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SESJA RADY GMINY 
 

27 listopada odbyła się XV w tej kadencji 
sesja Rady Gminy Opatówek. Porządek sesji 
przyjęty przez radnych przewidywał m.in. 

rozpatrzenie 5 projektów uchwał oraz ocenę stanu 
placówek oświatowo - wychowawczych i zdrowot-
nych oraz bazy kulturalnej i sportowej na terenie 
gminy Opatówek. I tak przyjęto uchwały: 
- w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy 

Opatówek na 2007 rok, w której dokonano 
zmian poprzez zwiększenie dochodów i wydat-
ków budżetu, dokonano przeniesień planu 
wydatków między działami, rozdziałami i para-
grafami oraz wprowadzono do planu kwoty 
dotacji otrzymanych z budżetu państwa na 
zadania oświatowe i pomocy społecznej. 
Budżet Gminy Opatówek po zmianach wynosi: 
dochody ogółem: 23 272 476 zł, wydatki 
ogółem: 23 989 926 zł;

- w sprawie określenia wysokości rocznych 
stawek podatku od środków transportowych na 
2008 rok (stawki podatku wzrosły o wskaźnik 
w wysokości 2,2% w stosunku do roku 2007); 
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- w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
o zniesienie urzędowych nazw miejscowości: 
Cienia-Młyn, cz. wsi Cienia Pierwsza, Janików 
Drugi, cz. wsi Janików, Tłokinia Poduchowna, 
cz. wsi Tłokinia Kościelna. Uchwała została
wywołana ponieważ nazwy tych miejscowości 
nie funkcjonują w Ewidencji Ludności, nie są
używane w dokumentach geodezyjnych, 
mapach topograficznych, księgach urzędu 
stanu cywilnego ani w dokumentach 
związanych z obrotem nieruchomości. 
Wystąpienie z wnioskiem do MSWiA 
poprzedzone było konsultacjami społecznymi; 

- w sprawie zmiany Uchwały Nr 103/99 Rady 
Gminy Opatówek z dnia 3 grudnia 1999r. 
w sprawie utworzenia Funduszu 
Stypendialnego Rady (zmiana dotyczy zapisów 
regulaminu przyznawania stypendiów); 

- w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Szałe
(nowo powstała ulica otrzymała nazwę
Malownicza). 

Ponadto, zgodnie z porządkiem obrad, radni 
zapoznali się z Oceną placówek oświatowo-
wychowawczych i zdrowotnych oraz bazy 
kulturalnej i sportowej na terenie gminy Opatówek. 
Ocena powstała w wyniku prac zespołu w składzie: 
Stanisław Kuś - przewodniczący Komisji Oświaty, 
Kultury, Sportu i Zdrowia, Wojciech Pokojowy - 
z-ca przewodniczącego komisji, Paweł Bąkowski, 
Ryszard Gonera, Jarosław Budka, Damian 
Jakóbczak. Zespół ten wraz z Sekretarzem Gminy, 
przy obecności poszczególnych dyrektorów 
wizytował wszystkie placówki szkolne i wychowaw-
cze w gminie w dniach od 2 do 13 lutego oraz 
ponownie 9 października br. W wyniku tych 
wizytacji powstał dokument, w którym przedsta-
wiono: 
- stan techniczny placówek oraz niezbędne 

potrzeby w zakresie ich remontów i doposa-
żenia; 

- ustalenia stopnia realizacji prac remontowych 
i doposażenia placówek w roku 2007. 

Dokonując oceny stanu placówek oświatowo- 
wychowawczych oraz bazy kulturalnej i sportowej 
na terenie gminy Komisja Oświaty, Kultury, Sportu 
i Zdrowia starała się maksymalnie uwzględnić
aktualne potrzeby wszystkich jednostek i placówek 
oraz realne możliwości ich finansowania 
wynikające z budżetu roku bieżącego. 
 

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

ZARZĄDZENIE WÓJTA 
GMINY OPATÓWEK 

 
Zarządzenie Nr 44/2007 
Wójta Gminy Opatówek 

z dnia 22 listopada 2007 roku 
 
w sprawie wymagań jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia na świadczenie usług w zakresie: 
 
1) odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości 
2) opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych 
 
Na podstawie art.7 ust. 3 a ustawy z dnia 13 
września 1996 roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r Nr 236 poz. 
2008 ze zmianami Dz. U. z 2006r Nr 144 poz.1042, 
Dz. U. z 2005r Nr 180 poz.1495) 
zarządza się co następuje : 
 

§ 1

1. Określa się następujące wymagania i obowiązki 
dla przedsiębiorców ubiegających się
o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości: 
1) Dysponowanie nieruchomością na bazę

techniczną wyposażoną w: 
a) miejsce postojowe z punktem napraw 
b) miejsce do mycia pojazdów oraz 

pojemników, z zastrzeżeniem ust. 3 
c) własną linie sortowniczą lub sortownię

służącą do segregowania zmieszanych 
odpadów komunalnych, przesortowania 
surowców wtórnych, o wydajności
uwzględniającej dzienną ilość
pozyskiwanych odpadów z zastrzeże-
niem ust. 3 

d) stanowisko odbioru odpadów wielko-
gabarytowych (meble, sprzęt RTV, AGD 
itp.) z zastrzeżeniem ust. 3 

e) stanowisko (boksy lub kontenery) do 
odbioru odpadów niebezpiecznych ze 
strumienia odpadów komunalnych 
(świetlówki, akumulatory, baterie, leki 
niepotrzebne i przeterminowane, 
opakowania po farbach i lakierach) 
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2) Dysponowanie specjalistycznym sprzętem 
technicznym w liczbie i stanie technicznym 
gwarantującym utrzymanie właściwego 
standardu sanitarnego następującego 
rodzaju: 
a) pojemniki i kontenery do gromadzenia 

odpadów komunalnych zmieszanych 
b) pojemniki do selektywnej zbiórki 

odpadów w ujednoliconym kolorze dla 
poszczególnych rodzajów odpadów : 
- niebieskim z przeznaczeniem na 

makulaturę
- żółtym z przeznaczeniem na 

tworzywa sztuczne i metale  
- zielonym z przeznaczeniem na szkło

kolorowe  
- białym z przeznaczeniem na szkło

białe
- czerwonym z przeznaczeniem na 

złom 
c) worki foliowe do selektywnej zbiórki 

odpadów  
3) Dysponowanie pojazdami specjalistycz-

nymi, których konstrukcja uniemożliwia 
rozwiewanie i rozpylanie przewożonych 
odpadów następującego rodzaju: 
a) pojazdy bezpylne 
b) pojazdy bramowe 
c) pojazdy hakowe 
d) pojazdy wyposażone w urządzenie HDS 
e) pojazdy ciężarowe 

4) Gromadzenie danych o świadczonych 
usługach przy użyciu własnego systemu 
komputerowego umożliwiających przekazy-
wanie danych albo udokumentowanie 
zlecenia gromadzenia tych danych poprzez 
przedłożenie stosownej umowy. 

5) Oznaczenie pojemników, kontenerów 
i worków, o których mowa w pkt. 2 za 
pomocą logo lub nazwą przedsiębiorcy. 

6) Oznaczenie pojazdów o których mowa 
w pkt. 3 za pomocą logo lub nazwą
przedsiębiorcy 

7) Niesegregowane odpady komunalne, 
pozostałości z sortowania odpadów 
komunalnych, odpady roślinne, odpady 
z selektywnej zbiórki odpadów, odpady 
wielkogabarytowe, odpady z remontów 
należy kierować do Zakładu Utylizacji 
i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych 
w Prażuchach Nowych, gmina Ceków 
Kolonia lub do innych instalacji spełnia-
jących wymagania określone odrębnymi 
przepisami. Przedsiębiorca zobowiązany 
jest udokumentować prawo do składowania 
odpadów w Zakładzie Utylizacji 
i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych 
w Prażuchach Nowych, gm. Ceków Kolonia 
lub w innych instalacjach spełniających 

wymagania określone odrębnymi 
przepisami wynikające z wojewódzkiego 
planu gospodarki odpadami. 

8) Przekazywanie odpadów odzyskanych do 
recyklingu 

9) Wyposażenie pojemników do selektywnej 
zbiórki szkła w dodatkowy oznaczony 
pojemnik "kieszeń" do gromadzenia baterii 
pochodzących z gospodarstw domowych. 

2. Przez właściwy standard sanitarny, o którym 
mowa w ust.1 pkt 2, należy rozumieć możliwość
techniczną i organizacyjną w zakresie 
utrzymania częstotliwości opróżniania pojem-
ników i kontenerów na odpady, określoną
w aktach prawa miejscowego. 

3. W przypadku gdy nieruchomość, o której mowa 
w ust.1 pkt 1, nie spełnia wymagań określonych 
w ust.1 pkt 1 lit b-d przedsiębiorca zobowiązany 
jest udokumentować prawo do korzystania 
z urządzeń, których dotyczą te wymagania, 
należących do innych przedsiębiorców. 

 

§ 2

1. Określa się następujące wymagania i obowiązki 
dla przedsiębiorców ubiegających się
o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług 
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpły-
wowych i transportu nieczystości ciekłych: 
1) Posiadanie homologowanego pojazdu 

asenizacyjnego spełniającego wymagania 
zawarte w § 2 rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 roku 
w sprawie wymagań dla pojazdów 
asenizacyjnych (Dz. U. z 2002r. Nr 193 
poz.1617) 

2) Dysponowanie nieruchomością na bazę
techniczną wyposażoną w: 
a) miejsce postojowe z punktem napraw 
b) miejsce do mycia pojazdów z zastrzeże-

niem ust. 2 
3) Gromadzenie danych o świadczonych 

usługach przy użyciu własnego systemu 
komputerowego umożliwiających przekazy-
wanie danych albo udokumentowanie 
zlecenia gromadzenia tych danych poprzez 
przedłożenie stosownej umowy. 

4) Posiadanie umowy z oczyszczalnią na 
odbiór nieczystości ciekłych. 

2. W przypadku gdy nieruchomość, o której mowa 
w ust.1 pkt. 2 nie spełnia wymagania 
określonego w pkt. 2 lit b, przedsiębiorca 
zobowiązany jest udokumentować prawo do 
korzystania z urządzeń, których dotyczy to 
wymaganie należących do innych przedsiębior-
ców, poprzez przedłożenie stosownej umowy. 

 

§ 3

Przez dysponowanie nieruchomością o którym 
mowa w § 1 ust 1 pkt 1 § 2 ust.1 pkt 2 należy
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rozumieć wykazanie tytułu prawnego do 
nieruchomości wynikającego z prawa własności, 
użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego 
prawa rzeczowego albo stosunku zobowiąza-
niowego przez okazanie stosownego dokumentu 
bądź umowy. 
 

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi 
Wydziału Rolnictwa Gospodarki Gruntami 
i Ochrony Środowiska 
 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez 
ogłoszenie w prasie lokalnej, na stronach 
internetowych i przez wywieszenie na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Opatówku. 
 

Wójt Gminy Opatówek 
/-/ Sebastian Wardęcki 

 

Uzasadnienie 
do Zarządzenia Nr 44/2007 

Wójta Gminy Opatówek 
z dnia 22 listopada 2007 roku 

 
w sprawie wymagań jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia na świadczenie usług w zakresie: 
 
1) odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości: 
2) opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych 
 

Ustawa z 13 września 1996 roku 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2005r Nr 236 poz. 2008 z późniejszymi 
zmianami) dała delegację prawną Wójtowi Gminy 
do określenia i podania do publicznej wiadomości
wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca w 
zakresie jak powyżej. Rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie 
szczegółowego sposobu określania wymagań,
jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający
się o uzyskanie zezwolenia zawiera szczegółowy 
zakres wymagań w tym zakresie. 
Niniejsze zarządzenie stanowi realizację wymagań
wynikających z wyżej wymienionych aktów 
prawnych określając m.in. 
- opis wyposażenia technicznego, uwzględnia-

jący wymagania dotyczące pojazdów, 
pojemników, worków oraz bazy technicznej 

- zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze 
świadczonymi usługami 

- miejsca odzysku i unieszkodliwiania odpadów.  
Zrealizowanie proponowanych wymogów będzie 
miało istotny wpływ na spełnienie celów 

i wskaźników wynikających z planu gospodarki 
odpadami dla Gminy Opatówek, a w szczególności
w zakresie poprawy jakości świadczonych usług, 
zmniejszenie deponowanych odpadów na 
składowiskach oraz zwiększenie poziomu odzysku 
surowców wtórnych. 
Wyznaczono miejsca składowania i odzysku 
zgodnie z art.7 ust.3 a pkt. 2 cytowanej ustawy. 
 

Wójt Gminy Opatówek 
/-/ Sebastian Wardęcki 

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

 

OKRESOWE KONTROLE BUDYNKÓW 
 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego w Kaliszu informuje, że zgodnie 
z nowelizacją z dnia 10.05.2007r. o zmianie ustawy 
Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. Nr 99 poz. 665) na właścicielach 
i zarządcach obiektów budowlanych spoczywa 
obowiązek przeprowadzenia okresowych kontroli, 
co najmniej dwa razy w roku w terminach do 31 
maja i 30 listopada, którym powinny zostać
poddane budynki o pow. zabudowy przekraczającej 
2000m2, bez względu na powierzchnię dachu oraz 
inne obiekty o powierzchni dachu przekraczającej 
1000m2. Wymienione kontrole powinny przepro-
wadzać osoby posiadające uprawnienia budowlane 
w odpowiedniej specjalności. Osoba kontrolująca
jest zobowiązana bezzwłocznie pisemnie 
powiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego 
o przeprowadzonej kontroli. 

Obowiązek przeprowadzania przedmio-
towych kontroli jest związany z obowiązkiem 
zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom 
obiektu, czyli przede wszystkim ma na celu 
uniknięcie niebezpieczeństwa w przypadku m.in. 
zalegania śniegu na dachach, oblodzenia, osuwisk 
ziemnych oddziałujących na dany obiekt. 
 

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

INFORMACJE DLA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 
Ulgi telekomunikacyjne 
Ustawa prawo telekomunikacyjne mówi o następu-
jących obowiązkach, jakie mają świadczący usługi, 
względem osób niepełnosprawnych: 
- obowiązek zapewnienia osobom niepełno-

sprawnym dostępu do świadczonej usługi 
powszechnej przez: oferowanie urządzeń
końcowych przystosowanych do używania 
przez osoby niepełnosprawne, jeżeli używanie 
takiego urządzenia jest niezbędne do 
zapewnienia im dostępu do usługi powszechnej 
oraz oferowanie udogodnień ułatwiających 
osobom niepełnosprawnym korzystanie z usługi 
powszechnej (oznacza to np. posiadanie 
w ofercie aparatów ze wzmacniaczem 
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słuchawkowym, odpowiednie oznaczenie 
aparatów publicznych, oznakowanie kart 
telefonicznych z myślą o niewidomych, 
likwidacja barier architektonicznych) 

- obowiązek ustalania ceny usługi powszechnej 
lub poszczególnych usług wchodzących w jej 
skład, tak aby uwzględniała możliwości 
ekonomiczne użytkowników końcowych lub 
odpowiadała ich potrzebom poprzez oferowanie 
różnych pakietów cenowych oraz sposobów 
korzystania z usług ze szczególnym 
uwzględnieniem konsumentów będących 
osobami niepełnosprawnymi. 

Telekomunikacja Polska udziela osobom niepełno-
sprawnym następujących rabatów w opłatach za 
usługi: 
- za przyłączenie urządzenia końcowego do sieci 

TP - rabat w wysokości 50% opłaty 
podstawowej, wynikającej z obowiązującego 
cennika usług 

- w abonamencie telefonicznym - rabat 
w wysokości 50% opłaty podstawowej 
wynikającej z obowiązującego cennika usług. 

Rabatów udziela się na podstawie orzeczeń
powiatowego lub wojewódzkiego zespołu
ds. orzekania o niepełnosprawności. 
 
Ulgi pocztowe 
Udogodnienia związane z usługami pocztowymi to 
m.in. bezpłatna usługa doręczania listów, paczek 
i przekazów bezpośrednio do domu. Listonosz 
powinien również przyjąć od osoby 
niepełnosprawnej prawidłowo opłaconą przesyłkę
(nierejestrowaną). Do powyższych udogodnień
mają prawo osoby: 
 
- z uszkodzeniem narządu ruchu powodującym 

konieczność korzystania z wózka inwalidzkiego 
- niewidome lub ociemniałe. 
 
Zapotrzebowanie na usługę zgłasza się w urzędzie 
pocztowym właściwym dla miejsca zamieszkania 
lub u listonosza obsługującego dany rejon. 
Placówki pocztowe muszą być dostosowane do 
obsługi osób niepełnosprawnych, szczególnie 
niepełno-sprawnych na wózkach inwalidzkich. 
Dostosowanie to powinno polegać na wydzieleniu 
specjalnie przystosowanych i oznakowanych 
stanowisk w placówkach pocztowych oraz 
odpowiednim umieszczaniu skrzynek pocztowych. 
 

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

ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH 
 

Nadleśnictwo Kalisz w nawiązaniu do 
Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania pomocy finansowej w ramach 
działania "Zalesienie gruntów rolnych oraz 
zalesienie gruntów innych niż rolne" objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013, informuje, że warunkiem wypełnienia 
wniosku o pomoc do Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa jest posiadanie planu 
zalesienia. Plan zalesienia zgodnie z §8 pkt. 1 cyt. 
rozporządzenia, sporządza nadleśniczy właściwy 
ze względu na miejsce położenia wszystkich 
gruntów przeznaczonych do zalesienia lub więcej 
niż 50% ich powierzchni, na wniosek rolnika 
w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku. 
Do wniosku o sporządzenie planu zalesienia rolnik 
dołącza dokumenty określone §8.2. w/w 
rozporządzenia. 
 

*************************************** 
ROCZNICA ODZYSKANIA 

NIEPODLEGŁOŚCI 
 
Uroczystość przedpołudniowa 

Przywrócone ustawą Sejmu IX kadencji 
z dnia 21 lutego 1989 roku (w trakcie obrad 
Okrągłego Stołu) Święto Niepodległości, jest 
niematerialnym pomnikiem naszej historii, przy 
którym zbieramy się jako naród i społeczeństwo, by 
oddać hołd i szacunek wszystkim tym, którzy 
walczyli o wolność naszej Ojczyzny i wszystkich 
Polaków. 

Również my, mieszkańcy gminy uczciliśmy 
ten dzień uroczystą mszą świętą w kościele 
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parafialnym w Opatówku. We mszy w intencji 
Ojczyzny uczestniczyły władze samorządowe 
gminy, kombatanci, harcerze, młodzież szkolna 
oraz mieszkańcy. Ochotnicze Straże Pożarne 
wystawiły poczty sztandarowe oraz wartę
honorową przy pomniku na Placu Wolności, gdzie 
złożone zostały wieńce i wiązanki oraz zapalone 
znicze. Zarówno mszę świętą jak i uroczyste 
złożenie kwiatów pod pomnikiem uświetniła
orkiestra OSP z Chełmc. 
 
Uroczystość popołudniowa 

Z okazji rocznicy odzyskania niepodległości
w dniu 11 listopada 2007r. (niedziela) w Muzeum 
Historii Przemysłu w Opatówku, pod patronatem 

Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, został
przygotowany "wieczór patriotyczny". Wprowa-
dzenie do śpiewu przeprowadził prezes oddziału, 
który jednocześnie złożył życzenia dla solenizanta 
tego dnia czyli ks. Marcina. Do życzeń przyłączyli 
się oczywiście wszyscy obecni - sala rozbrzmiała
więc staropolskim "sto lat...". 

Wspólne świętowanie rozpoczęto od śpiewu 
pieśni "Rota". W trakcie wieczoru można było
usłyszeć liczne pieśni w wykonaniu ks. Marcina 
Załężnego (fortepian) i ks. Rafała Kowalskiego 
(śpiew), młodzież z tutejszego gimnazjum 
recytowała fragmenty poezji, wystąpienie 

okolicznościowe przypominające okoliczności
odzyskania niepodległości przez Polskę wygłosił
starszy kustosz MHP dr Jarosław Dolat. Dzięki pani 
Jadwidze Miluśkiej dyrektor biblioteki w Opatówku - 
która przygotowała pamiątkowe zdjęcia - 
wspomnienia tamtych dni w naszym regionie stały
się jeszcze bardziej żywe. 

Swoistą wymowę miał wspólny śpiew 
wszystkich przybyłych gości. Stworzony w ten 
sposób chór, przy akompaniamencie panów 
Zbigniewa Błaszczyka i Marka Szewczyka, był
wsparciem dla wszystkich odważnych wykonaw-
ców. Przed mikrofonem swoich sił próbowało wielu 
przybyłych gości - między innymi senator RP Piotr 
Kaleta, poseł RP Adam Rogacki oraz Wójt i Radni 
Gminy Opatówek. Salę fortepianową muzeum 
wypełnioną do ostatniego miejsca napełniły więc
tony pieśni takich jak "Pierwsza brygada", 
"Czerwone maki", "Rozszumiały się wierzby 
płaczące", "Casablanca"... 

Wszystkim uczestnikom spotkania 
organizatorzy składają serdecznie podziękowania 
za przybycie i wspólny śpiew oraz pomoc 
w zorganizowaniu wieczoru patriotycznego. 
 

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

WIECZÓR WIGILIJNY 
 

W dniu 8 grudnia w sali OSP Michałów 
Drugi odbył się XII Gminny Wieczór Wigilijny. Tym 
razem organizatorami byli: Koło Gospodyń
Wiejskich i Ochotnicza Straż Pożarna w Michałowie 
Drugim oraz Gminny Ośrodek Kultury w Opatówku. 
Sala strażnicy OSP wypełniona była po brzegi, 
a wśród obecnych były władze samorządowe 
gminy Opatówek na czele z Wójtem 
i Przewodniczącym Rady Gminy oraz zaproszeni 
goście, m.in. poseł na sejm RP p. Leszek 
Aleksandrzak, władze samorządowe sąsiedniej 
gminy Szczytniki na czele z Wójtem Gminy, władze 
powiatowe na czele ze Starostą Kaliskim 
p. Krzysztofem Nosalem. 

Sobotnie spotkanie rozpoczęło się jasełkami 
przygotowanymi przez uczniów z Zespołu Szkół
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w Marchwaczu. Były to jasełka szczególne, 
odnoszące się bowiem do problemów 
współczesnych rodzin i młodzieży. Wspólne 
dzielenie się opłatkiem - nieodłącznie związane 
z chrześcijańską tradycją świąt - zapoczątkował
ks. Marcin Załężny. 

Stoły zastawione były potrawami wigilijnymi 
przygotowanymi przez panie z KGW, nie zabrakło
na nich tradycyjnych ryb pod różnymi postaciami 
(m.in. karp ufundowany został przez Wójta Gminy 
Opatówek), czerwonego barszczu, kulebiaka, 
makiełek i ciast typowych dla Świąt Bożego 
Narodzenia. Potrawy szybko znikały z talerzy 
biesiadujących, co było widocznym uznaniem dla 
kunsztu kulinarnego i podziękowaniem dla 15 pań
przygotowujących kolację.

Dzieci z Zespołu Szkół w Marchwaczu 
dziękują p. Jadwidze Mencel za przeprowadzenie 
aukcji kart i stroików świątecznych. Dochód z aukcji 
zasilił konto szkoły. 

Organizatorzy dziękują sponsorom, którzy 
i tym razem nie zawiedli wspomagając rzeczowo tę
imprezę.
*************************************** 

 

ANDRZEJKI 
 
Sołtysowe "Andrzejki" 

W pierwszą sobotę grudnia w sali 
Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku na 
wspólnej zabawie "andrzejkowej" spotkali się
sołtysi gminy Opatówek. "Andrzejki" były tylko 
pretekstem, po to, aby raz w roku spotkać się
prywatnie, bez załatwiania służbowych spraw 
w urzędzie. Do współpracy w przygotowaniach 
zaproszono panie z Koła Gospodyń Wiejskich, tak 
więc nie zabrakło smakowitych potraw na stołach, 
a że humory dopisywały - zabawę wszyscy zaliczyli 
do bardzo udanych, obiecując sobie częstsze 
organizowanie takich nieformalnych spotkań.
Wspólna zabawa, do której zaproszono także
władze gminy z Wójtem Sebastianem Wardęckim 

na czele, tańce przy muzyce kapeli z Blizanowa 
przeciągnęły się do późna, co najlepiej świadczy 
o potrzebie odpoczynku i rozrywki po wytężonej 
pracy na rzecz społeczności sołeckich. 
 
Zabawa Andrzejkowa w Szkole Podstawowa 
w Cieni Drugiej 

24 listopada 2007 w godzinach 
popołudniowych odbyła się w naszej szkole 
zabawa andrzejkowa, przygotowana przez panią
mgr Katarzynę Wojtaszek. Andrzejki to ludowa 
tradycja, w dawnych czasach przywiązywano do 
wróżb wielką wagę. Obecnie wieczór wróżb
andrzejkowych to okazja do zapoznania dzieci 
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z ludowymi zwyczajami, wróżby pobudzają ich 
wyobraźnię i są źródłem doskonałej zabawy. 
W bieżącym roku szkolnym w niezwykle magicznej 
atmosferze, uczniowie przebrani za czarno-
księżników i czarownice, zapoznali się z prastarą
tradycją wróżb, uczestniczyli w wielu ciekawych 
konkursach i zabawach. Dzieci po zapoznaniu się
z tym, co czekać je może w przyszłości, wzięły
udział w przygotowanej dla nich dyskotece, na 

dzieci czekał również słodki poczęstunek 
przygotowany przez ich mamy. Serdecznie 
dziękujemy p. Dariuszowi Jaśkiewiczowi 
i p. Jarosławowi Kłyszowi za ufundowanie nagród 
i soków dla naszych uczniów. 
 

Dyrekcja, nauczyciele, rodzice i uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Cieni Drugiej 
 
Wieczór Andrzejkowy w Tłokini Wielkiej 

Przy dźwiękach wesołej muzyki zespołu
"Retro", w sali OSP w Tłokini Wielkiej, 17 listopada 
2007r odbył się "Wieczorek Andrzejkowy" 
zorganizowany przez Radę Rodziców przy Zespole 
Szkół w Tłokini Wielkiej. W skład komitetu 
organizacyjnego weszły panie: A. Byler, B Dubiel, 
M. Kisiela, które mogły liczyć na pomoc pań:
M. Król, A. Małeckiej, A. Bach, G. Klimińskiej, 
J. Bryła, M. Wąsik, W. Jach, A. Pietrzak, A. Reksa, 
E. Nawrockiej, J. Wojtaszczyk, T. Wietrzych. 

Serdecznie dziękujemy sponsorom: 
p. M. Król, p. K. Krysztofowiczowi, p. J. Mencel, 
p. K. Olejnik, p. J. Wojtaszczyk za wsparcie 
finansowe, komitetowi organizacyjnemu i przedsta-
wicielom Rady Rodziców za zaangażowanie 
w przygotowanie balu. 
 

Teresa Kobierska - Dyrektor Zespołu Szkół
w Tłokini Wielkiej 
 
Zabawa Andrzejkowa dla dzieci z terenu gminy 
Opatówek 

W dniu 30 listopada 2007r. w sali 
widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury 
w Opatówku odbyła się zabawa andrzejkowa dla 
dzieci z terenu Gminy Opatówek. Realizacja tej 

imprezy została podjęta w ramach Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych przewidzianego na 2007 rok. 
Zabawa miała charakter integracyjny i stanowiła
alternatywną formę spędzania wolnego czasu. 
Atrakcją były tradycyjne wróżby andrzejkowe 
i wspólna zabawa. Dzieci i zaproszeni goście 
aktywnie i ciekawie spędzili czas bawiąc się
i tańcząc. Wszyscy chętnie brali udział we 
wróżbach, także goście: p. Halina Sroczyńska, 
Sekretarz Gminy p. Krzysztof Dziedzic, 
Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych p. Małgorzata Rektor 
oraz członkowie tej komisji. 

Organizatorami zabawy byli: Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek 
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Kultury oraz Świetlica Środowiskowa "Słoneczko" 
w Opatówku. 
 

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

WIADOMOŚCI SZKOLNE 
 
GIMNAZJUM W OPATÓWKU 
 
Patron szkoły

Gimnazjum w Opatówku rozpoczęło
przygotowania do nadania imienia szkole. 
W związku z tym zwracamy się do mieszkańców 
naszej gminy o przedstawianie kandydatów na 
patrona z pisemnym uzasadnieniem. Propozycje 
prosimy składać do dnia 30.01.2008r. 
w sekretariacie szkoły, w Gminnej Bibliotece 
Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku lub 
pocztą elektroniczną na adres: 

patrongimnopatowek@poczta.onet.pl.
Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie 
Gimnazjum w Opatówku 
 
Szkolny konkurs ortograficzny 

Na myśl o ortografii wielu uczniów wzdycha 
ze zniechęceniem. Nie powinniśmy się temu 
dziwić, skoro nawet dorośli mają z nią problemy. 
Pocieszający jest jednak fakt, że pośród uczniów 
Gimnazjum w Opatówku wyróżnia się wielu 
sympatyków i znawców tego zagadnienia. 
Świadczy o tym chociażby ogromna frekwencja w 
Szkolnym Konkursie Ortograficznym. Uczestniczyło
w nim aż 47 osób. Zmagania o tytuł mistrza miały
miejsce 31 października 2007 roku. 

Dyktando składało się z dwóch części. 
W pierwszej młodzież szkolna zapisywała tekst ze 
słuchu. Natomiast w drugiej, sprawdzono 
teoretyczną znajomość zasad ortograficznych 
poprzez ich podanie i potwierdzenie przykładem. 
Konkurs miał na celu nie tylko sprawdzenie 
umiejętności ortograficznych uczniów, ale także, 
dzięki treściom zawartym w dyktandzie, możliwe 
było wyuczenie prawidłowych postaw w zakresie 
realizacji działań profilaktycznych. Tekst wskazywał
prawidłowe wartości życia, a także zapoznawał
z problemem uzależnienia. Młodzież bardzo żywo 
zareagowała na takie idee. Jeszcze przez kilka dni 
na szkolnych korytarzach słychać było rozmowy, 
w których omawiano konsekwencje zażywania 
narkotyków czy alkoholu. 

Największą trudnością dla uczniów było
zapisanie takich wyrażeń, jak: marihuana, środki 

odurzające czy halucynogenne. Świadczyć to może
tylko o tym, że substancje psychoaktywne są dla 
nich czymś obcym, więc prowadzone działania 
profilaktyczne przynoszą należyte efekty. 

Wyniki zmagań ogłoszono 7 listopada 2007 
roku. Laureatami konkursu zostali uczniowie, którzy 
w części pisemnej popełnili najmniejszą liczbę
błędów ortograficznych i interpunkcyjnych, a także
wykazali się znajomością zasad pisowni. Pierwsze 
miejsce w etapie szkolnym zajęła uczennica klasy 
IId - Sara Szymczak, która z całą pewnością

zasłużyła sobie na tytuł Szkolnego Mistrza 
Ortografii. Amanda Kaźmierczak z klasy IIIa 
osiągnęła drugi wynik. Trzeci wśród najlepszych był
uczeń klasy Ic Bartłomiej Woźniak. Finaliści
Szkolnego Konkursu Ortograficznego zakwalifiko-
wali się do etapu gminnego. 

Wszyscy uczniowie otrzymali z rąk
dyrektora szkoły - p. Jolanty Pokojowej pamiątkowe 
dyplomy, potwierdzające udział w eliminacjach 
szkolnych. Laureaci zostali również uhonorowani 
wręczeniem dyplomów, a także dzięki Wójtowi 
Gminy Opatówek - p. Sebastianowi Wardęckiemu 
otrzymali nagrody książkowe. Konkurs 
zrealizowano w ramach Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na terenie Gminy Opatówek na rok 
2007. 
 

Marta Rektor 
 
Wycieczka edukacyjna pn. "Po wielkopolskiej 
ziemi, śladami naszych korzeni" 

"Podróże historyczno-kulturowe w czasie 
i przestrzeni" to tytuł realizowanego przez MEN 
projektu, do którego w czerwcu bieżącego roku 
przyłączyło się opatóweckie gimnazjum. Stawka 
była wysoka, gdyż szkoły wyróżnione w projekcie 
miały otrzymać dofinansowanie na realizację
wycieczki edukacyjnej. Jednocząc historyczno-
geograficzne siły i doświadczenie, nauczycielki 
gimnazjum w Opatówku Bożena Banasiak 
i Agnieszka Kowalczyk stworzyły projekt wycieczki 
edukacyjnej "PO WIELKOPOLSKIEJ ZIEMI, 
ŚLADAMI NASZYCH KORZENI", który jak się
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okazało został jednym z nagrodzonych. Udało się
uzyskać dofinansowanie w wysokości 3699 zł.
Kwota ta niemal w całości pokryła koszt transportu 
i zakwaterowania młodzieży w Ośrodku Szkolno-
Wypoczynkowym w Błażejewku, dzięki czemu do 
minimum obniżono koszt trzydniowego wyjazdu. 

Wycieczka, w której wzięło udział 45 
gimnazjalistów z kl. II, odbyła się w dniach 19-21 
września 2007r. Pod opieką nauczycielek: 
E. Rogozińskiej, A. Kowalczyk i B. Banasiak 
młodzież zwiedzała wybrane miejsca związane 
z historycznymi wydarzeniami i działalnością
wybitnych Wielkopolan. Autorki projektu postarały
się, aby dni wyjazdu, choć nie spędzone w szkole, 
obfitowały w okazje do zdobywania i poszerzania 
wiedzy, pogłębiania zainteresowań, a biorąc pod 
uwagę liczbę odwiedzonych miejsc i intensywność
zwiedzania, aby także wyrabiały tężyznę fizyczną.

A co na temat wycieczki myślą jej 
uczestnicy? Na ten temat wypowiadają się Justyna 
Marchwacka i Agnieszka Żarnecka, uczennice 
klasy II b: Trasa wycieczki obejmowała Gniezno - 
Biskupin - Kórnik - Poznań. Wycieczka miała
charakter historyczno-geograficzny. Mimo 
wczesnej godziny wyjazdu, z dobrymi humorami 
wyruszyliśmy w trasę. Pierwszym punktem 
zwiedzania była Katedra Gnieźnieńska. Będąc tam 
nie mogliśmy nie obejrzeć Drzwi Gnieźnieńskich, 
które zdobi 18 scen z życia św. Wojciecha. 
Następnie udaliśmy się do Muzeum Początków 
Państwa Polskiego, gdzie dowiedzieliśmy się jak 

nasz kraj powstał. W pierwszym dniu odwiedziliśmy 
chyba najatrakcyjniejsze miejsce, którym jest 
osada w Biskupinie. Wycieczka była tak 
zaplanowana, aby umożliwić nam uczestniczenie 
w Festynie Archeologicznym. Mogliśmy obejrzeć
miejsce gdzie nakręcono sceny do filmu "Stara 
Baśń". Po dniu pełnym wrażeń udaliśmy się na 
odpoczynek do malowniczo położonego nad 
brzegiem jeziora ośrodka Błażejewko. Następny 
dzień był jeszcze bardziej udany. Od samego rana 
wyruszyliśmy do Poznania. Spędziliśmy tam wiele 
czasu, na pewno nie straconego. Duże wrażenie 
zrobiła na nas makieta dawnego Pozania. 
Na zakończenie dnia mała lekcja botaniki, tzn. 
Palmiarnia. Dzięki opowieściom przewodnika 
poznaliśmy bliżej świat egzotycznych roślin. 
W ostatnim dniu również przeżyliśmy miłe chwile. 
Odwiedziliśmy dawny dom, a w chwili obecnej 
muzeum Arkadego Fiedlera, sławnego podróżnika 
i autora "Dywizjonu 303". Przedostatnim punktem 
wycieczki był pałac w Rogalinie, w którym dawniej 
mieszkała rodzina Raczyńskich, obejrzeliśmy 
również pomniki przyrody, w tym 3 najstarsze dęby: 
Lecha, Czecha, Rusa. Na koniec odwiedziliśmy 
zamek w Kórniku. Przemiła pani przewodnik 
oprowadziła nas po zamku, a także zdradziła nam, 
że w tamtejszej bibliotece znajdują się dzieła
naszego opatóweckiego pisarza Stefana Gillera. 
Wycieczka była bardzo pouczająca, a zarazem 
dostarczyła nam wielu wspaniałych chwil. Chętnie 
wybralibyśmy się tam ponownie. W tym miejscu 
chcielibyśmy podziękować naszym nauczycielom 
i dyrekcji gimnazjum za zorganizowanie tak 
wspaniałej wycieczki oraz Wójtowi p. Sebastianowi 
Wardęckiemu za pomoc i współpracę Urzędu 
Gminy w Opatówku podczas realizacji projektu. 
Uczennice kl. IIb, Gimnazjum w Opatówku: 
Justyna Marchwacka, Agnieszka Żarnecka 
pod kierunkiem nauczycieli: 
Agnieszki Kowalczyk, Bożeny Banasiak 

 
********** 

 
SZKOŁA PODSTAWOWA W OPATÓWKU 

Podsumowanie roku Kalasancjusza 
Rok 2007 w polskiej oświacie ogłoszony 

został rokiem św. Józefa Kalasancjusza. Święty 
Józef Kalasancjusz żył w latach 1557-1648, był
hiszpańskim kapłanem, a następnie zakonnikiem, 
który życie oddał wychowaniu. Józef Kalasancjusz 
jest twórcą pierwszej bezpłatnej szkoły
powszechnej, założycielem Zakonu Pijarów 
i patronem szkół chrześcijańskich na całym 
świecie. W 400-letniej tradycji szkolnictwa 
prowadzonego przez Zakon Pijarów troska 
o wszechstronny rozwój człowieka od najwcześ-
niejszych lat jest priorytetem we wszystkich 
podejmowanych działaniach. Utworzone w roku 
1992 Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa 
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Kalasancjusza realizuje swoje cele i zadania 
według duchowości kalasantyjskiej i w nawiązaniu 
do tradycji szkoły pijarskiej. Jest ona ogólnopolskim 
i międzynarodowym programem, otwartym dla 
dzieci i młodzieży ze wszystkich krajów świata. 
W związku z przypadającą w 2007 roku 450 

rocznicą urodzin św. Józefa Kalasancjusza 
ogłoszony został w szkołach konkurs pt. "Życie 
i dzieło św. Józefa Kalasancjusza". 

Uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Opatówku wzięli udział w części plastycznej 
i literackiej. Opiekę nad dziećmi sprawowała pani 
katechetka Bożena Wywijas. Prace 7 uczniów 
zostały wyróżnione przez organizatorów. Dzieci 
otrzymały podziękowania i dyplomy, a szkoła
imienne zaproszenie Stowarzyszenia Parafiada 
i Zakonu Ojców Pijarów na uroczyste 
podsumowanie Roku Kalasantyńskiego. Odbyło się
ono 21 listopada 2007 roku w Sanktuarium Matki 
Bożej Nauczycielki Młodzieży w Warszawie na 
Siekierkach. Na spotkanie z dziećmi, 
nauczycielami, opiekunami, nauczycielami 
katechetami i księżmi przybyli przedstawiciele 
władz oświatowych Mazowieckiego Kuratorium 
Oświaty, Miasta Stołecznego Warszawy oraz 
Zakonu Pijarów. Program obejmował wykład: 
"Życie oddane wychowaniu - przez kulturę do 
dojrzałości", prezentację działań Stowarzyszenia 
Parafiada, dyskusję i wymianę doświadczeń na 
temat "Edukacja kulturalna, patriotyczna 
i społeczna dzieci i młodzieży w szkole i podczas 
zajęć pozalekcyjnych", podsumowanie ogólno-
polskiego konkursu "Życie i dzieło św. Józefa 
Kalasancjusza", prezentację kronik, albumów i prac 
plastycznych oraz występy artystyczne członków 
stowarzyszenia, między innymi spektakl teatralny 
"Wybór". Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali 
materiały dotyczące świętego Józefa 
Kalasancjusza i działalności Stowarzyszenia 
Parafiada. Było to interesujące spotkanie, w którym 
uczestniczyli: Henryka Woźniak - dyrektor Szkoły
Podstawowej w Opatówku oraz Ksiądz Marcin 
Załężny. 
 

Dyrektor SP w Opatówku - Henryka Woźniak 
 

********** 
 

SZKOŁA PODSTAWOWA W CIENI DRUGIEJ 

Święto Pluszowego Misia 
Czy to jutro, czy to dziś,
Wszystkim jest potrzebny miś!

25 listopada obchodziliśmy Światowy Dzień
Pluszowego Misia. W ramach obchodów tego 
święta p. Agnieszka Nieborak postanowiła, 
zachęcona przykładem Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Opatówku, przygotować wystawę
pluszowych misiów. Uczniowie chętnie włączyli się
w organizowanie wystawy, przynosili swoje 
ulubione pluszaki, a także zabawki swoich 
rodziców. Zgromadziliśmy 56 pluszowych misiów, 
najstarszy z nich miał 33 lata. Przygotowania do 
obchodów tego święta rozpoczęliśmy od 
wyeksponowania gazetki ściennej, której zadaniem 
było przybliżenie uczniom bajkowych postaci: 
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popularnego Kubusia Puchatka oraz trochę mniej 
znanych: Misia Uszatka, Colargola, Misia Yogi oraz 
Misia Paddingtona. 

Uczniowie młodszych klas chętnie wzięli 
udział w konkursie plastycznym, rysowali swoich 
pluszowych przyjaciół, a ich prace zdobiły nasz 
szkolny korytarz. Natomiast starsi uczniowie 
stworzyli zabawne wiersze i opowiadania na cześć
pluszowego misia. Na uroczyste podsumowanie 
obchodów Światowego Dnia Pluszowego Misia 
przybyła do naszej szkoły p. Jadwiga Miluśka. 
Serdecznie dziękujemy p. dyrektor Gminnej 
Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku 
za podzielenie się z nami wiadomościami na temat 
najlepszego dziecięcego przyjaciela. Podczas tego, 
jakże uroczego, spotkania rozstrzygnęliśmy 
konkurs na najstarszego, najmniejszego 
i największego misia. Pani Jadwiga Miluśka 
przygotowała dla dzieci miłą niespodziankę, na 
dzieci czekał słodki poczęstunek, ulubiony 
przysmak Kubusia Puchatka "małe co nieco". 
Niech żyją wszystkie misie, bo przecież "dzieci 
lubią misie, misie lubią dzieci!". 
 
Sukcesy uczniów w konkursach 

22 listopada odbył się gminny etap 
konkursu “Z ortografią za pan brat”. Uczestniczyli 
w nim także uczniowie naszej szkoły. Marta Pejaś,
uczennica klasy VI, będzie reprezentowała naszą
szkołę, jednocześnie gminę, podczas eliminacji 
powiatowych. 

Uczniowie klasy V Martyna Kudaś i Konrad 
Wichłacz uczestniczyli w Mistrzostwach Gminy 
Szkół Podstawowych w Warcabach Klasycznych. 
Martyna Kudaś zajęła II miejsce w kategorii 
dziewcząt, natomiast Konrad Wichłacz zajął IV 
miejsce w kategorii chłopców. 29 listopada 
w Liskowie reprezentowali oni naszą szkołę i gminę
na Indywidualnych Mistrzostwach Powiatu 
Kaliskiego Szkół Podstawowych w Warcabach. 
Konrad Wichłacz zajął II miejsce i tym samym 
zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego.  

30 listopada uczniowie naszej szkoły
przystąpili do etapu szkolnego II Wojewódzkiego 
Konkursu Matematyczno - Przyrodniczego. 

Sergiusz Warga zakwalifikował się do etapu 
rejonowego. Wszystkim gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów. 
 

Dyrekcja i nauczyciele SP w Cieni Drugiej 
 

********** 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W RAJSKU 

Ratujemy kasztanowce 
Uczniowie Zespołu Szkół w Rajsku pod 

kierunkiem nauczycielki przyrody p. Doroty Okrasy 
przystąpili do ogólnopolskiej akcji: "Ratujmy 
kasztanowce". Akcja przebiegała w kilku etapach. 
Najpierw zinwentaryzowano kasztanowce 
w Rajsku, następnie przeprowadzono wśród 
uczniów i rodziców akcję informacyjną na temat 
roli, jaką odgrywają kasztany w przyrodzie 
i przemyśle, problemu zjadania ich liści przez 
szrotówka kasztanowcowiaczka oraz metodami 
pomocy. Następnie, w okresie jesieni, uczniowie 
przystąpili do wygrabiania liści spod 
kasztanowców. Akcją wygrabiania liści zostało
objętych 26 kasztanów. Łącznie zebrano 15 
worków liści o pojemności 120 litrów, które 
spalono. Podsumowaniem akcji było spotkanie 
uczniów z leśnikiem; p. Tomaszem Czerniakiem 
w dniu 8 listopada 2007r. Leśnik w czasie 
prezentacji multimedialnej przybliżył uczniom 
problem choroby kasztanowców w Polsce oraz 
metody walki ze szrotówkiem. Uczniowie przekazali 
do Nadleśnictwa Kalisz kilka worków kasztanów 

jako karmę dla leśnych zwierząt w okresie zimy. 
Dzieci mają dużo satysfakcji z udziału w tej 
pożytecznej akcji, gdyż miały swój wkład 
w ratowaniu pięknych i cennych drzew, jakimi są
kasztanowce. 
 

Dorota Okrasa 
 
Warsztaty tropicieli odpadów 

Uczniowie kl. 4 Zespołu Szkól w Rajsku 
wraz z nauczycielem przyrody - p. Dorotą Okrasą
wzięli udział w jednodniowych zajęciach edukacji 
ekologicznej pod nazwą "Warsztaty Tropicieli 
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Odpadów", będących częścią ogólnopolskiego 
programu edukacyjnego zorganizowanego przez 
Związek Komunalny Gmin. Zajęcia odbyły się
w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów 
Komunalnych "Orli Staw" w Nowych Prażuchach 
oraz na terenie obszaru chronionego krajobrazu 
”Dolina Rzeki Swędrni” w Rożdżałach. Uczniowie 
zwiedzili najnowocześniejszy w Polsce ZUOK, 
oglądali halę przyjęcia i sortowania odpadów, 
magazyn surowców wtórnych. W Dolinie Rzeki 
Swędrni przewodnik - leśnik p. Rafał Miklas 
pokazał uczniom stare 150-letnie dęby, 
opowiedział, jak ważnym elementem przyrody są
drzewa. Uczniowie uczyli się rozróżniać dąb
szypułkowy i bezszypułkowy. Spotkanie zakończyło
się ogniskiem połączonym z grami i zabawami 
ekologicznymi. Uczniowie otrzymali "Certyfikat 
Tropiciela Odpadów", słodycze oraz pamiątkowe 
foldery i książeczki. Warsztaty okazały się
prawdziwą "zieloną lekcją edukacji ekologicznej" 
służącej nauce selektywnej zbiórki odpadów. 
Ważnym elementem była piesza wędrówka Doliną
Rzeki Swędrni ułatwiająca bezpośredni kontakt 
dzieci z naturą.
Dorota Okrasa 

 
********** 

 
SZKOŁA PODSTAWOWA W SIERZCHOWIE 

Jubileusz 60-lecia istnienia szkoły
Trudno uwierzyć, że Szkole Podstawowej 

w Sierzchowie minęło 60 lat… Obchody Jubileuszu 
60-lecia odbyły się 30 listopada 2007r. Mury 
szacownej szkoły odwiedziło wielu gości. Byli 
wśród nich: Sebastian Wardęcki - Wójt Gminy 

Opatówek, Stanisław Kuś - Wiceprzewodniczący
Rady Gminy,  Krzysztof Dziedzic - Sekretarz Gminy 
Opatówek, Wojciech Pokojowy - zastępca 
przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu 
i Zdrowia, Małgorzata Kasprzycka - dyrektor 
Wydziału Nadzoru Pedagogicznego w Kaliszu 
Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Elżbieta 
Stadtmüller - starszy wizytator, ks. Grzegorz 
Kamzol - proboszcz parafii Rajsko, Barbara 

Sulwińska - pracownik Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Opatówku. 

Na uroczystość przybyli również dyrektorzy 
szkół z gminy Opatówek i nie tylko: Tomasz 
Mikucki - dyrektor ZS w Chełmcach, Henryka 
Woźniak - dyrektor SP w Opatówku, Jolanta 
Pokojowa - dyrektor Gimnazjum w Opatówku, 
Mirosława Gałach - dyrektor Publicznego 
Przedszkola w Opatówku, Honorata Wolniaczyk - 
dyrektor ZS w Rajsku , Teresa Kobierska - dyrektor 
ZS w Tłokini Wielkiej, Kazimiera Iwasyszym - 
dyrektor zaprzyjaźnionej SP w Mroczkach Wielkich. 
Obecni byli również: Paweł Kołaciński - radny, 
Tadeusz Janczak - sołtys, Komendant Straży
Pożarnej w Sierzchowie, obecnie działająca Rada 
Rodziców i przedstawiciele wcześniej działającej 
rady. Dopisali również absolwenci i rodzice. 

Gospodyni uroczystości - dyrektor szkoły
p. Alina Łańduch przybliżyła gościom historię
szkoły w Sierzchowie sięgającą czasów I wojny 
światowej. Budynek, w którym aktualnie uczą się
mali sierzchowianie ma ciekawą przeszłość,
powstał bowiem z cegły pochodzącej 
z poniemieckich magazynów broni. Wybudowany 
w czynie społecznym przez mieszkańców 
Sierzchowa, obiekt został oddany do użytku 
6 grudnia 1947r. 

W części artystycznej wystąpili uczniowie, 
nauczyciele i absolwenci Szkoły Podstawowej 
w Sierzchowie. Nie zabrakło wierszy, piosenek, 
wspomnień. Dzieci, pod kierunkiem mgr Magdaleny 
Noskowskiej i mgr Bogumiły Kwaśniewskiej, 
pochwaliły się swoimi talentami aktorskimi 
i tanecznymi. Wiele wzruszeń wzbudziły
przywoływane fragmenty kronik. 

Jak na prawdziwych urodzinach był
olbrzymi tort, życzenia i tradycyjne "STO LAT". 
Goście mogli obejrzeć wystawę starych szkolnych 
fotografii, świadectw szkolnych ich rodziców 
i dziadków, a także prace plastyczne absolwentów. 
Drzwi wszystkich pomieszczeń szkoły stały
otworem dla gości, którzy zechcieli przybyć do 
Jubilatki. Z okazji tak pięknego Jubileuszu został
wydany okolicznościowy biuletyn pt.: "Jubileusz 60-
lecia Szkoły Podstawowej w Sierzchowie". 
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Całość obchodów uwieńczył słodki poczęstunek, 
przygotowany przez Radę Rodziców. 
 

Dyrekcja, nauczyciele i rodzice SP w Sierzchowie 
 

********** 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W TŁOKINI WIELKIEJ 

Jak zostaje się stuprocentowym pierwszakiem 
Gdy za oknem wiatr gonił jesienne liście, 

w murach Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej, 
7 listopada 2007 roku odbywała się ważna 
uroczystość dla uczniów z klasy I. W obecności
przybyłych gości, p. Krzysztofa Dziedzica - 

Sekretarza Gminy, p. Małgorzaty Kisieli - 
Przewodniczącej Rady Rodziców, p. Teresy 
Kobierskiej - Dyrektora Szkoły, rodziców, 
koleżanek i kolegów, dzieci złożyły uroczyste 
ślubowanie. Przyrzekały rzetelnie pracować,
godnie zachowywać się i być dumnymi z tego, że
są Polakami i uczniami tej szkoły. Następnie 
Dyrektor szkoły dokonała pasowania na 
pełnoprawnego ucznia tej szkoły. Po części
oficjalnej pierwszaki recytowały wiersze i śpiewały
piosenki. Swoim występem udowodniły, iż bycie 
uczniem to poważna sprawa. Aby 
pierwszoklasistom było łatwiej i milej wkroczyć
w obowiązki ucznia, starsi koledzy z kl. VI 

obdarowali ich upominkami i maskotką "Myszką", 
która stała się klasową "przytulanką". 

Po części oficjalnej wszyscy spotkali się na 
słodkim poczęstunku przygotowanym przez 
rodziców uczniów klasy I. Rodzice przekazali 
również na rzecz uczniów upominek w postaci 
pomocy naukowych i gier. Aby pierwszaki miło
wspominały dzień przyjęcia ich do gromady 
szkolnej, starsi koledzy przygotowali im liczne 
atrakcje. Dzieci uczestniczyły w sportowym torze 
przeszkód i były upiększane w salonie 
kosmetyczno - fryzjerskim. Zachęceni widokiem 
nieco odmienionych dzieci, niektórzy rodzice 
również zapragnęli zmienić swój wizerunek. Ta 
metamorfoza sprawiła wszystkim ogromną radość.

Dzień dla wszystkich upłynął w przyjaznej, 
miłej atmosferze i udowodnił, iż pobyt w murach 
naszej szkoły może być przyjemnością nie tylko dla 
uczniów, ale także dla rodziców. Za udział
i wspólną zabawę wszystkim serdecznie dziękuje 
wychowawca klasy. 
 

mgr Ewa Janiak - wychowawca klasy 
 

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

WIADOMOŚCI BIBLIOTECZNE 
 
Światowy Dzień Pluszowego Misia 

25 listopada obchodzony jest Światowy 
Dzień Pluszowego Misia. W tym roku bibliotekarze 
z Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów 
w Opatówku postanowili zorganizować obchody 
święta tej bliskiej każdemu dziecku zabawki. 

Już od początku listopada dzieci, a czasem 
także dorośli, zaczęli przynosić do biblioteki swoje 
misie. Z dnia na dzień biblioteka zapełniała się
misiami, które siadały na półkach, parapetach 
okiennych i wszędzie, gdzie było trochę wolnego 
miejsca, a także zwisały nad głowami czytelników 
w czytelni, wypożyczalni i korytarzu. Pod koniec 
listopada bibliotekarze zebrali 325 różnorodnych, 
kolorowych misiów, od olbrzymów po miniaturowe 
maskotki, od nowiutkich pluszaków po stare misie 
wypchane trocinami. Zainteresowaniem cieszyły
się misie grające i śpiewające, pary i całe rodziny 
misiów, misie w ciekawych przebraniach, czy miś -
nauczyciel matematyki. Najwięcej było żółtych 
Kubusiów Puchatków, poza tym wielka 
różnorodność zabawek, które łączy miękkie, 
przyjemne futerko i podobieństwo do prawdziwych 
niedźwiedzi. 

Od początku listopada do biblioteki 
przychodzili najmłodsi z rodzicami, by obejrzeć
"misiowe królestwo". W ciągu miesiąca
bibliotekarze przyjęli 26 zorganizowanych grup 
dzieci od przedszkolaków po trzecie klasy ze szkół
naszej gminy oraz z Marchwacza, Winiar 
i Pośrednika. Jedna z bibliotekarek odwiedziła
Szkołę Podstawową w Cieni Drugiej, gdzie 
uczniowie nie tylko przygotowali wystawę misiów 
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i ich rysunków, ale także napisali piękne wiersze 
i opowiadania poświęcone ulubionym pluszakom. 

Dzieci zwiedzały wystawę misiów, 
zapoznawały się z historią tej pluszowej zabawki, 
oglądały książki o misiach i słuchały ich 
fragmentów. Starsze dzieci rozwiązywały krzyżówki 
o misiach. Były też piosenki i zabawa w "starego 
niedźwiedzia", a na zakończenie małe ale smaczne 
misiowe "co nieco" dla wszystkich. 

Na początku grudnia misie wracają do 
swoich właścicieli, a w dużym holu biblioteki 
przygotowywana jest wystawa rysunków misiów 
wykonanych przez dzieci po wizycie w bibliotece. 

Święto Pluszowego Misia jest bardzo miłą 
uroczystością. Najważniejsze jednak, że
przyciągnęło tak dużo dzieci do biblioteki, które 
z radością odnajdowały własne misie na półkach 
i nad głowami, przez co biblioteka stawała się dla 
nich bliskim miejscem. Mamy nadzieję, że
przygoda z misiami i z biblioteką zachęci dzieci do 
czytania bajek o misiach i innych bohaterach 
książkowych. 

Jesteśmy wdzięczni dyrekcjom szkół
i nauczycielom za włączenie się do bibliotecznych 
obchodów Światowego Dnia Pluszowego Misia 
i pomoc w jego realizacji. 
 

Jadwiga Miluśka 
 

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

 

OGŁOSZENIA 
 
Urząd Stanu Cywilnego w Opatówku przypomina, że do 
dnia 31 grudnia 2007r. należy złożyć wniosek o wydanie 
nowego dowodu osobistego. 

 

********** 
 

Dyrektor i Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Tłokini 
Wielkiej zapraszają na bal karnawałowy, który odbędzie się
dnia 2 lutego 2008r. w sali OSP Tłokinia Wielka. Koszt balu 
150 zł od pary. Grać będzie zespół "Retro". Zapisy na bal 
przyjmuje p. Małgorzata Kisiela i p. Barbara Dubiel. 
Telefony kontaktowe: (0-62) 76-14-321, (0-62) 76-14-442. 

 

********** 
 

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 7 września 2007r. 
o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności 
nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu 
terytorialnego (Dz. U. Nr 191 poz.1365) Starosta Kaliski 
zawiadamia, że zachodzi konieczność sprawdzenia 
zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem 
prawnym dla nieruchomości, które na mocy odrębnych 
przepisów przeszły na własność Skarbu Państwa 
i stanowią jego własność albo własność jednostek 
samorządu terytorialnego, a także niestanowiących 
własności Skarbu Państwa albo własności jednostek 
samorządu terytorialnego i niepozostających w posiadaniu 
ich właścicieli, nieruchomości zabudowanych, w których 
lokale zajmowane są przez osoby objęte przepisami ustawy 
z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu 
cywilnego (Dz. U. z 1995 r. Nr 31 poz. 266 z późn. 
zmianami). 
Informacje dotyczące działań niezbędnych do uzyskania 
tytułu prawnego do zajmowania nieruchomości oraz 
ujawnienia praw własności w księgach wieczystych, 
mieszkańcy powiatu kaliskiego mogą uzyskać w punkcie 
informacyjno-konsultacyjnym w Starostwie Powiatowym 
w Kaliszu z siedziba przy Pl. Św. Józefa 5 (I piętro, pokój 
131) od poniedziałku do piątku w godz. 800-1500.

********** 
 

Agencja Ubezpieczeniowa Stanisław Hałaczek 
w Opatówku, ul. Łódzka 30a (przed rondem), tel. (0-62) 
761-99-66 informuje, że codziennie w godz. 800-1600,
oprócz sobót, można zawrzeć u nas wszelkie 
ubezpieczenia majątkowe, wypadkowe i komunikacyjne 
oraz opłacić za nie składki, bądź raty składek na rzecz 
Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA". 
Ponadto w agencji można zawrzeć wszelkie ubezpieczenia 
życiowe (grupowe pracowników i ich rodzin, jednostkowe 
na życie i dożycie, OFE, posagowe dla dzieci) będące 
w ofercie Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie 
S.A. W placówce naszej można również zawrzeć umowę
kredytu bankowego, np. gotówkowego, samochodowego, 
hipotecznego bez wstępnych opłat. Świadczymy także
usługi w zakresie tanich opłat za wszelkie należności, 
w konkurencyjnych cenach. 
Oprócz wymienionych usług zajmujemy się także pomocą
prawną polegającą na wsparciu w uzyskaniu lub 
zwiększeniu różnego rodzaju odszkodowań należnych od 
firm ubezpieczeniowych bądź innych podmiotów. 
W wachlarzu proponowanych usług posiadamy także usługi 
ksero czarno-białe o formacje A3. 
Poza wymienionymi godzinami otwarcia agencji jesteśmy 
do Państwa dyspozycji pod nr telefonów: 607-714-168, 
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609-091-740, 603-091-795 w godzinach 800-2000.
Zapraszamy do korzystania z naszych usług. 
Zespół Agencji Ubezpieczeniowej 
Stanisław Hałaczek 

 

********** 
 

Agencja Ubezpieczeniowa grupy PZU SA znajdująca się
w Agencji PKO BP zaprasza od poniedziałku do piątku 
w godz. 830-1630, sobota 830-1145. oraz poza godzinami 
otwarcia agencji pod nr tel. 792-202-650. Świadczymy 
usługi w zakresie zawierania: 
- obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych OC 
- ubezpieczeń AUTOCASCO oraz NNW pojazdów 
- kompleksowych ubezpieczeń domów i mieszkań
- kompleksowych ubezpieczeń na wyjazd za granicę
- otwartego funduszu emerytalnego "Złota Jesień" OFE 
Przyjmujemy blankiety opłat komunikacyjnych, rolnych bez 
dodatkowych opłat. 

 

********** 
 

Ubezpieczenia: oferta ubezpieczeń ponad 10 towarzystw 
ubezpieczeniowych w jednym miejscu: m.in. Warta, Hestia, 
HDI, Asekuracja, Uniqa, Allianz, Generali, YUW "TUW" 
i inne. Możliwość wybrania najlepszej oferty dla siebie. 
Sprawdź! Po co przepłacać? Jan Dzikowski, Opatówek, 
ul. Kościelna 13/4, tel. kom 604-077-679 po godz. 2000 
tel. (0-62) 76-18-058. 

 

********** 
 

Biuro rachunkowe, Opatówek, Poniatowskiego 8, tel. (0-62) 
76-18-170, 693-777-309, 608-495-048 świadczy usługi 
w zakresie: 
- prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów 
- rozliczenia podatku VAT 
- rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym 
- VAT w rolnictwie 

 

********** 
 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KAL-PAB Sp. z o.o. 
w Kaliszu, ul. Widok 53 zatrudni mężczyzn posiadających 
prawo jazdy kat. "B" i umiejętność jazdy ciągnikiem. Mile 
widziana grupa inwalidzka. Informacje pod nr telefonu: 
(0-62) 767-07-14 lub w siedzibie firmy. 

 

********** 
 

UWAGA nowo otwarty sklep z częściami zamiennymi do 
ciągników i maszyn rolniczych zaprasza: Opatówek, 
ul. Poniatowskiego 2 (naprzeciw targowiska w podwórzu). 
Sklep czynny w poniedziałek - piątek 800-1600, sobota 
800-1300. Telefon: 667-305-834. 

 

********** 
 

Nawozy rolnicze oferuje w atrakcyjnych cenach firma PHU 
CHOJNACKI w Opatówku, ul. Rogatka 9a, tel.: (0-62) 
76-70-688. 

 

********** 
 

Firma działająca w branży drogowej poszukuje na terenie 
gminy Opatówek lub gmin sąsiadujących, w celu kupna lub 
dzierżawy, działki lub kilku sąsiadujących działek 
spełniających poniższe wymagania: 
1) powierzchnia: 3,0-5,0 ha z możliwością dojazdu po 

drodze utwardzonej (pożądane bliskie sąsiedztwo drogi 
krajowej lub wojewódzkiej) 

2) okolice działki pozbawione zabudowy mieszkaniowej 

3) bliskie sąsiedztwo bocznicy, stacji kolejowej lub 
odcinka toru kolejowego 

4) pożądane uzbrojenie terenu z możliwością
dostarczenia ok. 800 kW energii elektrycznej 

Jesteśmy zainteresowani kupnem lub dzierżawą
długoterminową. Telefon kontaktowy: (0-61) 871-09-59 lub 
668-870-222. 

 

********** 
 

Przyjmę tanio kierownictwo budowy (inspektora nadzoru). 
Telefon: (0-62) 75-334-61. 

 

********** 
 

Język polski - korepetycje, przygotowanie do egzaminu 
gimnazjalnego, matury. Tel. (0-62) 76-19-413, 602 878 035. 

 

********** 
 

Sprzedam szczenięta rodowodowe ras: 1) Dog niemiecki 
błękitny, 2) Sznaucer miniatura. Tel. 501-567-780 

 

********** 
 

Sprzedam Fiata Dukato Maxi, rok 94/95, stan bardzo dobry. 
Telefon: 602-177-245 

 

********** 
 

Sprzedam działkę rolno-budowlaną o pow. 0.37ha 
w Opatówku, ul. Św. Jana. Telefon: 602-834-926. 

 

********** 
 

Sprzedam 73 ary pod zabudowę, uzbrojona działka przy 
drodze. Wiadomość: 62/7612813, Piaskowa 2 w Opatówku. 

 

********** 
 

Sprzedam nowy piec c.o. miałowy 24h, moc 62kW, cena do 
uzgodnienia. Telefon: 62/76 70 176. 

 

********** 
 

Sprzedam trzy suczki dobermanki, pięknie ubarwione, 
pięciomiesięczne. Telefon: 691-407-399. 

 

********** 
 

Usługi asenizacyjne, Zbigniew Dybioch, tel.: 696-432-448 
 

********** 
 

Usługi pogrzebowe "HADES" - kompleksowa obsługa 24h, 
Cienia Trzecia nr 8, tel. 663-846-970, Kalisz-Winiary, ul. 
Nieszawska 12, Kalisz, ul. Kościuszki 16, tel. 601-194-483, 
601-631-851. 
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