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SESJA RADY GMINY 
 

W dniu 25 marca br. odbyła się XXVIII sesja Rady 
Gminy Opatówek, na której radni podjęli następujące 
decyzje i uchwały: 
1. W sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy 

Opatówek na 2009 rok. Po wprowadzonych 
zmianach ustala się dochody budżetu na 2009 r. 
w wysokości 24 360 298 zł; wydatki budżetu na 
kwotę 24 110 396 zł. Korekta dochodów nastąpiła
z tytułu zmniejszenia subwencji oświatowej o kwotę
36 708 zł oraz zmniejszenie udziału w podatku 
dochodowym od osób fizycznych o kwotę 142 zł.
Ponadto w dz. 852 Pomoc społeczna dostosowano 
plany dotacji do otrzymanej decyzji Wojewody. 
Nastąpiło tu również zmniejszenie środków na 
zasiłki rodzinne. 
Korekta wydatków obejmuje m.in.: 
- dział 600 Transport i łączność - przeniesienie 

środków na wykonanie chodników przy drodze 
powiatowej przy ul. Św. Jana i miejscowości 

Rajsko w kwocie 31 500 zł oraz pomoc 
finansową na przebudowę nawierzchni ul. Par-
kowej w Opatówku w wysokości 60 000 zł;

- dział 801 Oświata i wychowanie - przeniesienie 
pomiędzy §§ na wniosek dyrektorów szkół,
zmniejszenie środków z tyt. zmniejszenia 
subwencji oświatowej o kwotę 36 708 zł oraz 
przeniesienie środków na przedszkole celem 
wykonania remontu okapu i wentylacji w kuchni, 
a także remont i naprawa placu zabaw; 

- dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 
zwiększenie środków o kwotę 42 500 zł z przez-
naczeniem na dofinansowanie świadczeń po-
mocy materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów. 

2. W sprawie przyjęcia przez Gminę Opatówek 
zadania w zakresie dróg powiatowych (2 uchwały). 
Mając na uwadze liczne wnioski mieszkańców, 
szczególne zagrożenie bezpieczeństwa pieszych 
oraz duże natężenie ruchu pojazdów samo-
chodowych, zwartą zabudowę przy drodze powia-
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towej postanawia się przyjąć zadanie w zakresie 
dróg powiatowych polegające na przebudowie 
chodnika przy drodze powiatowej nr 4619P 
w m. Rajsko oraz przy drodze powiatowej nr 4612P 
ul. Św. Jana. Na realizację zadania Powiat Kaliski 
przeznaczy ze swego budżetu dotacje w wys. 
8 500 zł (Rajsko) oraz 23 000 zł (Św. Jana). 
Pozostałe środki w wysokości 1/2 nakładów na te 
zadania ze swego budżetu przekaże Gmina 
Opatówek. 

3. W sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących 
w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla 
stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym 
wymiarze godzin. Wymiar pensum nauczycieli został
określony zasadniczo w Karcie Nauczyciela. Organ 
prowadzący szkołę określa wymiar godzin dla 
nauczycieli, którzy w ramach stosunku pracy 
realizują obowiązki określone dla stanowisk 
o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze 
godzin. 

4. W sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego 
przysługującego członkom OSP za udział w działa-
niu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym orga-
nizowanym przez Państwową Straż Pożarną.
Zgodnie z obowiązującą od dnia 25.09.2008 r. 
zmianą ustawy o ochronie przeciwpożarowej, Rada 
Gminy ma obowiązek ustalić w/w ekwiwalent, a jego 
wysokość nie może przekraczać 1/175 przeciętnego 
wynagrodzenia ogłoszonego przez Prezesa GUS, tj. 
18,97 zł (15 zł za godzinę udziału w działaniach, 
3 zł za godzinę udziału w szkoleniu). 

5. W sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na 
lata 2009-2013". Wieloletni program gospodaro-
wania mieszkaniowym zasobem gminy Opatówek 
opracowano zgodnie z wymogami ustawy z dnia 
21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 
Cywilnego. Program obejmuje lata 2009-2013 
i określa podstawowe kierunki w gospodarowaniu 
zasobem mieszkaniowym. Dla opracowania niniej-
szego programu przyjęto wielkość zasobu mieszka-
niowego gminy Opatówek na dzień 31.12.2008r. 
Mieszkaniowy zasób gminy tworzą lokale 
mieszkalne położone w budynkach stanowiących 
własność gminy i lokale w budynkach wspólnot 
mieszkaniowych. Niniejszy program obejmuje 
następującą tematykę:

- prognoza wielkości i stanu technicznego zasobu 
mieszkaniowego gminy Opatówek w poszcze-
gólnych latach, z podziałem na lokale miesz-
kalne i lokale socjalne; 

- analiza potrzeb i plan remontów i modernizacji 
wynikający ze stanu technicznego budynków 
i lokali na kolejne lata; 

- planowana sprzedaż lokali na poszczególne 
lata; 

- sposób i zasady zarządzania lokalami i budyn-
kami wchodzącymi w skład mieszkaniowego 
zasobu gminy oraz przewidywane zmiany 
w zakresie zarządzania mieszkaniowym zaso-
bem gminy w kolejnych latach; 

- źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej 
w kolejnych latach; 

- wysokość wydatków w kolejnych latach, z po-
działem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty 
remontów oraz koszty modernizacji lokali 
i budynków wchodzących w skład mieszka-
niowego zasobu gminy, koszty zarządu 
nieruchomościami wspólnymi, których gmina 
jest jednym ze współwłaścicieli, a także wydatki 
inwestycyjne; 

- inne działania mające na celu poprawę
wykorzystania i racjonalnego gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem gminy; 

6. Radni pozytywną opinią, przyjęli Sprawozdanie 
z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Opatówku za rok 2008. 

7. Radni wysłuchali i przyjęli pozytywnie sprawozdania 
komisji stałych Rady Gminy Opatówek za 2008 rok 
oraz przyjęli uchwałą plany pracy na 2009 rok. 

8. Radni przyjęli Sprawozdanie z realizacji planu 
gospodarki odpadami za dwuletni okres 2007-2008. 

 

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

SPRAWOZDANIE 
Z DZIAŁALNOŚCI GOPS 

 

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Opatówku za rok 2008 
 

W 2008 roku działalność Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Opatówku była skupiona na udzielaniu 
wielorakiego wsparcia najuboższym kręgom ludności 
gminy w ramach: 
- różnorodnych form materialnej pomocy społecznej 

oraz usług społecznych, pracy socjalnej, 
- przyznawania i wypłacania dodatków mieszka-

niowych 
- przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych 
- przyznawania i wypłacania zaliczek alimentacyjnych 

oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
- profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholo-

wych oraz narkomanii 
- prowadzenia świetlicy środowiskowej "Słoneczko" 

w Opatówku 
- prowadzenia spraw prac społeczno-użytecznych 
Pomoc społeczna jest finansowana z dwóch źródeł:
z budżetu gminy oraz z budżetu państwa w formie 
dotacji celowych na zadania zlecone i dotacji celowej na 
dofinansowanie zadań własnych gmin. Plan finansowy 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatówku 
w 2008 r. przedstawia tabela: 
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Środki własne gminy 1 024 496 23,28%
Środki z budżetu państwa 3 376 466 76,72%
Razem: 4 400 962 100%

Struktura wydatków z udziałem środków finansowanych 
z Gminy Opatówek oraz ze środków budżetu państwa 
przedstawia tabela: 
 

Wydatki ze śr. własnych gminy 898 908,82 22,38%
Wydatki ze środków państwa 3 117 518,13 77,62%
Razem: 4 016 426,95 100,00%
dochody zwrócone do gminy  83 299,70 2,07%

Część wydatkowanych środków zostaje refundowana 
i powraca na konto gminy Opatówek stanowiąc dochód 
własny gminy. Najlepszym przykładem tego są wydatki 
na prace społeczno-użyteczne, np. wydatkowano 
86 205,65 zł, a refundacja z PUP Kalisz wynosiła
56 911,09 zł.
Ponadto udzielana pomoc w formie zasiłków celowych 
zwrotnych również podlega w części lub w całości 
zwrotowi. 
GOPS w Opatówku posiada również swoje własne 
dochody z tyt. kapitalizacji odsetek bankowych, zwroty 
zaliczek i funduszu alimentacyjnego, które przeka-
zywane są na konto gminy i stanowią dochód własny 
gminy. Dochody przekazane z GOPS na konto gminy 
w 2008r wg sprawozdania Rb27S wynosiły 26 388,61 zł.
Poniesione wydatki ze środków własnych gminy zostały
skorygowane o łączną kwotę 83 299,70 zł., która 
powróciła na konto gminy. Należy zatem stwierdzić, że
udział ponoszonych wydatków ze środków własnych 
gminy kształtuje się na poziome 20-22% całości 
wydatków poniesionych przez GOPS, a 78% wydatków 
finansowanych jest ze środków budżetu państwa, które 
są przekazywane w formie dotacji. 
GOPS w Opatówku realizował również program pt. "Dać
Szansę Młodym" współfinansowany ze środków 
unijnych. Poniesione wydatki ma realizację kształtowany 
się następująco: 
środki własne gminy 4 133,96 zł (10,50%) 
środki z EFS i budżetu państwa 35 220,34 zł (89,50%) 
Razem 39 354,30 zł (100%) 
 

Wydatki w zakresie pomocy społecznej 
W ramach środków pomocy społecznej (bez świadczeń
rodzinnych i dodatków mieszkaniowych) pomocą zostały
objęte: 243 rodziny (łączna liczba 790 osób w tych 
rodzinach), co stanowi około 8,6 % ogółu ludności 
gminy, czyli co 13 mieszkaniec otrzymał pomoc. 
Wskazuje to na duży zakres i zasięg działania GOPS 
w sferze pomocy społecznej. 
Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych 
i zleconych otrzymały w 2008r. -243 rodziny; liczące 790 
osób. 
Ogółem z pomocy finansowej, usługowej, materialnej, 
w postaci pracy socjalnej i poradnictwa skorzystało 329 
rodzin na ogólną liczbę osób w tych rodzinach 896 osób. 
Struktura powodów trudnej sytuacji życiowej,
w której znalazły się rodziny korzystające z pomocy 
Ośrodka była następująca: 
- ubóstwo - 140 rodzin 
- sieroctwo - 1 rodzina 
- bezdomność - 3 osoby 
- bezrobocie - 73 rodziny 
- długotrwała choroba - 136 rodzin 

- niepełnosprawność - 112 rodzin 
- bezradność w sprawach opiekuńczych i wychowaw-

czych oraz prowadzenia gospodarstwa domowego, 
zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych i niepełnych - 
60 rodzin 
w tym: rodziny niepełne - 42, 
rodziny wielodzietne - 18 

- potrzeba ochrony macierzyństwa - 28 rodzin 
w tym rodziny wielodzietne - 6 

- alkoholizm - 29 rodzin 
- narkomania - 1 rodzina 
- trudności w przystosowaniu do życia po opusz-

czeniu zakładu karnego - 3 rodziny 
- zdarzenie losowe - 6 rodzin 
 

Należy zaznaczyć, że w jednej rodzinie mogły
występować dwie i więcej przyczyny przyznania pomocy 
finansowej, materialnej i usługowej z Ośrodka. 
Wśród rodzin, którym w 2008r. tut. Ośrodek udzielił
pomocy społecznej (bez świadczeń rodzinnych 
i dodatków mieszkaniowych) - 63 % stanowiły rodziny 
posiadające dzieci (ogółem 219 rodzin). 
42 rodziny to rodziny niepełne, co stanowi 12% z ogólnej 
liczby rodzin. 
Emeryci i renciści stanowili 22% ogółu korzystających 
z pomocy ośrodka (ogółem 77 rodzin emerytów 
i rencistów). 
Działalność ośrodka polegała na analizowaniu 
i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na 
świadczenia pomocy społecznej, opracowywanie 
planów, ich zaspokajaniu oraz prowadzeniu działalności 
zmierzającej do ich realizacji. 
 

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

SPRAWOZDANIE Z PRACY 
ŚWIETLICY "SŁONECZKO" 

 

Sprawozdanie z pracy Świetlicy Środowiskowej 
"Słoneczko" w Opatówku za 2008 rok 
 

Świetlica Środowiskowa "Słoneczko" jest dzienną
placówką opiekuńczo-wychowawczą dla dzieci w wieku 
od 6 do 13 lat. Dzieci przebywają w świetlicy od 1330 do 
1730 w dni robocze. W roku 2008 z pomocy świetlicy 
korzystało 19 dzieci. Cele i zadania świetlicy to 
tworzenie korzystnych warunków do odrabiania lekcji, 
niesienie pomocy w nauce, kształtowanie nawyków 
przestrzegania czystości osobistej, współdziałanie 
i współpraca wychowanków w grupie, wdrażanie do 
przestrzegania zasad współżycia społecznego, uczenie 
poszanowania tradycji, ciągłości kulturowej, nauka 
zadań praktycznych związanych z życiem codziennym, 
organizowanie zajęć plastycznych, kształtowanie 
właściwych postaw i kultury osobistej. Raz w tygodniu 
odbywają się zajęcia socjoterapeutyczne wg programu. 
Codziennie wychowankowie świetlicy otrzymują posiłek, 
na który jest przeznaczona kwota 2,00 zł dla każdego 
obecnego dziecka w świetlicy. Jest to najczęściej chleb 
z pasztetem, serem, wędliną, jogurtem, dżemem, 
parówkami, kremem czekoladowym oraz herbata lub 
kakao. 
 

Ważne wydarzenia w świetlicy: 
1. 21-22.01.2008 Dzień Babci i Dziadka; dzieci 

wykonały laurki i upominki dla dziadków 
2. 31.01.2008 Tłusty Czwartek 
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3. 22.02.2008 Bal Karnawałowy 
4. 10.03.2008 Dzień Kobiet - chłopcy przygotowali 

upominki dla koleżanek 
5. 17.03.2008 Śniadanie Wielkanocne 
6. 20.03.2008 Wspólne z rodzicami wykonanie 

Marzanny z okazji Pierwszego Dnia Wiosny 
7. Maj 2008 - Konkurs dla dzieci ze świetlicy na nazwę

placu zabaw. Nagrody zostały wręczone dzieciom 
przez Wójta Gminy w dniu otwarcia placu. 
Zwycięzca otrzymał książkę "Kompendium wiedzy 
w pigułce", a każdy uczestnik konkursu otrzymał
upominek. 

8. 26.05.2008 Dzień Matki, dzieci wykonały upominki 
dla mam. Przygotowały również inscenizację
pt. Wiersze Jana Brzechwy. 

9. 01.06.2008 Dzień Dziecka, uroczyste otwarcie 
placu zabaw "Kraina Marzeń". W otwarciu 
uczestniczyli zaproszeni goście, dzieci i ich rodzice. 
Dzieci przygotowały układ taneczny, rodzice posiłek 
oraz dekorację.

10. 30.09.2008 Dzień Chłopca - dziewczynki przygoto-
wały dla kolegów upominki. 

11. Sprzątanie opuszczonych nagrobków na cmentarzu 
w Opatówku i zapalenie zniczy. 

12. Rajd Rowerowy - Szałe
13. 28.11.2008 Zabawa Andrzejkowa w świetlicy dla 

wychowanków i ich rodzeństwa. 
14. 15.12.2008 Wieczerza Wigilijna w Gminnym 

Ośrodku Kultury wspólna z podopiecznymi 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Opatówku. Dzieci wykonały kartki z życzeniami 
dla zaproszonych gości oraz przygotowały Jasełka. 
Scenografia oraz stroje zostały wykonane przez 
dzieci i rodziców z materiałów otrzymanych 
bezpłatnie z Firmy Wistil. 

15. W okresie ferii zimowych i wakacji świetlica 
organizuje zajęcia dla wszystkich chętnych dzieci. 

16. Dzieci obchodzą uroczyście swoje urodziny. 
Rodzice danego dziecka zapewniają cukierki lub 
ciastka. 

Duże wsparcie świetlica otrzymała od sponsorów, 
którym tą drogą serdecznie dziękujemy: 
- Fundacja Haliny Sroczyńskiej 
- PPHU Suark Pak  
- Pawilon Handlowy "Przemko" Przemysław Musielak 

Opatówek ul. Kaliska 13 
- Gminna Spółdzielnia "SCh" w Opatówku 
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych  
 

Kierownik Świetlicy Środowiskowej "Słoneczko" 
Ewa Brandebura 

 

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

INWESTYCJE W GMINIE 
 

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Rożdżały -
Kobierno 
Na 31 marca zaplanowane zostało rozstrzygnięcie 
przetargu na I etap przebudowy nawierzchni drogi 
gminnej Rożdżały - Kobierno. Etap ten obejmuje odcinek 
1000mb z zakresem robót: 
- roboty pomiarowe, 
- karczowanie krzaków i pni, 
- regulacja pionowa zaworów wodociągowych, 

- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa 
łamanego, 

- wykonanie zjazdów i poboczy. 
 
Przebudowa nawierzchni ul. Parkowej w Opatówku 
Ogłoszony został przetarg na zadanie: "Przebudowa 
nawierzchni ul. Parkowej w Opatówku, gmina Opatówek 
o długości 440 mb". Zakres robót obejmuje m.in.: 
- roboty pomiarowe 
- regulację krawężników 
- wykopy pod rurociąg i studzienki ściekowe 
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 

i mieszanki betonowej 
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-

asfaltowych 
- umieszczenie pionowych znaków drogowych, 

oznakowanie poziome miejsc parkingowych 
Rozstrzygnięcie przetargu zostało zaplanowane na 
7 kwietnia br. 
 
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Tłoki-
nia Kościelna 
16 kwietnia mija termin składania ofert na przetarg 
nieograniczony pn. "Przebudowa nawierzchni drogi 
gminnej w m. Tłokinia Kościelna, gmina Opatówek 
o długości 1200 mb". W ramach przebudowy przewiduje 
się wykonanie m.in.: 
- oczyszczenie poboczy 
- regulację studzienek wodociągowych 
- poszerzenie jezdni 
- profilowanie i zagęszczenie podłoża
- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa 

naturalnego 
- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa 

łamanego 
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-

asfaltowych 
- formowanie i plantowanie poboczy 
- ustawienie pionowych znaków drogowych 
 

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

SPORTOWY TURNIEJ 
MIAST I GMIN 2008 

 

Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich, na 
zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki, co roku 
organizuje dzień sportu masowego w całej Polsce. 
W roku 2008 taki dzień zorganizowany był 28 maja. Jest 
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to największa taka impreza w Polsce, a nawet 
w Europie. W tym samym dniu na całym świecie 
odbywają się imprezy sportowe w ramach światowego 
dnia sportu Challenge Day, rozgrywanego pod 
auspicjami TAFISA. 

Warunkiem zaliczenia uczestnictwa w Turnieju 
jest udział w jednej z wielu form rekreacji fizycznej: grze, 
sporcie indywidualnym lub zespołowym, turystyce lub 
innej aktywności ruchowej - nieprzerwanie przez 30 
minut. Celem głównym Turnieju jest aktywizacja 
ruchowa jak największej liczby naszych obywateli, 
szczególnie tych, którzy dotychczas nie interesowali się
rekreacją fizyczną, nie uprawiają sportu, nie ćwiczą
codziennie, nie wyjeżdżają na weekendy i wycieczki. 

Gmina Opatówek zgłosiła udział w różnych 
formach rekreacji ruchowej, m.in. w festynie sportowo-
rekreacyjnym dla mieszkańców gminy połączonym z 
Ogólnopolskim Biegiem "Śladami Braci Gillerów", 
zawodach wędkarskich dla dzieci i młodzieży z okazji 
Dnia Dziecka, indywidualne i grupowe wycieczki piesze i 
rajdy rowerowe, różne formy aktywności ruchowej na 
boiskach sportowych, mecze piłki nożnej, biegi 
sztafetowe, przełajowe aerobik oraz inne gry i zabawy 
sportowe. 

Drugim z kryteriów oceny były nakłady 
z budżetu, jakie gmina poczyniła na kulturę fizyczną
w danym roku. I tu wzięto pod uwagę budowę hali 
sportowej w Chełmcach, budowę kompleksu boisk "Orlik 
2012" w Opatówku, dofinansowanie lokalnych klubów 
sportowych, środki przeznaczone na organizację imprez 
sportowo-rekreacyjnych, co w sumie dało 6,2% udziału
w budżecie gminy. 

Rozstrzygnięcie Turnieju nastąpiło w lutym tego 
roku. Nasza gmina zdobyła pierwsze miejsce i puchar 
w województwie wielkopolskim w kategorii gmin do 15 
tys. mieszkańców. 
 

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

FESTIWAL PIOSENKI 
DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ 

 

W dniach 9 i 10 marca 2009 r. w sali Gminnego 
Ośrodka Kultury w Opatówku odbywały się
przesłuchania do IX Międzygminnego Festiwalu 
Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej "Opatówek'2009". 
Do przesłuchań zgłosiło się w tym roku - za 
pośrednictwem szkół i ośrodków kultury - aż 120 
młodych wykonawców z gmin powiatu kaliskiego. 
Organizatorem - pod patronatem Starosty Krzysztofa 

Nosala - byli: Starostwo Powiatowe, Urząd Gminy 
w Opatówku, Urząd Gminy w Szczytnikach oraz 
Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Patronatem 
medialnym festiwal objęło kaliskie Radio "Centrum". 

Jury w składzie: Przewodnicząca Grażyna 
Bartoszek-Szłapak (Prezes Kaliskiego Towarzystwa 
Muzycznego), ks. dr Jacek Paczkowski (muzykolog, 
wykładowca UAM w Kaliszu) oraz przedstawicielka 
młodzieży Monika Szczot (laureatka wielu konkursów 
piosenki oraz programu TVP2 "Szansa na sukces") do 
koncertu finałowego zakwalifikowało 27 wykonawców. 
Zdaniem jury, wybór był bardzo trudny, bowiem poziom 
uczestników był wysoki, a niektórzy wykonawcy dali się
poznać w poprzednich edycjach festiwalu. Koncert 
finałowy odbędzie się 15 marca w Muzeum Historii 
Przemysłu w Opatówku. 
 

A oto nagrodzeni i wyróżnieni: 
 

w kategorii 3-6 lat wszyscy uczestnicy zostali 
uhonorowani wyróżnieniem 
 

w kategorii 7-9 lat:  
I miejsce: Adrianna Pietura z Zespołu Szkół w Koźminku 
II miejsce: Gabriela Michalak ze Szkoły Podstawowej 
w Opatówku 
III miejsce: Michał Raczyk z GOK w Szczytnikach 
 

w kategorii 10-12 lat: 
I miejsce: Patrycja Płuciennik ze Szkoły Podstawowej 
w Stawie 
dwa II miejsca: Roksana Juszkiewicz i Kewin Sieradzki 
ze Szkoły Podstawowej w Brzezinach  
wyróżnienie: Dominik Niklas ze Szkoły Podstawowej 
w Opatówku, Karolina Mielcarek ze Szkoły Podstawowej 
w Sobiesękach II, Olaf Bressa z GOK w Blizanowie, 
Adam Kubiak ze Szkoły Podstawowej w Kakawie Starej 
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w kategorii 13-15 lat: 
I miejsce: Sylwia Nowak z GCKSiR w Cekowie Kolonii 
II miejsce: Natalia Mikołajczyk z Zespołu Szkół w Rajsku 
III miejsce: Aleksandra Kamińska ze Szkoły
Podstawowej w Brzezinach 
wyróżnienie: Katarzyna Garncarek z Zespołu Szkół w
Stawiszynie, Agnieszka Mituta z GOKSiR w Żelazkowie 
 

w kategorii 16-19 lat: 
I miejsce: Piotr Porada z GOK w Blizanowie 
dwa II miejsca: Agnieszka Borowiak z Zespołu Szkół w
Opatówku i Gracja Maciaszek z GOKSiR w Żelazkowie 
wyróżnienie: Agnieszka Cierniak z Gimnazjum w Iwano-
wicach, Olimpia Dubiel z Zespołu Szkół w Tłokini 
Wielkiej, Błażej Konopiński z Gimnazjum w Stawie. 
 

W czasie obrad jury, poza konkursem, zaprezentowali 
się finaliści festiwalu ubiegłorocznej edycji. W nagrodę
otrzymali promocyjne kubki. Natomiast nagrody 
pieniężne za I miejsca w każdej kategorii wiekowej 
ufundował Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej. 
 

Dziękujemy tegorocznym sponsorom: 
- Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej 
- Cukiernia pp. Jadwigi i Henryka Menclów 

z Opatówka 
- pp. Krystyna i Grzegorz Olczakowie z Opatówka 
- Zakład PoMaRoL pp. Teresy i Jana Balcerzyków 

z Rogatki 
- p. Iwona Łuczyńska - dyrektor Inspektoratu PZU SA 

w Kaliszu 
- p. Henryk Suchorzewski GAMEX Czekanów 
- p. Bolesław Macke i Ewa Domagalska PHU ASO 

z Tłokini Kościelnej 
- pp. Ilona i Zbigniew Wojtaszczykowie z Tłokini Małej 
- NESTLE POLSKA SA Oddział Kalisz 
- Kwiaciarnia p. Anny Laskowskiej z Opatówka 
Podziękowania dla akustyków: p. Janusza Mancewicza, 
p. Janusza Pogorzelca, p. Marka Cieślaka. 
 

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

POWIATOWE OBCHODY 
DNIA KOBIET 

 

Ponad tysiąc pięćset Pań, zaproszonych ze 
wszystkich gmin powiatu wzięło udział w Powiatowych 
Obchodach Dnia Kobiet, w dniu 7 marca 2009 r. w hali 
widowiskowo - sportowej w Opatówku. Podczas imprezy 
zorganizowanej przez Starostę Kaliskiego Krzysztofa 

Nosala oraz burmistrza i wójtów gmin powiatu 
kaliskiego, odbył się koncert Alicji Majewskiej, której 
akompaniował Włodzimierz Korcz. Drugą gwiazdą
wieczoru był kabaret "Formacja Chatelet", który swoim 
żywiołowym występem rozbawiał publiczność. Wzorem 
roku ubiegłego, duet wójtów, Sebastian Wardęcki - Wójt 
Gminy Opatówek i Krzysztof Niedźwiedzki - Wójt Gminy 
Brzeziny, w krótkim występie - niespodziance, wcielił się
w role Heli i Mariana, postaci znanych z występów 
kabaretu "Koń Polski". 

Ten szczególny dzień był okazją do złożenia 
serdecznych życzeń wszystkim Paniom z naszego 
powiatu i poszczególnych gmin. Zaproszenie na 
uroczystość oraz słodki upominek były skromnym 
wyrazem wdzięczności szczególnie dla Pań, które 
w trakcie roku swoją pracą wielokrotnie wspierały
działalność samorządu powiatowego i samorządów 
gminnych. Stąd też, każdego roku, uroczystość ma 
charakter szczególny, tak aby podkreślić wdzięczność 
dla Pań za ich obecność w każdym wymiarze życia, 
zarówno osobistego jak i zawodowego. 

Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy swoją
pracą zawodową jak i wsparciem społecznym pomogli w 
zorganizowaniu i zapewnieniu bezpieczeństwa w czasie 
uroczystości, która przebiegała w bardzo miłej 
atmosferze. Szczególne podziękowania kierujemy pod 
adresem: 
- członków Ochotniczych Straży Pożarnych z Tłokini 

Wielkiej i Opatówka, 
- policjantów z Posterunku Policji w Opatówku, 
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- dyrekcji i pracowników Gimnazjum i Szkoły
Podstawowej w Opatówku. 

 

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

ZŁOTE GODY 
 

Wieloletnią tradycją w gminie Opatówek stało
się honorowanie par, które przeżyły 50 wspólnych lat 
w związku małżeńskim. W tym roku, na wniosek Wójta 
Gminy Sebastiana Wardęckiego, szesnaście par 
małżeńskich zostało uhonorowanych Medalami 
Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadanymi przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Przeszli oni ze 
sobą bardzo długą drogę "na dobre i na złe", drogę,
która przed 50 laty została przypieczętowana aktem 
małżeństwa, a dzięki zrozumieniu, miłości i wytrwałości - 
okazała się słuszna. 

Na zorganizowaną w środę, 25 marca przez 
opatówecki samorząd i Urząd Stanu Cywilnego, 
ceremonię wręczenia medali przybyli Jubilaci, a wśród 
nich znaleźli się: Maria i Aleksander Antkowiakowie 
z Opatówka, Stanisława i Zenon Gruszkowie z Borowa, 
Teresa i Czesław Jaśkiewiczowie z Opatówka, Eugenia 
i Kazimierz Kałachowie z Opatówka, Marianna i Józef 
Kasperkowie z Sierzchowa, Stefania i Jerzy Krzywdowie 
z Chełmc, Czesława i Klemens Łukaszczykowie 
z Bogumiłowa, Anna i Józef Mania z Szulca, Kazimiera 
i Marian Mazurowscy z Opatówka, Janina i Eugeniusz 
Michałkowie z Sierzchowa, Irena i Józef Poniatowscy 
z Tłokini Kościelnej, Irena i Stanisław Rogozińscy 
z Opatówka, Marianna i Zenon Tomczakowie z Rajska, 
Marianna i Wacław Warszewscy z Chełmc, Irena 

i Edward Wilnerowie z Tłokini Wielkiej, Irena i Jan 
Wojcieszakowie z Opatówka. 

Medale Dostojnym Jubilatom wręczył Wójt 
Sebastian Wardęcki oraz Przewodniczący Rady Gminy 
Andrzej Michalski życząc jednocześnie wszelkiej 
pomyślności i gratulując Złotych Godów. Oficjalna część 
uroczystości zakończyła się wspólnym toastem za 
zdrowie jubilatów. Były kwiaty, życzenia, łzy wzruszenia, 
potok wspomnień i gromkie "Sto lat..". Do życzeń
przyłączyli się wszyscy obecni goście, a wśród nich 
Sekretarz Gminy, Kierownik oraz pracownicy USC 
w Opatówku. 

Później przyszedł czas na wspólne zdjęcie. 
Zgromadzeni goście skorzystali z przygotowanego 
słodkiego poczęstunku - wspaniałego tortu. Jubileusz 
uświetnił, przygotowany specjalnie na tę ceremonię,
występ artystyczny w wykonaniu dzieci z Publicznego 
Przedszkola w Opatówku pod opieką p. Urszuli Woźniak 
i p. Izoldy Huchli. Na zakończenie występów sala 
rozbrzmiała gromkimi brawami, zarówno dla 
występujących dzieci, jak i dla czcigodnych małżonków. 
 

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

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO 
 

28 lutego już po raz piąty, tym razem na sali 
OSP w Michałowie Drugim, odbył się Turniej o Puchar 
Wójta Gminy Opatówek w tenisie stołowym ph. "Żyj 
zdrowo i sportowo" realizowanym zgodnie z Gminnym 
Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2009 rok. Organizatorami tego-
rocznego turnieju było OSP w Michałowie Drugim 
i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku. 
Uczestnikami rozgrywek byli chłopcy i dziewczęta 
z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z gminy 
Opatówek. Zawody odbyły się w następujących 
kategoriach wiekowych: do 14 lat, 14 - 16 lat, 16 - 21 lat, 
a dla nieco starszych miłośników celuloidowej piłeczki 
kategoria OPEN. Nad przebiegiem rozgrywek czuwał
p. Jerzy Kowalczyk. 

Celem turnieju było wzbudzenie wśród dzieci 
i młodzieży motywacji do życia bez nałogów, promocja 
aktywnego, zdrowego stylu życia, wspomaganie rodzin 
w procesie wychowawczym. 
Do zawodów zgłosiło się 91 zawodników 
reprezentujących 8 jednostek OSP: Borów, Chełmce, 
Cienia Druga, Michałów Drugi, Opatówek, Porwity, 
Rajsko, Tłokinia Wielka. 
A oto osiągnięte wyniki: 
 

Dziewczęta:
- Kategoria wiekowa do 14 lat: I miejsce - Lazarek 

Konstancja OSP Opatówek, II miejsce - 
Grześkowiak Dominika OSP Chełmce, III miejsce - 
Szymańska Dominika OSP Rajsko. 

- Kategoria wiekowa 14 - 16 lat: I miejsce - Wosiek 
Maria OSP Rajsko, II miejsce - Kaleta Anna OSP 
Chełmce, III miejsce Jeziorska Martyna OSP 
Rajsko. 

- Kategoria wiekowa 16 - 21 lat: I miejsce Miklas 
Natalia OSP Rajsko, II miejsce Sobczak Alicja OSP 
Tłokinia Wielka, III miejsce Siekańska Ewelina OSP 
Chełmce. 

- Kategoria OPEN: I miejsce - Rozalia Ludwiczak 
OSP Michałów Drugi, II miejsce - Renata 
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Gąsiorowska OSP Michałów Drugi, III miejsce - 
Wietrzych Anna OSP Michałów Drugi. 

 

Chłopcy:
- Kategoria do lat 14: I miejsce - Mostowski Kamil 

OSP Opatówek, II miejsce - Miągowski Michał OSP 
Borów, III miejsce - Świątek Kamil OSP Cienia 
Druga. 

- Kategoria od 14 do 16 lat: I miejsce - Jeziorski 
Damian OSP Rajsko, II miejsce - Kaźmierczak 
Robert OSP Rajsko, III miejsce - Gaweł Dawid OSP 
Michałów Drugi. 

- Kategoria od 16 do 21 lat: I miejsce - Kaleta Piotr 
OSP Chełmce, II miejsce - Łukaszczyk Patryk OSP 
Rajsko, III miejsce - Sobieraj Jacek OSP Borów. 

- Kategoria OPEN: I miejsce - Szyszkiewicz Mariusz 
OSP Chełmce, II miejsce - Mirosław Gruszka OSP 
Borów, III miejsce - Michał Balcerczyk OSP 
Michałów Drugi. 

W klasyfikacji generalnej niezawodni okazali się
zawodnicy z jednostki OSP Rajsko otrzymując Puchar 
Wójta Gminy Opatówek w kategorii dziewcząt
i chłopców. Natomiast indywidualni zwycięzcy 
w poszczególnych kategoriach otrzymali nagrody 
rzeczowe ufundowane w ramach gminnego programu 
profilaktyki. 

Turniej uzyskał wsparcie Fundacji Haliny 
Sroczyńskiej, Gminnej Spółdzielni "Samopomoc 
Chłopska" w Opatówku, Banku Spółdzielczego Ziemi 
Kaliskiej O/Opatówek, p. Sławomira Śnieguli - sklep 
spożywczo - przemysłowy w Michałowie Drugim, 
p. Eugeniusza Wojtaszka z Michałowa Drugiego oraz 
p. Dariusza Jaśkiewicza z Michałowa Trzeciego. 
 

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

TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ 
 

W dniu 28 marca br. w gimnazjum w Opatówku 
odbyły się eliminacje gminne XXXIII Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega 
Pożarom". Do eliminacji zostało zgłoszonych, 
trzydzieścioro dwoje uczestników z siedmiu jednostek 
OSP (Borów, Chełmce, Cienia Druga, Opatówek, 
Rajsko, Sierzchów, Tłokinia Wielka). Zakres tematyczny 
turnieju obejmował takie dziedziny jak: historia 
pożarnictwa, procesy fizykochemiczne, sprzęt i wypo-
sażenie straży pożarnych, organizacja działań
ratowniczych, przepisy ochrony przeciwpożarowej, 
pomoc przedmedyczna. 

Młodzież rywalizowała w dwóch etapach. 
W pierwszym należało rozwiązać test wyboru składający 
się z 30 pytań. Do ścisłego finału kwalifikowało się
5 uczestników, którzy uzyskali największą liczbę
punktów w każdej kategorii wiekowej. Uczestnicy 
drugiego etapu odpowiadali na wylosowany zestaw 
3 pytań oraz musieli wykazać się znajomością sprzętu 
pożarniczego i zasad udzielania pierwszej pomocy. 

Jury podkreśliło bardzo wysoki poziom wiedzy 
i umiejętności z zakresu pożarnictwa prezentowany 
przez młodzież biorącą udział w turnieju i życzyło sobie, 
aby w przyszłości zasilili oni szeregi OSP działających 
na terenie gminy Opatówek. 
 

Końcowa klasyfikacja przedstawia się następująco: 
 

I grupa wiekowa (szkoła podstawowa): 
1 miejsce Sergiusz Warga - OSP Cienia II  
2 miejsce Majka Gryczyńska - OSP Borów 
3 miejsce Daria Bilska - OSP Rajsko 
 

II grupa wiekowa (gimnazjum): 
1 miejsce Dominika Banach - OSP Chełmce 
2 miejsce Marcela Raszewska - OSP Tłokinia Wielka 
3 miejsce Bogusława Malinowska - OSP Rajsko 
 

III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne): 
1 miejsce Alicja Sobczak - OSP Tłokinia Wielka  
2 miejsce Ewa Marczak - OSP Rajsko  
3 miejsce Michał Lipke - OSP Tłokinia Wielka. 

Zwycięzcy zostali uhonorowani dyplomami 
i nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Wójta 
Gminy Opatówek. Zdobywcy dwóch pierwszych miejsc 
w każdej kategorii reprezentowali gminę Opatówek na 
eliminacjach powiatowych OTWP. 
 

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

WIADOMOŚCI BIBLIOTECZNE 
 

Ferie w bibliotece 
Bardzo ważnym zadaniem bibliotekarzy jest 
popularyzacja książki, zachęcanie do czytania i do 
uczestniczenia w imprezach kulturalnych. Szczególnie 
istotna jest praca z najmłodszymi czytelnikami. Imprezy 
organizowane dla dzieci, oprócz elementów zabawy, 
mają na celu pogłębianie wiedzy ogólnej i zachętę do 
korzystania ze słowa pisanego. Ferie są doskonałą 
okazją do realizowania tych zadań.
W tym roku, w czasie ferii, grupa małych czytelników 
wyjechała autokarem do Leśnego Centrum 
Edukacyjnego w Winiarach, gdzie leśniczy - p. Tomasz 
Czerniak, w ciekawy sposób pokazał dzieciom tajemnice 
lasu i jego mieszkańców. Potem był spacer po 
ośnieżonym lesie, poszukiwanie tropów zwierząt
i zabawa na śniegu. 
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Ferie to okres karnawału, więc i nasi czytelnicy mieli 
swój bal karnawałowy. Nie był to jednak zwykły bal; 
uczestniczyły w nim bajkowe postaci, które musiały
same się zaprezentować, by uwiarygodnić swoje 
pochodzenie z bajkowego królestwa. 
Dzieci zamieniły się także w budowniczych wież, które 
poznały w przeczytanych bajkach. Wieże powstały
z gazet i budziły duże zainteresowanie czytelników 
odwiedzających bibliotekę.

Współpraca ze szkołami i przedszkolem 

Ta współpraca zawsze układała się dobrze. Dzieci 
i młodzież odwiedzają bibliotekę, a bibliotekarze 
przygotowują lekcje biblioteczne, czytanie bajek, czy 
inne zajęcia uzgodnione z nauczycielami. Niektóre 
imprezy są przygotowywane wspólnie. Młodzież
uczestniczy w konkursach ogłaszanych przez bibliotekę
i bierze udział w imprezach bibliotecznych. Oprócz 
wiedzy związanej z książką i biblioteką, bibliotekarze 
zapoznają młodzież z historią i teraźniejszością naszej 
miejscowości i gminy, także w czasie wędrówek po 
Opatówku. Ostatnio współpraca ze szkołami ożywiła się
jeszcze bardziej, gdyż nowo zatrudniona bibliotekarka - 
p. Małgorzata Matysiak, rozpoczęła współpracę ze 
świetlicami szkół i czyta dzieciom bajki i inne utwory 
literatury dziecięcej. 
 
Konkursy 
Biblioteka zaprasza dzieci i młodzież do uczestnictwa 
w konkursach: 
- "Zostań bajkopisarzem" - konkurs dla dzieci 

- "Zwyczaje, obrzędy i tradycje naszych przodków" - 
konkurs powiatowy dla młodzieży

- VII Powiatowy Konkurs Recytatorski im. Stefana 
Gillera 

- "Podróż do świata książek" - konkurs czytelniczy 
wspierający program "Cała Polska czyta dzieciom" 

Dokładne informacje dla zainteresowanych w bibliotece. 
 
Kurs komputerowy 
Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów 
w Opatówku zaprasza na bezpłatny kurs podstaw 
obsługi komputera i korzystania z Internetu. Kurs 
przeznaczony jest dla osób, które wcześniej nie miały
aktywnego kontaktu z techniką komputerową. Zajęcia 
planowane są dwa razy w tygodniu po 1,5 godz. 
Przewidywany czas trwania kursu - ok. 2 miesięcy. 
Zapisy w bibliotece osobiście lub pod nr tel. (0-62) 
76-18-209. Liczba miejsc ograniczona. 
 
Spotkanie z siostrą Bożeną Anną Flak 
Zapraszamy na spotkanie autorskie z poetką Bożeną
Anną Flak, która jest Nazaretanką, asystentką
przełożonej generalnej Zgromadzenia Sióstr Nazare-
tanek w Rzymie, a urodziła się w pobliskim Saczynie. 
Spotkanie odbędzie się 16 kwietnia 2009 r. (czwartek) 
o godz. 1700 w bibliotece w Opatówku. 
 
60-lecie Biblioteki w Opatówku 
W bieżącym roku Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci 
Gillerów w Opatówku obchodzi swoje 60-lecie. 
W związku z tym biblioteka organizuje uroczystość 
rocznicową w dniu 17 maja 2009 r. (niedziela). 
W programie:
- 1600 - 1645 - zwiedzanie Gminnej Biblioteki Publicz-

nej im. Braci Gillerów w Opatówku i wystaw okolicz-
nościowych 

- 1700 - msza św. w kościele parafialnym w Opatówku 
- 1800 - uroczystość w Muzeum Historii Przemysłu -

część oficjalna i artystyczna 
 

Serdecznie zapraszamy naszych czytelników i sympa-
tyków. 
 

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

WIADOMOŚCI SZKOLNE 
 
GIMNAZJUM W OPATÓWKU 
 
Program "eSzkoła" 

Gimnazjum w Opatówku otrzymało propozycję
udziału w programie rozwojowym eSzkoła Wielkopolska 
- 2009. Program ten od trzech lat konsekwentnie rozwija 
Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej. 
W bieżącym roku partnerem Fundacji jest Uniwersytet 
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Projekty realizowane 
w ramach programu finansowane będą ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego - Program 
Operacyjny Kapitał Ludzki za pośrednictwem 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. 

Celem programu jest modernizacja systemu 
oświaty poprzez wprowadzenie usług cyfrowych dla 
nauczycieli i uczniów, pozwalających na uzupełnienie 
kształcenia stacjonarnego o elementy e-learningu 
i wykorzystanie platform edukacyjnych jako nowego 
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środka komunikacji pomiędzy nauczycielami, uczniami 
i rodzicami. 

Dzięki udziałowi w programie, gimnazjum 
wyposażone zostanie w odpowiednie usługi 
informatyczne oraz infrastrukturę. Po ukończeniu 
projektu nasza szkoła stanie się lokalnym centrum 
wiedzy i w ciągu najbliższych lat będzie służyć innym 
placówkom z powiatu kaliskiego jako centrum 
kształcenia inspirujące budowę lokalnych społeczności 
informacyjnych oraz wdrażanie technologii 
informatycznych na naszym terenie. Pełnić też będzie 
funkcję "Szkoły wzorcowej" programu "eSzkoła
Wielkopolska". 

Znalezienie się wśród 75 szkół wzorcowych na 
terenie województwa wielkopolskiego to dla naszego 
gimnazjum ogromne wyróżnienie. 17 lutego 2009 roku, 
wspólnie z wytypowanym szkolnym Liderem programu, 
p. Elżbietą Wojciechowską, wzięłyśmy udział
w konferencji inauguracyjnej programu, która odbyła się
na Wydziale Biologii UAM w Poznaniu. W marcu Lider 
oraz zespół czterech nauczycieli, wezmą udział
w specjalnych szkoleniach, następnie przeszkolona 
zostanie rada pedagogiczna. Realizacja projektów 
w ramach programu eSzkoła Wielkopolska - 2009 
rozpocznie się w kwietniu i trwać będzie do listopada 
2009 roku. 
 

Dyrektor Gimnazjum w Opatówku 
Jolanta Pokojowa 
 
Program "Saper - czyli jak rozminować agresję"

Wraz z początkiem II półrocza Gimnazjum 
w Opatówku rozpoczęło realizację programu 
profilaktycznego "Saper - czyli jak rozminować agresję". 
Celem programu jest zapobieganie problemowi agresji 
i przemocy wśród młodzieży gimnazjalnej oraz 
zagrożeniom związanym z uzależnieniami. Program 
realizowany jest ze środków Gminnej Komisji do spraw 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opatówku. 
Środki przekazane zostały na wniosek dyrekcji oraz 
nauczycieli z zespołu ds. tworzenia i ewaluacji 
szkolnego programu profilaktyki Gimnazjum 
w Opatówku. W każdym z zespołów klasowych 
zrealizowane zostaną cztery godziny warsztatów 
poświęconych doskonaleniu umiejętności radzenia sobie 
z negatywnym wpływem grupy rówieśniczej, 
wzmacniające poczucie własnej wartości u uczniów. 
Projekt zakłada także doskonalenie kadry nauczycieli. 
Zajęcia szkoleniowe przeprowadzone zostały w styczniu 
przez p. Sylwię Melkę z kaliskiego Centrum Edukacji 
i Profilaktyki "Partner", która pozostaje jednocześnie 
głównym koordynatorem programu. 
 

Agnieszka Kowalczyk 
 
Koncert kolęd

1 lutego w kościele p.w. Najświętszego Serca 
Pana Jezusa odbył się koncert kolęd i pastorałek pt. 
"Radujmy się, kolędujmy" przygotowany przez młodzież
gimnazjalną pod kierownictwem p. Anny Nowackiej 
(przygotowanie i kierownictwo szkolnego chóru, oprawa 
instrumentalna), p. Elżbiety Kołomeckiej (prezentacja 
multimedialna, etiudy filmowe, scenariusz, oprawa 
instrumentalna), p. Honoraty Warszawskiej (scenariusz, 
przygotowanie lektorów z koła teatralnego). Realizację
koncertu wspomagali byli absolwenci gimnazjum, którzy 
wykonywali partie solowe. Wystąpili między innymi 

Aleksandra Włodarz, Paulina Tomczak, Sara 
Żywiołowska i Martyna Juszczak. 

Starannie dobrane kolędy i pastorałki oraz 
elementy recytacji nie tylko akcentowały radosny okres 
świąt Bożego Narodzenia, ale również skłaniały ku 
refleksji związanej z charakterem, celem, przesłaniem 
tego czasu braterskiej miłości i pojednania. Dzięki 
koncertowi "Radujmy się, kolędujmy" młodzież
z gimnazjum w Opatówku mogła zaprezentować swoje 
umiejętności szerszej publiczności. 

Dziękujemy ks. proboszczowi za wyrażenie 
zgody na zorganizowanie koncertu w kościele 
parafialnym. Dziękujemy wszystkim, którzy swoją
obecnością uświetnili tę imprezę skierowaną do 
wszystkich, którym bliska jest twórczość naszej 
młodzieży. Dziękujemy również za włączenie się w akcję
charytatywną na rzecz poszerzenia skromnego jeszcze 
księgozbioru gimnazjalnej biblioteki. Zebrana kwota 
wyniosła około 400 zł i zakupione za nią zostały książki 
dotykające tematyki przeciwdziałania przemocy, 
uzależnieniom, agresji skierowanej ku sobie i innym. 
 

Anna Nowacka 
 
Wieczór z Herbertem 
 

We mnie jest płomień, który myśli, 
pozwól, by zajaśniał i w tobie. 
 

Takie przesłanie pozostawia młodzieży duch 
poety, który pojawia się w inscenizacji pt. Wieczór 
z Herbertem, przygotowanej przez członków koła
teatralnego Gimnazjum w Opatówku pod opieką
nauczycielki języka polskiego, Honoraty Warszewskiej, 
w ramach obchodów "Roku Herberta". Już w grudniu 
przedstawienie pokazane było uczniom z opatowskiego 
gimnazjum oraz mieszkańcom naszej miejscowości. 
Z inicjatywy pani Jadwigi Miluśkiej - Stasiak, mogli je 
obejrzeć również gimnazjaliści z gminy Opatówek. 
Naszych uczniów gościły kolejno gimnazja w Chełm-
cach, Tłokini oraz Rajsku. 

Treść przedstawienia dotyka nie tylko tematyki 
związanej z życiem i twórczością zmarłego przed 
dziesięciu laty poety, ale także problematyki 
uzależnienia młodzieży od komputera i Internetu. 
Pozostaje mieć nadzieję, że młodzi ludzie właściwie 
odczytali przesłanie i choć kilkoro, spośród kilkuset, 
zastanowi się nad stylem swojego życia i sposobem 
widzenia świata. A może nawet, tak jak jedna 
z bohaterek przedstawienia, będą uczniowie, którzy 
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stwierdzą, że poeci wcale nie są nudziarzami, jak to się
zwykle wydaje… 

Poezja Zbigniewa Herberta do dziś niesie ze 
sobą aktualne treści, stawia pytania nurtujące 
współczesnego człowieka. Poeta za życia nie zawsze 
był doceniany, po śmierci z kolei hołubiony 
i odznaczany. W dowód uznania dla jego talentu, rok 
2008 został ogłoszony "Rokiem Zbigniewa Herberta". 
 

Honorata Warszewska 
 

********** 
 

SZKOŁA PODSTAWOWA W OPATÓWKU 
 
Spotkanie z policjantami 

W dniu 13 marca uczniowie klas V i VI spotkali 
się w auli szkolnej z policjantami: st. aspirantem sekcji 
prewencji Komendy Miejskiej w Kaliszu, Pawłem 
Tomaszewskim oraz aspirantem Posterunku Policji 
w Opatówku, Dariuszem Mańkowskim. 

Podczas spotkania omówiono zakres 
odpowiedzialności karnej osób nieletnich, a także
zwrócono uwagę na sankcje prawne, jakie może
zastosować sąd rodzinny i nieletnich wobec osób 
popełniających czyny karalne. Wnikliwie wyjaśniono, 
czym jest "demoralizacja". Uczniowie dowiedzieli się, iż
demoralizacją jest m.in. nieprzestrzeganie norm 
społecznych, nierealizowanie obowiązku szkolnego, czy 
spożywanie alkoholu i innych środków odurzających, 
a także nakłanianie do tego inne osoby. 

Policjanci uświadomili również uczniom, iż to co 
robią, może mieć znaczący wpływ na ich przyszłe życie - 
np. policjant, czy nauczyciel to zawody zaufania 
publicznego i osoba, która kiedykolwiek była karana, nie 
może tych zawodów wykonywać.

Na spotkaniu poruszono także temat ochrony 
praw człowieka i poszanowania godności innych osób. 
Policjanci zaznaczyli, że m.in. umieszczanie obraźliwych 
treści pod adresem innych osób, wysyłanie obraźliwych 
SMS-ów, czy wyrażanie gróźb słownie, traktowane jest 
jako naruszenie godności drugiego człowieka i również
podlega odpowiedzialności karnej. 

Spotkanie zorganizowane przez pełnomocnika 
ds. profilaktyki zagrożeń dzieci i młodzieży, p. Marię
Pogorzelec, bardzo zainteresowało naszych uczniów, 
którzy z uwagą i w skupieniu wysłuchali wszystkich 
przestróg i wskazówek stróżów prawa. 
 

Anna Smolicka 

Akcja "Siatka za siatkę"
W kwietniu ubiegłego roku, sekretarz generalny 

ONZ wezwał kraje świata do ostatecznego rozwiązania 
problemu malarii na świecie. Pomimo znacznych działań
i mobilizacji wspólnoty międzynarodowej, malaria wciąż 
stanowi jedną z trzech najgroźniejszych, oprócz AIDS 
i gruźlicy, chorób zakaźnych na świecie. W strefie jej 
zagrożenia mieszka 40% ludzkości, a co roku 
odnotowuje się 500 milionów przypadków zachorowań.
Malaria jest szczególnie niebezpieczna w Afryce na 
południe od Sahary, gdzie co 30 sekund jedno dziecko 
przegrywa walkę z tą chorobą.
Malaria jest chorobą, której można zapobiec. Wystarczy 
chronić się przed ukąszeniami komarów, śpiąc pod 
specjalną siatką - moskitierą. Trwałe, wytrzymałe siatki 
chronią przed zarażeniem przez okres ponad 5 lat i są
najskuteczniejszą metodą zapobiegania chorobie. 

21 października 2008 r. ruszyła akcja « Siatka 
za siatkę»! Jej celem było uzyskanie funduszy na zakup 
10.000 siatek przeciwko komarom dla najbardziej 
potrzebujących rodzin w Kenii i Ugandzie. Za każde 
zebrane 20 zł można było otrzymać ekologiczną siatkę
na zakupy wykonaną z polipropylenu tkanego. W ten 
sposób cel szczytny połączony został z ochroną
środowiska. 

W styczniu br. uczniowie Szkoły Podstawowej 
im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku, pod 
kierunkiem opiekunki SK PCK p. Bożeny Binkowskiej 
włączyli się w tę ogólnopolską akcję. W ciągu 3 tygodni 
udało się zebrać 600,60 zł, które zostały przesłane do 
Zarządu Głównego PCK w Warszawie. Mimo dużego 
zaangażowania wszystkich uczniów w zbiórkę
pieniędzy, to na szczególne wyróżnienie zasługuje klasa 
IIIa, wraz z wychowawczynią Iwoną Walczak, której 
udało się zebrać 150,70 zł. Za zebrane przez nas 
pieniądze zostanie zakupionych 30 moskitier, które wraz 
z innymi, znana podróżniczka Beata Pawlikowska (po 
zakończeniu akcji) osobiście zawiezie do Afryki. Tyleż
samo ekologicznych siatek na zakupy zostanie 
rozlosowanych między ofiarodawców w poszczególnych 
klasach. 

24 kwietnia br. w Międzynarodowym Dniu Walki 
z Malarią rozpocznie się kolejna zbiórka w ramach tej 
kampanii. Zachęcamy inne szkoły w regionie do 
zaangażowania się w edukację globalną, której celem 
jest zwrócenie uwagi na rzeczywistość panującą na 
świecie oraz uświadamianie o konieczności podejmo-
wania działań na rzecz większej sprawiedliwości, 
równości i przestrzegania praw człowieka. 
 

Anna Smolicka 
 
Dzień Babci i Dziadka 

24 stycznia w auli szkoły podstawowej 
w Opatówku, już po raz ósmy odbyła się uroczystość 
z okazji Dnia Babci i Dziadka, którą pod kierunkiem 
swoich nauczycieli przygotowali uczniowie klas I - III. 
Dzieci zadedykowały swoim babciom i dziadkom piękne 
wiersze i piosenki oraz przedstawiły inscenizację baśni 
ludowej pt. "Żelazne trzewiczki". Jest to opowieść 
o dziewczynie, która w żelaznych butach wędruje po 
świecie, by wybawić z rąk okrutnej wiedźmy swojego 
narzeczonego. W roli głównej wystąpiła uczennica klasy 
IIa, Aleksandra Zimna, a w pozostałych rolach 
zaprezentowali się jej koledzy i koleżanki ze szkolnego 
koła artystycznego klas I - III działającego w szkole od 
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dwóch lat. Opiekunką koła jest p. Ala Lintner, która 
przygotowała scenariusz całej uroczystości. 
W przedstawieniu zostały też zaprezentowane piękne 
piosenki ludowe. 

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością:
p. Alicja Januszkiewicz - starszy wizytator Wydziału
Nadzoru Pedagogicznego w Kaliszu, p. Stanisław Kuś -
wiceprzewodniczący Rady Gminy w Opatówku, 
p. Jolanta Pokojowa - dyrektor Gimnazjum w Opatówku, 
p. Jadwiga Miluśka-Stasiak - dyrektor Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Opatówku, p. Ewa Kaźmierczak - 
przewodnicząca Rady Rodziców szkoły, ksiądz Rafał
Kowalski - wikariusz parafii w Opatówku. 

Zebrani w auli szkolnej widzowie, gromkimi 
brawami nagrodzili małych artystów, którzy wykazali się
dużymi zdolnościami aktorskimi. Wszyscy podziwiali 
barwne stroje i wspaniałą dekorację, która była dziełem 
p. Renaty Narczyńskiej i nadała przedstawieniu 
odpowiedni klimat i nastrój. 
Oglądając przedstawienie babcie i dziadkowie często 
ukradkiem ocierali łzy wzruszenia, radości i dumy ze 
swoich wnucząt. 

Pani Ewa Kaźmierczak, wraz z podziękowaniami 
za piękny występ, przekazała dzieciom słodycze 
ufundowane przez Radę Rodziców. Również na widzów 
czekała słodka niespodzianka, którą ufundowała
cukiernia państwa Jadwigi i Henryka Menclów. 
Organizatorzy dziękują także p. Ewie Kuś, właścicielce 
kwiaciarni "Zielona" w Opatówku, za wypożyczenie 
rekwizytów i elementów scenografii do przedstawienia. 
 

Ala Lintner 
 

********** 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W RAJSKU 
 
Dzień Babci i Dziadka 

31 stycznia w murach naszej szkoły gościliśmy 
niezwykłych gości. Od samego rana wszyscy uczniowie 
z niecierpliwością, jak co roku, wypatrywali ich z okien 
sal szkolnych. Jacy to goście? Oczywiście babcie 
i dziadkowie. Na uroczystość zaproszono mieszkańców 
domów opieki społecznej z Kalisza i Liskowa, ale 
również władze gminne, które reprezentował
p. Stanisław Kuś.

Punktualnie o 1100 rozpoczęła się akademia, na scenie 
pojawiły się wnuki, które złożyły dziadkom serdeczne 
życzenia, odśpiewały piosenki i zatańczyły. Największy 

aplauz otrzymali najmłodsi tancerze, babcie były
zachwycone. Wystąpiła też orkiestra dęta, która zagrała
specjalnie dla gości, wystąpił także zespół ludowy 
Koźminianki. 

Po programie artystycznym dziadkowie mogli 
posiedzieć w swoim gronie i porozmawiać o wnukach 
przy herbacie i ciasteczku. Wszyscy z niecierpliwością
czekamy na spotkanie za rok… 

Nad uroczystością pieczę miały oraz zadbały
o dekoracje: p. Joanna Jaskuła i p. Agnieszka Kowalska. 
Oczywiście pozostali pracownicy szkoły chętnie 
pomagali. 
 

Małgorzata Burdelak 
 
Bal karnawałowy 

14 lutego Rada Rodziców przy Zespole Szkół
w Rajsku już po raz trzeci zorganizowała bal 
karnawałowy. Organizatorzy skorzystali z uprzejmości 
OSP w Rajsku, która udostępniła bezpłatnie salę, za co 
serdecznie dziękujemy. Do tańca przygrywał zespół
Premium. Gościem zabawy karnawałowej był
p. Arkadiusz Łańduch, dyrektor ZEAS-u. Zysk z zabawy 
przekazany został na konto Rady Rodziców. Pieniądze 
wykorzystane zostaną dla dzieci. Miło nam, że zabawa 
była udana i wszyscy goście wyszli z niej zadowoleni. 
Zapraszamy za rok. 
 

Małgorzata Burdelak 
 
Walentynki 

13 lutego, tuż przed feriami, obchodziliśmy 
w szkole Święto Zakochanych. Tego dnia wszyscy 
musieli założyć coś w kolorze czerwonym, przez co od 
razu zrobiło się cieplej i weselej. Samorząd szkolny 
przygotował również akademię walentynkową oraz 
konkursy: na najładniej ubraną parę oraz na najładniej 
przystrojoną klasę. Oczywiście dla zwycięzców 
przewidziano nagrody. 
 

Małgorzata Burdelak 
 
Dzień Kobiet 

To święto co prawda odchodzi już
w zapomnienie, ale w naszej szkole jest nadal żywe. 
Okazywanie paniom szacunku i wdzięczności nie 
potrzebuje specjalnej okazji, gdyż pamiętamy o nich 
każdego dnia, jednak 8 marca to ważna data. W tym 
roku, podobnie jak w zeszłym, organizatorami uroczystej 
akademii byli panowie. Pan Mariusz Maciaszek 
i p. Damian Pyrek, wraz z uczniami i uczennicami, 
przygotowali program artystyczny dotyczących losów 
kobiety poprzez wieki. Na koniec dziewczynki z klasy II 
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gimnazjum zaśpiewały przebój "Być kobietą". Wszyscy 
artyści otrzymali ogromne brawa. 
 

Małgorzata Burdelak 
 

********** 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W TŁOKINI WIELKIEJ 
 
Historia w zasięgu naszej ręki 

W dniach 11 i 18 marca 2009 roku byliśmy na 
wycieczce w Opatówku, podczas której odwiedziliśmy 
Gminną Bibliotekę Publiczną im. Braci Gillerów. Tam 
zapoznaliśmy się z historią Opatówka i jego mieszkań-
ców, a także uczyliśmy się korzystać z komputerowego 
katalogu bibliotecznego. Następnie udaliśmy się do 
Muzeum Historii Przemysłu, gdzie obejrzeliśmy wystawę
"Polska i Rosja w XX wieku - trudne sąsiedztwo" i tym 
samym uporządkowaliśmy sobie wiedzę z tego zakresu. 
Wycieczka była bardzo udana. 

Serdeczne podziękowania kierujemy pod 
adresem pracowników Gminnej Biblioteki im. Braci 
Gillerów w Opatówku, a także Muzeum Historii 
Przemysłu za ciekawą lekcję historii którą będziemy 
długo pamiętać.
uczniowie Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej 
z wychowawcami 
 
Mój zawód - moja pasja 

W ramach kontynuacji programu z preorientacji 
zawodowej gościliśmy w naszej szkole p. Damiana 

Jakóbczaka - nauczyciela Zespołu Szkół im. Stanisława 
Mikołajczyka w Opatówku, absolwenta Akademii 
Rolniczej w Poznaniu. Pan Damian Jakóbczak 
przedstawił uczniom klasy I, II i III gimnazjum krótką
charakterystykę zawodu rolnika i ogrodnika, etapy 
kształcenia oraz możliwości pracy. 

Wybór zawodu często jest decyzją, która 
determinuje całe nasze przyszłe życie. Od niej zależy, 
czy będziemy się nim cieszyć, czy ciągle narzekać na 
otaczający nas świat i ludzi. Kariera oznacza nie tylko 
osiąganie coraz lepszej pozycji - jest to cały przebieg 
pracy człowieka w ciągu jego życia, dlatego na 
zakończenie spotkania p. Damian Jakóbczak życzył
uczniom, aby zawód jaki będą wykonywali w przyszłości 
był ich pasją.

Uczniowie i koordynatorzy programu dziękują
p. Damianowi Jakóbczakowi za interesujące spotkanie. 
Młody człowiek, decydując się na wybór zawodu, 
powinien zdobyć możliwie wiele informacji o nim, 
pochodzących z różnych źródeł.
Renata Szlenkier, Marlena Pilarczyk 
 
Bajka na słoneczne i deszczowe dni 
 

"Czytanie to najlepszy sposób uczenia się.
Czytanie najlepszą nauką." 
(A. Puszkin) 
 

Wszyscy chcemy, aby nasze dzieci wyrosły na 
mądrych, dobrych i szczęśliwych ludzi. Jest na to 
sposób - czytajmy dzieciom! W ramach ogólnopolskiej 
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akcji "Cała Polska czyta dzieciom", w świat przygód 
Reksia i Groszka, przeniósł uczniów oddziału
przedszkolnego oraz klas I - III szkoły podstawowej 
p. Damian Jakóbczak, radny gminy Opatówek, 
nauczyciel, ale przede wszystkim tato małego Franka. 

Koordynatorzy akcji, w imieniu dzieci, dziękują
p. Damianowi Jakóbczakowi za pomoc najmłodszym 
w zrozumieniu świata i siebie oraz ukazanie wartości 
moralnych, jakie płyną z bajek, a także za miły
podarunek - książek dla biblioteki szkolnej. 
 
Marlena Pilarczyk, Renata Szlenkier 
 
Pierwszy Dzień Wiosny 

Jak co roku dzieci i młodzież Zespołu Szkół
w Tłokini Wielkiej powitały długo oczekiwaną wiosnę.
Zgodnie z panującym w szkole zwyczajem, w tym 
szczególnym dniu, rolę nauczycieli przejęli wybrani 
uczniowie najstarszej klasy gimnazjum. Wiosnę było
widać na każdym kroku, kolorowe stroje, roześmiane 
twarze i przebijające się promienie słońca, które 
rozgrzały niejedno serce. Zamiast lekcji, na uczniów 
czekało wiele atrakcji. Były to między innymi: "Taniec 
z gwiazdami", "Tak to leciało", "Pokaz mody", "Wybory 
Miss i Mistera szkoły" oraz krótki koncert rockowy 
w wykonaniu zespołu "Danger" - uczniów klasy III 
gimnazjum z gościnnym udziałem p. Rafała
Mrozińskiego. 

Cała społeczność szkolna miała zatem wiele 
okazji, aby wykazać się umiejętnościami, nie tylko 
czysto podręcznikowymi, ale również podzielić się
swoimi życiowymi pasjami. Dzień ten upłynął w miłej, 
wesołej i rodzinnej atmosferze i pozostanie na długo 
w naszej pamięci. 
 

Anna Macniak, Rafał Mroziński 
 

********** 
 

SZKOŁA PODSTAWOWA W SIERZCHOWIE 
 
Bal karnawałowy 

W dniu 4 lutego w szkole podstawowej 
w Sierzchowie odbył się bal karnawałowy. Dzieci 
w przebraniach wróżek, księżniczek i wojowników bawiły
się przy dźwiękach znanych przebojów, brały udział
w konkursach przygotowanych przez nauczycieli. 
Konkurs na najciekawsze przebranie wygrał Marcin 
Ludwiczak jako Shrek, tuż za nim podziw jury wzbudziła
Myszka Miki i indiańska para. Wszyscy otrzymali 
nagrody i gromkie brawa. W przerwach tanecznego 

szaleństwa dzieci jadły pyszne hot-dogi i słodkie ciasta 
przygotowane przez radę rodziców. Największą atrakcją
było wykonywanie przez dzieci oryginalnych strojów 
karnawałowych z papieru, bibuły i wstążek dla dwóch 
nauczycielek. Zabawa udała się wyśmienicie! 
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sierzchowie 
Alina Łańduch 
Magdalena Noskowska 
 
Ptaki bliskie sercu dziecka 

Uczniowie naszej szkoły Anita Chudaś i Szymon 
Mocny zajęli I miejsce w konkursie "Mój las, zwierzęta 
i ptaki żyjące w lasach mojego regionu i ich rola 
w przyrodzie". Dzieci oraz szkoła otrzymali bardzo 
ciekawe nagrody w postaci książek i gier dydaktycznych. 
W związku z przyznanymi nagrodami i wyróżnieniami, 
w dniu 4 lutego dyrektor szkoły podstawowej 
w Sierzchowie Alina Łańduch i nauczycielka Magdalena 
Galuba - opiekunka koła ekologicznego, gościły
w pracowni edukacyjnej przy Zamku w Gołuchowie. 
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sierzchowie 
Alina Łańduch 
Magdalena Noskowska 
 
Warcabistka Joasia 

Powiatowe Indywidualne Mistrzostwa w Warca-
bach Klasycznych odbyły się 6 lutego br. w Stawie. 
Joanna Białek uczennica klasy V szkoły podstawowej 
w Sierzchowie zajęła I miejsce w kategorii szkół
podstawowych i tym samym wywalczyła sobie start 
w finale wojewódzkim w Poznaniu. Sukcesy Asi są
dumą jej nauczycielki Magdaleny Nosowskiej i całej 
naszej szkoły. 
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sierzchowie 
Alina Łańduch 
Magdalena Noskowska 
 
W romantycznym nastroju... 

Szkoła Podstawowa w Sierzchowie stała się
areną zmagań młodych recytatorów. 10 marca 2009 r., 
pod bacznym okiem doradcy metodycznego języka 
polskiego- mgr Barbary Nowak, sponsora atrakcyjnych 
nagród, odbyły się eliminacje gminne Wojewódzkiego 
Konkursu Recytatorskiego Twórczości Adama 
Mickiewicza oraz Polskich Romantyków. Konkurs odbył
się w dwóch kategoriach. 
 

W kategorii szkół podstawowych laureatami zostali:
1. Sara Strzałka - Szkoła Podstawowa w Rajsku 
2. Joanna Białek - Szkoła Podstawowa w Sierzchowie 
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3. Barbara Rogozińska - Szkoła Podstawowa w Tłokini 
Wielkiej 

 

A w kategorii gimnazjum:
1. Weronika Kaleta - Gimnazjum w Chełmcach 
2. Patryk Olejniczak - Gimnazjum w Opatówku 
3. Marcela Raszewska - Gimnazjum w Tłokini Wielkiej 
 

Wszyscy uczestnicy dołożyli starań, by strofy naszego 
wieszcza - Adama Mickiewicza, na długo pozostały
w pamięci słuchaczy. 
 
Wiesława Giercarz 
 
W ojczyźnie polszczyźnie 

Dużym sukcesem Szkoły Podstawowej 
w Sierzchowie zakończył się udział uczennicy kl. V - 
Joanny Białek i ucznia kl. VI - Adama Chudasia w finale 
I Konkursu Gramatycznego "W ojczyźnie polszczyźnie", 
który odbył się 12 marca 2009 r. w Kaliszu. Uczniowie ci 
godnie reprezentowali gminę Opatówek - Joasia 
znalazła się na 4, a Adam na 6 miejscu. Młodzi 
sierzchowianie wykazali się dużym zainteresowaniem 
językiem ojczystym i znajomością arkanów polskiej 
gramatyki. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sierzchowie - 
mgr Alina Łańduch, ufundowała dla uczniów nagrody 
książkowe, a polonistka - mgr Wiesława Giercarz 
zaprosiła swych podopiecznych do McDonald’a. 
 

Wiesława Giercarz 
 

********** 
 

SZKOŁA PODSTAWOWA W CIENI DRUGIEJ 
 
Dzień Babci i Dziadka 

Babcia i Dziadek to osoby, które służą nam 
swoim czasem, doświadczeniem i cierpliwością. Zaraz 
po rodzicach są najważniejszymi osobami w życiu 
każdego człowieka. Dnia 30 stycznia 2009 roku 
w Szkole Podstawowej w Cieni Drugiej obchodziliśmy 
ich święto. Dzieci pod opieką pani mgr Beaty 
Pietrowskiej przygotowały program artystyczny. Były
wiersze i piosenki, a także ciekawe i pouczające 
przedstawienie. Bohaterami przedstawienia oprócz 
babci i wnucząt byli także Lis Witalis, Czerwony 
Kapturek i Kot w Butach. Jak to często bywa babcia 
opiekowała się swoimi wnukami, poświęcała im każdą
chwilę, sprzątała, gotowała, cerowała ubranka, niestety 

dzieci tego nie doceniały, stale się kłóciły i sprawiały
babci mnóstwo przykrości. Całej tej sytuacji z półki 
z książkami przyglądały się postaci z bajek, bardzo się
zdenerwowały i wkroczyły do akcji. Uświadomiły
wnuczętom, że źle postępują. Pod wpływem nauki Lisa 
Witalisa, Czerwonego Kapturka i Kota w Butach dzieci 
zmieniły swe zachowanie, stały się miłe i opiekuńcze. 
Zwieńczeniem tej niezwykłej uroczystości był słodki 
poczęstunek i upominki przygotowane przez uczniów. 
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cieni Drugiej 
Olga Woźniak 
 

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

PROJEKT "DAĆ SZANSĘ MŁODYM" 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej 

Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie 
aktywnej integracji 

Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku 
realizuje projekt pn. "Dać Szansę Młodym" na które 
pozyskał środki z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
 

Projekt ma na celu zwiększenie motywacji do działania 
i rozwijanie aktywnych form integracji społecznej 
młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym 
poprzez pracę z pracownikami socjalnymi, psycholo-
giem, pedagogiem, terapeutą, doradcą zawodowym 
i socjologiem. 
 

Termin realizacji projektu 01.01.2009r. - 31.12.2009r. 
 

Kierownik GOPS w Opatówku - Violetta Galant 
Koordynator projektu - Sylwia Matczak 
 

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

OGŁOSZENIA 
 

Komunikat w sprawie zmian zasad przyznawania 
jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się
dziecka oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu
urodzenia dziecka 
Od 1 listopada 2009 r., przy ubieganiu się
o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka 
oraz o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia 
dziecka, wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia 
lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka
pozostawała pod opieką lekarską przez okres co
najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu. Minister 
właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem 
właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, 
określi, w drodze rozporządzenia, formę opieki 
medycznej oraz wzór wymaganego zaświadczenia. 
Powyższy warunek nie dotyczy opiekunów prawnych 
dziecka i osób, które wystąpiły do sądu 
o przysposobienie dziecka. Wymóg ten nie dotyczy 
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także osób, które złożą wnioski o ustalenie prawa do 
jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka 
lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia 
dziecka przed 1 listopada 2009 r. Opisane zmiany 
wynikają z art. 7 i 18 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. 
o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. Nr 237 z 2008 r. poz. 1654). 

 
********** 

 
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. 

 
********** 

 
Informacja dla rolników 
Pragnę poinformować, że od dnia 21 do 28 kwietnia 
2009 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa przeprowadzi nabór wniosków w ramach 
działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" PROW 
2007-2013. W ramach tego działania rolnicy mogą
skorzystać z pomocy finansowej na zakup maszyn 
i urządzeń rolniczych oraz budowy lub modernizacji 
budynków inwentarskich. 
Poprawnie wypełnione wnioski można składać osobiście 
w oddziale regionalnym ARiMR w Poznaniu, biurze 
powiatowym ARiMR w Kaliszu lub przesłać pocztą.
Następnie, w drodze losowania, zostanie ustalona 
kolejność rozpatrywania wniosków. Szczegółowych 
informacji udziela ARiMR w Poznaniu, tel. (0-61) 
84-55-600, 800-380-084 lub www.arimr.gov.pl 
Mieczysław Łuczak 
Wielkopolska Izba Rolnicza 

 
********** 

 
Urząd Wojewódzki w Poznaniu informuje, że w związku 
z awarią systemu komputerowego obsługującego punkt 
przyjmowania wniosków paszportowych, mieszczącego 
się w budynku C Wielkopolskiego Urzędu Wojewódz-
kiego w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, wszystkie 
wnioski dotyczące wydania dokumentu paszporto-
wego, do czasu usunięcia usterki, należy składać
w oddziale paszportów przy pl. Wolności 17 
w Poznaniu (sala obsługi klienta - parter). 
Godziny pracy oddziału paszportów ds. realizacji przy 
pl. Wolności w Poznaniu (sala obsługi klienta): 
poniedziałki 930-1800, czwartki 815-1800, pozostałe dni 
robocze 815-1515 

********** 
 

1 procent podatku dla strażaków 
Strażacy niosą pomoc ofiarom pożarów, wypadków 
i klęsk żywiołowych - wesprzyj ich trud przekazując 1% 
swojego podatku wybranej ochotniczej straży pożarnej 
lub Związkowi OSP RP. W części końcowej formularza 
PIT znajduje się pozycja "wniosek o przekazanie 1% 
podatku należnego na rzecz organizacji pożytku 

publicznego". Wypełnienie tej części nie jest trudne. 
W rubryce "Nazwa OPP" należy wpisać Związek 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP, w rubryce "Numer 
KRS" wpisać 0000116212, a w rubryce "Wnioskowana 
kwota" - wartość stanowiącą 1% należnego podatku. 
Następna pozycja PIT-u to "Informacje uzupełniające", 
w której należy wpisać nazwę i adres OSP, której 
chcemy przekazać pieniądze stanowiące 1% naszego 
podatku. Jeśli sami nie uzupełnimy końcowej części, 
nasze pieniądze zasilą budżet państwa. 

 
********** 

 
Szanowni Państwo! W związku z ustawą o dopłatach do 
ubezpieczeń upraw rolniczych, PZU SA przygotował
specjalny produkt: dotowane ubezpieczenie upraw. 
Od dnia 1.07.2008 r. ubezpieczenia dotowane upraw są
ubezpieczeniami obowiązkowymi. Ubezpieczenie obej-
muje m.in. suszę, powódź, gradobicie, ujemne skutki 
przezimowania, przymrozki wiosenne. Skorzystajcie 
Państwo ze swojej dotacji na 2009 rok. Zapraszamy do 
Agencji PZU w Opatówku (agencja PKO BP) od 
poniedziałki do piątku w godz. 830-1600 oraz poza 
godzinami agencji pod nr tel. 792-202-650. Świadczymy 
usługi w zawieraniu: 
- obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego 

OS 
- ubezpieczenia AUTOCASCO (AC) oraz NNW 

pojazdów 
- kompleksowego ubezpieczenia domów i mieszkań
- kompleksowego ubezpieczenia na wyjazd za 

granicę
- otwartego funduszu emerytalnego "Złota Jesień"

OFE 
- dotowanych obowiązkowych ubezpieczeń dla rolni-

ków 
Przyjmujemy blankiety opłat OC komunikacyjne i rolne 
bezprowizyjnie. 

 
********** 

 
Wspólnota Mieszkaniowa, 62-860 Opatówek, 
ul. Parkowa 2 zaprasza zakłady i firmy malarskie do 
składania propozycji ofert na malowanie klatek 
schodowych. Dokładny przedmiot robót oraz wszelkie 
informacje można uzyskać u Zarządcy, tel. (0-62) 76-18-
558, lub 505-987-729. 

 
********** 

 
Tartak "Pod Lasem" - tel. 609-093-335, 627-612-607 
oferuje: 
- więźby dachowe 
- deski, kantówki 
- łaty, kontrałaty 
- impregnacje drewna 
- indywidualne zamówienia wyrobów z drewna 
- szybką realizację zleceń
- dostawę do klienta 
- konkurencyjne ceny 

 
********** 

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

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

 
********** 

 
Firma A.R.-BUD, ul. Kaliska 20A, Opatówek, tel. 
601-879-999, 601-878-888, tel/fax (0-62) 761-92-33, 
e-mail: a.r.-bud@wp.pl 

 
********** 

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

 
********** 

 
Wykonuje usługi w zakresie robót budowlanych, 
układanie płytek, kartongips, tynkowanie, 
szpachlowanie, malowanie. Tel. 508-346-881. 

 
********** 

 
Pogotowie komputerowe - naprawa i serwis 
komputerów. Szybko, sprawnie, tanio. Opatówek, 
ul. Parkowa 10. Tel. (0-62) 76-18-103. 

 
********** 

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

 
********** 

 
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. Tel. 509-068-242. 

 
********** 

 
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). 

 
********** 

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

 
********** 

 
Inżynier budownictwa z uprawnieniami budowlanymi na 
emeryturze przyjmie kierownictwo budowy. Telefon: 
691-582-672. 

 
********** 

 
Tanio sprzedam używaną kanapę narożną z 1 fotelem 
i 1 pufą (stan bardzo dobry). Tel. 725-440-862 po godz. 
1600.

********** 
 

Sprzedam komputer używany z monitorem, klawiaturą
i myszką za 250 zł. Tel. 664-654-986. 

 
********** 

 
Kwiaciarnia "Lawenda" i butik: modna odzież damska 
i młodzieżowa, kwiaty, upominki na każdą okazję.
Opatówek, ul. Kaliska 14. 

 
********** 

 
Gospodarstwo Rolno-Nasienne - Stanisław Pakrzywa, 
Michałów Pierwszy nr 3, tel. 695-999-206, (0-62) 
761-83-42 oferuje: kwalifikowane ziemniaki sadzeniaki 
sprowadzone z Pomorza, zboża kwalifikowane: 
jęczmień, owies, pszenica. Wydajemy faktury VAT. 
Wypełnianie wniosków do ARR w ramach programów 
unijnych. 

 
********** 

 
Sprzedam ciągnik URSUS-330. Tel. 516-644-766. 

 
********** 

 
Sprzedam słomę żytnią w kostkach. Tel. 694-794-977. 

 
********** 

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

 
********** 

 
Sprzedam słomę żytnią ze stoga. Tel. (0-62) 761-43-21. 

 
********** 

 
Sprzedam siano. Tel. 603-718-990. 

 
********** 

 
Sprzedam piec 80 na sipę, stan dobry. Telefon: 
887-063-571. 
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Radosnych Świąt Wielkanocnych wypełnionych 
nadzieją, budzącej się do życia wiosny i wiary w sens 
życia. Pogody w sercu i radości płynącej z faktu 
Zmartwychwstania Pańskiego oraz smacznego 
Święconego w gronie najbliższych osób życzy 
Mieczysław Łuczak - Członek Zarządu Powiatu 
Kaliskiego 

********** 
 

Do wynajęcia M-3 w Opatówku. Tel. 791-939-694. 
 

********** 
 

Sprzedam lub wydzierżawię działkę o pow. 1,343 ha 
w Opatówku. Tel. (0-62) 76-19-069. 

 
********** 

 
Sprzedam mieszankę zbożową. Tel. 604-826-164 

 
********** 

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

 
********** 

 
Sprzedam działkę budowlaną pod lasem, przy trasie 
Opatówek - Brzeziny. Tel. 889-001-818. 

 
********** 

 
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. 

 
********** 

 

Jadziu, Mamo, żadne słowa nie oddadzą tego, kim dla 
nas byłaś i jak bardzo Cię kochamy. 

Rodzinie, Przyjaciołom, Znajomym, Sąsiadom 
serdeczne podziękowania za złożone kwiaty, 

zamówione msze św., za okazane współczucie 
i uczestnictwo w pogrzebie 
Ś.P. JADWIGI KOWALCZYK 

składają Mąż i Synowie z rodzinami 

********** 
 

Serdeczne podziękowanie Rodzinie, Sąsiadom 
i Znajomym za złożone kwiaty, zamówione msze święte 

oraz udział w uroczystościach pogrzebowych 
Ś.P. MARKA SOIŃSKIEGO 

składa siostrzeniec Jakub Cieślik z żoną i dziećmi 

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

 

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 
 

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

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 
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