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SESJA RADY GMINY 

 

W dniu 29 grudnia odbyła się XXVI sesja Rady Gminy 
Opatówek. Była to uroczysta sesja zamykająca rok 2009 
i tradycyjnie odbyła się w sali Muzeum Historii 
Przemysłu z udziałem zaproszonych gości. Podczas 
obrad przyjęto uchwałę budżetową na 2009 rok, a jej 
uchwalenie poprzedzono przedstawieniem opinii 
Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu 
Gminy Opatówek oraz opinii o prawidłowości prognozy 
kwoty długu Gminy Opatówek na 2009 rok. Obydwie 
opinie RIO były pozytywne. 
 

Budżet Gminy Opatówek na rok 2009 
Dochody budżetu na rok 2009 - 24 255 610 zł
Wydatki budżetu na rok 2009 - 24 005 708 zł
Nadwyżka budżetu w kwocie 249 902 zł zostaje 
przeznaczona na sfinansowanie rozchodu z tytułu
wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych. 

Informacje dodatkowe dotyczące budżetu gminy: 
- spłata otrzymanych pożyczek i kredytów 

2 849 902 zł, wydatki związane z obsługą długu 
publicznego 500 000 zł, planowane sukcesywne 
obniżenie zadłużenia, prognoza długu na koniec 
2009 roku to kwota 6 720 750 zł, czyli 27,7% (stan 
wyjściowy: projekt z 2006 roku budżetu Gminy na 
rok 2007 zakładający zobowiązania na koniec roku 
2007 w wysokości 9 300 000 zł - 43%) 

- wydatki majątkowe - 1 663 500 zł obejmują przede 
wszystkim: wydatki w infrastrukturę drogową
(budowa, przebudowa, remonty dróg, chodników 
m.in. w miejscowościach: Szulec, Opatówek, 
Sierzchów, Cienia Druga, Porwity, Cienia Trzecia, 
Tłokinia Kościelna, Trojanów), zakup pomp 
i urządzeń do hydroforni i gminnej oczyszczalni 
ścieków, wydatki na zakup i objęcie akcji Spółki 
Oświetlenie Uliczne i Drogowe, wydatki na 
inwestycje oświetlenia 

- wydatki w oświacie i wychowaniu (dochody - część 
oświatowa subwencji ogólnej w 2009 roku wynosi 
8 660 151 zł; wydatki planowane są w wysokości 
10 800 917 zł i obejmują wydatki na wynagrodzenia 
i pochodne, wydatki na bieżące utrzymanie szkół,
przedszkola i ZEAS; planowane są również wydatki 
na remonty szkół i przedszkola w wysokości 
204 000 zł)

- wydatki na ochronę zdrowia - 135 000 zł (obejmują
zwalczanie narkomani i przeciwdziałanie alkoholiz-
mowi - 120 000 zł, zakup usług remontowych 
ośrodka zdrowia - 15 000 zł)

- wydatki na gospodarkę mieszkaniową - 192 000 zł,
w tym wydatki remontowe 75 000zł

- wydatki na utrzymanie bieżące dróg, odśnieżanie, 
znakowanie, remonty 287 500 zł
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- wydatki na usługi remontowe budynków ochotni-
czych straży pożarnych 32 000 zł (w ramach 
bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciw-
pożarowej) 

- stypendia za wyniki w nauce przyznawane przez 
Wójta Gminy Opatówek - 50 000 zł

- dotacja podmiotowa na utrzymanie (w tym remonty) 
Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku 200 000 zł,

- dotacja podmiotowa na utrzymanie, w tym remonty, 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatówku 320 000zł
(w tym dotacja celowa przekazana przez Powiat 
Kaliski w kwocie 45 000 zł na przejęcie zadań
biblioteki powiatowej) 

Gmina Opatówek planuje pozyskać na inwestycje 
dodatkowe pozabudżetowe środki finansowe. 
W przypadku ich pozyskania plan wydatków może więc
w ciągu roku ulec zmianie. 
 
O budżecie nieco inaczej 
 

Mamy budżet gminy na 2009 rok. Ten 
podstawowy dla gminy i jej władzy dokument przyjęty 
został przez radnych gminy już w grudniu 2008 roku. 

Na ostateczny kształt budżetu wpływ miały nie 
tylko ograniczone możliwości wzrostu dochodów gminy 
w stosunku do ciągle wysokich potrzeb, szczególnie 
w zakresie drogownictwa i oświaty, ale również, niemal 
codziennie, niepokojące informacje środków masowego 
przekazu o aktualnej i najbliższej sytuacji gospodarczej, 
a przede wszystkim finansowej naszego kraju. 

Jaki zatem jest ten budżet? Na to pytanie nie 
można odpowiedzieć nie dokonując choćby krótkiej 
analizy poziomej danych wyjściowych ujętych 
w budżetach gminy na rok 2008 - 2009. 

Co z takiej analizy wynika? Rosną przede 
wszystkim wydatki budżetu na zakup energii 
elektrycznej, w szczególności w oświacie, odsetki 
z tytułu zaciągniętych kredytów w latach poprzednich 
oraz wydatki z tytułu obligatoryjnych wypłat 
wynagrodzeń dla pracowników oświaty i administracji. 
Skutki wzrostu cen energii elektrycznej o około
400 tys. zł w skali roku (pod warunkiem, iż nie będzie 
następnych podwyżek) dotyczą niemal każdego działu
budżetu. Najwyższe są one jednak: 
- gospodarce komunalnej - o 57% 
- oświetleniu ulicznym - o 40% 
- gospodarce mieszkaniowej - o 7% 
- administracji - o 40% 

- oraz w oświacie (w zależności od placówki od 14 do 
70%) 

W roku bieżącym wzrastają poważnie koszty obsługi 
długu publicznego. Kwota płaconych odsetek od 
wcześniej zaciągniętych kredytów wzrasta w roku 2009 
do 500 tys. zł (w 2008 r. - 380 tys. zł). 

Zwracając uwagę na najważniejsze pozycje 
wzrostu wydatków w 2009 roku, nie trudno znaleźć 
uzasadnienie, przy niemożliwości dalszego zwiększenia 
dochodów gminy, dla spadku innych planowanych 
wydatków, w tym na inwestycje w szczególności. 

W roku 2008 planowano wydatkować na 
inwestycje 1 902 000 zł, w roku 2009 zakładamy wydatki 
w wysokości 1 663 500 zł. Rok ubiegły w zakresie 
wydatków inwestycyjnych pokazał jednak, iż
pozyskiwanie środków na inwestycje z zewnątrz nie jest 
nam obce. Rezultat tych działań był taki, iż łączne 
wartości wykonanych robót inwestycyjnych w roku 
ubiegłym osiągnęła wartość ponad 3,4 mln zł. Można 
mieć nadzieję, że pod tym względem rok bieżący nie 
będzie gorszy. 

Przedstawiając pewne uwagi pod adresem 
budżetu na rok 2009 podkreśliłem przede wszystkim 
jego złożoność oraz współzależność od wielu innych 
czynników, w tym od zewnętrznych także. 

Jak przebiegać będzie realizacja budżetu gminy 
w roku 2009 pokaże najbliższa przyszłość. Oby aktualna 
sytuacja gospodarczo-finansowa naszego kraju miała
z tym związek jak najmniejszy. 
 

Stanisław Kuś
Wiceprzewodniczący Rady Gminy 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia 
 

Na ostatnim posiedzeniu Rady Gminy w dniu 
29 grudnia 2008 r., Rada Gminy jednogłośnie przyjęła
budżet gminy na rok 2009. Prowizorium budżetowe było
bardzo szczegółowo omawiane podczas prac komisji 
stałych tj. Komisji Budżetu, Finansów, Założeń i Planów 
Gospodarczych oraz Porządku Publicznego; Komisji 
Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia; Komisji Rolnictwa; 
Komisji Mieszkaniowej, które to dokument ten 
zaopiniowały pozytywnie. Jednakowa opinia została
przedstawiona przez Regionalną Izbę Obrachunkową
w Poznaniu. 

Prace nad budżetem nie należą do 
najłatwiejszych, toteż uzyskanie konsensusu bywa 
trudne. Dlatego projekt budżetu jest analizowany 
podczas prac poszczególnych komisji. 

Budżet to plan, który w swojej treści przedstawia 
politykę realizacji dochodów i wydatków, które w 2009 r. 
wynoszą: dochody - 24 255 610 zł, wydatki - 
24 005 708 zł. Jak można zauważyć, to budżet w którym 
ujęto zadania inwestycyjne, na które w roku kolejnym 
będzie możliwość pozyskania środków zewnętrznych, 
tj. dotacje z powiatu, województwa, programów realizo-
wanych przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu, czy 
choćby z FOGR-u. 

Ten rok to bardzo trudny okres dla portfela 
gminnego. Do bardzo wysokiej raty kredytu, który 
zgodnie z obietnicami wyborczymi spłacamy (w ciągu 
ostatnich dwóch lat spłacono około 2 mln. zł), dochodzą
bardzo wysokie koszty obsługi długu na poziomie 
500 tys. w 2009 r. stanowi to wzrost o 32% w stosunku 
do roku poprzedniego. Pojawiają się również inne 
problemy, takie jak ogarniający nas kryzys gospodarczy, 



Wiadomości Gminne str. 3/18 

który bezpośrednio dotyka również nasze budżety 
domowe. Drastycznie rosną koszty energii elektrycznej 
i gazu. Porównując koszty zużycia energii elektrycznej 
i gazu w takich działach jak zaopatrzenie mieszkańców 
gminy w wodę, zużycie energii elektrycznej 
w placówkach oświatowych, zauważalny jest wzrost od 
18 do 58%, w zależności od wielkości placówki. 
W bieżącym roku musimy wydać ponad 340 tys. więcej 
niż w roku 2008. Najbardziej energochłonne elementy 
tego budżetu, to produkcja wody wzrost o 110 tys. zł., 
zaopatrzenie szkół w energię wzrost o 100 tys. zł,
oczyszczalnia ścieków 55 tys. zł, oświetlenie uliczne 
wzrost o 60 tys. zł.

Mając na uwadze tak znaczące wydatki, będące 
dodatkowymi kosztami w naszym gminnym budżecie 
związane z bieżącym utrzymaniem infrastruktury 
drogowej, kanalizacyjno-wodociągowej czy obiektów 
szkolno-sportowych, należy podkreślić, że propozycja 
inwestycyjna w wysokości 1 663 500 zł jest znacząca. 
W roku 2009, w głównej mierze w wydatkach 
inwestycyjnych, została zaproponowana jakże istotna 
dla wszystkich modernizacja infrastruktury drogowej. 
W załączniku trzecim do uchwały budżetowej znalazły
się takie pozycje jak przebudowa ulic: Piaskowej, 
Parkowej, osiedla Kościuszki, dróg w Rożdżałach, 
Sierzchowie, Porwitach, Cieni Drugiej i Trzeciej, Tłokini 
Kościelnej, Trojanowie. 
W roku kolejnym planowany jest również wzrost 
wynagrodzeń w sektorze oświaty. Z radością chcę
podkreślić fakt, jakim jest wzrost o 8 tys. zł dotacji 
z Powiatu Kaliskiego dla Gminnej Biblioteki Publicznej, 
która jednocześnie pełni funkcję biblioteki powiatowej. 

Reasumując, należy stwierdzić, że budżet jest 
dokumentem, który wielokrotnie ulega zmianom 
wynikającym z nowych możliwości inwestycyjnych, 
warunków formalno-prawnych, dodatkowych dotacji 
i wielu innych czynników, które pojawiają się w ciągu 
roku budżetowego. 
 

Paweł Bąkowski 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Opatówek 
Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Założeń
i Planów Gospodarczych oraz Porządku Publicznego 
 
W dalszej części sesji radni uchwalili: 
- Uchwałę w sprawie przyjęcia przez Gminę

Opatówek prowadzenia zadań powiatowej biblioteki 
publicznej dla Powiatu Kaliskiego przez Gminną
Bibliotekę Publiczną im. Braci Gillerów w Opatówku. 
Biblioteka w Opatówku prowadzi zadania biblioteki 
powiatowej od grudnia 1999 roku, na które - na 
mocy porozumienia z Powiatem Kaliskim - otrzymuje 
dotację. W roku 2009 Starostwo przekaże Gminie 
Opatówek na te zadania dotację celową w kwocie 
45 000 zł. Biblioteka będzie wykonywać zadania: 
- gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie 

materiałów bibliotecznych służących obsłudze 
potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samo-
kształceniowych zwłaszcza dotyczących wiedzy 
o własnym regionie oraz dokumentujących jego 
dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy 

- pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-
bibliograficznej, organizowanie obiegu także
innych materiałów informacyjnych o charakterze 
regionalnym 

- udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-
metodycznej i szkoleniowej 

- sprawowanie nadzoru merytorycznego 
w zakresie realizacji przez powiatowe i gminne 
biblioteki publiczne zadań określonych w art. 27 
ust. 5 ustawy o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 
539 ze zm.) 

- współpraca z Wojewódzką Biblioteką Publiczną
i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu 

- Uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
dla Województwa Wielkopolskiego na realizację
zadania w zakresie budowy chodnika we wsi Szulec. 
W roku bieżącym kontynuowana będzie budowa 
chodnika w Szulcu dł. 355mb za kwotę ponad 
247 000 zł (II etap). Inwestorem tych prac będzie 
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Poznaniu. Gmina Opatówek zadeklarowała
partycypację w kosztach w kwocie 20 000 zł.

- Uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji na 2009 
rok Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii 
zobowiązuje gminy do podejmowania działań
zmierzających do wspierania przedsięwzięć 
mających na celu przeciwdziałanie powstawaniu 
i usuwania następstw uzależnienia od narkotyków, 
a także wspierania działalności w tym zakresie 
organizacji pozarządowych. Prowadzenie działań
związanych z przeciwdziałaniem narkomanii należy
do zadań własnych gmin i realizowana jest w postaci 
gminnego programu przeciwdziałania narkomanii 
uchwalanego corocznie przez radę gminy - 
wchodzącego w skład Gminnej Strategii Integracji 
i Polityki Społecznej. Organem właściwym do 
uchwalenia programu jest organ stanowiący 
jednostki samorządu terytorialnego. Ustawa 
wskazuje gminne źródła pozyskiwania środków 
finansowych na realizację zadań wynikających 
z gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, 
którymi są dochody z opłat za korzystanie 
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
wnoszone przez przedsiębiorców handlujących 
napojami alkoholowymi. Opłaty te mogą być
wykorzystane wyłącznie na realizację Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdzia-
łania Narkomanii i nie mogą być przeznaczane na 
inne cele. 
Cele programu: 
Głównym celem programu jest ograniczenie 
używania narkotyków oraz związanych z tym 
problemów. Zadania ujęte w nim skoncentrowane są
na rozwijaniu i popieraniu działalności informacyjnej 
i kulturalnej podejmowanej w celu informowania 
społeczeństwa o szkodliwości narkomanii oraz 
prowadzeniu działalności wychowawczej i zapobie-
gawczej. 
Cel główny programu: 
- profilaktyka 
- leczenie, rehabilitacja i ograniczenie szkód 

zdrowotnych 
- ograniczenie podaży
- badania, monitoring, ewaluacja 
Cele szczegółowe programu: 
- ograniczenie tempa wzrostu rozpowszechnienia 

używania narkotyków 



Wiadomości Gminne str. 4/18 

- ograniczenie wzrostu przestępczości związanej 
z używaniem narkotyków 

- ograniczenie liczby zgonów wynikających 
z używania narkotyków  

- utrzymywanie poprawy stanu zdrowia u osób 
poddawanych leczeniu i rehabilitacji 

- Uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji na 2009 
rok Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych. Ustawa o wycho-
waniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
zobowiązała gminy do podejmowania działań
zmierzających do wspierania przedsięwzięć 
mających na celu zmianę obyczajów w zakresie 
sposobu spożywania napojów alkoholowych, 
przeciwdziałania powstawaniu i usuwania następstw 
nadużywania alkoholu, a także wspierania 
działalności w tym zakresie organizacji społecznych. 
Prowadzenie działań związanych z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy
do zadań własnych gmin i realizowana jest w postaci 
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych uchwalanego corocznie 
przez Radę Gminy, wchodzącego w skład Gminnej 
Strategii Integracji i Polityki Społecznej. Organem 
właściwym do uchwalenia Programu jest organ 
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. 
Ustawa wskazuje gminne źródła pozyskiwania 
środków finansowych na realizację zadań
wynikających z gminnego programu profilaktyki, 
którymi są dochody z opłat za korzystanie 
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
wnoszone przez przedsiębiorców handlujących 
napojami alkoholowymi. Opłaty te mogą być
wykorzystane wyłącznie na realizację Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i nie mogą być przeznaczane na inne 
cele. 
Cele programu: 
- zapobieganie powstawaniu nowych problemów 

alkoholowych, oraz zmniejszenie rozmiarów 
tych, które aktualnie występują

- radzenie sobie z problemami aktualnie 
występującymi w gminie 

- zwiększenie wiedzy dzieci, młodzieży
i dorosłych w zakresie problemów alkoholowych 

- zmniejszenie udziału nietrzeźwości wśród 
przyczyn naruszania prawa i porządku 
publicznego 

- zmniejszenie ilości dolegliwości alkoholowych 
zaburzeń życia rodzinnego (przemocy 
i zaniedbań)

- Tworzenie bazy materialnej, organizacyjnej 
i merytorycznej dla realizacji programu. 

Działanie i strategia osiągania wymienionych celów 
dotyczy przede wszystkim realizacji programów 
profilaktycznych, programów informacyjnych 
wpływających na postawy i umiejętności pro 
zdrowotne z różnych grup wiekowych, a szczególnie 
wśród dzieci i młodzieży, oraz ludzi podwyższonego 
ryzyka. 

- Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Związku 
Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina". 
Zgodnie z uchwałą do związku przystąpiła Gmina 
i Miasto Stawiszyn, na co zgodę musieli wyrazić
wszyscy dotychczasowi członkowie, pod warunkiem 

wniesienia udziałów do spółki przez nowo 
wstępującego. 

- Uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania oraz 
wypłaty dodatków: mieszkaniowego, za wysługę lat, 
funkcyjnego, motywacyjnego, za pracę w trudnych 
i uciążliwych warunkach, wynagradzania za godziny 
ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych 
oraz przyznawania nagród za osiągnięcia 
dydaktyczno-wychowawcze w roku 2009 nauczy-
cielom zatrudnionym w przedszkolu i szkołach 
prowadzonych przez Gminę Opatówek. Radni 
postanowili niniejszą uchwałą wprowadzić w/w 
dodatki w formie kwotowej, waloryzowanej co roku, 
zamiast dotychczasowej stawki procentowej. 

 

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

GMINNA WIECZERZA WIGILIJNA 
 

21 grudnia ubiegłego roku w gościnnych 
progach sali OSP w Rajsku zawitali uczestnicy XIII 
Gminnej Wieczerzy Wigilijnej, która odbyła się pod 
patronatem Wójta Gminy Opatówek. 

Tym razem organizatorami byli: Rada Sołecka 
i Koło Gospodyń Wiejskich oraz Gminny Ośrodek 
Kultury w Opatówku. Świątecznie udekorowana sala 
wypełniona była po brzegi, bowiem gości było 220, 
a wśród obecnych były władze samorządowe gminy 
Opatówek na czele z Wójtem i Przewodniczącym Rady 
Gminy, Sekretarz Gminy oraz zaproszeni goście, m.in. 
senator Piotr Kaleta, poseł na sejm RP Adam Rogacki 
i Józef Racki, Starosta Kaliski Krzysztof Nosal i radni 
powiatowi, a także władze samorządowe sąsiedniej 
gminy Koźminek na czele z Henrykiem Muszyńskim. 

Niedzielny wieczór rozpoczęły swoim występem 
dzieci z Zespołu Szkół w Rajsku, które przygotowały -
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pod kierunkiem Elżbiety Wosiek - przedstawienie 
jasełkowe, a orkiestra dęta OSP w Rajsku zagrała
koncert tradycyjnych kolęd polskich. 

Wspólne dzielenie się opłatkiem - nieodłącznie 
związane z chrześcijańską tradycją bożonaro-
dzeniowych świąt - zapoczątkował ks. Grzegorz Kamzol 
- proboszcz miejscowej parafii. 

Na stołach, przy których zasiedli biesiadnicy 
królowały potrawy wigilijne, przygotowane przez panie 
z KGW. Wśród nich oczywiście karp pod różnymi 
postaciami, śledź w śmietanie, czerwony barszcz 
z pasztecikami i uszkami, kapusta z fasolką, makiełki, 
a do kawy podano wielki wybór ciast typowych dla Świąt
Bożego Narodzenia. Potrawy wyglądały smakowicie 
i szybko znikały z półmisków i talerzy biesiadników, co 
cieszyło gospodarzy i było widocznym uznaniem dla 
kunsztu kulinarnego i podziękowaniem dla pań
przygotowujących kolację.

Organizatorzy dziękują niżej wymienionym 
sponsorom, którzy jak zwykle nie zawiedli wspomagając
rzeczowo tę imprezę.
Dziękujemy: 
- Gminnej Spółdzielni "SCh" w Koźminku 
- Piekarni p. Józefa Mikołajczyka z Sierzchowa 
- pp. Ewie i Henrykowi Suchorzewskim z Kalisza 
- pp. Katarzynie i Ryszardowi Dybiochom z Józefowa 
- pp. Bożenie i Eugeniuszowi Wojtaszkom 

z Michałowa Drugiego 
- Firmie Transportowej p. Mariusza Waszaka 

z Sierzchowa 
 

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

OPŁATKOWE 
SPOTKANIE STRAŻAKÓW 

 

Tradycją stało się, iż Zarząd Oddziału Gminnego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej w Opatówku spotyka się
w jedną z grudniowych niedziel na posiedzeniu 
podsumowującym cały rok pracy. Po zakończeniu 
posiedzenia odbywa się zawsze uroczystość opłatkowa, 
której gospodarzem jest co roku inna jednostka 
Ochotniczej Straży Pożarnej z naszej gminy. Nie inaczej 
było i tym razem, bowiem w niedzielę 14 grudnia 2008 r. 
odbyło się spotkanie opłatkowe strażaków z terenu 
gminy Opatówek. 

Na części oficjalnej posiedzenia, odbywającej 
się w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, zebrani 
druhowie zapoznali się z historią i działalnością OSP 
w Trojanowie, przedstawioną przez jej Prezesa 

dh Bogdana Marszała, a następnie omówili ważniejsze 
sprawy związkowe i organizacyjne dotyczące między 
innymi przygotowania i przeprowadzenia walnych 
zebrań sprawozdawczych za rok 2008. 

Następnie uczestnicy posiedzenia oraz 
zaproszeni goście zawitali w gościnne progi Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Trojanowie, której tym razem 
przypadła zaszczytna rola gospodarza "Strażackiego 
Opłatka". 

Po oficjalnym powitaniu przez dh Bogdana 
Marszała wszystkich przybyłych na uroczystość, na 
czele z władzami gminy Opatówek w osobach Wójta 
Sebastiana Wardęckiego, Przewodniczącego Rady 
Gminy Andrzeja Michalskiego, Sekretarza Gminy 
Krzysztofa Dziedzica oraz radnych gminy Opatówek, 
nastąpił najważniejszy moment spotkania związany 
nieodłącznie z tradycją Świąt Bożego Narodzenia. 
Ksiądz Władysław Czamara w asyście księży Marcina 
Załężnego i Rafała Kowalskiego zmówił modlitwę
i dokonał poświęcenia opłatków, którymi następnie 
dzielili się wszyscy obecni składając sobie życzenia 
świąteczne i noworoczne. Nie mogło również zabraknąć 
wspólnego śpiewania kolęd. 

W dalszej kolejności, już w podniosłej 
i świątecznej atmosferze, Prezes Zarządu Oddziału
Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej w Opatówku dh Aleksander 
Korzeniowski dokonał podsumowania ważniejszych 
wydarzeń, jakie miały miejsce w życiu Związku 
i Ochotniczych Straży Pożarnych w 2008 roku. 

Życzenia i podziękowania na ręce strażaków 
złożył Wójt Sebastian Wardęcki i Przewodniczący Rady 
Gminy Andrzej Michalski, po czym wszyscy zasiedli do 
wspólnej wigilijnej wieczerzy. 
 

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

KONCERT KOLĘD
W okresie Bożego Narodzenia, w ostatnią

niedzielę miesiąca stycznia, już po raz piętnasty 
spotkały się chóry parafialne Diecezji Kaliskiej aby 
wyśpiewać narodzonemu Jezusowi modlitwę przy 
żłóbku. 

W tym roku gospodarzami były parafie: p.w. św. 
Antoniego Padewskiego w Jarocinie, Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Dzietrzkowicach, Konkatedralna 
p.w. św. Stanisława Bpa w Ostrowie Wlkp., 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Opatówku. 
Podczas tegorocznych koncertów spotkało się
w czterech regionach diecezji 36 zespołów. 
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Właśnie Opatówek gościł chóry parafialne 
w niedzielę 25 stycznia. Obecny był Ksiądz Biskup Teofil 
Wilski, który modlił się z chórzystami podczas mszy św. 
i koncertu. 

Celem tych spotkań jest modlitwa i wzajemna 
integracja chórzystów z Pasterzem Diecezji i między 
sobą, wymiana doświadczeń i kontaktów. Koncerty te 
nie mają charakteru konkursu czyli w pewnym sensie 
rywalizacji, są to spotkania mające promować modlitwę,
wspólnotę i radość.

W tym roku widać było zróżnicowanie repertuaru 
chórów, coraz doskonalszy poziom wykonawstwa, 
pojawiło się wielu młodych i ambitnych dyrygentów oraz 
nowe chóry. 

Przeżycia ze świątyni przeniosły się do 
gościnnej sali Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie 
zmarznięci uczestnicy zostali poczęstowani gorącym 
posiłkiem przygotowanym przez panie z GOK-u i KGW. 
Zaproszenie do koncertu potwierdziły chóry: 
- Chór Parafii p.w. św. Katarzyny ze Skalmierzyc 
- Chór Kościelny p.w. św. Grzegorza z Nowych 

Skalmierzyc 
- Chór im. św. Stanisława Kostki przy Kościele 

oo. Jezuitów z Kalisza 
- Chór Katedralny Canticum z Kalisza 
- Chór Parafii p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła

z Kalisza 
- Towarzystwo Śpiewacze Lira przy Kościele 

św. Gotarda z Kalisza 
- Chór Parafii p.w. św. Katarzyny z Iwanowic 
 

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

FERIE ZIMOWE 2009 
 

Poniżej przedstawiamy plany zajęć w czasie ferii 
zimowych zaplanowane w poszczególnych placówkach 
oświaty i kultury w gminie Opatówek. Jednocześnie 
zapraszamy do skorzystania z zaoferowanych form 
wypoczynku. 
 

GIMNAZJUM W OPATÓWKU 
 

- 17 luty (wtorek), 900-1200, akademia filmowa, 
prezentacja filmów z filmoteki szkolnej, gimnazjum 
w Opatówku 

- 17 luty (wtorek), 1000-1400, zajęcia sportowe klas II 
i III - gry zespołowe, hala sportowa w Opatówku 

- 18 luty (środa), 900-1100, spotkanie Szkolnego Klubu 
Europejskiego, gimnazjum w Opatówku 

- 20 luty (piątek), 1000-1400, zajęcia sportowe klas I - 
gry zespołowe, hala sportowa w Opatówku 

- 23 luty (poniedziałek), 1000-1400, zajęcia sportowe - 
turniej gminny w piłce halowej, hala sportowa 
w Opatówku 

- 24 luty (wtorek), 1000-1300, zajęcia koła teatralnego, 
gimnazjum w Opatówku 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHEŁMCACH 
 

- 16 luty (poniedziałek), 900-1200, zajęcia plastyczne, 
techniczne, muzyczne, tenis stołowy 

- 17 luty (wtorek), 900-1200, piłka siatkowa dla 
dziewcząt z gimnazjum, tenis stołowy 

- 23 luty (poniedziałek), 900-1200, piłka siatkowa dla 
chłopców z gimnazjum, tenis stołowy 

- 24 luty (wtorek), 900-1200, zajęcia komputerowe, 
projekcja filmu na DVD, zajęcia plastyczne, gry 
i zabawy dydaktyczne 

- 25 luty (środa), 900-1200, gry i zabawy dydaktyczne, 
konkursy, krzyżówki, tenis stołowy 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W CIENI DRUGIEJ 
 

- 16 luty (poniedziałek), 1000-1200, tenis stołowy 
- 17 luty (wtorek), 900-1100, rozgrywki sportowe 

SP Cienia Druga i SP Sierzchów (kl. IV-VI), gry 
i zabawy ruchowe dla klas I-III, hala sportowa 
w Opatówku 

- 18 luty (środa), 1000-1200, zabawy i konkursy 
z języka angielskiego, zajęcia z origami 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W OPATÓWKU 
 

- 16 luty (poniedziałek), 1000-1300, zajęcia teatralne 
"W krainie baśni", wyjazd do kina (klasy IV) 

- 17 luty (wtorek), 1000-1300, gry i zabawy świetlicowe 
- 18 luty (środa), 1000-1300, zajęcia plastyczno-

techniczne (origami, kirigami, kartki świąteczne), 
wyjazd do teatru na spektakl pt. "Wielkoludy" 

- 19 luty (czwartek), 1000-1300, turniej sportowy 
- 20 luty (piątek), 1000-1300, turniej sportowy, zajęcia 

świetlicowe: gry i zabawy przyrodnicze 
- 23 luty (poniedziałek), 1000-1300, zajęcia 

komputerowe 
- 24 luty (wtorek), wyjazd do kina "Apollo" (termin 

może ulec zmianie, informacja w szkole) 
- 25 luty (środa), 1000-1300, zajęcia sportowe 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W RAJSKU 
 

- 16 luty (poniedziałek), 1000-1300, z komputerem za 
pan brat (ustawienia systemu, zabezpieczenia 
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i aktualizacje, gry edukacyjne) 
- 17 luty (wtorek), 1000-1200, gry planszowe w klasie 
- 17 luty (wtorek), 1000-1200, zajęcia z komputerem - 

gry edukacyjne 
 
SZKOŁA PODSTAWOWA W SIERZCHOWIE 
 

- 17 luty (wtorek), 900-1100, rozgrywki sportowe 
SP Sierzchów i SP Cienia Druga, gry i zabawy 
ruchowe dla klas I-III, hala sportowa w Opatówku 

- 20 luty (piątek), 1000-1200, wyjazd do Kalisza do 
Bajkolandu (ćwiczenia w basenie z piłkami, tor 
przeszkód, dmuchany zamek, autochodziki, 
zjeżdżalnia) 

 
ZESPÓŁ SZKÓŁ W TŁOKINI WIELKIEJ 
 

- 16 luty (poniedziałek), 1000-1200, zajęcia muzyczne 
(zabawy przy muzyce, wspólny śpiew, integracja 
dzieci i młodzieży różnych grup wiekowych) 

- 17 luty (wtorek), 900-1200, dyskoteka szkolna dla klas 
0-III (wspólna zabawa, zajęcia wprowadzające 
elementy tańca "cha-cha") 

- 18 luty (środa), 900-1200, pracownia komputerowa 
(retro-informatyka czyli podróż po historii rozwoju 
informatyki na przestrzeni 25 lat) 

- 19 luty (czwartek), 1000-1200, halowa piłka nożna 
(chłopcy - szkoła podstawowa), piłka siatkowa 
(chłopcy i dziewczęta - szkoła podstawowa 
i gimnazjum), hala sportowa w Opatówku 

 
BIBLIOTEKA W OPATÓWKU 
 

- 19 luty (czwartek), godz. 1000 zbiórka w bibliotece - 
wyjazd dzieci do leśniczówki w Winiarach, spotkanie 
z leśniczym, spacer po lesie 

- 23 luty (poniedziałek), godz. 1800-2000 - Bajkowy Bal 
Karnawałowy 

- 26 luty (czwartek), godz. 1100 - zajęcia w czytelni 
ph. "Zabawa z książką" - wystawa prac dzieci 
w korytarzu 
W czasie ferii biblioteka będzie otwarta od 
poniedziałku do piątku w normalnych godzinach, tj. 
od 730 do 1800 a w soboty od 800-1300. Zapraszamy 
do korzystania z naszych zbiorów - mamy wiele 
interesujących książek dla dorosłych, młodzieży
i dzieci. 
W Gminnej Bibliotece Publicznej im. Braci Gillerów 
w Opatówku znajdują się 3 komputery z bezpłatnym 
dostępem do Internetu. 

 
GMINNY OŚRODEK KULTURY 
 

20 luty (piątek) od godz. 1000 zajęcia taneczne dla dzieci 
prowadzi Małgorzata Kujawa. 
Gminny Ośrodek Kultury czynny jest w godz. 800-1200 
i 1630-2030. W godzinach popołudniowych udostępnione 
będą codziennie 2 stoły do gry w tenisa stołowego. 
Zapraszamy wszystkich chętnych. 
 
ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA "SŁONECZKO" 
 

Świetlica Środowiskowa "Słoneczko" w Opatówku, 
ul. Poprzeczna 2 zaprasza w okresie ferii na zajęcia 
plastyczne, gry i zabawy w dni robocze, w godzinach od 
1000 do 1600.

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

WIADOMOŚCI BIBLIOTECZNE 
 

Andrzejki w bibliotece 
W piątkowy wieczór 28 listopada, w Bibliotece 

Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku odbyła się
zabawa andrzejkowa. W pięknie udekorowanych 
pomieszczeniach biblioteki, zebrała się duża liczba 
dzieci w wieku od 6 do 10 lat. Scenografia i oryginalne 
stroje wróżek, w których wystąpiły bibliotekarki, 
stworzyły wspaniałą atmosferę tajemniczości. 
Uczestnicy zabawy mogli poznać swoją przyszłość 
w "kąciku wróżki", gdzie przy cichych dźwiękach 
magicznej muzyki zaglądano do czarodziejskiej kuli, 
wróżono z kart i z dłoni. 

Zgodnie z tradycjami andrzejkowymi nie 
zabrakło takich zabaw jak: lanie wosku, wróżenie 
z butów i losowanie ukrytych pod filiżankami 
szczególnych symboli (obrączki, różańca, monety itp.). 
Dzieci zapoznały się z historią tradycji andrzejkowych, 
słuchały opowieści o pradawnych wierzeniach 
i wróżbach praktykowanych niegdyś w wigilię św. 
Andrzeja. Oczywiście nie obyło się bez tańców, 
konkursów i zabaw ruchowych. 

Na koniec imprezy, czyli po godzinie 2100 dzieci 
otrzymały na pamiątkę indywidualne horoskopy 
i wywróżone przez siebie figurki woskowe. 

Nad przygotowaniem i przebiegiem zajęć 
czuwały panie: Małgorzata Matysiak i Barbara 
Sulwińska. 
 
Michał Jagiełło w Opatówku 

1 grudnia gościł w bibliotece w Opatówku Michał
Jagiełło - taternik, ratownik TOPR-u, publicysta i pisarz. 
Od jesieni 1989 r. przez 8 lat był wiceministrem Kultury 
i Sztuki, później, do roku 2007, dyrektorem Biblioteki 
Narodowej w Warszawie. Michał Jagiełło jest postacią
znaną w naszym kraju. Swoją wiedzą, życiową postawą,
a także sposobem bycia zjednuje sobie szacunek 
i sympatię tych, z którymi współpracuje, i których 
spotyka na swojej drodze życiowej. Biblioteki publiczne 
zawdzięczają mu przede wszystkim dbałość o dotacje 
na książki. Dzięki środkom z ministerstwa każda 
biblioteka w Polsce może zakupić nowości. 

W bibliotece w Opatówku odbyły się
2 spotkania. W południe z bibliotekarzami z powiatu 
kaliskiego ziemskiego, wieczorem z czytelnikami 
biblioteki. Michał Jagiełło mówił o swojej drodze 
życiowej, o wiosce, w której się urodził i dorastał,
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o fascynacji górami, o pracy w Tatrzańskim 
Ochotniczym Pogotowiu Ratowniczym, o relacjach 
z góralami i znanymi taternikami i ratownikami górskimi. 
Jego niezwykła opowieść była wzbogacona fragmentami 
własnych utworów literackich. W literackim bohaterze 
poezji i prozy można z łatwością odnaleźć wątki 
biograficzne. Jeden z ostatnich utworów Michała Jagiełły
- poemat "Sosna i pies" jest szczególnie bliski 
mieszkańcom wsi, gdyż odnajdują w nim, jakże bliski, 
choć miniony, świat dzieciństwa i młodości. W ubiegłym 
roku ukazało się siódme wydanie książki pt. "Wołanie 
w górach" z opisami dramatycznych akcji ratowania ludzi 
w górach, o zmaganiu się z siłami przyrody tatrzańskiej, 
która zachwyca, ale także uczy pokory. W zbiorze "Tatry 
i poeci" autor przedstawił sylwetkę i jeden z tatrzańskich 
wierszy Stefana Gillera (Stefana z Opatówka). 
W czasie spotkań Michał Jagiełło nawiązywał także do 
innych utworów i poruszał różnorodną tematykę budząc
żywe zainteresowanie. Te bardzo ciekawe spotkania 
zachęciły licznych słuchaczy do bliższego zapoznania 
się z tematyką górską w literaturze, ale także do 
odwiedzania naszych Tatr i innych gór. 
 
Pamięci Zbigniewa Herberta 

Rok 2008 został ogłoszony przez Sejm R.P. 
Rokiem Herberta. Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci 
Gillerów i Gimnazjum w Opatówku włączyły się do 
obchodów Roku Zbigniewa Herberta. Na podstawie 
scenariusza przedstawienia teatralnego pt. "Wieczór 
z Herbertem" młodzież z koła teatralnego w gimnazjum 
w Opatówku, pod kierownictwem p. Honoraty 
Warszewskiej, przygotowała inscenizację poruszającą
problem uzależnienia młodzieży od Internetu 
i jednocześnie popularyzującą postać i twórczość 
Księcia Poetów - Zbigniewa Herberta. 

Autorka scenariusza - p. Maria Czekała
z Gminnej Biblioteki Publicznej w Kuślinie zdobyła
I nagrodę w konkursie ogłoszonym przez Wojewódzką
Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury 
w Poznaniu pt. "Zbigniewa Herberta wehikuł pasji 
i cnoty". Scenariusz bardzo spodobał się bibliotekarzom, 
którzy zaproponowali przygotowanie inscenizacji 
uczniom gimnazjum w Opatówku. Członkowie koła
teatralnego opatowskiego gimnazjum z dużym 
zaangażowaniem przystąpili do pracy nad przygoto-
waniem przedstawienia. Pierwszy występ miał miejsce 
w bibliotece w Opatówku przed bibliotekarzami 
z powiatu kaliskiego 1 grudnia ub.r. Później młodzież

występowała kilkakrotnie przed swoimi rówieśnikami 
w gimnazjum. Inscenizację mieli okazję obejrzeć także
dorośli czytelnicy biblioteki w Opatówku, a w styczniu 
uczniowie innych gimnazjów w naszej gminie. 

Przesłanie twórczości Zbigniewa Herberta jest 
dziś bardzo aktualne i dociera do młodych ludzi, którzy 
chcieliby żyć w zgodzie z własnym sumieniem, 
kształtować swoją wrażliwość i wyobraźnię oraz 
pogłębiać wiedzę. Przedstawienie zwraca uwagę
młodzieży i dorosłych na problem uzależnienia się od 
Internetu, na unikanie intelektualnego wysiłku, 
mechaniczne podejście do zdobywania wiedzy. Przez 
widzów, zarówno młodych, jak i dorosłych, zostało
odebrane z zainteresowaniem i zrozumieniem. Młodzi 
aktorzy i ich opiekunka - p. Honorata Warszewska 
odebrali gratulacje i brawa. Są one zasłużone tym 
bardziej, że jest to pierwsze przedstawienie tej grupy 
młodzieży i kierującej nimi nauczycielki języka polskiego. 

"Wieczór z Herbertem" jest kolejną wspólną imprezą
biblioteki i Gimnazjum poświęconą pamięci Zbigniewa 
Herberta. W październiku odbyły się w bibliotece 
warsztaty dla gimnazjalistów pt. "Pan od poezji" 
prowadzone przez poznańską poetkę - Teresę Tomsię.
Jadwiga Miluśka-Stasiak 
 

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

WIADOMOŚCI SZKOLNE 
 

GIMNAZJUM W OPATÓWKU 

We wish you a Merry Christmas 
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Dnia 17 grudnia 2008r. w murach 
opatóweckiego gimnazjum rozbrzmiewały dźwięki 
angielskich piosenek świątecznych. Grupa pierwszo-
klasistów pod opieką nauczycielki języka angielskiego 
pani Anny Marszał-Olejnik zaprezentowała montaż
słowno-muzyczny poświęcony tradycji świąt Bożego 
Narodzenia w krajach anglojęzycznych. 

Ciekawostki podawane publiczności przez 
gospodarzy programu przeplatały się ze skocznymi, 
wpadającymi w ucho świątecznymi piosenkami 
wykonywanymi głównie przez prężną grupę z klasy Ie. 
Miłym zaskoczeniem dla publiczności był występ
męskiej części śpiewających artystów Mikołaja Jesiona 
i Patryka Olejniczaka. 

Koncert zdobył wiele przychylnych recenzji, co 
zachęciło opiekunkę i wykonawców do organizowania 
podobnych imprez w przyszłości. 
 

Anna Marszał-Olejnik 
 

Szanowni Państwo! 
 
Drodzy Mieszkańcy Gminy Opatówek! 
 

Data 15 maja 2009 roku zapisze się w historii 
naszej Małej Ojczyzny - tego dnia Gimnazjum 
w Opatówku otrzyma imię sławnych opatówczan 
Agatona i Stefana Gillerów. Podjęliśmy już wiele działań,
aby uroczystość miała wyjątkową oprawę i wysoką
rangę. Pamiątką nadania imienia Szkole jest sztandar - 
symbol historii i tradycji. Ksiądz kardynał Stefan 
Wyszyński niegdyś powiedział: "Sztandar to symbol, 
świętość. Jego miejsce tkwi gdzieś między hymnem 
narodowym, a przysięgą wojskową"

Zakup sztandaru jest sprawą priorytetową, ale 
również niezwykle kosztowną. Zwracamy się więc do 
Państwa o wsparcie finansowe naszego przedsię-
wzięcia. Wpłaty przeznaczone zostaną na zakup 
sztandaru oraz akcesoriów (drzewiec, gablota, strój dla 
pocztu sztandarowego). Niech nasz sztandar stanie się
ponadczasowym symbolem ludzi, którzy wyznają te 
same wartości, których jednoczy ta sama kultura, 
tradycja, historia, znakiem łączącym pokolenia. 
 

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, 
Uczniowie, Rada Rodziców 
Gimnazjum w Opatówku 
 
Numer konta: 
Rada Rodziców Gimnazjum w Opatówku 
BS oddział Opatówek 
22 8404 0006 2004 0009 4706 0002 
Tytuł wpłaty: SZTANDAR 
 

Program "Szkoła bez przemocy" 
Siedem szkół z województwa wielkopolskiego 

znalazło się wśród laureatów konkursu grantowego 
programu "Szkoła bez przemocy". Pieniądze zostały

przekazane na realizację
najciekawszych projektów. 
Jury wybrało 80 najlepszych 
projektów, spośród prawie 
tysiąca zgłoszonych z całej 
Polski. 

Wśród nagrodzonych jest projekt naszych 
nauczycieli: Elżbiety Kołomeckiej i Anny Nowackiej 
z Gimnazjum w Opatówku - w kategorii kultura i sztuka - 
pt. "Opakobaje - czyli bajki na opak. Przygody Złośnika 
i Spokojnika". Projekt ten zdobył grant w wysokości 
4 970 zł.

Eksperci, którzy oceniali nadesłane propozycje, 
brali pod uwagę przede wszystkim współpracę placówek 
z lokalną społecznością - zgodnie z mottem tegorocznej 
edycji programu - "Szkoła dla społeczności - 
społeczność dla szkoły". Projekty opracowano 
w kategoriach: kultura i sztuka, mój region, sport, 
tolerancja i integracja, wolontariat. 

14 stycznia 2009 roku odbyła się w Belwederze 
w Warszawie uroczysta gala wręczenia nagród 
zwycięskim szkołom. Uroczystość poprowadził znany 
dziennikarz telewizyjny Maciej Orłoś. Nagrody wręczyli 
przedstawiciele Rady Programu "Szkoła bez przemocy". 
Fundatorem grantów jest Fundacja Grupy 
Telekomunikacji Polskiej. Nauczycielom serdecznie 
gratulujemy wspaniałego projektu! 
 

Aleksandra Kuś

********** 
 

SZKOŁA PODSTAWOWA W OPATÓWKU 

Akcja "Góra grosza" 
 

"Wśród swoich licznych spraw, 
pamiętaj nie jesteś sam..." 
(J. Kofta) 

Już po raz dziewiąty uczniowie Szkoły
Podstawowej w Opatówku włączyli się w dniach 
24 listopada - 5 grudnia 2008 r. w ogólnopolską akcję
"Góra grosza". Polegała ona na zbiórce monet groszo-
wych oraz monet o większych nominałach. Uzyskane 
w ten sposób pieniądze przekazane zostały na pomoc 
dzieciom wychowującym się poza własną rodziną.
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W poprzedniej edycji akcji w całej Polsce 
zebrano ponad 1,5 mln złotych w różnych monetach, 
które w sumie ważyły ponad 120 ton. To ogromna kwota 
i ogromny wysiłek dzieci, młodzieży i organizatorów 
akcji. 

W bieżącym roku szkolnym akcja zbierania 
groszówek w naszej szkole przeprowadzona została
w formie rywalizacji międzyklasowej. Taki sposób okazał
się trafionym pomysłem, motywującym uczniów do 
działania. Podczas apelu samorządu uczniowskiego 
podsumowującego akcję usypano ogromną szkolną
"górę grosza", której wartość wyniosła 1 048,95 zł.
Jeszcze raz wszyscy uczniowie naszej szkoły
udowodnili, że los innych dzieci nie jest im obojętny. 
Jeden grosz - znaczy niewiele, góra grosza - pomaga 
żyć!

Pragniemy gorąco podziękować wszystkim 
mieszkańcom Opatówka oraz okolicznych wsi, którzy 
11 stycznia 2009 r. otworzyli swoje serca podczas 
17 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Troje 
upoważnionych uczniów szkoły podstawowej 
w Opatówku - Joanna Prus, Marta Stępień i Hubert 
Wojtaszek wraz z opiekunką - panią Iwoną Walczak, 
zbierało w szkole i na ulicach Opatówka pieniążki, które 
pomogą w leczeniu chorych na nowotwory dzieci. 

Cieszy fakt, że większość opatówczan nie 
przeszła obojętnie obok młodych wolontariuszy. Dzięki 
Państwa ofiarności udało się zebrać rekordową w naszej 
miejscowości kwotę - 2 632,69 zł. Dziękujemy! 
 

Opiekunka Samorządu Uczniowskiego 
Beata Frydrychowicz 
 
"Jest taki dzień..." 

Wzruszającą, pełną ciepła historię przyjścia 
Zbawiciela na świat przedstawili uczniowie Szkoły
Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Opatówku. 
Jasełka, bo tak nazywane jest widowisko o Bożym 
Narodzeniu, wzorowane na średniowiecznych misteriach 
franciszkańskich, obejrzeli uczniowie, dyrekcja 
i nauczyciele oraz emerytowani pracownicy naszej 
szkoły i goście. 

Nad sprawnym przebiegiem występu czuwały
organizatorki - panie: Bożena Wywijas i Dorota Skinder, 
a chórowi szkolnemu, pięknie śpiewającemu kolędy, 
akompaniował przy fortepianie pan Henryk Karski. 

Uczniowie niezwykle realistycznie wcielili się
w role biblijnych postaci i na tle urokliwej, betlejemskiej 
scenografii zaprezentowali prawdziwe zdolności 

aktorskie. Uwagę zwracały też piękne stroje: Świętej 
Rodziny, Trzech Króli, Aniołów i Pasterzy. Występy 
zostały nagrodzone gromkimi brawami. 

Dopełnieniem tego niezwykłego dnia stało się
spotkanie przy świątecznym stole. Dyrekcja, grono 
pedagogiczne, pracownicy szkoły oraz zaproszeni 
goście, na znak pojednania i nadziei, podzielili się
opłatkiem, złożyli sobie życzenia, a następnie 
delektowali się pysznymi, wigilijnymi potrawami. 
Nie zabrakło również wspólnego śpiewania kolęd. 

Uroczystość ta odbyła się w naszej szkole 
w piątek 19.12.2008r. i wspaniale wprowadziła
wszystkich w niepowtarzalny, świąteczny nastrój. 
 

Anna Smolicka 
 
Odnowiona stołówka szkolna 

Dobiegł końca remont stołówki w Szkole 
Podstawowej w Opatówku. W ramach prac zagipsowano 
i pomalowano ściany, a także położono nowe płytki. 
Wszystkim zajął się pan Józef Pawlak, za co serdecznie 
mu dziękujemy. 

Przetarg na obsługę gastronomiczną wygrała
pani Iwona Szmajdzińska. W stołówce działa również,
jak dotychczas, sklepik szkolny, w którym uczniowie 
mogą zaopatrzyć się w napoje oraz drobne przekąski. 

Nad sprawnym przebiegiem remontu czuwał
dyrektor szkoły, pan Mateusz Przyjazny, któremu 
zależało, aby uczniowie mogli spożywać posiłki 
w odnowionym, czystym i przytulnym pomieszczeniu. 

Stołówka została oddana do użytku 1.12.2008r., 
na tym jednak prace modernizacyjne w naszej szkole się
nie kończą. Dyrektor zainicjował dalsze odnawianie 
placówki - obecnie trwają remonty szatni oraz toalet przy 
sali gimnastycznej. 
 

Anna Smolicka 
 

********** 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W RAJSKU 

"Od powozu do metra" 
W ramach Rządowego Programu "Rozwój 

edukacji na obszarach wiejskich w latach 2008-2013" 
Wojewoda Wielkopolski ogłosił konkurs na programy 
tworzone w ramach zadania "Kształcenie umiejętności 
społecznych i życiowych, kształtowanie właściwych 
relacji w kontaktach międzyludzkich". Nauczyciele 
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z Zespołu Szkół w Rajsku napisali projekt pt. "Od 
powozu do metra", dzięki któremu szkoła otrzymała
dotację rządową w kwocie 18 244 zł.

Nasz program dotyczył nabycia przez uczniów 
umiejętności poruszania się różnymi środkami 
transportu. Dzieci zostały zapoznane ze sposobami 
podróżowania zarówno kiedyś, jak i obecnie. Program 
miał na celu umożliwienie dzieciom ze wsi przejażdżkę
pociągiem, tramwajem, autobusem miejskim, metrem, 
windą, schodami ruchomymi, a także zapoznanie 
z regionem, w którym mieszkają. Realizacja programu 
odbywała się na lekcjach historii, geografii, godzinach 
wychowawczych, zajęciach pozalekcyjnych poświęco-
nych różnym środkom transportu, lekcjach plastyki, kół
zainteresowań poświęconych utrwaleniu wrażeń i wiado-
mości zdobytych na wycieczkach. 

W trakcie realizacji projektu dzieci podróżowały
pociągiem i autobusem miejskim KLA, uczestniczyły
w lekcji muzealnej nt. życia ludzi w XIX wieku, zwiedziły
Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku. Były także na 
wycieczce w Warszawie, gdzie zwiedziły Muzeum 
Techniki i Motoryzacji w Otrębusach i Muzeum 
Kolejnictwa w Warszawie, podróżowały metrem, windą,
były w Pałacu Kultury i Nauki, jeździły ruchomymi 
schodami, obserwowały samoloty na tarasie widokowym 
na lotnisku Okęcie. Program trwał od 20.10.2008r. do 
20.12.2008r. 
 
Dyrektor Zespołu Szkół w Rajsku 
Honorata Wolniaczyk 
 
Święta w szkole 

Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą
radość i sprawiają, że wszyscy składamy sobie 
serdeczne życzenia i dzielimy się opłatkiem. Również
w naszej szkole takie spotkania opłatkowe mają miejsce. 
Dzieci wraz z wychowawcami zasiadają do wigilijnego 
stołu, dzielą się opłatkiem i spożywają pyszności, które 
chętnie sami przynoszą do szkoły. Przy wigilijnym stole 
śpiewają także kolędy i składają sobie życzenia 
świąteczne. 

Do tradycji szkolnej należy, że ostatniego dnia 
przed świętami wystawiane są Jasełka. W tym roku nie 
mogło być inaczej. Punktualnie o godzinie 1200 w piątek, 
19 grudnia w sali gimnastycznej szkoły zebrali się
uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz zaproszeni goście, 
wśród których był wiceprzewodniczący Rady Gminy, 
p. Stanisław Kuś. Przedstawienie przygotowane zostało
przez p. Elżbietę Wosiek, którą wspomogli: p. Damian 
Pyrek, p. Andrzej Sieradzki, p. Joanna Jaskuła
i p. Bernadetta Blek. Mali aktorzy przenieśli nas 
w czasie, do małego miasteczka Betlejem, gdzie 
narodził się Pan Jezus, byśmy wszyscy wspólnie mogli 
przeżywać radość z narodzin Pana. W tym roku Jasełka 
wystawione zostały również podczas XIII Gminnej 
Wieczerzy Wigilijnej, która 21 grudnia odbyła się pod 
patronatem Wójta Gminy Opatówek w sali OSP 
w Rajsku. 
 

Dyrektor Zespołu Szkół w Rajsku 
Honorata Wolniaczyk 
 
Zaproszenie na Bal Walentynkowy 

Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Rajsku 
serdecznie zaprasza na Bal Walentynkowy, który 
odbędzie się 14 lutego 2009 r. w sali OSP Rajsko. 
Początek balu o godz. 2000. Umilać zabawę będzie nam 

zespół PREMIUM. Niewątpliwą atrakcją będzie loteria 
fantowa, w której każdy los jest wygrany. Dochód z balu 
przeznaczony jest na samorząd uczniowski. Zapisy 
przyjmują: sekretariat szkoły, tel. (0-62) 76-18-563 oraz 
Aleksandra Wszędobył, tel. (0-62) 76-18-882. Cena 
biletu: 150 zł od pary. 
 

Dyrektor Zespołu Szkół w Rajsku 
Honorata Wolniaczyk 

 
********** 

 
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHEŁMCACH 

Wizyta Joanny Długołęckiej 

W ramach realizacji programów profilaktycznych 
w dniu 6 stycznia szkołę podstawową w Chełmcach 
odwiedziła aktorka Jolanta Długołęcka. Problemy 
bezpieczeństwa dzieci nie są obce gdańskiemu gościowi 
i od kilku lat z powodzeniem realizuje je w formie 
programów edukacyjnych. Aktorka, w dostępny dla 
dzieci sposób, przedstawiła w/w problematykę pod 
hasłem "Bez przemocy i agresji. Kultura i ogłada to moja 
zasada". W miłej i przyjaznej atmosferze, urozmaiconej 
żartami i wierszami związanymi tematycznie 
z poruszanymi problemami, dzieci miały okazję wykazać
się swoją wiedzą. Poprzez czynny udział w programie 
dzieci utrwaliły kulturalne nawyki takie jak: zachowanie 
przy stole, w szkole. 
 

Dyrektor Zespołu Szkół w Chełmcach 
Tomasz Mikucki 
 
Zabawa karnawałowa 



Wiadomości Gminne str. 12/18 

W sobotę 17 stycznia w Zespole Szkół im. Jana 
Pawła II w Chełmcach odbyła się zabawa karnawałowa 
dla dzieci. Organizatorem imprezy była rada rodziców. 
Uczniowie klas młodszych, jak co roku przybyli na 
zabawę we wspaniałych przebraniach. Wszystkim 
dopisywały znakomite humory. Dzieci miały okazję
wykazać się w konkursach prowadzonych przez 
nauczycieli. Uczniowie klas starszych bawili się podczas 
popołudniowej dyskoteki. Imprezę można było osłodzić
sobie wspaniałymi wypiekami mam. 
 
Dyrektor Zespołu Szkół w Chełmcach 
Tomasz Mikucki 

 
********** 

 
ZESPÓŁ SZKÓŁ W TŁOKINI WIELKIEJ 

Bajka na słoneczne i deszczowe dni 

Bajka - jak pisze B. Bettelheim - zabierając
dziecko na wyprawę w cudowny świat, przy końcu 
zwraca je światu realnemu i to w sposób w najwyższej 
mierze bezpieczny. Dziewczynka może w fantazji 
odnieść zwycięstwo nad macochą, która usiłuje 
przeszkodzić jej szczęściu z królewiczem. Chłopczyk 
w wyobraźni może zabić potwora i zyskać w nagrodę
upragnioną królewnę.

Bajka jest bowiem odbiciem odwiecznych 
ludzkich tęsknot, wiary człowieka w triumf najwyższych 
niepisanych wartości oraz norm moralnych: dobra, 
przyjaźni, wierności i sprawiedliwości. Zaspokaja także
nasze tęsknoty za niezwykłymi i silnymi przeżyciami 
emocjonalnymi, pełni więc również funkcję
kompensacyjną i katartyczną.

Wyrabianie w dzieciach nawyku regularnego 
czytania oraz nadanie książce odpowiedniego znaczenia 
w ich systemie wartości ma szansę powodzenia tylko 
przy pozyskaniu rodziców jako aktywnych 
sprzymierzeńców tej sprawy. 
W związku z tym, wraz z kolejnym rokiem szkolnym, 
kontynuujemy akcję "Cała Polska czyta dzieciom", 
organizując spotkania z rodzicami w naszej placówce 
dla uczniów oddziału przedszkolnego oraz klas I, II, III 
szkoły podstawowej. 

Dziękujemy za udział w naszej akcji paniom: 
Małgorzacie Wąsik, Kamili Jeżyk, Joannie Olszewskiej, 
Marioli Pilas. 
 

Renata Szlenkier, Marlena Pilarczyk 
 

Dzień Babci i Dziadka 
16 stycznia w sali OSP w Tłokini Wielkiej, już po 

raz kolejny odbyła się zabawa noworoczna połączona 
z obchodami Dnia Babci i Dziadka, na którą przybyła
cała społeczność szkolna oraz dzieci ze środowiska 
lokalnego. Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka 
przygotowana była przez uczniów klas 0-III. 

Nad przygotowaniem uroczystości uczniowie 
pracowali pod kierunkiem nauczycieli: Marii Jolanty 
Tomasiuk, Ewy Janiak, Anny Macniak, Katarzyny 
Magierskiej. 

Dzieci recytowały swoim babciom i dziadkom 
wiersze oraz śpiewały piosenki. Przygrywał nam zespół
muzyczny, przy którym wszyscy bawili się wspaniale. 
Zebrani w sali widzowie, wśród których, oprócz babć
i dziadków oraz rodziców, był również Sekretarz Gminy 
p. Krzysztof Dziedzic. Wszyscy widzowie podziwiali 
barwne stroje i dekoracje, które nadały przedstawieniu 
miły nastrój i klimat. 

Za najpiękniejsze przebranie babcie i dziadko-
wie nagrodzili dzieci słodkimi upominkami, które zostały
ufundowane przez Radę Rodziców. Wszystkich czekał
słodki poczęstunek i napoje, za które rodzicom 
składamy serdeczne podziękowania. 
 

Dyrektor Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej 
Teresa Kobierska 
 
Kartka Bożonarodzeniowa 

Wigilia to najpiękniejszy, magiczny dzień
i wieczór w roku: dzień i wieczór cudów, niezwykłych 
przeżyć, największe w całym roku, niezwykłe i cudowne 
święto rodzinne. Jednak nie zawsze w ten wieczór 
możemy być razem, dlatego też wysyłamy karty 
świąteczne i listy z życzeniami wraz z włożonym do 
środka kawałkiem opłatka, do krewnych, przyjaciół,
znajomych, a więc do tych wszystkich swoich, drogich, 
nieobecnych, którzy w tym dniu nie mogą być z nami, 
a z którymi radzi byśmy spotkać się przy wigilijnym stole. 

Wszystko to jest znakiem szczególnej pamięci, 
a także znakiem trwałości i siły polskiej tradycji 
świątecznej, a szczególnie pięknej, polskiej tradycji 
wigilijnej. 

W związku z tym, uczniowie ze świetlicy szkolnej 
wykonali karty świąteczne, a następnie przeprowadzili 
ich aukcję. W akcji tej wzięły udział: Monika Bach, 
Aleksandra Wange, Anita Wojtaszczyk, Barbara 
Rogozińska, Karolina Król, Ola Raszewska, Sara 
Olejniczak, Kinga Małecka, Daria Palot, Paulina Bartosz, 
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Magdalena Olejnik, Sylwia Wilczyńska, Anna Zawadzka 
i Patrycja Serafinowska. 

Serdecznie dziękujemy rodzicom, nauczycielom, 
uczniom i mieszkańcom za aktywny udział.
Uczniowie i wychowawca świetlicy szkolnej 
Renata Szlenkier 
 
Mój zawód - moja pasja 

Wybór zawodu to ważna decyzja w życiu 
każdego młodego człowieka. Istotne jest aby 
wykonywana praca przynosiła nam satysfakcję
i zadowolenie. W związku z tym, najlepiej byłoby, aby 
nasz zawód, był jednocześnie naszą pasją. Sugerując
się potrzebami uczniów gimnazjum, rozpoczęto 
realizację projektu dotyczącego orientacji zawodowej. 

Uczniowie spotkali się z p. Jolantą Wilczyńską,
która przedstawiła krótką charakterystykę zawodu 
farmaceuty, oraz kolejne etapy kształcenia. 

Następne spotkanie odbyło się z p. Stanisławem 
Zymonem. Zapoznał on uczniów z zawodem ogrodnika, 
oraz zasadami prowadzenia firmy. 

Dyrektor, nauczyciele - w imieniu uczniów - 
serdecznie dziękują gościom za przybycie i interesujące 
prezentacje. Takie doświadczenia pomagają
uświadomić młodym ludziom, jak ważną rolę spełnia 
w dalszym życiu trafny wybór zawodu. 
 

Koordynatorzy: 
Marlena Pilarczyk, Renata Szlenkier 
 
Najważniejsze wyprawy w życiu, to wychodzenie 
ludziom naprzeciw 

Koniec grudnia to czas refleksji i podsumowań.
W tradycji Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej jest wspólne 

kolędowanie. Tegorocznej uroczystości przyświecało
hasło: "Najważniejsze wyprawy w życiu, to wychodzenie 
ludziom naprzeciw". Uczniowie przybliżyli zaproszonym 
gościom, koleżankom i kolegom wydarzenia sprzed 
ponad 2000 lat. Dzięki wierszom i kolędom atmosferę
Bożego Narodzenia odczuwali wszyscy zgromadzeni. 
Na zakończenie dyrektor szkoły p. Teresa Kobierska 
złożyła świąteczne i noworoczne życzenia wszystkim 
obecnym. 
 

Dyrektor Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej 
Teresa Kobierska 
 
Dzieci - dzieciom 

W styczniu uczniowie Zespołu Szkół w Tłokini 
Wielkiej przeprowadzili na terenie szkoły zbiórkę
owoców i warzyw dla Państwowego Domu Dziecka 
w Kaliszu. Podobne akcje organizowaliśmy w latach 
poprzednich. Jest to dobry sposób na to, aby zauważyć
drugiego człowieka i pomóc mu. Nasi uczniowie chętnie 
przynosili do szkoły owoce i warzywa. Nie zabrakło
także ludzi dobrej woli, którzy zechcieli podarować
znaczną ilość jabłek. 

Składamy serdeczne podziękowania Państwu 
Dziedzicom z Tłokini Wielkiej, za życzliwość i dobre 
serce. 
 

Dyrektor Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej 
Teresa Kobierska 
 
XVII Finał WOŚP w Tłokini Wielkiej 

Kinga Małecka, Sara Olejniczak, Łukasz 
Pasternak, Tomasz Witkowski to uczniowie- 
wolontariusze akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. W tym roku zbierano już po raz siedemnasty. 
Nasza szkoła kolejny raz bardzo chętnie zaangażowała
się w pomoc dla dzieci z chorobami onkologicznymi, 
ponieważ tegoroczna zbiórka ma być przeznaczona na 
wczesne wykrywanie i diagnozowanie chorób nowo-
tworowych u najmłodszych. 

Uczniowie zbierali pieniądze do puszek WOŚP
wśród społeczności szkolnej oraz mieszkańców Tłokini. 
Ogółem udało się zgromadzić 1 268,15 zł.

Koordynatorzy akcji serdecznie dziękują za 
pomoc w opiece nad wolontariuszami paniom: Jadwidze 
Małeckiej, Agnieszce Małeckiej, Elżbiecie Witkowskiej, 
Renacie Pasternak oraz wszystkim mieszkańcom, którzy 
wsparli ten szczytny cel. 
 

Agnieszka Madziała, Marlena Pilarczyk 
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Z wizytą w Hospicjum 
"Bądź jak dziecko - pełne prostoty i radości, bez 

zahamowań. Nie bądź naczyniem, z którego przelewają
się problemy, ty także przecież potrafisz się śmiać.
Otwórz się jak kwiat na słońce, spróbuj każdego dnia na 
nowo polubić ludzi, którzy żyją wokół ciebie. Spróbuj 
pocieszyć tych, którzy płaczą i są zrozpaczeni, także
wtedy, gdy swój ból ukrywają pod maską zadowolenia. 
Użycz trochę miłości tym, którzy są za mało kochani; żyj 
dla innych, a wtedy dopiero poczujesz co znaczy być
szczęśliwym. Pomyśl jakie to wspaniałe! Szczęście 
drugiego człowieka leży w twoich rękach!" 

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego 
Narodzenia w dniu 17 grudnia 2008 roku uczniowie 
gimnazjum wraz z opiekunami odwiedzili pensjonariuszy 
Hospicjum w Rożdżałach. Boże Narodzenie to święto 
pełne pokoju i miłości. Z takim też przesłaniem przybyli 
uczniowie i wspólnie z pensjonariuszami oraz 
pracownikami hospicjum śpiewali piękne polskie kolędy 
wprowadzając wszystkich w świąteczny nastrój. 
Następnie młodzież złożyła życzenia i wręczyła
świąteczne karty. 
 

Opiekunowie: 
Renata Szlenkier, Marlena Pilarczyk, Urszula Borwik 

 
********** 

 
SZKOŁA PODSTAWOWA W CIENI DRUGIEJ 

Jasełka 

19 grudnia ub. roku w Szkole Podstawowej 
w Cieni Drugiej miało miejsce przedstawienie 
bożonarodzeniowe przygotowane przez panią mgr 
Agnieszkę Nieborak. Cieszymy się, że podczas występu 
dzieci obecni byli rodzice, najważniejsi dla małych 
artystów widzowie. 

W tym roku uczniowie naszej szkoły wcielili się
w role przedstawicieli wielu narodów. Przy dźwiękach 
muzyki, charakterystycznej dla poszczególnych państw, 
do żłóbka zdążali, oprócz pasterzy i mędrców, także
Chińczycy, Eskimosi, Murzyni, Japonki, Indianie, 
Arabowie i oczywiście Polacy. Wszyscy oni przybywali 
do Bożej Dzieciny z nadzieją, że Jezus, który rodzi się
w sercu każdego z nas, przynosi na ziemię pokój, 
radość i zbawienie. Celem przedstawienia było
zwrócenie uwagi na potrzebę dialogu międzykultu-
rowego i międzyreligijnego. 

Podczas jasełek uczniowie wykonali wiele 
pięknych, polskich kolęd, ale także uatrakcyjnili swój 
występ mało znanymi pieśniami o tematyce 
bożonarodzeniowej. Po przedstawieniu uczniów 
odwiedził św. Mikołaj, każde dziecko otrzymało pełen 
słodkości upominek. To przedświąteczne spotkanie 
uświetnił swoim występem chór szkolny "Bemolki" 
prowadzony przez mgr Ewę Pawlik-Wiśniewską,
prezentując kolędy i pieśni bożonarodzeniowe 
w ciekawych aranżacjach. 
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cieni Drugiej 
Olga Woźniak 
 

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

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO 
 

W dniu 28 lutego 2009 r. (sobota) w sali OSP 
w Michałowie Drugim o godz. 1000 odbędzie się Turniej 
Tenisa Stołowego p.h. "Żyj zdrowo i sportowo". 
Uczestnikami turnieju będą członkowie Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych z terenu gminy Opatówek, 
zarówno chłopcy jak i dziewczęta, w następujących 
kategoriach wiekowych: do 14 lat, 14-16 lat, 16-21 lat 
oraz kategoria "open" dla nieco starszych. 

Zawodnicy zgłoszeni przez jednostki OSP 
rywalizować będą o Puchar Wójta Gminy Opatówek. 
Zawody zrealizowane zostaną zgodnie z planem 
zawartym w Gminnym Programie Profilaktyki 
i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na terenie gminy 
Opatówek na 2009 rok. Celem turnieju jest wzbudzenie 
wśród dzieci i młodzieży motywacji do życia bez 
nałogów, promocja atrakcyjnego, zdrowego stylu życia, 
realizacja systemu profilaktyki gminnej w odniesieniu do 
uzależnień. Wszystkich chętnych zapraszamy do 
kibicowania uczestnikom rozgrywek. 
 

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

JAN KOLAŃSKI - WZOROWY 
PRZEDSIĘBIORCA 

 

Prezes Jutrzenki Colian, Jan Kolański, otrzymał
tytuł Wzorowego Agroprzedsiębiorcy Rzeczypospolitej 
2008. Gala konkursu, zorganizowanego przez Redakcję
"AGRO" odbyła się 16 stycznia br. w Sali Kolumnowej 
Sejmu RP. Nagrody w konkursie przyznano w trzech 
kategoriach: Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP 2008, 
Wybitny Agroprzedsiębiorca RP 2008, Promotor 
Agrobiznesu RP 2008. 
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Prezes Jutrzenki Colian, Jan Kolański, 
uhonorowany tytułem Wzorowego Agroprzedsiębiorcy 
RP, otrzymał paradną szablę oficerską z rąk marszałka 
Jarosława Kalinowskiego oraz ministra Artura 
Ławniczaka. Wyróżnienie jest przyznawane przedsię-
biorcom za znaczące dokonania biznesowe w prowa-
dzonych przez nich firmach. Ponadto, laureaci tej 
nagrody powinni odznaczać się szczególną etyką
w zarządzaniu swoimi przedsiębiorstwami. 

W czasie uroczystości, okolicznościową mowę
gratulacyjną wygłosił m.in. doradca prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego ds. wsi i rolnictwa, minister Jan Krzysztof 
Ardanowski. 

W imieniu wszystkich nagrodzonych głos zabrał
Jan Kolański: "Konkurs ma szczególny charakter, 
ponieważ każdy laureat uzyskał wcześniej rekomen-
dację osoby uznawanej za autorytet w środowisku 
agrobiznesu. Warto więc być odważnym i nie bać się
wielkich wyzwań oraz dużej konkurencji na polskim 
rynku, który jest jednym z najbardziej dynamicznie 
rozwijających się w Europie". 

Jan Kolański, jest prezesem i współwłaścicielem 
grupy kapitałowej Jutrzenka Holding SA, w skład której 
wchodzi Jutrzenka Colian z siedzibą w Opatówku. 
Najbardziej znane marki tej firmy to między innymi 
Grześki, Goplana, Jeżyki, Akuku!, Appetita czy Hellena. 
Dzięki odważnym decyzjom konsolidacyjnym, firma 
zajmuje pierwsze miejsce na rynku słodyczy markowych 
w Polsce. 
 
(źródło danych: MEMRB 2008) 
 

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

MEDICOL - CENTRUM 
REHABILITACJI 

 
Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowe MediCol 

NZOZ Specjalistyczne Centrum Rehabilitacji 
w Opatówku 

 

zaprasza wszystkich 
którzy chcą zadbać o swoje zdrowie 

 

Nasze Centrum to największa i najnowocześniejsza 
placówka rehabilitacyjna w regionie, zapewniamy 
kompleksowy zakres zabiegów rehabilitacyjnych 
wykonywanych przez profesjonalny personel na 
sprzęcie najnowszej generacji, w tym najnowocześ-
niejsza w Polsce kriokomora do krioterapii ogólno-
ustrojowej. W naszym Centrum można skorzystać
z następujących zabiegów: 

- kinezyterapia 
- masaże
- hydroterapia 
- fizykoterapia 
- światłolecznictwo 
- ciepłolecznictwo 
- krioterapia 
 
Zapewniamy: 
- krótkie terminy oczekiwania na wizytę
- szeroki zakres usług kompleksowej opieki rehabilita-

cyjnej 
- zabiegi refundowane przez NFZ, a także prywatny 

pakiet zabiegów 
- zabiegi wykonywane nowoczesnym sprzętem 

najnowszej generacji 
- profesjonalny zespół magistrów rehabilitacji o wyso-

kich kwalifikacjach oraz lekarzy specjalistów z zak-
resu rehabilitacji ruchowej, ortopedii, neurologii, 
traumatologii oraz reumatologii 

 
Efekty lecznicze krioterapii ogólnoustrojowej: 
- działanie przeciwbólowe utrzymujące się przez 

około cztery godziny co ułatwia większą
intensywność i skuteczność stosowania rehabilitacji 
ruchowej, 

- wzmocnienie odporności immunologicznej orga-
nizmu, 

- spowolnianie procesów starzenia, 
- obwodowe przekrwienie tkanek, które powoduje 

lepszą przemianę materii i szybszą eliminację
szkodliwych produktów metabolizmu, co decyduje 
o szybszym gojeniu się urazów i zapaleń,

- rozluźnienie mięśni zwiększające zakres ruchomości 
w stawach, 

- wzrost siły mięśniowej, 
- wzmożoną reakcję hormonalną (wzrost stężenia 

ACTH, beta-endorfin oraz testosteronu u mężczyzn), 
- zmniejszenie obrzęku w obrębie stawów i tkanek 

miękkich, 
 
Zabiegi krioterapii ogólnoustrojowej zalecane są nie 
tylko ludziom chorym. Korzystają z nich chętnie osoby 
uprawiające wyczynowo lub rekreacyjnie sport. Jest to 
niezwykle skuteczny element odnowy biologicznej. 
 
Nasza placówka wykonuje zabiegi w ramach kontraktu 
z NFZ. Oferujemy również Państwu pakiet zabiegów 
odpłatnych. Posiadamy duży parking dla osób które 
przyjadą do nas samochodem (z centrum Kalisza dojazd 
zajmuje ok. 15 minut). Z Kalisza można również
dojechać autobusem linii 1A. 
 
Wszelkie informacje znajdą Państwo na naszej stronie 
internetowej www.medicol.pl oraz pod numerem 
telefonu (0-62) 504-85-60, jednak najlepiej jest nas 
odwiedzić w Opatówku. 
 

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

FUTSAL - HALOWA PIŁKA NOŻNA 
 

Poniżej przedstawiamy terminy rozgrywek i tabele 
wyników I i II ligi. Serdecznie zapraszamy do 
kibicowania. Wstęp wolny. 
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1. TERMINY SPOTKAŃ

I Liga 
Godz. XIV Kolejka - Hala Sportowa w Opatówku 

14-02-2009 

15.00 FC DREWPAL LEADER SCHOOL - COPY 
SERVICE 

16.00 PRATT & WHITNEY KSPN ASNYK MG STIGA 
17.00 FC AGORA KP WOWIX PIOTRÓW 
18.00 SEAT GALILEO TEAM WESTOL WOŹNIAK 

II Liga 
Godz. XIV Kolejka - Hala Sportowa w Opatówku 

15-02-2009 
11.00 CX - 80 BIG STAR 
12.00 KKS CEKTOF MULTIMEDIA POLSKA 
13.00 PW FORMELANA PRATT & WHITNEY II 
14.00 MEDIA MARKT FOOTBALLERS 

Godz. XV Kolejka - Hala Sportowa w Opatówku 
21-02-2009 

15.00 FOOTBALLERS PW FORMELANA 
16.00 PRATT & WHITNEY II KKS CEKTOF 
17.00 MULTIMEDIA POLSKA CX - 80 
18.00 BIG STAR GRODAN BLIZANÓW 

Godz. XVI Kolejka - Hala Sportowa w Opatówku 
22-02-2009 

15.00 GRODAN BLIZANÓW MULTIMEDIA POLSKA 
16.00 CX - 80 PRATT & WHITNEY II 
17.00 KKS CEKTOF FOOTBALLERS 
18.00 PW FORMELANA MEDIA MARKT 

Godz. XVII Kolejka - Hala Sportowa w Opatówku 
28-02-2009 

15.00 MEDIA MARKT KKS CEKTOF 
16.00 FOOTBALLERS CX - 80 
17.00 PRATT & WHITNEY II GRODAN BLIZANÓW 
18.00 MULTIMEDIA POLSKA BIG STAR 

Godz. XVIII Kolejka - Hala Sportowa w Opatówku 
01-03-2009 

15.00 BIG STAR PRATT & WHITNEY II 
16.00 GRODAN BLIZANÓW FOOTBALLERS 
17.00 CX - 80 MEDIA MARKT 
18.00 KKS CEKTOF PW FORMELANA 

2. TABELE WYNIKÓW 
 

I Liga - klasyfikacja generalna 
 

Lp. Nazwa drużyny M Pkt Z R P 
1. FC DREWPAL  10 22 7 1 2 
2. KP WOWIX PIOTRÓW  10 22 7 1 2 
3. PRATT & WHITNEY 10 17 5 2 3 
4. WESTOL WOŹNIAK  10 16 5 1 4 
5. SEAT GALILEO TEAM  10 16 5 1 4 
6. KSPN ASNYK MG STIGA  9 9 3 0 6 
7. FC AGORA  10 9 3 0 7 

8. LEADER SCHOOL COPY 
SERVICE 9 3 1 0 8

II Liga - klasyfikacja generalna 
 

Lp. Nazwa drużyny M Pkt Z R P 
1. MEDIA MARKT  10 22 7 1 2 
2. MULTIMEDIA POLSKA 10 21 7 0 3 
3. CX - 80 10 17 5 2 3 
4. METALCRAFT  10 16 5 1 4 
5. GRODAN BLIZANÓW  10 15 4 3 3 
6. BIG STAR  10 14 4 2 4 
7. KKS CEKTOF  9 13 4 1 4 
8. PRATT & WHITNEY II  9 8 2 2 5 
9. PW FORMELANA 10 0 0 0 10 

M - ilość rozegranych meczy 
Pkt - łączna ilość zdobytych punktów 
Z - zwycięstwa 
R - remisy 
P - przegrane 
 
Szczegółowe tabele wyników oraz terminy spotkań
zamieszczone są na stronie www.tpnp-kalisz.yoyo.pl 
Zapraszamy ! 
 

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

POŻEGNANIE KSIĘDZA 
TADEUSZA SOBCZAKA 

 

W dniu 25.01.2009 zmarł ks. 
kanonik Tadeusz Sobczak, 
proboszcz parafii pw. NSPJ 
w Opatówku w latach 1975-
2000. W dniu 29 stycznia 
w kościele parafialnym pw. 
Ducha Świętego we Wło-
cławku - Michelinie odbyły się
uroczystości pogrzebowe. 
Uroczystościom przewodni-
czył ksiądz biskup ordyna-
riusz Stanisław Napierała. 
W ostatnim pożegnaniu 

uczestniczyły osoby szczególnie bliskie ks. kanonikowi, 
liczne delegacje z miejsc, w których ks. kanonik pełnił
posługę kapłańską.

W naszej pamięci ks. kanonik Tadeusz Sobczak 
na zawsze pozostanie kapłanem, dla którego 
najważniejszy był Bóg i drugi człowiek. 
 
Ks. kanonik Tadeusz Sobczak 
(30.03.1924 - 25.01.2009) 

Urodził się 30 marca 1924 r. 
w parafii Brodnia w gminie 
Pęczniew, w woj. łódzkim. 
Święcenia kapłańskie otrzy-
mał w Katedrze we Wło-
cławku w 1953 r. Po wyzwo-
leniu z okupacji niemieckiej 
rozpoczął naukę w Gimnaz-
jum im. Długosza we Wło-
cławku. Następnie wstąpił do 
Seminarium Duchownego we 
Włocławku w 1948 roku. 
Święcenia kapłańskie przyjął 

w katedrze włocławskiej z rąk biskupa Franciszka 
Korszyńskiego 14 czerwca 1953 roku. 

Pracował jako wikariusz w Godzieszach, 
Błaszkach i w parafii św. Mikołaja w Kaliszu. 
Do Opatówka przybył z parafii Dobrosołowo w styczniu 
1975 r. po tragicznej śmierci ks. Mariana Bruzdy. 

Zdjęcie ze zbiorów prywatnych 
p. Małgorzaty Jarczewskiej 
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Był proboszczem parafii Opatówek przez 25 lat. 
Jego staraniem została dokończona budowa kaplicy 
przedpogrzebowej, przebudowano prezbiterium kościoła
w Opatówku, pomalowano kościół oraz ustawiono nowe 
ogrodzenie wokół cmentarza. W 1996 r. powstał Punkt 
Charytatywny z siedzibą w organistówce, który 
organizuje pomoc dla potrzebujących, szczególnie 
w czasie świąt. 
W czasie probostwa ks. Tadeusza Sobczaka, 18 lutego 
1975 roku, odbyło się uroczyste przyjęcie kopii 
cudownego obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej, a 14 
i 15 maja 1996 r. kopii obrazu Św. Rodziny z Kalisza. 

Ks. Tadeusz Sobczak uczestniczył w otwarciu 
Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku i współ-
pracował z dyrekcją muzeum przy zorganizowaniu 
wystaw pokazujących cenne zabytki, naczynia 
liturgiczne i dzieła sztuki kościoła parafialnego 
w Opatówku. Pełnił funkcję wicedziekana dekanatu 
kleczewskiego oraz wizytatora katechetycznego. 
Za swoją pracę duszpasterską został odznaczony przez 
Biskupa Włocławskiego: prawem używania rokiety 
i mantoletu, był też kanonikiem honorowym kapituły
uniejowskiej. Biskup Kaliski powołał ks. Sobczaka na 
członka kapituły katedralnej w Kaliszu w charakterze 
kanonika honorowego. 

W styczniu 2000 r. ks. Tadeusz Sobczak 
obchodził jubileusz 25-lecia posługi kapłańskiej w parafii 
Opatówek. 30 czerwca 2000 r. odszedł na emeryturę
i zamieszkał w Domu Księży Emerytów w Michelinie pod 
Włocławkiem. Zmarł 25 stycznia 2009 r. w Michelinie. 
Został pochowany na miejscowym cmentarzu 
w kwaterze księży. 
 

Jadwiga Miluśka-Stasiak 
 

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

OGŁOSZENIA 
 

Ogłoszenie o przetargu 
Wójt Gminy Opatówek ogłasza przetarg na sprzedaż w formie ofert 
pisemnych samochodu ciężarowego Furgon - Uniwersalny "UAZ"; rok 
produkcji pojazdu - 1980, poj. silnika 2445, dopuszczalna ładowność 
600, dopuszczalna masa całkowita 2290, liczba miejsc 7, nr silnika 
1104381, stan techniczny dobry. Cena wywoławcza netto - 5 000 zł.
Obowiązuje podatek VAT - 22 % Samochód można oglądać po 
uprzednim uzgodnieniu telefonicznym: 601-974-815. 
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z oznaczeniem 
"Przetarg na sprzedaż samochodu UAZ" w terminie do 31.03.2009r. do 
godz.1530 w sekretariacie Urzędu Gminy w Opatówku pok. nr 13. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.04.2009r. o godz. 1000 w Urzędzie 
Gminy sala Nr 15. Zastrzega się odwołanie lub unieważnienie 
przetargu. Informacja o odwołaniu lub unieważnieniu przetargu 
zostanie podana do publicznej wiadomości. 

 

********** 
 

Wójt Gminy składa wyrazy wdzięczności mieszkańcom gminy 
Opatówek, którzy odpowiedzieli na apel i złożyli dary w postaci 
żywności i środków czystości na okres Świąt Bożego Narodzenia dla 
podopiecznych GOPS. W akcję pomocy włączyły się sklepy: 
- Pani Anny Mikusińskiej w Chełmcach 
- Sklepy GS "SCh" w Opatówku 
- Pani Urszuli Gnerowicz w Tłokini Wielkiej 
- Pani Grażyny Kisiela w Borowie 
- Pana Bogdana Kozaneckiego w Opatówku 
- Pani Moniki Kasperek w Opatówku 
- Pani Renaty Kłysz w Cieni II 
- Pana Andrzeja Brodziaka w Szałe
którym składam serdeczne podziękowanie. 
Dary trafiły do podopiecznych GOPS osób potrzebujących (rodzin 
niepełnych, wielodzietnych i niepełnosprawnych oraz samotnych). 
Ogółem pomoc w postaci paczek świątecznych otrzymało 36 rodzin. 

********** 

Podatek od środków transportowych 
Urząd Gminy w Opatówku przypomina właścicielom 

i współwłaścicielom środków transportowych o ustawowym obowiązku 
składania do dnia 15 lutego br deklaracji na podatek od środków 
transportowych na rok 2008. 

Właściciele przyczep (naczep wykorzystywanych wyłącznie 
w działalności rolniczej, prowadzonej przez podatnika podatku rolnego, 
winni złożyć do dnia 15 lutego br oświadczenie, które pozwoli zwolnić
z płacenia w/w podatku. 

Druki deklaracji wraz z załącznikiem dostępne są w Urzędzie 
Gminy, pokój nr 18 (II piętro) oraz na stronie internetowej: 
www.bip.opatowek.pl Jednocześnie przypomina się, że I rata 2009 
roku płatna jest do dnia 16 lutego br. Wpłaty można dokonać w kasie 
urzędu (II p.) w godz. 800-1400 lub na konto: BS Ziemi Kaliskiej 
O/Opatówek 43 8404 0006 2004 0014 4964 0001. 

 

********** 
 

"Regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie gminy Opatówek" (wyciąg) 

1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości 
i porządku przez uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych 
zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, 
przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi 
publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio 
przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest 
obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym dopuszczony 
jest płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych. 

2. Uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych 
zanieczyszczeń z przystanków komunikacyjnych należy do 
obowiązków przedsiębiorców użytkujących tereny służące 
komunikacji publicznej; błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia 
uprzątnięte z przystanków komunikacyjnych oraz z dróg 
publicznych, należy gromadzić poza terenem przystanku 
komunikacyjnego w sposób nie utrudniający zatrzymywania się
pojazdów oraz wysiadania i wsiadania pasażerów. 

3. Obowiązki utrzymania czystości i porządku na drogach 
publicznych należą do zarządu drogi. Do zarządu drogi należy
także: 
1) pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń

uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości 
przyległych do drogi publicznej; 

2) uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych 
zanieczyszczeń z chodników, jeżeli zarząd drogi pobiera 
opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów 
samochodowych na takim chodniku. 

4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia błota, 
śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości 
udostępnionej do użytku publicznego. 

5. Usunięcie błota, śniegu i lodu powinno odbywać się niezwłocznie 
po ich wystąpieniu, natomiast innych zanieczyszczeń
systematycznie w miarę istniejących potrzeb. 

6. Błoto, śnieg i lód uprzątnięte z chodników wzdłuż nieruchomości 
należy pryzmować na chodniku przy krawędzi jezdni, z zacho-
waniem możliwości odpływu wody do kanalizacji w sposób nie 
zagrażający istniejącej zieleni, i nie utrudniający ruchu pieszych 
i pojazdów. Inne zanieczyszczenia należy umieszczać w stosow-
nych urządzeniach służących do gromadzenia odpadów. Zmiotki 
z chodnika należy wrzucać do własnego pojemnika. 

7. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest ponadto do: 
1) usuwania niezwłocznie z dachów i gzymsów śniegu, sopli 

i nawisów śniegu stwarzających zagrożenie dla 
przechodniów; 

2) likwidowania śliskości na chodnikach położonych wzdłuż
nieruchomości w okresie mrozów i opadów śnieżnych. 
Piasek z solą użyte do tego celu należy usunąć z chodnika 
niezwłocznie po ustaniu przyczyn ich zastosowania; 
usuwania chwastów z terenu nieruchomości powodujących 
jej zanieczyszczanie; 

8. Zabrania się w szczególności zgarniania błota, śniegu, lodu 
i innych zanieczyszczeń na jezdnię lub urządzone zieleńce. 

 

********** 
 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Opatówku informuje, że posiedzenia komisji w roku 2009 odbywać
się będą w następujących dniach: 20 stycznia, 19 lutego, 19 marca, 
21 kwietnia, 20 maja, 18 czerwca, 21 lipca, 20 sierpnia, 17 września, 
20 października, 19 listopada i 17 grudnia. Osoby dotknięte chorobą
alkoholową i ich rodziny oraz wszyscy zainteresowani problemem 
uzależnienia mogą zgłaszać się na posiedzenie komisji w godz. 1630-
1730 w Urzędzie Gminy, w sali posiedzeń na I p. 
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Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Opatówku (w likwidacji) sprzeda 
piętrowy budynek biurowy wraz z dwiema działkami, na których 
znajduje się przekaźnik Polskiej Telefonii Cyfrowej oraz transformator 
Energi Kalisz. Bliższych informacji udziela gł. księgowa Sabina Keller, 
tel. 508-271-062 oraz likwidator Kazimierz Ludwiczak, 
tel. 508-271-060. 

 

********** 
 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Sierzchowie zatrudni od ferii, na 
zastępstwo nauczyciela z kwalifikacjami do nauczania 
zintegrowanego. Tel. (0-62) 76-18-012. 

 

********** 
 

Nauka języka angielskiego dla najmłodszych. Nauczanie indywidualne, 
które daje najlepsze efekty! Zadzwoń by dowiedzieć się więcej! 
Tel. 605-383-055. 

 

********** 
 

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

 

********** 
 

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

********** 
 

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). 

 

********** 
 

Sprzedam lub wydzierżawię działkę o powierzchni 1,242 ha 
w Opatówku. Tel. (0-62) 76-19-069. 

 

********** 
 

Sprzedam wózek dziecinny 3-funkcyjny. Stan idealny. Telefon 
507-191-971. 

 

********** 
 

Nawozy rolnicze w atrakcyjnych cenach oferuje firma "Chojnacki", 
Opatówek, ul. Rogatka 9a, tel. (0-62) 76-70-688. Towar dowozimy do 
klienta. 

 

********** 
 

Sprzedam słomę. Michałów Drugi. Tel. 604-055-807. 
 

********** 
 

Sprzedam żyto z ostatniego sezonu. Tel. 501-464-152. 
 

********** 
 

Punkt Charytatywny przy parafii NSPJ w Opatówku składa wyrazy 
wdzięczności pp. Wróblewskim. p. W. Rutkowskiemu, p. Marii 
Chojnackiej, pp. Żulickim, anonimowym ofiarodawcom, PPH "Suark-
Pak" za przekazane reklamówki do paczek; tym, którzy złożyli ofiarę
pieniężną do puszki w kościele, dziękujemy za bardzo ładne zabawki 
i maskotki złożone do kosza przy ołtarzu M.B. 
Z Państwa ofiarności oraz sprzedaży świec i kart Bożonarodzeniowych 
mogliśmy obdarować 62 dzieci paczkami ze słodyczami oraz 50 osób 
dorosłych najbardziej potrzebujących paczkami żywnościowymi. 
Marianna Kocemba 

 

********** 
 

Sprzedam słomę żytnią. Tel. 502-633-535. 
 

********** 
 

Toczenie, spawanie, balustrady, ogrodzenia, bramy. Tel. 605-890-192. 
 

********** 
 

Sprzedam słomę żytnią ze stoga. Tel. (0-62) 76-14-321. 
 

********** 
 

Podejmę pracę w godzinach 800-1500 w zakresie sprzątania, mycia 
okien, pomocy przy chorym, opieki nad dzieckiem itp. Telefon 
504-214-922. 

 

********** 
 

Podejmę się prac remontowych w zakresie wykończeniówki oraz 
naprawy, konserwacji, renowacji mebli i naprawy zegarów. Telefon 
(0-62) 76-19-128 lub 660-132-653. 

 

********** 
 

Firma ogólnobudowlana ADMAR oferuje: 
- docieplanie budynków 
- kartongips 
- gipsowanie, malowanie 
- montaż paneli podłogowych, sufitowych 
- kompleksowe wykończenia wnętrz 
Atrakcyjne ceny usług. Tel. 609-138-705 

 

********** 
 

Kupię dom, działkę budowlaną lub ziemię rolną z możliwością budowy 
w Opatówku lub okolicy. Tel. 601-358-106. 

 

********** 
 

Toczenie, spawanie, balustrady, ogrodzenia, bramy. Tel. 605-890-192. 
 

********** 
 

Sprzedam tanio segment młodzieżowy w dobrym stanie oraz ławę
w kolorze jasnym. Tel. 506-102-553. 

 

********** 
 

Sprzedam Fiat Cinquecento 1995r., silnik 700cm3, benzyna+gaz, 
druga właścicielka, przegląd ważny do 3.03.2009, ubezpieczenie do 
8.04.2009, przeglądy oraz wymiana olejów i płynów wykonywane 
regularnie, stan dobry. Polecam. Tel.: 513-175-626, 515-053-797. 

 

********** 
 

Sprzedam dwa tunele foliowe z c.o. oraz piec Rumia 34m. Telefon 
603-079-570. 

 

********** 
 

Wydzierżawię ok. 3 hektarów ziemi ornej w Zdunach. Telefon 
605-127-800. 

 

********** 
 

Sprzedam siano ze zbiorów 2007 i 2008 dużą ilość oraz słomę żytnią
kostkę. Tel. 662-756-188. 

 

********** 
 

Serdecznie dziękujemy Ks. Prałatowi i ks. Wikariuszom parafii 
Opatówek, Wójtowi Gminy Opatówek i Pracownikom Urzędu Gminy, 
Pracownikom i Emerytom Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej, 
Bibliotekarkom z Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów, 
Członkom Towarzystwa Przyjaciół Opatówka i Grupy Oliwkowej, 
Pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego, Rodzinie, Przyjaciołom, Koleżankom z Liceum 
im. Anny Jagiellonki, Sąsiadom, Znajomym i Wszystkim, którzy 
w chwilach głębokiego dla nas smutku, w czasie ceremonii 
pogrzebowej, byli razem z nami, zamówili intencje mszalne, złożyli 
wieńce i kwiaty i uczestniczyli w ostatniej drodze naszej 

Mamy ś.p. Henryki Miluśkiej 
Córki z Rodzinami 

********** 
 

Podziękowania wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej drodze 
mojego Brata 

Ś.P. Lechosława Michalskiego 
składa brat Andrzej z rodziną

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