
 
Wiadomości Gminne str. 1/32 

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

� SESJE RADY GMINY 
� GMINA OPATÓWEK - ZMIANY W OŚWIACIE 
� INWESTYCJE, REMONTY, PROJEKTY UNIJNE 
� WIADOMOŚCI KULTURALNE 
� WIADOMOŚCI BIBLIOTECZNE 
� WIADOMOŚCI SPORTOWE 
� WIADOMOŚCI OŚWIATOWE 
� GOPS W OPATÓWKU 
� OGŁOSZENIA 

 

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

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

 

SESJE RADY GMINY 
 

W dniu 29.12.2016 r. odbyła się, ostatnia w 2016 
roku, XXXIII sesja Rady Gminy Opatówek, na której naj-
ważniejszym punktem było zatwierdzenie budżetu na 2017 
r. Projekt budżetu był wcześniej wielokrotnie konsultowany 
podczas komisji stałych Rady Gminy. Uchwała budżetowa 
na 2017 rok, jednogłośnie przyjęta na sesji obejmuje: 
łączną kwotę dochodów w wysokości 44 806 745 zł, z tego: 
dochody bieżące w kwocie 41 039 745 zł, a dochody ma-
jątkowe 3 767 000 zł, łączną kwotę wydatków w wysokości 
56 022 299 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 38 087 
866 zł, a wydatki majątkowe w wysokości 17 934 564 zł. 
Przewidywalny deficyt budżetu w kwocie 11 215 554 zł. 
Zabezpieczone środki dotyczą m.in. infrastrukturą wodo-
ciągową i sanitacyjną wsi - 7 813 000 zł, transport i łącz-
ność - 3 240 303 zł, bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa - 152 210 zł, oświata i wychowanie - 
18 402 701 zł, rodzina (w tym świadczenia tzw. ''500+'', ro-
dzinne i inne świadczenia) - 10 830 188 zł, kultura i ochro-
na dziedzictwa narodowego - 1 823 100 zł. 
Do ważniejszych wydatków majątkowych, wg planu należą: 
 

Rozbudowa i przebudowa istniejącej sieci dla gm. 
Opatówek o wydajności 1220 m3/d 

3 820 000 

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Tłokinia Wielka, 
Tłokinia Kościelna, Tłokinia Mała, Tłokinia Nowa, 
Opatówek 

3 283 000 

Budowa sieci wodociągowej w m. Cienia Folwark - 
Michałów Drugi 

60 000 

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szałe, etap II 650 000 
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 675537 P, 
ul. Kaliska, Szałe 

1 326 406 

Dokumentacja projektowa ścieżki rowerowej przy dro-
dze powiatowej Szałe-Opatówek 

20 000 

Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na zadanie: 
Przebudowa dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 
4621P w miejscowościach: Opatówek, Michałów Dru-
gi, Marchwacz, Krowica Zawodnia, Cieszyków, Staw 
i Lipka (granica powiatu), drogi powiatowej nr 4617P 
na odcinku od km 10+675 do km 13+930 w miejsco-
wościach Cieszyków i Szczytniki, tworzących ciąg 
komunikacyjny w ramach "Programu rozwoju gminnej 
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-
2019" 

508 689 

Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na zadanie: 
Przebudowa 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 "Programu 
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 
na lata 2016-2019" 

1 005 008 

Wykonanie opracowań konserwatorskich i architekto-
niczno-budowlanych dla remontu - sanacji budynku 
oficyny podworskiej zlokalizowanej w Opatówku ul. 
Kościelna 17 

20 000 

Zakup centrali telefonicznej 18 000 

Budowa Przedszkola Publicznego w Opatówku 3 500 000 
Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego 
na budowę bazy śmigłowca Służb Ratownictwa Me-
dycznego na terenie lotniska Michałków w Ostrowie 
Wlkp 

18 720 

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

400 000 

Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji 
Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej 

11 241 

Termomodernizacja budynku byłej Szkoły Podstawo-
wej w m. Michałów Drugi  

470 400 

Opatówek, 04.04.2017 r. 

Nr 1 (606) / 2017 

Biuletyn Informacyjny 

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

a także wiele wypoczynku wśród budzącej się do życia przyrody 
życzą 

Przewodniczący Rady Miejskiej                  Sekretarz Gminy               Burmistrz Gminy Opatówek 
           Paweł Bąkowski                            Krzysztof Dziedzic                    Sebastian Wardęcki 

oraz radni Rady Miejskiej i Współpracownicy 
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Termomodernizacja wraz z przebudową i zmiana 
sposobu użytkowania budynku byłego dworca PKP 
na cele kulturalne, oświatowe i rekreacyjne w m. Opa-
tówek 

573 000 

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej 
w m. Sierzchów 

488 400 

Termomodernizacja i przebudowa budynku Biblioteki 
Publicznej im. Braci Gillerów filia w Tłokini Wielkiej 
oraz zmiana sposobu użytkownika części tego bu-
dynku na pomieszczenia Przedszkola Publicznego  

606 000 

Program Rewitalizacji w gminie Opatówek 35 200 
Przebudowa, rozbudowa (istniejących budynków go-
spodarczych) oraz zmiana sposobu użytkowania 
domku gotyckiego tzw. "Cukierni" na funkcję użytecz-
ności publicznej - bibliotekę publiczną oraz budowa 
muru ażurowego 

1 120 500 

RAZEM 17 934 564 
 

Warto zauważyć, iż zarówno w 2016 r. jak i w latach po-
przednich sukcesywnie obniżano zadłużenie do kwoty 
2 383 215 zł (stan na koniec grudnia 2016 r.), co stano-
wi ok 5 % planowanych dochodów. Stan ten pozwolił 
na zaplanowanie rekordowej ilości inwestycji, z wyko-
rzystaniem środków zewnętrznych, również we współ-
pracy z innymi samorządami. Wiąże się to z konieczno-
ścią zabezpieczenia środków na ten cel z kredytów 
i pożyczek, które zostaną spłacone niezwłocznie po 
wykonaniu zadania. 

Ponadto w okresie od stycznia do kwietnia odbyły 
się trzy sesje Rady Miejskiej Gminy Opatówek, podczas 
których podjęto uchwały: 
- w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2017 

rok, w której określono dochody budżetu na 2017 rok 
w wysokości 44 812 156 zł, w tym dochody bieżące 
41 045 156 zł, a dochody majątkowe 3 767 000 zł oraz 
łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok 
56 027 710 zł, w tym wydatki bieżące 38 093 146 zł, 
a wydatki majątkowe 17 934 564 zł. Planowane kwoty 
dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2017 roku wy-
niosą: dla jednostek sektora finansów publicznych 
1 194 650 zł, dla jednostek nie zaliczanych do sektora 
finansów publicznych 140 000 zł 

- w sprawie uchylenia Uchwały Nr 192/16 Rady Gminy 
Opatówek z dnia 13 września 2016 r. ws. udzielenia 
pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację 
zadania pod nazwą ''Przebudowa dróg powiatowych: 
drogi powiatowej nr 4630P w miejscowościach: Żydów, 
Borek, Chełmce i Porwity, drogi powiatowej nr 4627P 
w m. Wolica, tworzących ciąg komunikacyjny'' w ra-
mach ,''Programu rozwoju gminnej i powiatowej infra-
struktury drogowej na lata 2016 - 2019'', 

- w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nie-
oznaczony w trybie bezprzetargowym, lokalu użytko-
wego położonego w Rajsku 63A, 

- w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nie-
oznaczony w trybie bezprzetargowym, gruntu części 
działki nr 981/10 położonej w Opatówku przy ul. Ponia-
towskiego 1C, 

- w sprawie: przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla 
Gminy Opatówek na lata 2017- 2020. Celem nadrzęd-
nym Programu Aktywności Lokalnej jest realizowanie 
polityki integracji społecznej poprzez aktywizowanie lo-
kalnej społeczności Gminy Opatówek ze szczególnym 
uwzględnieniem środowisk zagrożonych wykluczeniem 
społecznym i tym samym przeciwdziałanie zjawisku 
wykluczenia społecznego 

- w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady 
Miejskiej Gminy Opatówek na 2017 rok, stanowiących 
załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 do Uchwały nr 251/17 Rady 
Miejskiej Gminy Opatówek 

- w sprawie w sprawie zwolnień od podatku od nieru-
chomości w ramach pomocy de minimis dla przedsię-
biorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie 
Gminy Opatówek. Pomoc udzielana przedsiębiorcom 
na podstawie uchwały stanowi pomoc de minimis w ro-
zumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) Nr 
1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie sto-
sowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.U. UE L Nr 352 
z dnia 24 grudnia 2013 r.). Zwalnia się od podatku od 
nieruchomości nowe inwestycje na okres: 1 roku - jeże-
li w wyniku nowej inwestycji utworzono co najmniej 
3 nowe miejsca pracy; 2 lat - jeżeli w wyniku nowej in-
westycji utworzono co najmniej 6 nowych miejsc pracy; 
3 lat - jeżeli w wyniku nowej inwestycji utworzono co 
najmniej 9 nowych miejsc pracy. Uzyskanie prawa do 
zwolnienia z podatku od nieruchomości możliwe jest po 
spełnieniu określonych warunków. Szczegółowe infor-
macje odnośnie zwolnień od podatku od nieruchomości 
znajdują się w Uchwale nr 244/17 Rady Miejskiej Gmi-
ny Opatówek, dostępnej w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Gminy Opatówek. 

- w sprawie zmiany uchwały nr 395/14 Rady Gminy Opa-
tówek z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie określenia 
opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 
w Gminie Opatówek, 

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 
ws. wspólnej realizacji projektu pn. ''Aglomeracja Kali-
sko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa 
ścieżek rowerowych'' 

- w sprawie zmian w uchwale ws. zatwierdzenia Planu 
Odnowy Miejscowości Opatówek, w tabeli 1.3 Plan od-
nowy i rozwoju miejscowości na lata 2015 - 2022 doda-
je się: nazwa planowanego zadania: budowa siłowni 
zewnętrznej, cel i przeznaczenie: popularyzacja aktyw-
nego stylu życia, czas realizacji: 2017 - 2018, kwota 
końcowa projektu: 40 000,00 zł, źródła finansowania: 
środki własne, dotacje z Urzędu Marszałkowskiego 

- w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2017 
rok, w której określa się dochody budżetu na 2017 rok 
w wysokości 44 812 230 zł, w tym dochody bieżące 41 
045 230 zł, a dochody majątkowe 3 767 000 zł, ww. 
dochody obejmują w szczególności dotacje celowe na 
realizację zadań z zakresu administracji rządowej i in-
nych zadań zleconych ustawami w wysokości 10 800 
372 zł; łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok 
ustala się w wysokości 56 027 784 zł, w tym wydatki 
bieżące w wysokości 38 093 220 zł, a wydatki mająt-
kowe w wysokości 17 934 564 zł, wydatki obejmują 
w szczególności realizację zadań z zakresu admini-
stracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 
w wysokości 10 800 372 zł; ustala się również zesta-
wienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budże-
tu Gminy, tj. dotacje dla sektora finansów publicznych 
1 199 650 zł i dotacje dla jednostek nie zaliczanych do 
sektora finansów publicznych 140 000 zł. 

- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Opatówek na lata 2017 - 2025. 

- w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2017 
rok, w której określono dochody budżetu na 2017 rok 
w wysokości 46 138 636 zł, w tym dochody bieżące 
41 045 230 zł, a dochody majątkowe 5 093 406 zł. Do-
chody obejmują w szczególności dotacje celowe na re-
alizację zadań z zakresu administracji rządowej i in-
nych zadań zleconych ustawami w wysokości 
10 800 372 zł. Określono także łączną kwotę wydatków 
w wysokości 58 496 190 zł, w tym wydatki bieżące 
38 103 220 zł, a wydatki majątkowe 20 392 970 zł. 
Wydatki obejmują w szczególności wydatki na realiza-
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cję zadań z zakresu administracji rządowej i innych za-
dań zleconych ustawami w wysokości 10 800 372 zł. 
Deficyt budżetu w kwocie 12 357 554 zł zostanie sfi-
nansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredy-
tów i pożyczek oraz nadwyżką lat ubiegłych. 

- w sprawie ustalenia planu dofinansowania form dosko-
nalenia zawodowego nauczycieli na 2017 rok w szko-
łach i przedszkolu na terenie gminy Opatówek oraz 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształce-
nie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształce-
nia nauczycieli, a także specjalności i form kształcenia, 
na które dofinansowanie to jest przyznawane. 

- w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publiczne-
go przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych, prowadzonych przez Gminę Opatówek, 
które będą brane pod uwagę na drugim etapie postę-
powania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za 
każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych 
do ich potwierdzenia. 

- w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierw-
szych publicznych szkół podstawowych prowadzonych 
przez Gminę Opatówek, które będą brane pod uwagę 
na etapie postępowania rekrutacyjnego dla kandyda-
tów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół 
podstawowych , określenia liczby punktów za każde 
z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich 
potwierdzenia. 

- w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych 
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 

- w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie gminy Opatówek. 

- w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nie-
oznaczony w trybie bezprzetargowym, działki nr 
1822/10 położonej w Opatówku przy ul. Szkolnej. 

- w sprawie funduszu sołeckiego, nie wyrażono zgody na 
wyodrębnienie w budżecie Gminy Opatówek na 2018 r. 
środków stanowiących fundusz sołecki. 

- w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmi-
strza Gminy Opatówek - wniesioną dnia 18 lutego 2017 
r. skargę uznaje się za bezzasadną. 

 

Aktualny wykaz wydatków majątkowych po zmianach: 
 

Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni 
ścieków dla gm. Opatówek 3 820 000 

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Tłokinia Wielka, 
Tłokinia Kościelna, Tłokinia Mała, Tłokinia Nowa, Opa-
tówek, gm. Opatówek 

3 283 000 

Budowa sieci wodociągowej w m. Cienia-Folwark - Mi-
chałów Drugi 

60 000 

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szałe etap II 900 000 

Wiaty przystankowe 30 008 

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 675537 P 
ul. Kaliska w m. Szałe 

2 652 812 

Dokumentacja projektowa ścieżki rowerowej przy dro-
dze powiatowej Szałe - Opatówek 

20 000 

Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na zadanie: 
Przebudowa dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 
4621P w miejscowościach: Opatówek, Michałów Dru-
gi, Marchwacz, Krowica Zawodnia, Cieszyków, Staw 
i Lipka (granica powiatu), drogi powiatowej nr 4617P 
na odcinku od km 10+675 do km 13+930 w miejsco-
wościach Cieszyków i Szczytniki, tworzących ciąg ko-
munikacyjny" w ramach "Programu rozwoju gminnej 
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 
2019 

508 689 

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

70 000 

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Szulec - Józe-
fów 

500 000 

Przebudowa drogi gminnej w m. Michałów Trzeci 85 000 

Przebudowa nawierzchni drogi w m. Zduny ul. Żytnia 70 000 

Przebudowa drogi w m. Słoneczna 70 000 

Aglomeracja Kalisko-Ostrowska przyjazna rowerzy-
stom - Budowa ścieżek rowerowych. dotacja na stu-
dium wykonalności 

5 000 

Aglomeracja Kalisko-Ostrowska przyjazna rowerzy-
stom - Budowa ścieżek rowerowych - projekt 

3 000 

"Wykonanie opracowań konserwatorskich i architekto-
niczno - budowlanych dla remontu - sanacji budynku 
oficyny podworskiej zlokalizowanej w Opatówku ul Ko-
ścielna 17 

20 000 

Zakup centrali telefonicznej 18 000 

Wpłata na fundusz wsparcia policji 12 000 

Budowa Przedszkola Publicznego w Opatówku 4 300 000 

Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego 
na budowę bazy śmigłowcowej Służby Ratownictwa 
Medycznego na terenie lotniska Michałków w Ostrowie 
Wlkp. 

18 720 

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

341 000 

Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkła-
dów do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe 

100 000 

Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji 
Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej 

11 241 

Termomodernizacja budynku byłej Szkoły Podstawo-
wej w m. Michałów Drugi 

470 400 

Termomodernizacja wraz z przebudową i zmiana spo-
sobu użytkowania budynku byłego dworca PKP na ce-
le kulturalne, oświatowe i rekreacyjne w m. Opatówek 

573 000 

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej 
w m. Sierzchów 

488 400 

Termomodernizacja i przebudowa budynku Biblioteki 
Publicznej im. Braci Gillerów filia w Tłokini Wielkiej 
oraz zmiana sposobu użytkowania części tego budyn-
ku na pomieszczenia Przedszkola Publicznego 

606 000 

Budowa siłowni zewnętrznej w Rajsku 15 000 

Budowa siłowni zewnętrznej w Tłokini Wielkiej 14 000 

Budowa siłowni w Opatówku 22 000 

Program dofinansowania przydomowych oczyszczalni  150 000 

Program rewitalizacji w gminie Opatówek 35 200 

Przebudowa, rozbudowa (w tym miejscu istniejących 
budynków gospodarczych) oraz zmiana sposobu użyt-
kowania domku gotyckiego tzw. "Cukierni" na funkcję 
użyteczności publicznej - bibliotekę publiczną oraz bu-
dowa muru ażurowego 

1 120 500 

RAZEM: 20 392 970 
 

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

GMINA OPATÓWEK - ZMIANY 
W OŚWIACIE 

 

W związku z rządową reformą oświaty Rada Miejska Gminy 
Opatówek podczas sesji dn. 15 lutego 2017 r. oraz 24. 
marca 2017 r. przyjęła uchwałę w sprawie dostosowania 
sieci szkół podstawowych i gimnazjalnych do nowego 
ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświa-
towe. Wszystkie zespoły szkół funkcjonujące na terenie 
gminy Opatówek, składające się z gimnazjum i szkoły pod-
stawowej staną się ośmioletnimi szkołami podstawowymi. 
Natomiast samodzielne Gimnazjum im. Agatona i Stefana 
Gillerów w Opatówku zostanie włączone do ośmioletniej 
Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Opa-
tówku - tworząc jedną szkołę. 
W związku ze zmianami, od 1 września 2017 roku ucznio-
wie z gminy Opatówek rozpoczną naukę w: 
- Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego 

w Opatówku, której granice obwodu obejmują: Opató-
wek, Bogumiłów, Borów, Cienie Pierwszą, Cienie Dru-
gą, Cienie Trzecią, Cienie - Folwark, Józefów, Micha-
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łów Pierwszy, Michałów Drugi, Michałów Trzeci, Mi-
chałów Czwarty, Sierzchów, Szulec, Tłokinię Nową, 
Porwity, Trojanów, Zawady oraz Zduny oraz Szkole 
Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku 
Filii w Sierzchowie, do której przynależy Sierzchów. 

- Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego 
w Tłokini Wielkiej, której granice obwodu obejmują: 
Frankowiznę, Kobierno, Dębe - Kolonię, Nędzerzew, 
Rożdżały, Słoneczną, Tłokinię Kościelną, Tłokinię Ma-
łą, Tłokinię Wielką oraz Zmyślankę. 

- Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach, 
do której należą Chełmce oraz Szałe. 

- Szkole Podstawowej w Rajsku, której granice obwodu 
obejmują: Rajsko, Janików, Modłę oraz Warszew. 

Cały proces przekształcenia szkół, zarówno podstawo-
wych, jak i gimnazjalnych nastąpi na bazie obecnej kadry 
nauczycielskiej oraz posiadanych zasobów lokalowych. 
Projekt sieci szkół został uzgodniony oraz pozytywnie za-
opiniowany przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, 
związki zawodowe, został także przedstawiony wszystkim 
pracownikom szkół. 

Istotną rolę w kształceniu dzieci odgrywa wycho-
wanie przedszkolne. Dlatego też gmina Opatówek, wszyst-
kim dzieciom z terenu gminy pragnie zapewnić możliwość 
realizacji przygotowania przedszkolnego. Sieć publicznych 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych od 1 września 2017 
roku kształtować będzie się następująco: 
- Publiczne Przedszkole w Opatówku ul. Szkolna 9 - 

przedszkole wieloodziałowe (8 oddziałów) 
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Wła-

dysława Broniewskiego w Tłokini Wielkiej - przedszkole 
wieloodziałowe, 

- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Chełmcach - przedszkole wieloodziałowe, 

- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Rajsku 
- przedszkole wieloodziałowe, 

- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Ja-
nusza Kusocińskiego w Opatówku - Filia w Sierzchowie 
- przedszkole wieloodziałowe. 

W czerwcu 2016 roku rozpoczęto budowę nowo-
czesnego przedszkola publicznego. W związku z realizacją 
tego przedsięwzięcia Gmina Opatówek wystąpiła o dofi-
nansowanie ze środków unijnych. Całkowitą wartość budo-
wy przedszkola szacuje się na 5,5 mln zł. W wyniku postę-
powania przetargowego na wykonanie obiektu, dokonano 
wyboru najkorzystniejszej oferty, którą złożyła firma 
SKANSKA S.A. Na tym etapie budynek znajduje się w sta-
nie surowym, zamkniętym. Zakończono montaż stolarki 
okiennej i drzwiowej oraz roboty tynkarskie wewnątrz bu-
dynku. W chwili obecnej podjęto roboty zmierzające do za-
kończenia budowy obiektu: wykonanie podłóg i posadzek, 
montaż instalacji wewnętrznej wodno - kanalizacyjnej 
i elektrycznej - oświetlenie obiektu i terenu, wykonanie wen-
tylacji mechanicznej i robót elewacyjnych. Oddanie przed-
szkola do użytku planuje się na sierpień tego roku. 

Nowy obiekt gwarantuje bardzo dobre warunki lo-
kalizacyjne i lokalowe, spełnia wszelkie normy sanitarne 
oraz przeciwpożarowe. Będzie to przedszkole ośmio - od-
działowe, z przestronnymi salami, wyposażone w stołówkę, 
szatnię oraz plac zabaw. Dotychczas przedszkole urządzo-
ne było na 1 piętrze zabytkowego budynku w centrum Opa-
tówka - dawnej zajezdni. Niestety dalsza adaptacja, cho-
ciażby dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych, stworzenie 
większych sal, sanitariatów, ze względów technicznych, 
ekonomicznych oraz charakteru zabytkowego budynku jest 
niemożliwe. Stąd, z uwagi na oczekiwania rodziców oraz 
zwiększającą się liczbę dzieci, gmina Opatówek podjęła 
decyzję o budowie nowego przedszkola. 
 
 

INWESTYCJE, REMONTY, 
PROJEKTY UNIJNE 

 
 
 
 
 
 
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szałe etap II 
W ubiegłym roku gmina Opatówek złożyła wniosek o dofi-
nansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko na lata 2014-2020 Priorytet II. Ochrona 
Środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie: 
2.3 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach. Wnio-
sek spełnił kryteria formalne oraz został oceniony pozytyw-
nie według kryteriów merytorycznych I stopnia i znalazł się 
na liscie rankingowej zatwierdzonej przez Instytucję Po-
średniczącą. Obecnie trwa ocena merytoryczna II stopnia. 
W ramach tego projektu gmina Opatówek realizuje zadanie 
pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szałe 
etap II, gmina Opatówek". Inwestycja jest już w trakcie re-
alizacji - prace rozpoczęto w miesiącu czerwcu 2016 roku, 
planowane zakończenie wrzesień 2017. Całkowita wartość 
zadania - 2 609 276,90 zł, wartość dofinansowania - 1 803 
158,83 zł. 
 
 
 
 
 
 
Gospodarka kanalizacyjno - ściekowa 
W listopadzie 2016 roku 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 - ściekowa. W ra-
mach tego projektu Gmina Opatówek przewiduje zrealizo-
wanie następujących zadań inwestycyjnych: 
- Budowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków 

dla gminy Opatówek. Planowany termin realizacji - lata 
2017-2018. 

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Tło-
kinia Wielka, Tłokinia Kościelna, Tłokinia Nowa, Tłoki-
nia Mała, Opatówek. Planowany termin realizacji - lata 
2017-2018. 

Całkowita wartość zadania - 14 208 065,92 zł, wartość do-
finansowania - 7 363 936,59 zł. Gmina Opatówek oczekuje 
na rozstrzygnięcie konkursu. Obecnie trwa ocena wnio-
sków. 
 
Gospodarka wodno-ściekowa 
W dniu 16 listopada 2016 roku gmina Opatówek złożyła 
wniosek o przyznanie pomocy na zadanie "Gospodarka 
wodno - ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwe-
stycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudo-
wą wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwe-
stycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" obję-
tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020. W ramach tego projektu Gmina Opatówek 
przewiduje zrealizowanie następujących zadań inwestycyj-
nych: 
- Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Raj-

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

kinia Nowa, Opatówek. Planowany termin realizacji - 
rok 2018. 
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- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Cienia 
Folwark - Michałów Drugi. Planowany termin realizacji - 
rok 2018. 

 

Całkowita wartość zadania - 2 676 496,45 zł, wartość dofi-
nansowania - 1 353 025 zł. Wniosek, w dniu 26.01.2017 r. 
został umieszczony na liście operacji do dofinansowania. 
Termin realizacji zadania uzależniony będzie od otrzyma-
nego dofinansowania. 
 

W ramach bieżącego utrzymania sieci kanalizacyjnej zaku-
piono 4 komplety noży tnących do pomp na przepompow-
niach ścieków na terenie Opatówka. Koszt zakupu to kwota 
3 936,00 zł. 
 

Wykonane zostały również prace na SUW pozwalające na 
uzyskanie lepszej jakości wody przeznaczonej do spożycia 
przez mieszkańców gminy. Prace zostały wykonane na 
SUW w miejscowościach: Opatówek oraz Cienia Druga. 
Koszt wykonanych prac to kwota 14022,00 zł. 
 

W trosce o nasze otoczenie, Gmina zachęca mieszkańców 
do podłączania się do sieci kanalizacyjnej w miejscowo-
ściach Opatówek, Zduny oraz Szałe. Przypominamy 
o obowiązku, który wnika z art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 
13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 ze zm.). Ścieki z na-
szych gospodarstw domowych zbierane zbiorczą kanaliza-
cją sanitarną i odprowadzane do oczyszczalni ścieków po-
zwolą na ochronę środowiska naturalnego. 
 
Prace remontowe w budynkach komunalnych 
- Gmina wykonała prace remontowe w lokalu socjalnym 

przeznaczonym do przydziału przy ul. Łódzkiej 27/2. 
Powyższe prace zostały wykonane przez pracowników 
urzędu. Łączny koszt remontu wyniósł 2 819,19 zł. 

- W ramach bieżącego utrzymania zasobów mieszka-
niowych na terenie gminy wykonano naprawę dachu od 
strony ul. Kościelnej na budynku komunalnym przy ul. 
Kościelnej 2. Ogólny koszt naprawy wyniósł 2 398,50 
zł. 

 
 
 
 
 
 
Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności pu-
blicznej 
W październiku 2016 roku gmina Opatówek zawarła poro-
zumienie z: Powiatem Kaliskim - Liderem (partnerem wio-
dącym), Gminą Blizanów, Gminą Brzeziny, Gminą Ceków 
Kolonia, Gminą Gołuchów, Gminą Koźminek, Gminą Li-
sków, Gminą Szczytniki oraz Gminą Żelazków - Partnerami 
w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. "Modernizacja 
energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie 
Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" w ramach Wielkopolskie-
go Regionalnego Programu Operacyjnego 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 Opa-
tówek - 1 545 331,28 zł, wartość dofinansowania - 702 
950,37 zł. 
W ramach tego projektu Gmina Opatówek przewiduje reali-
zację następujących zadań inwestycyjnych: 
- termomodernizacja i przebudowa budynku Biblioteki 

Publicznej im. Braci Gillerów filia w Tłokini Wielkiej oraz 
zmiana sposobu użytkowania części tego budynku na 

pomieszczenia przedszkola publicznego. Planowany 
termin realizacji - rok 2017 

- termomodernizacja budynku byłej szkoły podstawowej 
w miejscowości Michałów Drugi. Planowany termin re-
alizacji - rok 2017 

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

Obecnie trwa ocena złożonych przez Urząd wniosków. 
 
 
 
 
 
 
Zintegrowani w kulturze 
W dniu 23 listopada 2016 r. Gmina Opatówek zawarła po-
rozumienie z: Powiatem Kaliskim - Liderem (partnerem 
wiodącym) Gminą i Miastem Stawiszyn, Gminą Koźminek, 
Gminą Lisków oraz Gminą Żelazków - Partnerami w spra-
wie wspólnej realizacji projektu pn. ''Zintegrowani w kult-
urze'' w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Środo-
wisko Działanie 4.4 Zachowanie, ochrona, promowanie 
i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego Poddziała-
nie 4.4.4 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dzie-
dzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla rozwo-
ju AKO. Całkowita wartość projektu to 10 335 673 zł, z cze-
go 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 Starostwa 

Powiatowego, 
- montaż widny w budynku Muzeum Historii Przemysłu 

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, prze-
widuje realizację następujących zadań inwestycyjnych: 
- termomodernizacja wraz z przebudową i zmianą spo-

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

- przebudowa, rozbudowa (istniejących budynków go-
spodarczych) oraz zmiana sposobu użytkowania dom-
ku gotyckiego tzw. "Cukierni" na funkcję użyteczności 
publicznej - bibliotekę publiczną oraz budowa muru 
ażurowego. Planowany termin realizacji - rok 2017. 

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

 
Całkowita wartość inwestycji dla Gminy Opatówek to 
2 615 500 zł, z czego dofinansowanie wyniesie 
2 113 729 zł. Na chwilę obecną złożone wnioski poddawa-
ne są ocenie. Rozpoczęcie prac możliwe będzie tylko 
w przypadku uzyskania dotacji (w roku bieżącym lub 
w kolejnych latach). 
 
Bieżące utrzymanie dróg 
Rozpoczynają się prace na drogach gminnych w ramach 
bieżącego utrzymania dróg. Przetarg na wykonanie usług 
w tym zakresie wygrał Zakład Budowlano - Drogowy 
''KALDROG'' z/s w Kaliszu. W początkowej fazie prac uzu-
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pełnione zostaną ubytki na drogach asfaltowych, pozostałe 
prace w zakresie równania nawierzchni i uzupełniania 
tłuczniem będą wykonywane w późniejszym terminie. 
 
 
 
 
 
 
Przebudowa ul. Kaliskiej w Szałe 
Na dzień 31 marca 2017 roku ogłoszony został przetarg na 
przebudowę drogi gminnej 675537 P, ul. Kaliska w miej-
scowości Szałe. W ramach prac planuje się wykonanie ro-
bót pomiarowych na długości 4,1 km, regulację pionową 
studzienek, roboty ziemne i rozbiórkowe, odwonienie drogi, 
budowę chodników i peronów, ścieżek rowerowych, zatok 
autobusowych, placów manewrowych, miejsc postojowych 
oraz ustawienie pionowych znaków drogowych oraz barier 
ochronnych. 
Wniosek na dotację został złożony w ramach Programu 
Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na 
lata 2016 - 2019. Całkowitą wartość inwestycji szacuje się 
na kwotę 2 652 812, 34 zł, z czego dofinansowanie wynie-
sie 1 326 406,00 zł, środki Gminy Opatówek to 
649 406,34 zł, a środki Powiatu Kaliskiego - 677 000,00 zł. 
 
 
 
 
 
 
Projekt ''Poprawa dostępu do usług społecznych 
w powiecie kaliskim' 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku 
w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r. jest realizato-
rem projektu pn. ''Poprawa dostępu do usług społecznych 
w powiecie kaliskim" realizowanego w ramach Wielkopol-
skiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Dzia-
łanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne , Poddziałanie 7.2.1 
Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane 
przez jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki 
organizacyjne. 

Projekt realizowany jest w partnerstwie z PCPR 
Kalisz, jako lider i z gminami: Opatówek , Brzeziny, Bliza-
nów, Godziesze Wielkie, Lisków oraz organizacją pozarzą-
dową - Fundacją AKME. Celem głównym projektu jest po-
prawa dostępu do usług społecznych z terenu powiatu kali-
skiego, które są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym. Realizacja określonego celu głównego będzie 
możliwa dzięki celom szczegółowym: wzrost liczby świad-
czonych usług społecznych przez rozwój usług dotychcza-
sowych oraz wprowadzenie usług nowego rodzaju. W ra-
mach projektu są realizowane następujące działania : 
- warsztaty, szkolenia oraz zajęcia praktyczne zwiększa-

jące możliwości w zakresie opieki nad osobami niesa-
modzielnymi 

- zwiększenie liczby usług opiekuńczych 
- poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne, prawne) 
- usługi asystenckie - zatrudnienie asystenta rodziny 
 

Kwota dofinansowania projektu w latach 2017-2018 re-
alizowanego przez GOPS w Opatówku wynosi 
238 836, 88 zł koszty bezpośrednie i koszty pośrednie 
37 044, 73 zł oraz wkład własny w wysokości 
8 127, 96 zł. Ogółem koszty realizacji projektu wyniosą 
284 009, 57 zł. 
 

 
 
 
 
 
Dofinansowanie zadań w zakresie ochrony i kształto-
wania przyrody w 2017 roku 
Gmina Opatówek złożyła dwa wnioski o udzielenie dotacji 
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie realizacji 
przedsięwzięć w zakresie ochrony i kształtowania przyrody 
w 2017 roku. Dnia 22 lutego br. zakończono procedurę 
oceny wg kryteriów dostępu. W ramach naboru do Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu wpłynęło 98 wniosków. W wyniku 
przeprowadzonej oceny, kryteria dostępu spełniło 88 wnio-
sków, kwalifikując się do dalszego etapu rozpatrywania - 
oceny z zakresu występowania pomocy publicznej. Wśród 
zakwalifikowanych wniosków znalazły się wnioski złożone 
przez gminę Opatówek. 
W ramach dotacji Gmina Opatówek przewiduje zrealizowa-
nie następujących działań: 
- prac pielęgnacyjnych wraz z usunięciem drzew na te-

renie zabytkowego parku w Opatówku oraz aktualizacji 
inwentaryzacji dendrologicznej. Działania te wpłyną na 
poprawę bezpieczeństwa osób przebywających na te-
renie parku, jak i również na poprawę kondycji fitosani-
tarnej terenu. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 
100 000 zł, przy czym 95 000 zł to dotacja 
z WFOŚiGW, a 5 000 zł to środki własne gminy. 

- wycinki oraz redukcji koron drzew znajdujących się 
przy drogach gminnych w miejscowości: Cienia Druga, 
Cienia Trzecia, Chełmce, Kobierno, Michałów Drugi, 
Michałów Trzeci, Józefów, Opatówek, Sierzchów, Szu-
lec, Szałe, Trojanów, Tłokinia Kościelna, Warszew, 
Zawady oraz Rajsko. W ramach prac zostaną też wy-
konane cięcia techniczne i prześwietlające krzewów 
wzdłuż ww. dróg. Łączny koszt działania to 30 000 zł, 
w tym 26 500 zł to dotacja WFOŚiGW, a 3 500 zł to 
wkład własny gminy. 

Termin realizacji wymienionych przedsięwzięć uzależniony 
będzie od otrzymanego dofinansowania. 
 
 
 
 
 
 
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych 
Gmina Opatówek planuje budowę Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych, który będzie znajdował się 
w Opatówku, przy ul. Parkowej nr dz. 719/1, obok oczysz-
czalni ścieków. Gmina Opatówek uzyskała już niezbędne 
pozwolenia dotyczące budowy PSZOK. Dzięki inwestycji 
mieszkańcy gminy w ramach uiszczanej opłaty za odbiór 
i zagospodarowanie odpadów będą mogli oddawać selek-
tywnie zebrane odpady (np. odpady wielkogabarytowe, bio, 
popiół, plastik, szkło, zużyte elektrośmieci itd.) W chwili 
obecnej gmina uzyskała w ogłoszonym naborze przez Wo-
jewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Poznaniu jako jedyna w Wielkopolsce pożyczkę uma-
rzalną na inwestycję w wysokości 482 000,00 zł. Planuje 
się, że inwestycja zostanie oddana do użytku mieszkańców 
w drugiej połowie 2017 roku. Całkowita szacowana wartość 
inwestycji wynosić będzie: 594 000,00 zł. 
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Przetarg na świadczenie usług w zakresie odbioru i za-
gospodarowania odpadów komunalnych 
W dniu 22 marca br. w związku z wygasającą dn. 
30 czerwca br. umową na odbiór i zagospodarowanie od-
padów komunalnych z terenu gminy Opatówek z firmą Jar-
tex, ogłoszono przetarg nieograniczony na świadczenie 
ww. usług w okresie od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2020 
r. Nowy odbiorca odpadów będzie znany prawdopodobnie 
w maju. Na chwilę obecną nie jest wiadomym czy zmiana 
odbiorcy odpadów będzie wiązała się ze zmianą stawek za 
odbiór nieczystości. Kwestia ta zależy od ofert, jakie firmy 
przedstawią samorządowi. 
 

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

WIADOMOŚCI KULTURALNE 
 

Sołectwo Michałów Drugi laureatem konkursu 
Sołectwo Michałów Drugi zostało laureatem kon-

kursu "Jeden dzień w sołectwie - przyroda, kultura i trady-
cja" 20 grudnia 2016 r. na Terenie Międzynarodowych Tar-
gów Poznańskich odbyła się uroczysta gala wręczenia na-
gród i wyróżnień w konkursie "Jeden dzień w sołectwie - 
przyroda, kultura i tradycja". Uroczystość zorganizowana 
została przez Zespół Parków Krajobrazowych Wojewódz-
twa Wielkopolskiego oraz Urząd Marszałkowski w Pozna-
niu. Konkurs był skierowany do społeczności wiejskich (so-
łectw), miał na celu integrację i aktywizację środowiska, za-
chęcenie do podejmowania działań na rzecz ochrony przy-
rody oraz promowanie potencjału przyrodniczego, kulturo-
wego i turystycznego wielkopolskiej wsi. 

Konkurs składał się z II etapów. Do I edycji konkur-
su "Jeden Dzień w Sołectwie - przyroda, kultura i tradycja" 
zgłoszono 142 projekty. Nadesłano projekty z 30 powiatów 
i 95 gmin województwa wielkopolskiego. Z nadesłanych 
projektów, zgodnie z regulaminem, wybrano 30 najlep-
szych. Podczas gali odbył się II etap konkursu - degustacja 
potraw regionalnych zaprezentowanych przez laureatów 
I etapu. Sołectwo Michałów Drugi jako jedyne z powiatu ka-
liskiego znalazło się wśród nagrodzonych. Nagrodzony pro-
jekt dotyczył imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołec-
twa pn. "Imieniny wsi - Michałki" oraz potrawy regionalnej 
"Michałowski wyśmienity pasztet z królika". Sołectwo pod-
czas odbioru nagrody było reprezentowane przez radnego 
gminy p. Sławomira Śniegulę, sołtysa p. Bogusława 
Jaśkiewicza oraz p. Renatę Król i p. Rozalię Ludwiczak. 
 
Złombol 2016 

Złombol to charytatywna inicjatywa fanów dawnej 
motoryzacji, w której liczy się dobra zabawa i pomoc po-
trzebującym. Warunkiem uczestnictwa jest wyszukanie 

sponsorów, którzy wpłacają dowolne środki na konto orga-
nizatorów imprezy (głównie na rzecz Domów Dziecka), 
a także start pojazdem wyprodukowanym w epoce PRL. 
Już po raz piąty ekipa pod nazwą "Team Sąsiedzi" repre-
zentowała Gminę Opatówek na rajdzie charytatywnym, któ-
ry w 2016 roku odbył się na trasie Katowice - via Palermo 
(Sycylia). 

Uczestnicy z Opatówka podróżowali Polonezem, 
w składzie: Marcin Bartosik oraz Karol Kobyłka. W ubie-
głych latach reprezentowali oni naszą gminę w Turcji, Gre-
cji, Hiszpanii i Norwegi. Team Sąsiedzi otrzymał od organi-
zatorów Złombolu statuetkę za wieloletni udział w rajdach. 
W 2016 roku w rajdzie uczestniczyło ponad 500 aut, dzięki 
czemu udało się zebrać kwotę 1 070 000 zł, która w całości 
przeznaczona zostanie dla dzieci z domów dziecka. Ekipa 
"Team Sąsiedzi" składa serdeczne podziękowania samo-
rządowi gminy Opatówek oraz wszystkim darczyńcom, któ-
rzy wsparli tę inicjatywę. 
 
Historyczny Sylwester w Opatówku 

Setki mieszkańców i gości bawiło się podczas nocy 
sylwestrowo-noworocznej na placu przy stawach w Opa-
tówku. Była to szczególna i symboliczna uroczystość, gdyż 
po blisko 150 latach Opatówek znów stał się miastem. Tuż 
przed północą, z inicjatywy mieszkańców, przedstawiciele 
TPO wręczyli, na ręce władz samorządowych, klucz do 
bram miasta. O północy na niebie rozbłysły sztuczne ognie. 
Organizatorzy obchodów: Towarzystwo Przyjaciół Opatów-
ka, OSP Opatówek, Koło Gospodyń Wiejskich w Opatówku, 
Sołectwo Opatówek, Gminny Ośrodek Kultury w Opatówku 
oraz Urząd Miejski Gminy Opatówek przygotowali dla ze-
branych szereg atrakcji. Wielkie świętowanie rozpoczęło się 
o godz. 23:00. Przybyli mogli skosztować gorącego żurku 
serwowanego przez przedstawicielki KGW na czele 
z Przewodniczącą Haliną Dobrzańską. OSP na czele z 
Prezesem Krzysztofem Karolewskim przygotowało ognisko, 
przy którym można było nie tylko się ogrzać, ale również 
upiec kiełbaski. Nie lada atrakcją był ogromny tort okolicz-
nościowy ufundowany przez Burmistrza Gminy, Sekretarza 
Gminy oraz radnych z miejscowości Opatówek, którym 
radna Marlena Kiermas-Gruszka, Sołtys Opatówka Karolina 
Olejniczak oraz Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic czę-
stowali wszystkich przybyłych na tą historyczną uroczy-
stość. 

Świętowano przy muzyce zapewnionej przez Ja-
nusza Pogorzelca. Tłumnie zgromadzeni mieszkańcy udo-
wodnili, że potrafią się dobrze bawić. Dla podkreślenia wagi 
wydarzenia, członek TPO oraz były Przewodniczący Rady 
Gminy Opatówek Stanisław Kuś przedstawił przebieg sta-
rań o nadanie statusu miasta. Burmistrz Gminy Opatówek 
Sebastian Wardęcki w swoim wystąpieniu złożył życzenia 
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noworoczne oraz zadeklarował dalszą pracę na rzecz bu-
dowania lepszej przyszłości oraz rozwoju całej gminy. Do 
mieszkańców popłynęły również ciepłe życzenia od Preze-
sa TPO Jana Kowalkiewicza, Przewodniczącego Rady 
Miejskiej Gminy Opatówek Pawła Bąkowskiego, Wicestaro-
sty Kaliskiego Jana Kłysza oraz Sekretarza Gminy Opató-
wek Krzysztofa Dziedzica. Życzenia okolicznościowe prze-
słał również Prezydent Miasta Kalisza Grzegorz Sapiński. 
W uroczystościach uczestniczyli także Radni Gminy Opa-
tówek: Wojciech Pokojowy, Mariusz Małoburski, Mateusz 
Walczak oraz Sławomir Śniegula. 

Podczas minionej zabawy sylwestrowej nie zabra-
kło przepięknego i wyjątkowo bogatego pokazu sztucznych 
ogni, o który zadbali pracownicy Urzędu Miejskiego Gminy 
Opatówek. Dzięki zaangażowaniu członków klubu sporto-
wego w Opatówku z prezesem Piotrem Stasiakiem, wokół 
stawów rozbłysły dodatkowo kolorowe race. W tej wyjątko-
wej scenerii wszyscy zebrani oraz przedstawiciele władz 
samorządowych wzajemnie złożyli sobie życzenia nowo-
roczne. Historyczny moment uczczono również symbo-
liczną lampką szampana. W obchody historycznej zmiany 
statusu miejscowości włączyła się również parafia pw. 
NSPJ w Opatówku. O godz. 17:00 w kościele pw. Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa ks. prałat Władysław Czamara 
oraz wikariusze Mariusz Kubisiak i Jacek Krzemiński 
współkoncelebrowali mszę świętą kończącą 2016 rok, pod-
czas której poświęcony został klucz do bram miasta Opa-
tówka. 

W mszy św. uczestniczyli: przedstawiciele TPO na 
czele z Przewodniczącym Janem Kowalkiewiczem, Jadwi-
ga Miluśka-Stasiak, Stanisław Kuś oraz Mariusz Małobur-
ski, władze samorządowe na czele z Burmistrzem Gminy 
Opatówek Sebastianem Wardęckim, Przewodniczącym 
Rady Miejskiej Gminy Opatówek Pawłem Bąkowskim, 
Sekretarzem Gminy Opatówek Krzysztofem Dziedzicem 
oraz mieszkańcy parafii. 
 
Minister Mariusz Błaszczak gratulował odzyskania praw 
miejskich 

18 stycznia br. Minister Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Mariusz Błaszczak, podczas uroczystej sesji 
Rady Miejskiej w Morawicy, w tamtejszym Centrum Samo-
rządowym, winszował miejscowościom, które od nowego 
roku stały się miastem. Były to: Opatówek i Rejowiec, które 
odzyskały prawa miejskie po blisko 150 latach oraz Mora-
wica i Mielno, które prawa miejskie nabyły po raz pierwszy. 
Gospodarzem spotkania był Burmistrz Miasta i Gminy Mo-
rawica Marian Buras, a wśród zaproszonych gości, oprócz 
Ministra, znaleźli się również: Podsekretarz Stanu 
w MSWiA Sebastian Chwałek, Wojewoda Świętokrzyski 
Agata Wojtyszek oraz przedstawiciele samorządów: Bur-

mistrz Mielna Olga Roszak - Pezała i Burmistrz Rejowca 
Tadeusz Górski. 

Gminę Opatówek reprezentował Burmistrz Gminy 
Sebastian Wardęcki. Minister Mariusz Błaszczak podczas 
swojego wystąpienia życzył władzom nowych miast inten-
sywnego rozwoju, wzrostu liczby mieszkańców, przedsię-
biorców i inwestorów, a co za tym idzie kolejnych miejsc 
pracy. Podkreślił również, że nabycie praw miejskich to 
przede wszystkim nowe perspektywy rozwoju. Jak zazna-
czył - Samorządowcom wszystkich czterech gmin gratuluję 
nabycia praw miejskich. Jestem przekonany, że fakt ten 
stanie się nowym impulsem do rozwoju. Spotkanie było 
okazją dla burmistrzów czterech nowych miast do zapre-
zentowania swoich gmin. Każdy z nich miał czas, by po-
wiedzieć kilka zdań o swoim samorządzie. 

- To jest wielki prestiż i wyróżnienie. Tym bardziej, 
że odzyskaliśmy prawa miejskie po 150 latach - zaznaczył 
Sebastian Wardęcki. Wszyscy zgodnie podkreślili, że naby-
cie praw miejskich to tworzenie nowej historii. Na zakoń-
czenie spotkania Mariusz Błaszczak wręczył każdemu 
burmistrzowi pamiątkowe księgi, w których jako pierwszy 
złożył wpis. 
 
18-lecie samorządu Powiatu Kaliskiego i nadanie praw 
miejskich dla Opatówka 

21 stycznia br. w Hali Sportowej im. Polskich Olim-
pijczyków w Opatówku obchodzono 18-lecie Samorządu 
Powiatu Kaliskiego wraz z uroczystościami nadania praw 
miejskich dla Opatówka. To historyczna chwila dla powiatu 
i Gminy Opatówek. Zaproszonych gości podczas tegorocz-
nego Święta Powiatu Kaliskiego powitał Przewodniczący 
Rady Powiatu Kaliskiego Mieczysław Łuczak. Starosta Ka-
liski podczas swojego wystąpienia zaprosił na scenę samo-
rządowców z powiatu kaliskiego, przedstawicieli samorządu 
województwa i Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej, aby po-
dziękować za współpracę. Słowa podziękowania skierowa-
ne były również do ochotniczych straży pożarnych, kół go-
spodyń wiejskich, kapeli ludowych, orkiestr dętych, które 
tak pieczołowicie kultywują tradycje naszego regionu i po-
magają przy organizacji wydarzeń. 

W trakcie uroczystości Wicewojewoda Wielkopolski 
Marlena Maląg przekazała Burmistrzowi Gminy Opatówek 
Sebastianowi Wardęckiemu akt nadania praw miejskich 
i list gratulacyjny od Premier RP Beaty Szydło. Przyznano 
także medale "Zasłużony dla Powiatu Kaliskiego" i wręczo-
no tytuł "Osobowość Powiatu Kaliskiego" i "Przyjaciel Po-
wiatu Kaliskiego". Medale "Zasłużony dla Powiatu Kaliskie-
go" otrzymali: Elżbieta Aleksander, Wieńczysław Prokop 
i Towarzystwo Przyjaciół Opatówka. Tytuł "Osobowość Po-
wiatu Kaliskiego" otrzymali: Mariusz Ziętek, Aurelia i Piotr 
Sieraszewscy, Zdzisław Gotfryd oraz Piotr Stasiak. Tytuł 
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"Przyjaciel Powiatu Kaliskiego" otrzymali: Wiesław Choj-
nacki, Mirosław Niczyporuk oraz Nina Adamczewska. 

W uroczystości brały również udział delegacje 
z miast partnerskich Gminy Opatówek z miasta Říčany 
z Czech oraz z miasta Marianówka z Ukrainy. Delegaci 
przywieźli ze sobą liczne upominki. Po przemówieniach 
i gratulacjach okolicznościowe "Sto lat" odśpiewali wszyscy 
uczestnicy święta przy akompaniamencie Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej z Rajska. 

Przybyli goście mogli spróbować specjalności kuli-
narnych przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich 
oraz raczyć się napojami przywiezionymi przez delegację 
czeską. O oprawę muzyczną wydarzenia zadbała Młodzie-
żowa Orkiestra Dęta z Rajska pod dyrygenturą p. Adriana 
Wałowskiego oraz Kapela "Sami swoi" z Gminy Opatówek. 
Kulminacyjnym punktem obchodów Święta Powiatu były 
występy gwiazd wieczoru: Hanny Śleszyńskiej i Kwartetu 
Rampa. 
 
Wizyta przyjaciół z Marianówki i Říčan w Opatówku 

Ośmioosobowa delegacja z miejscowości Maria-
nówka z Ukrainy gościła w gminie Opatówek w dniach 
19-24 stycznia 2017 r. W skład ukraińskiej delegacji weszli: 
Oleksandr Dobrovolskyi - Przewodniczący Rady Marianów-
ki, ks. Paweł Kubik - proboszcz polskiej parafii w Maria-
nówce, Mykhailo Olinyk, Velerii Marchevskyi, Oleksandr 
Lonskyi, Yaroslav Radanovych, Roman Budnyk oraz Olek-
sandr Kuznetsov. Celem wizyty było podpisanie porozu-
mienia o współpracy obu samorządów. Okazją do zapro-
szenia były m.in. obchody uroczystości nadania praw miej-
skich Opatówkowi połączone ze Świętem Powiatu Kaliskie-
go, organizowane w dniu 21 stycznia br. Pierwsze rozmowy 
na temat możliwości podjęcia współpracy miały miejsce je-
sienią 2016 r. Wtedy też podpisano list intencyjny wyraża-
jący wolę nawiązania partnerskich relacji przez obie miej-
scowości. Wizyta rozpoczęła się od spotkania w Urzędzie 
Miejskim Gminy Opatówek oraz zapoznania się ze specyfi-
ką funkcjonowania tutejszego samorządu. 

W dniu 20 stycznia br., odbyło się uroczyste spo-
tkanie, w którym oprócz przedstawicieli delegacji ukraiń-
skiej uczestniczyli: Burmistrz Gminy Sebastian Wardęcki, 
Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic, Skarbnik Gminy Dag-
mara Gajewska-Pająk, członkowie Rady Miejskiej Gminy 
Opatówek na czele z Przewodniczącym Pawłem Bąkow-
skim. Głównym celem spotkania było podpisanie porozu-
mienia o współpracy międzynarodowej, które reguluje 
wspieranie kontaktów międzyludzkich i społecznych oraz 
nawiązywanie i utrwalanie przyjacielskich więzi pomiędzy 
mieszkańcami obu samorządów oraz rozwijanie wszech-
stronnej współpracy pomiędzy samorządami, w szczegól-
ności w zakresie: 

- wzajemnego poznawania kultury, tradycji i historii na-
rodowych, 

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

i naukowymi, 
- wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie zarządzania 

samorządem. 
Po podpisaniu aktów rozpoczęła się prezentacja walo-

rów turystycznych i gospodarczych Gminy Opatówek. Za-
graniczni goście udali się do zakładu Colian Sp. z o.o., 
gdzie mogli zapoznać się z całym procesem produkcyjnym 
przedsiębiorstwa. Następnie udali się do Starostwa Powia-
towego w Kaliszu celem spotkania z władzami powiatu 
i wymiany doświadczeń w funkcjonowaniu samorządów. 
Dalej zwiedzili sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, gdzie po-
dziwiali wiele zgromadzonych relikwii oraz cennych zabyt-
ków. Kolejnym punktem wizyty były odwiedziny w Muzeum 
Historii Przemysłu w Opatówku. Ukraińcy byli pod wraże-
niem wielkości i wyjątkowości zgromadzonych kolekcji ma-
szyn parowych, ceramiki, pianin i fortepianów. Na zakoń-
czenie delegacja udała się do strażnicy OSP Opatówek 
oraz OSP Tłokinia Wielka, gdzie radny Mariusz Małoburski 
oraz Komendant Gminny OSP Stanisław Baran, pokazali 
budynki i specjalistyczny sprzęt, w jaki wyposażone są jed-
nostki należące do KSRG. 

Następny dzień, sobota 21 stycznia, był równie bo-
gaty w atrakcje. Goście rozpoczęli dzień od zwiedzenia 
Opatówka, zapoznania się z jego historią, bogatą architek-
turą i interesującymi zabytkami. W tym dniu delegacja poje-
chała również do gospodarstwa rolno-ogrodniczego pp. 
Prusów w miejscowości Cienia Pierwsza, w którym mieli 
okazję zapoznać się z nowoczesną technologią uprawy 
pomidorów szklarniowych. Kolejnym punktem była wizyta 
w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Opatówku. Na miej-
scu goście spotkali się z Przewodniczącą Komisji Oświaty, 
Kultury Sportu i Zdrowia Marleną Kiermas-Gruszką oraz dy-
rekcją obu placówek, którzy opowiedzieli o możliwościach 
realizacji różnorakich projektów z wykorzystaniem środków 
zewnętrznych. Sobota zakończyła się udziałem delegacji 
w uroczystych obchodach nadania praw miejskich dla miej-
scowości Opatówek połączonych ze Świętem Powiatu Kali-
skiego. Kolejny dzień pobytu (niedziela, 22 stycznia) dele-
gacja rozpoczęła od uczestnictwa we mszy św. w opató-
weckim kościele, współkoncelebrowanej przez ks. prałata 
Władysława Czamarę, ks. Pawła Kubika - jednego z człon-
ków delegacji oraz księży wikariuszy z parafii. We mszy 
udział wzięli również Burmistrz Gminy Sebastian Wardęcki 
oraz przedstawiciele rady na czele z Przewodniczącym 
Rady Pawłem Bąkowskim. 

Gminę Opatówek odwiedzili również przedstawicie-
le z partnerskiego miasta Říčany w Czechach w składzie: 
Burmistrz Vladimír Kořen, Wiceburmistrz Hana Špačková, 
David Michalička, Michael Kalný, Kateřina Lauerová, Ma-
rkéta Žilková, Jiří Dvořák, Markéta Zelená oraz Tomasz 
Komorowski. Delegacja swoją wizytę rozpoczęła od udziału 
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w uroczystych obchodach nadania praw miejskich dla miej-
scowości Opatówek połączonych ze Świętem Powiatu Kali-
skiego, podczas którego wręczyli Burmistrzowi Gminy Se-
bastianowi Wardęckiemu liczne upominki wyrażające gratu-
lacje z okazji odzyskania statusu miasta. Niedzielę, 22 
stycznia goście rozpoczęli od odwiedzin hali chłodniczych 
grupy producentów warzyw Chenczke & Janas sp. z o.o. 
Tam poznali linię technologiczną związaną ze sortowaniem 
i przechowywaniem pomidorów, maszyny wykorzystywane 
do pakowania tych warzyw oraz zaplecze socjalno-biurowe. 
Jednym z najważniejszych punktów wizyty była jednak kon-
ferencja organizowana w budynku Urzędu Miejskiego Gmi-
ny Opatówek z udziałem: prof. Wandy Olech-Piaseckiej - 
Przewodniczącej Rady Ochrony Przyrody przy Ministrze 
Środowiska, Benedykta Roźmiarka - Dyrektora Ośrodka 
Kultury Leśnej w Gołuchowie, Stanisława Czołnika - Kie-
rownika Działu Parkowego OKL Gołuchów, delegacji mia-
sta Říčany na czele z Burmistrzem Vladimírem Kořenem 
przy pośrednictwie przedstawicieli Gminy Opatówek: 
Krzysztofa Dziedzica Sekretarza Gminy, Wojciecha Poko-
jowego Wiceprzewodniczącego Rady, radnych: Jarosława 
Budki, Józefa Gryczyńskiego, Mateusza Walczaka oraz 
pracowników Urzędu Miejskiego Gminy Opatówek. Tema-
tem spotkania było przekazanie żubrów z Gołuchowa do 
nowotworzonej zagrody dla zwierząt w Říčanach. Podsu-
mowaniem niedzielnego dnia była uroczysta kolacja obu 
zagranicznych delegacji - z Ukrainy i Czech - z przedstawi-
cielami opatóweckiego samorządu, podczas której strony 
mogły zaprezentować charakterystykę swoich regionów, 
przedstawić walory turystyczne i sytuację gospodarczą. 

Kolejnym punktem wizyty było zwiedzenie Ośrodka 
Kultury Leśnej w Gołuchowie w dniu 23 stycznia. Goście 
obu państw byli pod wrażeniem przepięknego parku z to-
warzyszącym arboretum, pokazowej zagrody zwierząt oraz 
budynków wchodzących w skład muzeum leśnictwa. Po 
zwiedzaniu delegacja mogła skosztować tradycyjnej kuchni 
myśliwskiej serwowanej przez tamtejszą restaurację. Był to 
ostatni punkt wizyty czeskiej delegacji, która po obiedzie 
udała się w drogę powrotną. W ostatnim dniu pobytu, dele-
gacja ukraińska, przed odjazdem, odwiedziła Urząd Miejski 
Gminy oraz strażnicę OSP w Opatówku. Podsumowanie 
wizyt wygląda obiecująco. Przedstawiciele obu partnerskich 
samorządów dążą do owocnej współpracy zwłaszcza 
w dziedzinie kultury, oświaty oraz gospodarki, która ma słu-
żyć rozwojowi i umacnianiu stosunków partnerskich. 
 
Setne urodziny Marii Kornackiej 

W dniu 29 stycznia 2017 roku mieszkanka Tłokini 
Kościelnej w Gminie Opatówek p. Maria Kornacka ukończy-
ła 100 lat. Dostojna Jubilatka otrzymała moc serdecznych 
i ciepłych życzeń, przede wszystkim zdrowia na dalsze lata 

życia oraz ciepła rodzinnego i radości każdego dnia. Z rąk 
Burmistrza Gminy Opatówek Sebastiana Wardęckiego 
i Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Beaty Berezowskiej 
otrzymała kwiaty, drobny upominek i tort okolicznościowy. 
Burmistrz Gminy Opatówek złożył życzenia zarówno 
w imieniu władz samorządowych i pracowników Urzędu 
Miejskiego Gminy Opatówek, jak i całej społeczności gmin-
nej. Burmistrz odczytał list gratulacyjny od Premier Rady 
Ministrów Beaty Szydło. Uroczystość odbyła się w miejscu 
zamieszkania p. Marii. 
 
Wystawa czasowa w Muzeum w Opatówku "Od Kleopa-
try do Nelsona. Jubileuszowy bal kostiumowy królowej 
Wiktorii" 

W piątek 10 lutego 2017 r. w Muzeum Historii 
Przemysłu w Opatówku otwarto wystawę "Od Kleopatry do 
Nelsona. Jubileuszowy bal kostiumowy królowej Wiktorii". 
Została ona wypożyczona z Muzeum Zamkowego 
w Pszczynie, które przygotowało tę wystawę wspólnie z Ar-
chiwum Lafayette’a Victoria & Albert Museum w Londynie 
i Archiwum Królewskim w Windsorze. 

Wystawę tworzą 53 fotografie pochodzące z Ar-
chiwum Lafayette’a w Victoria & Albert Museum w Londy-
nie, stanowiącego jedną z najbardziej znaczących brytyj-
skich kolekcji szklanych negatywów z okresu późnowikto-
riańskiego i edwardiańskiego, uzupełnione 1 zdjęciem ze 
zbiorów Archiwum Królewskiego w Windsorze. Bal 
w Devonshire House był ostatnim tego rodzaju królewskim 
przyjęciem w historii Wielkiej Brytanii. Odbył się 2 lipca 
1897 r. w celu uczczenia Diamentowego Jubileuszu Królo-
wej Wiktorii upamiętniającego 60-lecie jej panowania. Foto-
grafie postaci w kostiumach inspirowanych Wschodem 
i Zachodem ukazują szeroką panoramę elity towarzyskiej 
Wielkiej Brytanii z roku 1897,wciągając widza w krąg jej 
wyobrażeń na temat literatury, opery, teatru, poezji oraz 
malarstwa minionych wieków. Portrety uczestników balu 
w Devonshire House przedstawiają ich w czasie, gdy znaj-
dowali się u szczytu swej pozycji społecznej, a bogate stro-
je świadczą o nieprzeciętnej zamożności. Uczestnicy balu 
wcielili się w wielkie postacie historyczne i legendarne 
Wschodu, takie jak Kleopatra, Semiramida lub królowa Sa-
by, jak również w monarchów oraz mitologiczne, literackie 
i historyczne osobistości zachodniego świata, by wspo-
mnieć o królu Ryszardzie Lwie Serce, Marsie, Beatrycze 
czy admirale Horatio Nelsonie. 

Na wystawie za pośrednictwem wybranych kostiu-
mów, objaśniony został późnowiktoriański świat idei, pojęć 
i wyobrażeń. Teksty, opisujące i analizujące wysoce skom-
plikowane stroje i bogactwo klejnotów, przenoszą nas 
w sferę historii, opery, literatury, malarstwa i poezji. Co 
szczególnie godne podkreślenia, przedstawienia postaci 
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orientalnych ilustrują, w jaki sposób Wschód był postrzega-
ny, rozumiany i interpretowany przez mieszkańców za-
chodniego świata w XIX w. Dopełnienie wystawy stanowią 
cztery historyczne kostiumy drobiazgowo i ze znawstwem 
zrekonstruowane na podstawie fotografii z Archiwum La-
fayette’a. Ich twórczyniami są absolwentki artystycznej 
uczelni Wimbledon College of Art w Londynie. Na gości 
zwiedzających wystawę czeka również zaaranżowane ate-
lier fotograficzne, w którym z - wykorzystaniem scenogra-
ficznego tła, kostiumów oraz rekwizytów można się wcielić 
w postacie z wielkiego balu ku czci królowej Wiktorii i wy-
konać pamiątkowe zdjęcie. Wystawa miała odpowiednią 
oprawę, artyści scen łódzkich i studenci Akademii Muzycz-
nej w Łodzi p. Aleksandra Łaska - sopran, p. Agata Szmuk 
- mezzosopran, p. Przemysław Rezner - baryton i p. Na-
dieżda Pawlak - fortepian, wystąpili z odpowiednim pro-
gramem m. in. arią Kleopatry z opery Juliusz Cezar Haen-
dla oraz dziełami Mozarta i Pucciniego. Na otwarcie przyby-
ło ponad 250 gości. 
 
Dzień Kobiet w Opatówku 

Dnia 25 lutego 2017 r. odbył się uroczysty Dzień 
Kobiet w GOK w Opatówku. Na początku spotkania sołtys 
Opatówka - Karolina Olejniczak powitała gorąco wszystkie 
Panie oraz zaproszonych gości. Następnie p. Jerzy Szukal-
ski, w imieniu własnym i Marszałek Marzeny Wodzińskiej, 
przekazał wszystkim Paniom najserdeczniejsze życzenia 
oraz kosz słodyczy. Gorące życzenia złożył również Prze-
wodniczący Rady Miejskiej Gminy Opatówek Paweł Bą-
kowski oraz przedstawiciel Rady Sołeckiej z Opatówka Pa-
weł Michalak. 

Każda z Pań została obdarowana symbolicznym 
tulipanem. Słodkim upominkiem dla Pań był tort okoliczno-
ściowy ufundowany przez władze gminy Opatówek. Pyszny 
poczęstunek zapewnił p. Krzysztof Waszak, natomiast 
o dobrą zabawę zadbał p. Dariusz Góra wraz z żoną. Soł-
tys Wsi Opatówek, Karolina Olejniczak dziękuje wszystkim 
uczestniczkom spotkania, władzom gminy Opatówek, Ra-
dzie Sołeckiej z Opatówka, GOK w Opatówku oraz wszyst-
kim osobom które pomagały w przygotowaniu tej uroczy-
stości. 
 
Obchody protestów rolniczych w Marchwaczu i Cieni 
Drugiej 

W niedzielę 19 lutego bieżącego roku odbyły się 
uroczystości upamiętniające czternastą rocznicę protestów 
rolników w Marchwaczu i Cieni Drugiej. W czasie rolniczych 
blokad w Marchwaczu oraz w Cieni Drugiej w lutym 2003 
roku doszło do starć z policją. Wielkopolscy chłopi prote-
stowali przeciw rządowym planom osłabiania rolnictwa, ni-
skim cenom skupu oraz sytuacji na polskiej wsi. Mundurowi 

użyli wtedy broni gładkolufowej. Wśród poszkodowanych 
jeden z protestujących stracił oko. 

W niedzielę, o godz. 11:00 złożono wieńce przed 
tablicą pamiątkową w Cieni Drugiej, gdzie hołd rolnikom 
oddali, parlamentarzyści, przedstawiciele gminnych władz 
samorządowych, władze powiatu, przedstawiciele izb rolni-
czych, związków zawodowych oraz uczestników pamięt-
nych wydarzeń sprzed czternastu lat. Ważnym punktem 
rocznicowych uroczystości była msza święta w intencji oj-
czyzny i rolników w kościele św. Michała Archanioła w Raj-
sku. Z kościoła uroczystości przeniosły się do Marchwacza, 
gdzie przed monumentem upamiętniającym protesty z 2003 
roku, w obecności pocztów sztandarowych, złożono wią-
zanki kwiatów. 

Samorząd Gminy Opatówek reprezentowali: Bur-
mistrz Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki, Przedstawi-
ciel Rady Miejskiej Gminy Opatówek Sławomir Śniegula 
oraz Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Michałowie 
Drugim Sylwester Ludwiczak. 
 
Dzień Kobiet w Czajkowie 

Dnia 26 lutego 2017 roku zespół "Opatowianie" 
i kapela "Słoneczko" gościli na imprezie z okazji Dnia Ko-
biet. Organizatorem spotkania był Wójt Gminy Czajków 
i Stowarzyszenie "Razem dla Czajkowa". Zespół Opato-
wianie wykonał pięć utworów m.in.: "Nad Prosną" oraz  
'Jakie piękne jest życie". Natomiast Kapela "Słoneczko" za-
prezentowała polkę, oberka i walca. Gromkimi brawami zo-
stał przyjęty skecz "Paczka" w wykonaniu p. Marii Pawelec. 
O oprawę muzyczną imprezy zadbali państwo Karolina 
i Dariusz Górowie z Opatówka. 

Wystąpił również zespół "Czajkowianki", który 
przedstawił kilka wierszy o tematyce kobiecej. Gości bawił 
także Kabaret Wiejski EWG z Doruchowa. Samorządowcy 
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z gminy Czajków wspólnie zaśpiewali "Sto lat". Wszyscy 
uczestnicy imprezy zostali poczęstowani wspaniałym tor-
tem. Gminę Opatówek reprezentowali: Skarbnik Gminy 
Opatówek - Dagmara Gajewska - Pająk, Główny Księgowy 
GOPS - Jolanta Woźniak, pracownik GOPS - Monika Ku-
charska, przedstawiciel Ośrodka Doradztwa Rolniczego - 
Krystyna Nowak oraz przedstawiciel Koła Gospodyń Wiej-
skich w Opatówku - Lucyna Wojtaszek. 
 
Międzygminny Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzie-
żowej 

W dniach od 6 do 8 marca 2017 roku, w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Opatówku trwały przesłuchania do XVII 
Międzygminnego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzie-
żowej. Festiwal od lat organizowany jest przez Starostwo 
Powiatowe w Kaliszu, Gminny Ośrodek Kultury w Opatów-
ku oraz Gminny Ośrodek Kultury w Szczytnikach. Uroczy-
stego otwarcia trzydniowego etapu przesłuchań wspólnie 
dokonali: Wicestarosta Powiatu Kaliskiego Jan Kłysz, Wójt 
Gminy Szczytniki Marek Albrecht oraz Sekretarz Gminy 
Opatówek Krzysztof Dziedzic. W jury zasiadali: Eryk Szolc, 
Adam Michalak oraz ks. Jacek Paczkowski. 

Jury wysłuchało blisko 100 uczestników, w trzech 
kategoriach wiekowych. W trakcie przesłuchań wyłoniono 
12 wykonawców, którzy zakwalifikowali się do finału. Uro-
czysty finał festiwalu odbył się niedzielę, 19 marca br. 
w Hali Sportowej Zespołu Szkół w Szczytnikach. W tym 
dniu jury obradowało w składzie: Eryk Szolc, Adam Micha-
lak, Elżbieta Roszczyk i Marzena Ugorna. W niedzielne po-
południe finał festiwalu oficjalnie otworzył Wicestarosta Po-
wiatu Kaliskiego Jan Kłysz wraz Wójtem Gminy Szczytniki 
Markiem Albrechtem i Burmistrzem Gminy Opatówek Se-
bastianem Wardęckim. 
Wyniki przedstawiają się następująco: 
Kategoria I kl. I - III SP: 
- I miejsce: Cornelia Andrzejak 
- II miejsce: Maja Korbacz 
- III miejsce: Nadia Janiak 
Kategoria II kl. IV - VI SP: 
- I miejsce: Anna Shkirman - Zimny 
- II miejsce: Aleksandra Kaczmarek 
- III miejsce: Wiktoria Piekarsk 
Kategoria III gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne: 
- I miejsce : Karolina Janiak 
- II miejsce : Magdalena Kliszewska 
- III miejsce : Anna Czarnecka 
- Wyróżnienie : Kinga Wolf 
- Wyróżnienie : Michał Marek 
- Wyróżnienie : Natalia Bora 

Organizatorzy dla wszystkich uczestników przygotowali 
statuetki, dyplomy oraz nagrody finansowe ufundowane 

przez sponsorów festiwalu. Laureaci I miejsc wszystkich 
kategorii kwalifikują się do finału Kaliskiego Konkursu Pio-
senki Dziecięcej i Młodzieżowej o Puchar Prezydenta Mia-
sta Kalisza oraz będą uczestniczyć w nagraniu płyty CD 
sponsorowanej przez Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. 

Szczególne podziękowania organizatorzy kierują do 
sponsorów Festiwalu, ponieważ bez ich wsparcia nie udało 
by się przygotować tak wyjątkowego święta muzycznego 
w powiecie kaliskim, a byli to: Bank Spółdzielczy Ziemi Ka-
liskiej, ASO Opatówek, SM LAZUR, OSM Kalisz, CRISPY 
NATURAL, Państwo Ilona i Zbigniew Wojtaszczykowie 
z Tłokini Małej oraz Państwo Krystyna i Grzegorz Olczako-
wie z Opatówka. 
 
Wielki powrót Dnia Kobiet w Opatówku - niepowtarzal-
ny klimat i dobra zabawa. 

W dniu 10 marca 2017 roku w Hali Sportowej im. 
Polskich Olimpijczyków w Opatówku, po kilku letniej prze-
rwie, ponownie zorganizowany został Dzień Kobiet, który 
zgromadził ponad 1 500 Pań. Uroczystość rozpoczęły ser-
deczne życzenia, które ze sceny wspólnie przekazali: Bur-
mistrz Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki, Sekretarz 
Gminy Opatówek Krzysztof Dziedzic, Radni Rady Miejskiej 
Gminy Opatówek na czele z Przewodniczącym Rady 
Pawłem Bąkowskim. 

Wszystkie Panie zostały obdarowane słodkimi upo-
minkami. Mieszkanki gminy Opatówek otrzymały także ży-
czenia od Jana Dziedziczaka - Posła RP, Piotra Kalety - 
Posła RP, Marzeny Wodzińskiej - Członka Zarządu Woje-
wództwa Wielkopolskiego, Jana Kłysza - Wicestarosty Kali-
skiego oraz Wójta sąsiedniej gminy - Marka Albrechta. 
Wśród Pań z terenu gminy Opatówek oraz zaprzyjaźnio-
nych miejscowości znalazły się Panie z gminy Czajków, na 
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czele z Panią Skarbnik Gminy Karoliną Wolską. Mimo, iż 
uroczystość trwała blisko trzy godziny, czas minął bardzo 
szybko, dzięki przygotowanym przez organizatorów atrak-
cjom. 

Po części uroczystych życzeń na scenie, w spe-
cjalnym programie kabaretowym zatytułowanym ''Słaba 
płeć'' wystąpił kabaret ''Długi'' oraz kabaret ''Fifa Rafa''. Ar-
tyści, w żartobliwy, często satyryczny sposób przedstawili 
niektóre relacje damsko - męskie. Część repertuaru kaba-
retów była niejako premierą na opatowieckiej scenie. 
W drugiej części wieczoru do wspólnej zabawy, porwała 
zgromadzoną publiczność, Krystyna Giżowska, która 
w swoim koncercie powróciła do znanych i lubianych szla-
gierów. Na sali rozbrzmiały m.in. takie przeboje jak: ''Złote 
obrączki'' czy ''Przeżyłam z Tobą tyle lat'', nagrodzone 
gromkimi brawami na stojąco. 

Organizatorzy dziękują wszystkim Paniom za mile 
spędzony wieczór i zapraszają na kolejny Dzień Kobiet za 
rok. Podziękowania składają także wszystkim osobom, któ-
re przyczyniły się do przygotowania tej niepowtarzalnej 
uroczystości. Organizatorzy raz jeszcze składają serdeczne 
życzenia wszystkim Paniom, wszelkiej pomyślności, nie tyl-
ko w Dniu Kobiet, ale i przez cały rok. 

Gminny Dzień Kobiet zorganizowany był przez: 
Urząd Miejski Gminy Opatówek, Gminny Ośrodek Kultury 
w Opatówku oraz Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gille-
rów w Opatówku, przy wsparciu druhów strażaków i Szkoły 
Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku. 
 
Sukces grupy tanecznej ''CDN - mini'' z Opatówka 

W dniu 11 marca 2017 roku w Wieluniu odbył się 
X Konkurs Tańca Nowoczesnego ''Wieluńskie Dance 2017'' 
organizowany przez Młodzieżową Radę Miejską w Wielu-

niu. Uczestnicy turnieju rywalizowali w czterech kategoriach 
wiekowych. Sześcioosobowe jury podziwiało i oceniało po-
nad 40 układów tanecznych. Grupa taneczna pn. ''CDN-
mini'' z Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku, której in-
struktorem jest p. Małgorzata Antczak, zajęła III miejsce 
w kategorii wiekowej 6-9 lat. 

Grupa taneczna z Opatówka zdobyła statuetkę 
oraz voucher na godzinne warsztaty taneczne z Maciejem 
Cieleckim i Pauliną Przestrzelską. Grupie ''CDN-mini'' oraz 
p. Małgorzacie serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych 
sukcesów. 

 
Dzień Kobiet w Porwitach 

W niedzielę, 12 marca br. Ochotnicza Straż Pożar-
na w Porwitach wraz z sołtysem wsi p. Andrzejem Knopem 
zorganizowała dla Pań ze swojej miejscowości spotkanie 
z okazji Dnia Kobiet. To już druga taka uroczystość przygo-
towana przez OSP w Porwitach. 

Każda z Pań otrzymała przepiękną róże oraz moc 
życzeń od organizatorów wydarzenia. Nie zabrakło również 
słodkości i pysznych potraw serwowanych przez mężczyzn. 

Niedzielne popołudnie upłynęło wszystkim uczestnikom 
spotkania w miłej i przyjaznej atmosferze. Spotkanie to od-
było się przy wsparciu Burmistrza Gminy Opatówek Seba-
stiana Wardęckiego. 
 
Jubileusz 10 - lecia Piano Song 

W piątkowy wieczór 17 marca br., w Centrum Kul-
tury i Sztuki w Kaliszu, odbył się koncert jubileuszowy 
z okazji 10 - lecia Piano Song, który zgromadził niezwykle 
liczną publiczność. Piano Song to studio wokalno - arty-
styczne działające na terenie Kalisza od lutego 2007 roku. 
Podstawą jego działania jest doskonalenie talentu wokal-
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nego młodych, zdolnych ludzi. Przez 10 lat swojej działal-
ności Piano Song uzyskało wiele nagród i wyróżnień na fe-
stiwalach, przeglądach muzycznych oraz konkursach tele-
wizyjnych. 

Podczas jubileuszowego koncertu nie zabrakło 
słów uznania i podziękowania dla założycielki studia 
p. Anny Kowalkiewicz - Olginy, bez której zaangażowania 
i wsparcia, tak liczne sukcesy młodych osób były by nie 
możliwe. Anna Kowalkiewicz - Olginy jest nauczycielem 
śpiewu, emisji głosu i kształtowania słuchu muzycznego. 
Zasiadała także w jury Międzygminnego Festiwalu Piosenki 
w Opatówku. W tym niezwykłym koncercie udział wzięli 
niemal wszyscy artyści studia Piano Song, zarówno osoby 
znane już na polskiej scenie muzycznej, jak i młodzi adepci 
z Piano Song Young oraz Piano Song Junior. Wśród tych 
wspaniale utalentowanych osób znaleźli się także młodzi 
mieszkańcy gminy Opatówek. Na scenie, w znakomitym 
występie, pojawiła się również Marzena Ugorna, która za-
chwyciła publiczność swoim niebywałym głosem i chary-
zmą. Wszyscy wykonawcy zostali nagrodzeni gromkimi 
brawami, a ich fenomenalny koncert na długo pozostanie 
w pamięci. 

Z ramienia Gminy Opatówek, kwiaty oraz statuetkę 
wraz z serdecznymi życzeniami i wyrazami uznania za ca-
łokształt pracy artystycznej studia Piano Song, na ręce 
p. Anny Kowalkiewicz - Olginy, razem złożyli: Burmistrz 
Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki, Sekretarz Gminy 
Opatówek Krzysztof Dziedzic oraz Przewodniczący Rady 
Miejskiej Gminy Opatówek Paweł Bąkowski. 
 
Turniej Wiedzy Pożarniczej 

18 marca br. w Zespole Szkół w Tłokini Wielkiej 
odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej ''Młodzież Zapobiega Pożarom''. Tur-
niej zorganizowany został przez Zarząd Oddziału Gminne-
go ZOSP RP w Opatówku i Urząd Miejski Gminy Opató-
wek. Do eliminacji zgłoszono trzydziestu pięciu uczestników 
reprezentujących Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gmi-
ny Opatówek. Zawodników i gości przywitał Przewodniczą-
cy Komisji d/s Młodzieży ZOG ZOSP RP dh Henryk Łaza-
rek, który przedstawił członków tegorocznej komisji. 

Młodzież rywalizowała w dwóch etapach: pisem-
nym i ustnym. W części pisemnej należało rozwiązać test, 
a w ustnej, odpowiedzieć na pytania z zakresu pożarnictwa 
oraz wykazać się znajomością sprzętu pożarniczego i za-
sad udzielania pierwszej pomocy. Tuż po godzinie 9:00 
rozpoczęto eliminacje pisemne. Uczestnicy otrzymali test 
składający się z 30-40 pytań (zależnie od grupy wiekowej), 
na rozwiązanie którego przewidziano 40 minut. Zakres te-
matyczny turnieju obejmował wiedzę z takich dziedzin jak: 
historia pożarnictwa, procesy fizykochemiczne, sprzęt i wy-

posażenie straży pożarnych, organizacja działań ratowni-
czych, przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz pomoc 
przedmedycznej. 

W czasie, gdy komisja weryfikowała testy i podli-
czała punktację, dla uczestników przeprowadzono prelekcję 
w zakresie profilaktyki uniwersalnej pt. "Mądrze - zdrowo - 
wyjątkowo. Zajęcia edukacyjne przeprowadziły panie: Syl-
wia Dziedziczak i Magdalena Tylki. Zajęcia zrealizowano 
w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych w Gminie Opatówek. Organi-
zatorzy turnieju przygotowali dla uczestników i opiekunów 
słodki poczęstunek regeneracyjny. 

Do ścisłego finału zakwalifikowało się od 3 do 5 
uczestników z każdej grupy wiekowej, którzy uzyskali naj-
większą liczbę punktów w teście pisemnym. W tegorocznej 
edycji turnieju młodzież z gimnazjum wykazała się dużą 
wiedzą. W celu wyłonienia finałowej 5 niezbędne było prze-
prowadzenie dogrywki. 
Końcowa klasyfikacja przedstawia się następująco: 
I grupa wiekowa (szkoły podstawowe): 
1 miejsce - Anna Śnieguła, OSP w Tłokini Wielkiej 
2 miejsce - Anna Wielgocka, OSP w Tłokini Wielkiej 
3 miejsce - Mateusz Jaroczyński, OSP w Tłokini wielkiej 
II grupa wiekowa (gimnazja): 
1 miejsce - Martyna Dziedzic, OSP w Sierzchowie 
2 miejsce - Julia Gibus, OSP w Tłokini Wielkiej 
3 miejsce - Klaudia Dąbrowska, OSP w Tłokini Wielkiej 
4 miejsce - Marta Klepanda, OSP w Tłokini Wielkiej 
5 miejsce - Jakub Bilski, OSP w Rajsku 
III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne): 
1 miejsce - Ewa Sobczak, OSP w Tłokini Wielkiej 
2 miejsce - Adrian Danielewski, OSP w Rajsku 
3 miejsce - Wiktor Danielewski, OSP w Rajsku 

Zdobywcom poszczególnych miejsc dyplomy oraz 
nagrody rzeczowe wręczyli: dh Bogdan Marszał, dh Henryk 
Łazarek dh Stanisław Baran, Sekretarz Gminy Opatówek 
dh Krzysztof Dziedzic oraz Dyrektor Zespole Szkół w Tłoki-
ni Wielkiej dh Teresa Kobierska. Pozostali uczestnicy 
otrzymali pamiątkowe dyplomy za udział w eliminacjach 
gminnych Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Zawodnicy, którzy 
zajęli pierwsze i drugie miejsce w każdej z kategorii wieko-
wej, będą reprezentować gminę Opatówek podczas elimi-
nacji powiatowych OTWP w Liskowie. 

Komendant Gminny dh Stanisław Baran w ramach 
zapoznawania młodzieży z nowinkami technicznymi w OSP 
zaprezentował działanie detektora prądu przemiennego, 
który z bezpiecznej odległości ostrzega strażaków o obec-
ności urządzeń znajdujących się pod napięciem elektrycz-
nym. Detektor z wyprzedzeniem ostrzega dźwiękiem i mi-
gającą lampką o obecności wysokiego napięcia przemien-
nego, bez potrzeby dotykania powierzchni. Sygnał dźwię-
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kowy wydawany przez detektor oraz migający sygnał wizu-
alny zwiększają swą częstotliwość wraz ze zbliżaniem się 
do źródła napięcia. Urządzenie to zwiększa bezpieczeń-
stwo strażaków podczas prowadzonych akcji ratowniczo - 
gaśniczych. 
Organizatorzy i uczestnicy turnieju składają serdeczne po-
dziękowania wszystkim, którzy pomogli w organizacji 
i sprawnym przebiegu eliminacji w szczególności: władzom 
samorządowym gminy Opatówek, dyrekcji Zespołu Szkół 
w Tłokini Wielkiej oraz pracownikom szkoły. Szczególne 
podziękowania należą się druhnom i druhom z OSP 
w Chełmcach, Rajsku, Sierzchowie, Tłokini Wielkiej, Opa-
tówku oraz osobom przygotowującym zawodników, za czas 
poświęcony na pracę z młodzieżą, która przyniosła owoce 
w postaci miejsc na podium. Dziękujemy również członkom 
jury, władzom ZOG ZOSP RP w Opatówku, prezesom OSP 
z terenu gminy, którzy jak co roku dbają o to, by młodzież 
brała udział w turnieju, a tym samym poszerzała swą wie-
dzę dotycząca pożarnictwa. Zawodnikom, którzy będą re-
prezentować gminę Opatówek w eliminacjach powiatowych 
życzymy zajęcia jak najlepszych miejsc. 
 

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

WIADOMOŚCI BIBLIOTECZNE 
 

Spotkanie z prof. Michałem Jarneckim 
5 stycznia 2017 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej 

im. Braci Gillerów w Opatówku odbyło się spotkanie z pro-
fesorem Michałem Jarneckim, który promował swoją nową 
książkę pt.: ''Agaton Giller''. Publikacja została wydana 
w serii "Kaliszanie" przez Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół 
Nauk. Prof. Michał Jarnecki jest historykiem, kieruje Zakła-
dem Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Komunikacji Mię-
dzykulturowej UAM Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego 
w Kaliszu. Początek swojej drogi naukowej związał z osobą 
Agatona Gillera. 

Jest autorem wielu publikacji, w tym kilku związa-
nych z osobą Agatona. Prof. Michał Jarnecki podkreślił, że 
jego ulubionym obszarem działań jest popularyzacja nauki. 
Dlatego też piątkowe spotkanie miało właśnie popularyza-
torski charakter. Był to półtoragodzinny wykład, prowadzo-
ny z niezwykłą pasją, swadą i ekspresją. Słuchacze poznali 
historię Agatona i powstania styczniowego, dowiedzieli się 
jak autor gromadził materiały do swojej najnowszej publika-
cji. Na zakończenie zainteresowani mogli nabyć książkę 
o Agatonie Gillerze z autografem autora. 
 
XIII Powiatowy Konkurs Recytatorski im. Stefana 
Gillera 

12 stycznia 2017 r. odbył się XIII Powiatowy Kon-
kurs Recytatorski im. Stefana Gillera zorganizowany przez 

Gminną Bibliotekę Publiczną im. Braci Gillerów w Opatów-
ku pod patronatem Starosty Kaliskiego Krzysztofa Nosala. 
W zmaganiach konkursowych udział brali uczniowie gimna-
zjów i szkół ponadgimnazjalnych w powiatu kaliskiego. 

W tym roku organizatorzy zdecydowali, że młodzi recytato-
rzy zaprezentują utwory o tematyce miłosnej poetów zwią-
zanych z ziemią kaliską. Zgłosiło się 40 uczestników, w tym 
15 uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz 25 uczniów 
szkół gimnazjalnych. Komisja Konkursowa w składzie: 
dr Anna Szurczak, mgr Stefania Wodzińska, mgr Anna Bu-
rek po przesłuchaniach przyznała: 
 

w kategorii uczniów szkół ponadgimnazjalnych: 
I miejsce - Weronice Tomiak z II LO im. T. Kościuszki w Ka-
liszu, 
II miejsce - Joannie Pomykale z Liceum Ekonomicznego 
w Kaliszu, 
III miejsce - Patrykowi Kowalskiemu z V LO im. Jana III So-
bieskiego w Kaliszu, 
wyróżnienie - Wiktorii Spychale z I LO im. A. Asnyka w Ka-
liszu; 
 

w kategorii uczniów gimnazjów: 
I miejsce - Wiktorii Kramarskiej z Gimnazjum nr 7 im. 
M. Konopnickiej w Kaliszu, 
II miejsce - Danielowi Dudkowi z Gimnazjum nr 7 im. 
M. Konopnickiej w Kaliszu, 
III miejsce - Konradowi Makowskiemu z Gimnazjum 
w Brzezinach, 
wyróżnienie - Paulinie Wiertelak z Gimnazjum w Brzezi-
nach. 

Laureaci otrzymali cenne nagrody ufundowane 
przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Braci Gillerów 
w Opatówku, Starostwo Powiatowe w Kaliszu oraz kawiar-
nię LepartCafe - Lewy Profil Asnyka z Kalisza. Organizato-
rzy dziękują Starostwu Powiatowemu w Kaliszu i kawiarni 
LepartCafe za powiększenie puli nagród, Jolancie Golickiej, 
kierownik Biura Oświaty, Zdrowia, Sportu i Kultury w Staro-
stwie Powiatowym w Kaliszu za pomoc w przebiegu zma-
gań konkursowych i reprezentowanie Starostwa Powiato-
wego, Jerzemu Marciniakowi dyrektorowi Muzeum Historii 
Przemysłu w Opatówku oraz Ewie Kłysz za przyjęcie 
i oprowadzenie uczestników konkursu po Muzeum. Szcze-
gólne podziękowania należą się członkiniom jury za profe-
sjonalną i bezinteresowną pracę. 
 
Schowaj się za książkę - konkurs sleeveface 

Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów 
w Opatówku zaprasza do udziału w powiatowym konkursie 
fotograficznym pod patronatem Starosty Kaliskiego Krzysz-
tofa Nosala. Organizatorzy zapraszają wszystkich miłośni-
ków książki i fotografii z powiatu kaliskiego bez względu na 
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wiek. Zadaniem konkursowym jest wykonanie fotografii sle-
eveface, które należy dostarczyć do biblioteki w Opatówku 
do 31 maja 2017 r. 

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród na-
stąpi w czerwcu br. SLEEVEFACE - to fotografia osoby 
z zasłoniętą przez okładkę książki częścią ciała, lub inaczej 
wkomponowanie książki w adekwatne do jej okładki oto-
czenie. W efekcie powstaje złudzenie prezentujące kre-
atywne połączenie fotografowanej osoby z postacią i tłem 
z okładki. Więcej informacji o konkursie można uzyskać 
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Opatówku oraz na stro-
nie www.biblioteka.opatowek.pl. 
 
Ferie 2017 w bibliotece 

Podczas tegorocznych ferii Gminna Biblioteka 
Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku oferowała dzie-
ciom w wieku szkolnym moc atrakcji. Dzieci mogły spotykać 
się w bibliotece codziennie w godzinach od 12.00 do 15.00 
a w środy od 10.00 do 15.00. W tym czasie skorzystały 
z propozycji zajęć przygotowanych przez bibliotekarzy. 

Na zajęciach literacko-plastycznych ph: ''Wy-
straszne ferie z książką - zwierzaki, stwory i inne potwory'' 
oswajały strach, podczas zajęć z iPadami ''Tablety w biblio-
tece - twórz, ucz się, dziel się, baw się'' tworzyły komiksy 
biblioteczne oraz próbowały swoich sił w fotografii arty-
stycznej. 

Dzieci chętnie spotykały się i zawierały nowe zna-
jomości, poza tym bawiły się korzystając z gier planszo-
wych, klocków, przygotowanych quizów, gier zręcznościo-
wych i innych zabaw edukacyjnych. 
 
*************************************** 

 

WIADOMOŚCI SPORTOWE 
 

Turniej o Puchar Burmistrza Gminy Opatówek w tenisie 
stołowym 

W sobotę 11 lutego 2017r. w Hali Widowiskowo - 
Sportowej im. Polskich Olimpijczyków w Opatówku, po raz 
trzynasty odbył się Turniej o Puchar Burmistrza Gminy 
Opatówek w tenisie stołowym ph. "Żyj zdrowo i sportowo". 
Organizatorami tegorocznej imprezy sportowej byli: Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku, Związek Gmin-
ny OSP, Ochotnicza Straż Pożarna Opatówek, Sołectwo 
Józefów, Urząd Miejski Gminy Opatówek oraz Gimnazjum 
im. Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku. 

Uroczystej inauguracji turnieju dokonał p. Bogdan 
Marszał Prezes ZOG ZOSP RP w Opatówku. Natomiast 
p. Daniel Kupczyk - sędzia główny turnieju przedstawił za-
sady gry w tenisa. Celem turnieju było wzbudzenie wśród 
dzieci, młodzieży i osób dorosłych motywacji do życia bez 
nałogów, wyuczenie zdrowych postaw rywalizacji, promocja 
atrakcyjnego zdrowego stylu życia, wspomaganie rodzin 
w procesie wychowywania dzieci. W sportowych zmaga-
niach wzięło udział 143 zawodników z 10 jednostek OSP: 
z Borowa, Chełmc, Cieni Pierwszej, Dębe Kolonia, Micha-
łowa Drugiego, Opatówka, Porwit, Rajska, Sierzchowa, Tło-
kini Wielkiej oraz z 3 sołectw z gminy Opatówek: Józefowa, 
Kobierna i Rajska, a także ze Szkoły Podstawowej im. 
J. Kusocińskiego w Opatówku i Gimnazjum im. Agatona 
i Stefana Gillerów w Opatówku. Nad przebiegiem rozgry-
wek czuwali sędziowie: Daniel Kupczyk, Monika Baran, Zbi-
gniew Muzalewski i Bartłomiej Kryszak. 
 

Oto osiągnięte wyniki: 
 

Dziewczęta/kobiety: 
kategoria wiekowa do 13 lat: 
I miejsce Martyna Prętczyńska OSP Borów 
II miejsce Krzywda Oliwia OSP Porwity 
III miejsce Anna Wielgocka OSP Tłokinia Wielka 
kategoria wiekowa 14 - 16 lat: 
I miejsce Gabriela Sobieraj OSP Borów 
II miejsce Paulina Gryczyńska OSP Borów 
III miejsce Maria Jakubek OSP Rajsko 
kategoria wiekowa 17 - 21 lat: 
I miejsce Monika Bach OSP Tłokinia Wielka 
II miejsce Karolina Frątczak OSP Rajsko 
III miejsce Lucyna Szymańska OSP Rajsko 
kategoria wiekowa 22 - 30 lat: 
I miejsce Natalia Miklas OSP Rajsko 
II miejsce Magdalena Olejnik OSP Tłokinia Wielka 
kategoria wiekowa 31- 40 lat: 
I miejsce Patrycja Powolna Sołectwo Józefów 
II miejsce Anita Janik OSP Borów 
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III miejsce Małgorzata Janik OSP Borów 
kategoria wiekowa 41 lat i powyżej: 
I miejsce Maryla Bachurska Sołectwo Józefów 
II miejsce Izabela Krzywda OSP Porwity 
III miejsce Marlena Kiermas - Gruszka OSP Opatówek 
 

Chłopcy/mężczyźni: 
kategoria wiekowa do 13 lat: 
I miejsce Łukasz Łuczak OSP Porwity 
II miejsce Łukasz Juszczak OSP Opatówek 
III miejsce Janik Tomasz OSP Borów 
kategoria wiekowa 14 - 16 lat: 
I miejsce Michał Kurzawa OSP Porwity 
II miejsce Grzegorz Mazurowski OSP Opatówek 
III miejsce Michał Tomaszewski Sołectwo Rajsko 
kategoria wiekowa 17 - 21 lat: 
I miejsce Patryk Biernat OSP Porwity 
II miejsce Przemysław Perskawiec OSP Rajsko 
III miejsce Adam Banasiak OSP Borów 
kategoria wiekowa 22 - 30 lat: 
I miejsce Michał Frątczak OSP Rajsko 
II miejsce Sobieraj Jacek OSP Borów 
III miejsce Dominik Kliber OSP Chełmce 
kategoria wiekowa 31- 40 lat: 
I miejsce Urbański Artur OSP Opatówek 
II miejsce Krzysztof Skutecki OSP Opatówek 
III miejsce Stanisław Nieborak Sołectwo Józefów 
kategoria wiekowa 41 lat i powyżej: 
I miejsce Janik Grzegorz OSP Borów 
II miejsce Szczęsny Marek Sołectwo Józefów 
III miejsce Gruszka Mirosław OSP Borów 

W klasyfikacji generalnej w kategorii mężczyzn 
niepokonani okazali się zawodnicy z OSP Porwity i tym 
samym zdobyli Puchar Burmistrza Gminy Opatówek. Na-
tomiast w kategorii kobiet Puchar Burmistrza Gminy Opa-
tówek otrzymała OSP Borów. Indywidualni zwycięzcy w po-
szczególnych kategoriach z rąk Burmistrza Gminy Opató-
wek Sebastiana Wardęckiego, p. Marleny Kiermas-Gruszki 
i p. Krzysztofa Karolewskiego otrzymali nagrody rzeczowe 
i medale. Pozostali zawodnicy otrzymali dyplomy za udział 
w turnieju oraz skromne upominki. Turniej uzyskał wsparcie 
Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej w Opatówku, Firmy 
MentalWay Wawrzyniak z Kalisza oraz Colian S.A. w Opa-
tówku. Gminny Turniej Tenisa Stołowego "Żyj zdrowo 
i sportowo" realizowany jest w ramach Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
 
Kibice z Opatówka 

W dniu 18 marca br. trzy pokolenia wiernych kibi-
ców Widzewa w liczbie 160 osób, trzema autokarami wyru-
szyli z Opatówka na historyczny mecz klubu RTS Widzewa 
połączony z otwarciem nowo wybudowanego stadionu w 
Łodzi. 

Piłkarze Widzewa zwycięstwem otworzyli swój sta-
dion. Gola w 23 minucie spotkania zdobył Mateusz Michal-
ski, a w doliczonym czasie gry wynik ustalił Dawid Mąka. 
Widzew wygrał 2:0. W tym dniu dzieci z klubu KS Opató-
wek, ich rodzice, członkowie ''Klubu 100'' oraz pozostali 
uczestnicy wyjazdu mogli przeżyć niezapomniane chwile, 
wspólnie bawić się na nowo otwartym stadionie wśród kibi-
ców i zawodników. Pomimo niesprzyjającej aury- atmosfera 
i serca były gorące. Doping kibiców, jaki towarzyszył w 
trakcie meczu na długo zapadnie w pamięci. 

Mali zawodnicy z klub KS Opatówek mogli przeżyć 
swój pierwszy mecz na żywo w tak fantastycznej atmosfe-
rze. Dla nich, być może przyszłych piłkarzy, była to żywa 
lekcja sportu na czele z legendą polskiej piłki nożnej Zbi-
gniewem Bońkiem - byłym zawodnikiem Widzewa, a dla 

dorosłych możliwość spędzenia wolnego czasu ze swoimi 
pociechami kibicując swojemu ukochanemu klubowi. 

Jednak, nie byłoby tego wszystkiego gdyby nie od-
dany wieloletni kibic Widzewa - Piotr Stasiak, który podjął 
się trudu organizacji wyjazdu i zakupu biletów, których zdo-
bycie nie było łatwe. Za wspólnie spędzony czas pod ha-
słem ''Łączy nas piłka'' dziękują dzieci, rodzice oraz wierni 
kibice Widzewa. 
 
Turniej Piłki Siatkowej OSP gminy Opatówek 

4 marca br. w Hali Sportowej im. Polskich Olimpij-
czyków w Opatówku odbył się VI Turniej Piłki Siatkowej 
Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Opatówek 2017. 
Turniej organizowany był przez: Zarząd Oddziału Gminne-
go OSP RP w Opatówku oraz Burmistrza Gminy Opatówek. 
Wszystkich zgromadzonych powitał przewodniczący komisji 
ds. MDP Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Opa-
tówku dh Henryk Łazarek i otwarcie turnieju poprosił Pre-
zesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Opatówku 
dh Bogdana Marszała oraz dh Mariusza Małoburskiego. 
W turnieju, w trzech kategoriach, brało udział 15 drużyn 
z siedmiu jednostek: OSP Chełmce, OSP Porwity, OSP 
Tłokinia Wielka, OSP Michałów II, OSP Opatówek, OSP 
Sierzchów, OSP Rajsko. 

 

Wyniki przedstawiają się następująco: 
Kategoria drużyny żeńskie: 
I miejsce: OSP w Porwitach 
II miejsce: OSP w Tłokini Wielkiej 
III miejsce: OSP w Opatówku 
IV miejsce: OSP w Chełmcach 
Kategoria drużyny męskie do 16 lat: 
I miejsce: OSP w Opatówku 
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II miejsce: OSP w Chełmcach 
III miejsce: OSP w Tłokini Wielkiej 
IV miejsce: OSP w Porwitach 
V miejsce: OSP w Rajsku 
V miejsce: OSP w Sierzchowie 
Kategoria drużyny męskie powyżej 16 lat 
I miejsce: OSP w Chełmcach 
II miejsce: OSP w Porwitach 
III miejsce: OSP w Tłokini Wielkiej 
IV miejsce: OSP w Michałowie II 
V miejsce: OSP w Opatówku 

Za zajęcie miejsc I - III w każdej kategorii drużyny 
otrzymały puchary, a wszystkie drużyny otrzymały dyplomy 
oraz piłki do gry. Wręczenia pucharów, dyplomów, nagród 
oraz podziękowań dokonali: Prezes Zarządu Oddziału 
Gminnego ZOSP RP w Opatówku dh Bogdan Marszał oraz 
przewodniczący Komisji ds. MDP dh Henryk Łazarek. Sę-
dziami turnieju byli: Aneta Cyl, Izabela Dubanowicz oraz 
Arkadiusz Stach, który pełnił również obowiązki sędziego 
głównego turnieju. Turniej medycznie zabezpieczała druh-
na: Agnieszka Rogozińska, sekretariat prowadziły druhny: 
Monika Baran, Natalia Rogozińska. Organizatorzy dziękują 
za pomoc wszystkim zaangażowanym w przygotowanie 
drużynom, uczestnikom, sędziom, obsłudze hali, władzom 
samorządowym i dyrekcji Gimnazjum im. Agatona i Stefana 
Gillerów w Opatówku za udostępnienie hali, za ciasto i 
drożdżówki, napoje ciepłe i zimne. Podziękowania należą 
się również kibicom, którzy wspaniale dopingowali drużyny. 
Wszystkim gratulujemy i do zobaczenia za rok na VII Tur-
nieju Piłki Siatkowej OSP. 
 
 

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

WIADOMOŚCI OŚWIATOWE 
 

Awans zawodowy nauczyciela 
15 grudnia 2016 r. w tutejszym urzędzie odbyła się 

uroczystość związana z awansem zawodowym nauczycieli. 
Po pomyślnie zakończonym egzaminie p. Zbigniew Muza-
lewski - nauczyciel wychowania fizycznego ze Szkoły Pod-
stawowej im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku, po zło-
żeniu ślubowania, otrzymał z rąk Wójta Gminy Opatówek 
Sebastiana Wardęckiego akt nadania stopnia nauczyciela 
mianowanego. 

W uroczystości uczestniczyli również: Sekretarz 
Gminy Opatówek Krzysztof Dziedzic, Dyrektor Szkoły Pod-
stawowej im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku Mateusz 
Przyjazny oraz Dyrektor ZEAS Gminy Opatówek Arkadiusz 
Łańduch. Nowo mianowany nauczyciel został obdarowany 
kwiatami. Po części oficjalnej była też chwila na rozmowę 
dotyczącą przebiegu awansu zawodowego nauczyciela 

oraz dalszych planów rozwoju. Mianowanemu nauczycie-
lowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszego pomyślne-
go rozwoju po ścieżkach awansu zawodowego. 

 
********** 

 
PRZEDSZKOLE W OPATÓWKU 
 
Dzień Babci i Dziadka w przedszkolu 

Dzień Babci i dziadka to wyjątkowe święto. Jest to 
okazja do podziękowania za troskę, opiekę i miłość wobec 
wnucząt. Dlatego każda grupa przygotowała program arty-
styczny oraz niespodzianki i słodki poczęstunek dla uko-
chanych babć i dziadków. Występy małych artystów nagro-
dzone zostały gromkimi brawami. 
 

 
Wizyta w Urzędzie Miejskim Gminy Opatówek 

W środę, 22 lutego br. Urząd Miejski Gminy Opa-
tówek i Burmistrza Gminy Sebastiana Wardęckiego, odwie-
dziły dzieci z Publicznego Przedszkola w Opatówku. 

Grupa "Zajączki" przybyła do sali sesyjnej, gdzie 
czekała na nich niespodzianka przygotowana przez Burmi-
strza Gminy Sebastiana Wardęckiego i Sekretarza Gminy 
Krzysztofa Dziedzica - wszystkie dzieci zostały obdarowane 
słodyczami od lokalnego producenta oraz balonikami i gad-
żetami z logo Gminy. Każde dziecko mogło zrobić sobie 
zdjęcie przy stole prezydialnym z godłem Polski w tle, przy 
boku opiekunów i władz samorządowych. 

Również w gabinecie Burmistrza Gminy dzieci 
chętnie pozowały do zdjęcia w fotelu przy jego biurku. 
Dzieci odwiedziły także sekretariat, gdzie mogły samodziel-
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nie przystawić pieczątki i stemple. Wszystkie dzieci w do-
skonałych humorach powróciły do przedszkola 
 
Teatrzyki w przedszkolu 

W nowym roku kalendarzowym przedszkole gości-
ło dwukrotnie teatrzyki z Kalisza. Artyści przedstawili dzie-
ciom dwie piękne bajeczki "Przygoda z choinką" oraz "Jaś 
i Małgosia" Przedstawienia bardzo podobały się wszystkim 
przedszkolakom. Aktorzy otrzymali gromkie brawa. Kolejne 
spotkania z teatrem już wkrótce. 
 
Dzień języka ojczystego w przedszkolu 

21 lutego br. przedszkolacy włączyli się w obchody 
Dnia Języka Ojczystego. Panie wychowawczynie przepro-
wadziły z dziećmi pogadankę na temat wartości i dumy, ja-
ką niesie odrębność języka ojczystego dla każdego narodu. 
Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach. Nie zabrakło tak-
że zabaw językowych poprowadzonych przez panią logo-
pedę. 
 
Pożegnanie zimy 

21 marca przedszkolaki żegnały zimę, tym samym 
witając wiosnę. Każda grupa przedszkolna przygotowała 
Marzannę - symbol odchodzącej zimy.W wesołym nastroju 
dzieci udały się nad rzekę w parku, aby wrzucić słomianą 
kukłę do wody i pożegnać zimę. Odpływającej Marzannie 
towarzyszyły radosne okrzyki dzieci, które z utęsknieniem 
czekają na wiosnę. 
 
Zajęcia z udziałem rodziców 

21 marca grupa "Biedronek" prowadzona przez 
p. Karolinę Pawliczak zaprosiła rodziców do udziału w zaję-
ciach, podczas których słuchano wierszy o wiośnie i wyko-

nywano prace plastyczne o tematyce wiosennej. Nie zabra-
kło też wspólnych, wesołych zabaw. Kolejne takie zajęcia 
w pozostałych grupach już niebawem. 
 
Dzień Kobiet 

W dniu 8 marca w naszym przedszkolu odbyło się 
Święto Kobiet. Z tej okazji wszystkim dziewczynkom i pa-
niom chłopcy z najstarszej grupy wręczyli piękne tulipany. 
Wszystkie dzieci otrzymały drobny upominek. Dziękujemy 
rodzicom za włączenie się w organizację tego święta. 
 

 
********** 

 
SZKOŁA PODSTAWOWA W OPATÓWKU 
 
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. 
Janusza Kusocińskiego w Opatówku dołączyli do zespołu 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy by zagrać dla rato-
wania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopedia-
trycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej 
seniorom. W dniu 10 stycznia 2017r. zbieraliśmy fundusze 
w ramach imprezy zamkniętej organizowanej przez Staro-
stwo Powiatowe. Wolontariuszami byli uczniowie klasy IIa: 
Maja Kliber, Jan Brodziak, Wiktor Sztandera. Zebrana 
przez nas kwota 1 107,58 zł przekazana została do Banku 
Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej w Opatówku oraz dopisana 
do symbolicznego czeku, który kaliscy cykliści przekazali 
Jurkowi Owsiakowi w dniu finału WOŚP. 

Drugi etap zbiórki odbył się 15 stycznia na ulicach 
Opatówka. Uczniowie klasy Vb Melania Bugajna, Kaja 
Woźniak, Jan Gadera, Hania Król, Zuzia Kliber, Amelia Bar-
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tosik, Ewa Berezowska, Szymon Gruszka oraz uczennice 
klasy Va Karolina Janiak, Patrycja Kliber i najmłodsze wo-
lontariuszki z klasy IIa Maja Nycek, Zuzia Kupczyk z 
uśmiechami na twarzach, zaangażowaniem i wytrwałością 
zachęcali Opatowian do wrzucania do puszek. Młodzi wo-
lontariusze uzyskali rekordową sumę 8 019,65 zł oraz walu-
tę obcą (euro, forinty korony, ruble). Zebrana kwota została 
przekazana do Banku PKO. 

Dziękujemy wszystkim, którzy zagrali razem z nami 
podczas 25 finału WOŚP, którzy otworzyli serca i portfele 
wrzucając do puszek. Gorąco również dziękujemy rodzi-
com, dziadkom, którzy okazali gościnność dzięki której mo-
gliśmy się ogrzać i oczywiście także napić gorącej herbaty. 
Podziękowania kierujemy również do przechodniów, którzy 
oprócz pieniędzy obdarowywali wolontariuszy słodyczami. 
Koordynatorem i opiekunem obu akcji była pani Iwona Wal-
czak. W obu akcjach udało nam się zebrać 9 127,23 zł. 
 
Festiwal Piosenki "Śpiewać każdy może" 

W styczniu odbył się Festiwal Piosenki Szkolnej 
"Śpiewać każdy może". Festiwal Piosenki dla uczniów naj-
młodszych klas na stałe wpisał się w harmonogram konkur-
sów odbywających się w szkole. Opiekę na prawidłowym 
przebiegiem festiwalu pełniły: p. Renata Albrecht, p. Iwona 
Walczak i p. Bogumiła Kwaśniewska. 

Podczas tegorocznych przesłuchań na etapie 
szkolnym, jury w składzie: p. dyrektor Izabela Dubanowicz - 
przewodnicząca, p. Magdalena Dębowiak - nauczyciel 
przyrody oraz p. Zbigniew Błaszczyk - nauczyciel muzyki, 
wysłuchało z uwagą wszystkich uczestników, którzy pre-
zentowali swoje wokalne umiejętności. Etap szkolny zakoń-
czył się następującymi wynikami: 
Klasa III 
I miejsce Filip Wróblewski 
II miejsce Natalia Gawłowicz 
wyróżnienia: 
- Julia Dziedzic 
- Julia Wieczorek 
- Łukasz Michalak 
Klasa II 
I miejsce Emilia Fiechowska 
II miejsce Nikola Kubiak 
III miejsce Malwina Łuczak 
Klasa 0-I 
I miejsce Magdalena Szumilas 
II miejsce Tatiana Górska 
III miejsce Wiktor Duraj 

Wszyscy wspaniale zaprezentowali swoje umiejęt-
ności wokalne. Laureaci: Filip Wróblewski, Emilia Fiechow-
ska oraz Nikola Kubiak - reprezentowali Szkołę Podstawo-
wą w Opatówku podczas XVII Międzygminnego Festiwalu 

Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w Opatówku. Gratulu-
jemy sukcesów. 
 
Dzień Babci i Dziadka 

24 lutego 2017 r. w auli Szkoły Podstawowej im. 
Janusza Kusocińskiego w Opatówku odbyła się uroczy-
stość poświęcona babciom i dziadkom. Wśród zaproszo-
nych gości byli również przedstawiciele samorządu gmin-
nego, a także Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. 
Braci Gillerów w Opatówku p. Małgorzata Matysiak oraz au-
torka książek o Opatówku i jego okolicach p. Jadwiga Mi-
luśka i prezes GS w Opatówku p. Eleonora Gieszczyńska. 

Członkowie szkolnego koła artystycznego pod kie-
runkiem p. Ali Lintner i p. Renaty Narczyńskiej przygotowali 
dla swoich najbliższych przedstawienie pt. "Szewczyk Dra-
tewka". O godz. 17:00 na szkolnej scenie pojawili się 
pierwsi wykonawcy. Publiczność mogła wysłuchać pięk-
nych wierszy i piosenek poświęconych babciom i dziadkom. 
Potem młodzi artyści zaprezentowali inscenizację baśni 
"Szewczyk Dratewka". Utwór ten należy do klasyki polskiej 
dramaturgii dla dzieci. Ten pogodny, rozśpiewany spektakl 
opowiada o tym, że dobroć połączona z odwagą i ciekawo-
ścią świata pomaga zwyciężyć zło i spełnić swoje marze-
nia. Młodzi aktorzy znakomicie wywiązali się z przydzielo-
nych zadań. Świetnie czuli się w swych rolach, co wzbudzi-
ło uznanie publiczności. W rolę tytułową wcielił się ucz. kl. 
III c Mateusz Jaskuła. Uwagę widzów wzbudziły też postaci 
Baby - Jagi i królewny, które zagrały Maja Nycek i Olga Sa-
ganowska. Przedstawienie wzbogacone zostało o piękne 
utwory muzyki klasycznej. Wszyscy docenili też barwne 
stroje i piękną scenografię. Występ został nagrodzony 
gromkimi brawami. Babcie i dziadkowie z dumą obserwo-
wali swych wnuków, ocierając ukradkiem łzy wzruszenia. 

Dyrektor szkoły Mateusz Przyjazny złożył uczniom 
podziękowania za wspaniale przygotowane przedstawienie. 
Z ramienia gminy Opatówek życzenia dla wszystkich babć 
i dziadków oraz podziękowania i słodkie upominki dla wy-
konawców przekazał Krzysztof Dziedzic - Sekretarz Gminy 
Opatówek wraz z Marleną Kiermas - Gruszką - Przewodni-
czącą Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Pawłem Bą-
kowskim - Przewodniczącym Rady Miejskiej Gminy Opató-
wek. 
 
Mali sportowcy 

W dniu 10.01.2017r. w Zespole Szkół w Stawiszy-
nie odbyły się I Powiatowe Halowe Igrzyska Sportowe 
Uczniów Klas I-III szkół podstawowych o Puchar Dyrektor 
Zespołu Szkół w Stawiszynie. Do sportowej rywalizacji 
zgłosiło się z powiatu kaliskiego 5 drużyn, które reprezen-
towały szkoły podstawowe z Blizanowa, Jankowa, Opatów-
ka, ze Stawiszyna i ze Zbierska. Uczniowie w czasie "wy-
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ścigów rzędów" mogli wykazać się celnością, zręcznością, 
szybkością, skocznością oraz koordynacją ruchową. Poko-
nywali przeszkody i wykonywali wiele zadań przy użyciu 
piłki. Wszyscy zawodnicy z dużym zaangażowaniem i peł-
nym poświęceniem podejmowali kolejne konkurencje. 

Celem zawodów była popularyzacja aktywności fi-
zycznej wśród uczniów edukacji wczesnoszkolnej, nauka 
współpracy w grupie, akceptacji oraz rywalizacji sportowej 
w myśl zasady fair play w sporcie. Wszystkie drużyny 
otrzymały puchary, pamiątkowe dyplomy, słodki upominek 
oraz gry planszowe do wykorzystania w szkole. Zawodnicy 
3 najlepszych drużyn otrzymali pamiątkowe medale oraz 
nagrody rzeczowe: ringo, rzutki oraz zestawy badmintona. 
Wielkie poruszenie wśród najmłodszych zawodników 
wzbudziło pojawienie się turniejowych maskotek: Tygryska 
i Niedźwiadka. Zawodnicy reprezentujący Szkołę Podsta-
wową w Opatówku zajęli II miejsce, otrzymali medale, dy-
plomy i upominki. Drużynę z Opatówka reprezentowali: Li-
liana Pietrzak, Zuzanna Nieborak, Jan Romiński, Antoni 
Kwaśniewski, Julia Wieczorek, Maja Nycek, Bartosz War-
szewski, Maksymilian Lewandowski, Daria Kliber, Aleksan-
dra Szymańska, Szymon Salamon, Jerzy Mazurowski. Gra-
tulujemy. 
 
Pierwszy Dzień Wiosny 

W Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego 
w Opatówku w dniu 21 marca 2017r. hucznie obchodzono 
powitanie wiosny. 

W tym dniu Samorząd Uczniowski przejął kierowa-
nie szkołą. Uczniowie wcielili się w role dyrekcji 
i zastąpili nauczycieli. W Pierwszym Dniu Wiosny odtwórcą 
roli pana dyrektora został Maksymilian Sztandera z kl. Va, 
panią wicedyrektor odgrywała Zofia Wanga z kl. Va, a pa-

nią sekretarz szkoły - Zuzanna Olejniczak z kl. IIIc. Dyrek-
cja obserwowała zajęcia w klasach, odnotowywała zacho-
wania uczniów i oceniała pracę nowych pedagogów. 
W czasie przerw urzędowali w swoich nowo powstałych 
gabinetach. Nowi panowie konserwatorzy - Wiktor Pręt-
czyński z kl. Vc i Maksym Sroczyński z kl. Vc dokonywali 
niezbędnych napraw na terenie szkoły. Były również dwie 
panie pielęgniarki - Anna Leń z kl. IVa i Kinga Gonera z kl. 
IVa, które przeprowadziły wśród przedszkolaków pogadanki 
o zdrowiu i pierwszej pomocy. 
 

Uczniowie klas 0-III byli pięknie przebrani, koloro-
wymi strojami przywoływali wiosnę. Klasa Vc przygotowała 
Marzannę, która została zaniesiona przez wszystkich 
uczniów i nauczycieli do opatóweckiego parku. Nad rzeką 
dokonano tradycyjnego pożegnania zimy. Towarzyszyły 
temu gromkie okrzyki uczniów: "Gdy marzanna wpadnie do 
wody, wiosna rozpocznie swe pochody". 
 

Dzień ten był bardzo radosny i kolorowy również za 
sprawą kolorowych skarpetek. Uczniowie założyli dwie róż-
no kolorowe skarpetki by w Światowym Dniu Osób z Ze-
społem Downa wyrazić są solidarność z osobami dotknię-
tymi tym schorzeniem. Przedszkolaki z "0"b rysowały kolo-
rowe skarpetki i spędzały ten dzień na zabawie. Pierwszy 
dzień wiosny był wyjątkowy, nieco zwariowany, ale przy-
sporzył wszystkim wiele radości. 

 
********** 

 
GIMNAZJUM W OPATÓWKU 
 
Sukces Zuzi Kaźmierczak 

Dnia 17 stycznia br. Zuzia Kaźmierczak z klasy IIIb 
odebrała nagrodę za zdobycie II miejsca w kategorii gimna-
zjów w wielkopolskim konkursie "Porozmawiajmy o tym jak 
było - stan wojenny widziany oczyma młodzieży". 
 

Zuzia opisała wydarzenia, jakie rozegrały się 35 lat 
temu w rodzinie jej mamy, związane z internowaniem brata 
- Henryka Piwowarczyka, opozycjonisty, działacza NSZZ 
"Solidarność". Zuzia wraz z p. Bożeną Banasiak, pod kie-
runkiem, której praca powstała, zostały zaproszone do Mu-
zeum Powstania Poznańskiego - czerwiec 1956, gdzie od-
było się uroczyste podsumowanie konkursu. Gratulujemy 
sukcesu. 
 
Zacznij od Bacha 

10 marca 2017r. trzy solistki naszego gimnazjum: 
Marcelina Kołodziejczyk, Kinga Wolf i Gabrysia Michalak 
wraz z opiekunką p. Anna Nowacką zostały zaproszone do 
udziału w spotkaniu integracyjnym pt. "Zacznij od Bacha", 
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które odbyło się w Zespole Szkół w Godzieszach Wielkich. 
Wieczorek spędzony na wspólnym muzykowaniu, zorgani-
zował zespół wokalny Bel Canto wraz z opiekunką - p. Iza-
belą Woszczek. 

Organizatorzy zatroszczyli się o miły, rodzinny na-
strój. Przygotowali również słodki poczęstunek. Bardzo 
dziękujemy organizatorom za zaproszenie, a p. Wolf za 
możliwość transportu i towarzyszenie podczas spotkania, 
które było dla nas inspiracją do działań muzycznych i no-
wym, bardzo ciekawym doświadczeniem. 
 
1000 Twarzy Bibliotekarzy 

W lutowym wydaniu "Biblioteki w Szkole" została 
zaprezentowana sylwetka naszej bibliotekarki - p. Anny 
Nowackiej w ramach akcji ogłoszonej przez blog Biblioteki 
Szkolne online - "1000 Twarzy Bibliotekarzy". Serdecznie 
gratulujemy p. Ani i życzymy dalszych sukcesów w pracy 
z młodzieżą i czerpania radości ze swojej pasji 
 
Spotkanie z dietetykiem 

Dnia 15 lutego 2017 r. dla uczennic gimnazjum od-
były się zajęcia z dietetykiem klinicznym mgr Anną Kubiak. 
Dziewczyny otrzymały wiele cennych wskazówek dotyczą-
cych zasad zdrowego odżywiania. Przede wszystkim nale-
ży jeść pięć pełnowartościowych posiłków dziennie, pić du-
żo wody i zastępować słodycze zdrowymi przekąskami np. 
owocami. 

Spotkanie miało na celu edukację uczniów w za-
kresie prawidłowego sposobu odżywiania, profilaktyki nad-
wagi i otyłości oraz zaburzeń jedzenia. Podczas spotkania 
oprócz edukacji prozdrowotnej, uczennice miały również 
okazję poznać bliżej zawód dietetyka. 
 
Finał Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego 

W sobotę 21 stycznia 2017 roku trzy uczennice: 
Martyna Dziedzic i Justyna Wielgosz z klasy 3d oraz Kata-
rzyna Szafirowicz z klasy 2a reprezentowały szkołę w eta-
pie finałowym Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego. 
Każda z nich uzyskała tytuł finalistki. 

Dziewczęta przygotowywały się do konkursu pod 
okiem nauczycielki języka polskiego - p. Honoraty War-
szewskiej. Aby zakwalifikować się do finału należało po-
myślnie przejść etap szkolny i rejonowy. Gratulujemy i ży-
czymy kolejnych sukcesów. 
 
Drzwi otwarte - warsztaty na WPA UAM w Kaliszu 

25 stycznia 2017 r. uczniowie klas III gimnazjum 
mieli możliwość wzięcia udziału w zorganizowanych przez 
Wydział Pedagogiczno - Artystyczny w Kaliszu warsztatach 
i wykładach w ramach "Drzwi Otwartych". Uczelnia zapro-

ponowała wiele różnorodnych zajęć. Największym zainte-
resowaniem wśród młodzieży cieszyły się jednak warsztaty 
muzyczne. 

Nasi uczniowie skorzystali z następujących zajęć: 
warsztaty wokalne i chóralne - "Śpiewać każdy może", 
warsztaty bigbandowe - "Drewno i blacha", wykład - "Krótka 
lekcja wymowy angielskiej: Czym się różni wymowa amery-
kańska od brytyjskiej?" oraz warsztaty infobrokerskie - "De-
ep Web i alternatywne przeglądarki". Zainteresowani mogli 
posłuchać również bardzo ciekawego wykładu uniwersy-
teckiego Dziekana WPA UAM prof. dr. hab. Piotra Łuszczy-
kiewicza. 
 
Mistrzostwa Gminy w piłce ręcznej 

W dniu 16 lutego 2017 roku w naszej szkole odbyły 
się Mistrzostwa Gminy w piłce ręcznej. Nasi chłopcy okazali 
się bezkonkurencyjni. Zajęli I miejsce, tym samym zdoby-
wając tytuł Mistrzów Gminy w piłce ręcznej. 

Na II miejscu znaleźli się uczniowie z Zespołu 
Szkół w Tłokini Wielkiej, zaś III miejsce otrzymali uczniowie 
z Zespołu Szkół w Rajsku. Wszystkim uczestnikom ser-
decznie gratulujemy a naszym uczniom i nauczycielom 
dziękujemy za kibicowanie podczas zawodów. 
 
Archipelag skarbów 

W naszej szkole dzięki uprzejmości Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatówku realizowany był 
program Archipelag Skarbów. Program ukierunkowany był 
na problemy okresu dojrzałości. 

Gimnazjaliści mieli okazję odpowiedzieć sobie na 
takie pytania jak: uniknąć uzależnienia od alkoholu czy nar-
kotyków, radzić sobie z gniewem i presją rówieśników, szu-
kać autorytetów i prawdziwej miłości. Archipelag Skarbów 
to dynamiczny program profilaktyczny dla młodzieży II klasy 
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gimnazjum. Uczniowie poszukiwali "skarbów" zdrowego  
i mądrego stylu życia. Podczas czterogodzinnych warszta-
tów w trakcie dwóch dni młodzież z naszego gimnazjum 
zamieniła się w poszukiwaczy skarbów: głębokiego szczę-
ścia, trwałej miłości i realizacji w życiu własnych pasji i ma-
rzeń. 

Młodzież zdobyła wiedzę o miłości, seksualności, 
budowaniu relacji opartych na zaufaniu i szacunku. Gimna-
zjaliści otrzymali konkretne wskazówki jak radzić sobie 
z zakochaniem, złością i gniewem. Omawiali też problemy 
takie, jak uzależnienie od seksu i pornografii oraz mechani-
zmy powodujące uzależnienie od alkoholu i narkotyków. 

Archipelag Skarbów pokazał młodzieży, że naj-
ważniejsi przewodnicy i autorytety, od których mogą się 
wiele nauczyć w życiu są wokół nich. Są to rodzice, dziad-
kowie, wychowawcy, trenerzy, instruktorzy harcerscy. 
W ramach programu odbyło się również spotkanie dla na-
uczycieli, wychowawców oraz rodziców. W trakcie spotka-
nia podane były wskazówki jak rozmawiać z dorastającymi 
dziećmi o ich osobistych sprawach, w tym zagadnieniach 
miłości i seksualności. Spotkanie z rodzicami miało formę 
wykładu urozmaiconego prezentacją multimedialną oraz 
dialogiem z uczestnikami. Archipelag Skarbów pokazał 
młodym ludziom, że posiadają ogromny potencjał i tylko od 
nich zależy jak go wykorzystają. Program został zrealizo-
wany zgodnie ze szkolnym programem profilaktyki i wy-
chowania oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania 
Narkomanii Gminy Opatówek na rok 2016. 
 
Konkurs z języka angielskiego 

W środę 1 marca br. troje gimnazjalistów z Opa-
tówka: Zuzanna Kaźmierczak, Zuzanna Stankiewicz oraz 
Hubert Krzyżaniak wzięło udział w konkursie gramatyczno-

leksykalnym "English Can Be Fun 2017". Opiekę nad 
uczniami sprawowała p. Monika Ratajczyk, nauczyciel ję-
zyka angielskiego. Organizatorem konkursu był Zakład Filo-
logii Angielskiej WP-A. Patronat honorowy nad konkursem 
objęli: Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz Oxford Univer-
sity Press. 
 

Konkurs przygotowany i prowadzony był przez mgr 
Annę Bryłowską, mgr Katarzynę Podsadną - Pietrzak oraz 
dr. Artura Skweresa. Nasi uczniowie w tym roku nie zostali 
laureatami konkursu. Była to jednak wspaniała okazja by 
zdobyć nowe doświadczenie oraz poznać wykładowców 
i studentów Zakładu Filologii Angielskiej. 
 
Gladiatorki z gimnazjum mistrzyniami powiatu w piłce 
ręcznej 

W czwartek 23 lutego 2017 roku w szkole w Pio-
trowie odbyły się Mistrzostwa Powiatu Kaliskiego Ziemskie-
go w piłce ręcznej dziewcząt. W rozgrywkach uczestniczyło 
8 drużyn, które podzielone były na dwie grupy: A i B. Cztery 
drużyny (po dwie z każdej grupy) zagrały w półfinale. 

Ostatecznie o I miejsce rywalizowały ze sobą ze-
społy z Opatówka i Iwanowic, a o III miejsce z Piotrowa 
i Zbierska. Po zaciętej walce nasza drużyna wygrała mecz, 
zdobywając tym samym tytuł mistrzyń powiatu kaliskiego 
ziemskiego w piłce ręcznej dziewcząt. Jesteśmy niezmier-
nie dumni z naszych zawodniczek, życzymy kolejnych 
osiągnięć. 
 
Sukcesy wokalne 

16 marca 2017r. w Tłokini Wielkiej odbyła się XIV 
edycja Międzyszkolnego Festiwalu Piosenki Religijnej. 
Gimnazjum w Opatówku na festiwalu reprezentowała 
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uczennica klasy Ib - Marcelina Kołodziejczyk, która za-
chwyciła jury oraz publiczność swoją subtelnością i delikat-
nością w wykonywanym utworze. Marcelina zdobyła II 
miejsce. Do konkursu przygotowywała się pod czujnym 
okiem p. Anny Nowackiej. Życzymy Marcelinie dalszych, 
muzycznych sukcesów. 
 
Kubistyczny pomysł na matematykę 

Klasy III w ramach zajęć z matematyki przygotowa-
ły bryły geometryczne pn. "Z życia i wyobraźni wzięte". Ku-
bistyczne ujęcie matematyki oczami naszych uczniów mo-
żemy podziwiać na nietypowej gazetce szkolnej, która 
znajduje się na korytarzu naszej szkoły na pierwszym pię-
trze. 
 

Dla uczniów była to okazja do zdobycia dodatkowej 
oceny z przedmiotu oraz przedstawienia interdyscyplinar-
nego ujęcia matematyki przez pryzmat sztuki. Opiekunem 
projektu była nauczycielka matematyki p. Magdalena Sor-
bian. 

 
********** 

 
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHEŁMCACH 
 
Sukces Wiktorii Tułacz w Olimpiadzie PCK 

14 grudnia 2016 roku w Klubie Osiedlowym KSM 
odbyła się Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu i Zdrowym Stylu 
Życia PCK - etap rejonowy. Konkurs ten odbywa się pod 
patronatem Zarządu Głównego PCK. 

Naszą szkołę reprezentowała uczennica klasy II 
gimnazjum Wiktoria Tułacz. Wśród uczniów gimnazjów 
oraz szkół ponadgimnazjalnych z Kalisza i powiatu kali-
skiego Wiktoria zajęła II miejsce. 
 
Program profilaktyczny "Dwie strony sieci" 

19 stycznia br. uczniowie klas I-III gimnazjum wzięli 
udział w programie realizowanym przez Wydział Prewencji 
Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu "Dwie strony sieci". Ce-
lem warsztatów było uświadomienie uczniom, że jednym 
z głównych zagrożeń współczesnego świata są zagrożenia 
w sieci. Internet poza walorami edukacyjnymi, informacyj-
nymi, rozrywkowymi jest źródłem szeregu szkodliwych tre-
ści oraz nośnikiem przykładów wielu negatywnych zacho-
wań. Dzięki temu spotkaniu młodzież została wyposażona 
w wiedzę, która pozwoli im rozpoznawać, przewidywać 
i zapobiegać zagrożeniom występującym w Internecie. 
 

Omówione zostały najczęściej występujące formy 
przemocy z wykorzystaniem sieci i telefonu komórkowego: 
nękanie, straszenie, publikowanie ośmieszających zdjęć 

i filmów, szantaż, podszywanie się pod inną osobę, pisanie 
obraźliwych komentarzy i wyzwisk. Zajęcia z przedstawicie-
lem Policji są jednymi z wielu działań realizowanych ra-
mach programu profilaktycznego naszej szkoły. Wizyta Po-
licji w naszej szkole z pewnością przyczyni się do wzrostu 
świadomości uczniów na temat niebezpieczeństw, na jakie 
są narażeni w wirtualnym świecie. 
 
Dzień Babci i Dziadka 

25 stycznia 2017 roku uczniowie klas trzecich 
szkoły podstawowej, pod kierunkiem p. Karoliny Gramzy 
i p. Katarzyny Wencfel, zorganizowali Dzień Babci i Dziad-
ka. Dzieci zaprezentowały program artystyczny, który bar-
dzo spodobał się zgromadzonym gościom. 

Artyści zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Wy-
stęp został uświetniony wspaniałą grą na gitarze i skrzyp-
cach, a dzieci wspólnie zaśpiewały "Sto lat". Na zakończe-
nie wszyscy przybyli goście otrzymali od wnuków pamiąt-
kowe upominki. 
 
Bal Walentykowy 

W sobotę 11 lutego 2017 roku w remizie Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Chełmcach odbył się Bal Walentyn-
kowy na rzecz uczniów naszej szkoły. W imieniu uczniów 
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Chełmcach dziękujemy 
wszystkim osobom prywatnym, firmom, organizacjom i in-
stytucjom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do je-
go organizacji, pomyślnego przebiegu i wspaniałej zabawy. 

Dziękujemy Burmistrzowi Gminy Opatówek Seba-
stianowi Wardęckiemu, Zarządowi Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Chełmcach, p. Wioletcie Małeckiej za przygotowa-
nie smacznego menu oraz p. Krzysztofowi Rarycie za 
oprawę muzyczną. Szczególne podziękowania należą się 
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również p. Anecie Tułacz, p. Kindze Wesołowskiej, p. Mo-
nice Stachurskiej, p. Agnieszce Młynek, p. Katarzynie So-
biś, p. Violetcie Wikaryjczyk oraz p. Pawłowi Tułaczowi za 
wszelką pomoc. 
 
Mistrzostwa Gminy w piłce siatkowej 

14 oraz 21 lutego 2017 roku Zespół Szkół im. Jana 
Pawła II w Chełmcach był organizatorem Mistrzostw Gminy 
w piłce siatkowej chłopców i dziewcząt w kategorii szkół 
podstawowych. W zawodach rywalizowały cztery szkoły 
z terenu naszej gminy. Tegorocznymi triumfatorami, zarów-
no wśród dziewcząt jak i chłopców zostali uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Chełmcach. Opiekunem zwycięskich dru-
żyn była p. Magdalena Karolak. 

 

Wyniki rywalizacji: 
Chłopcy: 
1 miejsce SP Chełmce 
2 miejsce SP Tłokinia Kościelna 
3 miejsce SP Opatówek 
4 miejsce SP Rajsko 
Dziewczęta: 
1 miejsce SP Chełmce 
2 miejsce SP Opatówek 
3 miejsce SP Tłokinia Kościelna 
4 miejsce SP Rajsko 
Wszystkim zawodnikom oraz opiekunom dziękujemy za 
udział i gratulujemy wyników. 
 
Podsumowanie projektu "Matma nie gryzie" 

27 stycznia br. nastąpiło podsumowanie projektu 
"Matma nie gryzie". W tym dniu gościliśmy w naszej szkole 
prezesa Fundacji "Inicjatywa dla Opatówka" - p. Mateusza 
Walczaka, który wręczył nagrody za rymowankę matema-
tyczną: Oliwii Krzywdzie z kl. 6 za I miejsce oraz Idze 
Owczarek z kl. 5, która otrzymała wyróżnienie. 

Inicjatorem projektu "Matma nie gryzie" była Fun-
dacja "Inicjatywa dla Opatówka". Do projektu zaproszeni 
zostali uczniowie klas V-VI Zespołu Szkół w Chełmcach. 
Celem przedsięwzięcia było doskonalenie w praktyczny 
sposób umiejętności matematycznych zawartych w pod-
stawie programowej. 
 
Projekt "Planeta Energii" 

Uczniowie klasy 3A i 3B z naszej szkoły przystąpili 
do udziału w VII edycji projektu edukacyjnego Grupy 
ENERGA "Planeta Energii". Celem programu było propa-
gowanie wiedzy na temat energii elektrycznej, jej pocho-
dzenia oraz roli energii w codziennym życiu. Ważne miej-
sce w projekcie miało miejsce promowanie bezpiecznego 
korzystania z urządzeń elektrycznych, prawidłowego za-

chowania człowieka w pobliżu obiektów energetycznych 
oraz kształtowanie odpowiedzialnych, proekologicznych 
postaw wśród dzieci. 

W grudniu i styczniu uczniowie realizowali tematy 
zgodne ze wskazaniami projektu oraz według własnych 
pomysłów. Na zajęciach wykorzystano zestaw edukacyjny 
za pomocą, którego dzieci mogły poznać budowę i działa-
nie odnawialnych źródeł energii, m.in. prądnicy zamieniają-
cej pracę ludzkich mięśni w energię elektryczną. Uczniów 
zaciekawił także model siłowni wiatrowej, która zapalała ża-
rówkę, kiedy to dzieci dmuchając napędzały skrzydła wia-
traka. 
 
Akademia z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych 

2 marca 2017 roku w naszej szkole odbyła się uro-
czysta akademia z okazji Narodowego Dnia Pamięci "Żoł-
nierzy Wyklętych". Uczniowie klasy drugiej gimnazjum pod 
opieką p. Krzysztofa Drobnika przygotowali uroczystość do-
tyczącą historii bohaterskich żołnierzach antykomunistycz-
nego i niepodległościowego podziemia. 

Akademia z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych była wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej 
konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy pa-
triotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, 
za krew przelaną w obronie Ojczyzny. 
 
Spotkanie uczniów z przedstawicielem Państwowej 
Straży Pożarnej w Kaliszu 

Państwowa Straż Pożarna w Kaliszu prowadzi 
kampanię społeczną "Czad i ogień. Obudź czujność", której 
celem jest zmniejszenie ofiar śmiertelnych w mieszkaniach 
i domach w sezonie grzewczym 2016/2017. Naszą placów-
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kę odwiedził młodszy aspirant Damian Knop, który w formie 
pogadanki przybliżył uczniom temat zagrożeń pożarowych, 
toksycznego działania tlenku węgla, zasad udzielania 
pierwszej pomocy poszkodowanym oraz temat bezpiecz-
nych ferii zimowych w domu. 

Spotkanie to było doskonałą okazją do przedsta-
wienia uczniom programu prewencyjnego "Bezpieczne fe-
rie", którego priorytetowym zadaniem jest zapewnienie 
bezpieczeństwa wszystkich wypoczywających w tym cza-
sie, szczególnie dzieci i młodzieży. Prowadzone przez 
Państwową Straż Pożarną działania edukacyjno - informa-
cyjne ukierunkowane były na bezpieczeństwo w okresie 
zimowym. 
 
Uczniowie poznają tajniki programowania 

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w projekcie 
Konstruktor Miasta Kalisza organizowanym przez Centrum 
Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu. 

Podczas zajęć zapoznają się z tajnikami progra-
mowania, mają możliwość budowania robotów, maszyn, 
pojazdów i innych niesamowitych konstrukcji. W trakcie 
pracy wykorzystują zestawy klocków Lego. Ogólnorozwo-
jowy charakter zajęć wzbogaca ich wiedzę z zakresu infor-
matyki i matematyki. 

 
********** 

 
ZESPÓŁ SZKÓŁ W RAJSKU 
 
Sukcesy sportowe Zespołu Szkół w Rajsku 

19 stycznia 2017r. chłopcy z klasy II i III Gimna-
zjum w Rajsku uczestniczyli w Zawodach w Piłce Siatkowej 
w Tłokini Wielkiej. Uczniowie rozegrali mecze z kolegami 
z Opatówka, Chełmc i Tłokini Wielkiej. Należy podkreślić, 
że rozgrywki odbyły się w miłej atmosferze. Chłopcy zajęli 
III miejsce, lecz można powiedzieć, że każda drużyna była 
zwycięska. 

W dniu 15 lutego 2017 roku uczniowie Zespołu 
szkół w Rajsku pod opieką p. Bernadetty Blek uczestniczyli 
w Mistrzostwach Powiatu w Warcabach Klasycznych 
w Stawie. W miłej atmosferze i na wysokim poziomie roz-
grywali 7 rund. Zawody już po raz kolejny przyniosły nam 
dużo radości i satysfakcji, gdyż nasi uczniowie zajęli bardzo 
wysokie miejsca. 
A oto nasze wyniki: 
- Anna Długaś - uczennica szkoły podstawowej - II miej-

sce 
- Agnieszka Antczak - uczennica klasy II gimnazjum -  

II miejsce 
- Justyna Antczak - uczennica klasy III gimnazjum - 

III miejsce 

- Michał Tomaszewski - uczeń klasy III gimnazjum - 
IV miejsce 

 
Dzień Babci i Dziadka 

27 stycznia 2017 r. w Zespole Szkół w Rajsku mia-
ły miejsce obchody Dnia Babci i Dziadka. Zapraszanie babć 
i dziadków jest tradycją, która na stałe wpisała się w kalen-
darz szkolnych imprez. To wspaniała okazja do spotkania 
się w murach szkoły dość licznego grona seniorów, towa-
rzyskich rozmów przy herbacie i cieście oraz odwiedzin 
wnucząt. Na uroczystości obecni byli również zaproszeni 
goście: przedstawiciel organu prowadzącego, sołtysi wsi 
oraz mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu. 

Z okazji Dnia Babci i Dziadka uczniowie wraz 
z opiekunami i wychowawcami przygotowali dla gości moc 
atrakcji. Najpierw publiczność obserwowała tańce najmłod-
szych dzieci oraz wysłuchała występu bardzo zdolnego 
Krzysia Piekarskiego. Następnie zaprezentowano gościom 
musical pt. "Aladyn" autorstwa Marty Lewickiej. Historia 
dość naiwnego, ale dobrodusznego chłopca poruszyła wi-
dzów. Musical przedstawiał także historię miłości między 
córką wielkiego sułtana Aichą a Aladynem. Popularne 
przeboje wplecione w dialogi małych artystów oraz indyj-
skie tańce dostarczyły publiczności wiele radości. Na stwo-
rzenie atmosfery rodem z hollywoodzkiego filmu zapewne 
wpływ miała także wspaniała scenografia oraz bogate stro-
je. Wszyscy widzowie świetnie się bawili, byli zrelaksowani 
i uśmiechnięci. Po przedstawieniu babcie i dziadkowie 
otrzymali upominki z życzeniami przygotowane przez dzie-
ci. 

Na zakończenie dyrektor szkoły Honorata Wolnia-
czyk złożyła życzenia gościom oraz podziękowała wszyst-
kim uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły, którzy 
w przygotowanie tej uroczystości włożyli wiele pracy. Ży-
czenia dla seniorów i podziękowania dla organizatorów zło-
żył również Sekretarz Gminy Opatówek Krzysztof Dziedzic. 
Na koniec zabrał głos przedstawiciel babć i dziadków p. Pa-
jąk dziękując za przygotowanie akademii. 
 
Wolontariat daje radość 

Na początku bieżącego roku szkolnego uczniowie 
naszej szkoły przystąpili do konkursu mającego na celu 
promowanie idei wolontariatu wśród młodzieży. Konkurs 
polega na realizacji wyznaczonych przez organizatora za-
dań. Wśród zadań znalazły się m.in. przeprowadzenie kon-
kursu plastycznego plakat pt. "Promujemy ideę wolontaria-
tu!", zorganizowanie Szkolnego Dnia Wolontariusza, zaan-
gażowanie uczniów w ogólnopolską akcję charytatywną. 

Konkurs plastyczny odbył się pośród uczniów szko-
ły podstawowej i gimnazjum pod opieką nauczycielki pla-
styki p. Magdaleny Janik. Prace konkursowe można było 
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oglądać podczas wystawy przygotowanej z okazji Szkolne-
go Dnia Wolontariusza. Organizacją imprezy zajęli się 
członkowie Szkolnego Koła PCK. 
W programie, oprócz wystawy, zaoferowano całej społecz-
ności szkolnej: prezentacje na temat różnych form wolonta-
riatu (na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych, ubogich, 
dzieci w domach dziecka, dzieci wymagających pomocy te-
rapeutycznej, osób uzależnionych itp. oraz na rzecz zwie-
rząt, ochrony środowiska). Autorami prezentacji byli 
uczniowie klasy II gimnazjum. Podczas spotkania ucznio-
wie wyrażali swoje opinie oraz dzielili się obserwacjami 
i wiedzą dotyczącą wolontariatu i wolontariuszy. Nie zabra-
kło również gościa specjalnego p. Kamili Leśniewicz, na-
uczycielki z naszego przedszkola. Pani Kamila jako stu-
dentka angażowała się w wolontariat na rzecz chorych 
dzieci. Dzięki jej uprzejmości, mogliśmy wzbogacić nasze 
wyobrażenia i wiadomości o wolontariuszach. Doświadcze-
nie, które przedstawił nasz gość w krótkim wywiadzie, 
z pewnością zabrzmiało wiarygodniej niż wiele filmów, czy 
zdjęć. 

W tym dniu prowadzono także aukcje zabawek 
i książek oraz giełdę słodyczy. Wielu uczniów odpowiedzia-
ło na apel SK PCK ofiarując swoje zabawki lub książki oraz 
słodycze. Dochód ze sprzedaży wspomnianych rzeczy 
przeznaczono na zbiórkę pieniężną dla fundacji WOŚP. 
Pierwsze pieniądze pozyskaliśmy ze sprzedaży kart świą-
tecznych, które zostały przygotowane przez chętnych 
uczniów klas IV-VI i II gimnazjum. Tegoroczny szkolny finał 
zbiórki odbył się w dniu 11 stycznia 2017r. Łączny dochód, 
uzyskany w różnych formach zbiórek inicjowanych przez 
SK PCK w Rajsku, jaki mogliśmy przekazać na konto Fun-
dacji WOŚP przekroczył sumę 800 złotych. Można tę kwotę 
uznać za nasz sukces ponieważ jest to kwota o ponad 200 
zł wyższa w stosunku do roku ubiegłego. Należy podkreślić, 
że jest to sukces wszystkich uczniów i rodziców, którzy od-
powiedzieli otwartością na nasze pomysły. Dziękujemy 
wszystkim za szczodrość i życzliwość. 
 
Walentynki i Dzień Kobiet 

14 lutego, czyli w Dniu Zakochanych także w na-
szej szkole poczuliśmy powiew miłości. Uczniowie każdej 
klasy przygotowali scenki lub piosenki, które w bardziej lub 
mniej poważny sposób mówiły o miłości. 

Natomiast 8 marca w Zespole Szkół w Rajsku ob-
chodziliśmy Dzień Kobiet. Z tej okazji wszystkie dziewczyny 
otrzymały od swoich kolegów z klasy drobny upominek. 

Kwiatami obdarowane zostały także wszystkie Pa-
nie pracujące w szkole. Podczas długiej przerwy odbyła się 
akademia. Chłopcy z poszczególnych klas śpiewali piosen-
ki, recytowali wiersze i przedstawiali wesołe scenki. Chłop-

cy bardzo się starali by każda z Pań i dziewcząt w ten 
szczególny dzień była zadowolona i uśmiechnięta. 

 
********** 

 
ZESPÓŁ SZKÓŁ W TŁOKINI WIELKIEJ 
 
XXV Finał WOŚP 

W niedzielę, 15 stycznia 2017 roku odbył się 25. 
jubileuszowy Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
W tym roku hasło akcji brzmiało: "Dla ratowania życia 
i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz 
dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom". Na-
sza szkolna Orkiestra grała od 11 do 13 stycznia. W tym 
czasie odbyła się zbiórka pieniędzy do puszek w klasach 
oraz wśród nauczycieli i pracowników szkoły. 

Naszych wolontariuszy nie zabrakło również w dniu 
wielkiego finału. Nie bacząc na pogodę ani na wczesną po-
rę pojawili się na ulicach Kalisza, w galeriach handlowych 
oraz w hali Arena Kalisz, gdzie odbywały się licytacje i im-
prezy towarzyszące wielkiemu finałowi. 

Do pracy na rzecz fundacji Jurka Owsiaka zgłosiło 
się z 15 uczniów naszej szkoły. Byli to: z klasy drugiej gim-
nazjum - Dorota Misiak i Gabriela Kępa oraz z klasy trzeciej 
gimnazjum - Kornela Gibus, Witold Kearney, Katarzyna 
Klepanda, Artur Łyskanowski, Tomasz Niewiadomski, 
Adam Nowakowski, Dawid Palot, Szymon Pilas, Stanisław 
Rychter, Przemysław Waliszewski, Karolina Wąsik, Kacper 
Wilczyński oraz Sandra Zielińska. Gorące serca, pomocne 
dłonie i radosne uśmiechy to cechy rozpoznawcze naszych 
wolontariuszy. W czasie zbiórki w szkole oraz podczas 25. 
Finału udało się zebrać kwotę 7 765,1 zł., która została 
przekazana do Banku Pekao S.A. To był niesamowity 
dzień. Uczniowie są niezwykle dumni i wzruszeni, że kolej-
ny raz mogli być częścią tej wspaniałej akcji niosącej po-
moc tak wielu ludziom - starszym i młodszym. 

W imieniu organizatorów, dzieci oraz osób star-
szych, dla których za zebrane pieniądze zostanie zakupio-
ny sprzęt medyczny ratujący życie, serdecznie dziękujemy 
szkolnym koordynatorom, wolontariuszom i ich rodzicom za 
pomoc i wsparcie w organizacji 25. finału WOŚP. Dzięku-
jemy też wszystkim wspierającym symbolicznym grosikiem 
Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy - bez Was nie byłoby 
tego wszystkiego. Do zobaczenia za rok - WOŚP gra do 
końca świata i jeszcze jeden dzień dłużej. 
 
Bal karnawałowy w Zespole Szkół w Tłokini Wielkiej 

18 lutego o godzinie 19.00 w restauracji "Zdrojowa" 
w Opatówku odbył się bal karnawałowy na rzecz Zespołu 
Szkół w Tłokini Wielkiej. Na wstępie dyrektor Zespołu Szkół 
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w Tłokini Wielkiej Teresa Kobierska oraz przedstawicielki 
Rady Rodziców serdecznie powitały wszystkich gości i za-
prosiły do wspólnej zabawy. Uczestników balu wprowadził 
w dobry nastrój DJ Camel. Na parkiecie do białego rana 
bawiło się ponad 100 osób. To nie jedyna atrakcja tego 
wieczoru, oprócz pląsów na gości czekały konkursy i wal-
czyk różany. Mogli oni również przeistoczyć się w bohate-
rów popularnego filmu "Shrek" oraz zmienić wizerunek za 
sprawą wymyślnych nakryć głowy. 

Dla koneserów smaku zaś organizatorzy zadbali 
o wyborne potrawy, które zadowoliły najbardziej wymagają-
ce podniebienia. Smakowitości i wszystkie rozrywki dostar-
czyły uczestnikom niezapomnianych wrażeń. Tak dobrze 
zorganizowaną imprezę zawdzięczamy Radzie Rodziców, 
a w szczególności p. Kindze Jopek, p. Renacie Pilas, 
p. Annie Strzałce, p. Magdalenie Grzeluszce, p. Izabeli Gi-
bus i p. Agnieszce Klepandzie, które poświęciły swój czas, 
aby przygotować to wspaniałe przedsięwzięcie, za co 
wszyscy goście kierują w ich stronę serdeczne podzięko-
wania. Za okazane wparcie serdecznie dziękujemy również 
Burmistrzowi Gminy Opatówek oraz lokalnym firmom i pro-
ducentom. 
 
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

Na podstawie uchwały Sejmu Rzeczypospolitej 
1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych. Cała społeczność szkolna uczciła na uroczy-
stym apelu pamięć o podziemiu niepodległościowym z lat 
1944-1963 i jego walce z sowietyzacją Polski. Poległym, 
pomordowanym, więzionym i prześladowanym oddano hołd 
za świadectwa męstwa, honoru i niezłomnej postawy pa-
triotycznej, za krew przelaną w obronie ojczyzny. 

Podczas apelu uczennice klasy VI wspomniały 
o siedemnastoletniej Danucie Siedzikównie "Ince" oraz 
o Feliksie Selmanowiczu " Zagończyku"- postaciach nietu-
zinkowych, szlachetnych i symbolicznych. Wierszem i pie-
śniami uczczono pamięć wszystkich "Pięknych i Niepoko-
nanych". Trzeba mówić o Nich i wspominać, aby starsi nie 
zapomnieli, a młodsi pamiętali. Apel przygotowała p. Mar-
lena Pilarczyk. 
 
Miesiąc Języka Ojczystego 

Od 21 lutego do 25 marca na całym świecie ob-
chodzony był Miesiąc Języka Ojczystego. W Zespole Szkół 
w Tłokini Wielkiej również znaleźli się chętni uczniowie, któ-
rzy w sposób szczególny chcieli włączyć się w obchody te-
go wydarzenia. W cztery kolejne czwartki, podczas przerw 
międzylekcyjnych na korytarzach naszej szkoły, uczniowie 
sprawdzali swoją wiedzę i umiejętności z zakresu języka 
polskiego. Odbyły się: corrida, czyli walka z "bykami", od-
czytywanie łamańców językowych, sprawdzenie wiadomo-
ści z przeczytanych lektur "Co się stało? Książkę się prze-

czytało!" oraz zagadki dotyczące części mowy i części zda-
nia pt. "Pokaż mi swój język, a powiem Ci kim jesteś". Oso-
by, które wykazały się wiedzą i znajomością języka otrzy-
mały tytuł Mistrza Języka Ojczystego. 

Działania w ramach obchodów Miesiąca Języka 
Ojczystego były atrakcyjną propozycją spędzania przerw 
międzylekcyjnych. Uczniowie, którzy przygotowywali zada-
nia, wykazali się kreatywnym myśleniem w tworzeniu wy-
zwań dla swoich kolegów. Oni zaś mogli wykorzystać 
w praktyce wiadomości nabyte na lekcjach języka polskie-
go. Wszystkie zadania były doskonałą okazją do integracji 
uczniów szkoły i rozwijania umiejętności interpersonalnych. 
Obchody cieszyły się dużą popularnością wśród dzieci 
i młodzieży, a także wśród nauczycieli. Zapewne to wyda-
rzenie na stałe wpisze się w kalendarz działań naszej szko-
ły. Nad projektem czuwała p. Izabela Krupińska. 
 
XIV Międzyszkolny Przegląd Pieśni Religijnej 

16 marca, odbył się XIV Międzyszkolny Przegląd 
Pieśni Religijnej w Tłokini Wielkiej. Jak co roku, na przegląd 
przybyli miłośnicy pieśni chwalących Boga z terenu powiatu 
kaliskiego, których serdecznie powitała dyrektor szkoły Te-
resa Kobierska. Patronat nad przeglądem objął Burmistrz 
Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki, który fundował tak-
że nagrody dla uczestników. Jury obradowało w składzie: 
ks. dr Jarosław Powąska, ks. dr Jacek Paczkowski, ks. mgr 
Marcin Załężny oraz Sekretarz Gminy Opatówek Krzysztof 
Dziedzic. Jury oceniło umiejętności wokalne, wyraz arty-
styczny i dobór repertuaru do wieku i możliwości wykonaw-
ców. 
 

Wyniki przedstawiają się następująco: 
Kategoria wiekowa do 9 lat: 
I miejsce Katarzyna Krzywda Szkoła Podstawowa w Rajsku 
II miejsce Agata Małecka Szkoła Podstawowa w Brzezi-
nach 
wyróżnienie Aleksandra Niewiadomska Szkoła Podstawo-
wa w Tłokini Wielkiej 
wyróżnienie Zuzanna Maślak Niepubliczna Szkoła Podsta-
wowa w Biernatkach 
Kategoria wiekowa 10-12 lat 
I miejsce Maria Wolf GOK Opatówek 
II miejsce Zuzanna Domagalska Niepubliczna Szkoła Pod-
stawowa w Biernatkach 
II miejsce Malwina Olszewska Szkoła Podstawowa w Opa-
tówku 
III miejsce Maria Jopek Szkoła Podstawowa w Tłokini Wiel-
kiej 
Kategoria wiekowa 13-16 lat 
I miejsce Aleksandra Mituta Niepubliczne Gimnazjum 
w Biernatkach 
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II miejsce Maja Cieślak Gimnazjum w Koźminku 
II miejsce Marcelina Kołodziejczyk Gimnazjum w Opatówku 
Zespoły wokalne, szkoła podstawowa: 
I miejsce zespół wokalny - Szkoła Podstawowa w Tłokini 
Wielkiej 
II miejsce zespół wokalny - Niepubliczna Szkoła Podsta-
wowa w Biernatkach 
III miejsce zespół wokalny - Szkoła Podstawowa w Brzezi-
nach 
Zespoły wokalne, gimnazjum: 
I miejsce zespół wokalny - Gimnazjum w Brzezinach 
wyróżnienie zespół wokalny - Gimnazjum w Tłokini Wielkiej 
wyróżnienie zespół wokalny - Gimnazjum w Koźminku 

Spotkanie było wspaniałą okazją do poznania war-
tościowych pieśni oraz promocji młodych wykonawców. 
Uczestnicy mogli wymienić pomysły, doświadczenia oraz 
integrować się z koleżankami i kolegami z innych szkół. Na 
zakończenie dyrektor Teresa Kobierska, na ręce Sekreta-
rza Gminy Krzysztofa Dziedzica, przekazała podziękowania 
dla Burmistrza Gminy Opatówek Sebastiana Wardęckiego 
za objęcie patronatem i ufundowanie nagród. Podziękowała 
także jury za sumienną pracę, opiekunom za przygotowa-
nie uczniów, Radzie Rodziców za ufundowanie słodkiego 
poczęstunku oraz organizatorce konkursu p. Urszuli Bor-
wik. W imieniu władz samorządowych serdeczne gratulacje 
wszystkim wykonawcom przekazał Sekretarz Gminy Opa-
tówek Krzysztof Dziedzic. 
 

 
********** 

 
ZS im. St. Mikołajczyka w Opatówku - Studniówka 

Dnia 28 stycznia 2017 roku w restauracji "Arka" 
w Smaszkowie odbył się bal studniówkowy uczniów klas 
czwartych Technikum Zespołu Szkół im. St. Mikołajczyka 
Na wstępie przedstawiciele klas maturalnych serdecznie 
powitali swoich rówieśników, nauczycieli, rodziców oraz za-
proszonych gości. Na balu obecni byli: p. Jan Kłysz - wice-
starosta Powiatu Kaliskiego oraz p. Honorata Mania - 
przewodnicząca Rady Rodziców. 
Podziękowania nauczycielom i pracownikom szkoły, 
w imieniu rodziców złożyła p. Ilona Zaremba. Dyrektor 
szkoły p. Marek Janiak życzył wszystkim uczestnikom 
wspaniałej zabawy i słowami: "Poloneza czas zacząć!" ofi-
cjalnie rozpoczął bal. Rodzice i uczniowie dołożyli wszel-
kich starań by ten najważniejszy w życiu bal miał wyjątkową 
oprawę. Wszyscy w doskonałych nastrojach bawili się do 
białego rana. 
 

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

GOPS W OPATÓWKU 
 

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Opatówku w 2016 roku 
Pomoc społeczna stanowi ważny system wsparcia osób 
i grup społecznych znajdujących się w trudnych sytuacjach 
życiowych, których nie są oni w stanie pokonać i rozwiązać 
samodzielnie. Bezrobocie, zły stan zdrowia obywateli, kry-
zys rodziny, alkoholizm, bezradność w sprawach opiekuń-
czo- wychowawczych, przemoc w rodzinie to problemy, 
z którymi pracownicy GOPS potykają się codziennie i pro-
blemy, którym starają się zapobiegać, przeciwdziałać, ła-
godzić ich skutki. W 2016r. Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Opatówku wydatkował kwotę: 11 082 129, 57 zł 
z czego: z budżetu państwa: 9 771 255,06 zł tj. 88,17% 
z budżetu gminy 1 310 874,51 zł tj. 11,83%. 
 

Pomoc społeczna: 
- usługi opiekuńcze specjalistyczne przyznano dla 

2 osób - 9 000,00 zł 
- zasiłki stałe przyznano dla 40 osób - 204 022,00 zł 
- świadczenia zdrowotne od zasiłków stałych przyznano 

dla 33 osób- 15 444,00 zł 
- zasiłki celowe, pomoc w naturze, przyznano dla 151 

rodzin - 87 926,00 zł 
- sprawienie pogrzebu - 1 osoba - 3 124,00 zł 
- schronienie dla osób bezdomnych -przyznano dla 

3 osób - 9 639,00 zł 
- zasiłki celowe z tytułu. zdarzenia losowego - przyznano 

dla 1 rodziny - 500,00 zł 
- zasiłki okresowe - przyznano dla 44 rodzin - 64 880 zł 
- usługi opiekuńcze - przyznano dla 13 osób - 81 621 zł 
- dożywianie w szkołach i przedszkolach - przyznano dla 

129 dzieci - 88 841,00 zł 
- dożywianie dla osób dorosłych - przyznano dla 8 osób - 

6 647,00 zł 
- dożywianie na wniosek Dyrektorów szkół - przyznano 

dla 15 dzieci - 7 898,00 zł 
- zasiłki celowe na żywność w ramach pomocy "Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania" - przyznano dla 280 
osób - 16 750,00 zł 

- umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej - 11 osób - 
265 002,00 zł 

- praca socjalna - objęto 363 rodziny (864 osoby w tych 
rodzinach) 

- Poradnictwo specjalistyczne (prawne, psychologiczne, 
rodzinne) - 52 rodziny (130 osób w tych rodzinach) 

 

Wspieranie rodziny i piecza zastępcza: 
- pomocą 2 zatrudnionych asystentów rodziny objęto 34 

rodziny 
- piecza zastępcza- Gmina ponosiła koszty umieszcze-

nia dzieci w pieczy zastępczej - 8 dzieci- 20 936,00 zł 
 

Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemo-
cy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 
- odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego 
- w 2016r. uruchomiono procedurę 3 Niebieskich Kart, 

wszystkie założone przez przedstawicieli Policji 
- odbyły się 44 posiedzenia grup roboczych dla 19 rodzin 

objętych wsparciem i pomocą 
- w 2016r. zakończono 8 procedur Niebieskich Kart 
 

Pomoc w ramach działalności Polskiego Komitetu Pomocy 
Społecznej 
- pomoc żywnościowa Program Operacyjny Pomoc 

Żywnościowa 2014-2020 - w 2016r. udzielono dla 163 
rodzin (472 osoby) - 15.385,64 kg - wartość pomocy 
53 237,28 zł 
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- pomoc żywnościowa otrzymana z ZK "AGRICO" Kalisz 
- udzielono dla 108 rodzin (320 osób)- 6.479 szt. kon-
serw - wartość pomocy 4 336,00 zł 

- paczki świąteczne (zbiórka darów w ZS Tłokinia Wiel-
ka) - udzielono dla 17 osób - wartość 599,80 zł 

- paczki świąteczne (zbiórka w sklepach na terenie gmi-
ny) - udzielono dla 62 rodzin 

 

Dodatki mieszkaniowe i zryczałtowane dodatki energetycz-
ne 
- pomocą objęto 33 rodziny - wartość udzielonej pomocy 

40 107,00 zł 
- pomoc przyznano dla 7 rodzin - wartość udzielonej 

pomocy 664,53 zł 
 

Świadczenia rodzinne, opiekuńcze i rodzicielskie 
- zasiłki rodzinne - 9102 świadczenia - wartość 

1 030 727,00 zł 
- dodatki do zasiłków rodzinnych: 

- z tytułu urodzenia dziecka - 31 świadczeń - 
31 000,00 zł 

- z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania 
z urlopu wychowawczego - 155 świadczeń - 
60 075,00 zł 

- z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 
335 świadczeń - 67 175,00 zł 

- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełno-
sprawnego - 596 świadczeń - 59 920,00 zł 

- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 548 świad-
czeń - 54 800,00 zł 

- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole po-
za miejscem zamieszkania -1428 świadczeń - 
92 706,00 zł 

- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielo-
dzietnej - 1227 świadczeń - 108 185,00 

- świadczenia pielęgnacyjne - 547 świadczeń - 
710 510,00 zł 

- zasiłki pielęgnacyjne- - 2488 świadczeń - 380 664,00 zł 
- specjalny zasiłek opiekuńczy - 84 świadczenia - 

43 593,00 zł 
- jednorazowa zapomoga z tytułu. urodzenia dziecka 

(becikowe) - 71 świadczeń - 71 000,00 zł 
- świadczenia rodzicielskie - 135 świadczeń - 125 765 zł 
- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami (złotówka za złotów-

kę) - 400 świadczeń - 19 136,00 zł 
- składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe od 

świadczeniobiorców świadczeń pielęgnacyjnych -387 
świadczeń - 122 175,00 zł 

- składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczenio-
biorców świadczeń pielęgnacyjnych - 200 świadczeń - 
19 180,00 zł 

- zasiłki dla opiekunów - 178 świadczeń - 91 901,00 zł 
- składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe od 

świadczeniobiorców zasiłków dla opiekunów - 43 
świadczenia - 6 977,00 zł 

- składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczenio-
biorców zasiłków dla opiekunów - 50 świadczeń - 
2 318,00 zł 

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 775 świad-

czeń - 285.465,00 zł 
Na dzień 31.12.2016r. na terenie gminy Opatówek za-
mieszkiwało 42 dłużników alimentacyjnych, wobec których 
prowadzone były postępowania. 
 
Świadczenia wychowawcze "500+" 
- świadczenia wychowawcze - 875 rodzin- 1347 dzieci 

objętych świadczeniem - 11370 świadczeń - 
5 657 881,00 zł 

 

Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania narko-
manii 
- zakup testów narkotykowych - 756,00 zł 
- zakup materiałów edukacyjno - profilaktycznych dla 

szkół - 576,00 zł 
- szkolenie z zakresu realizacji wczesnej profilaktyki - 

program "Cukierki" dla uczniów ZS Tłokinia Wielka i ZS 
Rajsko - 1 200,00 zł 

- przeprowadzenie szkolenia "Archipelag Skarbów" 
w Gimnazjum w Opatówku - 5 090,00 zł 

Ogółem realizacja: 7 622,00 zł 
 

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych 
- działalność i utrzymanie świetlicy środowiskowej "Sło-

neczko" - 80 157,45 zł 
- organizacja profilaktycznych imprez kulturalnych, inte-

gracyjnych i sportowych m.in. Profilaktyczny Rajd Ro-
werowy, Turniej w Tenisie Stołowym, spotkanie inte-
gracyjne dla dzieci ze Świetlicy i dzieci niepełnospraw-
nych - 8 111,15 zł 

- wynagrodzenie za udział w Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych + koszty obsługi - 15.536,20 
zł 

- szkolenie dla nauczycieli "Fantastyczne Możliwości" - 
2 269,29 zł 

- szkolenie dla członków Komisji, Zespołu Interdyscypli-
narnego, pracowników GOPS, Radnych Gminy - 
600,00 zł 

- szkolenie dla ojców "Lepszy Ojciec - bliżej pełna łącz-
ność"- 1 900,00 zł 

- kolonie z programem socjoterapeutycznym w Wiśle dla 
50 dzieci - 32 250,00 zł 

- pomoc psychologiczna - 2 250,00 zł 
- środki finansowe przeznaczone na realizację szkolnych 

programów profilaktycznych, pomocy dydaktycznych, 
szkolenia, m.in: realizacja programu "Mądrze - zdrowo 
- wyjątkowo", realizacja zajęć wychowawczych profilak-
tycznych "Spójrz inaczej na agresję", wywiadówki profi-
laktyczne, zakup Remedium, i Świat Problemów - 
8.105,00 zł 

Ogółem realizacja: 151 180,14 zł 
 

Stypendia socjalne i zasiłki szkolne 
- zasiłki szkolne - 8 dzieci - 2 400,00 zł 
- stypendia szkolne - 138 dzieci - 62 559,00 zł 
 

Karta Dużej Rodziny i Wielkopolska Karta Rodziny 
- w 2016 r. wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny 

złożyło 18 rodzin. Ogółem przyznano Karty Dużej Ro-
dziny dla 66 członków rodzin wielodzietnych. 

- w 2016 r. 25 rodzin wielodzietnych złożyło wnioski 
o przyznanie Wielkopolskiej karty Rodziny. Ogółem 
przyznano Wielkopolską Kartę Rodziny dla 137 człon-
ków rodzin wielodzietnych. 

 

Prace społecznie użyteczne 
W 2016r. do wykonywania prac społecznie użytecznych 
skierowano 9 osób - 15 309,00 zł 
Prace społecznie użyteczne wykonywane były w Urzędzie 
Gminy, GOPS i na boisku "Orlik" w Opatówku. 
 

Działalność Ośrodka na rzecz społeczności lokalnej: 
- współpraca z Towarzystwem Przyjaciół Opatówka przy 

realizacji projektu "Nie starzej się ten, kto nie ma na to 
czasu" 

- współpraca z KGW Opatówek i Zespołem Opatowia-
nie- min. organizacja spotkania integracyjnego, wyjazd 
na Przegląd Zespołów Śpiewaczych w Suchym Lesie 

- organizacja Dnia Seniora 
- organizacja Kolacji Wigilijnej 



 
Wiadomości Gminne str. 31/32 

- organizacja Mikołajek w Świetlicy "Słoneczko" 
- organizacja Profilaktycznego Rajdu Rowerowego Opa-

tówek - Szałe - Opatówek 
- organizacja Turnieju w Tenisie Stołowym we współpra-

cy z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi 
- organizacja zabawy integracyjnej dla dzieci ze Świetli-

cy "Słoneczko" i dzieci oraz osób niepełnosprawnych 
 

GOPS współpracuje z wieloma podmiotami na terenie gmi-
ny i powiatu oraz województwa min: PCK. PKPS, OSP, 
Komisariat Policji, szkoły, stowarzyszenia i organizacje po-
zarządowe. 
 
Ferie zimowe w "Słoneczku" 

W okresie ferii zimowych w Świetlicy Środowisko-
wej "Słoneczko" odbywały się zajęcia otwarte dla dzieci 
w wieku szkolnym. Uczestnicy aktywnie i ciekawie spędzali 
wolny czas. Powodzeniem cieszyły się zajęcia kulinarne 
podczas, których dzieci wypiekały domowe ciasto i muffinki 
oraz przygotowywały smaczną sałatkę. W ramach zajęć 
plastycznych wykonywane były eksperymenty z użyciem 
kleju, pianki do golenia, pasty do zębów oraz płynu do pra-
nia. Powstałe masy typu "sprytna plastelina" mają właści-
wości odstresowujące, które sprawiają wiele radości. 

Niestety podczas tegorocznych ferii nie było śnie-
gu, ale mimo to wszyscy chętnie uczestniczyli we wspól-
nych spacerach. Dużą atrakcją był wyjazd do kina Helios 
na bajkę pt. "Balerina", która opowiada z jakim uporem na-
leży dążyć do realizacji własnych marzeń. Wspólnie spę-
dzony czas mijał bardzo szybko i wesoło. Dzieci codziennie 
otrzymywały posiłek sfinansowany w ramach Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych na rok 2017 na terenie Gminy Opatówek. 
 
Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Opatówku w sprawie procedury składania wniosków 
o wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 
świadczeń wychowawczych 500+ oraz świadczeń 
rodzinnych na okres zasiłkowy 2017/2018. 
 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu ali-
mentacyjnego na nowy okres świadczeniowy będą przyj-
mowane od dnia 1 sierpnia danego roku. W przypadku gdy 
osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimenta-
cyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz 
z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata 
świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastę-
puje do dnia 31 października. W przypadku gdy osoba 
ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczenio-
wy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 

1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata 
świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastę-
puje do dnia 30 listopada. 
 

Świadczenia wychowawcze "500+" 
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wycho-
wawczego na kolejny okres są przyjmowane od dnia 
1 sierpnia danego roku. W przypadku gdy osoba ubiegają-
ca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży 
wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie 
prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego 
świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego 
roku następuje do dnia 31 października tego roku. W przy-
padku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowaw-
cze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami 
w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października da-
nego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawcze-
go oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc 
październik następuje do dnia 30 listopada tego roku. 
 

Świadczenia rodzinne 
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzin-
nych na nowy okres zasiłkowy będą przyjmowane od dnia 
1 września danego roku. W przypadku gdy osoba ubiegają-
ca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 
złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, 
ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata 
świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje 
do dnia 30 listopada. W przypadku gdy osoba ubiegająca 
się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży 
wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 paź-
dziernika do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świad-
czeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących 
za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia. 
 
Zmiana kryterium dochodowego Pomoc Żywnościowa 
2014-2020 FEAD - Podprogram 2016 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku 
informuje, że w ramach współpracy z Polskim Komitetem 
Pomocy Społecznej realizuje Program Operacyjny Pomoc 
Żywnościowa 2014-2020 FEAD - Podprogram 2016. Po-
mocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte 
osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, 
spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy 
społecznej. Od stycznia 2017 roku uległy podwyższeniu 
kwoty w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywno-
ściowa Podprogram 2016 i wynoszą: 
- 1 268 zł dla osoby samotnie gospodarującej (dotych-

czas było to 951 zł) 
- 1 028 zł dla osoby w rodzinie (dotychczas było to 

771zł) 
Progi wzrosły do 200 procent kryterium, uprawniającego do 
korzystania z pomocy społecznej. Zmiany zawarte zostały 
w "Wytycznych Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) dla Insty-
tucji Pośredniczącej i beneficjentów, dotyczących działań 
realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa 2014 - 2020, współfinansowanego z Europej-
skiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym 
w Podprogramie 2016", wydanych przez Ministerstwo Ro-
dziny, Pracy i Polityki Społecznej 28 grudnia 2016r. Podane 
kwoty są maksymalne, a ich przekroczenie automatycznie 
wyklucza osobę zainteresowaną z przyznania pomocy 
w postaci paczki żywnościowej. Skierowania do Magazynu 
Żywności wydają pracownicy socjalni GOPS w Opatówku. 
Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu (62) 76-
18-425. 
 
*************************************** 
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OGŁOSZENIA 
 

Kontakt z Urzędem Miejskim Gminy Opatówek 
Uprzejmie informujemy, że na początku lutego br. zakończone zostały 
prace związane z modernizacją centrali telefonicznej Urzędu Miejskie-
go Gminy Opatówek. Dokonane zmiany podyktowane były licznymi 
zgłoszeniami ze strony mieszkańców gminy wskazujących na proble-
my z komunikacją telefoniczną z urzędem. Chcąc poprawić jakość ob-
sługi mieszkańców, a także obniżyć koszty obsługi centrali i połączeń 
telefonicznych, podjęto decyzję o konieczności przeprowadzenia 
wspomnianych prac. Aby skontaktować się z którymkolwiek z wydzia-
łów urzędu należy skorzystać z numeru (62) 76-18-080, a następnie, 
w trakcie trwania zapowiedzi, wybrać odpowiedni numer wewnętrzny. 
Rozmowa zostanie automatycznie przekierowana do właściwego wy-
działu - nie ma konieczności czekania na zgłoszenie się operatora. Je-
żeli jednak nie będziecie Państwo pewni jaki numer wewnętrzny nale-
ży wybrać, wówczas po zakończonej zapowiedzi zgłosi się centrala, 
gdzie pracownik chętnie udzieli informacji i połączy rozmowę w odpo-
wiednie miejsce. Główny numer Urzędu Miejskiego Gminy Opatówek: 
(62) 76-18-080. 
Wykaz numerów wewnętrznych: 
Sekretariat - 32 
Gospodarka komunalna i mieszkaniowa (sprawy związane w odczy-
tami wodomierzy, fakturami za wodę i ścieki, umowami na przyłącza 
wodno-kanalizacyjne) - 21, 59 
Gospodarka odpadami komunalnymi - 33 
Zagospodarowanie przestrzenne i drogownictwo - 26, 57 
Rolnictwo, gospodarka gruntami, ochrona środowiska - 23 
Podatki - 38, 48 
Ewidencja działalności gospodarczej - 41 
Ewidencja ludności - 28 
Urząd Stanu Cywilnego - 29 
Zamówienia publiczne, inwestycje - 58 
Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół - 44, 45, 47 

 

********** 
 

Statystyczne badania rolne 
Celem badań rolnych jest uzyskanie szczegółowych i aktualnych in-
formacji dotyczących plonów i zbiorów wybranych upraw rolniczych 
oraz pogłowia i produkcji zwierząt gospodarskich. Badaniami objęte są 
wylosowane indywidualne gospodarstwa rolne na terenie wojewódz-
twa wielkopolskiego. Przeprowadzane one są metodą wywiadu telefo-
nicznego lub bezpośredniego spotkania z rolnikiem. Ankiety rolne 
można także wypełnić samodzielnie. Formularz ankiety dostępny jest 
na stronie Urzędu Miejskiego Gminy Opatówek bądź stronie interne-
towej pod adresem https://rolnictwo.stat.gov.pl. Badania rolne realizo-
wane są na terenie całego kraju przez ankieterów statystycznych - 
pracowników urzędów statystycznych. Każdy z ankieterów na terenie 
województwa wielkopolskiego posiada legitymację wystawioną przez 
Dyrektora Urzędu Statystycznego w Poznaniu. W razie jakichkolwiek 
wątpliwości tożsamość ankietera można potwierdzić telefonicznie 
w Urzędzie pod numerem telefonu: (61) 27-98-302 i (61) 27-98-356. 
Obok losowo wybranych gospodarstw, sprawozdania z działalności 
rolniczej przekazują również Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Główny Inspektorat 
Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych i Agencja Rynku 
Rolnego. Informacje pozyskane w badaniu są niezbędne dla prowa-
dzenia polityki rolnej, a także do podejmowania strategicznych decyzji 
w obszarze rolnictwa na wszystkich szczeblach zarządzania. Rolnikom 
pozwalają na bieżąco śledzić sytuację w rolnictwie, skalę i strukturę 
produkcji roślinnej i zwierzęcej, a także ułatwiają podejmowanie decy-
zji co do kierunków własnej działalności produkcyjnej. Wyniki badań są 
źródłem wielu cennych informacji, które stanowią podstawę do porów-
nań i analiz działalności rolniczej (m.in. możliwość porównania uzy-
skanych cen czy plonów do średnich wartości wojewódzkich i krajo-
wych). W 2017 roku rolne badania ankietowe będą przeprowadzane 
wg następującego harmonogramu: 
- badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego: ma-

rzec, czerwiec, lipiec, grudzień 
- czerwcowe badanie rolne: czerwiec, lipiec 
- badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej: 

czerwiec, lipiec, grudzień 
- ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym: lipiec 
- badanie plonów zbóż oraz rzepaku i rzepiku: sierpień 
- badanie plonów niektórych ziemiopłodów rolnych: sierpień, paź-

dziernik - listopad 
- badanie sadów według gatunków i odmian: listopad 

 

********** 
 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu w roku 2017 planuje realizację Programów Priorytetowych 

obejmujących finansowanie przedsięwzięć w ochronie środowiska re-
alizowane przez osoby fizyczne. 
- Rewaloryzacja parków i ogrodów zabytkowych "PARKI 2017" - 

planowany termin ogłoszenia naboru: 27.03.2017 r, planowany 
termin rozpoczęcia naboru: 03.04.2017 r, planowany termin za-
kończenia naboru: 28.04.2017 r. 

- Wymiana źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach 
mieszkalnych "PIECYK - 2017" - planowany termin ogłoszenia 
naboru: 08.05.2017r, planowany termin rozpoczęcia naboru: 
15.05.2017r, planowany termin zakończenia naboru: 26.05.2017r. 

Podane terminy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie. 
Więcej informacji w zakresie Programów Piorytetowych dla osób fi-
zycznych można uzyskać na stronie WFOŚiGW 
http://www.wfosgw.poznan.pl/oferta-dla-osob-fizycznych.html 

 

********** 
 

Zwracamy się do wszystkich Państwa rozliczających się z Urzędem 
Skarbowym z dochodów za rok 2016 z prośbą o przekazanie 1% swo-
jego podatku dochodowego na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych 
z naszej gminy jako Organizacji Pożytku Publicznego. Niech środki te 
pozostaną w Państwa miejscowości, służą rozwojowi Waszej Ochotni-
czej Straży Pożarnej oraz Państwa bezpieczeństwu. Wystarczy w swo-
im zeznaniu rocznym (PIT) wpisać KRS 0000 116 212 oraz cel szcze-
gółowy: nazwę i adres z kodem pocztowym jednostki OSP z Państwa 
miejscowości. W latach poprzednich odnotowaliśmy już wpływy z tytu-
łu 1% do kilku jednostek OSP w naszej gminie. Tym gestem wyrażają 
Państwo poparcie dla druhów, którzy pracując społecznie, poświęcają 
dla innych swój czas, a nierzadko zdrowie i życie. Dziękujemy za do-
tychczasowe wsparcie i prosimy o kolejne deklaracje w Państwa ze-
znaniach podatkowych. Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Opa-
tówku 

 

********** 
 

Sprzedam działkę o pow. 560 m2 ogrodzoną przy ul. Turkowskiej 
w Opatówku. Ogród działkowy "Kolejarz". Na działce znajduje się do-
mek, w skład którego wchodzi: pokój z kuchnią, łazienka, pomieszcze-
nie gospodarcze, piwnica. Niezależne media prąd, woda, szambo. 
Telefon: 602-689-396. 

 

********** 
 

Sprzedam razem lub osobno: narożnik kuchenny w cenie 100 zł, krze-
sła kuchenne 2 szt. (25zł/szt.), żyrandol pokojowy 2 szt. (45 zł/szt.) 
oraz kinkiet 3 szt. (20zł/szt.). Telefon: 517-513-325. 

 

********** 
 

Sprzedam drewno budowlane na altanę, szopę, garaż o wymiarach 
6m x 4m. Materiał można oglądać przy ul. Ogrodowej 31a. Cena 
2400zł. Telefon: 796-363-033. 

 

********** 
 

Automyjnia parowa "Pan Mgiełka" z dojazdem do klienta. Pranie tapi-
cerki samochodowej i meblowej, dywanów i wykładzin. Tłokinia Ko-
ścielna, ul. Nowa 18. Telefon: 505-079-588. 

 

********** 
 

Język angielski - korepetycje, przygotowanie do matury, FCE, egzami-
nu gimnazjalnego. Barbara Andrzejak, Opatówek, ul. Kościuszki 30, 
tel. (62) 76-18-397. 

 

********** 
 

Kaliska Spółdzielnia Mieszkaniowa L-W poszukuje osoby na stanowi-
sko Gospodarza Domu. Praca w Opatówku w oparciu o umowę o pra-
cę - 1/2 etatu. Więcej informacji pod nr telefonu (62) 753-19-56. 

 

********** 
 

Ochotnicza Straż Pożarna w Rajsku wynajmie pomieszczenie o pow. 
45 m2 + zaplecze, przeznaczone na działalność gospodarczą. Telefon: 
504-309-610. 
 

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

Urząd Miejski Gminy Opatówek 
Pl. Wolności 14, 62-860 Opatówek 
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