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

NOWE INWESTYCJE W GMINIE 
 

Wiosenno-letni okres to doskonała pora na 
realizację zaplanowanych w gminie inwestycji. Niektóre 
z prac, np. zorganizowanie i wyposażenie laboratorium 
przy oczyszczalni ścieków w Opatówku, nie były
zaplanowane, lecz wynikały z bieżącej potrzeby 
(przypomnijmy, że oczyszczalnia ścieków została
zakupiona od syndyka masy upadłościowej PP "Hellena" 
S.A.). 
Inne prace - zakończone, lub będące w trakcie realizacji, 
to wiele zadań w zakresie drogownictwa: 
- ukończono przebudowę wraz z odwodnieniem 

ul. Kościelnej w Opatówku na dł. 428 mb; 
w następnej kolejności wykonany będzie chodnik 
z kostki brukowej; 

- ukończono modernizację drogi w Janikowie na 
dł. ok. 555 mb, gdzie wykonano dywanik asfaltowy; 

- w Nędzerzewie zakończono przebudowę drogi 
z nawierzchni gruntowej do nawierzchni z kruszywa 
naturalnego na dł. 1100 mb; 

- w trakcie jest modernizacja stacji uzdatniania wody 
w Tłokini Wielkiej polegająca na montażu filtrów 
i aeratorów do napowietrzania wody, budowie 
odstojnika, rozbudowie budynku stacji oraz 
modernizacji rozdzielni elektrycznej; 

- zakończono budowę chodnika w Józefowie wzdłuż
drogi krajowej nr 12 w kierunku Szczytnik; 

- trwają prace przy budowie chodnika wzdłuż ulicy św. 
Jana w Opatówku na dł. ok. 150 mb; wykonany 
został odcinek wzdłuż tej ulicy na odcinku od drogi 
krajowej do sklepu "Anna"; 

- trwa wymiana dachu na budynku szkolnym w Tłokini 
Wielkiej (dodatkowo uzyskano dofinansowanie 
z MEN); w innych placówkach oświatowych 

wykonane zostały bieżące naprawy i remonty 
(malowanie, wymiana okien itp.); 

- do końca tego roku planowane jest zamknięcie 
w stanie surowym budynku sali gimnastycznej 
w Chełmcach; 

- wykonana została modernizacja odcinka drogi 
Sierzchów - Rajsko poprzez powierzchniowe 
utrwalenie nawierzchni; 

- ogłoszone zostały przetargi na modernizację dróg: 
Cienia Folwark - Cienia Pierwsza, na zaporze 
w Szałe, ulicy Ludowej w Opatówku; wykonanie 
planowane jest jeszcze w bieżącym roku. 

 

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

NABÓR NA ST. DYREKTORA 
GIMNAZJUM W OPATÓWKU 

 

W związku z zakończeniem pięcioletniej 
kadencji dyrektora Gimnazjum w Opatówku Wójt Gminy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, ogłoszeniami 
w Głosie Wielkopolskim (26.06.2007r.), w Życiu Kalisza 
(27.06.2007r. i 04.07.2007r.) a także w Wiadomościach 
Gminnych (22.06.2007r.) i na stronie internetowej 
Urzędu Gminy Opatówek (19.06.2007r.) poinformował
o rozpoczęciu procedury naboru na to stanowisko. 

W dniu 13.07.2007r. Zarządzeniem Wójta 
Gminy Opatówek została powołana komisja konkursowa 
do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko 
dyrektora. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty (Dz. U. 
z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) 
komisja została powołana w 11 osobowym składzie: 
trzech przedstawicieli organu prowadzącego szkołę 
(tj. Wójta Gminy Opatówek), trzech przedstawicieli 
organu sprawującego nadzór pedagogiczny 
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(tj. Kuratorium Oświaty w Poznaniu), dwóch 
przedstawicieli rady pedagogicznej gimnazjum, dwóch 
przedstawicieli rodziców dzieci z gimnazjum, jeden 
przedstawiciel związku zawodowego. 

Zgodnie z ogłoszeniem, oferty należało złożyć
do dnia 12 lipca 2007r. do godz. 15:00 w sekretariacie 
Urzędu Gminy w Opatówku. Do konkursu mogły
przystąpić osoby, które spełniają wymagania (posiadają
kwalifikacje) określone w ustawie o systemie oświaty 
oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej 
i Sportu z dnia 6 maja 2003r. w sprawie wymagań, jakim 
powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko 
dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze, 
w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. z dn. 
21.05.2003r. ze zmianami). W wymaganym terminie 
oferty złożyło dwóch kandydatów: Pani Jolanta 
Pokojowa obecna wicedyrektor Szkoły Podstawowej 
w Opatówku i Pani Elżbieta Rogozińska dotychczasowa 
dyrektor Gimnazjum w Opatówku. 

W dniu 24 lipca 2007r. w Urzędzie Gminy 
w Opatówku Komisja konkursowa przeprowadziła
postępowanie konkursowe. Procedura posiedzenia 
komisji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003r. 
w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora 
szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej 
(Dz. U. z 2003r. Nr 189, poz. 1855) zawiera m.in.: 
czynności sprawdzające (termin złożenia oferty, 
kompletność dokumentów, spełnienie 
wymagań/kwalifikacji) oraz ocenę merytoryczną
kandydata (po przedstawieniu koncepcji funkcjonowania 
i rozwoju szkoły oraz odpowiedzi na pytania zadawane 
przez członków komisji). Komisja konkursowa 
stwierdziła: 1. posiadanie odpowiednich kwalifikacji 
przez obu kandydatów, 2. w przypadku Pani Jolanty 
Pokojowej komisja konkursowa stwierdziła brak 
dołączonego do oferty dokumentu o nazwie "akt nadania 
stopnia nauczyciela dyplomowanego" (przedłożone 
zaświadczenie ze względów proceduralnych uznane 
zostało jako niewystarczające), 3. w przypadku Pani 
Elżbiety Rogozińskiej przedstawiona koncepcja 
funkcjonowania i rozwoju szkoły, prezentacja kandydata 
nie uzyskała akceptacji komisji konkursowej 
(w głosowaniu tajnym 4 głosy oddane na TAK, 7 głosów 
oddanych na NIE). W ramach procedury konkursowej 
Komisja nie wyłoniła kandydata na stanowisko 
dyrektora. Wobec powyższego postępowanie 
konkursowe nie zostało rozstrzygnięte. 

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty jeżeli 
w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, wójt 
powierza to stanowisko ustalonemu przez siebie 
kandydatowi. W takim przypadku nie jest możliwe 
przeprowadzenie ponownego konkursu. Procedurę
naboru kontynuuje organ prowadzący szkołę, który 
zasięga opinii rady szkoły (w gimnazjum nie została
utworzona) i rady pedagogicznej o kandydacie, którego 
zamierza powołać na stanowisko dyrektora danej szkoły. 
Zebranie rady pedagogicznej, zgodnie z pismem Wójta 
z dn. 26.07.2007r. zwołane przez dyrektora gimnazjum, 
odbyło się w dniu 7 sierpnia. Na powyższym spotkaniu 
Wójt Gminy przedstawił obecnym dotychczasowy 
przebieg postępowania oraz kandydata na stanowisko 
dyrektora w osobie Pani Jolanty Pokojowej. Rada 
pedagogiczna w głosowaniu zaopiniowała negatywnie 
przedstawionego kandydata. W uzasadnieniu pisemnym 

czytamy: "Rada pedagogiczna Gimnazjum w Opatówku 
wyraża dezaprobatę dla kandydata niewyłonionego 
w drodze konkursu. Obecny dyrektor cieszy się
zaufaniem rady pedagogicznej, w związku z tym grono 
nauczycielskie zdecydowanie popiera p. Elżbietę
Rogozińską i nie akceptuje powołania osoby 
z zewnątrz". Wobec faktu iż w opinii nie przedstawiono 
uzasadnionych zastrzeżeń do proponowanego 
kandydata - ponadto opinia powyższa nie ma prawnie 
charakteru wiążącego, a proponowany w opinii ponowny 
konkurs byłby sprzeczny z prawem - organ prowadzący 
nie przychylił się do wyrażonych w piśmie sugestii. 

Dokumentację kandydata, który posiada 
wszelkie wymagane prawem kwalifikacje należy
przesłać do organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 
Jeżeli kuratorium, w terminie 14 dni, nie zgłosi 
umotywowanego zastrzeżenia wójt powierza danemu 
kandydatowi stanowisko na okres 5 lat. Stosowne pismo 
w dniu 09.08.2007r. wraz z dokumentacją Wójt Gminy 
Opatówek przesłał do Kuratorium Oświaty w Poznaniu. 

W dniu 21 sierpnia br. odbyło się posiedzenie 
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia. Obecni 
Radni Gminy Opatówek na czele z Przewodniczącym 
Komisji Panem Stanisławem Kusiem rozpatrzyli pismo 
skierowane od Rady Pedagogicznej w powyższej 
sprawie. W stanowisku komisji czytamy: "Odpowiadając
na przesłane pod adresem Komisji Oświaty, Kultury, 
Sportu i Zdrowia pismo Rady Pedagogicznej Gimnazjum 
w Opatówku z dnia 09.08.2007 r. (data wpływu do 
Urzędu Gminy 13.08.2007 r.) informujemy co następuje: 
1. Organizacja, tok przeprowadzenia oraz ustalenia 

wyniku konkursu ogłoszonego na stanowisko 
Dyrektora Gimnazjum w Opatówku z dnia 
26.06.2007r. (ogłoszenie konkursu w Głosie 
Wielkopolskim) nie wykazują naruszenia 
obowiązujących procedur w tym zakresie. 

2. Z uwagi na nierozstrzygnięty wynik tego konkursu 
Wójt Gminy Opatówek, w piśmie do Kuratorium 
Oświaty w Poznaniu znak ZEAS 4317/175/07 z dnia 
09.08.2007 r., wskazał - jako kandydata na 
Dyrektora Gimnazjum w Opatówku - Panią Jolantę
Pokojową

Biorąc pod uwagę powyższe fakty Komisja 
Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Gminy 
Opatówek nie widzi przesłanek do podjęcia, pod 
adresem Pana Wójta, działań zmierzających do zmiany 
jego decyzji z dnia 9 sierpnia br. Jakakolwiek aktualnie 
interwencja Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia 
Rady Gminy Opatówek w tej sprawie byłaby sprzeczna 
z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 roku 
o systemie oświaty." 
W dalszej części posiedzenia komisji kandydat 
wskazany przez Wójta Gminy Opatówek na stanowisko 
dyrektora gimnazjum - Pani Jolanta Pokojowa - 
przedstawiła zebranym swoją "Koncepcję
funkcjonowania i rozwoju szkoły". Do prezentowanej 
przez kandydata koncepcji funkcjonowania i rozwoju 
szkoły obecni na posiedzeniu członkowie Komisji nie 
wnieśli zastrzeżeń.
W dniu 24.08.2007r. do tut. urzędu wpłynęło pismo, 
w którym czytamy: "Działając na podstawie art. 36a ust. 
4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) 
Wielkopolski Kurator Oświaty wyraża zgodę na 
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powierzenie stanowiska dyrektora Pani Jolancie 
Pokojowej w Gimnazjum w Opatówku". 
Wobec akceptacji kandydata przez Wielkopolskiego 
Kuratora Oświaty w Poznaniu Wójt Gminy Opatówek 
Sebastian Wardęcki w dniu 27.08.2007r. na stanowisko 
Dyrektora Gimnazjum w Opatówku powołał Panią
Jolantę Pokojową.
Krzysztof Dziedzic - Sekretarz Gminy Opatówek 

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

ŻYCZENIA NA NOWY 
ROK SZKOLNY 

 

Nie tak dawno życzyliśmy uczniom 
i nauczycielom udanego wypoczynku po pełnym pracy 
roku szkolnym, a już zbliża się kolejne 10 miesięcy 
wytężonej pracy i aktywności umysłowej. Oby 
nadchodzące miesiące upłynęły pod znakiem 
satysfakcji, zadowolenia i wywiązywania się ze 
szkolnych obowiązków. Życzymy, zarówno uczniom, jak 
i nauczycielom owocnej pracy, doskonałych wyników 
w nauce i wielu osiągnięć sportowych. 
 

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

WIADOMOŚCI SZKOLNE 
 

GIMNAZJUM W OPATÓWKU 
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 
 

21 czerwca w Gimnazjum w Opatówku odbyło
się uroczyste pożegnanie uczniów klas III, którzy 
ukończyli szkołę. 78 absolwentów z wychowawcami 
(Elżbieta Wojciechowska, Barbara Wrześniewska, 
Honorata Warszewska), nauczyciele, zaproszeni goście 
oraz rodzice wzięli udział w mszy świętej, którą odprawił
w ich intencji proboszcz parafii, ks. prałat dr Władysław 
Czamara. 

Dalsza część uroczystości odbyła się w szkole. 
15 najlepszych absolwentów otrzymało laur "Złotego 
Absolwenta", niemała grupa otrzymała również
świadectwa ukończenia szkoły z wyróżnieniem. Ich 
rodzicom wręczono listy gratulacyjne. Uczniowie, którzy 
wyróżnili się zaangażowaniem w pracy w kołach 
zainteresowań oraz organizacjach otrzymali pamiątkowe 
dyplomy i nagrody. Najlepsi sportowcy otrzymali 
dyplomy i medale. Wręczono także nagrodę Wójta 
Gminy Opatówek najlepszym absolwentom szkoły -
Sarze Żywiołowskiej, która przez trzy lata uzyskiwała
wysokie wyniki w nauce, jednocześnie aktywnie działała
na rzecz szkoły, godnie ją reprezentowała; oraz 

Michałowi Kawali, który został finalistą Wojewódzkiego 
Konkursu Fizyki, miał też wysokie osiągnięcia w sporcie. 
Był to też moment na podziękowania dla rodziców za 
trzyletnią pracę na rzecz szkoły. 
Tradycyjnie trzecioklasiści pozostawili swoim młodszym 
kolegom upominek. Tym razem jest to aparat cyfrowy 
oraz bindownica. Wśród uczniów klas I-II nagrodą Wójta 
Gminy wyróżniono Ewę Dobrzańską oraz Damiana 
Pietrasiaka - oboje za wybitne osiągnięcia sportowe. 
Bardzo duża grupa uczniów klas I i II otrzymała świadec-
twa promocyjne z wyróżnieniem oraz "Złote tarcze". 
 

********** 
 

SZKOŁA PODSTAWOWA W CIENI DRUGIEJ 
 

IV Gminne Prezentacje Teatrzyków Lalkowych 

W Szkole Podstawowej w Cieni Drugiej po raz czwarty 
odbyły się Prezentacje Teatrzyków Lalkowych. Obok 
organizatorów wzięły w nich udział dzieci ze Szkoły
Podstawowej w Sierzchowie i ze Szkoły Podstawowej 
w Opatówku. Gośćmi uroczystości byli: Wójt Gminy 
Opatówek p. Sebastian Wardęcki i Wiceprzewodniczący 
Rady Gminy p. Stanisław Kuś. Uczniowskie 
przedstawienia zostały zdominowane przez tematykę
leśno-ekologiczną, choć zaprezentowany został też
spektakl oparty na motywach bajki "Szewczyk 
Dratewka". Słodki poczęstunek dla wszystkich 
uczestników imprezy przygotowała Rada Rodziców ze 
Szkoły Podstawowej w Cieni Drugiej. 
 
Program "Uczniowie z Klasą"

Dobiegł końca rok szkolny 2006/2007, czas więc
na podsumowania. W czerwcu nasza szkoła otrzymała
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zaświadczenie potwierdzające nasz udział w programie 
"Uczniowie z klasą", który jest częścią akcji "Szkoła
z klasą". Na początku roku szkolnego nasi uczniowie 
pod opieką pani mgr Agnieszki Nieborak postanowili 
realizować swoje projekty edukacyjne. Dwie 
sześcioosobowe grupy przez cały rok szkolny 
realizowały projekty zaliczane do grupy "Pomagam 
innym (projekty społeczne)". 

Pierwsza grupa realizowała projekt mający na 
celu zachęcić koleżanki i kolegów do czytania utworów 
literackich, a także do twórczej aktywności. Uczniowie, 
trzy razy w tygodniu - w poniedziałki, środy i piątki - 
czytali koleżankom i kolegom krótkie utwory poetyckie 
lub prozatorskie. Uczniowie do realizacji projektu 
przystąpili z entuzjazmem. Bardzo sprawnie zaplanowali 
działania i podzielili się obowiązkami. Na zakończenie 
projektu zorganizowali bajkowy bal, zaprosili wszystkich 
uczniów i nauczycieli, na ścianach sali wyeksponowali 
namalowane przez dzieci prace, przygotowali konkursy 
z nagrodami. Na zakończenie podzielili się ze 
wszystkimi swoimi wrażeniami z realizacji projektu. 
Działania podjęte przez uczniów pomogły w rozwijaniu 
umiejętności uważnego słuchania, poznane utwory 
wzbogaciły wyobraźnię młodszych uczniów. Cieszymy 
się, że wytrwali w swoim postanowieniu i z zapałem 
realizowali zaplanowane działania. 
 

Grupa druga postanowiła pomóc dzieciom 
z Domu Dziecka w Kaliszu. Wiele radości sprawiło im 
przygotowanie plakatów informacyjnych, dotyczących 
zbiórki słodyczy w naszej szkole. Przeprowadzona przez 
nich zbiórka zakończyła się powodzeniem. Sami 
wystąpili z inicjatywą, aby przygotować program 
artystyczny i odwiedzić z nim swoich sąsiadów tuż przed 

Bożym Narodzeniem. Byli bardzo przejęci, gdy 
redagowali pismo do sołtysów okolicznych wsi, w którym 
prosili o zgodę na przeprowadzenie zbiórki pieniędzy 
i o poinformowanie mieszkańców o ich przedsięwzięciu. 
Wszystkim, którzy okazali sympatię naszym uczniom 
i wsparli ich akcję, serdecznie dziękujemy. Zebrane 
w ten sposób pieniądze przeznaczyli oni na zakup gier 
planszowych i środków higieny, które osobiście 
przekazali wychowankom placówki w Kaliszu. Wizyta ta 
była dla nich ogromnym przeżyciem. Bardzo się cieszyli 
z serdecznego przyjęcia. Dzieci czerpały radość z tego, 
że robią coś dla innych. Już w trakcie realizacji tego 
projektu wielokrotnie wyrażały chęć pomagania innym 
w kolejnych latach. 

Akcja "Uczniowie z klasą" nie kończy się wraz 
z końcem roku szkolnego, we wrześniu ruszy kolejna jej 
edycja. Mamy nadzieję, że po wakacjach z nowymi 
siłami uczniowie przystąpią do opracowywania 
i realizowania kolejnych równie pomysłowych projektów. 
 
Dzień Dziecka w Szkole Podstawowej 
w Cieni Drugiej 

Z okazji Dnia Dziecka, 1 czerwca 2007 roku, 
odbył się w Szkole Podstawowej w Cieni Drugiej III Rajd 
Ekologiczno - Rekreacyjny, zorganizowany przez 

panią mgr Barbarę Ochocką i pana mgr Jerzego 
Dubanowicza. W tym roku do wspólnej zabawy 
zaprosiliśmy uczniów ze Szkoły Podstawowej 
w Sierzchowie, którzy przybyli na rajd pod opieką pani 
mgr Wiesławy Giercarz. Celem rajdu, podobnie jak 
w latach ubiegłych, było popularyzowanie aktywnych 
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form wypoczynku oraz uświadomienie dzieciom piękna 
najbliższej okolicy. Tradycją rajdu jest część 
konkursowa, podczas której dzieci miały możliwość 
wykazania się wiedzą z zakresu ekologii, a w tym roku 
szczególnie z zakresu edukacji leśnej. 

Organizatorzy, na trasie rajdu przygotowali dla 
uczestników pytania i zadania, które były odpowiednio 
punktowane. Wszyscy uczestnicy rajdu wykazali się
doskonałą wiedzą na temat ochrony lasu, jego 
mieszkańców i zasad gospodarowania odpadami. 
W konkursie pierwsze miejsce zdobyli uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej w Sierzchowie. 

Na zakończenie rajdu pani dyrektor mgr Olga 
Woźniak wręczyła uczestnikom pamiątkowe dyplomy. 

Kontynuacją zajęć rekreacyjno - wychowaw-
czych odbywających się w naszej szkole z okazji Dnia 
Dziecka był piknik europejski, będący jednocześnie 

podsumowaniem tegorocznej działalności Szkolnego 
Klubu Młodego Europejczyka "Euroludek". 

Był to już drugi piknik zorganizowany przez 
działający przy naszej szkole klub. Impreza 
przygotowana przez panią mgr Agnieszkę Nieborak 
przeznaczona była dla wszystkich uczniów naszej 
szkoły. Celem pikniku było przybliżenie 
i utrwalenie wiadomości o Unii Europejskiej, 
doskonalenie umiejętności publicznej prezentacji 
własnej osoby, zgodnej współpracy w grupie, a także
rozwijanie inwencji twórczej. Uczniowie w pięciu grupach 
rywalizowali o tytuł "Znawcy Unii Europejskiej", wykazali 
się znajomością nazw państw i stolic europejskich, 
a także udowodnili, że nieobce są im nazwy zabytków 

oraz potraw, charakterystycznych dla poszczególnych 
państw należących do UE. 

W trakcie pikniku dziewczęta uczęszczające na 
zajęcia SKME zaprezentowały taniec pt. "Irlandzkie 
powitanie". Uczniowie wszystkich klas miło i kulturalnie 
bawili się, uczestnicząc w wielu wesołych zabawach 
ruchowych, integrujących wspólnotę uczniowską. Mamy 
nadzieję, że kolejny piknik europejski będzie równie 
udany. 
 
Wycieczka za makulaturę

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Cieni 
Drugiej zebrali najwięcej makulatury, biorąc udział
w projekcie edukacyjnym "Czas na papier", 
organizowanym przez Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli w Kaliszu i Związek Komunalny Czyste 
Miasto, Czysta Gmina. W nagrodę dzieci pojechały na 
wycieczkę do Poznania. Dzieci z Cieni zebrały najwięcej 
makulatury w dwóch kategoriach: największa zebrana 
ilość wśród szkół podstawowych i gimnazjów oraz 
największa zebrana ilość w przeliczeniu na jednego 
ucznia. W szkole od lat realizowany jest program 
ekologiczny, którego koordynatorem jest pani mgr 
Barbara Ochocka. W roku szkolnym 2006/2007 
osiągnięciem było uzyskanie certyfikatu podsumo-
wującego udział w akcji "Czas na papier". 

19 czerwca w Poznaniu dzieci zwiedziły
Palmiarnię i ZOO. Wcześniej były w Zakładzie 
Unieszkodliwiania Odpadów Orli Staw w Prażuchach. 
O problemach związanych z gospodarką odpadami, 
uczestnikom wycieczki opowiadał towarzyszący im 
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przedstawiciel związku pan Tomasz Marszał. Dodać
trzeba, że Czyste Miasto, Czysta Gmina sfinansowało
zarówno wycieczkę dzieci do Poznania, jak i wyjazd do 
Prażuch. Szkoła w Cieni dostała również nagrodę
pieniężną z przeznaczeniem na zakup pomocy 
naukowych. 

 
********** 

 
ZESPÓŁ SZKÓŁ W TŁOKINI WIELKIEJ 
 

Akademia Przedsiębiorczości 
W roku szkolnym 2006/2007 w Gimnazjum 

w Tłokini Wielkiej realizowany był program zajęć 
pozalekcyjnych "Pakiet Wrześniowy - Akademia 
Przedsiębiorczości” - autorski program Fundacji 
Komandor. W programie wzięło udział 11 uczniów klasy 
III i 7 uczniów klasy II. 

Organizatorką zajęć była przeszkolona przez 
fundację nauczycielka matematyki mgr Katarzyna 
Wyborna. Opiekunka grupy przeprowadziła cykl zajęć 
z młodzieżą, w trakcie których uczestnicy poznali 
podstawowe zagadnienia dotyczące przedsiębiorczości, 
ekonomii, zarządzania, marketingu, finansów, podatków 
i ubezpieczeń. Miały one na celu zapoznanie młodzieży
z zasadami nowoczesnej przedsiębiorczości, przy 
wykorzystaniu technik komputerowych i Internetu. 
Zdobyte wiadomości uczniowie musieli zastosować
w praktyce, tworząc własne miniprzedsiębiorstwo, 
przeprowadzając debatę europejską i publikując swoją
ofertę w Internecie. W ramach zajęć uczniowie 
odwiedzili firmę Leco - Bis oraz gościli urzędnika Urzędu 
Skarbowego w Kaliszu. 
 
Po zakończeniu programu, Gimnazjum w Tłokini Wielkiej 
otrzymało certyfikat, a uczniowie: Edyta Wilner, Julita 
Buś, Aleksandra Wojtaszak, Jakub Kopeć, Patryk 
Gustowski, Damian Nowakowski, Mateusz Wawrzyniak, 
Adam Kocemba, Adam Wilczyński, Magdalena Sipajło, 
Agnieszka Janiak, Patrycja Sierońska, Daria Majewska, 
Bartosz Wojtaszczyk, Michał Misiak, Piotr Witkowski, 
Paulina Wilczyńska i Wojciech Ratajczyk otrzymali 
dyplomy uczestnictwa w multimedialnym kursie 
przedsiębiorczości Pakiet Wrześniowy - Akademia 
Przedsiębiorczości edycja 2006/2007. 
 

mgr Katarzyna Wyborna 
 

Czytanie bajek 
"Cóż może być bardziej cennego 
od codziennych spotkań z mądrymi książkami" 
(Lew Tołstoj) 
 

W roku szkolnym 2006/2007, w ramach akcji "Czytanie 
jest dla umysłu tym, czym dla ciała gimnastyka", 
w oddziale przedszkolnym oraz w klasach I-III szkoły
podstawowej została przeprowadzona akcja czytania 
bajek przez babcie naszych uczniów. Cieszyła się ona 
dużym zainteresowaniem, w związku z tym w następ-
nym roku szkolnym zamierzamy ją kontynuować.
Akcję tę zapoczątkowała mieszkanka Opatówka Pani 
Marianna Kocemba, autorka wielu książek, baśni, 
legend, opowiadań, wspomnień i bajek dla dzieci. 

Wszystkim Babciom, które poświęciły nam swój czas 
składamy serdeczne podziękowania. 
 

Nauczyciele Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej 
 
Konkurs matematyczny 

5 czerwca 2007 roku w Zespole Szkół w Tłokini 
Wielkiej odbył się II Szkolny Konkurs Matematyczny 
"Mistrz Matematyki" przeznaczony dla uczniów szkoły
podstawowej. Pomysłodawczynią i organizatorką była
pani mgr Katarzyna Wyborna. W konkursie wzięło udział
90 uczniów klas I - VI, którzy próbowali swoich sił
w różnego typu zadaniach dostosowanych do kategorii 
wiekowych. Mistrzami poszczególnych klas zostali: 
- Klasa I: Mateusz Klimiński, Adam Bartosz 
- Klasa II: Joanna Pomykała
- Klasa III: Eryk Duster 
- Klasa IV: Karolina Król, Ola Raszewska 
- Klasa V: Marcin Janiak 
- Klasa VI: Daniel Wolf, Marcela Raszewska 
 

mgr Katarzyna Wyborna 
 
Program "Szkoła Zarządzająca Wiedzą"

Podejmowanie nowych wyzwań i zdobywanie 
kolejnych umiejętności to zadania na dziś. Aby temu 
sprostać, w roku szkolnym 2006/2007 88 uczniów 
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Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej przystąpiło do realizacji 
programu Szkoła Zarządzająca Wiedzą. W szkole 
podstawowej - klasa V, a w gimnazjum klasy I, II i III 
zmagały się z wieloma zadaniami i rozwiązywały kolejne 
problemy. Podczas realizacji programu uczniowie 
zdobywali umiejętności planowania, zdobywania wiedzy, 
twórczego myślenia, prezentacji wiedzy i samooceny. 
Uwieńczeniem zmagań było zdobycie tytułu "Menedżera 
wiedzy". Tytuł taki otrzymało 11 uczniów szkoły
podstawowej i 26 uczniów gimnazjum. Program będzie 
realizowany w kolejnych latach. 
 
Uroczystość ukończenia klasy VI 

Koniec roku w szkołach to czas wytężonej pracy 
i oczekiwania na wymarzone wakacje. Nie inaczej było
w Zespole szkół w Tłokini Wielkiej. W szczególności 
klasa VI przeżyła moment ukończenia nauki. 
22 absolwentów w szkole podstawowej miało swoją
uroczystość 22 czerwca 2007 roku. Uczniowie 
zaprezentowali się w programie artystycznym 

"Dziękujemy za wszystko". Miłą niespodzianką był
polonez w wykonaniu absolwentów, którym rozpoczęli 
swój bal. Po wakacjach wszyscy uczniowie rozpoczną
naukę w Gimnazjum w Tłokini Wielkiej. Serdecznie 
dziękuję wszystkim za pomoc w przygotowaniu 
uroczystości. 
 

Wychowawca mgr Marlena Pilarczyk 
 
Uroczystość ukończenia gimnazjum 

Mury naszej szkoły opuściła kolejna grupa 
uczniów. Uroczyste ukończenie szkoły miało miejsce 

21 czerwca 2007 roku. Uczniowie w swoim programie 
artystycznym zatytułowanym "Ile razem dróg 
przebytych?" powrócili wspomnieniami do pierwszych lat 
nauki w naszej szkole. W przygotowanej prezentacji 
uczestnicy uroczystości obejrzeli ciekawe fotografie 
z życia szkolnego. Wiersze i piosenki wyśpiewane w po-
dzięce wychowawcom i nauczycielom stanowiły uwień-
czenie uroczystości oficjalnej, po której, już w strojach 
mniej oficjalnych, wszyscy świetnie bawili się na balu. 

Była to grupa młodzieży, która dała nam 
wszystkim wiele satysfakcji. Egzamin gimnazjalny w tym 
roku wypadł bardzo dobrze. Średnia wyniosła 71,7 
punktów na 100 możliwych do uzyskania, czyli o 16,06 
punktów powyżej średniej uzyskanej w województwie 
wielkopolskim. Bardzo nas cieszy ten fakt, ponieważ
mamy świadomość, że z tak wysoką średnią nasi 
uczniowie po wakacjach rozpoczną naukę w szkołach, 
które sobie wymarzyli. 
 

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

TURNIEJ WSI 
I ESTRADA FOLKLORU 

 

12 sierpnia odbyła się kolejna edycja 
Wielkopolskiej Estrady Folkloru promująca rodzimą
muzykę, sztukę i obyczaje. W Opatówku imprezę tę,
organizatorzy i gospodarze: Gminny Ośrodek Kultury 
i Urząd Gminy, połączyli z Turniejem Wsi, w którym 
wzięło udział 10 wsi sołeckich naszej gminy. Gościliśmy 
także samorząd gminy Perzów, z której Pani Wójt 
chciała zapoznać się z organizacją podobnych imprez 
oraz z funkcjonowaniem Koła Gospodyń Wiejskich. 
Na estradzie wystąpili: Kapela z Brzezin, Zespół

Brzezinianki, Zespół Śpiewaczy Opatowianie, Kapela 
Liskowianie, Zespół Przyranianki, Zespół Liskowianki, 
Zespół Pieśni i Tańca Gorzyczanie, Zespół Piwonice, 
Kapela Furmany, Zespół Folklorystyczny Goliniacy, 
Zespół Tańca Ludowego Żegociwianie, Zespół
Korzeniewianki. Przybyli także twórcy ludowi, m.in. 
garncarze, hafciarki i koronkarki, słomkarze, malarstwo 
na szkle, wyroby z wikliny a także rzeźba w drewnie. 
Wystawione na stoiskach dzieła można było zakupić.

Najwięcej jednak emocji wzbudziła rywalizacja 
w Turnieju Wsi, w którym przedstawiciele 10 wsi 
sołeckich zmagali się w konkurencjach: wiedzy o gminie, 
przelewania wody, jazdy na nartach, obieraniu 
ziemniaków, biciu piany z białek, wiązaniu krawatów, 
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przeciągania liny i rzutu lotka do tarczy. 
Najsympatyczniejszy i najtrudniejszy dla jury był konkurs 
Małej Miss Gminy Opatówek, bowiem wszystkie 
reprezentantki ujęły zarówno widzów, jak i jurorów swoją
urodą, elokwencją i odwagą. Zwyciężyła Julia 
Kwiecińska z Józefowa. Niepokonana w turnieju okazała
się drużyna z Chełmc, drugie miejsce zajęła Tłokinia 
Wielka a trzecie drużyna z Rajska. 

Po zakończeniu turnieju i estrady folkloru mieszkańcy 
i goście bawili się na zabawie tanecznej przy muzyce 
lokalnego zespołu. 
Organizatorzy serdecznie dziękują OSP w Opatówku za 
prace porządkowe i zabezpieczenie terenu oraz 
sponsorom, którzy jak zwykle nie odmówili pomocy. 
Wśród nich byli: pp. Krystyna i Grzegorz Olczakowie 
z Opatówka, p. Wiesław Olejnik z Józefowa oraz 
Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. 
 

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

GMINNE ZAWODY 
SPORTOWO - POŻARNICZE 

 

W niedzielę 17 czerwca na boisku sportowym 
w Rajsku przeprowadzone zostały doroczne zawody 
młodzieży strażackiej, w których udział wzięło 18 drużyn 
pożarniczych, w tym 6 drużyn żeńskich z siedmiu 
Ochotniczych Straży Pożarnych. 

OSP w Tłokini Wielkiej przygotowała 5 drużyn - w tym 
3 żeńskie, po 3 drużyny - w tym po jednej dziewczęcej 
przygotowały OSP Chełmce, Opatówek i Rajsko, 2 dru-
żyny męskie wystawiła OSP Cienia Druga, po 1 drużynie 

jednostki z Michałowa Drugiego i Sierzchowa. Zawody 
rozegrane zostały w dwóch grupach wiekowych: 
pierwsza grupa do lat 16, druga grupa powyżej lat 16; 
w konkurencjach biegi sztafetowe z przeszkodami, 
rozwinięcie bojowe sprzętu i ćwiczenia bojowe z wodą.

Zawody miały uroczystą oprawę tak, jak 
nakazuje ceremoniał strażacki. Pododdziały
młodzieżowych drużyn przemaszerowały spod szkoły na 
plac ćwiczeń przy dźwiękach marsza orkiestry dętej 
OSP i zespołu tanecznego marżonetek z Rajska. 
Komendant zawodów dh Stanisław Baran złożył
meldunek Wójtowi Gminy dh Sebastianowi 
Wardęckiemu o pełnej gotowości do rozpoczęcia 
zawodów, który dokonał oficjalnego otwarcia Gminnych 
Zawodów Sportowo -Pożarniczych w Rajsku, po czym 
nastąpiło uroczyste wciągnięcie flagi państwowej na 
maszt przy dźwiękach mazurka Dąbrowskiego. 

Widowiskiem budzącym największe 
zainteresowanie licznie zgromadzonych widzów, 
młodzieży i zaproszonych gości, wśród których był
Przewodniczący Rady Gminy dh Andrzej Michalski oraz 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Paweł Bąkowski, były
czterogodzinne zmagania wszystkich drużyn 
o osiągnięcie najlepszych wyników i zajęcie najlepszych 
miejsc w konkurencjach sztafetowych i ćwiczeniach 
bojowych. Zawody sędziowała 12 osobowa komisja 
sędziowska składająca się m.in. z członków OSP gminy 
Brzeziny, której przewodniczył - jako sędzia główny - mł.
kpt. Maciej Saganowski z Komendy Miejskiej PSP 
w Kaliszu. 

Młodzież strażacka wykazała się dobrym 
przygotowaniem, znajomością regulaminów do 
wykonywania ćwiczeń sportowych rozwinięcia sprzętu 
oraz umiejętnościami w posługiwaniu się sprzętem 
mechanicznym w bojówce, co zaowocowało w klasyfi-
kacji generalnej i szlachetnym współzawodnictwie 
osiągnięciem najlepszych wyników. 

Punktem kulminacyjnym zawodów było
ogłoszenie wyników przez sędziego głównego i wręcze-
nie pucharów, dyplomów okolicznościowych i nagród 
pieniężnych. Cztery pierwsze miejsca w klasyfikacji 
generalnej zajęły dziewczęta i chłopcy z OSP Tłokinia 
Wielka, drugie miejsca zawodnicy z Chełmc, Rajska, 
Cieni Drugiej, trzecie miejsca zajęły 2 drużyny z Rajska 
i Chełmc. 

Wójt Gminy dh Sebastian Wardęcki wręczył
drużynom za I miejsce piękne puchary, a dh Bogdan 
Marszał przewodniczący komisji d/s młodzieży wręczył
wszystkim drużynom dyplomy za udział w zawodach 
i zajęte miejsca w klasyfikacji ogólnej. Komisja nagród 
pod przewodnictwem skarbnika Zarządu Oddziału
Gminnego Związku dh Mariusza Małoburskiego ogłosiła
wysokość nagród pieniężnych ze środków budżetowych 
gminy, za zajęte miejsca i za udział wszystkich 
jednostek OSP w zawodach. 
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Po raz pierwszy na tegorocznych, zawodach 
z inicjatywy i fundacji Wójta Gminy, wszystkie drużyny 
i osoby im towarzyszące otrzymały bony konsumpcyjne 
na bardzo smaczną grochówkę, którą przygotowały
panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Rajska na czele 
z przewodniczącą panią AleksandrąWszędobył.

Końcowym akcentem zawodów było wystąpienie 
Wójta Gminy dh Sebastiana Wardęckiego, który 
w ciepłych i serdecznych słowach podziękował
zawodnikom - młodym strażakom za ich wysiłek, 
poświęcenie, za piękne widowisko, które dostarczyło
widzom tyle wspaniałych emocji. 

W imieniu organizatorów zawodów dh 
Aleksander Korzeniowski - prezes Zarządu Oddziału
Związku OSP złożył podziękowanie tym wszystkim, 
którzy byli organizatorami i uczestnikami zawodów: 
- komisji sędziowskiej, która sprawnie, obiektywnie 

i bez protestów przeprowadziła zawody, 
- Ochotniczej Straży Pożarnej i orkiestrze dętej 

w Rajsku za podjęcie się po raz drugi obowiązków 
gospodarza zawodów i wywiązania się wzorowo ze 
wszystkich zadań organizacyjnych, 

- członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich z Rajska za 
przygotowanie pysznej grochówki, która była
zasłużonym posiłkiem dla zawodników, komisji 
i zaproszonych gości, 

- pani dr Elżbiecie Kawalowej i jej pielęgniarkom za 
bezinteresowne służenie pomocą lekarską na 
wypadek takiej potrzeby. 

Szczególne podziękowanie zostało skierowane do 
młodzieży strażackiej, do naczelników i opiekunów 
wszystkich OSP za przygotowanie zawodników do 
tegorocznych zawodów, do zaproszonych gości i licznie 
zgromadzonych kibiców i sympatyków strażaków za 
dopingowanie do końca swoich faworytów. 
 

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

POWIATOWE ZAWODY 
SPORTOWO - POŻARNICZE 

 

W dniu 19 sierpnia 2007r. w Brzezinach odbyły
się IX Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze. 
O prymat w powiecie walczyło 9 żeńskich i 11 męskich 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych - zwycięzców 
zawodów gminnych. Gminę Opatówek reprezentowały
dwie drużyny z OSP w Tłokini Wielkiej. Chłopcy nie 

uniknęli drobnych błędów i zajęli ostatecznie ósme 
miejsce, jednak dziewczęta z Tłokini nie pozostawiły

cienia wątpliwości kto jest najlepszy w powiecie wśród 
żeńskich MDP i zdecydowanie wygrały rywalizację
zdobywając tytuł Mistrzyń Powiatu. Warto dodać,
że reprezentująca naszą gminę drużyna z Tłokini jako 
jedyna wykonała obie konkurencje zawodów - bieg 
sztafetowy i rozwinięcie bojowe - bezbłędnie. 
Dziewczęta z Tłokini startowały w następującym 
składzie: Bach Klaudia, Dubiel Olimpia, Janiak 
Agnieszka, Kisiela Marta, Majewska Daria, Majewska 
Karolina, Palot Paulina, Pietrzak Agnieszka, Wilczyńska 
Sylwia, Wojtaszak Agnieszka. 
Najlepsze drużyny uczestniczące w zawodach otrzymały
nagrody rzeczowe, puchary i dyplomy. 
 

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

KONKURS WIEDZY O KALISZU 
I REGIONIE KALISKIM 

 

13 czerwca 2007 roku w sali recepcyjnej 
kaliskiego ratusza odbyło się podsumowanie konkursu 
"Wiedzy o Kaliszu i regionie kaliskim" 

Na XXIV już edycję tego konkursu wpłynęło 95 
prac z 18 szkół i bibliotek z terenu Kalisza, Jankowa 
Pierwszego (Gmina Blizanów), Rajska, Chełmc oraz 
Kokanina. Głównym organizatorem konkursu była po raz 
kolejny Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Asnyka 
w Kaliszu, zaś współorganizatorami - redakcja "Gazety 
Poznańskiej", "Ziemi Kaliskiej", Wydział Kultury i Sztuki, 
Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Kaliszu oraz 
Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" Wielkopolska 
Południowa. Tegoroczna edycja konkursu przebiegała
pod hasłem 750 rocznicy lokacji miasta Kalisza 
i uwzględniała kilka ważnych dla Kalisza rocznic - 750 
lecie obecności oo. Franciszkanów w Kaliszu, 400 
rocznicę śmierci Jana Zemełki, 90 rocznicę utworzenia 
w Szczypiornie obozu internowania dla legionistów 
I Brygady Józefa Piłsudskiego, 80-lecie powstania 
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Asnyka w Kaliszu, 
50-lecie powstania pisma regionalnego "Ziemia Kaliska", 
20-lecie powstania Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół
Nauk oraz 10 rocznicę wizyty w Kaliszu papieża Jana 
Pawła II. 

Jury w składzie: dr Grażyna Schlender - 
przewodnicząca, kierownik Filii nr 9 MBP, dr Danuta 
Wańka - sekretarz, wicedyrektor Książnicy 
Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu, Anna 
Woźniak - inspektor Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu 
i Turystyki Urzędu Miejskiego w Kaliszu, Bożena Szal - 



Wiadomości Gminne str. 10/14 

Truszkowska - dziennikarka "Ziemi Kaliskiej", po 
wnikliwym zapoznaniu się ze wszystkimi pracami, 
nagrodziło i wyróżniło 24 uczestników konkursu. 
Nagrodę Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 
otrzymała Monika Kaźmierczak z Zespołu Szkół
w Rajsku (opiekun: Anna Zimna). 
Dwa spośród 12 wyróżnień, przyznanych w dwóch 
kategoriach: ze względu na treść oraz ze względu na 
formę plastyczną prac, otrzymały także uczennice 
z Rajska: Patrycja Frankowska i Paulina Nowicka. 
 

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

WAKACJE 2007 
 

W okresie od 29.07 do 11.08.2007r., 42 dzieci 
z rodzin rolniczych z terenu Gminy Opatówek spędziło
wakacje w malowniczej nadmorskiej miejscowości 

Łukęcin k. Pobierowa. Organizatorem wakacyjnego 
wypoczynku było Stowarzyszenie Kalisz XXI wspólnie 
z Ministerstwem Sportu. Nasi koloniści mieli możliwość 
uczestnictwa w zajęciach sportowych, kulturalnych oraz 
krajoznawczych wycieczkach, dzięki którym poznali 
walory turystyczne Pomorza Zachodniego Polski. 
 
Natomiast w okresie od 03.08 do 12.08.2007r. kolejna 
grupa 15 dzieci z terenu Gminy Opatówek spędziła
atrakcyjny wypoczynek w uzdrowiskowej nadmorskiej 
miejscowości Kołobrzeg. Realizatorem wypoczynku 
o charakterze profilaktyczno - terapeutycznym była
Wielkopolska Fundacja ETOH Poznań. Turnus 
wypełniały kąpiele w morzu i długie spacery po plaży. 
Koloniści ponadto uczestniczyli w dyskotekach 

kolonijnych, zajęciach sportowych, grach zespołowych. 
Szczególną atrakcję stanowił chrzest kolonijny, który 
został poprowadzony przez Neptuna. Wszystkie dzieci 
wróciły z kolonii zadowolone, wypoczęte, opalone 
i ze wspaniałymi wspomnieniami. 
 

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

RAJD ROWEROWY 
 

Miłośnicy dwóch kółek wzięli udział w Gminnym 
Profilaktycznym Rajdzie Rowerowym na trasie 
Opatówek - Rożdżały, który zorganizowano 23 czerwca 

br. Po pokonaniu trasy, przy pięknej pogodzie, 
uczestnicy spotkali się w Rożdżałach, gdzie czekała na 
wszystkich ciepła, rumiana kiełbaska z chlebem 
i kwaszone ogórki. Napoje dla uczestników przekazała
P. Halina Sroczyńska. Zabawę, w której uczestniczyli 
zarówno młodsi jak i nieco starsi, zorganizował Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku we 
współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury i świetlicą

środowiskową "Słoneczko" w Opatówku w ramach 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2007 rok. Organizatorzy 
dziękują Ochotniczej Straży Pożarnej w Opatówku za 
zabezpieczenie trasy rajdu, dzięki czemu uczestnicy 
bezpiecznie dojechali do mety. 
 

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

INFORMACJE DLA ROLNIKÓW 
 

Zasady uzyskania zaświadczenia umożliwiającego 
wywóz ziemniaków do krajów Unii Europejskiej 

Przedmiotem wysyłki może być tylko jednolita 
partia ziemniaków. Ze zgłoszonej partii oraz ze 
wszystkich pozostałych ziemniaków uprawianych 
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w gospodarstwie pobierane są próby do badań
laboratoryjnych na obecność bakterii Clavibacter 
michiganensis ssp. sepedonicus.
Partia zgłoszona do wysyłki musi być przygotowana 
i złożona w pomieszczeniach, na które po pobraniu prób 
inspektor Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa nakłada plomby. Wysyłane partie muszą
być oznaczone. Po zakończeniu badań i nie 
stwierdzeniu obecności bakterii Clavibecter 
michiganensis ssp. sepedonicus inspektor wydaje 
zaświadczenie. 
Należy pamiętać o tym, że plomby z magazynów mogą
zdejmować tylko inspektorzy, załadunek odbywa się pod 
nadzorem Inspekcji, po załadunku pojazdy są
plombowane. Osoby zaangażowane w wysyłkę,
szczególnie kierowcy mają obowiązek zgłoszenia 
przesyłki funkcjonariuszom służby granicznej w miejscu 
przekraczania granicy Polski z innym krajem Unii 
Europejskiej i muszą podpisać stosowne oświadczenie 
przedłożone przez inspektora. 
KURENDA 

Urząd Gminy w Opatówku informuje rolników 
o obowiązku złożenia "Oświadczenia podmiotu 
działającego na rynku pasz do Powiatowego Lekarza 
Weterynarii o spełnieniu wymogów rozporządzenia 
Nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
12 stycznia 2005r ustanawiającego wymagania 
dotyczące higieny pasz". Wymagania te muszą spełnić
wszyscy rolnicy, którzy uprawiają zboża, rośliny 
okopowe i inne produkty stanowiące materiały paszowe, 
wszyscy którzy przechowują, transportują czy sprzedają
te produkty, a także rolnicy, którzy żywią zwierzęta 
paszami wyprodukowanymi tylko na własne potrzeby 
bądź paszami pochodzącymi z zakupu. Termin złożenia 
oświadczenia upływa 31.12.2007r. Mając na uwadze 
olbrzymią liczbę podmiotów które są zobowiązane do 
złożenia oświadczenia prosimy o jak najszybsze 
dopełnienie tego obowiązku. 
Oświadczenia na załączonym formularzu można 
składać:
- bezpośrednio do Powiatowego Inspektoratu 

Weterynarii w Kaliszu, ul. Warszawska 63a 
- w Urzędzie Gminy w Opatówku pok. nr 3 
- u Sołtysa (który zbiorowo przekaże je do Urzędu 

Gminy) 
Formularze w razie potrzeby można kserować, dostępne 
są również w gminie pok. nr 3 i na stronie internetowej 
www.wetgiw.gov.pl 
Należy nadmienić, że oświadczenie to, mimo iż dotyczy 
tej samej sprawy, nie jest tożsame ze składanym w 2005 
roku przez rolników "Zgłoszeniem do Powiatowego 
Lekarza Weterynarii (wnioskiem o rejestrację/ notyfika-
cję) podmiotu działającego na rynku pasz ustanawiają-
cym wymagania dotyczące higieny pasz." Po 1 stycznia 
2008 roku Inspekcja Weterynaryjna będzie bezwzględ-
nie wymagała przestrzegania od rolników stosowania 
pasz pochodzących wyłącznie z zakładów zarejestrowa-
nych lub zatwierdzonych zgodnie z rozporządzeniem. 
 

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

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO 
 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 
10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzysty-

wanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379) 
w dniach od 1 do 30 września 2007r. należy składać
w Urzędzie Gminy w Opatówku wnioski o zwrot 
podatku akcyzowego (druk wniosku dostępny 
w urzędzie oraz na stronie: www.bip.opatowek.pl). 

Zwrot przysługuje producentowi rolnemu, który 
był w posiadaniu lub współposiadaniu użytków rolnych, 
określonych w ewidencji gruntów i budynków, według 
stanu na dzień 1 kwietnia 2007 roku. Do wniosku należy
dołączyć faktury VAT albo potwierdzone za zgodność 
z oryginałem ich kopie (oryginały do wglądu), 
stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 
od 1 marca 2007r. do 31 sierpnia 2007r. (6 miesięcy 
poprzedzających miesiąc złożenia wniosku), oraz odpis 
z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku gdy 
producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru. 
W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego 
stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku 
przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do 
którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną
zgodę (na wniosku). Pisemna zgoda nie dotyczy 
współmałżonków. 
Wypłata kwoty zwrotu producentom rolnym nastąpi 
w terminie: 2-30 listopad 2007r. gotówką w kasie urzędu 
gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany 
we wniosku (dokładny termin wypłaty podany w decyzji). 

Zgodnie z art. 9 ust.1 w/w ustawy producent 
rolny, który pobrał nienależnie lub w nadmiernej 
wysokości zwrot podatku jest obowiązany do jego 
zwrotu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla 
zaległości podatkowych. 
Zwrot podatku w 2007 roku wynosi: 47,30 zł. x ilość 
ha użytków rolnych (limit roczny - 86 litrów na 1 ha 
użytków rolnych). 
 

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

ŚWIADCZENIA RODZINNE 
 

Sprawy świadczeń rodzinnych realizuje Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej. Druki dotyczące 
uzyskania świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 
2007/2008 można pobierać w pokoju nr 2 w Urzędzie 
Gminy (parter) w Opatówku. Wzorem roku ubiegłego, 
mając na uwadze ułatwienie procedury uzyskania w/w 
świadczeń, tj. uzyskania zaświadczeń o dochodach za 
2006 rok - osoby składające w GOPS wniosek 
o uzyskanie świadczeń rodzinnych, równocześnie mogą
złożyć - również w GOPS - wniosek adresowany do 
Drugiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu o wydanie 
zaświadczenia o dochodach. 
 

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

OGŁOSZENIA 
 
Drodzy Rodzice i Dzieci! 
Już niedługo rozpocznie się nowy rok szkolny. Dla dzieci 
nauka w szkole wiąże się z wielogodzinnym siedzeniem 
w ławce i związanym z tym brakiem odpowiedniej ilości 
ruchu. Niestety dla młodych organizmów (7-10 lat) są to 
olbrzymie przeciążenia, które w konsekwencji mogą
doprowadzić do powstania wad postawy. jak co roku, 
działająca od 2000 r. przy Gminnym Ośrodku Kultury 
w Opatówku, Sekcja "Gimnastyka i Samoobrona" 
zaprasza na zajęcia sportowo - rekreacyjne wszystkie 
dzieci w wieku 7-11 lat. Podczas wielu lat działalności, 
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dziesiątki dzieci zdobywały umiejętności z gimnastyki 
a także samoobrony. Zajęcia gimnastyczne dały
dzieciom satysfakcję oraz ogromną sprawność fizyczną,
która wyróżniała je spośród rówieśników. Zapisy do 
sekcji rozpoczną się od września w Gminnym Ośrodku 
Kultury, ul. Kościelna 2. Zajęcia prowadzi trener 
gimnastyki sportowej kl. II instruktor samoobrony mgr 
Roman Ekert. Telefon kontaktowy (0-62) 76-18-488. 

 

********** 
 

Program uroczystości: 
15:00 - msza św. w kościele p.w. Świętego 
 Michała Archanioła w Rajsku 
16:00 - przemarsz na boisko przy Zespole Szkół

w Rajsku 
16:15 - część obrzędowa 
16:40 - część artystyczna 
17:10 - występ zespołu Biesiada Polska z humorem 
19:40 - zabawa ludowa - zespół "IMPULS" 
22:00 - pokaz sztucznych ogni 
23:00 - zakończenie 
 

W ramach świętowania przygotowano wiele atrakcji 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

 

********** 
 

********** 
 

Serdecznie dziękujemy Wójtowi Gminy Opatówek za 
zakup farb do odnowienia przystanku autobusowego. 
Dzięki zaangażowaniu społecznemu mieszkańców 
przystanek został pomalowany. Dziękujemy za 
współpracę i zrozumienie, z którym się spotykamy coraz 
częściej, zarówno ze strony władz, jak również
mieszkańców. Rada Sołecka Wsi Józefów. 

 

********** 
 

W imieniu mieszkańców wsi Janików, na ręce Rady 
Gminy i Wójta Gminy Opatówek składają podziękowania 
mieszkańcy za wykonaną część drogi wsi Janików. 
Z poważaniem - sołtys Wawrzyniak. 

 

********** 
 

Koło Gospodyń Wiejskich w Opatówku dziękuje 
sponsorom za pomoc w zorganizowaniu Loterii Fantowej 
w dniu 12 sierpnia 2007r., a w szczególności: Halinie 
i Janowi Wolfom z Tłokini Wielkiej, Urszuli i Zbigniewowi 
Rychterom z Tłokini Kościelnej, Halinie i Julianowi 
Dobrzańskim z Opatówka, Urszuli i Stanisławowi 
Zymonom z Tłokini Wielkiej, Firmie ASO z Opatówka, 
Firmie LIDIA - sklep ogrodniczy z Opatówka, Grażynie 
Prus z Tłokini Wielkiej Marii i Ryszardowi Prusom 
z Cieni, Małgorzacie i Andrzejowi Sztrajtom z Opatówka, 
Jadwidze i Henrykowi Menclom z Opatówka, Marii 
i Wiesławowi Baranom z Tłokini Wielkiej. 

 

********** 
 

Dziękujemy Państwu Gilom z Józefowa za 
udostępnienie placu oraz akcesoriów służących do 
pomocy przy wykonywaniu szczepień dla zwierząt. Rada 
Sołecka Wsi Józefów. 

 

********** 
 

Informacja dla posiadaczy bydła: 
Paszport bydła lub jego duplikat należy odebrać
osobiście w biurze powiatowym. Odbierając paszport 
bydła należy sprawdzić poprawność zawartych w nim 
danych. Nieprawidłowe dane należy niezwłocznie 
zgłosić w biurze powiatowym w celu naniesienia korekty 
danych. 

 

********** 
 

W związku ze stwierdzeniem pryszczycy u zwierząt
w Wlk. Brytanii, Główny Lekarz Weterynarii apeluje do 
hodowców bydła, owiec, świń i innych 
parzystokopytnych o stosowanie się do poniższych 
zaleceń: poinformować lekarza weterynarii o zaobser-
wowanych zmianach w zachowaniu zwierząt (osowienie, 
brak apetytu, gorączka, ślinienie, kulawizna, pęcherze 
w jamie ustnej, nozdrzach, śluzawica). Do obsługi 
zwierząt w gospodarstwie należy używać odzieży
ochronnej, stosować zaostrzone zasady higieny, 
ograniczyć możliwość wchodzenia na teren 
gospodarstwa osób postronnych. 

 

********** 
 

Urząd Gminy w Opatówku przypomina o obowiązku 
wymiany książeczkowych dowodów osobistych na nowe 
dowody do końca 2007 roku. 

 

********** 
 

W Urzędzie Gminy w Opatówku, na tablicy ogłoszeń
został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczo-
nych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 
położonych we wsi Cienia Pierwsza. 

 

********** 
 

Urząd Gminy w Opatówku informuje, iż Przewodniczący 
Rady Gminy - Pan Andrzej Michalski - pełni dyżury 
w każdą środę w godz. od 1530 do 1630 w Urzędzie 
Gminy, pok. nr 11 (I piętro). 

Wójt Gminy Opatówek 
zaprasza na 

 
DOŻYNKI GMINNE 

oraz 
III Święto Pomidora i Warzyw 

 
2 września 2007 

boisko przy Zespole Szkół w Rajsku 

SZKOŁA MISTRZÓW 
TAŃCA "ESCUDO" 

Joanna Jaśko 
 

W ofercie: t. towarzyski dla 
dzieci, t. towarzyski dla dorosłych, 
t. nowoczesny, Salsa. 
Przyłącz się do nas i tańcz razem 
z nami ! 
 

Spotkanie organizacyjne: 
Termin:  14.09.2007 (piątek) 
Godz.     17.00 
Miejsce: GOK Opatówek, 
ul. Kościelna 2 
Informacje i zapisy: 660-448-147 
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Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Pan Paweł
Bąkowski pełni dyżury w każdy drugi i czwarty 
poniedziałek miesiąca w godz. od 1530 do 1600 (pok. 11, 
I piętro), natomiast Wiceprzewodniczący Rady Gminy - 
Pan Stanisław Kuś - pełni dyżury w każdy pierwszy 
piątek miesiąca w godz. od 1300 do 1500 (pok. 11, 
I piętro). 

 

********** 
 

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc 
i Gruźlicy wraz z Urzędem Marszałkowskim organizują
akcję profilaktyki chorób układu oddechowego, 
polegająca na wykonaniu zdjęcia RTG płuc w podsta-
wionym ambulansie rtg/aparat cyfrowy, wykonaniu 
badania spirometrycznego oraz przeprowadzeniu 
pogadanek i rozdawnictwie materiałów oświatowo-
zdrowotnych. Akcja jest bezpłatna, a jej celem jest 
dotarcie do jak największej liczby mieszkańców z gmin 
powiatu kaliskiego. Akcja potrwa do połowy 
października. 
Informacje pod nr tel. (0-62) 761-25-30 (p. Marek 
Polański). 

 

********** 
 

Terapia światłem BIOPTRON. Główne efekty terapii to: 
złagadzanie bólu (m.in. w reumatologii); szybsza 
regeneracja tkanek (gojenie ran). Terapia światłem 
BIOPTRON pozwala: polepszyć mikrokrążenie, 
zharmonizować procesy metaboliczne, wzmocnić
system immunologiczny, stymulować procesy 
regeneracji. Możliwość zabiegów w domu pacjenta. 
Tel. (0-62) 76-18-624, 693-868-624 

 

********** 
 

INTERLIS Zespół Kształcenia Kadr, Kalisz, 
ul. Górnośląska 56, tel. (0-62) 753-45-30, oferuje 25 
kierunków kształcenia ogólnokształcącego dla 
dorosłych, policealnego w 25 kierunkach: administracji, 
BHP, fryzjerstwa, kosmetyki, informacji naukowej, 
informatyki, logistyki, ochrony środowiska, 
rachunkowości, technik multimedialnych i organizacji 
reklamy, turystyki. Zapisy przyjmowane są w sekre-
tariacie: ul. Nowy Rynek 7, Kalisz, tel./faks (0-62) 767-
41-51, w godz. 900-1700.

********** 
 

Agencja Ubezpieczeniowa Stanisław Hałaczek 
w Opatówku, ul. Łódzka 30a, tel. (0-62) 761-99-66 
informuje, że codziennie w godz. 8-16, 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". Nadto 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 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 formacie do A3. Jesteśmy do 
Państwa dyspozycji pod numerami telefonów: 607-714-
168, 609-091-740, 603-091-795 w godzinach od 800 do 
2000. Zapraszamy do korzystania z naszych usług. 

 

********** 
 

Radca prawny Sławomir Foltyński zaprasza do 
kancelarii przy al. Wolności 15/7 w Kaliszu czynnej pn-pt 
w godz. 900-1500.

********** 
 

Język angielski - korepetycje, przygotowanie do matury, 
nauka języka od podstaw, drobne tłumaczenia. Barbara 
Andrzejak, ul. Kościuszki 30, Opatówek, tel. (0-62) 76-
18-397. 

 

********** 
 

Korepetycje z języka angielskiego. Doświadczenie 
w pracy z młodzieżą gimnazjalną i licealną (przygo-
towanie do matury). Tel. (0-62) 76-18-294, 663-332-210. 

 

********** 
 

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów REMICO zaprasza. 
Do każdego przeglądu mycie samochodu gratis + 
niespodzianka. Telefon (0-62) 76-79-894. 

 

********** 
 

Usługi remontowo - budowlane, tynkowanie, 
szpachlowanie, gipsowanie, regipsy, płytki. Tel. 510-
946-395. 

 

********** 
 

Polski Gaz Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Oddział
Kępno informuje, że z dniem 31 lipca 2007 r. firma DOR-
GAZ Krzysztof Mieszczański, zamieszkały 62-860 
Opatówek, ul. Helleny 8 nie jest dealerem gazu 
w butlach 11kg, 33kg. 

 

********** 
 

Sprzedam pilnie piec do centralnego ogrzewania 
(dobowy, wydajność ogrzewania 150 m2 powierzchni, 
stan bardzo dobry). Cena do uzgodnienia. Tel. 660-132-
653 oraz (0-62) 76-18-050 (po godz. 2000). 

 

********** 
 

Sprzedam Żuka. Tel. 600-764-263. 
 

********** 
 

Sprzedaż. Najtańszy cement w okolicy, przedstawiciel 
cementowni WARTA. Oferujemy także usługi koparką
i ładowarką. Firma RECO naprzeciwko salonu Hondy 
w Opatówku oraz w Pawłówku. 

 

********** 
 

Sprzedam 1,88ha, w tym 10 arów działka budowlana. 
Tłokinia Wielka naprzeciw remizy OSP. Tel. (0-62) 76-
18-311. 

 

********** 
 

Sprzedam słomę żytnią w balotach. Tel. (0-62) 76-19-
725 po 2100.

********** 
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Sprzedam sześć opon 1100/20. Tel. 693-443-313. 
 

********** 
 

Tanio sprzedam mieszkanie o pow. 33,10m2 - pokój 
z kuchnią w Marchwaczu - koszary + działkę 500m2 +
drwalnik + ogródek. Tel. (0-62) 76-18-698. 

 

********** 
 

Kupię mieszkanie o pow. ok. 60m2 w Opatówku przy ul. 
Św. Jana, Piaskowej lub Szkolnej. W rozliczeniu za 
dopłata może być uwzględniona zamiana domu 
w Opatówku na mieszkanie. Tel. (0-62) 76-18-173. 

 

********** 
 

Oddam gruz z rozbiórki. Telefon (0-62) 76-19-442. 
 

********** 
 

Poszukuję pracowników do obsługi maszyn stolarskich 
w przetwórni drewna. Szulec 9, Tel. 609-381-646 

 

********** 
 

Poszukuję pracowników do przetwórstwa drzewnego 
przy obsłudze maszyn stolarskich w Szulcu. Telefon 
501-512-477. 

 

********** 
 

Poszukuję pilnie małego mieszkania na wynajem dla 
starszej pani, ewentualnie kupię niedużą kawalerkę,
najlepiej mieszkanie komunalne w Opatówku, 
najchętniej w centrum, nisko (parter, I piętro). Tel. 513-
238-242 (córka), lub 511-282-817 (zainteresowana). 

 

********** 
 

W dniu 22 czerwca 2007 r. zmarła nasza ukochana 
Córka Ś.P. ALICJA ŻULICKA. Za modlitwę, przyjętą
Komunię Świętą, uroczysty śpiew eucharystyczny, 
zamówione Msze Święte, złożone kwiaty i udział
w pogrzebie dziękujemy księżom z parafii Opatówek 
i ks. Dariuszowi Kwiatkowskiemu. Tym, którzy byli 
z nami w tych trudnych chwilach, młodzieży szkolnej, 
koleżankom i kolegom nauczycielom, dyrekcjom szkół,
władzom samorządowym i wszystkim uczestniczącym 
w tej ostatniej ziemskiej drodze naszej ukochanej Córki, 
dziękują rodzice i babcia. 

 

********** 
 

Komunikat 
 

Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa 
o przedłużeniu czasowego zakazu obrotu i stosowania 

środków ochrony roślin: 
 

Folicur Multi 50 WP, Folicur Multi 50 WG, 
 

Euparen Multi 50 WP, Euparen Multi 50 WG 
 

do dnia 31 grudnia 2007 r. 
 

Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa 
informuje, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 29 maja 
2007 r. wydał dla środków ochrony roślin Folicur Multi 50 WP, 
Folicur Multi 50 WG, Euparen Multi 50 WP oraz Euparen Multi 
50 WG, produkcji Bayer CropScience AG, Niemcy, decyzje na 
mocy których został przedłużony czasowy zakaz ich obrotu 
i stosowania do dnia 31 grudnia 2007 r. 
Zgodnie z wydanymi decyzjami zakaz obrotu nie dotyczy 
eksportu ww. środków z terenu Rzeczypospolitej Polskiej. 

Decyzje wydane zostały na podstawie art. 48 ust 2 
ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 11, poz. 94 z późn. zm) w oparciu o decyzję
Komisji Europejskiej Nr 2007/322/WE z dnia 4 maja 2007r. 
ustanawiającą środki ochronne w odniesieniu do zastosowań
środków ochrony roślin zawierających tolilofluanid, 
powodujących zanieczyszczenie wody przeznaczonej do 
spożycia. 

Zgodnie z art. 1 decyzji Komisji państwa członkowskie 
Unii Europejskiej, w których do uzdatniania wody 
przeznaczonej do spożycia stosuje się ozon, zobowiązane są
do "dokonania zmiany lub wycofania zezwoleń na środki 
ochrony roślin zawierające tolilofluanid poprzez zakazanie 
wszelkiego stosowania tych środków, które może doprowadzić
do zanieczyszczenia wód podziemnych lub powierzchniowych 
tolilofluanidem lub jego metabolitami, powodując
zanieczyszczenie wody przeznaczonej do spożycia 
nitrozoaminami w procesie ozonowania wody". 

Zakaz obrotu i stosowania środków ochrony roślin 
może podlegać wydłużeniu lub skróceniu, co będzie 
uzależnione od dalszego stanowiska Komisji Europejskiej 
w tym zakresie. 

W związku ze sprawowanym przez Państwową
Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa nadzorem nad 
przestrzeganiem wprowadzonych ograniczeń, mając na celu 
zapobieżenie stosowania ww. środków przez krajowych 
producentów rolnych informuję, iż każdorazowe 
przemieszczenie z dotychczasowego miejsca składowania 
zgromadzonych w obrocie zapasów ww. środków musi być
odpowiednio udokumentowane, co będzie przedmiotem 
kontroli Inspekcji. 

 

********** 
 

Zapraszamy na rozgrywki okręgowe piłki nożnej drużyny 
z Opatówka "KS Opatówek" w dniach: 
 

Data Godz. Przeciwnik Miejsce 

02.09.2007 16:00 BARYCZ Janków 
Przygodzki Opatówek 

09.09.2007 11:00 JANKOWY 1968 Wyjazd 

16.09.2007 16:00 POGOŃ Nowe 
Skalmierzyce Opatówek 

23.09.2007 16:00 LZS Doruchów Opatówek 

30.09.2007 11:00 KORONA - POGOŃ
Stawiszyn Wyjazd 

07.10.2007 16:00 GROM Golina Opatówek 
14.10.2007 16:00 ISKRA Sieroszewice Wyjazd 
21.10.2007 16:00 TP OSTROVIA 1909 Opatówek 
28.10.2007 11:00 POGOŃ Trębaczów Wyjazd 
04.11.2007 14:00 ORZEŁ Mroczeń Opatówek 
11.11.2007 11:00 PROSNA Kalisz Wyjazd 

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