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SESJA ABSOLUTORYJNA 
 

W dniu 29 kwietnia br. odbyła się XXX sesja Rady 
Gminy, na której najważniejszym punktem porządku 
było rozpatrzenie sprawozdania Wójta Gminy z wyko-
nania budżetu za rok ubiegły oraz udzielenie Wójtowi 
Gminy absolutorium za 2008 rok. 
Radni, najpierw wysłuchali sprawozdania z wykonania 
budżetu. 

Uchwałą Nr 84/07 Rady Gminy Opatówek z dnia 
28 grudnia 2007 r. przyjęto do realizacji na 2008 rok 
dochody w wysokości 22 150 378 zł, w tym dotacje 
celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 
2 820 397 zł, dotacje celowe otrzymane z powiatu na 
zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 

w kwocie 37 000 zł oraz wydatki w wysokości 
21 657 430 zł, w tym wydatki związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 
2 820 397 zł, wydatki związane z realizacją zadań
wspólnych zrealizowane na podstawie porozumień
zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorial-
nego w kwocie 37 000 zł, wydatki majątkowe w wyso-
kości 1 902 000 zł.
Po uwzględnieniu zmian dokonanych uchwałami 
i zarządzeniami: 
1) plan dochodów budżetu gminy Opatówek na 2008 

rok wynosił 25 636 638 zł, w tym: 
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami 3 510 972 zł,

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 
bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu teryto-
rialnego 37 000 zł,

2) plan wydatków budżetu gminy na 2008 r. po 
zmianach wynosi 25 243 378 zł, w tym: 
- wydatki związane z realizacją zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie ustawami 3 510 972 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań wspólnych 
zrealizowanych na podstawie porozumień
zawartych z jednostkami samorządu terytorial-
nego 37 000 zł

- wydatki majątkowe 3 191 500 zł.
Za 2008 rok wykonanie dochodów gminy Opatówek 
przedstawia się następująco: plan dochodów- 
25 636 638 zł, wykonanie 25 840 158,67, co stanowi 
100,79%, w tym: 
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- wpływ dotacji celowych otrzymanych z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie ustawami: plan 3 510 972 zł; wykonanie 
3 214 851,21 zł (91,57%) 

- wpływ dotacji celowej otrzymanej z powiatu na 
zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego: plan 37 000 zł, wykonanie 37 000 zł
(100%). 

Za 2008 rok wykonanie wydatków budżetu gminy 
Opatówek przedstawia się następująco: 
Plan po zmianach: 25 243 278 zł, wykonanie 
24 131 708,31 zł, co stanowi 95,60%, w tym m.in.: 
- dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 324 322,61 zł, w tym 

292 777,22 zł na zwrot podatku akcyzowego zawar-
tego w cenie oleju napędowego; 

- dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę 574 528,49 zł, w tym na 
utrzymanie hydroforni, wodociągów wiejskich, zakup 
energii elektrycznej i wody od innych dostawców; 

- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 216 138,81 zł,
m.in. na bieżące utrzymanie i remonty komunalnych 
lokali i budynków; 

- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw-
pożarowa 154 787,06 zł, w tym na ochotnicze straże
pożarne na realizację zadań własnych gminy 
w zakresie ochrony przeciwpożarowej; 

- 757 Obsługa długu publicznego 469 372,73 zł -
dotyczy spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów; 

- 801 Oświata i wychowanie 10 667 682,72 zł, w tym 
na wydatki majątkowe wydano 995 643,41 zł (m.in. 
budowa hali sportowej w Chełmcach), na utrzymanie 
przedszkola publicznego wydano 635 236,53 zł, na 
dowożenie uczniów do szkół kwotę 417 107,62 zł.
Ważniejsze wydatki remontowe w oświacie to: 
naprawa ogrodzenia i bramy w SP Opatówek 
i Gimnazjum Opatówek (41 920,08 zł); SP Cienia 
Druga - naprawa podłogi 2 500 zł, naprawa sali 
4 880 zł, wymiana drzwi 5 275,65 zł, wymiana okien 
3 889,36 zł; SP Sierzchów - malowanie korytarzy 
i sal lekcyjnych 8 906 zł; ZS Tłokinia Wielka - 
założenie daszków przed budynkiem szkoły
3 780,77 zł, wymiana przewodów elektr. 3 569,13 zł,
malowanie sal 3 172 zł; ZS Chełmce - remont 
pomieszczeń na świetlicę szkolną 34 375,94 zł,
naprawa ogrodzenia 18 000 zł, malowanie 2 193 zł;
ZS Rajsko - wymiana okien 13 438,30 zł, wymiana 
drzwi 6 839 zł, malowanie sal 12 092 zł, konser-
wacja systemu alarmowego 1 209 zł;

- 851 Ochrona Zdrowia 162 306,81 zł, w tym: na 
zwalczanie narkomanii, profilaktykę i przeciw-
działanie alkoholizmowi zgodnie z gminnym 
programem profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych gminy Opatówek, działalność 
i utrzymanie świetlicy środowiskowej "Słoneczko" 
w Opatówku, organizacja imprez kulturalnych, inte-
gracyjnych i sportowych propagujących zdrowy styl 
życia, wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pomoc 
psychologiczna, pedagogiczna i psychoterapeu-
tyczna dla rodzin z problemem alkoholowym, 
wyposażenie w środki dydaktyczne placu zabaw 
"Kraina Marzeń" oraz świetlicy "Słoneczko", wydatki 
remontowe w wys. 42 830 zł (wymiana drzwi 

wejściowych do ośrodka zdrowia oraz naprawa 
i remont placu zabaw "Kraina Marzeń"); 

- 852 Pomoc społeczna 3 869 120,84 zł, w tym 
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
ustawami na wydatki w dziedzinie świadczeń
rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia zdro-
wotne, emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo-
łecznego (wypłata świadczeń rodzinnych, zaliczki 
alimentacyjnej, świadczeń z funduszu alimentacyj-
nego, koszty obsługi), świadczenie społeczne dla 
podopiecznych, zasiłki okresowe, usługi opiekuńcze, 
dożywianie osób potrzebujących, dożywianie ucz-
niów i wyposażenie punktów wydawania posiłków, 
wypłatę świadczeń z tytułu wykonywania prac 
społeczno użytecznych, pomoc celową dla rolników 
z tytułu suszy 306 055,66 zł;

- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej 39 354,30 zł na realizację programu "Dać
Szansę Młodym (środki z budżetu państwa 
35 237,04 zł, środki z budżetu lokalnego 4133,96 zł); 

- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 176 925,35 zł
w tym na stypendia dla uczniów i studentów za 
wyniki w nauce, stypendia socjalne dla uczniów 
z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa, 
wypoczynek m.in. wakacyjny dla dzieci z terenu 
gminy Opatówek; 

- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
930 355,29 zł, w tym na utrzymanie oczyszczalni 
i kanalizacji ściekowej w Opatówku, gospodarkę
odpadami na formowanie czaszy wysypiska, 
realizację projektu ekologicznego: "Foliówkom 
mówimy nie!", oczyszczanie ulic, placów i dróg, 
wywóz nieczystości stałych, ustawienie kontenerów 
do selektywnej zbiórki odpadów oraz odpadów 
niebezpiecznych, utrzymanie zieleni w parku, 
pielęgnacja klombów, nasadzenia kwiatów, zakup 
i objęcie akcji w spółce Oświetlenie Uliczne 
i Drogowe, korzystanie ze środowiska - odprowa-
dzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowa-
dzanie ścieków do wód lub do ziemi, składowanie 
odpadów, pobór wód podziemnych; 

- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
541 597,99 zł, w tym na działalność orkiestr dętych, 
dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury, dotacja dla 
Gminnej Biblioteki Publicznej, dotacja z powiatu 
kaliskiego na podstawie zawartych porozumień,
organizację masowych imprez kulturalnych; 

- 926 Kultura fizyczna i sport 1 350 162,87 zł, w tym: 
na utrzymanie i obsługę hali sportowej w Opatówku 
kwotę 66 767,42 zł, dofinansowanie działalności 
sportowej klubów i szkolne koła sportowe, organi-
zację masowych i amatorskich imprez sportowych; 
Kwota 1 213 375,76 zł to wydatek inwestycyjny na 
budowę boiska sportowego Orlik 2012; 

- W 2008 roku spłacono kredyty długoterminowe 
w wysokości 2 492 948 zł. Stan zadłużenia gminy na 
koniec 2008 roku z tytułu zaciągniętych kredytów 
wynosi 6 970 652 zł, co stanowi 27,19% planowa-
nych dochodów. W 2008 r. gmina zaciągnęła
2 000 000 zł kredytu. Stan wyjściowy - projekt 
z 2006 r. budżetu gminy na 2007 rok zakładający 
zobowiązania na koniec 2007 r. w wysokości 
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9 300 000 zł, co stanowiło 43% planu dochodów 
gminy. 

Wydatki majątkowe za 2008 rok zamknęły się
w kwocie 3 159 985,10 zł, w tym: 
- zakup samochodu Opel Combo diesel - 24 943,16 zł

(w miejsce 30-letniego nieekonomicznego UAZ) 
- udział w budowie chodnika przy drodze 

wojewódzkiej w m. Szulec - 30 000 zł
- udział w przebudowie drogi powiatowej Wolica-

Chełmce - 20 000 zł
- przebudowa ul. Ludowej w Opatówku - 68 637,82 zł
- przebudowa drogi w Michałowie Trzecim - 

270 875,84 zł
- przebudowa drogi Szulec-Borów - 160 966,44 zł
- przebudowa drogi Cienia Druga - Porwity - 

236 876,64 zł
- przebudowa os. Kościuszki - 24 530 zł (dokumen-

tacja) 
- przebudowa drogi gminnej między ul. Piaskową

i Szkolną - 44 687,81 zł
- budowa hali sportowej z zapleczem w Chełmcach - 

995 643,41 zł
- zakup zestawu komputerowego - 4 499,99 zł (środki 

zewnętrzne w ramach zadań zleconych GOPS) 
- modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego - 

44 948,23 zł
- zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do 

spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe - 20 000 zł
- budowa obiektu sportowego "Moje boisko - Orlik 

2012" - 1 213 375,76 zł
Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Przewodniczący 
Rady Gminy przedstawił dwie uchwały RIO w Poznaniu: 
- Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 kwietnia 
2009 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym 
przez Wójta Gminy Opatówek sprawozdaniu 
z wykonania budżetu gminy za 2008 rok, w której 
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Poznaniu, działając na podstawie art. 13 pkt 5 
i art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 października 
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 55 poz. 577 ze zm.), w związku 
z art. 199 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze 
zm.) wyraża o przedłożonym przez Wójta Gminy 
Opatówek sprawozdaniu z wykonania budżetu za 
2008 rok opinię pozytywną;

- Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 kwietnia 
2009 r. w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 
Gminy Opatówek o udzielenie absolutorium Wójtowi 
Gminy Opatówek za 2008 rok. Skład Orzekający 
wyraża opinię, iż wniosek Komisji Rewizyjnej 
Rady Gminy Opatówek w sprawie udzielenia 
Wójtowi Gminy absolutorium za 2008 rok jest 
uzasadniony. 

Na podstawie pozytywnych opinii RIO o sprawozdaniu 
z wykonania budżetu oraz wniosku Komisji Rewizyjnej 
Rady Gminy, radni poprzez głosowanie, jednogłośnie 
podjęli uchwałę w sprawie rozpatrzenia sprawozdania 
z wykonania budżetu Gminy Opatówek za 2008 rok oraz 
udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Opatówek za 
2008 rok. 
W następnej kolejności radni jednogłośnie przyjęli 
uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryfy dotyczącej 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odpro-
wadzania ścieków. 
Wszystkie dokumenty związane ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu znaleźć można na stronie 
internetowej: www.bip.opatowek.pl 
 

KOMENTARZ DO WYKONANIA BUDŻETU ZA 2008R. 
 

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, do 
końca kwietnia po roku budżetowym Rada Gminy ma 
obowiązek rozpatrzenia sprawozdania z wykonania 
budżetu i podjęcia uchwały w sprawie udzielenia 
absolutorium dla organu wykonawczego. 
Wykonanie budżetu zostało pozytywnie zaopiniowane 
przez Regionalną Izbę Obrachunkową, jak również
przez Komisję Rewizyjną, która Uchwałą nr 1/2009 
pozytywnie oceniła wykonanie budżetu i wniosła
o udzielenie wójtowi absolutorium. 

Należy konsekwentnie stwierdzić, że był to 
kolejny dobry budżet w zakresie wydatków i dochodów 
naszej gminy, które wyniosły: dochody 25 840 158,67 zł
oraz wydatki 24 131 708 zł. Pomimo wielu wydatków 
udało się wygospodarować nadwyżkę budżetową
w wysokości 1 315 090,12 zł. W stosunku do 
pierwotnie przyjętego budżetu, nastąpił wzrost o 17% 
w zakresie dochodów oraz w zakresie wydatków o 11%. 
Na tak znaczny wzrost dochodów wpłynęły dotacje ze 
skarbu państwa, Urzędu Marszałkowskiego, Powiatu 
Kaliskiego, Funduszu Gruntów Rolnych (332 tys. na 
drogi gminne w umowie z Urzędem Marszałkowskim), 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej 
w wysokości (22 770 zł na spłatę kredytu zaciągniętego 
na budowę dróg). 
Należy podkreślić, że nie udałoby się pozyskać tych 
środków bez zaangażowania i podejmowanych kroków 
przez Wójta Sebastiana Wardęckiego oraz pracowników 
administracji. 
Na szczególną pochwałę zasługuje współpraca ze 
Starostą Kaliskim i radnymi powiatu, którzy niejedno-
krotnie wspierali nasze działania w zakresie podejmo-
wanych inwestycji, jak również wydatkowania środków. 
Toteż otrzymaliśmy środki m.in. na wsparcie działalności 
bieżącej biblioteki kwotą 37 tys. zł i 15 tys. na jej remont, 
oraz dotację 2 tys. zł na zakup strojów ludowych, 
ochronę przeciwpożarową - 6 tys. zł, 5 tys. z Powiato-
wego Funduszu Ochrony Środowiska na przedsię-
wzięcie "Foliówkom mówimy nie" (każda rodzina dostała
torbę ekologiczną na zakupy). Należy również wspom-
nieć o przekazaniu naszej gminie terenów pod budowę
kompleksu boisk Orlik 2012 oraz liczne wspólne 
inwestycje drogowe. 

Budżet ten był wielokrotnie zmieniany przez 
Radę Gminy łącznie 9 uchwałami oraz ośmiokrotnie 
zarządzeniami Wójta Gminy Opatówek. Stało się tak 
dlatego, że budżet w ciągu roku ewoluuje, pojawiają się
nowe możliwości, dotacje, działania inwestycyjne, jak 
również niespodziewane koszty czy inwestycje, które 
bez wsparcia z naszego budżetu nigdy by nie powstały, 
a ich całkowita wartość znacznie przekracza środki, 
jakie na ich realizację wydatkowane są z naszego 
portfela. Należy tutaj wymienić takie inwestycje jak: 
- pomoc finansowa dla województwa wielkopolskiego 

w zakresie budowy chodnika w m. Szulec, 
- pomoc dla powiatu w zakresie budowy drogi na 

odcinku Wolica-Chełmce, 
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- przebudowa drogi między ulicami Piaskową
i Szkolną.

I chyba najważniejsza pod względem wydatków 
inwestycja - Moje boisko - Orlik 2012. 
Są to dodatkowe inwestycje, których nie było
w pierwotnej uchwale budżetowej na 2008 rok przyjętej 
28.12.2007 r., a ich łączna kwota to 1 308 063,57 zł.
W sumie w roku poprzednim na inwestycje wydano 
3 159 985,10 zł, mimo że na początku roku planowano 
kwotę w wysokości 1 902 000 zł. W ramach tych 
środków prócz ww. przeprowadzono: 
- przebudowę kolejnego odcinka ulicy Ludowej 

w Opatówku, 
- przebudowę drogi we wsi Michałów Trzeci, 
- przebudowę drogi we wsi Szulec - Borów, 
- przebudowę drogi we wsi Cienia Druga - Powity 

(pomoc uzyskana z powiatu 50 tys. zł) oraz rozpo-
częto prace nad przebudową osiedla Kościuszki. 

W roku poprzednim zakończono budowę sali sportowej 
przy szkole w Chełmcach, na którą to w roku 
poprzednim wydatkowano kwotę 995 643,41 zł.
Znaczną część środków pochłonęły wydatki na energię
elektryczną i cieplną (w tym opłaty za gaz), której 
największe zużycie jest w oczyszczalni ścieków, 
oświetleniu ulicznym, jak również przy zaopatrzeniu 
mieszkańców gminy w wodę. W roku poprzednim 
spłacono kredyty w wysokości 2 492 948 zł, zaciągnięto 
kredyt w wysokości 2 000 000 zł. Stan zadłużenia gminy 
na koniec roku 2008 wyniósł 6 970 652 zł, co stanowi 
27,19% planowanych dochodów. Jest to kolejny rok 
działania samorządu gminnego, który z roku na rok 
przykłada się do oddłużenia naszego gminnego portfela. 
Na zakończenie chciałbym podziękować wszystkim 
radnym za miłą współpracę oraz przychylenie się do 
proponowanych w ciągu roku zmian budżetowych. 
 

Paweł Bąkowski 
Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Założeń
i Planów Gospodarczych oraz Porządku Publicznego 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Opatówek 
 
Dwie sesje Rady Gminy w skali roku skupiają naszą
uwagę i zainteresowanie w sposób szczególny. Należą 
do nich: 
- sesja, na której dyskutujemy o budżecie jako planie 

działania gminy na określony rok, 
- w drugim przypadku jest to sesja, na której jako 

radni rozliczamy władzę wykonawczą Gminy 
z realizacji tego, co wcześniej przyjęliśmy, a więc
należy do nich sesja absolutoryjna. 

W obu przypadkach jest to zadanie bardzo trudne. 
Obracamy się prawie zawsze w sferze indywidualnych 
ocen i rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami: co 
chcielibyśmy widzieć i mieć, a tym, co udało się
osiągnąć, oczywiście z uwzględnieniem: 
- aktualnych uwarunkowań i sytuacji zewnętrznej 

i wewnętrznej, w jakich gmina pracuje, 
- oraz posiadanych środków własnych i pochodzą-

cych z innych źródeł.
Inaczej każda ocena będzie nieobiektywna. 

Pan Wójt przedstawił radnym szczegółowe 
sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 
ubiegły. W wyniku tej informacji uzyskaliśmy pogląd nie 
tylko na globalną wielkość dochodów i wydatków 
budżetu, ale także na te same zagadnienia działów na 
stan finansów i zobowiązań oraz na pewne niedociąg-
nięcia i kłopoty występujące przy realizacji budżetu. 

W tym momencie nie wypada nie podkreślić, iż
od momentu przyjęcia budżetu gminy na 2008 rok 
Uchwałą Nr 84/07 z dnia 28.12.2007 r., w wyniku 
podjęcia 9 uchwał Rady oraz przyjęcia 8 zarządzeń
Wójta, dochody Gminy w roku 2008 wzrosły
o 3 486 260 zł. Niemal w identycznym stopniu wzrosły
również wydatki gminy. Nietrudno zatem zauważyć,
iż w wyniku tych działań, pozyskano środki na 
sfinansowanie wielu przedsięwzięć, w tym na inwestycje 
wcześniej nieplanowane. Są to niewątpliwie pozytywne 
elementy w realizacji budżetu w 2008 roku. Mówiąc
o inwestycjach należy mieć na uwadze ich wpływ, nie 
tylko na społeczną ocenę działań i pracę Wójta Gminy, 
ale także na pracę całej Rady. 

Co w tej działalności zasługuje zatem na 
podkreślenie? Moim zdaniem, przede wszystkim to, że
ich wartość w skali ub. roku osiągnęła wielkość 
3 159 985,10 zł, na planowane 1 902 000 zł.

Jako przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, 
Sportu i Zdrowia nie mogę, w trakcie oceny wykonania 
ubiegłorocznego budżetu, nie zwrócić uwagi na te 
działy, które znajdują się w sferze zainteresowania 
naszej komisji. Już tylko choćby dwa obiekty 
o charakterze sportowo-rekreacyjnym (sala sportowa 
w Chełmcach i "Moje boisko - Orlik 2012") wskazują na 
wielkość nakładów inwestycyjnych na oświatę i sport. 
Na oba obiekty wydatkowano w sumie ponad 70% ogółu
poniesionych wydatków inwestycyjnych. W oświacie nie 
były to działania jedyne. Za zjawiska pozytywne uznać
należy także wykonanie szeregu robót remontowo-
modernizacyjnych w szkołach: w Opatówku, Tłokini 
Wielkiej, Cieni Drugiej, Sierzchowie, Chełmcach (m.in. 
płot w Opatówku, instalację elektryczną w Tłokini). 
Oświata - największy dział wydatków budżetowych 
(ponad 44%) podobnych działań wymagać będzie 
również w roku bieżącym (Opatówek, Tłokinia Wielka). 

W stosunku do wydatków planowanych na ten 
dział w budżecie przyjętym przez Radę Gminy 28 
grudnia 2007 r. wzrosły one na przestrzeni roku 
ubiegłego o 658 420 zł (do kwoty 10 667 683 zł). 
W pozostałych działach budżetu znajdujących się
w sferze zainteresowań naszej komisji wzrosły one: 
- w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego 

o 22 560 zł (do kwoty 541 560 zł)
- w ochronie zdrowia o 27 306 zł (do 162 306 zł)
- w kulturze fizycznej i sporcie o 1 175 663 zł (do 

1 350 163 zł)
Na wysokie wydatki w kulturze fizycznej i sporcie rzutuje 
przede wszystkim obiekt, który niedawno oddany został
do eksploatacji pn. "Moje boisko - Orlik 2012". 

W krótkiej analizie wykonania budżetu za 2008 
rok zwróciłem szczególną uwagę na działy będące 
bezpośrednio w kręgu zainteresowań naszej komisji. 

Reasumując, pragnę jednak podkreślić fakt 
czynnego oddziaływania całej Rady na pomyślne wyniki 
realizacji ubiegłorocznego budżetu. Przyjęliśmy, jak już
wspomniałem, 9 uchwał dot. zmian w budżecie oraz 
akceptowaliśmy 8 zarządzeń p. Wójta w tym zakresie. 
Przekładają się one w efekcie na spadek zadłużenia 
gminy na koniec 2008 roku do wysokości 6 970 652 zł,
tj. do 27,19% planowanych dochodów. 
 

Stanisław Kuś
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Opatówek 
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INWESTYCJE W GMINIE 
 

24 kwietnia odbył się odbiór końcowy prac na drodze 
gminnej w Trojanowie. Zakres obejmował przebudowę
nawierzchni wymienionej drogi z gruntowej na 
tłuczniową na długości 800mb. Wykonawcą prac była
firma WTÓRNIK z Koźminka wyłoniona w drodze 
zapytania o cenę. Koszt przebudowy zamknął się
w kwocie 55 663,72 zł.

Zakończono również prace na ulicy Parkowej 
w Opatówku na odcinku 440 mb, za kwotę 195 953,80 
złotych. Zakres prac obejmował: roboty pomiarowe, 

regulację istniejących krawężników, wykopy liniowe pod 
rurociągi, wykop pod studzienki, studzienki ściekowe 
uliczne betonowe, mechaniczne wykonanie i zagęsz-
czenie warstwy odsączającej, ułożenie podbudowy 
z kruszywa łamanego, mechaniczne wyrównanie istnie-
jącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową,
wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - 
asfaltowych, formowanie poboczy, ustawienie piono-
wych znaków drogowych, oznaczenie miejsc parkin-
gowych. Wymienione prace zostały wykonane wspólnie 
ze Starostwem Powiatowym w Kaliszu, które przekazało
środki na ten cel w wys. 60 000 zł. Wykonawcą robót 
było Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów z Kalisza. 
 

Rozstrzygnięto przetarg na przebudowę drogi gminnej 
Rożdżały-Kobierno. Przetarg wygrało Przedsiębiorstwo 
Drogowo-Inżynieryjne KAREX z Kalisza za kwotę
216 902,58 zł. Prace objęły przebudowę istniejącej 
nawierzchni tłuczniowej i brukowej na nawierzchnię
z mieszanek mineralno-asfaltowych, w tym: roboty 
pomiarowe, ręczne czyszczenie poboczy, karczowanie 
krzaków, karczowanie pni, regulacja pionowa studzie-
nek, profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie 
dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 
(gabro, melafir), wykonanie górnej warstwy podbudowy 
z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni z miesza-
nek mineralno-asfaltowych, wykonanie przepustów 
rurowych pod zjazdami, wykonanie nawierzchni na 
zjazdach z kruszywa naturalnego, położenie dywanika 
asfaltowego na dł. ok. 1000 mb. 
 

Rozstrzygnięty został także przetarg na przebudowę
drogi gminnej w Tłokini Kościelnej. Wykonawca - 
Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów z Kalisza wykonał prace 
za kwotę 208 079,94 zł. Zakres prac obejmował: roboty 
pomiarowe, ręczne oczyszczanie poboczy z wysokiej 

trawy i chwastów, regulacja pionowa studzienek dla 
zaworów wodociągowych, wykonanie koryta o gł. 20 cm 
na poszerzenie jezdni, oczyszczanie rowu z namułu
z wyprofilowaniem skarp rowu, profilowanie i zagęsz-
czenie podłoża wykonane na poszerzeniach w gruncie 
pod warstwy konstrukcyjne, wykonanie dolnej warstwy 
podbudowy na poszerzeniach z kruszywa naturalnego 
(żwir), wykonanie górnej warstwy podbudowy na 
poszerzeniach z kruszywa łamanego (gabro, melafir), 
wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa 
łamanego (gabro, melafir), skropienie asfaltem 
nawierzchni drogowych, wykonanie nawierzchni z mie-
szanek mineralno-asfaltowych, formowanie poboczy 
z gruntu, pionowe znaki drogowe ze słupkami. 
 

W ostatnim czasie rozstrzygnięty został ogłoszony przez 
Wójta Gminy Opatówek przetarg na przebudowę
nawierzchni drogi gminnej w Sierzchowie. Wyłoniony 
wykonawca - Przedsiębiorstwo Drogowo-Inżynieryjne 
KAREX z Kalisza wykona prace za kwotę 150 141,50 zł.
Zakres prac: roboty pomiarowe, ręczne oczyszczanie 
poboczy z trawy i chwastów, regulacja krzaków, obcięcie 
gałęzi, regulacja pionowa studzienek, przepusty rurowe 
pod drogą, mechaniczne plantowanie terenu i przygo-
towanie podłoża, wykonanie ław oporowych pod koryto 
nawierzchni, wykonanie profilowania i zagęszczania 
podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa 
naturalnego, wykonanie górnej warstwy podbudowy 
z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni z mie-
szanek mineralno-asfaltowych, formowanie poboczy 
z gruntu, plantowanie poboczy. 
 

Dobiegły końca prace związane z budową i przebudową
n/w chodników z kostki betonowej: 
- ul. Św. Jana w Opatówku - budowa chodnika 

(inwestycja współfinansowana ze środków gminy 
Opatówek oraz Starostwa Powiatowego w Kaliszu), 

- Rajsko - przebudowa chodnika (inwestycja współfi-
nansowana ze środków gminy Opatówek oraz 
Starostwa Powiatowego w Kaliszu), 

- Cienia Druga - budowa chodnika przy szkole 
podstawowej celem poprawy bezpieczeństwa pie-
szych, szczególnie dzieci w drodze do szkoły
(inwestycja współfinansowana ze środków gminy 
Opatówek oraz Starostwa Powiatowego w Kaliszu; 
na uwagę zasługuje fakt, iż do prac związanych 
z urządzeniem terenu przyległego - budowy nowego 
ogrodzenia - włączyli się także mieszkańcy gminy), 

Obecnie przebudowywany jest chodnik przy ul. Dziubiń-
skiego w Opatówku na odcinku od cmentarza do ul. Św. 
Jana (prace wykonuje sekcja powstała po zlikwido-
wanym gospodarstwie pomocniczym a obecnie organi-
zacyjnie podległa pod Urząd Gminy). 
 

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

STYPENDIA 
 

Po raz kolejny Wójt Gminy Opatówek - Sebastian 
Wardęcki przyznał w sesji wiosennej 2009 r., na 
wniosek komisji stypendialnej, stypendia naukowe dla 
najzdolniejszej młodzieży. Wnioskodawcy, składając
dokumenty, spełnili wszystkie regulaminowe warunki. 
W sumie przyznano 28 stypendiów dla uczniów szkół
gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i studentów. 
 

I tak w poszczególnych grupach stypendia otrzymali: 
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Uczniowie Gimnazjum w Opatówku:
1. Justyna Ekiert, 
2. Monika Romańczyk, 
3. Andrzej Słowiński, 
4. Sara Szymczak, 
5. Bartłomiej Woźniak. 
 

Uczniowie Gimnazjum w Tłokini Wielkiej:
1. Katarzyna Jach, 
2. Marcela Raszewska. 
 

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
1. Michał Kawala - I LO im. Adama Asnyka w Kaliszu, 
2. Joanna Kisielińska - II LO im. Tadeusza Kościuszki 

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

w Kaliszu, 
4. Bartosz Wojtaszczyk - II LO im. Tadeusza Koś-

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

w Kaliszu, 
6. Sara Żywiołowska - I LO im. Adama Asnyka 

w Kaliszu, 
 

Studenci szkół wyższych: 
1. Anna Banasiak - UAM w Poznaniu - Wydział

Historyczny w Kaliszu, 
2. Jakub Gruszka - Politechnika Wrocławska - Wydział

Elektroniki, 
3. Anna Jakubczak - Uniwersytet Ekonomiczny 

w Poznaniu 
4. Izabela Janik - Uniwersytet Łódzki - Wydział Nauk 

o Wychowaniu,  
5. Jacek Kapitaniak - Politechnika Poznańska - 

Wydział Informatyki i Zarządzania, 
6. Marta Kliber - Politechnika Poznańska - Wydział

Informatyki i Zarządzania, 
7. Katarzyna Kozłowska - Państwowa Wyższa Szkoła

Zawodowa w Kaliszu, 
8. Piotr Krytkowski - Politechnika Wrocławska - 

Wydział Elektroniki, 
9. Simona Kubiś - Wyższa Szkoła Humanistyczno - 

Ekonomiczna w Łodzi, 
10. Tomasz Nowak - UAM w Poznaniu - Wydział

Pedagogiczno - Artystyczny w Kaliszu 
11. Ewa Olejnik - Uniwersytet Wrocławski - Wydział

Chemii, 
12. Justyna Raszewska - Państwowa Wyższa Szkoła

Zawodowa w Kaliszu, 
13. Marcin Sulwiński - Szkoła Główna Gospodarstwa 

Wiejskiego w Warszawie - Wydział Rolnictwa 
i Biologii, 

14. Anna Urbaniak - UAM w Poznaniu - Wydział
Historyczny, 

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

 

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy tak 
wysokich wyników w nauce i życzymy dalszych 
sukcesów. 
 

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

OTWARCIE "ORLIKA" 
 

Budowa kompleksu boisk sportowych "Orlik 
2012" została sfinansowana ze środków własnych 
budżetu gminy oraz ze środków - w równej części - od 

Marszałka Województwa Wielkopolskiego i Ministerstwa 
Sportu i Turystyki w łącznej kwocie 666 000 zł

Boiska zlokalizowane zostały w Opatówku, przy 
ul. Parkowej, w pięknym leśnym otoczeniu, blisko drogi. 

W ramach tego zadania wykonano: boisko do 
piłki nożnej o wym. 40m x 62m o powierzchni całkowitej 
1860m2 z nawierzchnią z trawy syntetycznej wypełnionej 
warstwą z piasku kwarcowego i granulatu gumowego; 
wyposażone w dwie bramki; boisko wielofunkcyjne 
o wym. 19,10m x 32,10m z nawierzchni syntetycznej 
wyposażone w stojaki oraz tablice z obręczami do piłki 
koszykowej, a także słupki z naciągami do siatkówki 
i tenisa ziemnego; budynki zaplecza sanitarno-
szatniowego wraz z pomieszczeniami magazynowymi, 
pomieszczeniem gospodarczym oraz pomieszczeniem 
dla trenera; oświetlenie boisk; ogrodzenie terenu o wys. 
4m oraz za bramkami ogrodzenie podwyższone; 
przyłącze wodne, kanalizacyjne i energetyczne. 

Ostateczny odbiór inwestycji odbył się dnia 
4 grudnia br. Koszt budowy zamknął się kwotą
1 214 228,19 zł, w tym dofinansowanie z budżetu 
państwa 333 000 zł oraz z budżetu samorządu 
wojewódzkiego 333 000 zł.

Uroczyste otwarcie zaplanowane zostało na 
dzień 28 kwietnia 2009 r. Dzień ten rozpoczął się
naprawdę sportowo: uczniowie ze szkół gminy 
Opatówek wzięli udział w festynie rekreacyjnym, 
w którym rozegrano turniej w piłce siatkowej, w piłce 
nożnej oraz wyścigi. 

Po części sportowej przyszła chwila na 
uroczyste powitanie przybyłych gości. Wśród nich 
znaleźli się: Tomasz Półgrabski Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Sportu, posłowie RP: Leszek 
Aleksandrzak, Adam Rogacki, Andrzej Grzyb, Józef 
Racki, Witold Sitarz, Maciej Orzechowski, Mariusz 
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Witczak senator RP, Marek Woźniak Marszałek 
Województwa Wielkopolskiego, Krzysztof Jarczyński 
Pełnomocnik Wojewody ds. Euro 2012, Kazimierz 
Kościelny Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa, 
Krzysztof Nosal Starosta Kaliski, ks. prałat Władysław 
Czamara Proboszcz Parafii w Opatówku, Barbara 
Nowak radna Sejmiku Wojewódzkiego, Mieczysław 
Łuczak radny powiatu kaliskiego, Robert Jarzębski 
Burmistrz Miasta i Gminy Stawiszyn, Andrzej Miklas 
Wójt Gminy Koźminek, Sławomir Musioł Wójt Gminy 
Blizanów, Krzysztof Niedźwiedzki Wójt Gminy Brzeziny, 
Józef Podłużny Wójt Gminy Godziesze, Grzegorz 
Sapiński Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kalisza, 
Andrzej Michalski Przewodniczący Rady Gminy 
Opatówek, radni gminy Opatówek, Przemysław 
Andrzejak Dyrektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 
Małgorzata Kasprzycka Dyrektor kaliskiej Delegatury 
Kuratorium Oświaty w Poznaniu. 

Wójt Gminy w serdecznych słowach powitał
wszystkich przybyłych oraz przypomniał jak powstał
opatówecki kompleks "Moje Boisko - Orlik 2012". 
Podziękował wszystkim tym, którzy przyczynili się do 
jego wybudowania. Na ręce p. Tomasza Półgrabskiego, 
Wójt Gminy Sebastian Wardęcki przekazał pamiątkowe 
podziękowanie, w formie grawerowanej tabliczki, dla 
nieobecnego Ministra Mirosława Drzewieckiego, 
któremu inne obowiązki nie pozwoliły przybyć tego dnia 
do Opatówka. Podziękowania takie, z rąk młodzieży
z opatóweckiego klubu sportowego, otrzymali również
Marszałek Województwa Wielkopolskiego i Starosta 
Kaliski. 

Po poświęceniu przez ks. prałata Władysława 
Czamarę, uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: 
Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek 
Woźniak, Starosta Powiatu Kaliskiego - Krzysztof Nosal 
oraz Wójt Gminy Opatówek - Sebastian Wardęcki. Tym 
samym kompleks sportowy został oddany do użytku 
mieszkańcom naszej gminy. 

Wójt Gminy poprosił gości o wręczenie nagród 
zwycięzcom rozgrywek rozegranych tego dnia w turnieju 
rekreacyjnym szkół. W turnieju piłki siatkowej dziewcząt: 
I miejsce Gimnazjum Opatówek, II miejsce Gimnazjum 
Chełmce, III miejsce Gimnazjum Rajsko. W turnieju piłki 
nożnej chłopców: I miejsce Gimnazjum Rajsko, 
II miejsce Gimnazjum Chełmce, III miejsce Gimnazjum 
Tłokinia Wielka. W grach i zabawach sportowych: 
I miejsce SP Rajsko, II miejsce SP Tłokinia Wielka, 
III miejsce SP Sierzchów. Wszyscy zostali uhonorowani 

dyplomami, a zwycięzcy otrzymali puchary i nagrody 
rzeczowe. 

Na zakończenie, w części artystycznej zapre-
zentował się w pokazie tanecznym zespół "CDN..." 
i "CDN Junior". 

Wójt Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki 
podziękował przybyłym gościom, młodzieży i nauczy-
cielom, zaprosił wszystkich do zwiedzania obiektu, 
zarówno tego dnia, jak i podczas dni otwartych 
w majowy weekend 1-3 maja br. 
 

REGULAMIN KORZYSTANIA 
Z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH 

"MOJE BOISKO ORLIK 2012" 
 

1. Wejście na obiekt jest równoznaczne z przyjęciem 
i przestrzeganiem regulaminu. 

2. Boiska są czynne w następujących terminach: 
a) planowe zajęcia szkolne dla uczniów następują-

cych szkół w Gminie Opatówek: 
Szkoła Podstawowa w Opatówku, 
Gimnazjum w Opatówku, 
Zespół Szkół w Rajsku 
Zespół Szkół w Chełmcach, 
Zespół Szkół w Tłokini Wielkiej, 
Szkoła Podstawowa w Cieni Drugiej, 
Szkoła Podstawowa w Sierzchowie, 
Zespół Szkół w Opatówku ul. Parkowa 1, 
w okresie roku szkolnego: 
- poniedziałek- piątek godz. 800 - 1600 

b) boiska dostępne dla wszystkich chętnych: 
- poniedziałek - piątek godz. 1600 - 2200 
- sobota godz. 1000 - 2200 
- niedziela godz. 1000 - 2200 

3. W miesiącach lipcu i sierpniu obowiązuje 
odrębny harmonogram korzystania z obiektu 
(dla wszystkich chętnych od poniedziałku do 
niedzieli w godz.: 900-1200, 1400-2100). 

4. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach 
określonych w pkt 2 lit. a koordynuje prowadzący 
zajęcia - nauczyciele wychowania fizycznego - nato-
miast w pkt 2 lit b pełniący dyżur instruktor sportu. 

5. Osoby korzystające z boisk obowiązane są do 
wpisywania się do "Rejestru użytkowników" prowa-
dzonego przez pracownika obsługi hali i kompleksu 
boisk sportowych. 

6. Pojedyncze rezerwacje należy zgłaszać wcześniej 
do Rejestru użytkowników, natomiast stałe korzys-
tanie w okresach długoterminowych na podstawie 
umowy. 

7. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie 
odpowiedniego stroju i obuwia sportowego z zas-
trzeżeniem pkt 8a (na boisku piłkarskim dopuszcza 
się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego 
oraz obuwie typu halowego). 

8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom 
i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem 
zabrania się:
a) używania butów piłkarskich na wysokich 

i metalowych korkach oraz kolców, 
b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż

zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, 
motorower, deskorolka, rolki itp., 

c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska, 
d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia spor-

towe, 
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e) palenia tytoniu, spożywania alkoholu, wnoszenia 
jedzenia oraz żucia gumy, (napojów chłodzą-
cych nie można spożywać na płytach boiska), 

f) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych 
i metalowych, 

g) przeszkadzania w zajęciach lub grze, 
h) zakłócania porządku i używania słów wulgar-

nych, 
i) przebywania na terenie osobom poniżej 15 roku 

życia po zmroku z wyjątkiem zorganizowanych 
grup sportowych, 

j) wprowadzania zwierząt, 
k) korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu 

(opiekuna prowadzącego zajęcia). 
9. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postano-

wieniami pkt 8 korzystania z boisk podejmuje 
instruktor sportu (opiekun prowadzący zajęcia), który 
w zależności od sytuacji może: 
- nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju, 
- zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne 

z regulaminem zachowanie, 
- nakazać opuszczenie terenu boisk i szkoły. 

10. Poza planowymi zajęciami wymienionymi w pkt 2a : 
a) szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wypadki 

powstałe w trakcie korzystania z obiektu, 
b) użytkownicy korzystają z boisk na własną

odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za 
wyrządzone szkody. 

11. Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać
z pomieszczeń socjalnych. 

12. Korzystanie z boisk jest bezpłatne. 
13. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrze-

gania niniejszego regulaminu, a w szczególności do 
uwag instruktora sportu (opiekuna prowadzącego 
zajęcia). 

14. Instruktor sportu (opiekun prowadzący zajęcia) jest 
zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania 
pracownika obsługi hali i kompleksu boisk sporto-
wych o ewentualnych zniszczeniach i szkodach oraz 
innych zdarzeniach niezgodnych z ustaleniami 
niniejszego regulaminu. 

15. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosfe-
rycznych o korzystaniu z boisk decyduje instruktor 
sportu. 

 

TELEFONY ALARMOWE 
Telefon ratunkowy..................... 112 
Pogotowie Ratunkowe .............. 999 
Straż Pożarna ........................... 998 
Policja........................................ 997 
Pogotowie energetyczne........... 991 
 

TELEFONY DO ZARZĄDCY OBIEKTU 
Urząd Gminy w Opatówku ............. (0-62) 76-18-080 
Telefon do pracownika obsługi 
hali i kompleksu zespołu boisk....... (0-62) 76-18-553 
 

Serdecznie zapraszamy do bezpłatnego korzystania 
z kompleksu boisk w okresie wakacji. 
 

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

WIOSENNE TARGI 
"PAMIĘTAJCIE O OGRODACH" 

 

25 i 26 kwietnia br. odbyły się kolejne, dwunaste 
już Targi Ogrodniczo-Rolnicze i Działkowe "Pamiętajcie 
o ogrodach". Tereny przy Zespole Szkół im. Stanisława 

Mikołajczyka w Opatówku zapełniły się stanowiskami ok. 
200 wystawców z branży rolniczej i ogrodniczej. 
Dopisała pogoda, dlatego tłumnie stawili się zwiedzający 
i kupujący. Największym powodzeniem cieszyły się
sadzonki kwiatów do ogródków, balkonowych skrzynek, 
wszelkiego rodzaju iglaki i drzewka ozdobne, drzewka 
i krzewy owocowe, a także rośliny pokojowe. Nie 
zabrakło handlowców wystawiających kosiarki, piły, 
narzędzia ogrodnicze i nawozy. Tradycyjnie w targach 
uczestniczyli od lat współpracujący ze szkołą Holendrzy. 

 Młodzież z I klasy o profilu technik architektury 
krajobrazu zaprojektowała wzorcowy ogródek z oczkiem 
wodnym i altanką. Targom towarzyszyły konkursy, 
coroczny Rajd Ogrodników oraz pokaz formowania 
drzewek bonsai. 

Dla dzieci ustawiono stragany z zabawkami 
i słodyczami, a dla zgłodniałych i spragnionych - stoiska, 
gdzie można było się posilić i ugasić pragnienie. 

Dużym powodzeniem cieszyła się loteria 
fantowa, dochód z której zasilił konto szkoły, a nagrody 
w loterii ufundowali sami wystawcy. Główną nagrodę -
kosiarkę ufundował dyrektor szkoły p. Marek Janiak, a 
wójt gminy p. Sebastian Wardęcki przekazał odkurzacz. 

Organizatorem targów był Zespół Szkół im. St. 
Mikołajczyka w Opatówku, Starosta Kaliski i Urząd
Gminy w Opatówku. 
 

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

TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ 
 

W dniu 4 kwietnia 2009 r. nasza gmina była
gospodarzem eliminacji powiatowych XXXIII Ogólno-
polskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, które odbyły się
w Szkole Podstawowej w Opatówku. 
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W eliminacjach powiatowych brali udział
zdobywcy dwóch pierwszych miejsc w eliminacjach 
rozgrywanych na szczeblu gminnym. Turniej przepro-
wadzono zgodnie z regulaminem Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega 
Pożarom", a jego zakres tematyczny obejmował takie 
dziedziny jak: historia pożarnictwa, procesy fizyko-
chemiczne, sprzęt i wyposażenie straży pożarnych, 
organizacja działań ratowniczych, przepisy ochrony 
przeciwpożarowej, pomoc przedmedyczna. 

Komisję egzaminacyjną stanowili przedsta-
wiciele Komendy Miejskiej PSP oraz Zarządu Oddziału
Powiatowego ZOSP RP w Kaliszu. 

Do eliminacji pisemnych przystąpiło trzydzieś-
cioro dwoje uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjów 
oraz szkół ponadgimnazjalnych. Zgodnie z regulaminem 
młodzież rywalizowała w dwóch etapach; w pierwszym 
należało rozwiązać test wyboru składający się z 30 
pytań.
Do ścisłego finału kwalifikowało się troje uczestników 
z pierwszego etapu, 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. 

Bardzo dobre wyniki osiągnęły reprezentantki 
naszej gminy: w grupie gimnazjalnej zwyciężyła Marcela 
Raszewska z OSP w Tłokini Wielkiej, a w grupie 
ponadgimnazjalnej bezkonkurencyjna była Ewa Marczak 
z OSP w Rajsku, zaś czwarte miejsce zajęła Alicja 
Sobczak z OSP w Tłokini Wielkiej. Marcela i Ewa 

reprezentowały naszą gminę i powiat na eliminacjach 
wojewódzkich w Poznaniu. 
Zwycięzcy zostali uhonorowani dyplomami oraz 
atrakcyjnymi nagrodami. 
 
Organizatorzy Turnieju 
 

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

RAJD MŁODZIEŻOWYCH 
DRUŻYN POŻARNICZYCH 

 

W sobotę 18 maja 2009 r. odbył się X Wielko-
polski Rajd Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, który 
okazał się wyjątkowy dla gminy Opatówek. Ale po 
kolei... 

Wczesnym, majowym, sobotnim rankiem sześć 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu naszej 
gminy, reprezentujących Ochotnicze Straże Pożarne 

z Borowa, Chełmc, Cieni Drugiej, Rajska i Tłokini 
Wielkiej, śpiewając "Ach jak przyjemnie, o piątej rano 
wstać, by jechać dziś na rajd i pierwsze miejsca brać"
wyruszyło do Zimnowody w gminie Borek Wielkopolski, 
gdzie mieścił się start rajdu. I choć był to dopiero drugi, 
a dla niektórych pierwszy, udział w rajdzie wojewódzkim, 
to po dobrym występie naszych drużyn w roku ubiegłym 
wszyscy jechali z nadziejami i wiarą w dobry wynik. 
Wkrótce okazało się, że "chcieć, to móc". 

Mimo pochmurnej i deszczowej pogody, 
w rajdowe szranki stanęła rekordowa liczba 48 drużyn 
z całego województwa, aby doskonalić sprawność 
fizyczną, popularyzować turystykę pieszą, poznawać
historię i zabytki kraju i regionu, pogłębiać wiedzę
z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz znajomości 
przyrody i ekologii lasu. 

Organizatorzy przygotowali wiele ciekawych 
konkurencji, które rozgrywano na kilkukilometrowej 
trasie rajdu wiodącej ścieżką turystyczno-krajobrazową.
Młodzi strażacy rywalizowali w wieszaniu prania na 
czas, wrzucaniu piłek do bębna, sztafecie uni-hokeja, 
a także w bardzo efektownych konkurencjach wbijania 
gwoździ na czas w dębowy klocek oraz rzutu 
gumowcem na odległość. Oprócz udziału w konku-
rencjach sportowo-rekreacyjnych trzeba było wykazać
się również dużo poważniejszą wiedzą i umiejętnoś-
ciami, takimi jak: udzielanie pierwszej pomocy na 
miejscu wypadku, czy znajomość hymnu Związku OSP 
RP "Rycerze Floriana". Był też konkurs na najlepszą
piosenkę rajdową, konkurs turystyczny ze znajomości 
poznanych miejsc oraz ekologiczny. 
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Na mecie rajdu w miejscowości Borzęciczki, 
leżącej na terenie gminy Koźmin Wielkopolski, okazało
się, że młodym pożarnikom z naszej gminy niestraszna 
nie tylko deszczowa pogoda, ale i konkurencja ponad 
czterdziestu innych drużyn. 

Nasza zdobycz rajdowa prezentuje się imponująco, 
bowiem w każdej klasyfikacji zajęliśmy miejsce na 
podium, a drużyna z Tłokini Wielkiej w klasyfikacji 
generalnej okazała się najlepsza w województwie 
wielkopolskim! 
 

Oto nasze wyniki: 
- konkurs ekologiczny - III miejsce Cienia Druga 
- wbijanie gwoździ na czas - III miejsce Tłokinia 

Wielka 
- "Znamy i śpiewamy hymn strażacki" - III miejsce 

Chełmce; IV miejsce Tłokinia Wielka 
- konkurs turystyczny - II miejsce Tłokinia Wielka; 

V miejsce Rajsko 
- konkurs na piosenkę rajdową - II miejsce Chełmce 
- konkurs sprawnościowy - I miejsce Tłokinia Wielka 
- klasyfikacja generalna rajdu - I miejsce Tłokinia 

Wielka. 

Podobnie jak w roku ubiegłym, całodniowa wyprawa 
okazała się świetną okazją do dobrej zabawy, integracji 
młodych strażaków oraz promocji gminy Opatówek 
w województwie wielkopolskim. A za rok... postaramy 
się, aby było jeszcze lepiej! 
 

Uczestnicy i Opiekunowie Rajdu 
 

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

OTWARCIE PLACU ZABAW "SMYK" 
 

6 czerwca br. dokonano uroczystego otwarcia 
wyremontowanego placu zabaw przy ul. Kościelnej 
w Opatówku. Prace remontowe i naprawcze objęły m.in.: 
- uporządkowanie i uprzątnięcie terenu, zdemonto-

wanie ogrodzenia, usunięcie zalegających pni, 
- wykonanie nowego ogrodzenia z zielonej siatki, 

bezpiecznej furtki, naprawa i malowanie istniejącego 
ogrodzenia z modułów metalowych, 

- wykonanie bezpiecznego dojścia do placu zabaw 
z kostki brukowej, 

- wykonanie oświetlenia oraz montaż kamery, 
- wyposażenie placu zabaw w karuzelę, zjeżdżalnię,

huśtawki, bujaki, 2 piaskownice oraz ławki dla 
rodziców. 

W najbliższym czasie planowane jest zagospo-
darowanie terenu poprzez nasadzenia zieleni oraz 
doposażenie w kolejne zabawki. Wszystkie prace zos-
tały wykonane w całości ze środków gminy Opatówek 
i zamknęły się kwotą ok. 20 tysięcy złotych. 

Nowy plac zabaw otrzymał - wybraną przez 
społeczność przedszkolną - nazwę "SMYK" i będzie 
ogólnie dostępny, zgodnie z wydanym regulaminem, 
codziennie w godz. 800 - 1900. Serdecznie zapraszamy 
rodziców wraz z dziećmi do wspólnej zabawy. 
 

PIKNIK PRZEDSZKOLAKA 
 

Dzień 6 czerwca był bardzo radosnym dniem 
dla wszystkich dzieci z przedszkola i nie tylko, bowiem 
tego dnia uroczyście otwarty został PLAC ZABAW 
"SMYK". W tej wyjątkowej uroczystości wzięły udział
władze gminy Opatówek: p. Sebastian Wardęcki - Wójt 
Gminy, p. Andrzej Michalski - Przewodniczący Rady, 
p. Krzysztof Dziedzic - Sekretarz Gminy, p. Stanisław 
Kuś - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu 
i Zdrowia. Wśród zaproszonych gości był ksiądz prałat 
Władysław Czamara, ks. Marcin Załężny, radni gminy, 
dyrektorzy szkół oraz dyrektorzy i kierownicy jednostek 
administracyjnych gminy. 

Najważniejszymi jednak w tym dniu gośćmi były
dzieci, które licznie przybyły ze swoimi rodzicami. 

Po wystąpieniu p. Mirosławy Gałach - Dyrektora 
Publicznego Przedszkola w Opatówku dokonano 
otwarcia placu zabaw symbolicznym przecięciem wstęgi. 
Zaszczytu tego dostąpili: Wójt Gminy, Dyrektor 
Przedszkola p. Honorata Warszewska - przedstawicielka 
Rady Rodziców, Marzenka Pogorzelec - przedstawi-
cielka przedszkolaków - laureatka wielu konkursów. 
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Po uroczystym przecięciu wstęgi ksiądz Prałat 
Władysław Czamara dokonał poświęcenia placu zabaw. 

W podziękowaniu za piękny, odnowiony plac 
zabaw, dzieci zaprezentowały program artystyczny, na 
który składały się wesołe, skoczne piosenki oraz tańce 
w wykonaniu najstarszych grup przedszkolnych "polka 
warszawska" i "krakowiak". Taniec "krakowiak" w wyko-
naniu naszych przedszkolaków został nagrodzony 
III miejscem na VI Festiwalu Piosenki i Tańca Ludowego 
"PYZA-2009" w Kaliszu. 

Wśród atrakcji przygotowanych na ten dzień
była loteria fantowa, w której każdy los był wygrany. 
Wszystkie zakupione losy brały udział w losowaniu 
trzech głównych nagród, którymi były: rower ufundowany 
przez Cegielnię Cienia I Sieradzcy Sp. J., odtwarzacz 
DVD od anonimowego darczyńcy i odtwarzacz MP3 
ufundowany przez p. Monikę Pogorzelec. Pani, która 
została szczęśliwym posiadaczem odtwarzacza DVD 
przekazała go dzieciom do przedszkola. Serdecznie 
dziękujemy! 

Atrakcją były także bezpłatne przejażdżki konne 
zorganizowane przez Gospodarstwo Agroturystyczne 
Riwiera - Julita Gawron. Za symboliczną złotówkę
można było kupić kawę, herbatę i przepyszne ciasto 
upieczone przez rodziców przedszkolaków. Zgroma-
dzone fundusze zostaną przeznaczone na zakup 
zabawek dla przedszkola. 

Dla dzieci przygotowano także wiele atrak-
cyjnych konkursów i zabaw prowadzonych przez 
instruktorów ze Szkoły Music Store. Dodatkową atrakcją
była wizyta strażaków OSP z Borowa, dzięki którym 
dzieci mogły obejrzeć samochód strażacki i jego 
wyposażenie, przymierzyć kask i przez chwilę poczuć
się strażakiem. 

Nie byłoby tak wspaniałej zabawy i wielu 
atrakcji, gdyby nie sponsorzy, którym składamy 
serdeczne i szczere podziękowania. Oto oni: 
- Cegielnia Cienia I Sieradzcy Sp. J. 
- Zakłady Mięsne - Witold Werbliński 
- LDG 7 - Kraina Nocy i Dni 
- "Forte Sweden" Sp. z o.o. 
- Artur Wilkowski COCA COLA Polska 
- Grzegorz Bukowiecki VICTORIA CYMES Sp. z o.o. 

z Wałcza, 
- Ryszard Bijak HOOP Polska Sp. z o.o. 
- PZU S.A. Inspektorat w Kaliszu 
- PHU HYDRO - Mariusz Jarych 
- Hurtownia Pomp i Armatury "OLA" - p. Grzegorz 

Ślesiński 
- Restauracja "Zacisze" w Opatówku - p. Wioletta 

Stasiak 
- Riwiera - Gospodarstwo Agroturystyczne - Julita 

Gawron 
- NESTLE POLSKA S.A. Oddział w Kaliszu 
- Firma PAPEX z Kalisza 
- Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola 

i anonimowi darczyńcy. 
Podziękowania należą się także uczniom i ich 
opiekunom z Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka 
w Opatówku za pomoc w przygotowaniu i uporządko-
waniu terenu placu zabaw. 
Janusz Korczak niegdyś powiedział: "Kiedy śmieje się
dziecko, śmieje się cały świat". Niech więc szczery, 
radosny uśmiech dzieci będzie wyrazem wdzięczności 
i podziękowania dla wszystkich, którzy włączyli się w to 
przedsięwzięcie. 
 

Dyrektor, Grono Pedagogiczne, Rada Rodziców 
Publicznego Przedszkola w Opatówku 
 

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

WIADOMOŚCI BIBLIOTECZNE 
 

Jubileusz 60-lecia biblioteki w Opatówku 
W bieżącym roku w kwietniu minęło 60 lat od 

utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatówku, 
a w grudniu tegoż roku minie 10 lat od momentu 
powierzenia tej placówce zadań biblioteki powiatowej dla 
bibliotek publicznych powiatu kaliskiego ziemskiego. 

Z okazji jubileuszu wójt Gminy Opatówek Sebastian 
Wardęcki, starosta kaliski Krzysztof Nosal oraz 
dyrektorka biblioteki zorganizowali uroczystość 
w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku. Poprzedziły
ją wystawy w bibliotece: wystawa dokumentów rodziny 
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Gillerów znalezionych przez bibliotekarki ponad 10 lat 
temu oraz wystawa fotograficzna obrazująca niektóre 
formy działalności biblioteki w ostatnim dziesięcioleciu. 
Następnie w kościele parafialnym w Opatówku odbyła
się msza koncelebrowana przez proboszcza parafii 
Opatówek ks. prałata Władysława Czamarę, dyrektora 
biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu 
ks. Jana Ludwiczaka oraz wikariusza ks. Marcina 
Załężnego. Wszyscy uczestniczący we mszy św. 
usłyszeli piękne okolicznościowe kazanie wygłoszone 
przez proboszcza parafii Opatówek ks. prałata 
Władysława Czamarę.

Dalsza część uroczystości odbyła się
w gościnnych murach Muzeum Historii Przemysłu
w Opatówku. W uroczystościach uczestniczyli: poseł na 
sejm RP, były Starosta Kaliski - Leszek Aleksandrzak, 
radna Sejmiku Woj. Wielkopolskiego Barbara Nowak, 
starosta kaliski Krzysztof Nosal i radni powiatu 
kaliskiego, wójt Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki, 
obecni i byli radni gminy Opatówek, były wójt gminy 
Czesław Jaśkiewicz, przedstawicielka Wojewódzkiej 
Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury 
w Poznaniu instruktor Maria Giemza-Żurawska, 
dyrektorzy największych bibliotek w Kaliszu: Adam 
Borowiak, Krzysztof Walczak i ks. Jan Ludwiczak, 
bibliotekarze z bibliotek publicznych powiatu kaliskiego, 
obecni i dawni bibliotekarze z Opatówka, dawni 
kierownicy punktów bibliotecznych z Opatówka, 
dyrektorzy szkół, przedszkola, nauczyciele z gminy 
Opatówek, przedstawiciele instytucji kultury, organizacji 
społecznych, GS "Samopomoc Chłopska" w Opatówku, 
pracownicy Urzędu Gminy w Opatówku, liczni czytelnicy, 
darczyńcy i sympatycy biblioteki. 

Sala Fortepianów Muzeum Historii Przemysłu
zapełniła się po brzegi gośćmi. Po ich przywitaniu 
dyrektor biblioteki - Jadwiga Miluśka-Stasiak przedsta-
wiła w skrócie dzieje biblioteki gminnej w Opatówku, 
którą poprzedziły niewielkie i na ogół działające krótko 
biblioteki. Z okazji jubileuszu biblioteka opracowała
zarys historii opatóweckich bibliotek oraz wydała 4 bro-
szurowe publikacje związane z Agatonem i Stefanem 
Gillerami. W czasie uroczystości minutą ciszy uczczono 
pamięć zmarłych pracowników bibliotek, a żyjący dawni 
i obecni bibliotekarze, kierownicy dawnych punktów 
bibliotecznych, przedstawiciele poprzednich i obecnych 
samorządów, zaprzyjaźnieni bibliotekarze, dyrektorzy 
szkół, nauczyciele, działacze organizacji społecznych 
i najbliżsi współpracownicy biblioteki otrzymali od wójta 

Gminy Opatówek - Sebastiana Wardęckiego i dyrektorki 
biblioteki - Jadwigi Miluśkiej-Stasiak podziękowania 
i kwiaty. 

Bibliotekarze przyjmowali życzenia i gratulacje 
od przedstawicieli władz, bibliotek, szkół i organizacji. 
Poseł Leszek Aleksandrzak, który jako były starosta 
kaliski przyczynił się do powierzenia bibliotece 
w Opatówku zadań powiatowych stwierdził, że instytucja 
ta dobrze wywiązuje się ze swoich zadań. Była
serdeczna, pogodna atmosfera. Dyrektorka biblioteki 
podkreślała, że wszystkie dotychczasowe samorządy 
w gminie Opatówek dbały o bibliotekę, a współpraca 
z kolejnymi władzami, dyrektorami szkół i instytucji, 
nauczycielami układała się zawsze bardzo dobrze. 
Biblioteka, jako instytucja kultury ma dużą samodziel-
ność i podejmowane przez nią inicjatywy spotykają się
z akceptacją władz i środowiska. Podkreślano, 
obserwowane na całym świecie, zmiany zachodzące 
w charakterze czytelnictwa - wkraczanie nowych nośni-
ków informacji i duże zainteresowanie nimi, głównie ze 
strony młodych ludzi. 

Po części oficjalnej goście wysłuchali montażu
słowno-muzycznego w wykonaniu młodych czytelników 
biblioteki - Doroty Buncler i Tomasza Misia. Czytane 
przez Tomasza najważniejsze dane z biografii i frag-
menty utworów patronów biblioteki - Agatona i Stefana 
Gillerów były przeplatane utworami na fortepian 
w wykonaniu Doroty. 
Uroczystość zakończyła się wspólną kolacją i długimi 
rozmowami w jednej z sal muzealnych. 
 

Jadwiga Miluśka-Stasiak 
 
Spotkanie autorskie z Siostrą Nazaretanką - Bożeną
Anną Flak 
 

Prolog 
z praojców wiary z matczynej mowy 
z tego co pierwsze wyrasta człowiek 
i zakwitają wiersze 
S. Bożena Anna Flak 

To było niezwykłe spotkanie. Jakkolwiek 
bibliotekarze i zainteresowani czytelnicy poznali już
wcześniej poezję Siostry Bożeny, to jednak spotkanie 
z Nią było wielką duchową ucztą. W połowie kwietnia 
przyjechała w rodzinne strony z Rzymu, gdzie jest 
asystentką przełożonej generalnej Zgromadzenia Sióstr 
Nazaretanek, bezpośrednią zastępczynią przełożonej 
i jej oficjalnym tłumaczem. 
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Urodziła się w Saczynie w parafii Chełmce, jest 
absolwentką Liceum im. Anny Jagiellonki w Kaliszu. 
Ukończyła Studium Pielęgniarskie w Warszawie, 
a następnie filologię polską na Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim. Pracę magisterską pisała o poezji współ-
czesnej. Studiowała także na Uniwersytecie w Saint 
Louis i Loyola University w Chicago. Przez wiele lat 
uczyła literatury i języka polskiego w Prywatnym Liceum 
Sióstr Nazaretanek w Warszawie. Pełniła funkcję
przełożonej prowincjalnej Warszawskiej Prowincji Sióstr 
Nazaretanek i inne funkcje w zgromadzeniach żeńskich 
w Polsce. 

Siostra Bożena Anna Flak jest poetką. Wydała
5 tomików wierszy. Pierwszy tomik Owoc granatu ukazał
się w Londynie w 1989 r. Kolejne Piszę Ci moją miłość,
Jak złota spinka i Kto zieleń powróci wydano 
w Warszawie i Pelplinie w latach 1993-2005, ostatni 
Zmylone ptaki w Warszawie w 2008 r. Jej twórczość jest 
wysoko oceniana przez literaturoznawców, a czytelnicy 
sięgają do niej bardzo chętnie. 

16 kwietnia Siostra Bożena spotkała się
z czytelnikami biblioteki w Opatówku. Na spotkanie 
przyszło wiele osób, w czytelni zrobiło się ciasno, ale 
ciepły, serdeczny uśmiech naszego Gościa spowo-
dował, że wszyscy zapomnieli o niewygodach. Poetka 
zaczęła czytać swoje utwory, a zebrani w sali zasłuchali 
się w treść wierszy odnoszących się do najprostszych, 
znanych nam motywów. Jest wśród nich matka, jest 
przyroda naszych stron, ze szczególną rolą drzew, jest 
wiara w Boga, ale nie ma tu natarczywej religijności. 
Utwory poetyckie Siostry Bożeny są świadectwem jej 
wrażliwości na słowo, świadectwem poetyckiego 
kunsztu i znajomości natury ludzkiej. Ta poezja jest 
przepojona muzyką i plastycznymi obrazami. 

Poezja czytana przez samą autorkę stała się
jeszcze bliższa słuchaczom, a sama poetka pozostanie 
w pamięci uczestników spotkania. 

Wszystkie tomiki wierszy Siostry Bożeny Anny 
Flak są w naszej bibliotece. Zachęcam do ich czytania, 
bo wydaje się, że ich poznawanie uszlachetnia, 
wzmacnia wiarę w miłość, budzi nadzieję. Mamy 
nadzieję, że nie było to ostatnie spotkanie z poetką
wywodzącą się z Naszej Ziemi, która stwierdziła, że
w jej twórczości są wiersze, które nosiła w sobie od 
zawsze, które odziedziczyła po swoich przodkach - 
mieszkańcach naszej okolicy. 
 

Jadwiga Miluśka-Stasiak 
 

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

KOLEJNE NAGRODY 
DLA ZESPOŁÓW TANECZNYCH 

 

Jedną z trzech głównych nagród w kwietniowym 
Przeglądzie Zespołów Tanecznych w CKiS w Kaliszu 
otrzymał zespół "CDN..." działający przy Gminnym 
Ośrodku Kultury w Opatówku. Dziewczęta zaprezen-
towały układ taneczny do utworu "Requiem". 

Drugie miejsce za układ taneczny do utworu 
"Czarna Perła" Klausa Badelta zdobył "CDN Junior" 
w Powiatowym Przeglądzie Zespołów Tanecznych, jaki 
w tym roku w kwietniu odbył się w Liskowie. 

Na tym samym przeglądzie, powstałe dopiero 
w listopadzie ubiegłego roku zespoły "CDN Mini" i "CDN 
Mini 2", otrzymały III miejsca w swojej grupie wiekowej. 
CDN Mini 2 zaprezentował Kung-Fu Hansa Zimera, 

natomiast CDN Mini taniec do utworu z popularnej 
dobranocki "Pszczółka Maja". 

Dyrektor GOK oraz młodzież z zespołów 
serdecznie dziękują p. Mariuszowi Waszakowi 
z Sierzchowa za nieodpłatny przewóz na występy 
w Kaliszu i Liskowie. 
 

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

WIADOMOŚCI SZKOLNE 
 
GIMNAZJUM W OPATÓWKU 
 
Agaton i Stefan Gillerowie patronami Gimnazjum 
w Opatówku 

Gimnazjum w Opatówku powstało w wyniku 
reformy w szkolnictwie i rozpoczęło swą działalność 
1 września 1999r. Dzięki staraniom władz gminy, w maju 
2006 roku, gimnazjum otrzymało nowo wybudowany 
budynek. Szkoła, ze względu na rolę jaką spełnia 
w życiu każdego człowieka i całego społeczeństwa, jest 
niezmiernie ważną instytucją. Istotne wydarzenia zwią-
zane z jej funkcjonowaniem są zauważane i doceniane 
przez środowisko lokalne. 

Dnia 30 września 2008 roku, na wniosek rady 
pedagogicznej, rady rodziców i samorządu szkolnego, 
Rada Gminy Opatówek podjęła uchwałę nr 130/08 
w sprawie nadania szkole imienia Agatona i Stefana 
Gillerów. 

Niewiele jest małych miejscowości, które mogą
poszczycić się tak zasłużonymi dla polskiego narodu 
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mieszkańcami. Poprzez wybór tych postaci na patronów 
naszej szkoły, chcemy obecnym i przyszłym pokoleniom 
przypominać o ich zasługach i dokonaniach. Chcemy 
przypominać też o ich pracowitości i wytrwałości, dzięki 
którym potrafili przezwyciężać trudności. Cenili wolność 
i dla niej gotowi byli ponosić ofiary. 

Szczególną datą, która wpisuje się w historię
gimnazjum w Opatówku, jest 15 maja 2009 r. - to dzień
nadania szkole imienia Agatona i Stefana Gillerów. Ten 
majowy dzień był pogodny i ciepły. Uroczystość 
rozpoczęła się mszą świętą, sprawowaną przez 
proboszcza parafii Opatówek ks. prałata Władysława 
Czamarę, podczas której został poświęcony sztandar. 
Po mszy goście, dyrekcja szkoły, rodzice, nauczyciele 
i uczniowie przeszli do Hali Sportowej im. Polskich 
Olimpijczyków, gdzie rodzice przekazali sztandar 
dyrektorowi szkoły. Pani dyrektor z kolei przekazała go 
na ręce uczniów. Następnie fundatorzy sztandaru 
dokonali uroczystego wbicia gwoździ w drzewiec. 
Dziękujemy fundatorom: rodzicom uczniów naszej 
szkoły, Bankowi Spółdzielczemu Ziemi Kaliskiej, 
Gminnej Spółdzielni w Opatówku, księdzu prałatowi 
Władysławowi Czamarze, Centrum Rolniczemu AVENA, 
radnym gminy Opatówek, Agnieszce i Pawłowi 
Bąkowskim, Krzysztofowi Dziedzicowi, Ilonie Grzesiak, 
Ewie i Remigiuszowi Kaźmierczakom, Honoracie 
i Mariuszowi Małoburskim, Jadwidze i Henrykowi 
Menclom, Marii i Ryszardowi Prusom, Sebastianowi 
Wardęckiemu, nauczycielom gimnazjum w Opatówku 
i anonimowym darczyńcom. Dzięki ich zrozumieniu 
i hojności uczniowie po raz pierwszy ślubowali na 
sztandar. 

Następnie przeszli z gośćmi i dyrekcją pod 
tablicę pamiątkową, którą odsłonili: dyrektor wydziału
nadzoru pedagogicznego w Kaliszu Małgorzata 
Kasprzycka, przewodnicząca rady rodziców Maria Prus, 
wójt gminy Opatówek Sebastian Wardęcki, dyrektor 
gimnazjum w Opatówku Jolanta Pokojowa, przewod-
niczący samorządu szkolnego Adam Tomczak. 
Odsłoniętą tablicę poświęcił ks. Rafał Kowalski. 
Zaproszeni goście wpisali się do Złotej Księgi, 
pozostanie to pamiątką ich obecności na święcie szkoły. 

Uczniowie zaciągnęli wartę pod tablicą
pamiątkową, a ich koledzy udali się na cmentarz 
parafialny, aby złożyć kwiaty na grobie Stefana Gillera. 

Podczas uroczystości goście i rodzice powie-
dzieli wiele miłych słów, doceniając dotychczasowy 

dorobek szkoły. Ci, którzy nie mogli przybyć, nadesłali 
listy gratulacyjne. 

Gdy zakończyła się część oficjalna, uczniowie 
zaprezentowali program artystyczny, podczas którego 
Agaton i Stefan Gillerowie znów przechadzali się ulicami 
Opatówka. 

Miło nam, że tak ważną dla nas uroczystość 
uświetnili swą obecnością: poseł na Sejm Rzeczypos-
politej Polskiej Leszek Aleksandrzak, poseł na Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej Adam Rogacki, radna Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego Barbara Nowak, dyrektor 
Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty 
w Poznaniu Małgorzata Kasprzycka, starszy wizytator 
Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty 
w Poznaniu Alicja Januszkiewicz, Starosta Kaliski 
Krzysztof Nosal, radni powiatu kaliskiego: Mieczysław 
Łuczak, Marek Suchorski, Józef Wanga, Wójt Gminy 
Opatówek Sebastian Wardęcki, Sekretarz Gminy 
Krzysztof Dziedzic, przewodniczący Rady Gminy 
Andrzej Michalski, radni gminy Opatówek, dyrektor 
Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów 
w Opatówku Jadwiga Miluśka-Stasiak, dr Piotr 
Łuszczykiewicz pracownik naukowy Uniwersytetu 
Adama Mickiewicza, dyrektor Muzeum Historii 
Przemysłu w Opatówku Jerzy Marciniak, prezes 
Gminnej Spółdzielni Eleonora Gieszczyńska, dyrektor 
Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej w Opatówku Maria 
Pracowita, dyrektorzy szkół i przedszkola gminy 
Opatówek, kierownik Komisariatu Policji w Opatówku 
Andrzej Szwankowski, dyrektorzy jednostek organiza-
cyjnych urzędu gminy: Violetta Galant, Mieczysława 
Jaskuła, Arkadiusz Łańduch. 

Serdeczne podziękowania kierujemy do organu 
prowadzącego szkołę za ufundowanie tablicy pa-
miątkowej i specjalne wydanie "Wiadomości Gminnych". 
Dziękujemy proboszczowi naszej parafii księdzu 
prałatowi Władysławowi Czamarze oraz księżom 
wikariuszom Rafałowi Kowalskiemu i Marcinowi 
Załężnemu za mszę św. w naszej intencji, poświęcenie 
sztandaru i tablicy pamiątkowej. Za wsparcie finansowe 
słowa podziękowania kierujemy do: firmy Jutrzenka 
Colian w Opatówku, pp. Ewy i Remigiusza Kaźmier-
czaków, p. Ewy Kuś właścicielki kwiaciarni "Zielona", 
pp. Violetty i Marka Stasiaków, pp. Haliny i Stanisława 
Janiaków, PPHU Eksport-Import T. Spalony. Do zorga-
nizowania tej uroczystości szkolnej przyczyniło się wiele 
osób. Bardzo dziękujemy rodzicom naszych uczniów, 
pracownikom szkoły i gimnazjalistom. 
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Składamy serdeczne podziękowania 
Firmie GAJA Kosicka z Opatówka 
za podarowanie szkole pięknej gabloty na sztandar 
 
Dyrekcja, nauczyciele, rodzice i uczniowie 
Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów 
w Opatówku 
 

Mateusz Walczak posłem na Sejm 
W dniu 1 czerwca 2009 r. obradował w Warsza-

wie przy ulicy Wiejskiej Sejm Dzieci i Młodzieży. 
Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Kance-
larię Sejmu we współpracy z kuratoriami oświaty. 
Wiodące hasło tegorocznej sesji to: "Młodzi wobec 
wydarzeń roku 1989." 

Uczniowie ubiegający się o mandat posła
musieli przygotować pracę na jeden z trzech podanych 
tematów. Po eliminacjach szkolnych, komisje rejonowe 
podjęły decyzje o zakwalifikowaniu najwyżej ocenionych 
prac do zespołów wojewódzkich, gdzie nastąpił wybór 
posłów, przy uwzględnieniu przyznanej liczby miejsc dla 
danego regionu. Do rywalizacji przystąpił też Mateusz 
Walczak, uczeń kl. III gimnazjum w Opatówku. Pod 
opieką nauczycielki historii mgr Bożeny Banasiak 
napisał pracę na temat: "Co znaczą dziś słowa Jana 
Pawła II, że nie ma wolności bez solidarności, kiedy 
myślę o Polsce, a co znaczą kiedy myślę o świecie? 
Czym się chwalę, a czego się wstydzę, kiedy 
rozmawiam o Polsce z kolegami z innych krajów - jak 
mogę to zmienić? Czy są Polacy za granicą, którym 
powinniśmy pomagać, na czym ta pomoc ma polegać?" 

Do Wydziału Nadzoru Pedagogicznego 
w Kaliszu KO w Poznaniu wpłynęło 98 prac uczniów 
z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Wśród 
6 najlepszych znalazła się praca Mateusza. 

27 maja w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu 
odbyło się spotkanie 43 posłów SDiM z Wielkopolski 
i ich opiekunów z Wojewodą Wielkopolskim, wielko-
polskim kuratorem oświaty i posłem na Sejm RP 
Wojciechem Ziemniakiem. Mateusz Walczak aktywnie 
uczestniczył w dyskusji budząc wśród zebranych 
uznanie dla swojej wiedzy. 

W dniach 31 V i 1 VI uczniowie - parlamen-
tarzyści przebywali w Warszawie. 1 czerwca w godzi-
nach porannych, w kuluarach gmachu sejmu spotkali się
z dorosłymi posłami RP. Od godziny 1100 do 1500 trwały

obrady plenarne. Mateusz, zgodnie z przydziałem, 
zasiadał w ławie poselskiej PiS na miejscu posłanki 
Elżbiety Kruk. Był jedynym posłem z powiatu kaliskiego 
ziemskiego. Jak mówił, udział w obradach SDiM, 
w głosowaniu nad apelami i uchwałą zrobił na młodych 
posłach ogromne wrażenie i pozostawił niezapomniane 
przeżycia. Mateuszowi "dał" również sześć dodatkowych 
punktów przy rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej. 
Mateusz jest też tegorocznym finalistą Wojewódzkiego 
Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym 
(opiekun - mgr Bożena Banasiak). Serdecznie mu 
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 
 

Dyrektor Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku 
Jolanta Pokojowa 
 
Gimnazjalni stypendyści 

Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów 
w Opatówku zgłosiło uczniów zamieszkałych na terenie 
gminy Opatówek do projektu pt. "Wielkopolski program 
stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych". 
Realizowany jest on przez Wojewódzki Urząd Pracy 
w Poznaniu w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał
Ludzki". Priorytet IX tego przedsięwzięcia stawia na 
rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, a jedną
z form realizacji jest przyznawanie pomocy stypendialnej 
dla uczniów szczególnie uzdolnionych. 

Projekt obejmuje teren województwa wielko-
polskiego. Jego celem jest stworzenie równych szans 
edukacyjnych młodym ludziom napotykającym na 
bariery o charakterze ekonomicznym. Napływające 
z całego województwa wnioski, wraz z wymaganymi 
pięcioma załącznikami, rozpatrywane były przez 
specjalną komisję powołaną decyzją dyrektora 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. 

Stypendium zostało przyznane pięciorgu 
uczniom naszej szkoły: Aleksandrze Kajdanek, Justynie 
Marchwackiej, Sylwii Marczak, Konradowi Michalakowi, 
Andrzejowi Słowińskiemu. Gratulujemy naszym wycho-
wankom i ich rodzicom! 

Mamy również nadzieję, że sukces naszych 
uczniów będzie motywacją dla innych i w przyszłości 
kolejni gimnazjaliści zostaną dostrzeżeni i nagrodzeni. 
 

Dyrektor Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku 
Jolanta Pokojowa 
 
Bal gimnazjalistów 

To już ósmy rocznik gimnazjalistów w minioną
sobotę, 30 maja, żegnał się nieoficjalnie ze swoją
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szkołą. Obecni uczniowie opuszczą jej mury jako pierwsi 
absolwenci Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów 
w Opatówku. 

Jak co roku, imprezę przygotowali rodzice, 
wkładając w jej organizację ogrom pracy, pomysłowości 
i zaangażowania. Pięknie nakryte stoły, wyśmienite 
potrawy, patery pełne świeżych owoców, kwiaty - to ich 
zasługa. Zaproszenie na bal przyjęli znakomici goście: 
p. Krzysztof Dziedzic, Sekretarz Gminy Opatówek, 
p. Stanisław Kuś, wiceprzewodniczący Rady Gminy, 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu 
i Zdrowia, p. Mateusz Przyjazny, dyrektor Szkoły
Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku 
oraz p. Maria Prus, przewodnicząca rady rodziców 
gimnazjum. Wspólnie z młodzieżą bawiła się również
dyrekcja szkoły oraz grono pedagogiczne. 

Na ten jeden wieczór hol szkolny zamienił się
w rajski ogród, pełen kwitnących kwiatów i wielo-
barwnych motyli. Nad przygotowaniem przepięknej 
dekoracji czuwała p. Bogusława Kowalczyk, nauczy-
cielka plastyki, a elementy wystroju przygotowywali sami 
uczniowie. Bal, tradycyjnie już, rozpoczął się polonezem 
odtańczonym przez trzecioklasistów, przygotowanych do 
tej roli przez p. Zofię Marciniak, nauczycielkę wycho-
wania fizycznego. 

Oprawę muzyczną, zabawy, konkursy między-
klasowe zapewnił p. Janek Kępa, który od kilku już lat 
współpracuje z naszą szkołą. To w dużej mierze jego 
zasługa, że młodzież świetnie się bawiła. 

Niewiele jest w życiu człowieka takich szcze-
gólnych i zarazem przełomowych momentów. Ważne 
jest, aby takie chwile były wyjątkowe, miały piękną
oprawę i były godne zapamiętania. Jestem pewna, że
sobotni wieczór na długo pozostanie w pamięci naszych 
uczniów. 
 
Honorata Warszewska 

 
********** 

 
SZKOŁA PODSTAWOWA W OPATÓWKU 
 
Akcja "Na ratunek dzieciom w Kongo" 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Opatówku 
przystąpili do ogólnopolskiej akcji UNICEF "Na ratunek 
dzieciom w Kongo", w której udało się zebrać na pomoc 
rówieśnikom w Kongo kwotę 1 200,30 zł. Koordyna-
torami tej akcji były panie: Iwona Walczak, Beata 
Frydrychowicz, Anna Karwowska, Dorota Skinder, 

Grażyna Chrystek. Akcja ta miała następujący przebieg. 
Najpierw w auli szkoły uczniowie wszystkich klas zostali 
zapoznani z trudną sytuacją mieszkańców Kongo. 
Obejrzeli filmy, prezentacje, apel p. Małgorzaty 
Foremniak i p. Artura Żmijewskiego. Następnie wycho-
wawcy w klasach przeprowadzili zajęcia i pogadanki na 
ten temat wykorzystując nadesłane scenariusze. Później 
każda klasa otrzymała zadanie, aby wykonać plakat 
klasowy tematycznie związany z Kongo, który ozdobi hol 
szkoły i przybliży tematykę osobom odwiedzającym 
szkołę (rodzice, dziadkowie). Uczniowie wykonali 
również indywidualne prace plastyczne. Koordynatorzy 
akcji ogłosili konkurs międzyklasowy na największą
zebraną kwotę. Uczniowie każdej klasy zorganizowali 
puszki, do których wrzucali pieniądze. Klasy mogli 
wspierać także ich bliscy. Na półrocznym ogólnym 
zebraniu rodzice szczegółowo zostali zapoznani 
z przebiegiem akcji, uczniowie i wychowawcy poszcze-
gólnych klas zachęcali do nabywania prac uczniów, 
które były wyeksponowane w holu szkoły, a pieniędzmi 
wspierali puszki klasowe. W domu i na zajęciach kółka 
polonistyczno-recytatorskiego uczniowie układali wier-
sze i opowiadania tematycznie związane z Kongo 
i prezentowali je na kolejnych zajęciach. 
 

Iwona Walczak 
 
Dzień Patrona 

8 maja był dla uczniów i nauczycieli Szkoły
Podstawowej w Opatówku dniem wyjątkowym. 

Dokładnie 34 lata temu patronem naszej szkoły został
wybitny sportowiec i wielki patriota, Janusz Kusociński, 
który swoim życiem pokazał, jak toczyć sportową walkę
i zwyciężać, jak przegrywać z godnością i honorem, jak 
pozostać Polakiem, nawet wtedy, gdy za miłość do 
Ojczyzny trzeba zapłacić najwyższą cenę. Aby uczcić to 
doniosłe wydarzenie, po raz kolejny obchodziliśmy 
uroczysty Dzień Patrona, zorganizowany przez uczniów 
klas szóstych pod kierunkiem ich wychowawczyń.

Obchody rozpoczął uroczysty apel poświęcony 
sylwetce patrona. Po wprowadzeniu pocztu sztandaro-
wego i wysłuchaniu hymnu państwowego, uczniowie 
przedstawili program artystyczny, w którym zaprezento-
wali fakty i ciekawostki z życia Janusza Kusocińskiego: 
począwszy od najmłodszych lat jego życia, aż do 
tragicznej śmierci w podwarszawskich Palmirach, gdzie 
21 kwietnia 1940 roku został rozstrzelany przez 
żołnierzy hitlerowskich. Całość wzbogaciła prezentacja 
multimedialna ze zdjęciami sportowca i wydarzeniami 
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z jego życia. Nie zabrakło też wzruszających piosenek 
w wykonaniu członków chóru szkolnego. 

Po zakończeniu akademii i uroczystym złożeniu 
kwiatów pod tablicą pamiątkową, prowadzący zaprosili 
na drugą część uroczystości, która zorganizowana 
została na boisku szkolnym przez nauczycieli 
wychowania fizycznego. Podobnie jak patron szkoły, 
uczniowie zmagali się na bieżni. Kulminacyjnym 
punktem obchodów tego wyjątkowego święta był,
tradycyjny już w naszej szkole, "Bieg ku Słońcu", 
w którym udział wziąć mogli wszyscy chętni. 

Mamy nadzieję, że nasza uroczystość 
przyczyniła się do zdobycia dodatkowych wiadomości 
o życiu patrona, a jego bohaterska postawa będzie 
towarzyszyła uczniom w wytrwałym realizowaniu celów 
nie tylko teraz, ale przez całe ich życie. 
 

Anna Smolicka 
 
Festiwal Piosenki Papieskiej 

Stało się już tradycją organizowanie w Szkole 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Gruszczycach 
Festiwalu Piosenki Papieskiej - Pokolenie JP2. Trzecia 
edycja tego festiwalu odbyła się 3 kwietnia. Celem 
festiwalu jest propagowanie polskiej muzyki religijnej 
w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej, ożywienie 
dziecięcego ruchu artystycznego, a przede wszystkim, 
wyłonienie młodych talentów. Patronat nad festiwalem 
objął Burmistrz Gminy i Miasta Błaszki Krzysztof 
Stępiński. Dzieci i młodzież zaprezentowali się w trzech 
kategoriach wiekowych począwszy od I klasy szkoły
podstawowej a skończywszy na gimnazjum. Komisja 
powołana przez organizatora oceniała wykonawców 
przyjmując następujące kryteria oceny: warunki 
głosowe, muzykalność, dobór repertuaru, interpretację,
dykcję oraz ogólny wyraz artystyczny. 

Do udziału zgłoszonych zostało 69 wykonawców 
z kilkunastu gmin. Gminę Opatówek reprezentowało
3 uczestników: uczennica klasy Va Martyna Koło-
dziejczyk oraz uczeń klasy IVa Dominik Niklas ze Szkoły
Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku 
(opiekunka Bożena Binkowska) oraz Gabriela Sieradzka 
z klasy III ze Szkoły Podstawowej w Cieni Drugiej 
(opiekun ks. Marcin Załężny). Poziom uczestników 
z roku na rok wydaje się coraz wyższy, jak również
coraz liczniejsza rzesza uzdolnionych wykonawców 
konfrontuje swoje umiejętności. Sukcesem zakończył się
występ Dominika Niklasa, który zajął zaszczytne 
II miejsce, za co otrzymał dyplom i cenną nagrodę.

Wszyscy uczestnicy obdarowani zostali książkami 
o Janie Pawle II oraz otrzymali pamiątkowe dyplomy. 
 

Bożena Binkowska 
 
Konkurs recytatorski 

22 maja w Szkole Podstawowej w Opatówku, 
już po raz piąty odbył się Gminny Konkurs Recytatorski 
pod hasłem "Żyjmy zdrowo i bezpiecznie", którego 
celem jest zdrowie i bezpieczeństwo dzieci oraz 
uwrażliwienie na kulturę żywego słowa. W konkursie 
uczestniczyły dzieci ze wszystkich klas zerowych na 
terenie gminy Opatówek. 

Jury konkursu w składzie: p. Maria Kocemba 
poetka i pisarka z Opatówka, p. Małgorzata Matysiak 
przedstawiciel biblioteki publicznej i sierżant Zbigniew 
Czajczyński z posterunku policji w Opatówku miało nie 
lada problem z przyznaniem nagród, gdyż poziom 
konkursu z roku na rok jest coraz wyższy. Organizatorki 
konkursu p. Renata Albrecht i p. Sylwia Bąkowska 
zadbały o miłą atmosferę oraz przygotowały dla każdego 
dziecka ciekawe upominki i poczęstunek ufundowany 
przez cukiernię p. Menclów. 

Jury przyznało 3 nagrody główne i 4 wyróżnienia 
ufundowane przez Wójta Gminy Opatówek: 
- I miejsce Zuzanna Stankiewicz - SP Opatówek 
- II miejsce Martyna Kwaśniewska - SP Chełmce 
- III miejsce Jakub Cieślak - SP Opatówek 
Wyróżnienia otrzymali: 
- Julia Kłysz - SP Cienia Druga 
- Klaudia Kwaśniewska - SP Chełmce 
- Sergiusz Karolak - SP Chełmce 
- Wiktoria Łukaszczyk - SP Cienia II 
Gratulujemy zwycięzcom! 
 
Projekt ekologiczny 

W Szkole Podstawowej w Opatówku realizo-
wany był projekt edukacyjny "Kaliska przygoda z odpa-
dami" pod hasłem "Nasza ziemia na Ziemi". Szkoła
otrzymała certyfikat potwierdzający udział w w/w 
projekcie edukacyjnym. Raport z działań podjętych 
w ramach projektu został szczególnie doceniony 
i wyróżniony przez koordynatorów: p. Lidię Łyszczak 
i p. Tomasza Marszała. W ramach projektu, przez cały
rok zbieraliśmy puszki aluminiowe i zużyte baterie. 
Uczniowie uczestniczyli w rajdach - poznawali 
i podziwiali piękno naszej przyrody, brali udział
w konkursach - plastycznym i fotograficznym, których 
tematem była przyroda. Zachęcali także społeczność 
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lokalną do dbania o środowisko i segregowania 
odpadów. 
Uczniowie spotkali się też z Sekretarzem Gminy 
Opatówek, p. Krzysztofem Dziedzicem i przeprowadzili 
z nim wywiad na temat ochrony środowiska w naszej 
gminie. Pisali także wiersze o przyrodzie. 

Opracowane zadania i przeprowadzone 
konkursy przyczyniły się do realizacji zamierzonych 
celów, a uczniowie zdobyli wiedzę i umiejętności 
z zakresu ochrony środowiska, bawiąc się przy tym 
doskonale. Duże zaangażowanie dzieci pokazało, że
organizowanie tego typu przedsięwzięć jest bardzo 
pożyteczne. Umożliwiają one uczniom pokazanie swoich 
ukrytych talentów i zalet charakteru, a przede 
wszystkim, kształtują postawę odpowiedzialności za 
obecny i przyszły stan środowiska. 
Uczniowie dostrzegli piękno przyrody i zrozumieli, że
aby móc nadal zachwycać się tym pięknem, trzeba dbać
o naszą Ziemię.
Koordynatorami szkolnego projektu były panie: Lidia 
Antczak, Aneta Cyl i Agnieszka Kaźmierczak. 
 
Lidia Antczak 
 
Święta Wielkanocne 

"Naród żyje i nikomu zwalczyć się nie daje, 
dopóki język zna swój i swe obyczaje". Tymi słowami 
członkowie koła polonistyczno-recytatorskiego przy 
Szkole Podstawowej w Opatówku rozpoczęli program 
artystyczny przygotowany z okazji świąt Wielkiej Nocy. 
Przestawienie było doskonałą okazją do przypomnienia 
młodemu pokoleniu niektórych obyczajów świątecznych, 

stanowiących połączenie dawnej obrzędowości ludowej 
z liturgią kościoła katolickiego. 

Uczniowie w pięknych, ludowych strojach 
przygotowanych z ogromnym zaangażowaniem przez 
ich rodziców, zaprezentowali w staropolskim języku 
niektóre obrzędy i zwyczaje pielęgnowane w Polsce od 
okresu karnawału do świąt Wielkiej Nocy. Uczniowie ze 
szkoły Podstawowej w Opatówku czują się Europej-
czykami, ale przede wszystkim czują się Polakami, bo 
doskonale wiedzą, że "naród bez tradycji ginie". 
 
Beata Frydrychowicz 

 
********** 

 
ZESPÓŁ SZKÓŁ W TŁOKINI WIELKIEJ 
 
Bajka na słoneczne i deszczowe dni 

"Książka i możliwość czytania to jeden 
z największych cudów naszej cywilizacji" - tak twierdziła
Maria Dąbrowska. Uczniowie naszej szkoły z "cudów" 
tych korzystają między innymi biorąc udział w akcji 
"Bajka na słoneczne i deszczowe dni", której celem jest 
propagowanie wśród młodych ludzi nawyku systema-
tycznego czytania. Akcję tę aktywnie wspierają rodzice. 

W związku z tym serdecznie dziękujemy p. Joannie 
Bryła, mamie Aleksandry z klasy II szkoły podstawowej 
za zainteresowanie uczniów poezją Brzechwy i Tuwima. 
 

Renata Szlenkier, Marlena Pilarczyk 
 
Moda na czytanie 

"Czas jak rzeka wartko płynie, każda moda 
kiedyś minie. Lecz jest jedna, co zostanie. Jaka? Moda 
na czytanie". Takie przesłanie przekazała uczniom klas 
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I i II szkoły podstawowej p. Małgorzata Matysiak 
z Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów 
w Opatówku, która w dniu 5 maja gościła w naszej 
szkole. Pani Małgorzata, dobrze wiedząc, że dzieci 
uwielbiają bajki i w tej krainie czują się doskonale, 
wykorzystując swoją wiedzę i umiejętności, znalazła
klucz do dziecięcych serc. Zajęcia, które przeprowadziła
wzbudziły wśród uczniów podziw i uznanie, a chcąc
pokazać dzieciom, że czytanie jest ciekawe i przyjemne 
na zakończenie p. Małgorzata dała cenną radę: "Książka 
bawi znakomicie, w bibliotekach wiernie czeka. Odkryj 
piękno jej! Nie zwlekaj!" 
 

Renata Szlenkier, Marlena Pilarczyk 
 
Przegląd Pieśni Religijnej 

Dnia 14 maja w Zespole Szkół w Tłokini Wielkiej 
po raz szósty odbył się Międzyszkolny Przegląd Pieśni 
Religijnej. Organizatorami byli dyrektor Zespołu Szkół
p. Teresa Kobierska i p. Urszula Borwik - nauczyciel 
muzyki i religii, a patronat nad uroczystością objął Wójt 
Gminy Opatówek p. Sebastian Wardęcki. Szkoła nasza 
gościła w tym dniu solistów i zespoły z 10 szkół powiatu 
kaliskiego. Prezentowane pieśni były różnorodne 
i dostarczyły słuchaczom pięknych wzruszeń oraz 
pokrzepiły wrażliwe serca. 

Jury w składzie: ks. dr Jacek Paczkowski - muzy-
kolog, przewodniczący jury, ks. dr Jerzy Adamczak - 
dyrektor wydziału katechetycznego, ks. mgr Marcin 
Załężny oraz Krzysztof Dziedzic Sekretarz Gminy 
Opatówek, wyłonili następujących zwycięzców: 
w kategorii do 9 lat:
1. Roksana Juszkiewicz ze Szkoły Podstawowej 

w Brzezinach 
2. Adrianna Pietura ze Szkoły Podstawowej w Koź-

minku 
3. Wiktoria Wanga ze Szkoły Podstawowej w Tłokini 

Wielkiej 
Wyróżnienie - Martyna Cierlaczyk ze Szkoły Podsta-
wowej w Skarszewie 
w kategorii 10 - 12 lat
1. Klaudia Ostrowska z Zespołu Szkół w Chełmcach 
2. Katarzyna Janiak ze Szkoły Podstawowej w Nakwa-

sinie oraz Julita Balcerzyk ze Szkoły Podstawowej 
w Skarszewie 

w kategorii 13 - 16 lat
1. Olimipa Dubiel z Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej 
2. Natalia Mikołajczyk z Zespołu Szkół w Rajsku 
3. Karolina Piekarska z Gimnazjum w Koźminku 

w kategorii zespoły wokalne
1. Zespół wokalny z Gimnazjum w Brzezinach 
2. Zespół wokalny "Wiolinki" ze Szkoły Podstawowej 

w Saczynie 
3. Zespół wokalny z Gimnazjum w Tłokini Wielkiej 

Laureaci konkursu otrzymali dyplomy i nagrody 
książkowe ufundowane przez Wójta Gminy Opatówek. 
Organizatorzy przeglądu składają serdecznie podzięko-
wania Wójtowi za przejęcie patronatu i ufundowanie 
nagród, jurorom za poświęcony czas oraz radzie 
rodziców za ufundowanie słodkiego poczęstunku. 
Opiekunom i uczestnikom dziękujemy za przybycie 
i życzymy dalszych sukcesów. 
 

Dyrektor Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej 
Teresa Kobierska 

 
********** 

 
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHEŁMCACH 
 
Dzień Ziemi 

Z okazji obchodzonego w dniu 22 kwietnia 
każdego roku Dnia Ziemi, w Zespole Szkół im. Jana 
Pawła II w Chełmcach odbyły się projekcje filmów 
o tematyce ekologicznej: "Ekocykl - wydobywamy zieleń
z odpadów" oraz "Felka rady jak segregować odpady". 

Członkowie koła przyrodniczego przygotowali przedsta-
wienie "Śmieciowy problem". Inscenizacja ta ukazywała
różnorodność postaw człowieka wobec środowiska, na 
zasadzie kontrastów. Zawierała w sobie optymistyczne 
przesłania, zakładając pozytywną zmianę zachowań
ludzkich pod wpływem edukacji. Przekazała konkretne 
informacje, propagujące właściwy sposób postępowania 
z odpadami. 
 

Dyrektor Zespołu Szkół w Chełmcach 
Tomasz Mikucki 
 
Z Wadowic do Watykanu 

18 maja 2009 roku w Zespole Szkół im. Jana 
Pawła II już po raz szósty uroczyście obchodzono Dzień
Patrona. Swoją obecnością uroczystość uświetnili: 
ksiądz prałat Józef Kwiatkowski oraz dyrektor ZEAS 
p. Arkadiusz Łańduch. 

Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą świętą.
Po nabożeństwie uczniowie złożyli kwiaty i zapalili 
znicze pod tablicą pamiątkową, na której widnieją słowa 
Jana Pawła II: "Musicie od siebie wymagać, nawet 
gdyby inni od Was nie wymagali." 
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Następnie zaproszeni goście, nauczyciele i ucz-
niowie obejrzeli montaż słowno-muzyczny w wykonaniu 
gimnazjalistów przygotowanych przez p. Katarzynę
Petynię. Widowisko zatytułowane "Z Wadowic do Waty-
kanu" ukazywało życie Karola Wojtyły od czasów jego 
dzieciństwa do momentu, kiedy stanął na czele Kościoła
katolickiego jako Ojciec Święty. Ostatnią atrakcją dnia 
było obejrzenie filmu dokumentalnego poświęconego 
Patronowi naszej szkoły. 
 

Kolejny Dzień Patrona już za rok. Niech ten czas 
będzie czasem refleksji nad słowami i czynami Jana 
Pawła II. Wsłuchajmy się w Jego naukę, by stawać się
coraz lepszymi i silniejszymi uczniami Chrystusa. 
 

Dyrektor Zespołu Szkół w Chełmcach 
Tomasz Mikucki 
 
Mali artyści 

Uczniowie klas najmłodszych Zespołu Szkół im. 
Jana Pawła II w Chełmcach wzięli udział w XVI edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego organizowa-
nego przez Klub Kultury "Wola" w Krakowie. Tematem 
konkursu były "Krakowskie legendy". 
 

Uczeń klasy I Adam Wardęga zdobył nagrodę
za pracę pod tytułem "Legenda o smoku wawelskim". 
Praca została wykonana podczas zajęć plastycznych 
pod kierunkiem wychowawcy p. Karoliny Gramzy. 
Gratulujemy! 
 

Dyrektor Zespołu Szkół w Chełmcach 
Tomasz Mikucki 

 
********** 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W RAJSKU 
 
Konkurs Przyrodniczo - Ekologiczny 

3 kwietnia odbył się w naszej szkole Gminny 
Konkurs Przyrodniczo - Ekologiczny dla klas II i III szkół
podstawowych. W konkursie wzięły udział drużyny ze 
szkół: Chełmce, Cienia Druga, Opatówek, Tłokinia 
i Rajsko. Uczniowie w trakcie różnych zabaw i gier 
prezentowali swoją wiedzę i zainteresowania przyrod-
niczo-ekologiczne. Pracom komisji konkursowej prze-
wodniczyła mgr Małgorzata Kraszkiewicz - metodyk 
kształcenia zintegrowanego. Komisja przyznała następu-
jące miejsca: I miejsce - drużyna z SP w Chełmcach.; 
II m. - SP w Tłokini Wielkiej; III m. - SP w Rajsku; IV m. - 
SP w Opatówku; V m. - SP w Cieni Drugiej. Wszystkie 
drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz upominki, 

których sponsorem było Wydawnictwo WSiP. Poczę-
stunek dla uczestników konkursu został zorganizowany 
przy wsparciu rady rodziców. 
 

Dorota Okrasa 
 
Dzień Ziemi 

W tym roku połączone zostały dwie imprezy: 
Dzień Ziemi i Dzień Zdrowia. Z tej okazji odbyły się
w szkole liczne konkurencje. Starsi uczniowie wykony-
wali plakaty: "Chrońmy nasze środowisko" i "Zdrowo 
jemy, dłużej żyjemy". Młodsi brali udział w quizie 
o zdrowym odżywianiu, układali kompozycje z warzyw 
i owoców, wykazywali się umiejętnością segregacji 
śmieci do odpowiednich worków, rozwiązywali w języku 
angielskim krzyżówki o zdrowym odżywianiu. Uczniowie 
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klasy V przedstawili również krótką scenkę pt.: 
"Ekozakupy", która pouczała, że podczas zakupów 
wybieramy produkty w opakowaniach ekologicznych. 
Odbyły się również konkurencje sportowe pod hasłem: 
"Trzymaj formę". Pod kierunkiem p. A. Wosiek 
i p. B. Blek - opiekunek szkolnego koła PCK, uczennice 
gimnazjum przygotowały dla koleżanek i kolegów 
smaczne, wiosenne kanapki. Na klombach przed szkołą 
uczniowie posadzili wiele roślin. Po zakończeniu 
wszystkich konkurencji odbyło się oficjalne podsumo-
wanie pracy oraz wręczenie przez panią dyrektor 
dyplomów i nagród dla najlepszych. 
 
Dorota Okrasa 
 
Punkt przedszkolny 

Przedszkole w Rajsku zostało utworzone przez 
Fundację Familijny Poznań, która wygrała konkurs 
o dotację z Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego, na utworzenie 
alternatywnych przedszkoli na terenie województwa 
wielkopolskiego. Celem ogólnym projektu jest wyrówny-
wanie szans edukacyjnych, poprzez stworzenie 
ciekawych propozycji edukacyjnych dzieci w wieku 3-5 
lat pochodzących z terenów wiejskich. Przedszkole 
pracuje w oparciu o Program ABC, zatwierdzony przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej i zalecany przez 
kuratorium oświaty. Do przedszkola uczęszcza 17 dzieci 
w wieku od 3 do 5 lat. Zajęcia odbywają się 5 razy 
w tygodniu w godzinach od 800 - 1200. Dzieci poznają
otaczający świat, nabywają samodzielności w jedzeniu, 
ubieraniu się i sprzątaniu zabawek. Uczą się także
funkcjonowania w grupie, komunikowania z rówieśni-
kami, wspólnych zabaw oraz wykonywania zadań.
W ramach programu przedszkole zostało wyposażone 
w meble, dywan oraz pomoce dydaktyczne i plastyczne, 
niezbędne do realizacji programu. Funkcjonowanie 
placówki opłacane jest ze środków fundacji. Przedszkole 
zapewnia także opiekę logopedy, pedagoga i psycho-
loga i jest bezpłatne. 19 maja br. miało miejsce oficjalne 
otwarcie punktu przedszkolnego w Zespole Szkół
w Rajsku. Uroczystość rozpoczęła się przecięciem 
wstęgi oraz poświęceniem sali przez proboszcza parafii 
Rajsko Grzegorza Kamzola. Gośćmi szkoły tego dnia 
byli: koordynator Fundacji Familijny Poznań K. Jóźwiak, 
Wójt Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki, Sekretarz 
Gminy Krzysztof Dziedzic, dyrektor ZEAS Arkadiusz 
Łańduch, wiceprzewodniczący Rady Gminy Stanisław 
Kuś, przewodnicząca rady rodziców A. Wszędobył,

dyrektor szkoły Honorata Wolniaczyk, przedstawiciele 
rodziców. Później maluchy przedstawiły program 
artystyczny opracowany przez p. Annę Szczodrowską
oraz złożyły oficjalną przysięgę i zostały pasowane na 
przedszkolaków. Ceremonii dokonał Wójt Gminy 
Opatówek, a pamiątkowe dyplomy wręczyły panie: 
Honorata Wolniaczyk i K. Jóźwiak. Nie zabrakło również
prezentów od Wójta Gminy i rodziców. Uroczystość 
zakończyła się wspólną fotografią i poczęstunkiem. Ten 
dzień na długo pozostanie w pamięci małych 
przedszkolaków, rodziców i zaproszonych gości. 
 

Małgorzata Burdelak 
 

********** 
 

SZKOŁA PODSTAWOWA W CIENI DRUGIEJ 
 
Konkurs recytatorski 

Dnia 3 marca br. w Szkole Podstawowej w Cieni 
Drugiej odbył się zorganizowany przez p. Beatę
Pietrowską i p. Agnieszkę Nieborak gminny etap XXIV 
Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Szkół
Podstawowych i Gimnazjów. Celem konkursu było
zainteresowanie dzieci i młodzieży sztuką recytacji 
i kulturą słowa, motywowanie uczniów do poszerzania 
znajomości literatury i poezji oraz doskonalenie umiejęt-
ności wykazywania interpretacyjnych różnic w tekstach 
lirycznych i epickich. Uczniowie prezentowali swe 
umiejętności w trzech kategoriach wiekowych: klasy I-III, 
klasy IV-VI i gimnazja. 

Umiejętności recytatorskie uczniów z terenu 
gminy Opatówek oceniała niezależna komisja 
w składzie: dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. 
Braci Gillerów w Opatówku p. Jadwiga Miluśka-Stasiak; 
pisarka, autorka wielu opowiadań i wierszy p. Marianna 
Kocemba oraz konsultant Ośrodka Doskonalenia 
Nauczycieli w Kaliszu p. Lidia Łyszczak. 

W kategorii klas I-III szkół podstawowych wzięli 
udział uczniowie ze szkół podstawowych: z Chełmc, 
Cieni Drugiej, Rajska, a także Sierzchowa i Tłokini 
Wielkiej. Do kolejnego, rejonowego etapu konkursu 
komisja zakwalifikowała uczennicę klasy I SP w Rajsku - 
Beatę Nowak i uczennicę klasy I SP w Cieni Drugiej - 
Ewelinę Jaśkiewicz. W kategorii klas IV-VI szkół
podstawowych wzięli udział uczniowie ze szkół
podstawowych z Chełmc, Cieni Drugiej, Rajska, 
Sierzchowa i Tłokini Wielkiej. Do etapu rejonowego 
awansowały: Joanna Pomykała uczennica klasy V SP 
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w Tłokini Wielkiej i Klaudia Napierała uczennica klasy 
V SP w Cieni Drugiej. W kategorii gimnazjum wzięli 
udział uczniowie gimnazjum z Chełmc, Rajska, 
Opatówka, oraz Tłokini Wielkiej. Do rejonowego etapu 
konkursu komisja zakwalifikowała uczennicę klasy 
I gimnazjum w Tłokini Wielkiej - Adriannę Macke i ucznia 
klasy II gimnazjum w Rajsku - Sebastiana Bacha. 

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy 
i życzymy powodzenia podczas kolejnego etapu 
konkursu. 

Dziękujemy paniom wchodzącym w skład 
komisji konkursowej za podjęcie się niezwykle trudnego 
zadania, jakim było wyłonienie z każdej kategorii 
wiekowej tylko dwóch uczestników reprezentujących 
naszą gminę podczas eliminacji rejonowych, które 
odbyły się w dniach od 16 do 18 marca 2009 r. 
w Młodzieżowym Domu Kultury w Ostrowie Wielko-
polskim. Dziękujemy również p. Barbarze Nowak, 
doradcy metodycznemu, za przekazanie uczestnikom 
konkursu i ich opiekunom cennych wskazówek 
dotyczących recytacji utworów poetyckich i prozator-
skich. 

Serdecznie dziękujemy Państwu Jadwidze 
i Henrykowi Menclom za wsparcie podjętej przez nas 
inicjatywy i ufundowanie słodkiego poczęstunku dla 
uczestników gminnego etapu XXIV Wojewódzkiego 
Konkursu Recytatorskiego. 
 

Dnia 29 kwietnia podczas gminnego etapu IV 
Konkursu Recytatorskiego dla uczniów klas I-III 
odbywającego się w Szkole Podstawowej w Sierzchowie 
naszą szkołę reprezentowały: uczennica klasy I Ewelina 
Jaśkiewicz przygotowana przez p. Beatę Pietrowską
oraz Natalia Janiak - uczennica klasy II i Katarzyna 
Kasprzak - uczennica klasy III przygotowane przez 
p. Barbarę Ochocką. Ewelina Jaśkiewicz zakwali-
fikowała się do kolejnego, powiatowego etapu konkursu, 
przeprowadzonego 18 maja br. w ODN w Kaliszu 
i w kategorii uczniów klas I zajęła II miejsce. 
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cieni Drugiej 
Olga Woźniak 
 
Słowne łamigłówki 

W Szkole Podstawowej w Cieni Drugiej 5 maja 
odbyły się III Mistrzostwa Gminy Opatówek w Scrabble. 

Do udziału w organizowanym przez p. Agnieszkę
Nieborak konkursie zgłosiły się szkoły podstawowe 
z terenu naszej gminy. Miejsce I zajęły uczennice Szkoły

Podstawowej w Sierzchowie - Adrianna Bardowska 
i Joanna Białek, miejsce II wywalczyli reprezentanci 
Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół im. Jana Pawła
II w Chełmcach - Dominika Grześkowiak i Kamil Ślesicki. 
Uczniowie: Tomasz Jaśkiewicz i Kamil Świątek repre-
zentujący Szkołę Podstawową w Cieni Drugiej zajęli 
miejsce III. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe 
dyplomy i nagrody. Przygotowano dla nich także słodki 
poczęstunek. Swoją obecnością zaszczyciła organiza-
torów i uczestników mistrzostw p. Barbara Nowak - 
doradca metodyczny języka polskiego. Dziękujemy 
p. Wiesławie Giercarz i p. Damianie Rutkowskiej za 
przygotowanie uczniów do udziału w konkursie. 
 

Agnieszka Nieborak 
 
Matematyczne zmagania 

19 maja odbył się już VI Gminny Konkurs 
"Matematyczny Czar Par" przeznaczony dla uczniów III 
i IV klas szkół podstawowych z terenu gminy Opatówek. 
Jego organizatorkami są panie: Katarzyna Wojtaszek 
i Beata Pietrowska. W kategorii klas III miejsce pierwsze 
zdobyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Opatówku: 
Stanisława Szmajdzińska i Mateusz Gruszka, miejsce 
drugie uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Cieni 
Drugiej: Anna Chojnacka i Adrian Grandyberg, a miejsce 
trzecie zdobyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
w Rajsku: Julia Lasiecka i Natalia Gaczyńska. 
W kategorii klas IV najlepsi okazali się uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej w Opatówku: Michał Rybka i Piotr 
Goławski, drugie miejsce zdobyli: Sara Salamon 
i Kacper Wojtaszek, a miejsce trzecie Bartosz Napadłek 
i Mateusz Trzeciak. 

Dla zwycięzców przygotowano nagrody 
książkowe i pamiątkowe dyplomy. Organizatorzy zadbali 
także o słodki poczęstunek i, jak co roku, o przyjazną
atmosferę pozwalającą uczniom nie tylko rywalizować
między sobą o zajęcie jak najlepszego miejsca, ale 
przede wszystkim, pozwalającą zawierać nowe znajo-
mości i doskonale się bawić ucząc się. Konkurs był dla 
nauczycieli również okazją do wymiany doświadczeń.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cieni Drugiej 
Olga Woźniak 
 
Dzień Ziemi 

Podczas tegorocznych obchodów Dnia Ziemi 
w Szkole Podstawowej w Cieni Drugiej poruszona 
została problematyka dzikich wysypisk i innych zanie-
czyszczeń, których sprawcami są ludzie. Uczniowie 
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zaprezentowali inscenizację pt. "Kłopoty w stumilowym 
lesie", która po raz kolejny miała uświadomić dzieciom, 
jakim zagrożeniem dla nas wszystkich jest brak 
szacunku dla przyrody. Dzieci wspólnie z nauczycielem 
przygotowały też prezentację multimedialną pt. "Moja 
Ziemia na Ziemi". Była ona podsumowaniem kolejnego 
projektu edukacyjnego, w którym wzięli udział uczniowie 
z naszej szkoły, a zorganizowanego przez Ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu oraz Związek 
Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina". 
Jednym z działań ekologicznych w roku szkolnym 2008-
2009 była po raz kolejny zbiórka makulatury, puszek 
i baterii, w której uczestniczyli uczniowie wraz 
z rodzinami. W związku z udziałem w tym projekcie 
szkoła otrzymała następny certyfikat "W tej szkole uczą
myśleć eko-logicznie". Gościem obchodów Dnia Ziemi 
był leśnik p. Tomasz Czerniak z Nadleśnictwa w Kaliszu. 
 

Barbara Ochocka 
 
Spotkanie integracyjne 

Niedziela 24 maja stała się w Cieni Drugiej 
okazją do wspólnej zabawy dla całych rodzin. W tym 
dniu w sali OSP odbyło się spotkanie integracyjne 
ph. "Bawmy się razem". Imprezę zaszczycili swą
obecnością Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic oraz 
wiceprzewodniczący Rady Gminy i przewodniczący 
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Stanisław 
Kuś. Wszyscy zebrani mieli okazję podziwiać talenty 
aktorskie, muzyczne i taneczne naszych uczniów. 
W radosny nastrój wprowadził uczestników zabawy 
recital szkolnego chóru "Bemolki", zachwycając gości 
zarówno repertuarem, jak i wykonaniem utworów. 
Za sprawą najmłodszych dzieci z oddziału przedszkol-
nego każdy miał okazję przenieść się do krainy królewny 
Śnieżki. Starsi uczniowie w humorystycznym przedsta-

wieniu pt. "Jak wyginęli królewicze" zaprezentowali 
ciekawą hipotezę historyczną, włączając w przebieg 
widowiska rozbawioną publiczność. Do wspólnego tańca 
zachęcały ciekawe układy taneczne prezentowane przez 
młodszych i starszych uczniów. Specjalną atrakcją
imprezy, szczególnie dla najmłodszych, był występ
aktora Dariusza Sosińskiego. Tradycyjnie uczestnicy 
zabawy mogli popróbować swych sił w rozgrywkach 
i turniejach. Zainteresowaniem cieszył się konkurs 
pt. "Znamy się (nie)tylko z widzenia", wykorzystujący 
talenty plastyczne uczniów, a także rozgrywki tenisa 
stołowego. Regeneracji sił sprzyjał pyszny poczęstunek 
przygotowany przez mamy z rady rodziców. Imprezę
zakończył wspólny taniec, w którym w rolę instruktorów 
znakomicie wcielili się nasi uczniowie. 
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cieni Drugiej 
Olga Woźniak 

 
********** 

 
SZKOŁA PODSTAWOWA W SIERZCHOWIE 
 
Na szczyt Olimpu 

Na szczyt Olimpu wspiął 
się uczeń klasy VI Szkoły Podsta-
wowej w Sierzchowie - Adam 
Chudaś. 6 kwietnia br. po raz 
pierwszy wziął udział w IV Kon-
kursie Mitologicznym w Dębem. 
Konkurs zorganizowany był na 
szczeblu powiatu i uczestniczyło
w nim ponad 70 miłośników 
i znawców mitologii greckiej. 
Nasz szóstoklasista przeszedł

trudny etap pisemny i zakwalifikował się do drugiego 
etapu - ustnego. Znalazł się bowiem w gronie ośmiu 
najlepszych uczestników. Ostatecznie Adam uplasował
się na III miejscu, otrzymał dyplom i słownik, oczywiście 
mitologiczny. Jest to dla naszej szkoły naprawdę duży
sukces. 
 

Wiesława Giercarz 
 
Cała Polska czyta dzieciom 

W ramach ogólnopolskiej akcji "Cała Polska 
czyta dzieciom" gościła w Szkole Podstawowej 
w Sierzchowie p. Olga Woźniak - dyrektor zaprzy-
jaźnionej z nami Szkoły Podstawowej w Cieni Drugiej. 
Pani dyrektor doskonale zna gusta uczniów, przybyła
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więc zaopatrzona w baśnie z różnych kontynentów. 
Uczniowie mieli okazję wysłuchać dwóch egzotycznych 
baśni - afrykańskiej i dla kontrastu - eskimoskiej. 

Pani Olga Woźniak przyczyniła się do 
zacieśnienia dialogu międzykulturowego oraz zaintere-
sowała dzieci tego rodzaju literaturą. Za piękne czytanie, 
za wspaniale spędzone chwile, serdecznie dziękujemy! 
 

Wiesława Giercarz 
 

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

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO 
 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 marca 
2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego 
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do pro-
dukcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz.379) w dniach od 1 do 30
września 2009 r. należy składać w Urzędzie Gminy
w Opatówku wnioski o zwrot podatku akcyzowego (druk 
wniosku dostępny w urzędzie oraz na stronie: 
www.bip.opatowek.pl). 
Zwrot przysługuje producentowi rolnemu, który był
w posiadaniu lub współposiadaniu użytków rolnych 
określonych w ewidencji gruntów i budynków oraz był
posiadaczem gospodarstwa rolnego w momencie skład-
ania wniosku. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT 
albo potwierdzone za zgodność z oryginałem ich kopie 
(oryginały do wglądu), stanowiące dowód zakupu oleju 
napędowego w okresie od 1 marca 2009 r. do 31 
sierpnia 2009 r. (6 miesięcy poprzedzających miesiąc
złożenia wniosku), oraz odpis z Krajowego Rejestru 
Sądowego, w przypadku gdy producent rolny podlega 
wpisowi do tego rejestru. 
W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego 
stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku 
przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do 
którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną
zgodę (na wniosku). 
Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków. 
Wypłata kwoty zwrotu producentom rolnym nastąpi 
w terminie: 1-30 listopad 2009r. gotówką w kasie urzędu 
gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany 
we wniosku (dokładny termin wypłaty podany w decyzji). 
Zgodnie z art. 9 ust.1 w/w ustawy producent rolny, który 
pobrał nienależnie lub w nadmiernej wysokości zwrot 
podatku jest obowiązany do jego zwrotu wraz 
z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 
podatkowych.  
Zwrot podatku w 2009 roku wynosi: 73,10 zł. x ilość 
ha użytków rolnych (limit roczny - 86 litrów na 1 ha 
użytków rolnych). 
 

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

KONKURS NA DYREKTORA SZKOŁY
W CIENI DRUGIEJ 

 
OGŁOSZENIE O KONKURSIE 

 

Wójt Gminy Opatówek 
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko: 

 

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
W CIENI DRUGIEJ 

 

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która 
spełnia następujące wymagania (zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej 

i Sportu z 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim 
powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko 
dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, 
w poszczególnych typach szkół i placówek Dz. U. nr 
89, poz. 826 z późn. zm.): 
1) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomo-

wanym; 
2) ukończyła studia wyższe magisterskie i posiada 

przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje 
do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej 
szkole; 

3) ukończyła studia wyższe lub studia podyplo-
mowe z zakresu zarządzania, albo kurs 
kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą,
prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie 
placówek doskonalenia nauczycieli; 

4) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy 
pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub 
pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stano-
wisku nauczyciela akademickiego; 

5) w okresie pięciu lat bezpośrednio przed 
powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskała co 
najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, 
szkole lub placówce, a w przypadku nauczyciela 
akademickiego - pozytywną ocenę pracy 
w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole 
wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje 
bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole 
wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio 
przed przystąpieniem do konkursu na stano-
wisko dyrektora uzyskał pozytywną ocenę
dorobku zawodowego; 

6) posiada zaświadczenie lekarskie o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania 
pracy na stanowisku kierowniczym; 

7) nie była karana karą dyscyplinarną, o której 
mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. - Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006 r. 
Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), oraz nie toczy się
przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne; 

8) nie była karana za przestępstwo popełnione 
umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu 
postępowanie karne; 

9) nie była karana zakazem pełnienia funkcji 
kierowniczych związanych z dysponowaniem 
środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 
ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. 
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, 
poz. 144, z późn. zm.); 

2. Oferty osób przystępujących do konkursu 
powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz 

z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły; 
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, 

zawierający w szczególności informację o stażu
pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela 
lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku 
nauczyciela akademickiego; 

3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego 
lub dyplomowanego oraz dokumenty potwier-
dzające posiadanie wymaganego wykształcenia; 

4) dyplom ukończenia studiów wyższych lub 
studiów podyplomowych z zakresu zarządzania 
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albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwali-
fikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

5) ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie 
wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba 
zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne 
stanowisko kierownicze, w poszczególnych 
typach szkół i placówek; 

6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciw-
wskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na 
stanowisku kierowniczym; 

7) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą
dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 
Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 
674), oraz nie toczy się przeciwko niemu 
postępowanie dyscyplinarne; 

8) oświadczenie, że kandydat nie był karany za 
przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie 
toczy się przeciwko niemu postępowanie karne; 

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany 
zakazem pełnienia funkcji kierowniczych zwią-
zanych z dysponowaniem środkami publicz-
nymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 
ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowie-
dzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 14, poz. 114 
z późn. zm.); 

10) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na 
przetwarzanie swoich danych osobowych 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. 
Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach 
przeprowadzenia konkursu na stanowisko 
dyrektora; 

11) informacja o złożeniu oświadczenia lustracyj-
nego zgodnie z załącznikiem nr 2a do ustawy 
z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu 
informacji o dokumentach organów bezpie-
czeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści 
tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. nr 63, poz. 
425, z późn. zm.). 

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach 
z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem 
"Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły
Podstawowej w Cieni Drugiej" w terminie do 
19 czerwca 2009 r. do godz. 1500 w sekretariacie 
Urzędu Gminy Opatówek pok.13, Pl. Wolności 14. 

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana 
przez Wójta Gminy Opatówek. O terminie i miejscu 
przeprowadzenia postępowania konkursowego kandy-
daci zostaną powiadomieni indywidualnie. 
 

Wójt Gminy Opatówek 
/-/ Sebastian Wardęcki 

 

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

OGŁOSZENIA 
 

Urząd Gminy informuje mieszkańców: 
1. wodociąg w Opatówku, Cieni Drugiej, Michałowie 

Drugim, w dniach 1-15 każdego miesiąca obsługuje 
p. Mieczysław Pietrzak, tel. 601-310-089; w dniach 
16-30 każdego miesiąca obsługuje p. Bogusław 
Woźniak, tel. 601-974-817. 

2. wodociąg w Tłokini Wielkiej, w dniach 1-15 każdego 
miesiąca obsługuje p. Grzegorz Kajdanek, tel. 601-
974-815; w dniach 16-30 każdego miesiąca obsłu-
guje p. Andrzej Olczak, tel. 605-071-153. 

 

********** 
 

"Moim pierwszym słowem jest dobroć,
drugim dobroć, trzecim dobroć:
z niej rodzi się sprawiedliwość, prawda, 
miłość i pokój." 

 bł. Jan XXIII 
 

W myśl tych słów - pragniemy podziękować bardzo serdecznie Pani 
Jadwidze Miluśkiej-Stasiak Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej 
im. Braci Gillerów za okazane wnętrze dobroci, pracowitości 
i wspaniałą pracę na rzecz następnych pokoleń naszej społeczności. 
Dzień Jubileuszu w dniu 17 maja 2009 r. był tego wyrazem. Życzymy 
także realizacji pragnień i celów osobistych i zawodowych w dalszej 
działalności. 
Teresa i Czesław Jaśkiewiczowie 

 

********** 
 

Dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie Gimnazjum im. Agatona 
i Stefana Gillerów w Opatówku składają serdeczne podziękowanie 
Panu Ireneuszowi Mikołajczykowi za podarowanie Gimnazjum 
20 tui, które upiększą teren wokół naszego obiektu. 

 

********** 
 

JOGA. Zapraszamy na zajęcia wszystkie grupy wiekowe. Grupa 
początkująca rozpoczyna zajęcia już w czerwcu: poniedziałki i środy 
od godz. 1845 do godz. 2000. Zajęcia odbywają się w Centrum 
Rehabilitacji w Opatówku, ul. Zdrojowa 5 (przy Hellenie). Proszę
zabrać ze sobą matę oraz luźny strój. Pierwsze zajęcia gratis! Kontakt 
pod numerem 604-262-717. 

 

********** 
 

SPECJALISTA NEUROLOG - lek. med. Marta Dziedzic. Gabinet 
prywatny, ul. Zdrojowa 5, 62-860 Opatówek. Rejestracja osobiście lub 
telefonicznie pod numerami: (0-62) 504-85-60, kom. 693-611-131. 

 

********** 
 

Archiwum Państwowe w Kaliszu informuje, że w związku z 20 rocznicą
obchodów czerwcowych wyborów z 1989 roku, prezentowana będzie 
wystawa on-line pt. "Czerwcowe wybory z 1989 roku w woje-
wództwie kaliskim w świetle dokumentów". Strona internetowa 
archiwum: www.kalisz.ap.gov.pl 

 

********** 
 

MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń SA. Ubezpieczenia majątkowe, 
życiowe, komunikacyjne (OC, AC, NW). Sprawdź nasze ceny 
i porównaj z innymi. Kontakt pod numerami: kom. 606-957-188 oraz 
stacjonarny (0-62) 767-75-60. Poniedziałki, piątki 800 - 1700. Kontakt - 
Urząd Pocztowy w Opatówku. 

 

********** 
 

Firma SANGEV oferuje: 
- naprawę wózków widłowych i ciągników, 
- przewóz wózków widłowych, ciągników i maszyn, 
- naprawy siłowników hydraulicznych. 
Kontakt telefoniczny: 609-775-907 

 

********** 
 

Usługi minikoparką, wykop fundamentów, przyłącza wodne, energe-
tyczne, teletechniczne. Telefon: 500-818-331. 

 

********** 
 

Układanie kostki brukowej, usługi koparko-ładowarką, układanie 
instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o. Telefon: 604-084-895. 

 

********** 
 

Usługi Asenizacyjne od 6000 do 12000 litrów. Dogodne ceny, krótkie 
terminy. Mirosław Dec, Tymianek 21, Koźminek. Tel. (0-62) 763-78-78, 
kom. 501-188-877. 

 

********** 
 

P.H.U. "A.R.-BUD" s.c., ul. Kaliska 20a, Opatówek, tel. 691-651-999, 
601-869-999, tel/fax (0-62) 76-19-233, e-mail: a.r.-bud@wp.pl. 
Sprzedaż i układanie kostki brukowej oraz roboty ogólnobudowlane. 
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Sprzedam dom 80m2 (trzy pokoje, kuchnia, łazienka) w Opatówku, 
ocieplony, wszystkie media. Działka 1500m2 (zadbana). Budynek 
gospodarczy 30m2. Telefon: (0-62) 76-18-146, 889-925-254. 
Do wydzierżawienia działka rekreacyjna o pow. 800m2 przy głównej 
trasie w Opatówku. Kontakt pod nr tel.: 512-728-164, 515-053-797. 

 

********** 
 

Działkę 34 ary przy ul. Leśnej w Opatówku sprzedam. Telefon: 
(0-62) 76-18-698. 

 

********** 
 

Sprzedam lub wydzierżawię działkę o pow. 1,343 ha w Opatówku. 
Telefon: (0-62) 761-90-69. 

 

********** 
 

Uwaga! Okazja! Sprzedam nieruchomość 0,43ha w Opatówku, 
ul. Św. Jana. Tel. 722-832-722. 

 

********** 
 

Sprzedam 1000 szt. cegły "U" po atrakcyjnej cenie. Tel. 509-688-889. 
 

********** 
 

Sprzedam kostkę brukową, krawężniki, spusty do wody montowane 
w kostce. Telefon: 661-291-429. 

 

********** 
 

Sprzedam dwa pawilony handlowe, usytuowane na targowisku 
w Opatówku, ul. Poniatowskiego. Cena do uzgodnienia. Telefon: 
508-271-062. 

 

********** 
 

Sprzedam drewno kominkowe. Telefon: 788-167-684. 
 

********** 
 

Sprzedam tanio sadzonkę pomidorów "Grejs". Telefon: 501-464-152. 
 

********** 
 

Sprzedam siano. Telefon: 603-718-990. 
 

********** 
 

Pogotowie komputerowe - naprawa - serwis komputerów - szybko, 
sprawnie, tanio. Opatówek, ul. Parkowa 10, tel. (0-62) 76-18-103, 
kom. 788-788-773 lub 723-061-842. 

 

********** 
 

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

 

********** 
 

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 

 

********** 
 

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

 

********** 
 

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 obejmuje 
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 

poniedziałku do piątku w godz. 830-1600 oraz poza godzinami pracy 
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 rolników 
Przyjmujemy blankiety opłat OC komunikacyjne i rolne bezprowizyjnie. 

 

********** 
 

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

 

********** 
 

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

 

********** 
 

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

********** 
 

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. 

 

********** 
 

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

 

********** 
 

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

 

********** 
 

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

 

********** 
 

W związku z tragiczną śmiercią Córki, 
Janowi Wolfowi 

Wójtowi Gminy Opatówek w latach 1997 - 2006 
oraz pogrążonej w smutku rodzinie 

wyrazy współczucia i szczere kondolencje 
składają:

Wójt Gminy, pracownicy Urzędu Gminy 
oraz Rada Gminy Opatówek 

 

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

tel. (0-62) 76-18-453, 76-18-454, faks (0-62) 76-18-017 
 

strona internetowa: www.opatowek.pl 
e-mail: gmina@opatowek.pl 
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*************************************** 


