulegasz za-
truciu czadem. W takiej sytuacji natychmiast prze-
wietrz mieszkanie, w którym się znajdujesz, wyjdź na 
zewnątrz, zadbaj o bezpieczeństwo swojej rodziny, 
wezwij straż pożarną i zasięgnij porady lekarskiej.  
Osoby starsze, niepełnosprawne i chore:
Dbając o bezpieczeństwo własne i swoich bliskich, nale-
ży też pamiętać o mieszkających w naszym sąsiedztwie 
osobach starszych, chorych lub niepełnosprawnych, dla 
których trudne warunki zimowe mogą stanowić prawdzi-
we zagrożenie, nawet w ich własnych domach. 
- mróz, oblodzenie, intensywne opady śniegu i gruba 

pokrywa śnieżna zalegająca na ulicach i drogach - 
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warunki zimowe znacznie ograniczają możliwości 
samodzielnego poruszania się osób starszych, nie-
sprawnych ruchowo lub chorych, 

- w skrajnych przypadkach osoby takie mogą być po-
ważnie zagrożone - samotne w wychłodzonych 
mieszkaniach, pozbawione posiłku i kontaktu ze 
światem zewnętrznym, 

- nie bądź obojętny. Jeśli wiesz, że w twoim sąsiedz-
twie mieszka ktoś, kto może potrzebować pomocy 
nie wahaj się - wstąp, sprawdź w jakich żyje warun-
kach, zapytaj czego potrzeba, spróbuj nawiązać
kontakt z krewnymi, nawet jeśli mieszkają daleko, 

- nie zniechęcaj się, jeśli twoja oferta pomocy nie 
znajdzie zrozumienia, osoby starsze i chore bywają
nieufne. Spróbuj pomóc mimo wszystko, a jeśli oka-
że się to niemożliwe. 

 

POZA DOMEM 
Mróz, porywisty wiatr, śnieżyca - kilka ostatnich lat od-
zwyczaiło nas od tych typowo zimowych zjawisk. Warto 
jednak pamiętać, że w naszej strefie klimatycznej ostra 
zima to raczej reguła niż wyjątek. Od naszego rozsądku, 
dobrego przygotowania i umiejętności radzenia sobie w 
trudnych sytuacjach zależy, czy zimowa, a czasem i je-
sienna aura nie zaskoczy nas niebezpieczeństwem. 
Na co zwrócić uwagę
Temperatura powietrza i warunki atmosferyczne:
- temperatura powietrza, którą widzisz na termome-

trze okiennym może być inna, niż ta faktycznie od-
czuwalna na zewnątrz, 

- zwróć uwagę na wilgotność powietrza oraz wiatr - te 
dwa czynniki powodują, że marzniemy na dworze 
znacznie bardziej niż na to wskazuje termometr. Im 
bardziej wilgotno i wietrznie - tym zimniej, 

- zimno może być groźne w skutkach nie tylko w cza-
sie silnych zimowych mrozów. Jesienią, gdy powie-
trze jest bardzo wilgotne a temperatura spada w 
okolice zera, długotrwałe przebywanie na dworze 
wymaga zachowania takiej samej ostrożności jak w 
mroźne dni zimowe, 

- ubieraj się stosownie do temperatury na zewnątrz, 
- przed wyjściem na mróz zabezpiecz odkryte frag-

menty skóry (policzki, nos, brodę) smarując je kre-
mem ochronnym lub wazeliną(dotyczy to zwłaszcza 
małych dzieci), 

- nie stój nieruchomo na mrozie - gdy zaczyna doku-
czać ci zimno ruszaj się, tup, podskakuj, rozcieraj 
dłonie, 

- w żadnym wypadku nie pozostawaj na zimnie po 
spożyciu alkoholu. 

Osoby potrzebujące pomocy:
- w warunkach zimowych nie przechodź obojętnie 

obok starszych ludzi, poruszających się z widoczną
trudnością lub objawiających złe samopoczucie - 
omdlenie na mrozie może skończyć się tragicznie, 

- zwracaj uwagę na osoby bezdomne, śpiące na ław-
kach lub w altankach działkowych, wyglądające na 
zagubione, 

- nie bój się podejść do takiej osoby, nawet jeśli wy-
gląda na pijaną,

- jeśli ocenisz, że sytuacja może stwarzać zagrożenie 
- wezwij pomoc. 

Oblodzone chodniki, sople, nawisy i pokrywy śnieżne:
- oblodzona nawierzchnia chodnika, zwłaszcza ukryta 

pod cienką warstwą śniegu, może być przyczyną
poważnych obrażeń, złamań i urazów,  

- w okresach odwilży, po obfitych opadach śniegu i 
przy zmiennej temperaturze (duża różnica między 
wartością minimalną i maksymalną),na dachach 
mogą tworzyć się sople o bardzo dużych rozmia-
rach. Zjawisko to stanowi poważne zagrożenie dla 
pieszych przechodzących pod budynkami. Uderze-
nie przez spadający z dachu sopel może nawet 
spowodować śmierć. Podobnie groźny dla prze-
chodnia może być obrywający się z dachu nawis 
zamarzniętego śniegu, 

- nieusuwana pokrywa śniegu na płaskim dachu w 
skrajnych przypadkach może spowodować zawale-
nie konstrukcji, 

- silnie zalodzone, zablokowane odpływy i studzienki 
kanalizacyjne podczas roztopów mogą spowodować
lokalne podtopienia zabudowań i infrastruktury. 

 

Pamiętaj 
Dbałość o należyty stan techniczny budynku, w tym nie 
dopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku 
przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie 
konieczności odśnieżania dachu i elementów elewacji 
budynku należy do właścicieli lub zarządców budynku. 
Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, na-
wisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bez-
pieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych 
i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy budynku.  
 

W PODRÓŻY
Daleka podróż w zimowych warunkach wymaga przygo-
towania. Inaczej szykujemy się do długiej drogi własnym 
samochodem, inaczej, gdy korzystamy z transportu pu-
blicznego - kolei czy komunikacji autobusowej. Szcze-
gólnej wyobraźni i odpowiedzialności wymaga od nas 
przygotowanie podróży własnym samochodem, zwłasz-
cza jeśli zabieramy ze sobą dzieci. 
 

Na co zwrócić uwagę
Podróżując samochodem: 
- zaplanuj podróż z dokładną mapą drogową, biorąc

pod uwagę aktualną szczegółową prognozę pogody 
dla regionów, przez które będziesz przejeżdżać,

- w zimie na otwartym terenie mogą tworzyć się wy-
sokie zaspy śnieżne, a pod wpływem wiatru sytuacja 
może dynamicznie się zmieniać,

- w rejonach górzystych należy liczyć się z trudnymi 
podjazdami - przy oblodzonej, śliskiej nawierzchni 
nawet niewielkie wzniesienie bywa trudne do poko-
nania, 

- zostaw bliskim informację o planowanej podróży, 
- zadbaj o właściwe wyposażenie samochodu - zimo-

we opony, łańcuchy na koła, linkę holowniczą i
przewody do awaryjnego rozruchu silnika. 

Podróżując transportem publicznym:
- długa podróż koleją lub autobusem w warunkach 

zimowych jest mniej ryzykowana niż samodzielna 
wyprawa samochodem, ale również wymaga przy-
gotowania, 

- warto wiedzieć przez jakie regiony przebiega trasa 
podroży oraz zapoznać się ze szczegółową progno-
zą pogody, 

- przed wyjazdem należy sprawdzić jakie przedsię-
biorstwo autobusowe lub spółka kolejowa obsługuje 
nasze połączenie, dowiedzieć się o numery kontak-
towe dla podróżnych (najlepiej funkcjonujące całą 
dobę). 
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Ważne telefony 
Pogotowie ratunkowe - 999 
Państwowa Straż Pożarna - 998 
Policja - 997 
Numer alarmowy - 112 
Pogotowie gazowe - 992 
Pogotowie energetyczne - 991 
 

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

OGŁOSZENIA 
 

Zwrot podatku akcyzowego 
Na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie po-
datku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wy-
korzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379 ze 
zm.) w dniach od 1 do 28 lutego 2017 r. należy składać w
Urzędzie Gminy w Opatówku wnioski o zwrot podatku akcyzo-
wego (druk wniosku dostępny w urzędzie oraz na stronie: 
www.bip.opatowek.pl). Zwrot przysługuje producentowi rolne-
mu, który był w posiadaniu lub współposiadaniu użytków rol-
nych określonych w ewidencji gruntów i budynków oraz był po-
siadaczem gospodarstwa rolnego w momencie składania 
wniosku. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT albo ich ko-
pie (oryginały do wglądu), stanowiące dowód zakupu oleju na-
pędowego w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 
r. (6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku). W 
przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przed-
miot współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu współ-
posiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiada-
cze wyrazili pisemną zgodę (na wniosku). Pisemna zgoda nie 
dotyczy współmałżonków. Wypłata kwoty zwrotu producentom 
rolnym nastąpi w terminie: 1-30 kwietnia 2017 r. wyłącznie 
przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku. Zgod-
nie z art. 9 ust. 1 w/w ustawy producent rolny, który pobrał nie-
należnie lub w nadmiernej wysokości zwrot podatku jest obo-
wiązany do jego zwrotu wraz z odsetkami w wysokości okre-
ślonej jak dla zaległości podatkowych. 

 

********** 
 

Przyłączenia do sieci kanalizacyjnej - Zduny i Szałe
Przypominamy, że mieszkańcy, właściciele nieruchomości po-
łożonych w miejscowości Zduny i Szałe wzdłuż ul. Kaliskiej 
oraz ul. Słonecznej mogą składać w Urzędzie Gminy w Opa-
tówku wnioski o wydanie warunków technicznych przyłączenia 
do sieci kanalizacyjnej. Wniosek, o którym mowa, można po-
brać osobiście w siedzibie tut. urzędu (pok. nr 1) lub na stronie 
internetowej www.bip.opatowek.pl (zakładka: wnioski do po-
brania -> gospodarka komunalna i mieszkaniowa -> wniosek o 
przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej). Wypeł-
niony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie 
Gminy w Opatówku (sekretariat, pierwsze piętro, pok. nr 13). 
Po otrzymaniu warunków technicznych można przystąpić do 
prac w terenie związanych z budową przyłącza kanalizacyjne-
go. Więcej informacji uzyskać można pod nr telefonu (62) 76-
18-453 wew. 21 i 59 lub osobiście w tut. urzędzie - pok. nr 1. 
Ponadto informujemy, że również na w/w stronie internetowej 
są dostępne sprawozdania z badania jakości wody przezna-
czonej do spożycia przez ludzi uzdatnianej na czterech sta-
cjach: SUW Opatówek, SUW Tłokinia Wielka, SUW Cienia 
Druga, SUW Michałów Drugi. 

 

********** 
 

Informacja dot. wspólnot gruntowych 
Urząd Gminy w Opatówku informuje, że z dniem 01.01.2016 
roku weszła w życie ustawa regulująca stan prawny wspólnot 
gruntowych. Wobec powyższego, można składać do Starosty 
Kaliskiego wnioski o ustalenie, które nieruchomości stanowią
wspólnotę gruntową, ustalenie wykazu uprawnionych do udzia-
łu we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospo-
darstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługują-
cych im udziałów we wspólnocie, do dnia 31.12.2016 r. Wnio-
sek może złożyć osoba fizyczna lub prawna, która: 

- posiada gospodarstwo rolne, 
- od dnia 05.07.1962 roku do dnia 05.07.1963 roku faktycz-

nie korzystała z gruntów wspólnoty. 
Jeżeli wspólnotą gruntową są lasy, grunty leśne albo nieużytki 
przeznaczone do zalesienia, wniosek może złożyć osoba fi-
zyczna lub prawna, która: 
- posiada miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie 

miejscowości, w której znajdują się grunty stanowiące 
wspólnotę lub posiada miejsce zamieszkania na terenie 
innej miejscowości, a prowadzi gospodarstwo rolne, 

- od dnia 05.07.1958 roku do dnia 05.07.1963 roku faktycz-
nie korzystała z gruntów wspólnoty. 

Z przedmiotowym wnioskiem mogą wystąpić również następcy 
prawni wyżej wymienionych osób. Wniosek powinien zawierać:
- imię i nazwisko osoby fizycznej albo firmę osoby prawnej 

składającej wniosek, 
- adres do doręczeń,
- nazwę miejscowości, w której położone jest gospodarstwo 

rolne osoby składającej wniosek, 
- określenie nieruchomości, która stanowi wspólnotę grun-

tową,
- wskazanie dowodów świadczących, że nieruchomość sta-

nowi wspólnotę gruntową,
- wskazanie dowodów świadczących, że wnioskodawca 

spełnia warunki do nabycia uprawnień do udziału we 
wspólnocie gruntowej. 

Dodatkowe informacje udzielane są w Starostwie Powiatowym 
w Kaliszu, Plac Św. Józefa 5, tel. (62) 501-42-00. 

 

********** 
 

Najczęściej występujące przyczyny wypadków w rolnic-
twie 
Rolnictwo jest jedną z najbardziej niebezpiecznych gałęzi go-
spodarki. Praca rolnika stwarza wiele zagrożeń powodujących 
wypadki, a w konsekwencji utratę zdrowia lub życia. Prowa-
dzone przez KRUS działania prewencyjne polegające m.in. na 
popularyzowaniu zasad bezpiecznej pracy wśród mieszkań-
ców wsi powodują, że liczba wypadków przy pracy rolniczej z 
roku na rok maleje. Struktura wypadków w rolnictwie, ze 
względu na rodzaj zdarzeń, podczas których dochodzi do ob-
rażeń, od lat nie ulega większym zmianom. I tak najczęściej 
przyczynami wypadków są:
Upadki osób
W roku 2015 zgłoszono 84 wypadki, natomiast w roku 2014 
wystąpiło 110 takich zdarzeń. Dominują upadki z wysokości: 
ze schodów, drabin, przyczep, wozów, strychów, poddaszy i 
stogów. Przyczyny tych upadków tkwią głównie w: 
- niewłaściwej konstrukcji drabin bądź w niewłaściwym ich 

użytkowaniu, 
- nieprawidłowym zabezpieczeniu włazów ściennych i otwo-

rów stropowych, które powinny być odpowiednio obudo-
wane barierkami i listwami przypodłogowymi, 

- przebywaniu osób - mimo zakazu - na transportowanych 
ziemiopłodach i innych materiałach, a także na ładunkach 
objętościowych, 

- niestosowaniu do schodzenia z załadowanych przyczep 
lub wozów przystawnych drabin (podczepianych na burcie 
podczas przejazdu), 

- poruszaniu się po zabrudzonej i śliskiej nawierzchni po-
dwórza i chodników w budynkach inwentarsko - gospo-
darczych. 

Statystyki KRUS wskazują, że nastąpił spadek zgłoszonych 
wypadków tej grupy. Jednak nadal, zarówno w kraju jak i na 
naszym terenie, upadki są najczęstszą przyczyną doznanych 
urazów przez rolników. Nadal stanowią ponad 50% wszystkich 
wypadków, pomimo, że rolnicy coraz częściej dbają o swoje 
obejścia, które są wybrukowane, utwardzone, wyrównywane. 
Rolnicy stosują odpowiednią ochronę osobistą np.: obuwie ro-
bocze, bezpieczne drabiny ze znakiem B. 
Pochwycenia i uderzenia przez ruchome części maszyn i 
urządzeń rolniczych
W roku 2015 zgłoszono 9 wypadków, natomiast w roku 2014 
zgłoszono ich 17. Przyczyny wypadków są niezmienne od lat: 
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- zły stan techniczny eksploatowanych maszyn - zwłaszcza 
brak osłon i hamulców, 

- manipulowanie przy maszynach i urządzeniach znajdują-
cych się w ruchu, 

- dopychanie i popychanie obrabianego materiału bezpo-
średnio rękoma, 

- zbyt luźny ubiór, 
- brak rozwagi i nieumiejętna obsługa maszyn i urządzeń

rolniczych. 
W tej grupie również nastąpił spadek liczby wypadków. Rolnicy 
bardziej przestrzegają zasad bezpiecznej obsługi maszyn i 
urządzeń, montowane są osłony na ruchome części maszyn i 
urządzeń. Rolnicy przestrzegają instrukcji obsługiwanych ma-
szyn, stosują nowocześniejszy sprzęt rolniczy oraz dbają o
właściwą organizację stanowiska pracy stosując odpowiednią
ochronę osobistą.
Wypadki podczas pracy ze zwierzętami
W roku 2015 zgłoszono 13 wypadków, natomiast w roku 2014 
zgłoszono ich 29. Przyczyną tych wypadków są głównie: 
- reakcja zwierzęcia na nieznane bodźce i otoczenie, 
- stosowanie starych technologii chowu, 
- agresja zwierząt. 
W powyższej grupie także nastąpił znaczny spadek liczby 
zgłoszeń. Należy wnioskować, że rolnicy bardziej przestrzega-
ją podstawowych zasad BHP przy obsłudze inwentarza żywe-
go, które w roku 2015 były głównym tematem prowadzonych 
szkoleń dla rolników. Zmienił się wygląd pomieszczeń inwen-
tarskich na naszym terenie, posiadają one wydzielone koryta-
rze paszowe i gnojowe, są bardziej przestronne, co ułatwia 
dostęp do zwierząt, są także czyste i przede wszystkim bez-
pieczne. 
Mamy nadzieję, że zwrócenie uwagi na często niedostrzegane 
lub lekceważone zagrożenia wypadkowe spowoduje ukształ-
towanie właściwych postaw bezpiecznej pracy nie tylko u rolni-
ków i domowników podlegających ubezpieczeniu społecznemu 
w KRUS, ale także wśród wszystkich innych osób pracujących 
w rolnictwie. 
 

Placówka Terenowa, KRUS w Kaliszu 
 

********** 
 

PUH MAG TRANS z Warszewa, tel. 606-254-418, oferuje wy-
najem podnośnika koszowego wraz z obsługą operatorską 7
dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. W zakresie oferowanych 
prac: 
- pielęgnacja zieleni, przycinanie drzew 
- naprawa i czyszczenie rynien 
- montaż i konserwacja oświetlenia 
- czyszczenie i malowanie elewacji, kominów, masztów, si-

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

wych 
 

********** 
 

Centrum Ekologiczne Hydro-Geo-Plast Marek Matysiak, Opa-
tówek ul. Łódzka 40, tel. (62) 761-84-50, 609-453-906, e-mail: 
biuro@centrumekologiczne.pl - 32 rok działalności wykonuje: 
- montaż przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z mate-

riałem, 
- ceny ustalane indywidualnie, 
- wizja i wycena - gratis, 
- mapa do zgłoszenia - gratis, 
- wykonanie zgłoszenia do Starostwa - gratis, 
- przegląd bezobsługowy po 1 roku działania oczyszczalni - 

gratis. 
Po zawarciu umowy do 31 marca 2017 r. w dniu 25.04.2017 r. 
odbędzie się losowanie, w którym wyłoniona osoba otrzyma 
montaż przydomowej oczyszczalni gratis. Drugie losowanie 
wśród umów zawartych od 1 kwietnia do 31 sierpnia przepro-
wadzone zostanie 24 września 2017 r. Wykonujemy również:
- drenaże odwadniające budynków i terenu, 

- usługi związane z udrażnianiem rur kanalizacyjnych za 
pomocą spirali elektrycznej, 

- płukanie i udrażnianie ciśnieniowe rur kanalizacji sanitar-
nej, deszczowej i drenaży odwadniających, 

- naprawy i serwisy przydomowych oczyszczalni ścieków, 
- przyłącza wodno-kanalizacyjne, demontaż i utylizacja 

azbestu. 
 

********** 
 

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

 

********** 
 

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

 

********** 
 

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

 

********** 
 

Sprzedam działkę z altanką o pow. 2 arów - ogródki działkowe. 
Opatówek, ul. Kościelna. Telefon: 662-972-110. 

 

********** 
 

Sprzedam działkę budowlaną, uzbrojoną o pow. 20 arów w 
Radliczycach. Tel. 601-996-300. 

 

********** 
 

Sprzedam pawilon na targowisku w Opatówku. Telefon: 783-
479-654. 

 

********** 
 

Sprzedam kawalerkę w Opatówku. Szczegółowe informacje 
pod nr telefonu: 507-133-836. 

 

********** 
 

Sprzedam bardzo tanio używany piec do centralnego ogrze-
wania (4m). Tel. 604-877-638. 

 

********** 
 

Wezmę w dzierżawę ziemię rolną. Więcej informacji pod nr tel. 
503-425-040. 

 

********** 
 

Serdeczne podziękowanie mieszkańcom Sierzchowa, którzy 
brali udział w organizowaniu dożynek Parafialnych i Gminnych 
składa Sołtys - Stanisław Suchecki. 

 

********** 
 

Podziękowania dla Wszystkich Moich Klientów: "Wielkie Dzię-
ki" - Kłysz Magdalena. 

 

********** 
 

Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili z 
nami smutek i żal, okazali wiele serca i życzliwości oraz 
uczestniczyli w mszy św. i ceremonii pogrzebowej Ś.P. 
RYSZARDA CZAJKOWSKIEGO, Rodzinie, Przyjaciołom, Są-
siadom, Znajomym, Delegacjom za okazaną pomoc, współ-
czucie, wieńce i kwiaty serdeczne "Bóg zapłać" składają, żona 
i synowie z rodzinami. 
 

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

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

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