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ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 
 

Dzień 11 listopada 1918 roku był
przełomowym momentem w dziejach 
naszego Państwa. Po 123 latach niewoli i 
powstańczych zrywów wolnościowych, 
Polska odzyskała niepodległość. Właśnie 
tego dnia, Rada Regencyjna - instytucja 
sprawująca władzę nad Królestwem 

Polskim - przekazała Józefowi Piłsudskiemu naczelne 
dowództwo polskich sił zbrojnych i mianowała go 
Naczelnikiem Państwa. 

Ustawą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 1937 
roku, dzień 11 listopada został ustanowiony polskim 
świętem narodowym. Podczas okupacji hitlerowskiej 
(1938-1944) oraz w czasie rządów komunistycznych 
(1945-1989) obchodzenie święta 11 listopada było
surowo zakazane. Dopiero w roku 1989, po obaleniu 
komunizmu w Polsce, przywrócono jego rangę i nadano 
miano Święta Niepodległości. Jest to najważniejsze 
święto państwowe, a 11 listopada jest dniem wolnym od 
pracy. 

Ten szczególny dzień skłania wszystkich do 
refleksji. W godnym i uroczystym przeżyciu tego święta 
pomaga nam udział we mszy św. W uroczystej 
atmosferze, przy akompaniamencie orkiestr oraz przy 
wsparciu jednostek mundurowych zanosimy 
dziękczynne modlitwy za poległych w obronie naszej 
Ojczyzny. Jesteśmy im wdzięczni, że stworzyli nam 
możliwość życia na terenie niepodległej Polski. 
 
Powstanie niepodległego państwa polskiego 
 

"Półtora wieku marzeń o wolnej Polsce 
czekało swego ziszczenia w obecnej chwili." 
Tak przemawiał na okoliczność otwarcia Sejmu 
Ustawodawczego Józef Piłsudski. 

Po zakończeniu I wojny światowej na mapie 
Europy znów pojawiło się niepodległe państwo polskie. 
Na ten fakt złożyło się wiele przyczyn, których nie 

można traktować w oderwaniu od siebie. Niepodległość 
Polski była jednak, przede wszystkim, wynikiem 
własnych polskich starań. Nie wolno zapomnieć
o polskich legionach i ich krwawych walkach, o tradycji 
powstań narodowych, które utrwalały patriotyzm i polską
świadomość narodową oraz pokazały światu 
determinację Polaków w walce o wolność.

W listopadzie 1918 r. ziemie 
polskie znajdowały się w całości 
w rękach państw centralnych. Ich klęska 
dawała więc gwarancję odzyskania 
niepodległości Polski wręcz automa-
tycznie - bowiem zwycięskie mocarstwa 
sprzymierzone uznawały prawo Polski 

do niepodległości. Korzystną okolicznością był także
fakt, że Rosja, na skutek bolszewickiego przewrotu 
i następnie pokoju z Niemcami w Brześciu, znalazła się
poza dyktującymi pokój mocarstwami. 

Gdy Piłsudski, uwolniony przez Niemców 
z Magdeburga, przybył wczesnym rankiem 10 listopada 
1918 r. do Warszawy, niemiecka okupacja była już
w stanie zupełnego rozkładu. Generalny Gubernator 
potajemnie opuścił stolicę. Polska Organizacja 
Wojskowa oraz żołnierze Polskich Sił Zbrojnych 
spontanicznie przystąpili do rozbrajania stacjonujących 
oddziałów niemieckich. Powszechny entuzjazm 
mieszkańców Warszawy, na wieść o przyjeździe 
Piłsudskiego spowodował, że już następnego dnia, 
11 listopada Rada Regencyjna przekazała mu naczelne 
dowództwo polskich sił zbrojnych i zadanie utworzenia 
rządu narodowego. 18 listopada powołany został
pierwszy oficjalny rząd niepodległej Polski. 22 listopada 
rząd ten wydał dekret powierzający Piłsudskiemu 
najwyższą władzę jako Tymczasowemu Naczelnikowi 
Państwa, do czasu zwołania Sejmu Ustawodawczego. 

Termin pierwszych wyborów w niepodległej 
Polsce wyznaczono na dzień 26 stycznia 1919 r. Miały
one charakter powszechny, równy, bezpośredni i tajny. 
Po ukonstytuowaniu się sejmu i wyborze marszałka, 
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posłowie przystąpili do opracowania projektu zasad 
ustrojowych państwa. Sejm zaproponował szybkie 
przyjęcie tymczasowych przepisów, które nazwano 
"małą konstytucją" (ostateczną ustawę konstytucyjną
uchwalono 17 marca 1921r). Zgodnie z treścią "małej 
konstytucji" Sejm Ustawodawczy stanowić miał
suwerenną władzę w państwie. Wykonawcą jego ustaw 
miał być rząd i Naczelnik Państwa. Sprawowanie urzędu 
Naczelnika Państwa Sejm powierzył Józefowi 
Piłsudskiemu. W ten sposób państwo polskie przyjmo-
wało ustrój republiki parlamentarno-demokratycznej. 
 

Wielka Wojna, oczekiwana przez poetów 
romantyków przyszła, wywróciła Europę do góry 
nogami, zaborcy Polski stoczyli między sobą wojnę.
Polska zaś odrodziła się. I to w niezwykły sposób, 
prawie z niczego, w latach 1918-1921 odrodziło się
nowoczesne państwo Polskie. 
 
Uroczyste obchody Święta Niepodległości w Gminie 
Opatówek 
 

Uroczyste obchody Święta Niepodległości 
w gminie tego dnia rozpoczęły się mszą świętą
w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Opatówku. W uroczystości wzięły udział m.in. władze 
samorządowe, poczty sztandarowe Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu gminy, przedstawiciele różnych 
organizacji społecznych i kulturalnych. Młodzież
z Gimnazjum w Opatówku pod opieką pani Bożeny 
Banasiak i Anny Nowackiej przygotowała okoliczno-
ściowy montaż słowno-muzyczny upamiętniający wyda-
rzenia sprzed dziewięćdziesięciu lat. Pięknie recytowane 
teksty oraz wykonane pieśni patriotyczne połączone 

z prezentacją multimedialną podkreśliły wyjątkowość 
najważniejszego święta państwowego Polski. 

Po zakończeniu mszy św. wszyscy zebrani, przy 
akompaniamencie orkiestry dętej OSP Opatówek pod 
batutą dh Józefa Czerniaka, przemaszerowali 
w kierunku Placu Wolności. Po uroczystym wykonaniu 
Hymnu Państwowego oraz pieśni "Rota" przedstawiciele 
władz gminnych i powiatowych, Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych, organizacji społecznych i kultural-
nych, uczniowie oraz harcerze złożyli kwiaty pod 
Pomnikiem Wolności. Był to nasz zewnętrzny wyraz 
wdzięczności za odzyskanie niepodległości przez 
Polskę.

Wszystkim uczestnikom uroczystości składamy 
serdeczne podziękowanie za udział i pomoc 
w przygotowaniu obchodów Święta Niepodległości. 
Szczególne podziękowanie składamy: za oprawę
muzyczną druhom z OSP Opatówek, za przygotowanie 
części artystycznej dyrekcji, nauczycielom i młodzieży
z Gimnazjum w Opatówku. 
 
Wspólny śpiew pieśni patriotycznych i wojskowych 
 

11 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury w Opatówku, 
pod patronatem Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej 
w Opatówku, został przygotowany czwarty, wspólny 
śpiew pieśni patriotycznych i wojskowych, tym razem, by 
uczcić 90 rocznicę odzyskania niepodległości przez 
Polskę. Tradycja wspólnego śpiewu w Opatówku sięga 
11 listopada 2005r., kiedy to odbyła się pierwsza 
patriotyczna wieczornica. Wspólny śpiew wpisał się
niejako w coroczny kalendarz wydarzeń gminnych - były
pieśni patriotyczne, były też pogodne kolędy i pastorałki, 
były i wesołe pieśni biesiadne; razem na wspólnym 
śpiewie gromadziliśmy się licznie już dziewięciokrotnie. 

Zagajenie i tym razem przeprowadził prezes 
oddziału Sebastian Wardęcki, który jednocześnie złożył
życzenia dla solenizanta tego dnia czyli ks. Marcina. 
Do życzeń przyłączyli się oczywiście wszyscy obecni - 
sala rozbrzmiała staropolskim "sto lat...". 

Wspólne świętowanie rozpoczęliśmy od śpiewu 
na stojąco Hymnu Polski - "Mazurka Dąbrowskiego". 

W trakcie wieczoru usłyszeliśmy wiele pieśni 
w wykonaniu ks. Marcina Załężnego i ks. Rafała
Kowalskiego, a także okolicznościowe teksty 
przypominające dni odzyskania niepodległości przez 
Polskę. Dzięki pani Jadwidze Miluśkiej, dyrektor 
biblioteki w Opatówku - oglądając pamiątkowe 
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historyczne zdjęcia Opatówka - 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 Henryka Karskiego był wsparciem dla wszystkich 
odważnych wykonawców. Zebranych szczególnie 
zachwycił ks. Marcin wykonując specjalnie 
przygotowaną na ten dzień pieśń "Gdzie są kwiaty 
z tamtych lat?". Przed mikrofonem swoich sił spróbowali 
także poseł RP Adam Rogacki i samorządowcy gminy 
Opatówek. W sali ośrodka kultury, wypełnionej do 
ostatniego miejsca, rozbrzmiewały tony pieśni takich, 
jak: "Rota", "Pierwsza brygada", "Białe róże", "Przybyli 
ułani", "Jeszcze jeden mazur dzisiaj", "Czerwone maki", 
"Casablanka"... Wspólne świętowanie zakończył utwór 
"Boże coś Polskę", po czym ks. wikariusze udzielili 
obecnym kapłańskiego błogosławieństwa. 

Wszystkim uczestnikom spotkania składamy 
serdecznie podziękowanie za przybycie i wspólny śpiew 
oraz pomoc w zorganizowaniu wieczoru patriotycznego. 
Szczególne podziękowanie składamy za akompa-
niament i za obsługę techniczną panom Zbigniewowi 
Błaszczykowi, Henrykowi Karskiemu, Januszowi 
Mancewiczowi i Adamowi Gabarskiemu. Słowa uznania 
kierujemy również do odważnych wykonawców pieśni 
patriotycznych i wojskowych - bowiem Ojczyzna to nasz 
wspólny obowiązek, historia sporo może nas nauczyć,
a pieśni patriotyczne czy wojskowe są odbiciem tej 
historii. 
 

Krzysztof Dziedzic 
 

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

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 
 

14 października to szczególny dzień dla 
wszystkich pracowników oświaty, także w naszej gminie. 
Tego dnia, w wypełnionej po brzegi sali Gminnego 
Ośrodka Kultury spotkali się wszyscy pracownicy oraz 
osoby związane z oświatą w Gminie Opatówek. 

Prowadzący uroczystość aktor Marcin Fabisiak 
powitał wszystkich przybyłych gości: czynnych i eme-
rytowanych dyrektorów, nauczycieli, wychowawców, 
pracowników obsługi, a także przyjaciół szkół
i przedszkola z terenu naszej gminy. Na sali nie zabrakło
oczywiście władz samorządowych. Tym razem honory 
gospodarzy uroczystości pełnili: Wójt Gminy Sebastian 
Wardęcki, Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic, 
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Michalski, 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu 
i Zdrowia Stanisław Kuś, radni gminy: Paweł Bąkowski, 
Mariusz Małoburski i Wojciech Pokojowy, dyrektor GOK 
Mieczysława Jaskuła oraz dyrektor ZEAS Arkadiusz 
Łańduch. 

W imieniu gospodarzy Wójt Gminy Opatówek 
złożył obecnym serdeczne życzenia, podkreślając, jak 
ważna misja wychowywania kolejnych pokoleń jest 
przez nich wypełniana. Wraz z życzeniami wszyscy 
otrzymali słodki upominek będący skromnym wyrazem 
wdzięczności. 

Po części oficjalnej goście wysłuchali koncertu 
w wykonaniu Witolda Matulki (tenor) - solisty Teatru 
Muzycznego ROMA i Warszawskiej Opery Kameralnej. 
Artysta oraz towarzysząca mu Joanna Białek (sopran), 
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wykonali utwory znane z najlepszych operetek i oper 
oraz z repertuaru Jana Kiepury. Zapowiedzi przeplatane 
były humorystycznymi dygresjami, wprowadzającymi 
w nastrój, a wykonawcom akompaniował Andrzej 
Seroczyński. Artyści zostali nagrodzeni gromkimi 
brawami i owacją na stojąco. 

W wyśmienitym nastroju po koncercie, goście 
wraz z gospodarzami imprezy, w miłym nastroju 
i serdecznej atmosferze zasiedli przy kawie, by do 
późna rozmawiać i wspominać.

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

OTWARTA AKCJA POBORU KRWI 
 

19 października 2008r. (niedziela) w godzinach 
930 - 1330 w Gminnym Ośrodku Kultury w Opatówku 
została przeprowadzona otwarta akcja poboru krwi. 
Organizatorem honorowej zbiórki krwi był Polski 
Czerwony Krzyż, Zarząd Rejonowy w Kaliszu Rejonowej 
Rady Honorowego Krwiodawstwa przy współpracy 
z Urzędem Gminy w Opatówku. 

Krwiodawcą mogła zostać każda zdrowa osoba, 
w wieku od 18 do 60 lat, która zgłosiła się (z dowodem 
osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym 
tożsamość) do specjalnie zorganizowanego punktu 
poboru. Każdej osobie, która oddała krew została
oznaczona grupa krwi, określony został poziom 
hemoglobiny oraz wykonano badania wirusologiczne. 
Symbolicznym podziękowaniem dla honorowego dawcy 
krwi były słodkie upominki, drobne nagrody i dyplomy. 

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania dla 
wszystkich osób, które włączyły się w otwartą akcję
poboru krwi oraz pomogły w jej przeprowadzeniu. 
Szczególne wyrazy wdzięczności składamy ponad 
trzydziestu ochotnikom, którzy wyrazili chęć oddania 
krwi. Dzięki przeprowadzonej akcji zebrano ponad 
10 litrów krwi, która będzie ratunkiem dla zdrowia i życia 
wielu osób. Oddając tego dnia krew, podzieliliśmy się
życiem z drugim człowiekiem ! 
 

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

INWESTYCJE W GMINIE 
 

Budowa kompleksu boisk w ramach projektu "Moje 
boisko - Orlik 2012" 

10 września rozpoczęła się budowa zespołu
boisk w ramach rządowego programu "Moje boisko - 
Orlik 2012". Na dzień dzisiejszy zaangażowanie 
inwestycji wynosi około 60% zakresu rzeczowego robót. 
Zakończenie prac i oddanie do użytku tej inwestycji 
przewiduje się na dzień 4 grudnia br. Wykonano już
warstwę odsączającą z piasku na boisku do piłki nożnej, 
siatkówki i koszykówki, warstwy konstrukcyjne 
z kruszywa kamiennego, opaskę wokół boisk z kostki 
brukowej oraz oświetlenie. Zakończono też układanie 
nawierzchni syntetycznej na warstwie wyrównawczej 
mineralno-syntetycznej składającej się z granulatu 
gumowego, żwirku kwarcowego oraz lepiszcza 
poliuretanowego. 

Zakończono wykonanie nawierzchni z trawy 
syntetycznej, która będzie wypełniona warstwą z piasku 
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kwarcowego wraz z warstwą dynamiczną z granulatu 
gumowego. Do wykonania został budynek zaplecza 
boisk, ogrodzenie, przyłącze wodno-kanalizacyjne. 
 
Przebudowa łącznika ulic 

Dobiega końca przebudowa łącznika ulic: 
Piaskowa - Szkolna w Opatówku finansowana ze 
środków budżetu gminy przy wsparciu Kaliskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej. Zakres prac obejmuje 
następujące czynności na odcinku długości 125 mb: 

- ułożenie nowego krawężnika, 
- wykonanie górnej podbudowy z kruszywa łamanego, 
- ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno-

asfaltowej szerokości 5m, 
- wykonanie poboczy szerokości 0,5m, 
- ustawienie znaków drogowych pionowych. 
 
Remont ośrodka zdrowia 

W tym roku kontynuowany jest remont budynku 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej 
- Gminnego Ośrodka Zdrowia w Opatówku. W roku 
ubiegłym nakładem 15.000 zł z budżetu gminy oraz 
15.000 zł ze środków ośrodka zdrowia wykonano 
modernizację poradni dla dorosłych, w tym: remont 
i wymianę drzwi wejściowych wraz z wiatrołapem, 
przebudowę polegającą na powiększeniu rejestracji, 
wymianę oświetlenia, malowanie oraz wymianę podłóg. 

W bieżącym roku wykonane zostały
zaplanowane prace w części ośrodka obejmującej 
poradnię dla dzieci: wymianę drzwi wejściowych 
i przebudowę wiatrołapu, malowanie pomieszczeń,

wymianę oświetlenia. Środki na tę modernizację
pochodziły ze środków wygospodarowanych w budżecie 
ośrodka zdrowia w kwocie 15.000 zł; tyle samo na 
remont przekazał samorząd z budżetu gminy na 
2008 rok. 
 
Remont posterunku policji 

Trwa modernizacja budynku posterunku policji 
w Opatówku, polegająca na remoncie pomieszczeń
wraz z wymianą okien. Samorząd gminy Opatówek 
wspiera finansowo to przedsięwzięcie. W tym celu 
uchwałą nr 114/08 Rady Gminy Opatówek przekazano 
na ten cel kwotę w wysokości 12.000 zł.

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

WIADOMOŚCI BIBLIOTECZNE 
 
Konkurs "Gmina Opatówek w zieleni i kwiatach" 

Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów 
i Towarzystwo Przyjaciół Opatówka ogłosiły po raz drugi, 
pod patronatem wójta gminy Opatówek Sebastiana 
Wardęckiego, konkurs na najpiękniejszy ogród w naszej 
gminie. W tym roku do konkursu przystąpiło
11 uczestników: z Opatówka (4), Sierzchowa (2), Rajska 
(2), Porwit (1) i Słonecznej (1), co oznacza poprawę
w stosunku do pierwszego wydania konkursu. Liczba 
uczestników mogłaby być znacznie większa, ponieważ
przybywa u nas pięknych ogrodów i ogródków.  

Komisja w składzie: Krystyna Nowak - 
specjalista ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
Aleksandra Kalenska - inspektor Urzędu Gminy, 
Jadwiga Miluśka-Stasiak - dyrektor Gminnej Biblioteki 
Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku i Jan 
Kowalkiewicz - prezes Towarzystwa Przyjaciół
Opatówka dwukrotnie wizytowała obiekty zgłoszone na 
konkurs - w połowie czerwca i na początku września. 
Ocena była skomplikowana, bo trudno jest porównać
duży ogród zaprojektowany od podstaw przez architekta 
zieleni z przydomowym ogródkiem urządzonym 
i pielęgnowanym przez właścicieli amatorów - 
pasjonatów. Ogrody są urządzone w bardzo różnych 
miejscach i warunkach. Dlatego komisja postanowiła
nagrodzić najpiękniejsze ogrody za ich szczególne 
cechy i zalety nie stopniując nagród. 

Komisja stwierdziła, iż wszystkie zgłoszone 
obiekty odznaczają się dbałością ich właścicieli o piękno 
i estetykę. Zgłoszone ogrody świadczą o dużym 
zaangażowaniu w aranżację ogrodu czy ogródka, 



Wiadomości Gminne str. 6/20 

właściwą pielęgnację roślin oraz o znajomości upraw 
ogrodniczych. Komisja postanowiła nagrodzić:
- ogród p. Gabrieli Łaźniak ze Słonecznej - za 

umiejętne wkomponowanie drzew i krzewów 
ozdobnych w otaczające ogród środowisko leśne, za 
fachowe prowadzenie krzewów, za ciekawe 
wykorzystanie elementów drewna do budowy 
architektury ogrodowej i pasję w urządzaniu ogrodu; 

- ogród pp. Anety i Pawła Kołacińskich z Sierzchowa - 
za ciekawą małą architekturę ogrodową,
udoskonalanie i powiększanie ogrodu na terenie 
wiejskiego obejścia, za realizację nowych pomysłów, 
za estetykę ogrodu; 

- ogród p. Jolanty Dudkowskiej z Opatówka, ul. Leśna 
- za piękną, profesjonalną aranżację dużego ogrodu 
wokół domu, różnorodność roślin ozdobnych i form 
architektury ogrodowej, za estetyczne zagospodaro-
wanie domu wraz z ogrodem; 

- ogród p. Anny Gadery z Opatówka, ul. Św. Jana - za 
estetykę i ciekawą aranżację ogrodu usytuowanego 
wśród starych i nowych zabudowań mieszkalnych, 
za różnorodność roślin; 

- ogród p. Krystyny Molki z Porwit - za różnorodność 
roślin ozdobnych i olbrzymią pasję w samodzielnym 
pozyskiwaniu nowych gatunków, za urządzenie 
ogrodu przy gospodarstwie rolnym; 

- ogród p. Iwony Walczak z Opatówka, ul. Ponia-
towskiego za estetykę, różnorodność kwiatów 
i najpiękniejszy trawnik; 

- ogród p. Jolanty Wywijas z Tłokini Wielkiej za 
estetykę, za własny pomysł na wykorzystanie 
dawnych sprzętów drewnianych w ogrodzie oraz za 
oryginalne ogrodzenie z wikliny. 

Ponadto komisja postanowiła wyróżnić ogród p. Danuty 
Lachowskiej z Opatówka, ul. Kilińskiego, p. Anny 
Pawelec z Sierzchowa, p. Renaty Bratoszewskiej 
z Rajska i Zespołu Szkół w Rajsku. 
Nagrody i wyróżnienia zostały wręczone uczestnikom 
konkursu w bibliotece w Opatówku przez Wójta Gminy 
Opatówek Sebastiana Wardęckiego w dniu 13 paździer-
nika. 
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział
w konkursie. Zachęcamy miłośników pięknej zieleni, 
właścicieli własnych ogrodów i ogródków z naszej gminy 
do udziału w konkursie w przyszłym roku. Fotografie 
ogrodów tegorocznych uczestników konkursu 
eksponowane są w Urzędzie Gminy w Opatówku. 
 
Jadwiga Miluśka-Stasiak 
 
Remont wypożyczalni zakończony 

We wrześniu zakończono remont wypożyczalni 
biblioteki w Opatówku. Dzięki wymianie instalacji 
elektrycznej i przygotowaniu instalacji wykrywającej dym 
poprawiło się znacznie bezpieczeństwo biblioteki 
i całego budynku. Pomieszczenia przystosowane zostały
do pracy znacznej ilości komputerów. Po malowaniu 
i wymianie wykładziny podłogowej poprawiła się też
estetyka lokalu. W wypożyczalni wymieniono wszystkie 
niższe regały na wyższe, by w ten sposób rozładować
panującą ciasnotę i powiększyć nieco miejsce na 
książki. Zagospodarowanie dużego holu, ze względu na 
zabytkowy charakter budynku oraz warunki 
architektoniczne, okazuje się sprawą niełatwą.
W przyszłości jednak trzeba będzie znaleźć sposób na 
jego włączenie do biblioteki.  

Remont biblioteki kosztował 40 tys. zł, z czego 
25 tys. pochodziło z dotacji samorządu gminnego, 
a 15 tys. ze środków starostwa powiatowego w Kaliszu. 
W przyszłym roku, w miarę posiadanych środków, 
adaptacja lokalu dla potrzeb biblioteki będzie 
kontynuowana. 
 
Jadwiga Miluśka-Stasiak 
 
Jesienne zabawy 

Od 24 października rozpoczął się w bibliotece 
cykl zajęć dla dzieci w wieku od 8 do 10 lat prowadzony 
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przez nową pracownicę biblioteki - p. Małgorzatę
Matysiak. Pierwsze zajęcia zgromadziły 17 dzieci, które 
miały okazję przenieść się z jesiennej atmosfery za 
oknami do jesieni zawartej w literaturze dla dzieci. 
Jesień, tak jak każda pora roku, ma swoje odbicie 
w twórczości dla dzieci, a jej dary są doskonałym 
materiałem do artystycznej twórczości najmłodszych. 
Dzieci musiały odgadywać nazwy licznych 
i różnorodnych przyniesionych przez bibliotekarki 
owoców, warzyw, nasion i liści. 
 

Największą ciekawość wzbudziły strąki "chleba 
świętojańskiego" zerwane przez zaprzyjaźnioną
czytelniczkę w portugalskim gaju. Potem w bibliotece 
pojawiły się fantastyczne zwierzaki i stwory oraz 
wyklejanki wykonane z jesiennych darów. Część z nich 
ozdobiła pomieszczenia biblioteki. Następne spotkanie 
odbędzie się 28 listopada i będą to "andrzejkowe 
tradycje". Zapraszamy! 
 

Jadwiga Miluśka-Stasiak 
 
Rok Zbigniewa Herberta 

17 października odbyły się w bibliotece 
w Opatówku warsztaty literackie pod hasłem "Lekcje 
z panem od poezji" poświęcone poezji Zbigniewa 
Herberta. Prowadziła je poetka i eseistka z Poznania - 
Teresa Tomsia. Uczestniczyła w nich 20-osobowa grupa 
młodzieży z gimnazjum w Opatówku z polonistką -
p. Izabellą Bugajną. Teresa Tomsia jest miłośniczką
i znawczynią poezji Zbigniewa Herberta. Jest osobą
potrafiącą nawiązać dobry kontakt ze słuchaczami. 

W bibliotece zapanował "herbertowski duch". 
Młodzi czytelnicy mieli okazję przedstawić własne 
rozumienie myśli i przesłań poety zawartych w jego 
twórczości. "Lekcja z panem od poezji" była bardzo 
ciekawa i udana. Pomimo, że odbywała się po zajęciach 
szkolnych i trwała ok. 2 godzin, nikt nie spieszył się do 
domu. "Lekcja…" była dowodem na to, że nasza 
młodzież czyta wartościową literaturę, jest wrażliwa na 
piękno i kunszt poetycki i rozumie ponadczasowe 
przesłania "wielkich" naszych czasów. 

Warsztaty zostały sfinansowane przez 
Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji 
Kultury w Poznaniu. 
 
Jadwiga Miluśka-Stasiak 
 

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

WIADOMOŚCI SZKOLNE 
 
PRZYZNANO STYPENDIA NAUKOWE 
 

Po raz kolejny Wójt Gminy Opatówek - Sebastian 
Wardęcki przyznał , na wniosek komisji stypendialnej, 
stypendia naukowe dla najzdolniejszej młodzieży. 
W sumie przyznano 74 stypendia dla uczniów szkół
gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych  i studentów. I tak 
w poszczególnych grupach stypendia otrzymali: 
 

Uczniowie Gimnazjum w Opatówku 
1. Martyna Albrecht, 
2. Przemysław Cichy, 
3. Ewa Dobrzańska, 
4. Michał Góral, 
5. Wiktor Grzesiak, 
6. Małgorzata Janiak, 
7. Aleksandra Kajdanek, 
8. Piotr Kasprzak, 
9. Aleksandra Kuś,
10. Konrad Michalak, 
11. Kinga Napierała, 
12. Krzysztof Pawlaczyk, 
13. Michał Romańczyk, 
14. Monika Romańczyk, 
15. Andrzej Słowiński, 
16. Sara Szymczak, 
17. Bartłomiej Woźniak, 
18. Ewa Świec, 
19. Tomasz Zimny, 
20. Agnieszka Żarnecka. 

 

Uczniowie Gimnazjum w Rajsku 
1. Mateusz Janik, 
2. Martyna Jeziorska, 
3. Ewa Krymarys, 
4. Monika Kaźmierczak, 
5. Monika Lisiecka, 
6. Bogusława Malinowska, 
7. Piotr Oleszczyk,  
8. Maria Wosiek, 
9. Joanna Wszędobył.

Uczniowie Gimnazjum w Tłokini Wielkiej 
1. Olimpia Dubiel, 
2. Agnieszka Janiak, 
3. Michał Misiak, 
4. Mateusz Pilas, 
5. Marcela Raszewska, 
6. Bartosz Wojtaszczyk, 
7. Piotr Witkowski. 

 

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 
1. Sylwia Antczak - I LO im. Adama Asnyka 

w Kaliszu, 
2. Izabela Janik - II LO im. Tadeusza Kościuszki 

w Kaliszu, 
3. Paulina Gąsiorowska - LO im. Adama Asnyka 

w Kaliszu, 
4. Michał Kawala - I LO im. Adama Asnyka 

w Kaliszu, 
5. Joanna Kisielińska - II LO im. Tadeusza 

Kościuszki w Kaliszu, 
6. Dorota Kowalczyk - I LO im. Adama Asnyka 

w Kaliszu, 
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7. Piotr Nowak - IV Technikum Rolnicze 
w Przygodzicach, 

8. Karolina Tułacz - II LO im. Tadeusza Kościuszki 
w Kaliszu, 

9. Natalia Sowa - I LO im. Adama Asnyka 
w Kaliszu, 

10. Anna Żarnecka - III LO im. Mikołaja Kopernika 
w Kaliszu, 

11. Sara Żywiołowska - I LO im. Adama Asnyka 
w Kaliszu. 

 

Studenci szkół wyższych 
1. Justyna Borkowska - UAM w Poznaniu - 

Wydział Chemii, 
2. Simona Jakubek - Wyższa Szkoła

Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi,  
3. Marta Kliber - Politechnika Poznańska - Wydział

Informatyki i Zarządzania, 
4. Anna Kapitaniak - UAM w Poznaniu - Wydział

Pedagogiczno - Artystyczny w Kaliszu, 
5. Marzena Kapitaniak - Uniwersytet Wrocławski - 

Wydział Chemii, 
6. Aleksandra Gołąb - Państwowa Wyższa Szkoła

Zawodowa im. Prezydenta S. Wojciechowskiego 
w Kaliszu, 

7. Katarzyna Kozłowska - Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa im. Prezydenta 
S. Wojciechowskiego w Kaliszu, 

8. Katarzyna Lewicka - Uniwersytet 
im. A. Mickiewicza - Wydział Pedagogiczno-
Artystyczny w Kaliszu, 

9. Roman Lisiecki - Szkoła Główna Handlowa 
w Warszawie, 

10. Katarzyna Mikołajczyk - Uniwersytet 
im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 

11. Izabela Olszewska - UAM w Poznaniu - Wydział
Filologii Polskiej i Klasycznej w Kaliszu, 

12. Jakub Owsiany - UAM w Poznaniu - Wydział
Prawa i Administracji, 

13. Justyna Papierska - Uniwersytet 
im. A. Mickiewicza w Poznaniu - Wydział Prawa 
i Administracji, 

14. Monika Pawlak - UAM w Poznaniu - Wydział
Filologii Polskiej i Klasycznej w Kaliszu, 

15. Joanna Pietrzak - UAM w Poznaniu - Wydział
Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu, 

16. Alicja Przepiórka - UAM w Poznaniu - Wydział
Filologii Polskiej i Klasycznej w Kaliszu, 

17. Agnieszka Pogorzelec - UAM w Poznaniu -
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu, 

18. Justyna Raszewska - Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa im. Prezydenta 
S. Wojciechowskiego w Kaliszu, 

19. Kornelia Reksa - Uniwersytet Medyczny 
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 

20. Beata Salamon - UAM w Poznaniu - Wydział
Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu, 

21. Justyna Sieradzka - Uniwersytet Opolski - 
Wydział Prawa i Administracji w Opolu 

22. Marcin Sulwiński - Szkoła Główna 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - 
Wydział Rolnictwa i Biologii, 

23. Małgorzata Sulwińska - Uniwersytet Warszawski 
- Wydział Historyczny, 

24. Urszula Sznelewska - Uniwersytet Łódzki - 
Wydział Nauk o Wychowaniu, 

25. Anna Urbaniak - Uniwersytet im. A. Mickiewicza 
w Poznaniu - Wydział Historyczny, 

26. Edyta Wichłacz - Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa im. Prezydenta S. Wojciechowskiego 
w Kaliszu, 

27. Hanna Żywiołowska - Uniwersytet Warszawski - 
Wydział Nauk Ekonomicznych. 

 

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy tak 
wysokich wyników w nauce i życzymy dalszych 
sukcesów. Ponadto informujemy, że wszystkie 
informacje dotyczące procedury przyznawania 
stypendium - Regulamin przyznawania stypendiów 
z Funduszu Stypendialnego Gminy Opatówek oraz wzór 
wniosku - dostępne są w postaci plików do pobrania na 
stronach internetowych gminy: www.opatowek.pl,
www.bip.opatowek.pl

GIMNAZJUM W OPATÓWKU 
 
Uniwersytet Gimnazjalisty 

W czwartek 30 października dwudziestu 
uczniów klas drugich naszego gimnazjum wzięło udział
w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2008/2009 
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 
im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, 
w ramach programu edukacyjnego pod nazwą
"Uniwersytet Gimnazjalisty". 

Program ten jest realizowany przez PWSZ 
w Kaliszu we współpracy z władzami samorządowymi. 
Jego odbiorcami są uczniowie klas drugich szkół
gimnazjalnych z terenu powiatu kaliskiego, ostrowskiego 
i pleszewskiego. Zakwalifikowanie gimnazjum 
w Opatówku do tego programu to wielkie wyróżnienie 
dla szkoły. Dzięki organizatorom, gimnazjaliści będą
mieli możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu 
wyższej uczelni. Nasi uczniowie poczuli się jak 
prawdziwi studenci już w dniu inauguracji, otrzymali 
bowiem indeksy i legitymacje studenckie. Sama 
uroczystość odbyła się w pięknej auli należącej do 
PWSZ i miała niezwykle uroczysty przebieg. Oprócz 
rektora prof. Jana Chajdy i władz uczelni, wzięli w niej 
udział dostojni goście, a wśród nich wójt Gminy 
Opatówek Sebastian Wardęcki. 

W trakcie inauguracji został wygłoszony przez 
prorektora ds. organizacji uczelni i współpracy 
z zagranicą dr hab. Magdaleną Pisarską - Krawczyk, 
bardzo ciekawy wykład pt. "Wyposażenie Ciała". 
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W ramach programu gimnazjaliści wezmą udział
w cyklicznych spotkaniach z przedstawicielami kadry 
naukowo-dydaktycznej PWSZ w Kaliszu, realizowanych 
w formie wykładów, pokazów, prezentacji, ćwiczeń
i laboratoriów. Cykl kształcenia trwać będzie dwa 
semestry i zakończy się absolutorium w dniu 30 maja 
2009r. 

Dla naszych uczniów udział w programie to 
niewątpliwie nowe i bardzo ciekawe doświadczenie. 
Pozwoli on rozwijać pasje i zainteresowania, zdobyć
wiedzę nieosiągalną w ramach zajęć szkolnych oraz 
wskaże możliwe drogi rozwoju. 
 

Dyrektor Gimnazjum w Opatówku 
Jolanta Pokojowa 
 
Rajd "Barwy Jesieni" 

W słonecznej, jesiennej aurze gimnazjaliści 
z Opatówka odnieśli kolejny sukces w organizowanym 
przez PTTK rajdzie "Barwy Jesieni". Drużyna pod 
kierunkiem p. Agnieszki Kowalczyk oraz p. Anny 
Nowackiej wywalczyła w ogólnej klasyfikacji I miejsce. 
Do sukcesu przyczyniło się I miejsce Adama Walczaka 
w indywidualnym konkursie krajoznawczym oraz Wiktora 
Grzesiaka w konkursie na projekt znaczka na rajd 
przyszłoroczny. Jednak ostatecznie serca jurorów podbił
pełen humoru image drużyny i krótka prezentacja 
muzyczna. 
 
Agnieszka Kowalczyk 
 
Ślubowanie klas pierwszych 

Tradycyjnie już, świeżo upieczeni gimnazjaliści 
złożyli ślubowanie. W tym roku uroczystość ta odbyła się
w holu szkolnym 2 października. Imprezę swoją
obecnością uświetnili szanowni goście: Sekretarz Gminy 
p. Krzysztof Dziedzic, Dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. J. Kusocińskiego w Opatówku p. Mateusz Przyjazny 
oraz Przewodnicząca Rady Rodziców przy naszym 
gimnazjum p. Maria Prus. Uczniowie otrzymali 
pamiątkowe dyplomy oraz upominki ufundowane przez 
władze samorządowe oraz przez radę rodziców. Głos 
zabrali również bohaterowie uroczystości w przygoto-
wanym pod opieką p. Honoraty Warszewskiej programie 
artystycznym pt. "Ananasy z naszej klasy". 

Po części oficjalnej czekała na uczniów kolejna 
niespodzianka - dyskoteka, przygotowana przez 
rodziców. 
 
Honorata Warszewska 

Wycieczka do Warszawy 
Dzięki inicjatywie p. Leszka Aleksandrzaka, 

posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, grupa uczniów 
z naszego gimnazjum mogła nieodpłatnie uczestniczyć
w jednodniowej wycieczce do Warszawy. Program 
imprezy obejmował wizytę w budynku parlamentu oraz 
zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego. 
Gimnazjaliści mieli niecodzienną okazję obserwować
obrady sejmu i spotkać polityków znanych głównie 
z ekranu telewizora czy ze szpalt gazet. 

Ogromne wrażenie na uczestnikach wywarła
wizyta w Muzeum Powstania Warszawskiego. 
Uczniowie poznali historię tamtych wydarzeń, oglądali 
zgromadzone pamiątki. Była to nieoceniona 
i niezapomniana lekcja pokory i patriotyzmu. 
 

Honorata Warszewska 
 
Spotkanie z pisarką

We wrześniu gimnazjum w Opatówku gościło
w swoich murach p. Elżbietę Wojtyś (Kryszak) autorkę
książki "Echo kaliskich dni". Pisarka przybliżyła
młodzieży dawne życie rodzinnego Kalisza, podzieliła
się refleksjami towarzyszącymi powstawaniu książki, 
która, jak pisze w przedmowie p. Alina Lelito, jest 
"znakomitą lekcją historii miasta Kalisza i obcowaniem 
z ocalonym światem ludzkich wspomnień". 

Uczniowie mieli okazję poznać opowieść 
o trudnej sztuce pisania książek, którą autorka splotła
z miłością do rodzinnego miasta. 
 

Agnieszka Kowalczyk 
 
Dyskoteka 

W tym roku szkolnym samorząd uczniowski 
gimnazjum w Opatówku zaproponował "dyskoteki 
tematyczne". Pomysł okazał się trafiony, co pokazała już
pierwsza zabawa zorganizowana przez klasę IIIc, której 
wychowawczynią jest p. Bożena Banasiak. Uczniowie, 
którzy tłumnie przybyli na imprezę, bawili się przy 
rytmach lat 60, a organizatorzy zapewnili dodatkowo 
poczęstunek. 

Cały dochód z dyskoteki uczniowie klasy IIIc 
przeznaczyli na pomoc dla chorego chłopca z naszej 
gminy, przyłączając się tym samym do akcji 
prowadzonej na terenie gimnazjum przez Szkolny Klub 
Europejski "Opatus". 
 

Honorata Warszewska 
 

********** 
 

SZKOŁA PODSTAWOWA W OPATÓWKU 
 
Konkurs Plastyczny "Przyjaciel natury" 

22 września uczniowie kl. IIIa ze Szkoły
Podstawowej w Opatówku pojechali na wycieczkę do 
Antonina sponsorowaną przez Starostwo Powiatowe 
w Kaliszu. Impreza zorganizowana została w związku 
z przystąpieniem starostwa do projektu "Stymulowanie 
zachowań przyjaznych środowisku wśród mieszkańców 
Wielkopolski". 

Po wycieczce uczniowie przystąpili do konkursu 
plastycznego pod hasłem "Przyjaciel natury". Ich 
zadaniem było samodzielne wykonanie pracy 
plastycznej związanej z tematem konkursu. 
22 października dzieci wraz z wychowawczynią zostały
zaproszone na rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie 
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nagród. Uczennica klasy IIIa, Aleksandra Cichy, zajęła
I miejsce, natomiast uczniowie - Łukasz Michalak 
i Paulina Jasiorska zostali wyróżnieni. Zwycięzcy zostali 
nagrodzeni pięknymi książkami i dyplomami, a wszyscy 
uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy. 
Prace dzieci można było oglądać na wystawie 
zorganizowanej w gmachu starostwa w Kaliszu. 
 

Anna Smolicka, Iwona Walczak 
 
Bieg Ptolemeusza 

5 października, po raz 28 na ulicach Kalisza 
odbył się Międzynarodowy Bieg Uliczny Ptolemeusza, 
w którym tradycyjnie wzięli udział uczniowie naszej 
szkoły. Celem imprezy była popularyzacja biegów 
ulicznych, jako najprostszej formy ruchu. Patronat nad 
imprezą objął Prezydent Miasta Kalisza, natomiast 
organizatorem głównym było Ognisko TKKF "Relaks" 
w Kaliszu. 

Impreza rozpoczęła się o godz. 1000 na Rynku 
Głównym w Kaliszu. Aura sprzyjała w tym roku 
organizatorom, a przede wszystkim uczestnikom Biegu 
Ptolemeusza i sprawiła, że zmaganiom do samego 
końca przyglądało się wielu kaliszan, dopingując nie 
tylko tych, którzy walczyli o czołowe lokaty, ale również
takich amatorów biegania, którzy pragnęli stawić czoła
wyzwaniu i sprawdzić swoje możliwości. W sumie 
w biegu wzięło udział blisko 500 uczniów szkół
z Kalisza, powiatu kaliskiego oraz powiatów ościennych, 
w tym 27 uczniów Szkoły Podstawowej w Opatówku. 
Emocji nie brakowało, a nasi młodzi sportowcy godnie 
nas reprezentowali. Kilkoro z nich osiągnęło bardzo 
dobre wyniki i stanęło na podium, natomiast 
w klasyfikacji ogólnej zajęliśmy III miejsce. Opiekunki 
grupy, panie Izabela Dubanowicz i Ewa Wieczorek, nie 
bez powodu były bardzo dumne ze swoich 
podopiecznych. 
 

Anna Smolicka 
 
Rajdy, rajdy... 

Dużą popularnością wśród uczniów Szkoły
Podstawowej w Opatówku cieszą się piesze wędrówki, 
o czym świadczy liczny udział w rajdzie "Barwy jesieni". 

W dniu 3 października aż 66 dzieci dzielnie 
wyruszyło na trasę od Winiar, poprzez Nędzerzew, 
dolinę Swędrni, do leśniczówki Rożdżały - Słoneczna. 
Podczas rajdu uczniowie mieli okazję podziwiać piękną
przyrodę, wyrabiali tężyznę fizyczną i odporność 
psychiczną. Ćwiczyli umiejętność rozpoznawania drzew 

i krzewów po liściach oraz sprawdzali swoją wiedzę
o Ziemi Kaliskiej. Grupa "Włóczykije" zaprezentowała
piosenkę o treści ekologicznej, zachęcając wszystkich 
do dbania o czystość naszej Ziemi, gdyż, jak - dzieci 
śpiewały - "Ziemię mamy tylko jedną...." 

Ziemia jest naszym przyjacielem, a przyjaciela 
powinniśmy dobrze znać. Konkursy rajdowe udowodniły, 
że nasi uczniowie mają dużą wiedzę o swoim 
przyjacielu: Aleksandra Mazurowska zajęła I miejsce, 
natomiast Hubert Wojtaszek w konkursie 
krajoznawczym "Znam Ziemię Kaliską" zdobył II miejsce. 
W rajdzie drużyna zajęła II miejsce - zaledwie 
3 punktami wyprzedzili nas uczniowie Gimnazjum 
w Opatówku. 

Dobry humor i zachwyt naszą piękną przyrodą
towarzyszył podczas rajdu zarówno uczniom, jak 
i opiekunkom drużyny: Dorocie Skinder, Lidii Antczak 
i Ewie Wieczorek. 
 
Lidia Antczak, Anna Smolicka 
 
Wielki dzień dla pierwszaków 

Uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej 
im. J. Kusocińskiego w Opatówku są już pełnoprawnymi 
uczniami społeczności szkolnej. Uroczyste pasowanie 
na uczniów odbyło się we wtorek 7 października o godz. 
900 w auli szkolnej. Na ślubowaniu, oprócz 
pierwszoklasistów, obecna była dyrekcja, grono 
pedagogiczne, rodzice oraz zaproszeni goście. Swoją
obecnością zaszczycili nas: p. Krzysztof Dziedzic - 
Sekretarz Gminy, p. Stanisław Kuś - Przewodniczący 
Komisji Oświaty, p. Jadwiga Miluśka - dyrektor Biblioteki 
Publicznej w Opatówku, p. Jolanta Pokojowa - dyrektor 
Gimnazjum w Opatówku, p. Ewa Kaźmierczak - 
przewodnicząca Rady Rodziców. 

Pierwszoklasiści, zgodnie z tradycją, złożyli 
ślubowanie na sztandar szkoły, a następnie zostali 
uroczyście pasowani na uczniów przez dyrektora szkoły, 
p. Mateusza Przyjaznego. Podczas uroczystości dzieci 
zaprezentowały inscenizację zatytułowaną "Szkolne 
duszki", którą przygotowały pod kierunkiem swych 
wychowawczyń: p. Marii Pogorzelec, p. Agnieszki 
Kaźmierczak i p. Ali Lintner. 

Delegacja szkoły, jak co roku, złożyła wiązankę
kwiatów pod tablicą pamiątkową patrona szkoły -
Janusza Kusocińskiego. Na koniec uroczystości 
uczniowie udali się do swoich klas, gdzie czekał
przygotowany przez rodziców słodki poczęstunek. Rada 
Rodziców ufundowała dla dzieci piłki, a władze gminy 
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kolorowe piórniki. Każdy uczeń otrzymał też pamiątkowy 
dyplom pasowania na ucznia. Jesteśmy pewni, że ten 
dzień na zawsze pozostanie w pamięci naszych 
pierwszaków. 
 
Dyrekcja oraz grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej 
im. J. Kusocińskiego w Opatówku pragnie serdecznie 
podziękować Państwu Ewie i Tomaszowi Wnuczkom za 
ufundowanie dla uczniów naszej szkoły słodyczy, 
zabawek i przyborów szkolnych. 
 
Anna Smolicka, Ala Lintner 

 
********** 

 
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHEŁMCACH 
 
Ślubowanie pierwszoklasistów 

28 października w Zespole Szkół im. Jana 
Pawła II w Chełmcach dyrektor Tomasz Mikucki pasował
grupę 18 pierwszoklasistów na uczniów szkoły
podstawowej. Dzieci ślubowały uroczyście być dobrym 
Polakiem, dbać o dobre imię klasy i szkoły oraz być
wzorowym uczniem. 

Uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności 
recytatorskie i muzyczne podczas części artystycznej. 
Uroczyście odebrali pierwszy, najważniejszy szkolny 
dokument, jakim jest legitymacja szkolna. 
W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście z władz 
gminnych i kościelnych oraz rodzice, którzy obdarowali 
dzieci upominkami. 

Na zdjęciu od prawej: przewodniczący Rady 
Rodziców Andrzej Wieliński, dyrektor szkoły Tomasz 
Mikucki, ks. Prałat Józef Kwiatkowski, wiceprze-
wodniczący Rady Gminy Opatówek Stanisław Kuś
i wychowawca klasy Karolina Gramza. 
 

Dyrektor Zespołu Szkół w Chełmcach 
Tomasz Mikucki 
 
Apel z okazji Święta Niepodległości 

W dniu 7 listopada br. w Zespole Szkół im. Jana 
Pawła II w Chełmcach odbył się uroczysty apel z okazji 
90-tej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Uroczystość zorganizowana przez klasę II gimnazjum 
wraz z wychowawczynią p. Haliną Krawczyk była
wspaniałą okazją do poznania historii naszego kraju. 
Po akademii odbył się koncert pieśni patriotycznych 
i utworów z początku ubiegłego stulecia poprowadzony 
przez zespół muzyków pod kierunkiem p. Marka 

Łakomego. Natomiast w dniu 11 listopada młodzież
naszej szkoły wzięła udział we mszy św. za ojczyznę
celebrowanej przez ks. prałata Józefa Kwiatkowskiego. 
 

Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Chełmcach 
Tomasz Mikucki. 
 
Akcja sprzątania świata 

W dniu 25 października br. w Zespole Szkół
im. Jana Pawła II w Chełmcach w ramach akcji 
Sprzątania Świata i obchodzonego w październiku 
Światowego Dnia Drzewa oraz poszanowania 
środowiska przedstawione zostały inscenizacje 
przygotowane przez uczniów klasy II pod opieką
p. Iwony Frątczak oraz klasy III pod kierunkiem 
p. Violetty Różalskiej. Tematyka dotyczyła segregacji 

śmieci oraz dbałości o czystość na Ziemi. W tym dniu 
uczniowie również uczestniczyli w akcji Sprzątania 
Świata, porządkując otoczenie szkoły. 
 

Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Chełmcach 
Tomasz Mikucki. 
 
"Żyj zdrowo, kolorowo" 

24 października w Zespole Szkół im. Jana 
Pawła II w Chełmcach zorganizowano akcję
prozdrowotną w ramach "Promocji Zdrowego Stylu 
Życia" pod hasłem "Żyj zdrowo, kolorowo". 

Organizatorami kampanii prozdrowotnej było
Szkolne Koło PCK, którego głównym kierunkiem 
działania jest nabywanie umiejętności dbania o swoje 
zdrowie. Zadanie to realizowane jest we współpracy 
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z dyrekcją szkoły, nauczycielami, rodzicami, pielęgniar-
ką szkolną - Renatą Majewską oraz przyjaciółmi szkoły. 

W tym roku szkolnym uczniowie brali udział
w zajęciach, dzięki którym wzbogacili swoją
dotychczasową wiedzę na temat postaw i zachowań
prozdrowotnych, wartości odżywczych, przygotowy-
wania i spożywania posiłków oraz pogłębiali wiedzę na 
temat zagrożeń dla zdrowia, sposobów jego ochrony 
i dbałości o nie. Uczennice klasy III i II gimnazjum, pod 
kierunkiem Lidii Kałuży - wychowawczyni i koordynatora 
przedsięwzięcia oraz Renaty Majewskiej - pielęgniarki 
szkolnej, przygotowały - w ramach podsumowania akcji - 
wspólne "zdrowe" śniadanie, na które zaprosiły
wszystkich uczestników spotkania. 

Szczególne podziękowanie kierujemy do 
Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kaliszu w osobie 
pana Tomasza Kozłowskiego, państwa Agnieszki 
i Henryka Pawlaków, piekarni pana Sławomira 
Przybylaka, rodziców uczniów klasy III gimnazjum oraz 
innych sponsorów za życzliwość, ofiarność oraz 
bezinteresowną pomoc materialną w postaci produktów 
mleczarskich i spożywczych, które umożliwiły
zorganizowanie akcji prozdrowotnej. 
 

Dyrektor Zespołu Szkół w Chełmcach 
Tomasz Mikucki 

 
********** 

 
ZESPÓŁ SZKÓŁ W RAJSKU 
 
Dzień Nauczyciela 

14 października w naszej szkole obchodzone 
było święto nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły. 
Wśród zaproszonych gości był Wiceprzewodniczący 
Rady Gminy p. Stanisław Kuś. Samorząd uczniowski 
oraz grupa uczniów z klasy I gimnazjum zaprezentowała
program artystyczny z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 
Nad prawidłowym przebiegiem uroczystości czuwała
p. Elżbieta Wosiek, a nagłośnieniem zajmował się
p. A. Sieradzki. W tym dniu nie było w naszej szkole 
lekcji, były za to piosenki, życzenia i skromne upominki. 
 

Dyrektor Zespołu Szkół w Rajsku 
Honorata Wolniaczyk 
 
Ślubowanie pierwszoklasistów 

Również 14 października swoje święto miały
wszystkie pierwszaki. Najpierw zaprezentowały swoje 
talenty aktorskie w przedstawieniu, które przygotowała

z dziećmi wychowawczyni p. J. Burdelak. Następnie 
"pierwszaki" zostały uroczyście pasowane na uczniów 
Szkoły Podstawowej w Rajsku przez dyrektora szkoły
p. H. Wolniaczyk. Swoje życzenia dla najmłodszych 
przekazał przedstawiciel samorządu gminy Opatówek, 
p. Stanisław Kuś, który dodatkowo wręczył maluchom 
wyprawki. Wszystkie dzieci były niezwykle przejęte 
uroczystym ślubowaniem, które z pewnością jeszcze 
długo będą wspominać.
Dyrektor Zespołu Szkół w Rajsku 
Honorata Wolniaczyk 
 
Pasowanie na czytelnika 

7 października w bibliotece szkolnej odbyło się
uroczyste "pasowanie pierwszoklasistów na czytelnika". 
W uroczystości wzięli udział wszyscy uczniowie tych 
klas oraz dyrektor p. Honorata Wolniaczyk, 
wychowawczyni klasy I p. Józefa Burdelak i klasy IV 
p. Małgorzata Burdelak. Dzieci obejrzały część 
artystyczną przygotowaną przez uczennice klasy IV: 
Natalię Antczak, Angelikę Świerek, Aleksandrę Strojwąs, 
Nikolettę Nowak, Dominikę Tośtę i Andżelikę Filipiak. 
Następnie najmłodsi zostali zapoznani z regulaminem 
i zasadami wypożyczania książek. Po obejrzeniu 
przedstawienia pierwszoklasiści złożyli uroczyste 
przyrzeczenie: "Ja uczeń klasy I, uroczyście obiecuję, że
będę czytać i szanować książki, bo one pomagają nam 
w nauce i pracy, uczą miłości do ludzi, wskazują nam 
drogę do celu. A książka niech zostanie moim 
przyjacielem na całe życie". 

Po tym ważnym przyrzeczeniu każdy 
pierwszoklasista został uroczyście pasowany na nowego 
czytelnika naszej szkolnej biblioteki. Na pamiątkę tej 
uroczystości każdy otrzymał pamiątkowy dyplom 
i zapisał się do biblioteki. Wspólne rozmowy pomogły
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nowym czytelnikom przyswoić sobie zasady korzystania 
z biblioteki szkolnej. Na zakończenie zrobione zostały
pamiątkowe zdjęcia, a dzieci otrzymały słodkie 
upominki. 
 
Danuta Sieradzka 
 
Poznać Kalisz 

8 października grupa uczniów złożona z klas: 
VI szkoły podstawowej i I gimnazjum, pod opieką pań:
Joanny Jaskuły, Elżbiety Wosiek, Anny Zimnej 
i Małgorzaty Burdelak poznawała Kalisz, odwiedzając
miejsca na co dzień zapomniane. Zwiedzanie 
rozpoczęło się pod pomnikiem książki na kaliskich 
plantach. Następnie grupa odwiedziła miejsca związane 
z życiem kilku znanych literatów: Marii Dąbrowskiej, 
Marii Konopnickiej i Adama Asnyka. Później wszyscy 
udali się do klasztoru o.o. Jezuitów, gdzie mieli okazję
pospacerować alejkami tamtejszego ogrodu. Spacerując
po centrum miasta wycieczkowicze zawędrowali pod 
basztę Dorotkę, zatrzymali się pod pomnikiem papieża
Jana Pawła II, udali się na kaliski rynek, aby obejrzeć
ratusz. W drodze do autokaru uczniowie odwiedzili 
jeszcze Katedrę Kaliską.

Kolejnym ważnym punktem wycieczki było
zwiedzanie rezerwatu archeologicznego "Kaliski Gród 
Piastów" w Kaliszu-Zawodziu. Dzieci miały tam okazję
zapoznać się z pozostałościami kaliskiego grodu 
wczesnośredniowiecznego. Duże zainteresowanie 
wzbudziła dwupoziomowa wieża obronna z palisadą
oraz zrekonstruowane fundamenty i część przyziemna 
romańskiej kolegiaty wzniesionej w połowie XII w., jak 
również drewniany budynek mieszkalny pochodzący 
z końca XVIII w., w którym zorganizowana została
wystawa etnograficzna. Na zakończenie dnia wszyscy, 
dość już zmęczeni, udali się do McDonalds'a, gdzie 
szybko odzyskali siły. 
 

Małgorzata Burdelak 
 
Wycieczka do Poznania 

W dniu 04.11.2008r. uczniowie klasy II i III 
Zespołu Szkół w Rajsku z nauczycielami: p. B. Blek, 
p. D. Okrasą i p. A. Wosiek pojechali na film 
trójwymiarowy pt.: "Dinozaury żyją" do kina "Plaza" 
w Poznaniu. Film przybliżył uczniom wiedzę o gadach 
prehistorycznych, a dzięki trójwymiarowym efektom 
dinozaury były na wyciągnięcie ręki. Uczniowie zwiedzili 
również poznańską Palmiarnię, w której zobaczyli 
ciekawe gatunki roślin, np.: drzewo kakaowca, drzewo 

cynamonowe, korkowe, bananowe, paprocie drzewiaste 
i wiele innych ciekawych gatunków roślin z różnych stref 
klimatycznych. W palmiarni dzieci miały również okazję

zobaczyć jaszczurki, warany, papugi ary, chińskie 
przepiórki, patyczaki oraz bajecznie kolorowe ryby mórz 
i oceanów. Wycieczka bardzo wzbogaciła przyrodniczą
wiedzę uczniów. 
 

Dorota Okrasa 
 
Festiwal nauki 

Dnia 19 i 20 września grupa uczniów z klasy III 
gimnazjum w składzie: Martyna Jeziorska, Marysia 
Wosiek, Monika Lesiecka, Asia Wszędobył, Monika 
Kaźmierczak, Szymon Janik, Michał Frątczak i Piotr 
Oleszczyk pod opieką p. Małgorzaty Masłowskiej 
reprezentowała naszą szkołę na ogólnopolskim festiwalu 
nauki w Poznaniu. Z przedstawieniem pt.: "Poradź sobie 
sam Kopciuszku, czyli rzeczy o mieszaniu, rozdzielaniu 
i czarowaniu" w swojej kategorii zajęli wysokie czwarte 
miejsce. Otrzymali bardzo cenne nagrody m.in. książkę
"Historia fizyki", którą podarowali Filii Biblioteki 
Publicznej im. Braci Gillerów w Rajsku i gadżety 
sponsorowane przez "Enea". Nocleg został zapewniony 
przez akademik "Jowita" w Poznaniu. Koszty związane 
z podróżą pokryła rada rodziców. Jak wspomniał jeden 
z uczestników: "Wrażenia z tego konkursu są
nieopisane. Mogliśmy obejrzeć wiele cennych 
przedstawień". 

Zwycięska grupa uczniów z klasy III gimnazjum 
zaproponowała p. Małgorzacie Masłowskiej, aby i w 
przyszłym roku pojawić się na tym konkursie jako Wolna 
Grupa z Rajska. Jak powiedział Georg Christoph 
Lichtenberg: "Najważniejsze jest przede wszystkim 
rozszerzanie granic nauki; bez tego wszystko jest 
daremne". 
 

Martyna Jeziorska 
 
Oddział przedszkolny w Rajsku 

Zespół Szkół w Rajsku został zakwalifikowany 
do projektu "Twoje Przedszkole" realizowanego przez 
Fundację Familijny Poznań. Projekt finansowany jest 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
W dniu 3 listopada br. Fundacja ogłosiła listę 44 
lokalizacji, które weszły w skład projektu. Wśród nich 
znalazła się również nasza placówka. 

 
********** 
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ZESPÓŁ SZKÓŁ W TŁOKINI WIELKIEJ 
 
Ślubowanie klasy pierwszej 

W ciepły, jesienny dzień, 16 października br. 
w Zespole Szkół w Tłokini Wielkiej odbyła się
uroczystość pasowania na ucznia. W obecności 
p. dyrektor Teresy Kobierskiej, przybyłych gości: 
Sekretarza Gminy Opatówek p. Krzysztofa Dziedzica, 
zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy p. Stanisława 
Kusia, przewodniczącej rady rodziców p. Małgorzaty 
Kisieli, przedstawicieli grona pedagogicznego i rodziców 
dzieci złożyły uroczyste ślubowanie. Przyrzekały
rzetelnie pracować, uczyć się, dobrze się zachowywać
oraz żyć w zgodzie z kolegami. Aby udowodnić, że bycie 
uczniem to ważna sprawa, dzieci recytowały wiersze 
i śpiewały piosenki. Następnie p. dyrektor dokonała
pasowania na ucznia. By łatwiej było wkroczyć w mury 
szkolne od przedstawicieli Rady Gminy Opatówek dzieci 
otrzymały upominki w postaci przyborów szkolnych, 
a starsi koledzy z klasy VI obdarowali ich drobnymi 
prezentami. 

Po części oficjalnej 
wszyscy spotkali się na 
słodkim poczęstunku 
przygotowanym przez 
rodziców uczniów klasy 
pierwszej. Uczniowie 
klasy VI przygotowali 
dla pierwszoklasistów 
liczne atrakcje. Były to: 
łamigłówki, zgadywan-
ki, malowanie twarzy 
i makijaże. Dzień ten 
dla wszystkich upłynął 
w bardzo miłej i przy-
jaznej atmosferze. Był
przyjemnym świętem 
zarówno dla dzieci, jak 
i rodziców. Serdecznie 
dziękujemy rodzicom 

za gry dydaktyczne przekazane na rzecz klasy. 
 

Wychowawca klasy - Anna Macniak 
 

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

INFORMACJE PRAWNE 
DOTYCZĄCE ZGROMADZEŃ

WYCIĄG Z USTAWY z dnia 20 czerwca 1997r. 
 

Prawo o ruchu drogowym 

Art. 65. Zawody sportowe, rajdy, wyścigi, zgromadzenia 
i inne imprezy, które powodują utrudnienia w ruchu lub 
wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny, 
mogą się odbywać pod warunkiem zapewnienia 
bezpieczeństwa i porządku podczas trwania imprezy 
oraz uzyskania zezwolenia na jej przeprowadzenie. 
Art. 65a. 1. Organizator imprezy jest obowiązany 
zapewnić bezpieczeństwo osobom obecnym na 
imprezie oraz porządek podczas trwania imprezy. 

2. Organizator imprezy jest obowiązany zapewnić:
1) spełnienie wymagań określonych w szczególności 

w przepisach prawa budowlanego, przepisach 

sanitarnych, przepisach dotyczących ochrony 
przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska; 

 2) wyróżniającą się elementami ubioru służbę
porządkową i informacyjną;

3) pomoc medyczną i przedmedyczną, dostosowaną
do liczby uczestników imprezy, a także odpowiednie 
zaplecze higieniczno-sanitarne; 

 4) drogi ewakuacyjne oraz drogi umożliwiające dojazd 
służb ratowniczych i Policji, Straży Granicznej oraz 
Żandarmerii Wojskowej; 

 5) warunki zorganizowania łączności między 
podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu 
imprezy; 

 6) sprzęt ratowniczy i gaśniczy oraz środki gaśnicze 
niezbędne do zabezpieczenia działań ratowniczo-
gaśniczych; 

 7) w razie potrzeby pomieszczenie dla służb
kierujących zabezpieczeniem imprezy; 

 8) środki techniczne niezbędne do zabezpieczenia 
imprezy, a w szczególności: 
a) znaki lub tablice ostrzegawcze i informacyjne, 
b) liny, taśmy lub wstęgi służące do oznaczenia 

trasy lub miejsca imprezy, 
c) bariery, płotki lub przegrody służące do 

odgradzania miejsca imprezy. 
3. Organizator imprezy jest obowiązany: 

 1) uzgodnić z organami zarządzającymi ruchem na 
drogach przebieg trasy, na której ma się odbyć
impreza; 

 2) współdziałać z Policją oraz, jeżeli impreza odbywa 
się w strefie nadgranicznej albo na drogach 
przebiegających przez tereny lub przyległych do 
terenów będących w zarządzie jednostek organiza-
cyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych 
przez Ministra Obrony Narodowej lub na drogach 
przyległych do tych terenów, odpowiednio ze Strażą 
Graniczną lub ŻandarmeriąWojskową:
a) uzgadniając przebieg trasy lub miejsce imprezy, 
b) stosując polecenia dotyczące prawidłowego 

zabezpieczenia imprezy, 
c) dokonując wspólnego objazdu trasy lub miejsca 

imprezy; 
 3) sporządzić plan określający sposoby zapewnienia 

bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas 
imprezy na terenie poszczególnych województw, 
obejmujący: 
a) listę osób wchodzących w skład służby 

porządkowej, ich rozmieszczenie oraz elementy 
ubioru wyróżniające te osoby, 

b) pisemną instrukcję określającą zadania służb
porządkowych, opracowaną w uzgodnieniu 
z Policją,

c) rodzaj i ilość środków technicznych, o których 
mowa w ust. 2 pkt 8, oraz miejsce ich 
rozlokowania, 

d)  rodzaje, zakres i sposób zabezpieczenia ratow-
niczego imprezy, w uzgodnieniu z właściwym 
komendantem powiatowym Państwowej Straży
Pożarnej oraz innymi służbami ratowniczymi, 
w tym z właściwym dysponentem jednostki 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410), 

e) sposób oznaczenia miejsc niebezpiecznych dla 
uczestników imprezy, 
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f) oznakowanie pojazdów uczestniczących 
w imprezie i towarzyszących tej imprezie, 

g) rodzaje zezwoleń umożliwiających poruszanie 
się osób lub pojazdów w miejscach wyłączonych 
z ruchu publicznego, 

h) organizację łączności bezprzewodowej między 
organizatorem imprezy a Policją w trakcie 
trwania imprezy, 

i) sposób informowania o ograniczeniach w ruchu 
drogowym wynikających z przebiegu imprezy - 
przed imprezą i w trakcie jej trwania; 

 4) opracować regulamin oraz program imprezy; 
 5) ustalić z Policją (...) terminy wspólnych spotkań

organizowanych w celu uzgodnienia spraw 
związanych z zabezpieczeniem imprezy; 

 6) zapewnić realizację planu, o którym mowa w pkt 3; 
 7) uzgodnić z zarządcą drogi obszar wykorzystania 

pasa drogowego oraz sposób i termin przywrócenia 
go do stanu poprzedniego; 

 8) powiadomić przedsiębiorstwa komunikacji 
publicznej o przewidywanym czasie występowania 
utrudnień w ruchu drogowym; 

 9) na polecenie organu zarządzającego ruchem na 
drodze opracować projekt organizacji ruchu 
w uzgodnieniu z Policją;

10) udzielić dokładnych informacji dotyczących imprezy, 
na żądanie Policji lub innych podmiotów 
wymienionych w pkt 1, 2, 7 i 8, a także wojewody 
właściwego ze względu na miejsce odbywania się
imprezy, jeżeli są one niezbędne do realizacji ich 
zadań w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
i porządku publicznego; 

11) przekazywać do wiadomości publicznej informacje 
o utrudnieniach w ruchu wynikających z planowanej 
imprezy. 

4. Bezpieczeństwo i porządek podczas imprez zapewnia 
Policja (...) 

 1) w czasie przygotowywania imprezy - opracowując
własny plan zabezpieczenia imprezy; 

 2) w czasie trwania imprezy: 
a) wystawiając posterunki kierowania ruchem 

i blokady ruchu, 
b) pilotując, w razie potrzeby, przejazd lub przejście 

uczestników imprezy, 
c) organizując objazdy wynikające z przepro-

wadzonej imprezy na drodze; 
 3) po zakończeniu imprezy - przywracając płynność 

ruchu na drodze. 
Art. 65b. 1. Zezwolenie, o którym mowa w art. 65, 
wydaje w drodze decyzji administracyjnej, na pisemny 
wniosek organizatora imprezy, zwany dalej "wnioskiem", 
złożony co najmniej na 30 dni przed planowym terminem 
jej rozpoczęcia, organ zarządzający ruchem na drodze, 
na której odbywa się impreza, z tym że jeżeli impreza 
odbywa się na drogach podległych kilku organom - 
organem właściwym jest: 
 1) w przypadku dróg różnych kategorii - organ 

zarządzający ruchem na drodze wyższej kategorii; 
 2) w przypadku dróg tej samej kategorii - organ 

właściwy ze względu na miejsce rozpoczęcia 
imprezy. 
2. Organizator imprezy przesyła w terminie 

określonym w ust. 1 kopię wniosku wraz z wymaganymi 
dokumentami do: 

 1) właściwego ze względu na miejsce rozpoczęcia 
imprezy komendanta wojewódzkiego Policji, 
3. Wniosek powinien zawierać w szczególności: 

 1) imię, nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania 
lub siedzibę organizatora imprezy; 

 2) rodzaj i nazwę imprezy; 
 3) informację o miejscu i dacie rozpoczęcia, przebiegu 

oraz zakończenia imprezy; 
 4) informację o przewidywanej liczbie uczestników 

imprezy; 
 5) wykaz osób reprezentujących organizatora 

w sprawach zabezpieczenia trasy lub miejsca 
imprezy na terenie poszczególnych województw; 

 6) podpis organizatora lub jego przedstawiciela. 
4. Do wniosku należy dołączyć:

1) szczegółowy regulamin imprezy, określający 
w szczególności zasady zachowania uczestników 
imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu 
drogowego; 

 2) wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy 
przebieg i zabezpieczenie imprezy na terenie 
poszczególnych województw oraz w miejscach 
rozpoczęcia i zakończenia każdego odcinka, 
a także w miejscach wymagających szczególnego 
zabezpieczenia; 

 3) program imprezy ze szczegółowym opisem trasy 
i podaniem odległości między poszczególnymi jej 
odcinkami oraz określony w minutach i kilometrach 
program przejazdu lub przejścia uczestników przez 
poszczególne miejscowości i granice województw; 

 4) plan zabezpieczenia trasy lub miejsca określony 
w art. 65a ust. 3 pkt 3; 

 5) zobowiązanie organizatora do przywrócenia do 
poprzedniego stanu pasa drogowego na trasie 
przejazdu, przejścia lub miejsca pobytu 
uczestników imprezy, a w przypadku uszkodzenia 
pasa drogowego lub urządzeń drogowych 
będącego następstwem imprezy - do ich 
bezzwłocznego naprawienia lub pokrycia kosztów 
tych napraw; 

 6) pisemną zgodę właściciela lasu na przeprowa-
dzenie imprezy w razie przeprowadzania jej na 
terenach leśnych. 
5. Organ, o którym mowa w ust. 1, wydaje 

zezwolenie po: 
 1) zasięgnięciu opinii właściwego ze względu na 

miejsce imprezy komendanta wojewódzkiego Policji 
 2) uzgodnieniu zakresu ograniczenia ruch i wynika-

jących stąd warunków przeprowadzenia imprezy 
z organami zarządzającymi ruchem na drogach, na 
których ma się odbyć impreza. 

Art. 65c. Organ wydający zezwolenie odmawia jego 
wydania: 
 1) jeżeli organizator nie spełnia warunków określonych 

w art. 65a ust. 2 i 3; 
 2) jeżeli pomimo spełnienia warunków określonych 

w art. 65a ust. 2 i 3: 
a) istnieje niebezpieczeństwo zagrożenia życia lub 

zdrowia ludzkiego albo mienia wielkiej wartości, 
b) impreza zagraża bezpieczeństwu ruchu 

drogowego, a nie ma możliwości zorganizowania 
objazdów niepowodujących istotnego zwięk-
szenia kosztów ponoszonych przez uczestników 
ruchu drogowego. 



Wiadomości Gminne str. 16/20 

Art. 65h. 1. Przepisy art. 65-65g nie dotyczą procesji, 
pielgrzymek i innych imprez o charakterze religijnym, 
które odbywają się na drogach na zasadach określonych 
w:
1) ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa 

do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.3)); 
2. Przepisy art. 65-65g nie dotyczą także

konduktów pogrzebowych, które poruszają się po 
drogach stosownie do miejscowego zwyczaju. 

 
********** 

 
WYCIĄG Z USTAWY z dnia 17 maja 1989r. 

 
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego 

w Rzeczypospolitej Polskiej 

Dział II - Działalność Kościoła
Rozdział 1 - Kult publiczny 

 
Art. 15. 1. Organizowanie kultu publicznego i jego 
sprawowanie podlega władzy kościelnej. 

2.  Publiczne sprawowanie kultu nie wymaga 
zawiadomienia, jeżeli odbywa się:
1) w kościołach, kaplicach, budynkach kościelnych 

i na gruntach kościelnych oraz w innych 
pomieszczeniach służących katechizacji lub 
organizacjom kościelnym, 

 2) w innych miejscach, z wyłączeniem dróg i placów 
publicznych oraz pomieszczeń użyteczności 
publicznej; publiczne sprawowanie kultu na 
drogach, placach publicznych oraz w pomiesz-
czeniach użyteczności publicznej podlega 
uzgodnieniu z właściwym organem sprawującym 
zarząd lub upoważnionym do dysponowania nimi. 
3. Religijne uroczystości pogrzebowe i nabożeń-

stwa za zmarłych mogą być sprawowane na cmenta-
rzach komunalnych przy zachowaniu obowiązujących 
przepisów porządkowych. 
Art. 16. 1.  Organizowanie procesji, pielgrzymek lub 
innych imprez o charakterze religijnym na drogach 
publicznych wymaga uzgodnienia, w zakresie 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, z właściwymi 
organami administracji rządowej lub samorządowej. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadkach 
konduktów pogrzebowych odbywających się stosownie 
do miejscowego zwyczaju. 

 
********** 

 
WYCIĄG Z USTAWY z dnia 5 lipca 1990 r. 

Prawo o zgromadzeniach 

Rozdział 1 - Przepisy ogólne 
 

Art. 1. 1. Każdy może korzystać z wolności pokojowego 
zgromadzania się.

2. Zgromadzeniem jest zgrupowanie co najmniej 
15 osób, zwołane w celu wspólnych obrad lub w celu 
wspólnego wyrażenia stanowiska. 
Art. 3. 1. Prawo organizowania zgromadzeń przysługuje 
osobom mającym pełną zdolność do czynności 
prawnych, osobom prawnym, innym organizacjom, a 
także grupom osób. 

2. W zgromadzeniach nie mogą uczestniczyć osoby 
posiadające przy sobie broń, materiały wybuchowe lub 
inne niebezpieczne narzędzia. 
Art. 4. Przepisy ustawy nie dotyczą zgromadzeń:
1) organizowanych przez organy państwa lub organy 

samorządu terytorialnego, 
 2) odbywanych w ramach działalności Kościoła

Katolickiego, innych kościołów oraz związków 
wyznaniowych. 

 
Rozdział 2 - Postępowanie w sprawach zgromadzeń

Art. 5. 1. Postępowanie w sprawach dotyczących 
zgromadzeń należy do zadań zleconych organów gminy. 

2. Organem odwoławczym od decyzji wydanych 
w sprawach, o których mowa w ust. 1, jest wojewoda. 
Art. 6. 1. Zgromadzenia organizowane na otwartej 
przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób, 
zwane dalej "zgromadzeniami publicznymi", wymagają
uprzedniego zawiadomienia organu gminy właściwego 
ze względu na miejsce zgromadzenia. 
Art. 7. 1. Organizator zgromadzenia publicznego 
zawiadamia organ gminy w taki sposób, aby wiadomość 
o zgromadzeniu dotarła nie później niż na 3 dni, a 
najwcześniej 30 dni przed datą zgromadzenia. 

2. Zawiadomienie powinno zawierać następujące 
dane: 
 1)  imię, nazwisko, datę urodzenia i adres organizatora 

oraz nazwę i adres osoby prawnej lub innej 
organizacji, jeżeli w jej imieniu organizuje on 
zgromadzenie, 

 2)  cel i program oraz język, w którym będą
porozumiewać się uczestnicy zgromadzenia, 

 3)  miejsce i datę, godzinę rozpoczęcia, planowany 
czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników 
oraz projektowaną trasę przejścia, jeżeli przewiduje 
się zmianę miejsca w czasie trwania zgromadzenia, 

 4)  określenie planowanych przez organizatora 
środków służących zapewnieniu pokojowego 
przebiegu zgromadzenia oraz środków, o których 
dostarczenie zwraca się do organu gminy. 

Art. 8. Organ gminy zakazuje zgromadzenia 
publicznego, jeżeli: 
 1)  jego cel lub odbycie sprzeciwiają się niniejszej 

ustawie lub naruszają przepisy ustaw karnych, 
 2)  odbycie zgromadzenia może zagrażać życiu lub 

zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach. 
Art. 11. 1. Organ gminy może delegować na 
zgromadzenie swoich przedstawicieli. 

2. Organ gminy na wniosek organizatora zapewnia 
w miarę potrzeby i możliwości ochronę policyjną w trybie 
przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji 
(Dz. U. Nr 30, poz. 179), służącą stosownemu 
przebiegowi zgromadzenia, oraz może delegować na 
zgromadzenie swojego przedstawiciela. 

3. Delegowani przedstawiciele organu gminy, 
przybywając na zgromadzenie, są obowiązani okazać
swoje upoważnienia przewodniczącemu zgromadzenia. 
Art. 12. 1. Zgromadzenie może być rozwiązane przez 
przedstawiciela organu gminy, jeżeli jego przebieg 
zagraża życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu 
w znacznych rozmiarach lub gdy narusza przepisy 
niniejszej ustawy albo przepisy ustaw karnych, 
a przewodniczący, uprzedzony o konieczności 
rozwiązania zgromadzenia, wzbrania się to uczynić.
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2. Rozwiązanie zgromadzenia na podstawie ust. 1 
następuje przez wydanie decyzji ustnej, poprzedzonej 
trzykrotnym ostrzeżeniem uczestników zgromadzenia 
o możliwości jego rozwiązania, a następnie ogłoszonej 
przewodniczącemu w obecności zgromadzonych, której 
nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. Decyzję
tę doręcza się organizatorowi na piśmie w terminie 
24 godzin od jej podjęcia. 

3. Organizatorowi oraz uczestnikowi zgromadzenia 
przysługuje prawo odwołania się od decyzji w sprawie 
rozwiązania zgromadzenia w terminie 3 dni od dnia 
rozwiązania zgromadzenia; przepis art. 9 ust. 4 stosuje 
się odpowiednio. 
 

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

WYCIĄG Z REGULAMINU 
UTRZYMANIA CZYSTOŚCI 

I PORZĄDKU 
 
Urząd Gminy w Opatówku informuje, że zgodnie z § 2 
i 3 Uchwały Rady Gminy Opatówek nr 92/08 z dnia 
21.02.2008 istnieje możliwość obniżenia kosztów 
wywozu odpadów komunalnych od 15 do 25%: 

 

§ 2
"W przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane 
i odbierane w podziale na frakcję mokrą i suchą
w rozumieniu § 2 pkt 3 i 4 Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie gminy Opatówek 
wprowadzonego Uchwałą Rady Gminy Nr 35/07 - 
stosuje się stawki określone w § 1 niższe o 15 %.

§ 3
W przypadku, gdy z odpadów komunalnych wydzielane 
są w ramach frakcji suchej surowce wtórne takie jak: 
1. papier i tektura 
2. szkło
3. metale i tworzywa sztuczne 
stosuje się stawki określone w § 1 niższe o 25 %." 
 

Na terenie Gminy Opatówek firmami uprawnionymi do 
odbioru odpadów komunalnych są:
1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, Kalisz, 

ul. Bażancia 1a tel. (0-62) 76-75-018 
2. EKO Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta, Kalisz, 

ul. Łódzka tel. (0-62) 76-03-902 
Podpisując umowę na odbiór odpadów z w/w przedsię-
biorstwami, należy zwrócić uwagę czy poprawnie 
zapisano na jakie frakcje będą dzielone odpady 
i zgodnie z tym obniżona zostanie opłata o 15 lub 25%. 
W sytuacji gdy w ramach frakcji suchej wybiorą Państwo 
dodatkowo wydzielenie papieru, szkła i metalu firma 
odbierająca odpady zobowiązana jest dostarczyć
dodatkowe pojemniki. 
 

WYCIĄG Z "REGULAMINU UTRZYMANIA 
CZYSTOŚCI 
I PORZĄDKU 

NA TERENIE GMINY OPATÓWEK" 
 

Zasady zbierania i pozbywania się odpadów 
komunalnych i nieczystości ciekłych 

 

1. Właściciele nieruchomości przy wykonywaniu 
obowiązku zbierania i pozbywania się odpadów 
komunalnych powstających na terenach 

nieruchomości oraz opróżniania zbiorników 
bezodpływowych są zobowiązani do zawierania 
umów z firmami wywozowymi na odbiór odpadów 
i nieczystości ciekłych, z uwzględnieniem średnich 
ilości stałych odpadów komunalnych oraz 
nieczystości ciekłych określonych odpowiednio 
w rozdziale 3 § 8 ust 5 i 6 regulaminu. 

2. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do 
udzielania firmom wywozowym informacji 
niezbędnych dla ustalenia treści umowy o odbiór 
odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników 
bezodpływowych, w sposób zgodny z wymaganiami 
określonymi w niniejszym Regulaminie. 

3. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do 
przechowywania i okazywania osobom upoważ-
nionym do kontroli aktualnej umowy zawartej z firmą
wywozową oraz dowodów wpłaty za odbieranie 
odpadów komunalnych i wywóz nieczystości 
ciekłych. 

 
§ 16 

Właściciele nieruchomości na terenach własnego 
gospodarstwa rolnego, na terenie własnego ogródka 
przydomowego mogą dokonywać kompostowania 
odpadów roślinnych we własnym zakresie w sposób nie 
powodujący uciążliwości dla otoczenia. 

 
§ 17 

1. Stałe odpady komunalne muszą być odbierane 
z terenu nieruchomości w terminach uzgodnionych 
z firmą wywozową z częstotliwością dostosowaną
do ilości wytwarzanych odpadów oraz zapewniającą
utrzymanie właściwego stanu sanitarno-
higienicznego i estetycznego nieruchomości, nie 
rzadziej jednak niż:
1) zabudowa jednorodzinna: 

a) frakcja mokra i zmieszana - raz na dwa 
tygodnie 

b) frakcja sucha - raz w miesiącu;  
2) zabudowa wielorodzinna (wielolokalowa) 

i placówki handlowo-usługowe: 
a) frakcja mokra i zmieszana: 

- minimum raz w tygodniu w okresie od 
września do maja  

- co najmniej 2 razy w tygodniu w okresie 
od czerwca do sierpnia, 

b) frakcja sucha - co najmniej raz na dwa 
tygodnie. 

2. Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nierucho-
mości w terminach ustalonych z firmą wywozową,
z częstotliwością dostosowaną do ilości odprowa-
dzanych nieczystości ciekłych ustalonej zgodnie 
z zapisem § 8 ust.6 i pojemności zbiornika 
bezodpływowego, w sposób gwarantujący, że nie 
nastąpi wypływ z tego zbiornika, wynikający z jego 
przepełnienia, mogący powodować zanieczysz-
czenie powierzchni ziemi i wód powierzchniowych. 

 
Rozdział 5

Selektywna zbiórka odpadów 
 

§ 20 
1. W Gminie Opatówek selektywna zbiórka odpadów 

komunalnych polega na zbieraniu przez 
mieszkańców gminy odpadów komunalnych 
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z podziałem na frakcję mokrą i suchą z dalszym 
wydzieleniem surowców wtórnych oraz na zbieraniu 
w wydzielonych miejscach innych odpadów 
komunalnych (m. in. wielkogabarytów, odpadów 
z remontu), zgodnie z wymaganiami określonymi 
w niniejszym regulaminie. 

2. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych powinna 
być prowadzona z zachowaniem ogólnych zasad 
pozbywania się odpadów komunalnych określonych 
w regulaminie i przepisach odrębnych. 

3. Szczegółowe warunki odbierania odpadów 
komunalnych z selektywnej zbiórki ustalone zostaną
w umowie z firmą wywozową, która jest obowiązana 
do: 
1) odbierania wszystkich selektywnie zbieranych 

rodzajów odpadów komunalnych, w tym również
powstających w gospodarstwach domowych 
odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, odpadów 
z remontu, odpadów niebezpiecznych oraz 
odpadów ulegających biodegradacji,  

2) ograniczania ilości odpadów ulegających 
biodegradacji kierowanych do składowania. 

 
§ 21 

1. Dla potrzeb selektywnej zbiórki stosuje się
urządzenia do zbierania odpadów komunalnych 
mogące stanowić m. in. własność:
1) firm wywozowych; 
2) właścicieli nieruchomości. 

2. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów u źródła
stosuje się urządzenia do zbierania odpadów 
komunalnych w zależności od zabudowy: 
1) zabudowa jednorodzinna:

a) worek lub pojemnik - z przeznaczeniem na 
frakcję mokrą odpadów, oznaczone napisem 
"Mokre", 

b) worek lub pojemnik - z przeznaczeniem na 
frakcję suchą odpadów, oznaczone napisem 
"Suche", a w przypadku zastosowania 
dalszej segregacji w ramach tej frakcji - 
odpowiednio oznakowanych worków lub 
pojemników. 

2) zabudowa wielorodzinna:
a) worek, pojemnik lub kontener - z przezna-

czeniem na frakcję mokrą, oznaczone 
napisem "Mokre", 

b) worek, pojemnik lub kontener - z przezna-
czeniem na frakcję suchą odpadów, 
oznaczone napisem "Suche", a w przypadku 
zastosowania dalszej segregacji w ramach 
tej frakcji - odpowiednio oznakowanych 
pojemników lub kontenerów. 

3. Napisy na urządzeniach do zbierania odpadów 
określające rodzaj odpadów zbieranych selektywnie 
powinny być czytelne. 

4. Poza napisami określającymi rodzaj odpadów 
urządzenia powinny być również oznaczone 
numerem telefonu kontaktowego do firmy 
wywozowej zajmującej się ich opróżnieniem. 

 
§ 22 

1. Gmina Opatówek stwarza warunki selektywnego 
zbierania papieru i tektury, szkła, tworzyw 

sztucznych i metali w ogólno dostępnych 
pojemnikach o następującej kolorystyce: 
1) niebieski z przeznaczeniem na papier i tekturę,
2) biały z przeznaczeniem na szkło bezbarwne, 
3) zielony z przeznaczeniem na szkło kolorowe, 
4) żółty z przeznaczeniem na metale i tworzywa 

sztuczne. 
2. Poza kolorystyką pojemniki powinny być również

oznaczone napisami określającymi rodzaj odpadów, 
na jaki są przeznaczone oraz numerem telefonu 
kontaktowego firmy wywozowej. 

 

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

OGŁOSZENIA 
 
Konkurs dla firm 
Ruszyła II edycja konkursu o nagrodę Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego ph "i Wielkopolska - 
Innowacyjni dla Wielkopolski". Konkurs ma na celu 
wsparcie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw oraz 
wzmocnienie konkurencyjności i elastyczności rynku 
pracy. Promocja dobrych praktyk przyczyni się -
zdaniem organizatorów konkursu - do zmian 
w wewnętrznej organizacji pracy i zarządzaniu. Zachęci 
również do nawiązywania kontaktów i współpracy 
środowisk naukowych i gospodarczych. 
Więcej informacji o przedsięwzięciu znajduje się na 
stronie www.iwielkopolska.pl. Do dyspozycji pozostaje 
również sekretariat konkursu znajdujący się
w Departamencie Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego, tel. (0-61) 658-07-25, 
e-mail: iwielkopolska@umww.pl 

 
********** 

 
Odbierz należne odszkodowanie! Zgłoś się do nas ze 
swoim problemem, jeżeli: 
- zostałeś poszkodowany w wypadku komunika-

cyjnym jako kierowca, pasażer, pieszy, rowerzysta 
lub byłeś pasażerem sprawcy wypadku 

- doznałeś obrażeń podczas jakiejkolwiek kolizji 
drogowej 

- odmówiono Ci wypłaty odszkodowania 
- wypadek był przyczyną śmierci osoby bliskiej 
- doznałeś obrażeń ciała w wyniku wypadku przy 

pracy lub wskutek upadku na chodniku, 
uszkodzonych schodach, nieoświetlonym korytarzu 

- wypłacono Ci zbyt małe odszkodowanie 
- od wypadku nie minęło 10 lat 
A może dotyczy to Twoich znajomych lub przyjaciół?
Dochodzimy odszkodowań za wszystkie szkody. Z nami 
nie przegrasz! Pamiętaj! Niczym nie ryzykujesz. Twoje 
odszkodowanie może być wyższe! Nie pobieramy opłat 
wstępnych. Europejskie Centrum Odszkodowań
Sp. z o.o. wszystko załatwi za Ciebie. Wystarczy tylko 
jeden telefon do naszego przedstawiciela. Kontakt: 
Daria Pawlak, telefon: 668-430-106. 

 
********** 

 
Agencja Ubezpieczeniowa Grupy PZU SA 
w Opatówku (w agencji PKO BP) zaprasza od pn.-pt. 
w godzinach 830-1630 oraz poza godzinami w agencji 
pod nr tel. 792-202-650. Świadczymy usługi 
w zawieraniu: 
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- obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego 
OC 

- ubezpieczenia autocasco (AC) oraz NW pojazdów 
- kompleksowego ubezpieczenia domów i mieszkań
- kompleksowego ubezpieczenia na wyjazd za 

granicę
- Otwartego Funduszu Emerytalnego "Złota Jesień"
- dotowanego obowiązkowego ubezpieczenia dla 

rolników 
Przyjmujemy blankiety opłat OC komunikacyjne, rolne - 
bezprowizyjnie. 

 
********** 

 
Firma GF - Grażyna Faworska, Plac Wolności 10 
w Opatówku informuje, że wychodząc naprzeciw 
naszym Klientom, w punkcie LOTTO można opłacić
rachunki m.in. ZUS, KRUS, US, telefony stacjonarne, 
komórkowe, energię, gaz, czynsze oraz inne 
zobowiązania finansowe. Pobieramy niskie prowizje. 
Ponadto można zawrzeć umowę szybkiej pożyczki 
gotówkowej - wystarczy dowód osobisty i własne 
oświadczenie o dochodach, dostępna bez poręczyciela 
i zgody małżonka, decyzja kredytowa w 15 minut bez 
opłat. 

 
********** 

 
Salon Meblowy "Sosnowy Styl" mieszczący się
w Kaliszu przy ul. Lipowej 6 oferuje meble kuchenne, 
pokojowe, wypoczynkowe, sypialnie, łóżka, materace, 
bardzo tanie stoły i krzesła oraz elementy dekoracyjne 
(obrazy, repliki broni). Telefon: (0-62) 76-77-275. 
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. od 1000 
do 1800 oraz w soboty od 1000 do 1400.

********** 
 

PROGRESS Centrum Języków Obcych oferuje różne 
kursy języka angielskiego, przygotowanie do egz. 
gimnazjalnego, maturalnego. Szczegóły na stronie 
www.progress.kalisz.pl oraz pod nr telefonów: 668-743-
049, (0-62) 76-18-075. 

 
********** 

 
Doskonalenie umiejętności czytania tekstów ze 
zrozumieniem, wyszukiwania informacji w tekście, 
konstruowania różnych form wypowiedzi pisemnej, 
przygotowanie do sprawdzianu w szkole podstawowej 
oraz egzaminu gimnazjalnego z zakresu przedmiotów 
humanistycznych. Tel. 508-142-902 (w godz.1500 - 1700). 

 
********** 

 
Tanie studenckie korepetycje w weekendy: biologia, 
chemia. Telefon: 509-068-242. 

 
********** 

 
Absolwentka Politechniki udzieli korepetycji z matema-
tyki. Telefon: 601-976-052. 

 
********** 

 

Korepetycje: język angielski, język polski. Telefon: 
691-943-352. 

 
********** 

 
Budowlaniec na emeryturze przyjmie tanio kierownictwo 
budowy (inspektora nadzoru). Telefon: (0-62) 753-34-61. 

 
********** 

 
Sprzedam Hyundai Coupe LS, rok prod. 1993, 
1,5 benzyna, bezwypadkowy, cena 4.700 zł. Telefon: 
667-698-953. 

 
********** 

 
Sprzedam Fiata 126p, rok prod. 1987, bezwypadkowy, 
cena 700 zł. Telefon: 512-662-039. 

 
********** 

 
Sprzedam: żuka, piłę tarczową do drewna, pralkę Polar, 
butlę gazową 11kg, meble. Telefon: (0-62) 76-18-612, 
784-182-680. 

 
********** 

 
Sprzedam: ciągnik Ursus C-330, rozrzutnik obornika 
jednoosiowy (fabryczny), pług trzyskibowy, kultywator, 
obsypnik do ziemniaków (5-tki). Tel. (0-62) 76-18-308 
(po godz. 1600). 

 
********** 

 
Sprzedam szczenięta: York-miniatura, Sznaucer-
miniatura. Telefon: 512-826-188 

 
********** 

 
Sprzedam młodą krowę na wycieleniu. Telefon: 
506-654-293. 

 
********** 

 
Serdecznie dziękuję ochotnikom, którzy wzięli udział
w akcji honorowego oddawania krwi, a w szczególności 
młodzieży szkolnej. Danuta Schwarz z Opatówka. 

 
********** 

 
Serdeczne podziękowanie dla sponsorów "Pikniku 
Zdrowia" za przekazaną pomoc finansową na klasę
autystyczną w Opatówku składają rodzice. 
 
*************************************** 

 

Urząd Gminy w Opatówku, 
Pl. Wolności 14, 62-860 Opatówek 
 
tel. (0-62) 76-18-453, 76-18-454, faks (0-62) 76-18-017 
 
strona internetowa: www.opatowek.pl 
e-mail: gmina@opatowek.pl 
 
WG Nr 7 (569) / 2008 / 1300 egz. 
 
Opracowanie i skład: H. Lutosławska, Ł. Kruk 
Korekta: K. Dziedzic 
 
*************************************** 
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Opatówek, ul. Kościelna 
 

Boże Ciało w Opatówku 
 

Ćwiczenia straży ogniowej - 1914 rok 
 

Pierwszy nowy budynek poczty 
w niepodległej Polsce - Opatówek 

 

Kółko Teatru Amatorskiego w Opatówku - 1917 rok 
 

Ochotnicy - 1918 rok 
 

Alfons Jaskułowski z uczniami w Opatówku - 1913 rok 
 

Stefan Giller                        Piotr Szadkowski 

GALERIA HISTORYCZNYCH ZDJĘĆ Z OPATÓWKA 


