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SESJA RADY GMINY 
 

30 października odbyła się XXXVI sesja Rady 
Gminy Opatówek. Radni podjęli uchwałę w sprawie 
zmian budżetu i w budżecie gminy Opatówek na 2009 
rok. Zmiany dotyczą zwiększenia planu dochodów do 
kwoty 24 649 611 zł, i korekty planu wydatków na kwotę
25 451 417 zł. Podjęto także uchwałę w sprawie uznania 
za konieczną budowę dróg gminnych oraz potwierdzenia 
celowości przebudowy i efektywności projektowanego 
przedsięwzięcia (dotyczy środków z Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych na 2010 rok). 
Tematem wiodącym ostatniej sesji była informacja 
o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Opatówek 
w roku szkolnym 2008/2009. 
 
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 
gminy Opatówek w roku szkolnym 2008/2009 
 

W dniu 30 października 2009 roku na sesji Rady 
Gminy Opatówek została przedstawiona informacja 
o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Opatówek 
w roku szkolnym 2008/2009. Ustawa z dnia 19 marca 
2009r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56 poz. 
458 z dnia 7 kwietnia 2009 r.) wprowadziła w ustawie 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) następujące 
zmiany: 
- w art. 5a dodano ust. 4 w brzmieniu: 
"Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, 
w terminie do dnia 31 października, przedstawia orga-
nowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego 
informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej 
jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach 
sprawdzianu i egzaminów (...) w szkołach tych typów, 

których prowadzenie należy do zadań własnych 
jednostki samorządu terytorialnego." 

W imieniu Wójta Gminy Opatówek Sebastiana 
Wardęckiego szczegółową informację o stanie realizacji 
zadań oświatowych gminy Opatówek przedstawił
Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic. 
Poniżej przedstawiamy wybrane zagadnienia dotyczące 
zadań oświatowych za rok 2008/2009. Pełny tekst 
informacji dostępny jest do pobrania na stronie interne-
towej www.opatowek.pl

Zadania oświatowe gminy 
Do ważniejszych zadań w zakresie oświaty i wycho-
wania gminy Opatówek należy m.in.: 
 

1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty m.in. 
w zakresie edukacji publicznej - art. 7 ust. 1 ustawy 
o samorządzie gminnym. 

2. Zakładanie i prowadzenie przedszkoli, szkół podsta-
wowych i gimnazjów - ustawa o systemie oświaty. 
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3. Zabezpieczenie bazy lokalowej i sprawności tech-
nicznej obiektów oświatowych oraz środków rzeczo-
wych i finansowych dla działalności - ustawa o sys-
temie oświaty. 

4. Zabezpieczenia kadry pracowniczej, w tym adminis-
tracyjno-obsługowej - ustawa o systemie oświaty. 

5. Stanowienie o wysokości niektórych składników 
wynagrodzenia nauczycieli - ustawa Karta Nauczy-
ciela. 

6. Wspieranie nauczycieli w procesie dydaktyczno-
wychowawczym - ustawa Karta Nauczyciela. 

7. Kontrolowanie spełniania przez uczniów obowiązku 
szkolnego i obowiązku nauki - ustawa o systemie 
oświaty. 

8. Realizacja zadań wspierających uczniów w nauce - 
ustawa o systemie oświaty. 

 
Stan organizacji 
 

W roku szkolnym 2008/2009 Gmina Opatówek była
organem prowadzącym dla 1 przedszkola publicznego, 
6 szkół podstawowych i 4 gimnazjów. Szczegółowe 
dane dotyczące m.in. liczby dzieci, oddziałów, itp. 
przedstawiają poniższe tabele. 
 
Stan organizacji szkół podstawowych i gimnazjów 
w roku szkolnym 2008/2009 
 

Wyszczególnienie Liczba 
oddziałów 

Liczba 
uczniów 
i dzieci 

Szkoła Podstawowa w Opatówku 17 378 
Szkoła Podstawowa w Cieni Drugiej 7 62 
Szkoła Podstawowa w Sierzchowie 7 48 
ZS w Rajsku - Szkoła Podstawowa 7 159 
ZS w Rajsku - Gimnazjum 3 82 
ZS w Chełmcach - Szkoła Podstawowa 7 155 
ZS w Chełmcach - Gimnazjum 3 74 
ZS w Tłokini Wielkiej - Szkoła Podstawowa 7 102 
ZS w Tłokini Wielkiej - Gimnazjum 3 62 
Gimnazjum w Opatówku 14 285 

RAZEM 75 1407 

Stan organizacji Publicznego Przedszkola 
 

Wyszczególnienie Liczba 
oddziałów 

Liczba 
wychowanków 

Publiczne Przedszkole w Opatówku 5 122 

Ponadto, w gminie w roku szkolnym 2008/2009 
funkcjonował 1 punkt przedszkolny w ramach programu 
prowadzonego przez fundację "Familijny Poznań". 
Zespół Szkół w Rajsku stworzył warunki lokalowe dla tej 
placówki oświatowej. Sieć szkół podstawowych 
i gimnazjów w gminie zabezpieczała w pełni aktualne 
potrzeby mieszkańców, a sieć publicznego przedszkola, 
uzupełniona punktem przedszkolnym w Rajsku, 
stwarzała możliwość korzystania z usług przedszkoli dla 
ponad 45 % dzieci w wieku przedszkolnym i zasadniczo 
odpowiadała obserwowanemu popytowi. Nieliczna grupa 
(15 dzieci) uczęszcza do przedszkoli niesamorządowych 
w Kaliszu, co jest wynikiem przede wszystkim 
uwarunkowań rodzinnych m.in. związanych z pracą
rodziców. W szkołach prowadzonych przez Gminę
naukę pobierało 28 uczniów z orzeczeniami o potrzebie 
kształcenia specjalnego, co powodowało dodatkowe 
obowiązki nauczycieli wobec tych uczniów. Ponadto, na 
wniosek rodziców i zgodnie z orzeczeniami Poradni 

Psychologiczno - Pedagogicznej w Kaliszu, realizowano 
indywidualne nauczanie w ilości godzin, która wynika 
z odpowiednich przepisów prawa oświatowego. 
Nauczanie takie zorganizowano, w porozumieniu 
z organem prowadzącym dla 5 uczniów. 
 

Baza do działalności oświatowej 
Placówki oświatowe prowadzone przez Gminę
funkcjonowały w 8 budynkach komunalnych. 
Oprócz 4 sal gimnastycznych szkoły i przedszkole 
wykorzystywały do prowadzenia zajęć wychowania 
fizycznego i rekreacji ruchowej inne urządzenia 
rekreacyjno-sportowe (boiska, place zabaw). 
Stan techniczny i funkcjonalność budynków oświato-
wych oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych uznać
należy za dobry, co jest rezultatem stałych, znacznych 
nakładów finansowych czynionych od kilku lat na 
poprawę substancji budowlanej w celu zachowania 
sprawności technicznej i dla optymalizacji kosztów 
eksploatacji. W okresie sprawozdawczym czyniono stałe
działania dla poprawy bazy lokalowej gminnej oświaty, 
w tym wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce 
dydaktyczne. 
Najważniejszym zrealizowanym zadaniem było oddanie 
do użytku sali gimnastycznej w Chełmcach, która 
odmieniła lekcje wf-u dla uczniów Zespołu Szkół
w Chełmcach. Nowy obiekt spełnia najwyższe standardy 
funkcjonalności i maksymalnie spełnia oczekiwania 
zarówno uczniów jak i nauczycieli miejscowej społecz-
ności szkolnej. Oblicze współczesnej szkoły charaktery-
zuje poziom wyposażenia w środki techniczne do nauki 
i wzajemnego informowania. Szkoły są wyposażone 
w pracownie komputerowe. Zgodnie ze współczesnymi 
standardami i wymogami technicznymi na bieżąco 
wymieniano sprzęt komputerowy. Wszystkie sekretariaty 
szkół posiadają komputery wraz z niezbędnym oprogra-
mowaniem i oprzyrządowaniem. Wszystkie szkoły
i przedszkole uzyskały możliwość korzystania z Inter-
netu oraz na bieżąco wyposażane były w nowoczesne 
pomoce dydaktyczne, w tym cyfrowe aparaty fotogra-
ficzne, odtwarzacze CD i DVD. Niektóre wyposażono 
w projektory multimedialne. Sukcesywnie wymieniane są
meble szkolne, które oprócz ergonomii posiadają
certyfikaty bezpieczeństwa. 
 

Kadra i system doskonalenia zawodowego 
W roku szkolnym 2008/2009 w przedszkolu publicznym, 
szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych 
przez Gminę pracowało 163 nauczycieli oraz 43 
pracowników administracji i obsługi. 
 

Zatrudnienie w szkołach w roku szkolnym 2008/2009 
(stan na 30.IX.2008 r.) 
 

w tym: 
Zatrudnienie 

nauczyciele pozostali Wyszczegól-
nienie 

etaty osoby etaty osoby etaty osoby 
Publiczne 
Przedszkole 
w Opatówku 

16,0 16,0 7,0 7,0 9,0 9,0 

Szkoła
Podstawowa 
w Opatówku 

39,54 41,0 32,54 34,00 7,0 7,0 

Szkoła
Podstawowa 
w Sierzchowie 

10,51 15,0 9,01 13,0 1,5 2,0 

Szkoła
Podstawowa 
w Cieni Drugiej 

10,08 14,0 8,58 12,0 1,5 2,0 
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Zespół Szkół
w Rajsku 27,97 36,0 23,22 31,0 4,75 5,0 

Zespół Szkół
w Chełmcach 22,11 26,0 17,11 21,0 5,0 5,0 

Zespół Szkół
w Tłokini Wielkiej 21,22 23,0 16,22 18,0 5,0 5,0 

Gimnazjum 
w Opatówku 32,97 35,0 25,22 27,00 7,75 8,0 

Razem 180,40 206,0 138,9 163,0 41,50 43,0 

Poziom zatrudnienia nauczycieli wynika przede wszyst-
kim z liczby oddziałów i godzin zajęć obowiązkowych 
oraz dodatkowych, realizowanych w przedszkolu i szko-
łach, a pracowników administracji i obsługi ze specyfiki 
działalności, w tym z obowiązku prowadzenia w przed-
szkolu bloku żywieniowego. 
Dla zabezpieczenia odpowiedniego poziomu nauczania 
w roku szkolnym 2008/2009, zgodnie z wymogami 
prawa i potrzebami poczyniono nakłady w zakresie 
doskonalenia zawodowego nauczycieli. 
 

Nakłady na doskonalenie zawodowe nauczycieli 
w latach 2008-2009 
 

Wykonanie 
2008 Plan 2009 

Wyszczególnienie 
(w zł)

studia 23.583,00 22.022,00 
delegacje 356,67 4.585,00 
szkolenia 7.670,00 15.760,00 

Razem 31.609,67 42.367,00 

W roku szkolnym 2008/2009 dofinansowaniem na 
doskonalenie zawodowe objętych było łącznie 25 
nauczycieli. System doskonalenia i dokształcania 
nauczycieli spowodował, że większość nauczycieli 
posiada już kwalifikacje do nauczania co najmniej dwóch 
przedmiotów. Coraz liczniejsza jest grupa nauczycieli 
posiadających uprawnienia do uczenia trzech 
przedmiotów. Efektem podejmowanych działań oraz 
właściwej polityki kadrowej jest niewątpliwie aktualna, 
bardzo dobra struktura w zakresie poziomu 
wykształcenia nauczycieli oraz szeroki "wachlarz" form 
i metod pracy nauczycieli, a w konsekwencji osiągane 
wyniki nauki uczniów, w tym ze sprawdzianów na 
zakończenie szkoły podstawowej oraz z egzaminu 
gimnazjalnego. 
Wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem 
pedagogicznym w roku szkolnym 2008/2009 posiadało
91,44% zatrudnionych nauczycieli. System doskonalenia 
zawodowego wśród nauczycieli pośrednio wspierany był
przez obowiązujący system awansów zawodowych. 
Stopniem zawodowym nauczyciela dyplomowanego 
w 2009 r. legitymowało się 68 nauczycieli tj. 42,50% 
spośród ogółu zatrudnionych. W roku szkolnym 
2008/2009, 4 nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela 
dyplomowanego, 1 nauczyciel uzyskał stopień nauczy-
ciela mianowanego, a 3 stopień nauczyciela kontrakto-
wego. 
Dobra polityka kadrowa w szkołach w zakresie doboru 
kadry nauczycielskiej zapewniła także w roku szkolnym 
2008/2009 w miarę dobrą strukturę zatrudnienia, 
uwzględniając staż pracy nauczycieli. Dominują
nauczyciele ze stażem pracy w przedziale od 10 do 20 
lat. Przy nauczycielach z dużym dorobkiem zawodowym 
pracują młodzi, co zapewnia pożądaną dobrą jakość 
pracy. 
 

Poziom nauczania 
Osiągnięcia uczniów są wynikiem nauczania i uczenia 
się. W znacznym stopniu zależą od zdolności i aspiracji, 
ale także środowiska rodzinnego. Badanie postępów 
edukacyjnych i osiągnięć uczniów może przybierać
różne formy. Najczęściej są to sprawdziany wewnętrzne 
i zewnętrzne oraz konkursy przedmiotowe. Wyniki 
uczniów przedstawione w opracowaniu są najczęściej 
na średnim poziomie w porównaniu z innymi szkołami 
i zbliżone do wyników w powiecie, województwie, okręgu 
i kraju. Jednak zależne jest to od wielu czynników, w tym 
ilości dzieci z różnymi problemami. Na efekt końcowy 
składają się: egzamin gimnazjalny, sprawdziany z czyta-
nia, pisania, rozumowania, umiejętności korzystania 
z informacji, etc. Ponadto badanie przeprowadzono 
metodą EWD (edukacyjna wartość dodana). Jest to 
zestaw technik statystycznych pozwalających zmierzyć
wkład szkoły w wyniki nauczania. Analiza EWD w gminie 
Opatówek pozwala stwierdzić, że uczniowie osiągają
wysokie wyniki egzaminacyjne, a proces dydaktyczny 
charakteryzuje się wysoką efektywnością, dając miejsce 
naszym szkołom w przedziale "szkół sukcesu". 
Szczegółowe wyniki (średnie, tabele i wykresy poszcze-
gólnych placówek) są dostępne w pełnym tekście na 
stronie internetowej gminy Opatówek. 
 

Sukcesy uczniów 
Rok szkolny 2008/2009 był kolejnym okresem, w którym 
uczniowie szkół w naszej gminie osiągali znaczące 
sukcesy w różnych dziedzinach życia szkolnego, 
zarówno na etapach szkoły, powiatu, województwa 
i kraju. Uczniowie, przy pomocy nauczycieli, rozwijali 
swoje zainteresowania w wielu dziedzinach śmiało
podejmując rywalizację, a także będąc gospodarzami 
wielu imprez kulturalnych i konkursów o zasięgu 
gminnym i ponadgminnym. Ważnym elementem w pracy 
dydaktyczno-wychowawczej szkół był sport dzieci 
i młodzieży. Jak co roku, uczniowie uzyskiwali znaczące 
osiągnięcia w rywalizacji sportowej w wielu zawodach. 
Sukcesy uczniów są ich zasługą, ale nie byłyby możliwe 
bez dużego wkładu pracy nauczycieli oraz rodziców, 
a sukcesy sportowe także bez udziału działających 
w gminie stowarzyszeń sportowych. 
Z uwagi na olbrzymią ilość i różnorodność dziedzin 
(konkursy przedmiotowe, konkursy, przeglądy, zawody 
sportowe) zachęcamy do zapoznania się z pełnym 
tekstem na stronie www.opatowek.pl 

Formy pracy wychowawczej, działalności profilak-
tycznej oraz bezpieczeństwo w szkole 
Zgodnie z potrzebami i wymogami prawa w roku 
szkolnym 2008/2009 we wszystkich szkołach realizo-
wano zadania przyjętych programów wychowawczych 
i programów profilaktyki. W ramach programów wycho-
wawczych, oprócz wyborów do samorządów klasowych 
i szkolnych podjęto współpracę z rodzicami, celem której 
było przekazywanie informacji o postępach w nauce 
i zachowaniu, a także zapobieganie demoralizacji wśród 
dzieci i udzielanie uczniom pomocy edukacyjnej 
i materialnej (spotkania indywidualne, wywiadówki, 
pedagogizacja rodziców, imprezy klasowe, szkolne). 
W gimnazjum w Opatówku realizowano, przy udziale 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, program 
profilaktyczny "Saper czyli jak rozminować agresję", 
który służył poprawie bezpieczeństwa w szkole, 
eliminowania przejawów agresji i nietolerancji. 
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Wśród przedsięwzięć realizowanych przez szkoły dla 
realizacji programów nauczania, programów wychowaw-
czych i profilaktycznych wymienić należy uroczystości 
patriotyczne z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 
3 Maja, wybuchu II wojny światowej, Święta Niepo-
dległości 11 Listopada, uroczystości poświęcone patro-
nom szkoły. W tradycji szkolnej utrwaliły się i były
organizowane uroczystości z okazji świąt państwowych 
i religijnych (Jasełka bożonarodzeniowe, Przegląd
Kolęd, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Edukacji Narodowej, 
Dnia Ziemi, Dnia Książki, Dnia Dziecka, ślubowania 
pierwszoklasistów). Organizowano także konkursy 
wiedzy i sprawności (m.in. ortograficzny, recytatorski) 
oraz różnego rodzaju zawody sportowe. 
W dobie zwiększonych zagrożeń wynikających z roz-
woju cywilizacyjnego, szczególnie ważnym jest właściwe 
bezpieczeństwo uczniów w szkole. W celu eliminowania 
zagrożeń, okresowo dokonywano kontroli sprawności 
wszystkich urządzeń i wyposażenia szkoły. Występujące 
jeszcze niedoskonałości lub niesprawności były niez-
włocznie usuwane w ramach bieżących lub okresowych 
remontów. Powoli dążymy do wyposażenia wszystkich 
szkół w monitoring wizyjny. 
We wszystkich dostępnych dla uczniów komputerach 
zainstalowano programy chroniące uczniów przed dos-
tępem do niepożądanych treści (blokady m.in. "Opiekun 
ucznia", "Benjamin"). Zatrudnieni w szkołach pedagodzy 
szkolni, w ramach swoich kompetencji - oprócz zadań
w zakresie ogólnej profilaktyki - szczególną opieką
pedagogiczno-psychologiczną otoczyli tzw. trudną
młodzież. W ramach działań wspomagających uczniów 
rozpoznawano ich środowisko zamieszkania i, o ile to 
było możliwe, udzielano stosownej pomocy dydaktycznej 
jak i materialnej. W ramach systemu bezpieczeństwa 
uczniów w szkołach opracowano i wdrożono regulamin 
odbioru przez rodziców uczniów klas I-III, regulamin 
wycieczek szkolnych oraz funkcjonowały gabinety 
lekarskie (doraźna pomoc w drobnych urazach, przy 
złym samopoczuciu). Prowadzono także zajęcia w zak-
resie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 
 

Stan realizacji zadań oświatowych gminy na rzecz 
uczniów i szkół
W roku szkolnym 2008/2009 realizowano szereg zadań
wynikających z ustawowych obowiązków Gminy na 
rzecz uczniów i szkół. Najważniejszym zrealizowanym 
zadaniem było zabezpieczenie na odpowiednim pozio-
mie przedszkolu i szkołom prowadzonym przez Gminę,
środków finansowych na prowadzenie działalności, 
w tym na wynagrodzenia pracowników i eksploatację
budynków komunalnych. 
Realizując obowiązki określone w art. 17 ustawy o sys-
temie oświaty dowożono lub refundowano rodzicom 
wydatki związane z dowożeniem do szkół uczniów 
niepełnosprawnych i zamieszkałych w znacznym odda-
leniu od szkół. Wydatki ogółem poniesione przez gminę
w roku szkolnym 2008/2009 na dowożenie uczniów 
wyniosły 417 107,62 zł.

Stypendia socjalne 
Zgodnie z dyspozycją art. 90b i art. 90m ustawy o sys-
temie oświaty wspomagano uczniów w formie stypen-
diów szkolnych i zasiłków szkolnych. Z tej formy 
wsparcia korzystali uczniowie szkół podstawowych, 
gimnazjów ale także szkół ponadgimnazjalnych, którzy 
mieszkają na terenie gminy. Kryterium dochodowe 

uprawniające do uzyskania pomocy określone było
w kwocie 351 zł na członka rodziny. 
 

Stypendia szkolne w roku szkolnym 2008/2009 
 

Wyszczególnienie Stypendium 
szkolne 

Zasiłek 
szkolny 

Liczba wniosków 317 1 
Liczba wniosków pozytywnie 
załatwionych - ogółem 275 1 

szkół podstawowych 115 0 
gimnazjów 86 0 
szkół
ponadgimnazjalnych 74 1 

w tym 
odnoszących 
się do 
uczniów 

innych 0 0 

Nakłady finansowe (w zł) 84 081,00 

Stypendia naukowe 
Od szeregu lat w gminie Opatówek realizowane są,
w ramach funduszu stypendialnego Gminy Opatówek, 
stypendia za wyniki w nauce. Możliwość ubiegania się
o stypendium, po spełnieniu regulaminowych warunków, 
mają uczniowie szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjal-
nych oraz studenci. Wnioski są rozpatrywane dwa razy 
w roku przez specjalnie do tego powołaną komisję.

Stypendia naukowe w roku szkolnym 2008/2009 
 

Wyszczególnienie Stypendium 
naukowe 

Liczba wniosków 112 
Liczba wniosków pozytywnie załatwionych - ogółem 106 

Uczniów gimnazjów 49 
Uczniów szkół ponadgimnazjalnych 11 
Studentów 46 

Nakłady finansowe (w zł) 44 060,00 

Rządowy program "Wyprawka szkolna" 
Innym zadaniem o charakterze pomocy materialnej było
wsparcie w zakresie zakupu podręczników w ramach 
rządowego programu "Wyprawka szkolna". Z tej formy 
pomocy skorzystało 156 uczniów. Na realizację zadania 
pozyskano od wojewody wielkopolskiego środki 
finansowe w kwocie 12 734,35 zł.

Kształcenie młodocianych pracowników 
Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodaw-
ców w szkoleniu młodocianych pracowników zamieszka-
łych na terenie gminy rozpatrywano zgodnie z dyspo-
zycją art. 70b ustawy o systemie oświaty wnioski 
pracodawców o zwrot kosztów kształcenia młodocianych 
uczniów, którzy ukończyli naukę zawodu i zdali egzamin 
lub egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji 
zawodowych. Na realizację powyższego zadania pozys-
kano dotację od wojewody wielkopolskiego w kwocie 
34 860,80 zł, która w 100% pokryła poniesione wydatki. 
I tak naukę zawodu ukończyło 3 młodocianych, nato-
miast przygotowanie do wykonywania określonej pracy 
z pozytywnym wynikiem zaliczył 1 młodociany uczeń.

Program dożywiania dzieci 
Ważnym wsparciem dla uczniów i rodziców z terenu 
gminy Opatówek jest program dożywiania dzieci 
w szkołach, realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej. 
Dożywianie dzieci w szkołach w latach 2008/2009 
przedstawia się następująco: 
- w okresie styczeń-grudzień 2008 r. 
ilość dzieci objętych dożywianiem - 202 z 102 rodzin; 
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liczba posiłków - 26 519; koszt posiłków - 104 177 zł,
w tym 41 837 zł z zadań własnych gminy, 62 340 zł
z dotacji wojewody. Ponadto w tym okresie wszystkie 
stołówki i punkty wydawania posiłków w placówkach 
oświatowych doposażono w sprzęt gospodarstwa 
domowego na kwotę 20 tys. zł.
- w okresie styczeń-wrzesień 2009 r. 
ilość dzieci objętych dożywianiem - 159 z 83 rodzin; 
liczba posiłków - 15 382; koszt dożywiania - 58 905 zł,
w tym 23 562 zł z zadań własnych gminy, 35 343 zł
z dotacji wojewody. 
 

Finansowanie zadań oświatowych 
Wydatki na oświatę stanowią ok. 46% w ogólnych 
wydatkach budżetu gminy. Szczegółowe rozliczenie 
poniesionych wydatków stanowi i stanowić będzie treść 
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 
budżetowy 2008 i 2009. W latach 2008-2009 budżet 
związany z finansowaniem zadań oświatowych wygląda 
następująco: 
- w roku 2008 wydatki wyniosły 9 848 964,66 zł w tym 

wielkość subwencji oświatowej 7 950 371,00 zł nato-
miast dochody wyniosły 166 489,55 zł.

- w roku 2009 plan wydatków wynosi 11 313 109 zł,
w tym wielkość subwencji oświatowej 8 664 795 zł,
z czego do końca września wydatkowano 
8 409 792,09 zł, natomiast dochody planowane są
w kwocie 169 360,00 zł.

Remonty w placówkach oświaty - 2008 rok 
 
Gimnazjum w Opatówku - dyrektor Jolanta Pokojowa 
- dodatkowe pomieszczenie zaadaptowano i przysto-

sowano na drugą szatnię dla uczniów 
- toalety uczniowskie wyposażono w wentylatory 

mechaniczne zgodnie z zaleceniem Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu 

- w czterech pomieszczeniach od strony zachodniej 
zamontowano rolety okienne 

 
Szkoła Podstawowa w Opatówku - dyrektor Henryka 
Woźniak/Mateusz Przyjazny 
- zakupiono i założono wykładziny w salach lekcyj-

nych 
- pomalowano podłogę i niektóre okna 
- dokonano naprawy sprzętu szkolnego w klasach: 

ławki, krzesła

Zespół Szkół w Tłokini Wielkiej - dyrektor Teresa 
Kobierska 
- pomalowano i odnowiono dwie sale lekcyjne oraz 

zastępczą salę gimnastyczną
- w trzech salach lekcyjnych położono nowe 

wykładziny podłogowe 
- zakupiono dywan dla oddziału przedszkolnego 
- zakupiono trzy nowe komplety ławek szkolnych 

i biurka 
- odnowiono ławeczki gimnastyczne oraz obudowy na 

grzejniki 
- dokonano bieżących napraw w celu poprawienia 

estetyki i bezpieczeństwa placówki 
 
Zespół Szkół w Chełmcach - dyrektor Tomasz Mikucki 
- malowanie klatki schodowej w budynku po byłej 

remizie strażackiej 
- malowanie pomieszczeń lekcyjnych 

- naprawa uszkodzonej części dachu w budynku 
głównym 

- wyburzenie starych magazynów i toalet 
- wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu 
- likwidacja zniszczonego placu zabaw 
- porządkowanie terenu wokół szkoły (nawóz ziemi, 

sadzenie zieleni) 
- budowa boiska do piłki nożnej 
- budowa drogi dojazdowej do nowo powstającej sali 

gimnastycznej 
- budowa ogrodzenia wokół szkoły
- wokół szkoły powstają również nowe chodniki, 

zatoczki autobusowe, likwidacja ubytków w jezdni 
finansowane przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu 

 
Zespół Szkół w Rajsku - dyrektor Honorata Wolniaczyk 
- wymiana okien w salach lekcyjnych, łazienkach i na 

korytarzu 
- wymiana drzwi wejściowych 
- naprawa i odgrzybianie ścian w korytarzu, wc oraz 

kuchni i w oddziale przedszkolnym 
- odgrzybianie szatni w piwnicy 
- malowanie sal i oddziału przedszkolnego, korytarza 

na parterze, szatni oraz klatki schodowej 
- założenie posadzki w wejściu 
- uzupełnienie ubytków stopni schodów do szatni 
- malowanie sekretariatu i wymiana wykładziny 

podłogowej 
- malowanie fragmentu elewacji 
 
Szkoła Podstawowa w Cieni Drugiej - dyrektor Olga 
Woźniak 
- wymiana podłogi w sali lekcyjnej, malowanie, 

założenie rolet w oknach 
- wymiana oświetlenia w sali lekcyjnej 
- naprawa ogrodzenia wokół szkoły
- prace porządkowe w budynku i wokół szkoły

Szkoła Podstawowa w Sierzchowie - dyrektor Alina 
Łańduch 
- malowanie korytarza i klatki schodowej prowadzącej 

do sali informatycznej i biblioteki 
- malowanie pokoju nauczycielskiego 
- zakup nowych bramek oraz zamontowanie 

piłkochwytów na boisku szkolnym 
 
Publiczne Przedszkole w Opatówku - dyrektor 
Mirosława Gałach 
- remont szatni - założenie paneli, wykładziny, 

wymiana okna i drzwi wejściowych 
- naprawa podłogi w kuchni i wymiana wykładziny 
- malowanie drzwi 
- założenie monitoringu (klatka schodowa - wejście do 

przedszkola) 
 
Remonty w placówkach oświaty - 2009 rok 
 
Gimnazjum w Opatówku 
- odnowiono i zakonserwowano (pokrywając poli-

merem) podłogi w pięciu klasopracowniach oraz 
w sekretariacie szkoły, łączna powierzchnia 325m2

- zamontowano rolety okienne w sali audiowizualnej 
- odnowione zostało pomieszczenie dla uczniów 

z autyzmem, pomalowano ściany, zakupiono nowy 
dywan 

- zmodernizowano monitoring w budynku szkoły
oddzielając szkołę od hali sportowej, zakupiony 
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został nowy rejestrator, podgląd w sekretariacie oraz 
u dyrektora szkoły

Szkoła Podstawowa w Opatówku 
- wymieniono 18 szt. drzwi w klasach lekcyjnych 

i gabinetach wraz z ościeżnicami, ponadto wyko-
nano nowe progi 

- w przyziemiu prowadzącym do stołówki szkolnej 
oraz w holu położono płytki podłogowe 

- w korytarzu prowadzącym do stołówki wykonano 
nową instalację miedzianą centralnego ogrzewania 
i zamontowano 3 nowe grzejniki w wykutych wnę-
kach podokiennych oraz położono płytki ścienne 

- wykonano szpachlowanie, gipsowanie i malowanie 
ścian korytarza i holu w przyziemiu oraz w jednym 
pomieszczeniu świetlicy szkolnej 

- w jednym pomieszczeniu świetlicy szkolnej położono 
też płytki podłogowe 

- w świetlicy szkolnej wymieniono dwa grzejniki na 
aluminiowe w wykutych wnękach podokiennych 

- wykonano cyklinowanie i lakierownie parkietu w auli 
szkolnej 

- wymieniono oświetlenie holu i korytarza w przyzie-
miu na energooszczędne świetlówki 

- na dachu nad wejściem głównym do szkoły wyko-
nano montaż zabezpieczeń przed spadającym 
śniegiem 

- zakupiono i zamontowano nowe stojaki na rowery 
- zainstalowano rejestrator poboru gazu w poszcze-

gólnych godzinach w celu zmniejszenia opłat stałych 
 
Zespół Szkół w Tłokini Wielkiej 
- W czasie wakacji przeprowadzono generalną

modernizację wewnętrznej instalacji elektrycznej 
oraz wykonano prace malarskie wszystkich 
pomieszczeń szkolnych. Prace zakończono 14 
sierpnia zgodnie z podpisaną umową. Koszt 
tegorocznego największego remontu zakończył się
kwotą 148 tys. zł z czego ok. 41 tys. zł udało się
pozyskać z Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

 
Zespół Szkół w Chełmcach 
- przeprowadzono gipsowanie oraz malowanie sali 

numer 2 służącej dotychczas za świetlicę. Sala od 
października służy klasie V szkoły podstawowej. 
W pomieszczeniach, w których znajduje się nowa 
świetlica, punkt wydawania posiłków, kuchnia oraz 
toalety przeprowadzono wymianę centralnego 
ogrzewania wraz z 6 grzejnikami, poprowadzono 
nową instalację wodną, wygipsowano ściany i sufity 
oraz zamontowano podgrzewacz wody. 

- położono płytki ścienne i podłogowe, przeprowa-
dzono malowanie, zamontowano nowe umywalki, 
ustępy, meble i oświetlenie 

- zostało także pomalowane miejsce przejścia dla 
pieszych przed głównym wejściem do szkoły

Zespół Szkół w Rajsku 
- pomalowano dwie sale lekcyjne oraz szatnie 
- pomalowano i wygipsowano dwa korytarze i klatkę

schodową
- założono wykładzinę podłogową i zrobiono wylewkę

wyrównującą w jednej z sal lekcyjnych oraz na 
jednym z korytarzy szkolnych 

- założono sieć hydrantową na parterze, 1 i 2 piętrze 
szkoły

- wymieniono szafki w szatni 
- naprawiony został system alarmowy 
- wykonano przejście pomiędzy pomieszczeniami: 

sekretariat - kancelaria 
 
Szkoła Podstawowa w Cieni Drugiej 
- zerwano podłogę, wylano betonową posadzkę,

pomalowano ściany i sufit oraz położono nową
podłogę w sali nr 4 

- odświeżono ściany przy wymienionych wcześniej 
oknach w szatni, toaletach i w pomieszczeniu 
administracji 

- na trawniku przed budynkiem posiana została
świeża trawa 

- budowa chodnika przy szkole podstawowej celem 
poprawy bezpieczeństwa pieszych, szczególnie 
dzieci w drodze do szkoły (inwestycja współfinanso-
wana 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) 

 
Szkoła Podstawowa w Sierzchowie 
- w związku z uszkodzeniem dachówki i zacieków 

deszczowych dachu nad toaletami uczniów, 
dokonano naprawy dachu i pomalowano toalety 
dziewcząt i chłopców 

- wygospodarowano kącik pracy sekretariatu, kupiono 
odpowiednie szafki biurowe i szafę na dokumenty 
oraz dokonano odświeżenia ścian, doświetlenia 
pomieszczenia i zakupiono wykładzinę podłogową

Publiczne Przedszkole w Opatówku 
- w ramach remontów w przedszkolu zamontowane 

zostały w kuchni niezbędne profesjonalne przemys-
łowe wyciągi wentylacyjne i okapy 

- ponadto w miesiącach wiosennych wykonano nowy 
plac zabaw w miejscu zniszczonego przy ulicy 
Kościelnej w Opatówku 

 
Wszystkim, którzy przyczynili się do dobrej realizacji 
zadań oświatowych w gminie Opatówek składamy 
serdeczne podziękowania za ich trud, zaangażowanie 
i pracę na rzecz szkół i przedszkola. 
Szczególne podziękowania składamy: 
- dyrekcji, nauczycielom, wychowawcom, wszystkim 

pracownikom szkół i przedszkola; 
- dyrekcji i pracownikom Zespołu Ekonomiczno - 

Administracyjnego Szkół;
- rodzicom działającym w trójkach klasowych, 

w radzie rodziców i wszystkim wspierającym szkoły
i przedszkole; 

- także różnym instytucjom i urzędom, organizacjom, 
stowarzyszeniom, grupom działającym na rzecz 
oświaty lub współpracującym ze szkołami i przed-
szkolem, a także wielu osobom - przyjaciołom 
oświaty, którzy w różny sposób wspierali placówki 
poprzez swoją działalność, pracę oraz przekazy-
wanie środków finansowych. 

 
Dzięki tej współpracy szkoły i przedszkole pełniły
niejednokrotnie, obok zadań oświatowych i wychowaw-
czych, także zadania kulturalne, środowiskowe, były
miejscem spotkań, zabaw, rozrywki - były po prostu 
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przyjazne dla uczniów i miejscowości, w których są
położone. 
 

Osobne podziękowania składamy całej Rady Gminy 
Opatówek, dla Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Zdrowia 
na czele z jej Przewodniczącym Stanisławem Kusiem za 
bardzo poważne podejście do zadań oświatowych. 
Przepraszamy za niedociągnięcia i mamy nadzieję na 
ciągłe podnoszenie jakości nauczania w gminnych 
placówkach oświatowych. Realizacja zadań oświa-
towych dla władz samorządowych jest bowiem jednym 
z kilku najważniejszych zadań realizowanych przez 
samorząd gminy Opatówek. 
 

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

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 
 

W dniu 13 października, jak co roku, w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Opatówku odbyła się uroczystość,
która została przygotowana specjalnie dla pracowników 
oświaty zaproszonych przez Wójta Gminy Opatówek 
Sebastiana Wardęckiego. 

Tym razem w rolę prowadzącego wcielił się
Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic, który w imieniu 
gospodarzy, czyli Wójta Gminy, radnych gminy oraz 
swoim własnym, przy współpracy z dyrektorami ZEAS 
i GOK w Opatówku, powitał wszystkich licznie przyby-
łych gości. W sposób szczególny powitani zostali 
dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i przedszkola: 
Pani Jolanta Pokojowa, Pani Honorata Wolniaczyk, 
Pani Teresa Kobierska, Pani Olga Woźniak, Pani Alina 

Łańduch, Pani Mirosława Gałach, Pan Tomasz Mikucki, 
Pan Mateusz Przyjazny. 

Jak co roku, na uroczystość licznie przybyła
grupa emerytowanych nauczycieli i pracowników 
obsługi, którzy bardzo dobrze czują się wśród swoich 
dawnych kolegów. Ten szczególny dzień jest dla nich 
okazją do spotkań międzypokoleniowych. 

Następnie, Wójt Gminy Opatówek w okolicz-
nościowym przemówieniu złożył życzenia wszystkim 
pracownikom oświaty podkreślając, jak ważna jest misja 
nauczania i wychowania współczesnych pokoleń. Wraz 
z życzeniami wszyscy otrzymali słodki upominek, 
będący skromnym wyrazem wdzięczności. 

Po części oficjalnej goście wysłuchali i obejrzeli 
rozśpiewane i roztańczone widowisko w wykonaniu 
wrocławskiego teatru "Frant", który wykonał repertuar 
w formie biesiadnej. Usłyszeliśmy piosenki staropolskiej, 
lwowskiej i warszawskiej ulicy, piosenki góralskie, 
krakowskie, śląskie, miłosne, frywolne i rajdowe. 
Repertuar, który każdemu w duszy gra. Wszyscy 
występujący, w zależności od tematu piosenek, ubrani 
byli w odpowiednie kostiumy, które podkreślały
charakter wykonywanych utworów. 

Po koncercie wszyscy goście wraz z gospo-
darzami imprezy, w miłej i serdecznej atmosferze udali 
się na skromny poczęstunek, przy którym można było
porozmawiać i powspominać.

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

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 
 

Dzień 11 listopada 1918 roku był przełomowym 
momentem w dziejach naszego państwa. Po 123 latach 
niewoli i powstańczych zrywów wolnościowych Polska 
odzyskała niepodległość. Właśnie tego dnia, Rada 
Regencyjna - instytucja sprawująca władzę nad 
Królestwem Polskim - przekazała Józefowi Piłsudskiemu 
naczelne dowództwo polskich sił zbrojnych i mianowała
go na Naczelnika Państwa. 

Ustawą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 1937 
roku, dzień 11 listopada został ustanowiony polskim 
świętem państwowym. Podczas okupacji hitlerowskiej 
oraz w czasie rządów komunistycznych obchodzenie 
święta 11 listopada było surowo zakazane. Dopiero 
w roku 1989, po obaleniu komunizmu w Polsce, 
przywrócono obchody tego święta. Od tego wydarzenia 
Święto Niepodległości jest najważniejszym świętem 
państwowym. 
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Ten szczególny dzień skłania wszystkich do 
refleksji. W godnym i uroczystym przeżyciu tego święta 
pomaga nam udział we mszy św., podczas której, przy 
akompaniamencie orkiestr oraz przy wsparciu jednostek 
mundurowych, zanosimy dziękczynne modlitwy za 
poległych w obronie naszej Ojczyzny. Jesteśmy im 
wdzięczni, że stworzyli nam możliwość życia na terenie 
niepodległej Polski. 
"A jeśli komu droga do nieba, Tym co służą Ojczyźnie" - 
Jan Kochanowski. 

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, 
którzy swoją służbą i obecnością włączyli się w obchody 
gminne Święta Niepodległości - za wspólną cierpliwą
i cichą refleksję oraz uroczyście złożone kwiaty. 
Szczególne podziękowania składamy: młodzieży, 
nauczycielom i dyrekcji z gimnazjum w Opatówku za 
program patriotyczny; druhom z gminnych jednostek 
OSP za liczne poczty sztandarowe; druhom z OSP 
Opatówek za obecność orkiestry dętej oraz pełnienie 
warty honorowej przy pomniku na pl. Wolności. 

Wspólny śpiew pieśni patriotycznych i wojskowych 
w Opatówku 
 

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

Dzień 11 XI to dzień wyjątkowy w historii naszej 
Ojczyzny, to dzień, w którym obchodzimy Święto 
Niepodległości. Miło nam więc było powitać wszystkich 
zebranych w Gminnym Ośrodku Kultury w Opatówku na 

przygotowanym pod patronatem Parafialnego Oddziału
Akcji Katolickiej i przy współpracy z Gimnazjum 
im. Agatona i Stefana Gillerów, piątym już, wspólnym 
śpiewie pieśni patriotycznych i wojskowych, tym razem 
by uczcić 91 rocznicę odzyskania niepodległości przez 
Polskę.

Tradycja wspólnego śpiewu w Opatówku sięga 
11 listopada 2005 r., kiedy to odbyła się pierwsza 
patriotyczna wieczornica. Pomysł wspólnych śpiewów 
zrodził się w sercu ks. Piotra Szkudlarka (wtedy jeszcze 
wikariusza parafii w Opatówku), a dzięki wielkiej 
szczerości i zdolnościom organizatorskim bez trudu 
inicjatywa ta została zaszczepiona w kolejnych sercach 
parafian z akcji katolickiej. Wówczas, nasze motto 
zaczerpnięte od wielkiego Polaka papieża Jana Pawła II, 
brzmiało: Narody, które tracą pamięć giną. Motto to jest 
aktualne do dziś.

Wspólny śpiew wpisał się niejako w coroczny 
kalendarz wydarzeń gminnych - były pieśni patriotyczne, 
były też pogodne kolędy i pastorałki, były i wesołe pieśni 
biesiadne. W listopadzie zgromadziliśmy się razem na 
wspólnym śpiewie po raz jedenasty - mając nadzieję, na 
pogodny i pełen patriotycznych wzruszeń wieczór. 

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

Tym razem do wspólnego śpiewu pieśni 
patriotycznych i wojskowych wprowadziła nas chwila 
wspomnień - "Sentymentalna podróż Agatona 
i Stefana" - czyli program arystyczny przygotowany 
przez młodzież z Gimnazjum im. Agatona i Stefana 
Gillerów w Opatówku pod opieką nauczycielek: 
pani Honoraty Warszewskiej, pani Bożeny Banasiak, 
pani Zofii Marciniak i pani Anny Nowackiej oraz dyrektor 
gimnazjum pani Jolanty Pokojowej. Recytowana przez 
młodzież poezja, przepleciona utworami muzycznymi, 
a zakończona dostojnie wykonanym polonezem, nie 
tylko przybliżyła obecnym losy dwóch wielkich 
Opatowian braci Gillerów, ale odważnie wprowadziła
nas w czasy zaborów - dni oczekiwania na wolną
Polskę. Spontanicznym podziękowaniem za wzrusza-
jący program artystyczny były gromkie brawa dla 
młodzieży. 

Swoistą wymowę miała druga część wieczoru - 
wspólny śpiew wszystkich przybyłych gości. Stworzony 
w ten sposób chór przy akompaniamencie panów 
Zbigniewa Błaszczyka i Henryka Karskiego oraz słowa 
Pitagorasa "Muzyka budzi w sercu pragnienie dobrych 
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czynów" stały się wsparciem dla wszystkich odważnych 
wykonawców. 

W trakcie wieczoru usłyszeliśmy więc pieśni 
patriotyczne w wykonaniu m.in. ks. Rafała Kowalskiego 
i ks. Arkadiusza Wysota - wikariuszy parafii w Opatówku. 
Przed mikrofonem swoich sił spróbowali także poseł RP 
Adam Rogacki, ks. proboszcz prałat Władysław 
Czamara i samorządowcy gminy Opatówek. Salę
ośrodka kultury napełniły więc tony pieśni, takich jak 
"Rota", "Pierwsza brygada", "Serce w plecaku" "Przybyli 
ułani", "Hej sokoły", "Casablanka", "Czerwone maki". 
Wspólne świętowanie zakończył utwór "Boże coś
Polskę", po czym ks. prałat udzielili obecnym 
kapłańskiego błogosławieństwa. 
 

"Z drobiazgów życiowych, wykonanych wielkim sercem 
powstaje wielkość człowieka" - Prymas Polski kardynał
Stefan Wyszyński 
 

Wszystkim uczestnikom spotkania - w tym 
młodzieży, nauczycielom i dyrekcji z gimnazjum - 
składamy serdecznie podziękowanie za "wielkie serce", 
za przybycie i wspólny śpiew oraz pomoc w zorganizo-
waniu wieczoru patriotycznego. Szczególne podzięko-
wanie składamy za akompaniament i za obsługę
techniczną panom Zbigniewowi Błaszczykowi, Henry-
kowi Karskiemu, Januszowi Pogorzelcowi i Adamowi 
Gabarskiemu. Słowa uznania kierujemy również do 
odważnych wykonawców pieśni patriotycznych i wojsko-
wych - bowiem Ojczyzna to nasz wspólny obowiązek, 
historia sporo może nas nauczyć a pieśni patriotyczne, 
czy wojskowe są odbiciem tej historii. 
 

Krzysztof Dziedzic - Sekretarz Gminy Opatówek 
 

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

INWESTYCJE I REMONTY W GMINIE 
 
Remonty drogowe 

Zakończono, długo oczekiwaną przez 
mieszkańców, przebudowę ulicy Piaskowej w Opatówku 
wraz z budową kanalizacji deszczowej. Zakres prac to 
rozebranie dotychczasowych krawężników oraz istnie-
jącej nawierzchni z płyt i mieszanek bitumiczno-
asfaltowych, wykonanie nowych krawężników z ławami 
betonowymi, wykonanie podbudowy, regulacja pionowa 
studzienek dla urządzeń podziemnych, przełożenie 
nawierzchni chodnika z kostki betonowej na wjazdach, 
remont cząstkowy chodników z kostki betonowej, 
karczowanie pni i odkopanie rowu przydrożnego, zbudo-
wanie kanalizacji deszczowej, odtworzenie nawierzchni 
z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych oraz 
odtworzenie nawierzchni chodników z kostki brukowej. 
Wszystkie prace wykonuje firma, która wygrała przetarg: 
Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Sp. z o.o. z Kalisza za 
kwotę 315.960,27złotych. 
Dodatkowo wykonano prace porządkowe na terenie 
gminnym (plac parkingowy) okalającym cmentarz 
parafialny polegające m.in. na wycince odrostów 
krzewów, zagrażających drzew i niwelacji terenu. W tym 
miejscu chcemy złożyć podziękowania OSP Opatówek 
za zaangażowanie w te prace i poświęcony czas. 
 

Zakończona została przebudowa nawierzchni 
drogi gminnej w Józefowie o długości 660 m. Przetarg 
wygrało Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Sp. z o.o. 
z Kalisza za kwotę 101 400,30 zł. Zakres robót 
obejmował m.in.: roboty pomiarowe, wyrównanie 
istniejącej podbudowy, skropienie asfaltem, wykonanie 
nawierzchni z mieszanek mineralno asfaltowych, 
formowanie poboczy z gruntu, plantowanie poboczy, 
postawienie słupków do znaków drogowych z rur 
stalowych oraz pionowych znaków drogowych. 
 

Dobiegły również końca prace polegające na 
przebudowie nawierzchni drogi gminnej w Sierzchowie, 
o długości 350 mb. Zakres robót obejmował: roboty 
pomiarowe, oczyszczanie poboczy, mechaniczne 
plantowanie terenu i przygotowanie podłoża, wykonanie 
koryta o głębokości 10 cm na całej szerokości jezdni, 
profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni, wykonanie dolnej i górnej 
warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego, wykonanie 
nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych war-
stwy ścieralnej, formowanie i plantowanie poboczy, 
postawienie pionowych znaków drogowych. Prace wyko-
nało Przedsiębiorstwo Drogowo-Inżynieryjne "KAREX" 
z/s w Ociążu, cena wybranej oferty - 91 809,58 złotych. 
 

4 listopada br. zostało przeprowadzone 
postępowanie przetargowe na roboty obejmujące 
wykonanie przebudowy ul. Gen. Zajączka w Opatówku 
o długości 100 mb oraz budowę kanalizacji deszczowej 
na odcinku od ul. Gen. Zajączka do ul. Kościuszki. 
Z uwagi na wpływ tylko jednej oferty, z kwotą
przekraczającą zabezpieczone na ten cel środki 
przetarg został unieważniony. 
 
Remont pomieszczeń dla Gminnego Ośrodka 
Kultury 

Dobiega końca remont nowo pozyskanych 
pomieszczeń na cele działalności Gminnego Ośrodka 
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Kultury. Remont był możliwy dzięki pozyskaniu lokalu 
komunalnego przy Placu Wolności w Opatówku 
(pomieszczenia po byłej bibliotece). Zakres prac 
remontowych obejmował m.in.: 
- wymianę posadzek i położenie płytek i paneli 

podłogowych 
- wymianę stolarki drzwiowej 
- odgrzybianie, gipsowanie i malowanie ścian 
- wykonanie sufitu podwieszanego 
- częściową wymianę instalacji elektrycznej 
- całkowitą wymianę instalacji wewnętrznej 

wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z wyposażeniem 
- położenie płytek w części kuchennej i łazience 
- wykonanie instalacji gazowej i centralnego 

ogrzewania (gazowego) 
- zakup wyposażenia (meble) i montaż szafek 
Koszt prac remontowych zamknął się w kwocie ok. 
50 000 zł, w tym udało się pozyskać z Urzędu 
Marszałkowskiego z programu obszarów wiejskich na 
remont placówek kulturalnych kwotę 10 tys. zł.

Do dyspozycji mieszkańców gminy oddane więc
będą generalnie wyremontowane i wyposażone 
pomieszczenia: salki konferencyjnej, kuchni, łazienki. 

Mamy nadzieję, że powiększenie zasobów 
lokalowych ośrodka kultury, choć w części zmniejszy 
problemy lokalowe i usprawni plan zajęć odbywających 
się w dotychczasowej siedzibie. Remont był wykonany 
przede wszystkim z myślą o udostępnieniu ich dla 
organizacji społecznych działających na terenie gminy 
(m.in.: Koło Gospodyń Wiejskich, Gminne Koło
Wędkarskie, Towarzystwo Przyjaciół Opatówka, Gminne 
Koło Związku Emerytów i Rencistów, Stowarzyszenie 
Byłych Junaków Powszechnej Organizacji "Służba 
Polsce", Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów 
Politycznych - Koło Gminne), ale także na różne 
spotkania, uroczystości kulturalne, szkolenia i inne 
zajęcia z dziećmi i młodzieżą.

Remonty w SP ZOZ Gminnym Ośrodku Zdrowia 
w Opatówku 

Dobiega końca bieżący rok budżetowy a wraz 
z końcem roku 2009 na ukończeniu są ostatnie gminne 
prace inwestycyjne i remontowe - także w jednostkach 
podległych gminy Opatówek. Również jak w latach 
ubiegłych poczyniono stosowne nakłady finansowe - 
celem poprawy warunków technicznych - w SP ZOZ 
Gminnym Ośrodku Zdrowia. Budynek ten oddano do 
użytku w 1980 roku i aby mógł sprostać nowym 
wymogom i oczekiwaniom dla tego rodzaju obiektów 
wymagał i wymaga systematycznych, bieżących 
nakładów remontowych. W latach 2007-2009 na 
remonty w ośrodku zdrowia wydatkowano kwotę
44 900,60 zł z budżetu gminy (ramach klasyfikacji 
budżetowej - dział 851 ochrona zdrowia) i kwotę
48 647,58 zł wygospodarowaną z budżetu ośrodka 
zdrowia (jako jednostki podległej, dla której organem 
założycielskim jest Gmina Opatówek). Do ważniejszych 
wykonanych prac w poszczególnych latach należą:
- 2007r. - gruntowna przebudowa (powiększenie) 

rejestracji wraz z wymianą drzwi wejściowych 
i wiatrołapem oraz częściowa wymiana okien. 
Wykonano także częściową modernizację poradni 
dla dorosłych i wymianę oświetlenia na parterze 
budynku.  

- 2008r. - dokonana została wymiana drzwi, przebu-
dowano część pomieszczeń w poradni dziecięcej 
oraz częściowo wymieniono posadzkę w budynku. 

- 2009r. - założono monitoring na budynku ośrodka 
zdrowia, dokonano dalszej wymiany drzwi, wyko-
nana została adaptacja łazienki dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych w części dziecięcej oraz - co jest 
wymogiem dla placówek służby zdrowia - wykonany 
został podjazd do budynku ułatwiający komunikację
pacjentom niepełnosprawnym. W bieżącym roku 
w SP ZOZ planuje się jeszcze remonty kolejnej 
łazienki na kwotę blisko 12 tys. zł.

Szczegółowe dane zawierające ogólny zarys zakresu 
prac oraz kwoty wydatkowane w latach 2007-2009 na 
remonty w ośrodku zdrowia przedstawia poniższa 
tabela: 
 

z budżetu gminy z budżetu 
ośrodka zdrowia Razem 

2007 
14.999,90 

(przebudowa 
rejestracji) 

11.505,88 
(wymiana okien) 26.505,78 

2008 
15.000,70 

(wymiana drzwi, 
roboty budowlane 

w poradni dziecięcej) 

11.908,60 
(wymiana posadzek) 26.909,30 

2009 
14.900,00 

(monitoring, 
wymiana drzwi) 

25.233,10 
(adaptacja łazienki 
dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych 
w części dziecięcej, 

podjazd) 

40.133,10 

Razem 44.900,60 48.647,58 93.548,18 

Inwestycje powiatowe w Gminie Opatówek 

Obecny rok budżetowy 2009 jest udany pod 
względem inwestycji drogowych przeprowadzonych 
przez Powiat Kaliski w gminie Opatówek. Udało się
zainwestować kilkaset tysięcy złotych w powiatową
infrastrukturę drogową na terenie gminy. W tym roku 
w miejscowości Michałów Drugi oraz Cienia Folwark 
została przeprowadzona ścinka poboczy wraz 
z powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni. 
W miejscowości Cienia Folwark nareszcie zastosowano 
nakładkę na odcinku, gdzie od wielu lat tworzył się
przełom. W Chełmcach natomiast, w tym roku 
przeprowadzono ścinkę poboczy wraz z odnowieniem 
rowów na znacznym odcinku drogi. 
 

W samym zaś Opatówku w tym roku 
zakończona została kompleksowa modernizacja ul. Św. 
Jana polegająca na wykonaniu nowej nawierzchni 
bitumicznej wraz z inwestycją chodnikową gdzie 
całkowity koszt inwestycji pochłonął ponad 192 tys. zł.
Tutaj z wielką satysfakcją należy odnotować, że
nareszcie po wielu latach zaniedbań udało się wraz 
z gminą (przy współfinansowaniu) wyremontować drogę
która, przypomnijmy znajduje się w centrum Opatówka. 
Należy jeszcze wspomnieć o inwestycji chodnikowej 
w miejscowości Rajsko a także o tym, że w najbliższych 
dniach został przeprowadzony remont zapomnianej 
przez dziesięciolecia drogi powiatowej do miejscowości 
Modła, tak bardzo ważnej dla mieszkańców; w minionym 
roku wykonany został także przepust w Cieni Pierwszej. 
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W tym roku Powiat Kaliski dofinansował wspólną
inwestycję na ulicy Parkowej w Opatówku w kwocie 60 
tys. zł. Należy dodać, że wzorem roku ubiegłego 
dofinansowano jednostki OSP Porwity, Cienia Druga, 
Cienia Pierwsza, Borów, Rajsko i Chełmce na ogólną
kwotę 10 tys. zł.
Mieczysław Łuczak 
Członek Zarządu Powiatu Kaliskiego 
 

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

SPOTKANIE Z TRADYCJĄ
PRZY WARZYWNYM STOLE 

 

Tegoroczne spotkanie z tradycją, popularny 
niegdyś Pyrczok, ze względu na rekordowe od lat 
zainteresowanie, został zorganizowany w hali sportowej 
w Opatówku. 
 

Podobnie jak w latach poprzednich, organizacją
zajął się Gminny Ośrodek Kultury w Opatówku, przy 
współpracy z Kołami Gospodyń Wiejskich z naszej 
gminy. Impreza została współfinansowana ze środków 
Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu "Prezen-
tacja lokalnej twórczości, kultywowanie miejscowych 
tradycji, obrzędów i zwyczajów; jak również języka 
regionalnego i gwary oraz potraw regionalnych". 

 

Na stołach królowały tradycyjne potrawy 
z warzyw m.in.: kapuśniak, sałatki warzywne, kopytka, 
bigos, kapusta z podana z fasolą "jaśkiem". Na koniec 
podano owoce i ciasta upieczone przez członkinie KGW. 
W skeczach i piosenkach zaprezentowali się przedsta-

wiciele mieszkańców Chełmc, Michałowa Drugiego 
i Trzeciego, Rajska i Opatówka. 

Kolacji towarzyszył bogaty wystrój sali. Wśród 
wystawionych przedmiotów podziwiać można było
dawne sprzęty gospodarstwa domowego, narzędzia 
używane przez naszych dziadów i pradziadów 
w rolnictwie i obejściu domowym, przedmioty rękodzieła
oraz dorodne warzywa i owoce z naszych sadów 
i ogrodów. Obok sprzętów wywieszono "podręczny" 

słownik wyrazów dziś rzadko słyszanych, np. rajka 
(rząd), redyska (rzodkiewka), rzodkie pyrki (zupa 
ziemnia-czana), butalina (pasta do butów) i wiele innych. 

W koszu przed wejściem organizatorzy 
przygotowali zestaw przepisów kulinarnych wg receptur 
naszych babć i matek. Stąd wiemy już jak przygotować
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kluski żelazne, pyrczoki, czerninę, polewkę czy zupę
dyniową.

Skoro wszystko było "na ludowo i regionalnie", 
to na ludową nutę zagrała kapela "Liskowianie" 
i "Furmany" z Gorzyc. Wszyscy bawili się wyśmienicie, 
a wśród gości był senator RP Piotr Kaleta, posłowie 
Leszek Aleksandrzak i Józef Racki, Starosta Kaliski 
Krzysztof Nosal, wójt Gminy Czajków Henryk Plichta 
radni powiatowi i gminy Opatówek, kierownicy 
jednostek, dyrektorzy szkół. Obecni byli również
zaproszeni przez organizatora sponsorzy, którzy od 
wielu lat wspomagają rzeczowo i finansowo imprezy 
organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury 
w Opatówku. 
 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku 
Mieczysława Jaskuła

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

MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW 
MŁODSZYCH W KOLARSTWIE 

 

Wielki sukces odnieśli zawodnicy Kaliskiego 
Towarzystwa Kolarskiego na rozegranych w piątek, 
18 września mistrzostwach Polski juniorów młodszych 
w jeździe dwójek i drużyn. Podczas zawodów ze startem 
i metą w Opatówku, kaliszanie: Tomasz Heitzman 

i Jakub Kaczmarek, trenowani przez Krzysztofa Perza, 
wywalczyli złoto i mistrzowski tytuł w wyścigu dwójkami 
na dystansie 15 km z czasem 20:33:79, a zaraz za nimi, 
z czasem 20:34:81 srebrny medal i wicemistrzostwo 
zdobyli - również kaliszanie: Eryk Latoń i Igor Krymski. 

W wyścigu drużynowym rozegranym również ze 
startem i metą w Opatówku, mistrzami Polski na 
dystansie 32 km została kaliska drużyna w składzie: 
Latoń Eryk, Krymski Igor, Heitzman Tomasz, Kaczmarek 
Jakub. 

W niedzielę, na tej samej trasie, rozegrano 
drużynowe szosowe mistrzostwa Polski. Do rywalizacji 
stanęły dwa kaliskie zespoły. Na dystansie 32 kilo-
metrów drużyna KTK w składzie: Sebastian Kurowski, 
Przemysław Kasperkiewicz, Patryk Mamoński i Damian 
Juszczak uzyskała piąty czas (na 19 startujących ekip), 
natomiast złoto - po ciężkiej walce i odrabianiu strat do 
ostatnich metrów wyścigu - zdobyli kaliszanie: Eryk 
Latoń, Igor Krymski, Tomasz Heitzman i Jakub Kaczma-
rek. Blisko trzeciego miejsca i brązowego medalu byli 
kaliscy juniorzy, którzy trenują po opieką Krzysztofa 
Dąbrowskiego. Mateusz Nowak, Piotr Wojciechowski, 
Adrian Marciniak i Andrzej Pawlaczyk zajęli ostatecznie 
4 miejsce. 
 

W sumie był to bardzo udany sezon dla kaliskich 
juniorów, w którym juniorzy młodsi wywalczyli 13 medali 
mistrzostw Polski na szosie i na torze. 
Szczegółowy komplet wyników z rozegranych 
mistrzostw Polski juniorów młodszych i jeździe dwójek 
i drużyn znajduje się na stronie internetowej gminy 
Opatówek www.opatowek.pl. 
 

Organizatorami Mistrzostw Polski byli: 
Kaliskie Towarzystwo Kolarskie w Kaliszu przy 
współpracy Wielkopolskiego Związku Kolarskiego 
w Kaliszu, Wójta Gminy Opatówek, Wójta Gminy 
Brzeziny, Starosty Kaliskiego, Związku Kultury Fizycznej 
Olimp w Warszawie 

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

JUBILEUSZ 
DIAMENTOWYCH GODÓW 

 

Na wniosek Wójta Gminy Opatówek Sebastiana 
Wardęckiego, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
przyznał Medal Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 
Państwu Cecylii i Franciszkowi Waszakom. Państwo 
Cecylia i Franciszek Waszakowie 60 lat temu złączeni 
węzłem małżeńskim wyruszyli na nową drogę życia. 
Przeszli ze sobą bardzo długą drogę "na dobre i na złe", 
drogę, która przed 60 laty została przypieczętowana 
aktem małżeństwa, a dzięki zrozumieniu, miłości 
i wytrwałości - okazała się słuszna. 
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30 października 2009 roku ceremonii wręczenia 
medalu dokonał Wójt Sebastian Wardęcki w obecności 
Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Opatówku Beaty 
Berezowskiej życząc Dostojnym Jubilatom wszelkiej 
pomyślności. Życzenia złożyła także obecna na 
uroczystości rodzina. 
 

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

RAJD ROWEROWY "BABIE LATO" 
 

Blisko 100 osób z terenu gminy Opatówek 
w dniu 12 września wzięło udział w Gminnym 
Profilaktycznym Rajdzie Rowerowym "Babie Lato 2009". 
Trasa rajdu przebiegała z Opatówka przez malownicze 
krajobrazy wsi Cienia Trzecia, Cienia Druga, Porwity do 
Chełmc. Uczestnicy rajdu zostali zapoznani z historią
Sanktuarium Matki Bożej Siewnej w Chełmcach przez 
kustosza ks. prałata Józefa Kwiatkowskiego. Każdy 
uczestnik został obdarowany przez ks. Kwiatkowskiego 
pamiątkowym obrazkiem z wizerunkiem obrazu Matki 
Bożej. Wszyscy miłośnicy dwóch kółek dzięki 
gościnności Zespołu Szkół w Chełmcach zostali podjęci 
wspaniałym bigosem, chlebem, napojami, owocami, 
zestawami warzywnymi przygotowanymi przez 
przedstawicielki miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich 
w osobach p. Elżbiety Sowy i p. Teresy Łazarek. 

Druhowie z OSP w Chełmcach, na czele z p. 
Henrykiem Łazarkiem przeprowadzili szereg rozgrywek 
sportowych oraz konkursy z zakresu wiedzy pożarniczej 
o charakterze profilaktycznym. Pozostałe gry i zabawy 
zostały przeprowadzone przez pracowników Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatówku i Świetlicy 
Środowiskowej "Słoneczko" w Opatówku. Uczestnicy 
rajdu niezwykle chętnie brali udział w każdej 
konkurencji. Zwycięzcą był każdy, ponieważ wszyscy 

otrzymali upominki, gadżety, maskotki, ksiązki, płyty 
DVD, bony usługowe salonu piękności i słodycze. 
Głównym celem rajdu było spędzenie wolnego czasu na 
świeżym powietrzu w miłej, rodzinnej atmosferze 
i promocja zdrowego stylu życia. Przewodnie hasło rajdu 
zostało urzeczywistnione w konkursie szydełkowym 
poprzez wykonanie nici babiego lata. Najstarszy 
uczestnik wycieczki miał 81 wiosen, natomiast 
najmłodszy 2 latka. 

Organizatorami rajdu byli: Gminny Ośrodek 
Kultury w Opatówku, Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Opatówku, Świetlica Środowiskowa 
Słoneczko w Opatówku, OSP w Chełmcach, OSP 
w Opatówku, Zespół Szkół w Chełmcach, KGW 
w Chełmcach. Został on zrealizowany w ramach 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. Ochotnicza Straż Pożarna 
w Opatówku oraz Posterunek Policji w Opatówku 
zabezpieczyli trasę rajdu, zapewniając bezpieczeństwo 
wszystkim uczestnikom. 

Szczególne wyrazy podziękowania należą się
dobrodziejom, dzięki których hojności została
zrealizowana turystyczna eskapada do Chełmc: 
Fundacja Haliny Sroczyńskiej, Gminna Spółdzielnia 
Samopomoc Chłopska w Opatówku, Bank Spółdzielczy 
Ziemi Kaliskiej w Opatówku, PRYZMAT sp. z o.o. 
w Kaliszu, p. Wiesław Rutkowski, p. Urszula Prus, 
p. Zofia Dziubek, p. Anna Laskowska Sklep MALWA, 
p. Ewa Kaźmierczak Salon Fryzjersko - Kosmetyczny, 
Firma REMICO, p. Jerzy Kościelak, p. Katarzyna 
Szkudlarek, p. Maciej Jasiorski, p. Ewa Brandebura, 
Firma Handlowa JOLEDA p. J. Traczyk i p. E. Pietura, 
p. Jerzy Kowalczyk, Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Opatówku. Organizatorzy 
i uczestnicy rajdu składają wyrazy podziękowania za 
bezinteresowną pomoc p. Magdalenie Sroczyńskiej 
i p. Jackowi Mazurowskiemu. 
 

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

WIADOMOŚCI BIBLIOTECZNE 
 

Spotkanie z prof. Jerzym Fiećko 
W dniu 17 września placówki w Opatówku 

noszące imię Gillerów gościły prof. Jerzego Fiećko 
z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

W Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillera 
profesor przedstawił sylwetkę Agatona Gillera - zesłańca 
syberyjskiego, historyka Syberii, aktywnego członka 
władz powstania styczniowego oraz pisarza i publicysty. 
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Młodzież z II i III klas gimnazjum z zainteresowaniem 
słuchała ciekawego wykładu o jednym ze swoich 
patronów. 

W godzinach popołudniowych prof. Jerzy Fiećko 
spotkał się z czytelnikami Gminnej Biblioteki Publicznej 
im. Braci Gillerów. Tematem wystąpienia była "Rosja 
w zesłańczych tekstach Agatona Gillera" i poglądy 
Agatona Gillera na ówczesną Rosję zawarte w jego 
syberyjskich pracach, a zwłaszcza w Opisaniu Zabajkal-
skiej Krainy w Syberii. Był to dzień szczególny - 70 rocz-
nica napaści Związku Radzieckiego na Polskę, dlatego 
temat był tym bardziej interesujący. Profesor Jerzy 
Fiećko porównywał poglądy Gillera z poglądami Adama 
Mickiewicza zawartymi w jego wykładach w College de 
France oraz z poglądami markiza Astolphe’a de Custine 
zawartymi w Listach z Rosji i Rosji w 1839 r. 
Tematyka gillerowska jest zawsze ciekawa dla opatów-
czan. Dlatego biblioteka będzie kontynuowała spotkania 
na temat Agatona i Stefana Gillerów. 
 

Jadwiga Miluśka-Stasiak 
 
Rajd do Rosochatki 

Rosochatka jest tajemniczym miejscem 
w okolicy Opatówka, gdzie bije źródło. Jeszcze przed 
II wojną światową woda z Rosochatki była uważana za 
najsmaczniejszą i mieszkańcy Opatówka używali jej 
w czasie różnych ważnych uroczystości. Przed świętami 
Wielkanocy przynosili ją do domów jako tzw. cichą
wodę.

Dziś wielu opatówczan nie wie, co to jest 
Rosochatka i gdzie się znajduje. Dlatego postanowiliśmy 
zorganizować 3 października rajd do tego urokliwego 
miejsca. Pogoda nie zachęcała do długiego spaceru, 
więc i uczestników było mniej niż na poprzednim rajdzie. 
Atmosfera była jednak prawdziwie turystyczna, 
a wesołej grupie rajdowiczów zaświeciło nawet słońce. 

Rosochatka jest własnością rodziny Spieżów, 
którzy są potomkami młynarskiego rodu zamieszku-
jącego to miejsce od pokoleń. Dzięki uprzejmości 
p. Barbary Spież mogliśmy dojść do Rosochatki 
i rozpalić ognisko. 

Rosochatka jest do dziś czynnym źródłem wody. 
Wśród okolicznych pól i łąk znajduje się nagłe
zagłębienie porośnięte różnorodną, bardzo gęstą
roślinnością. Z tego zagłębienia spod olbrzymiego pnia 
wierzby wypływają cienkie strużki wody, które 
rozszerzają się kilka metrów dalej tworząc wkrótce 

strumień płynący w kierunku pierwszego stawu. Wokół
rosną gęste drzewa i krzewy. 

Na łące blisko Rosochatki rozpaliliśmy ognisko, 
przy którym uczestnicy upiekli kiełbaski i inne smakołyki. 
Odczytaliśmy też fragment poematu Krótkie Curriculum 
Vitae Matyjasza co zwan był Kobeżnikiem na Wilczej 
Ustroni opisujący powstanie nazwy Rosochatka. Poeta 
przytoczył dwie wersje. Według jednej wybudowano tam 
chatkę umocowaną w pniach czterech rosnąco blisko 
siebie dębów, która rosła razem z drzewami. Według 
drugiej wersji chatka zbudowana z gałęzi i mchu 
srebrzyła się rosą o poranku. A my, patrząc na 
pozostałości starych, olbrzymich kiedyś wierzb nad 
Rosochatką pomyśleliśmy, że nazwa może pochodzić
od rosochatych wierzb, które przez wieki pochylały się
nad źródłem. 

Poemat Stefana z Opatówka jest napisany 
niełatwym dla dzisiejszego czytelnika językiem. Jednak 
wczytanie się w jego treść jest nagrodzone przeżyciem 
duchowym, jakie dają opisy przyrody, chatki, jej 
wystroju, bogactwa zwierzyny, polowania na wilki 
i wigilijnych tradycji. Zachęcam więc do przeczytania 
poematu, który można wypożyczyć w bibliotece 
w Opatówku. 
 

Jadwiga Miluśka-Stasiak 
 
Opatówek w barwach jesieni 

W ramach cyklu "Zabawy z książką", w piątkowe 
popołudnie 16 października, odbyły się pierwsze w tym 
roku szkolnym, zajęcia p.t. "Opatówek w barwach 
jesieni". Biblioteka zamieniła się w zaczarowaną krainę
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złotej polskiej jesieni. Mnóstwo kolorowych liści 
i kasztany stworzyły jesienną atmosferę. Dodatkową
inspiracją dla uczestników zajęć były rysunki Opatówka 
kaliskiego artysty-grafika Władysława Kościelniaka. 
Uczestników czekało pracowite popołudnie. Z liści 
tworzyli piękne bukiety róż, a potem wykonywali prace 
plastyczne przedstawiające naszą miejscowość 
w jesiennych barwach. Jak zwykle na tego typu 
spotkaniach, było czytanie jesiennych opowieści a także
zagadki o jesieni, które były przerywnikami w pracy nad 
tworzeniem bukietów róż.

Jesienne bukiety wykonane przez dzieci zdobią
ich domy, a w bibliotece, oprócz róż, można oglądać
wystawę prac dzieci. Nie był to konkurs plastyczny, 
a jednak z całą pewnością możemy stwierdzić, że
najpiękniejsze prace wykonały dzieci, które dużo
czytają.
Jadwiga Miluśka-Stasiak 
 
Spotkanie z Teresą Tomsią

27 października 2009 r. gościła w bibliotece 
w Opatówku Teresa Tomsia - poetka, autorka szkiców 
literackich i tekstów piosenek, animatorka kultury. 
Teresa Tomsia odwiedziła Opatówek już po raz czwarty. 
Spotkania autorskie i warsztaty literackie prowadzone 
z młodzieżą spotykały się zawsze z dużym 
zainteresowaniem. I tym razem było to interesujące 
spotkanie przybliżające słuchaczom niedostatecznie 
jeszcze znany i opisany rozdział naszej historii. 

Teresa Tomsia pochodzi z rodziny kresowej, 
która przeżyła deportację na Syberię, a po wojnie 
osiedliła się na Dolnym Śląsku i Pomorzu. Rodzinne 
dzieje, zwłaszcza okres wojny i pierwsze lata powojenne 
skłoniły pisarkę do napisania książki pt. Dom utracony, 
dom ocalony ukazującej przeżycia swojej matki, jej 
rodziców, rodziny i znajomych deportowanych ze swoich 
domów na Syberię, o katorżniczej pracy kobiet i dzieci, 
o głodzie, chorobach i poniżeniu. To także książka 
o powrocie do Polski i tworzeniu nowego domu oraz 
nostalgii za tym utraconym na zawsze. 

Książka zawiera wspomnienia poszczególnych 
członków rodziny i znajomych, fotografie, listy. Spoiwem 
poszczególnych rozdziałów są wiersze poetki. Staranne 
i estetyczne wydanie zachęca do zajrzenia do środka, 
a kiedy zaczyna się czytać, niełatwo jest się oderwać od 
lektury. 

Zachęcam do przeczytania książki, która jest 
w księgozbiorze biblioteki. 
 

Jadwiga Miluśka-Stasiak 

Podróż do świata książek 
Biblioteki naszej gminy od lat wspierają program 

"Cała Polska czyta dzieciom". Pragniemy dotrzeć do 
najmłodszych czytelników i ich rodziców przekonując, 
jak ważne jest czytanie i kontakt z książką. Masowa 
kultura, nadużywanie korzystania z telewizji i Internetu 
nie tylko zubożają duchowe życie, wyobraźnię
i wrażliwość młodych ludzi, ale mają także negatywny 
wpływ na ich zdrowie fizyczne, psychiczne i kontakty 
społeczne, zwłaszcza z rówieśnikami. 

Wiosną tego roku został ogłoszony konkurs 
czytelniczy dla uczniów szkół podstawowych. Zadaniem 
uczestników było przeczytanie 5 książek z kolekcji 23 
książek wybranych przez Fundację "Cała Polska czyta 
dzieciom" i tygodnik "Polityka". Bibliotekarze przygo-
towali pytania zgłoszonych przez młodzież książek 
i w ostatnich dniach października odbyły się eliminacje. 
Uczestnicy byli oceniani w dwóch kategoriach. 

W dniu 5 listopada odbyło się w Gminnej 
Bibliotece Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku 
podsumowanie konkursu. W kategorii uczniów klas I-III 
najlepszą znajomością lektur wykazał się Dawid 
Kasprzak ze Szkoły Podstawowej w Cieni Drugiej, 
trzecie miejsce zajęła Martyna Dziedzic ze Szkoły
Podstawowej w Sierzchowie, a wyróżnienie otrzymał
Damian Kliber z Cieni Drugiej. 

W kategorii uczniów klas IV-VI przyznano 
I nagrodę Maciejowi Kowalczykowi ze Szkoły
Podstawowej w Opatówku, który najbardziej wnikliwie ze 
wszystkich uczestników przeczytał wybrane książki, 
II nagrodę Kacprowi Rybce (obecnie uczeń gimnazjum, 
ale do konkursu przystąpił będąc w VI klasie Szkoły
Podstawowej w Opatówku), III nagrodę - Jakubowi 
Matysiakowi ze Szkoły Podstawowej w Opatówku. 
Wyróżnienie otrzymała Joanna Pomykała z Zespołu
Szkół w Tłokini Wielkiej. Ogólnie grupa starszych 
uczestników wykazała się lepszą znajomością
przeczytanych książek. 

Zwycięzcy konkursu otrzymali cenne nagrody 
książkowe, a pozostali uczestnicy książkowe nagrody 
pocieszenia, jako zachętę do dalszego czytania 
i uczestnictwa w kolejnych konkursach czytelniczych. 

Słodki poczęstunek dla uczestników ufundował
zaprzyjaźniony z naszą biblioteką autor popularnych 
książek o kocie Filemonie - Marek Nejman. 

Konkursy czytelnicze będą kontynuowane, a my 
apelujemy do młodzieży i do rodziców - zachowajcie 
rozsądek w korzystaniu z elektronicznych przekaźników 
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informacji, znajdźcie czas na czytanie, rodzinne 
i koleżeńskie spotkania i rozmowy. 
 

Jadwiga Miluśka-Stasiak 
 
Wycieczki Towarzystwa Przyjaciół Opatówka 

Towarzystwo Przyjaciół Opatówka liczy sobie 
prawie 20 lat. Od początku istnienia organizacji dużą 
popularnością cieszy się działalność turystyczno-krajo-
znawcza. Początkowo były to jednodniowe wycieczki, 
których niezapomnianym organizatorem był nieżyjący 
już Tadeusz Wojcieszak. Zwiedziliśmy wówczas wiele 
ciekawych miejsc w Wielkopolsce. Pan Tadeusz, 

zawsze pełen energii i humoru, zaskakiwał nas różnymi 
drobnymi niespodziankami, szczególnie zaś dbał
o najmłodszych uczestników wycieczek. To specjalnie 
dla nich zorganizował wyjazd do wrocławskiego ZOO 
i rejs po Odrze. Wycieczkom towarzyszyła kamera 
video, także nieżyjącego już Romana Wardęckiego. 
Później w zimowe wieczory na spotkaniach oglądaliśmy 
filmy, do których swoje komentarze dołączał Romuald 
Rogoziński. Z czasem zaczęliśmy planować dłuższe 
wyjazdy, ale okazało się, że trudno zebrać na nie 
odpowiednio dużą grupę uczestników. I tak nasza 
działalność krajoznawcza została na pewien czas 
ograniczona. 

Po kilku latach przywrócił ją Jan Kowalkiewicz, 
który właśnie zdobył licencję pilota wycieczek krajowych 
i zagranicznych. Na wycieczki organizowane przez 
siebie zaprosił także osoby spoza Towarzystwa. 
Okazało się to bardzo dobrym rozwiązaniem, gdyż
zaczęły zgłaszać się chętne osoby, które zżyły się
z naszą grupą i dzięki temu opłacało się zamawiać
autokar i wyjeżdżać nawet na kilkudniowe wycieczki. 

W latach 1997-2009 Jan Kowalkiewicz 
zorganizował 14 wyjazdów w różne strony Polski i za 
granicę. Były to głównie wycieczki kilkudniowe. W ich 
trakcie wędrowaliśmy po Tatrach, Beskidach, Bieszcza-
dach, Sudetach oraz po górach słowackich i czeskich. 
Zwiedzaliśmy Małopolskę, Mazury i Wybrzeże. Ogląda-
liśmy najciekawsze zakątki naszego kraju, uczestniczy-
liśmy w regionalnych uroczystościach i zabawach. 
Zwiedzaliśmy też miejsca pamięci i zabytki sakralne, 
także te należące do innych wyznań. Dwukrotnie 
odwiedziliśmy Pragę, Wilno i Troki. Zwiedzaliśmy Lwów, 
Zółkiew, Wiedeń, Bratysławę, Berlin, Poczdam i Drezno. 
W czasie naszych wypraw spotykaliśmy ciekawych 
ludzi, pasjonatów i regionalistów, poznawaliśmy dzieje 
miejsc i rodów. 

Każda wycieczka jest starannie przemyślana, by 
nie pominąć żadnego godnego zwiedzenia miejsca na 
trasie lub atrakcji turystycznej. Pomimo bogatego 
programu zwiedzania nie ma nerwowości ani pośpiechu. 
Są także chwile na odpoczynek, rozkoszowanie się
pięknem krajobrazu czy smakiem regionalnych potraw 
i napojów. W czasie każdej wycieczki jest uroczysta 
kolacja, kończąca się śpiewem i tańcami. Uczestnicy 
wycieczek doceniają to wszystko i stosują się do 
uzgodnionych zasad. Dlatego na naszych wycieczkach 
panuje pogodna i serdeczna atmosfera. Dla wielu 
uczestników oprócz poznawania nowych miejsc jest to 
także sposób na czynny odpoczynek. W czasie każdego 
wyjazdu planowany jest już następny. Co roku zgłasza 
się więcej chętnych i tworzą się coraz dłuższe listy 
rezerwowe. 

Nasze wycieczki, choć obejmują bogaty 
program zwiedzania, przyzwoite warunki noclegowe 
i dobre wyżywienie nie są drogie, ponieważ ich 
organizator pracuje społecznie. Jan Kowalkiewicz jest 
też pilotem innych wycieczek, i w czasie wielu lat pracy 
doskonale poznał atrakcje turystyczne na trasach oraz 
odpowiednie miejsca zakwaterowania i posiłków. 

Jan Kowalkiewicz należy do najbardziej 
oddanych członków Towarzystwa Przyjaciół Opatówka. 
Był jednym z założycieli tej organizacji i od początku 
pracował w redakcji czasopisma "Opatowianin", 
oczywiście społecznie, tak jak wszyscy. Opatowianin od 
pokoleń prawie całe życie związał z Opatówkiem i zna tu 
każdy najmniejszy nawet zakątek. Swoją wiedzą
i wspomnieniami dzielił się z czytelnikami 
"Opatowianina" w cyklu artykułów Spacerkiem po… 
Organizował też wycieczki rowerowe w okolice 
Opatówka, do których własnoręcznie sporządzał mapki. 
Jest autorem i realizatorem różnych przedsięwzięć 
Towarzystwa. Jego wielką pasją jest turystyka i w tej 
dziedzinie od wielu lat ma wielkie zasługi. 
 

Jadwiga Miluśka-Stasiak 
 
WSPOMNIENIA PIELGRZYMKOWE 
 

Jan Stasiak o pielgrzymce 
Wielu ludzi, pogłębiając wiarę, pielgrzymuje do 

miejsc świętych, do sanktuariów rozsianych po całym 
świecie. Dla nas, mieszkańców Opatówka, szczególnym 
miejscem jest Jasna Góra. Od niepamiętnych czasów 

pielgrzymowali tam nasi przodkowie niosąc na swoich 
barkach skromny bagaż, a w sercach wiarę, nadzieję
i prośbę. Wracali z tego miejsca ukojeni i odrodzeni 
duchowo. 
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Od ośmiu lat, w Grupie Oliwkowej, znów na 
Jasną Górę wędrują opatówczanie. Przyświecają im te 
same cele i doświadczają podobnych przeżyć. Nie będę
pisał o ich duchowych przeżyciach. Każdy doświadcza 
tego indywidualnie, każdy przeżywa inaczej udział we 
mszy świętej, inaczej wędrowanie. Jeden cieszy się, gdy 
świeci słońce, jeszcze inny, gdy pada deszcz. Każdy ma 
rację, dla każdego są to rekolekcje w drodze. 

Przygotowanie pielgrzymki i później sama 
wędrówka zbliżają do siebie uczestników, a wśród wielu 
wyzwalają społecznikowskie pasje i chęć pomagania 
innym. Nasz Zbawiciel uczy nas, że prawdziwa wielkość 
człowieka polega na służbie drugiemu człowiekowi. 
Dlatego chciałbym wspomnieć o osobach, które nie 
wędrowały z nami pieszo, ale z radością oczekiwały nas 
w miejscach postoju i odpoczynku. Zasługują one na 
szczególne uznanie, bo dzięki nim mogliśmy tuż po 
przyjściu na miejsce posilić się, ugasić pragnienie 
i opatrzyć obolałe nogi. 

Nie ma na świecie lepszej herbaty, lepszych 
kanapek, niż te, które robią Siostry: Lucyna 
Wojtaszkowa, Barbara Ciepluchowa, Bożena 
Kwiecińska i Jadwiga Woźniakowa. Rano wstawały
pierwsze, by przygotować dla nas śniadanie, 
a wieczorem kładły się spać ostatnie. Duże uznanie 
należy się Braciom z grupy transportowej: Zdzisławowi 
Gabarskiemu, Józefowi Grzesiakowi, Pawłowi 
Zielińskiemu, Edmundowi Szramowskiemu i Edwardowi 
Hadasiowi, którzy po przewiezieniu i rozładunku 
naszych bagaży pomagali w przygotowaniu posiłków. 
My, posileni, wypoczęci ruszaliśmy dalej, a oni sprzątali 
po nas miejsce postoju. 

Z wielkim szacunkiem będę zawsze wspominał
Edka Hadasia, który dźwigał tony bagażu. Tegoroczna 
pielgrzymka była Jego ostatnią ziemską wędrówką.
W Białej spaliśmy w jednym domu i w głowie mi się nie 
mieściło, że to ostatnie dni w Jego życiu. Był radosny 
i uśmiechnięty. Ja dopiero wstałem, a On już był gotowy 
do wykonywania swoich nielekkich czynności. To nie 
przypadek, że jego pogrzeb w Opatówku odbył się
w święto Matki Boskiej Częstochowskiej. Ja byłem 
wówczas w Świętej Lipce - Częstochowie północy. Tam 
go wspominałem, tam modliłem się o Jego wieczny 
spoczynek. Edek, niech Ci opatówecka ziemia lekką
będzie, a Twoja dusza niech wędruje po niebiańskich 
szlakach. 

Nieocenioną pomocą służyli pielgrzymom doktor 
Elżbieta Kawalowa i jej syn - Sławek. Nie rejestrowali ilu 
ludziom przynosili ulgę. Opatrywali brudne, spocone 
nogi i bolesne otarcia, mierzyli ciśnienie. Byli zawsze 
tam, gdzie potrzebowano ich pomocy. 

Wielkie słowa uznania należą się także naszej 
łączniczce - Iwonie Walczak i jej mężowi Zdzisławowi. 
Codziennie przejeżdżali setki kilometrów dowożąc
świeże pieczywo, wędliny, ogórki, smalec i inne produkty 
żywnościowe. Nic się nie zmarnowało. 

Już teraz myślimy o następnej wędrówce na 
Jasną Górę. Dlatego mam do Was Kochani serdeczną
prośbę: nie zapominajcie o nas, pielgrzymach w przysz-
łym roku. Spotkajmy się znowu 9 sierpnia 2010 r. Może
nasze bagaże będą lżejsze, nasze nogi bardziej 
odporne i na pewno z radością będziemy wchodzić
wszyscy razem na Jasną Górę, gdzie czekać będzie na 
nas Ta z wiersza Jana Lechonia: 
 

...przed którą dniem i nocą wciąż się światło świeci. 

Która perły masz od królów, złoto od rycerzy, 
W którą wierzy nawet taki, który w nic nie wierzy, 
 

Pielgrzym Grupy Oliwkowej - Jan Stasiak 
 

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

WIADOMOŚCI SZKOLNE 
 
GIMNAZJUM W OPATÓWKU 
 
Projekt 'e-szkoła Wielkopolska' 

Od marca tego roku Gimnazjum im. Agatona 
i Stefana Gillerów w Opatówku bierze udział w projekcie 
e-szkoła Wielkopolska - Twórczy uczeń, Twórczy 
nauczyciel realizowanym przez Ogólnopolską Fundację
Edukacji Komputerowej. 

Udział w projekcie rozpoczął się cyklem warsztatów 
specjalistycznych organizowanych przez OFEK dla 
szkolnych liderów projektu oraz nauczycieli zgłoszonych 
do realizacji projektu "Twórczy uczeń". Pani Elżbieta 
Wojciechowska jako szkolny lider projektu przepro-
wadziła 44 godziny szkoleń (w tym 24 godziny metodą
e-learningową) nauczycieli. Uczestnicy zajęć zapoznali 
się z platformą edukacyjną "Fronter" oraz nauczyciel.pl. 
Poznali nowoczesne formy nauczania z wykorzystaniem 
Internetu do łączności z uczniami. W najbliższym czasie 
dostęp do tych platform, oprócz nauczycieli i uczniów 
biorących udział w projekcie, uzyskają wszyscy pozostali 
uczniowie naszej szkoły. 
Projekt Twórczy uczeń polega na wykonaniu 5 projek-
tów. Projekty wymyślili uczniowie, którzy zgłosili się do 
projektu.  
Projekt: "Wyspa z marzeń" - czyli park, który ma 
przetrwać nie tylko we wspomnieniach. 

Grupa zatroskanych biologów z Opatówka 
pod opieką mgr Donaty Janiszewskiej-Marciniak, 
zamarzyła sobie zbudować "wyspę", na której można by 
zachować dotychczasową przyrodę w niezmienionym 
stanie i ograniczyć niewłaściwą działalność człowieka. 
Za miejsce naszej "wyspy" obraliśmy teren historycz-
nego parku w Opatówku. Gimnazjaliści prezentują
makietę, na której odtworzony został fragment parku 
w skali 1:500. Zaznaczone są tam najważniejsze obiekty 
przyrody, które można dzisiaj spotkać w parku. Każdy 
z nich jest dokładnie opisany. Zaznaczone są też ważne 
punkty architektury parkowej np. mostki. Każdy może
zapoznać się z historią parku, a także zobaczyć
w miniaturze jego obecny obraz. Makieta ma znamiona 
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interaktywnej. Zapoznaje uczniów, także ze zjawiskiem 
deszczu, procesem jego powstawania. Pokazuje jak 
ważna jest woda dla zespołu parkowego.  

Grupa matematyczna pod opieką mgr 
Dariusza Michalaka składa się z trzynastu uczniów klas 
drugich i trzecich gimnazjum. Nasz zespół realizuje 
temat: "Gimnazjalista dla szóstoklasisty". Przeprowa-
dzany przez nas projekt ma na celu przypomnieć
i utrwalić wiadomości szóstoklasistom, które poznali 
dotychczas w szkole. Zajęcia prowadzone są w nowa-
torski sposób w oparciu o ciekawe i zróżnicowane 
metody pracy. Szóstoklasiści wychodząc z tych zajęć 
mają mniejsze obawy przed czekającym ich na 
zakończenie roku szkolnego testem, a także są
zmotywowani do nauki przedmiotów matematyczno - 
przyrodniczych. 

Grupa Technicy pod opieką mgr inż. Elżbiety 
Wojciechowskiej składająca się z 12 uczniów klas 
trzecich gimnazjum zajęła się tematyką możliwości 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie 
naszej gminy oraz racjonalnym jej wykorzystaniem 
w gospodarstwie domowym. Najpierw uczniowie wybrali 
się na wycieczki po Opatówku poznając istniejące 
w okolicy odnawialne źródła energii: elektrownie 
wiatrowe w Cieni, biogazownię na terenie zakładów 
"Jutrzenka", zwrócili oni także uwagę, że wiele domów 
w naszej okolicy jest ocieplona. Zapoznali się również
z zasadą działania ogniw słonecznych, hydroelektrowni, 
rekuperatora, poznali zasady konstrukcji domu 
pasywnego.  
W Internecie wyszukali wiadomości na temat klas 
energetycznych domowych urządzeń i oświetlenia. 
Następnie zaprojektowali model domu pasywnego oraz 
modeli odnawialnych źródeł energii. Aktualnie makieta 
takiego domu jest w fazie budowy. Uczniowie wykonują
również wirtualny model takiego domu. Dzięki temu 
projektowi członkowie grupy poznali walory ekologiczne 
naszej gminy, pogłębili wiedzę na temat "czystej 
energii", oraz zasad jej oszczędzania. Uświadomili 
sobie, że jest wiele sposobów, aby żyć w czystym 
środowisku i to, czy takie będzie, zależy od ludzi, którzy 
mieszkają na tym terenie. Film z realizacji projektu oraz 
końcowy efekt będą opublikowane w Internecie. 

Grupa prowadzona przez mgr Anitę
Marciniak-Maciaszek prowadzi projekt pt. "Elektrownia 
wodna w naszej miejscowości". Zagadnienie, które 
wybraliśmy jako temat projektu dotyczy odnawialnych 
źródeł energii. Ze względu na to, że konwencjonalne 
źródła energii szkodzą środowisku i w końcu się
wyczerpią, już teraz trzeba szukać alternatywy - to hasło
było naszą myślą przewodnią. Rozpoczynając projekt, 
zebraliśmy informacje na temat zmian klimatycznych 
spowodowanych emisją dwutlenku węgla do atmosfery, 
odnawialnych źródeł energii: energia wody, wiatru, 
geotermalna, energia biomasy. Zastanawialiśmy się,
w jaki sposób można by produkować energię w naszym 
otoczeniu, tak aby nie przyczyniać się do emisji gazów 
cieplarnianych. 
Tak właśnie zrodził się temat naszego projektu, który 
brzmi: "Elektrownia wodna w naszej miejscowości". 
Efektem prac ma być makieta przedstawiająca 
elektrownię wodną w naszym otoczeniu. Chcieliśmy, aby 
nasz projekt odzwierciedlał rzeczywistość i dlatego 
poszukiwaliśmy odpowiedniego miejsca na lokalizację
elektrowni wodnej w naszej okolicy. W tym celu 

analizowaliśmy mapę gminy Opatówek, odwiedziliśmy 
bibliotekę gminną, wybraliśmy się również na spacer 
wzdłuż lokalnej rzeki. Celem wyprawy był stary młyn 
w Trojanowie. Grupa uznała, że miejsce, w którym 
znajdują się ruiny starego młyna najlepiej spełnia 
warunki pod budowę elektrowni wodnej. Dlatego 
budynek elektrowni na naszej makiecie będzie 
rekonstrukcją starego młyna w Trojanowie. Jednym 
z etapów projektu jest również obliczenie przypusz-
czalnej mocy z jaką mogłaby pracować taka mała
elektrownia. 
Byliśmy ciekawi, czy elektrownia na tak małej rzece 
może wyprodukować tyle energii, aby wystarczyło np: na 
oświetlenie opatóweckiego parku. Aby obliczyć moc 
takiej elektrowni trzeba znać natężenie przepływu rzeki, 
które wyznaczaliśmy doświadczalnie na kilku zajęciach 
w terenie. We wrześniu odbyliśmy wycieczkę do MEW 
na rzece Prośnie w Kaliszu. Dzięki tej wycieczce 
mieliśmy okazję lepiej zapoznać się z zasadą działania 
elektrowni. Aktualnie porządkujemy dane i jesteśmy na 
etapie montowania makiety.  

"Łowcy Pomysłów" to grupa 12 uczniów pod 
kierunkiem mgr Agnieszki Kowalczyk. Grupa podjęła
się wykonania przestrzennych, dynamicznych modeli 
zjawisk zachodzących w przyrodzie. Zadaniem każdego 
modelu jest wyjaśnienie i zaprezentowanie przebiegu 
danego zjawiska np. wybuchu wulkanu, powstawania 
wydm, zmiany linii brzegowej mórz na skutek efektu 
cieplarnianego, powstawania zjawisk krasowych. 
Modele zostały zaprezentowane na lekcji otwartej dla 
nauczycieli naszego gimnazjum w maju br. Pokaz został
udokumentowany na taśmie filmowej i zdjęciach. 
Autorzy projektów sporządzili opis każdego modelu, 
wyszukali informacje i zdjęcia zjawiska w rzeczywistości, 
a następnie zamieścili materiały wraz z fotografiami 
i opisem swych prac na udostępnionej szkole platformie 
internetowej Fronter. Efektem finalnym będzie 
stworzenie i opublikowanie strony internetowej, na której 
Łowcy Pomysłów z Gimnazjum im. Agatona i Stefana 
Gillerów w Opatówku, zaprezentują swe osiągnięcia. 
Projekt przewiduje przeprowadzenie 100 godzin 
dydaktycznych z czego ponad połowa spotkań to lekcje 
wirtualne przy użyciu Internetu i platformy edukacyjnej. 

Metoda nauczania promowana poprzez 
e-learning. Uczniowie posługują się różnorodnymi 
multimedialnymi metodami prezentacji zjawisk. Podczas 
zajęć opanowali umiejętność posługiwania się kamerą
cyfrową i obróbki obiektów multimedialnych. Dzięki 
bogatemu zasobowi narzędzi uczniowie komunikują się
ze sobą, wymieniają uwagi, dzielą się przemyśleniami 
dotyczącymi pracy. Efekty projektu, widoczne są już są
dostępne dla użytkowników platformy. W debatach na 
forum Frontera możemy przeczytać:

Sylwia Marczak: "na koniec lipca wyjechałam do Ustki, 
nad nasze polskie morze. Bardzo podobało mi się
wybrzeże klifowe, które tam zobaczyłam. Teraz mogłam 
porównać prawdziwy klif, z tym jaki zaprezentowały
moje koleżanki poprzez model. Myślę, że wiernie oddały
jego wygląd, dzięki ich prezentacji wiedziałam już jak on 
powstał ;)" 
 

Patrycja Sowa: "wszystkie elementy sprawiły, że model 
bardzo się spodobał, ponieważ opis słowny zawsze 
lepiej jest przyswajany przez słuchaczy, jeśli wszystko 
jest zobrazowane (…)" 
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Sara Łukasik: "najbardziej podobało mi się doskonałe
odzwierciedlenie prawdziwych zjawisk krasowych." 

Opracowana przez Łowców baza pomysłów 
zostanie opublikowana w Internecie by mogły skorzystać
z niej także inne szkoły. 
Partnerem Fundacji w realizacji projektów składających 
się na program e-szkoła Wielkopolska-2009 jest UAM 
w Poznaniu. Uniwersytet stworzył zespół naukowy. 
Opiekunem naszych projektów z ramienia uczelni jest 
prof. Stanisław Dylak. 14 czerwca profesor gościł
w naszym gimnazjum, gdzie spotkał się z dyrekcją,
uczniami i nauczycielami biorącymi udział w projekcie. 
Uczniowie przedstawili tematykę projektów oraz stopień
zaawansowania prac nad nimi. Zespoły pracują nad 
projektami do listopada 2009r. Wszystkie zgłoszone 
projekty wezmą udział w konkursie. Dla zwycięzców 
(zespołu uczniowskiego i nauczyciela prowadzącego) 
przewidziano cenne nagrody rzeczowe. 

Dziękujemy za pomoc w realizacji projektu 
władzom samorządowym gminy Opatówek, Muzeum 
Przemysłu w Opatówku, przedsiębiorstwu "Jutrzenka", 
rodzicom, panom Pawłowi Jarczewskiemu i Wojciechowi 
Sowie, panu Tomaszowi Kozaneckiemu za transport, 
wszystkim darczyńcom, którzy obdarowali nas 
materiałami potrzebnymi do budowy makiet oraz 
wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób pomogły
w jego wykonaniu. 
 
Dyrektor Gimnazjum w Opatówku 
Jolanta Pokojowa 
 
Uniwersytet gimnazjalisty 

Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów 
w Opatówku zostało zakwalifikowane do drugiej edycji 
(jedynego w Polsce) programu edukacyjnego 
"Uniwersytet Gimnazjalisty" realizowanego przez PWSZ 
w Kaliszu we współpracy z władzami samorządowymi. 

W środę 30 września dwudziestu uczniów klas 
drugich naszego gimnazjum wzięło udział w uroczystej 
inauguracji roku akademickiego 2009/2010. Aula 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława 
Wojciechowskiego zgromadziła nie tylko gimnazjalistów 
biorących udział w programie, ale także uczniów szkół
ponadgimnazjalnych, ponieważ program ten w tym roku 
rozszerzono o "Uniwersytet Licealisty". Wszystkich 
zebranych powitał prorektor kaliskiej PWSZ prof. dr hab. 
Stefan Kowal, z rąk którego uczniowie otrzymali indeksy 
i zostali pasowani na studentów. Uczestnicy 
z zaciekawieniem wysłuchali wykładu inauguracyjnego 

na temat: "E-learning niezbędnik we współczesnym 
świecie wiedzy, czyli jak się nowocześnie uczyć", 
wygłoszonego przez mgr. inż. Andrzeja Segułę.

W ramach programu uczniowie wezmą udział
w wykładach i zajęciach prowadzonych przez pracow-
ników naukowych PWSZ oraz zaproszonych gości. 
Specjalny wykład wygłosi prof. Zbigniew Lew Starowicz. 
W planach jest także wyjazd na Międzynarodowe Targi 
Książki do Krakowa. 

Dla naszych uczniów udział w programie to 
możliwość poszerzania wiedzy i zainteresowań, co 
z pewnością zaprocentuje w ich przyszłości. Dodatkową
atrakcję stanowi kontakt ze środowiskiem akademickim 
oraz poznanie tradycji i obyczajów studenckich. 

Uczniowie biorący udział w II edycji 
Uniwersytetu Gimnazjalisty: Justyna Ekert, Olimpia 
Śnieguła, Piotr Trzeciak, Patryk Jędrzejak, Anna 
Dybioch, Aleksandra Pietrowska, Paulina Pawlak, 
Tomasz Pietura, Grzegorz Janiak, Paulina Antczak, 
Dawid Molka, Szymon Jędrzejak, Marta Pejaś, Patryk 
Saganowski, Aleksandra Kaźmierczak, Anna 
Żebrowska, Kamil Nowakowski, Patryk Olejniczak, 
Aleksandra Rutowicz, Aleksandra Marciniak. 
 

Dyrektor Gimnazjum w Opatówku 
Jolanta Pokojowa 
 
Kawiarenka literacka 

W czwartek 22 października ulicami Opatówka 
przespacerowali się Agaton i Stefan Gillerowie. Nie 
byłoby w tym nic dziwnego, gdyby były to lata 30 XIX 
wieku. Tymczasem mamy rok 2009, a sławni bracia 
z Opatówka już dawno odeszli z tego świata. W tę
sentymentalną podróż z zaświatów do kraju lat 
dziecinnych zaprosili swoich patronów gimnazjaliści - 
członkowie koła teatralnego, chóru szkolnego oraz 
Szkolnego Klubu Europejskiego "Opatus". 

Podczas kolejnego wieczorku artystycznego 
z cyklu "Kawiarenka literacka", zorganizowanego 
w gimnazjum w Opatówku w czwartkowy wieczór, 
zaproszeni goście mogli bliżej poznać sylwetki Agatona 
i Stefana, których imię szkoła nosi od 15 maja br. 
Młodzież cytowała fragmenty listów rodziny Gillerów, 
uratowanych od zatracenia przez panią Jadwigę Miluśką
- Stasiak, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej 
im. Braci Gillerów w Opatówku. W ciekawej formie 
zaprezentowane były życiorysy obu braci: Stefana - 
pedagoga, poety, wychowawcy młodzieży kaliskiej, m.in. 
Stanisława Wojciechowskiego, przyszłego prezydenta 
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RP, oraz Agatona - działacza politycznego, członka 
rządu emigracyjnego, wielokrotnie więzionego i zesła-
nego na Syberię patrioty. Ich zasługami w krzewieniu 
polskości w czasach zaborów można by obdarzyć wielu 
ludzi. 

Kolejna część programu to popis gimnazjalistów, 
którzy tańczą poloneza, ćwiczą aerobik, recytują wiersze 
i śpiewają piosenki. Bracia Gillerowie mieli możliwość 
sami ocenić, czy dzisiejsza młodzież zasługuje na to, 
aby byli oni jej patronami. Jestem pewna, że uczniowie 
biorący udział w programie zdali ten egzamin wzorowo. 
Na szczególne wyróżnienie zasługuje dwóch uczniów 
klasy IIe: Patryk Olejniczak i Mariusz Kasprzak, 
odtwórcy głównych ról. Śpiewają, recytują, wcielają się
w postać swojego bohatera z łatwością godną podziwu. 

Przedstawienie trwało godzinę, a w jego 
przygotowanie zaangażowany był cały sztab ludzi. Nad 
oprawą muzyczną czuwała pani Anna Nowacka, 
nauczycielka muzyki. Piękna scenografia, m.in. 
zrekonstruowana zabytkowa brama opatowska, to 
zasługa nauczycielki plastyki, pani Joanny Litwin, z którą
współpracował pan Ryszard Pogorzelec - szkolna "złota 
rączka". Biografię braci Gillerów opracowała
nauczycielka historii, opiekunka SKE "Opatus", pani 
Bożena Banasiak. Układy taneczne przygotowała
nauczycielka wychowania fizycznego, pani Zofia 
Marciniak. Atmosferę kawiarnianą w holu szkoły
wyczarowały panie z obsługi, pod kierunkiem pani 
Gabrieli Wejman. Nad całością przedsięwzięcia czuwała
opiekunka koła teatralnego, nauczycielka języka 
polskiego, pani Honorata Warszewska. 

Szczególne podziękowania kierujemy w stronę
pani Jadwigi Miluśkiej - Stasiak, która od lat dba o to, 
aby pamięć o zasłużonych opatowianach nie zginęła. 
Goście Kawiarenki usłyszeli historię sprzed kilku lat, 
kiedy pani Jadwiga wraz z siostrą odnalazły w domu, 
niegdyś należącym do rodziny Gillerów, nieznaną dotąd
korespondencję, której fragmenty można było usłyszeć
w pierwszej części programu. 

Dziękujemy wszystkim, którzy poświęcili 
czwartkowy wieczór na spotkanie przy świecach, kawie, 
ciastku w gimnazjalnej "Kawiarence literackiej". Smuci 
jedynie fakt, że tak mało osób przyjęło zaproszenie, nie 
doceniając tym samym młodzieży, która w przygoto-
wanie godzinnego programu włożyła wiele serca, 
poświęcając niejednokrotnie swoje zainteresowania 
i czas przeznaczony na odpoczynek. 
 

Honorata Warszewska 
 

********** 
 

SZKOŁA PODSTAWOWA W OPATÓWKU 
 
Akcja sprzątania świata 

Podobnie, jak w ubiegłych latach, uczniowie klas 
0-VI Szkoły Podstawowej w Opatówku aktywnie 
i z wielkim zaangażowaniem włączyli się do akcji 
"Sprzątanie Świata", która w tym roku przypadła w dniu 
25 września. 

W ramach akcji dzieci uporządkowały teren 
w pobliżu szkoły, m.in. las i park. Ponadto w tym dniu 
uczniowie wzięli udział w zajęciach praktycznych 
dotyczących segregowania odpadów. Wykazali się przy 
tym dużą wiedzą i aktywnością, bez problemu poradzili 
sobie z właściwym segregowaniem odpadów, w związku 

z czym każda klasa otrzymała "Certyfikat ekologicznej 
klasy". Efektem całej akcji były worki pełne śmieci, które 
złożone zostały obok szkoły, a uczniowie obiecali, 
że zawsze będą się starali działać na rzecz ochrony 
przyrody. 
 

Lidia Antczak 
 
Dzień Edukacji Narodowej 

Dzień 14 października od lat niezmiennie jest 
obchodzony jako Święto Edukacji Narodowej, potocznie 
zwany Dniem Nauczyciela. Data ta została wybrana 
nieprzypadkowo, bowiem to właśnie 14 października 
1773 roku Sejm powołał do życia Komisję Edukacji 
Narodowej - pierwsze na świecie ministerstwo oświaty. 
W każdej szkole dzień ten jest okazją do wyrażenia 
wdzięczności nauczycielom za trud i poświęcenie 
włożone w pracę z dziećmi i młodzieżą. Tak jest 
i w naszej szkole. 

Dla każdego ucznia jest to dzień niezwykły. 
Chociaż nie był on dniem wolnym, nie strach było
przyjść do szkoły. Nauczyciele uśmiechnięci, uczniowie 
zrelaksowani - przecież lekcji nie będzie! Były za to 
spotkania z wychowawcami, bez książek i zeszytów, 
a później uroczysta akademia, którą przygotowali 
uczniowie klas IV pod opieką wychowawczyń - p. Marty 
Cygan i p. Anny Smolickiej. Na apelu obecni byli 
wszyscy nauczyciele i dyrekcja, pracownicy administracji 
oraz przedstawiciele Rady Rodziców. Swoją obecnością
zaszczycili nas również p. Stanisław Kuś - wiceprzewod-
niczący Rady Gminy i przewodniczący Komisji Oświaty, 
ks. prałat Władysław Czamara, p. Jadwiga Miluśka - 
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dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów 
w Opatówku, asp. szt. Andrzej Szwankowski - kierownik 
Posterunku Policji w Opatówku. Niezmiernie miło było
nam również gościć nauczycieli, którzy uczyli w naszej 
szkole przed laty i ze wzruszeniem obejrzeli występy 
potomków swoich wychowanków. 

Tradycyjnie nie zabrakło wierszyków i piosenek 
o nauczycielach i dla nauczycieli, którzy z prawdziwym 
zainteresowaniem obejrzeli program przygotowany 
specjalnie dla nich. Występy młodych aktorów 
nagrodzone zostały gromkimi brawami i podziękowa-
niami dyrektora. Głos zabrali również przybyli na 
uroczystość goście dziękując za występ młodym 
aktorom. Na zakończenie przygotowano słodki poczęs-
tunek dla grona pedagogicznego i przybyłych gości. 
Wszystko odbyło się w miłej atmosferze, a uśmiechu 
i wzruszeń na twarzach uczestników imprezy nie 
zabrakło. 
 

Anna Smolicka 
 
Rajdowa jesień

Jedną z form propagowania turystyki w naszej 
szkole jest wieloletnia już tradycja rajdów szkolnych, 
w których licznie biorą udział chętni uczniowie. 
Odbywają się one co roku jesienią.

W rajdzie pod hasłem "Barwy jesieni", zorganizowanym 
2 października, wzięło udział 113 uczniów naszej szkoły. 
Członkowie SKKT prowadzonego przez p. Dorotę
Skinder, w ramach przygotowań zapoznawali się
z wiadomościami z zakresu geografii i historii ziemi 
kaliskiej. Uczyli się także rozpoznawać drzewa i krzewy. 
Otuchy podczas rajdu na trasie Słoneczna - Rożdżały
dodawała im wesoła, turystyczna piosenka, do której 
samodzielnie ułożyli słowa. 

Na szczególne wyróżnienie zasługują uczniowie 
klasy III b, którzy przygotowali wyjątkowo piękne, 
jesienne stroje w pełni oddające nastrój i charakter 
imprezy. 9 członków SKKT zdobyło popularną Odznakę
Turystyki Pieszej (OTP). Wyróżnionym uczniom odznaki 
wręczył prezes kaliskiego Oddziału PTTK, a jedno-
cześnie dyrektor naszej szkoły, pan Mateusz Przyjazny. 
Nie zabrakło również wyzwań dla nauczycieli, którzy 
podczas konkurencji "Ciskanie piorunami" wcielali się
w rolę Zeusa. W tym konkursie zaszczytne I miejsce 
przypadło ex aeqvo pani Małgorzacie Nowickiej z SP 12 
oraz nauczycielce naszej szkoły, pani Anecie Cyl. 

Emocji nie zabrakło też 11 września, kiedy to 
uczniowie naszej szkoły wzięli udział w III rajdzie pod 

hasłem "Śladami Przodków" towarzyszącym XVII 
Europejskim Dniom Dziedzictwa Kulturowego w Kaliszu. 
Podczas przygotowań do rajdu członkowie SKKT 
zapoznali się z tematyką dotyczącą grodów, zamków 
i twierdz na terenie Kalisza i okolic. Uczennice klasy VI 
b, Weronika Matusiak i Aleksandra Laskowska, repre-
zentowały naszą szkołę w konkursie historyczno - 
geograficznym "Zabytkom na odsiecz! Szlakiem grodów, 
zamków i twierdz". Dziewczynki stanęły na wysokości 
zadania i zajęły zaszczytne I miejsce. Również
w klasyfikacji generalnej nasza drużyna "Włóczykije" 
zajęła I miejsce zdobywając Puchar Prezesa Kaliskiego 
Oddziału PTTK, pana Mateusza Przyjaznego. 

Nie ma wątpliwości, że rajdy są niezwykle cenną
i wartościową akcją, ponieważ pokazują naszym 
uczniom, jak można aktywnie i pożytecznie spędzać
wolny czas, motywują do zdobywania wiedzy, 
uświadamiają, jak piękne okolice nas otaczają
i z pewnością dostarczają dzieciom wielu wspaniałych 
wrażeń, przeżyć i emocji. 
 

Anna Smolicka, Dorota Skinder 
 
Ślubowanie pierwszoklasistów 

16 października w Szkole Podstawowej 
w Opatówku odbyła się uroczystość pasowania na 
ucznia. W tym roku szkolnym w poczet uczniów przyjęto 
46 pierwszoklasistów. Oprócz rodziców i dziadków 
uczniów, w uroczystości uczestniczyli przedstawiciele 
władz gminy, m.in. wiceprzewodniczący Rady Gminy, 
przewodniczący Komisji Oświaty - pan Stanisław Kuś,
Sekretarz Gminy - pan Krzysztof Dziedzic, a także
dyrektor Gimnazjum w Opatówku - pani Jolanta 
Pokojowa oraz przewodnicząca Rady Rodziców - pani 
Ewa Kaźmierczak. W oficjalnej części uroczystości, 
którą prowadziła wicedyrektor szkoły -pani Izabela 
Dubanowicz, nowo przyjęci uczniowie złożyli ślubowanie 
na sztandar szkoły oraz złożyli kwiaty pod tablicą
patrona szkoły. Aktu pasowania na ucznia dokonał
dyrektor szkoły - pan Mateusz Przyjazny, a z rąk
wychowawczyń pani Anny Karwowskiej i pani Iwony 
Walczak uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy. 

Pierwszaki udowodniły, że są odważne, kochają
swoją Ojczyznę, potrafią pięknie recytować wiersze 
i śpiewać piosenki podczas programu artystycznego 
przygotowanego pod bacznym okiem pań wychowaw-
czyń i przy współudziale uczennic z klasy IV: Joanny 
Kaciupy, Darii Skoniecznej, Darii Śnieguli, Alicji 
Jarczewskiej. Występ został nagrodzony wielkimi 
brawami. Na koniec przedstawiciele samorządu 
gminnego p. Krzysztof Dziedzic, p. Stanisław Kuś
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i p. Arkadiusz Łańduch wręczyli uczniom małe upominki 
- wyposażone piórniki szkolne. Jak zwykle nie zawiedli 
też rodzice pierwszoklasistów, którzy przygotowali dla 
dzieci upominki w postaci kompletów kredek i przyborów 
szkolnych, a dla wszystkich słodki poczęstunek. 
 

Iwona Walczak, Anna Karwowska 
 
Wydarzenia sportowe 

W roku szkolnym 2009/2010 rywalizację
sportową rozpoczęliśmy od sztafetowych biegów 
przełajowych w Koźminku. Nasza reprezentacja 
składająca się z 12 biegaczy (6 dziewcząt i 6 chłopców) 
swoim zaangażowaniem i siłą walki zdobyła awans do 
Mistrzostw Województwa w tej dyscyplinie. W Racocie, 
bo tam odbył się ostatni etap zawodów, nasi uczniowie 
w składzie: Weronika Humelt, Agata Gąsiorek, Justyna 
Kępa, Justyna Stępień, Karolina Kaźmierczak, 
Aleksandra Michalak, Maciej Charsche, Erwin i Tobiasz 
Grudzieccy, Mateusz Wojtaszek (VI a), Mateusz 
Wojtaszek (VI b) i Miłosz Kasprzycki, zdobyli drużynowo 
28 miejsce na 40 startujących szkół. Jest to bardzo 
dobry wynik, tym bardziej, że był to nasz debiut 
w biegach przełajowych na tak wysokim szczeblu. 

Oprócz zawodów drużynowych, uczniowie 
zaliczyli również indywidualne biegi przełajowe na 
szczeblu gminnym, które odbyły się na trasie Tłokinia - 
Rożdżały. Do rywalizacji zgłosili się reprezentanci ze 
wszystkich szkół naszej gminy (Chełmce, Cienia, 
Rajsko, Sierzchów, Tłokinia i Opatówek). Nasza szkoła
wywalczyła 5 medali: 2 złote (Miłosz Kasprzycki 
w kategorii chłopców rocznik 1998 i młodsze, Weronika 
Humelt w kategorii dziewcząt rocznik 1997), 2 srebrne 
(Maciej Charsche w kat. chłopców rocznik 1997, Justyna 
Kępa w kat. dziewcząt rocznik 1997) i 1 brązowy 
(Mateusz Wojtaszek (VIa) w kat. chłopców rocznik 
1997). Nagrodzeni awansowali do zawodów powia-
towych, które odbędą się wiosną 2010 roku. 

Jak każdego roku wzięliśmy udział w ulicznym 
"Biegu Ptolemeusza", który odbył się w Kaliszu. Po raz 
pierwszy w historii szkoły nasza reprezentacja, 
składająca się z 26 biegaczy, wywalczyła I miejsce 
w kategorii szkół podstawowych w ogólnej klasyfikacji. 
Najwyższe miejsca, jak również najwięcej punktów dla 
szkoły wywalczyli: Miłosz Kasprzycki, Wiktor Kiermasz, 
Maciej Charsche, Michał Knop. Tegorocznej jesieni 
(09.10) po raz pierwszy odbyły się także biegi 
przełajowe dla klas młodszych. Mali biegacze 
rywalizowali między sobą przy Zespole Szkół w Rajsku. 
Zawody okazały się strzałem w dziesiątkę. Dzieci 
z wielkim zapałem i chęcią współzawodnictwa stanęły
do walki o najwyższe miejsca. Nasi uczniowie wypadli 
wyśmienicie. Pierwsze miejsce i złote medale otrzymali: 
Adam Begert, Oliwia Juszczak, Adrian Kliber, srebrne 
medale: Paulina Gryczyńska, Miłosz Bugajny, Wiktor 
Kiermasz, Miłosz Kuciński i Julia Tomaszewska, 
a brązowy medal otrzymali Kacper Jasiński i Dawid 
Sobczak. 

Tego samego dnia starsza reprezentacja naszej 
szkoły w składzie: Patryk Nowicki, Kacper Wojtaszek, 
Mateusz Wojtaszek (VIb) i Wiktor Dogielski wzięła udział
w Turnieju Piłki Koszykowej organizowanym przez 
Kaliski Szkolny Związek Sportowy, Klub Koszykówki 
AZS OSRiR Kalisz i Ośrodek Sportu, Rehabilitacji 
i Rekreacji. Zawody cieszyły się dużą popularnością.
W kategorii szkół podstawowych zgłosiło się 16 drużyn. 

Nasi koszykarze zajęli II miejsce w grupie i poprzez swój 
udział wzbogacili szkołę o 20 piłek koszykowych. 

Do ważnych wydarzeń sportowych tej jesieni 
należy zaliczyć również udział Miłosza Kasprzyciego 
w dwuboju (pływanie 50m + bieg 1000m), który odbył się
na basenie "Delfin" oraz na boisku LA gimnazjum 
nr 9 i SP nr 14 w Kaliszu. Nasz reprezentant zajął 
I miejsce wyprzedzając znacznie swoich przeciwników. 
 

Joanna Kupczyk 
 
Podziękowanie dla rodziców 

Dzięki dużemu zaangażowaniu i hojności 
rodziców podczas festynu, który został zorganizowany 
przez Radę Rodziców w czerwcu, krótko po 
zakończeniu roku szkolnego, mogliśmy sobie pozwolić
na zorganizowanie zaplecza finansowego dla naszej 
szkoły. Z pieniędzy zebranych podczas imprezy oraz ze 

środków Rady Rodziców, zakupiono nowe meble do 
trzech pomieszczeń klasowych nauczania zintegrowa-
nego. Dzieci mogą korzystać z nowych ławek, krzeseł
i kolorowych szafek, co bez wątpienia wpływa na 
przyjemniejszą i bardziej komfortową naukę. Dodatkowo 
w salach 12, 13 oraz na korytarzu w przyziemiu 
zamontowano nowoczesne, energooszczędne oświe-
tlenie. Serdecznie dziękujemy rodzicom uczniów klasy Ia 
za zakup farby i odmalowanie klasy, w której zdobywają
wiedzę ich pociechy oraz rodzicom uczniów klasy IIIb za 
zakup farby z przeznaczeniem na odświeżenie klasy 
nr 32. Dziękujemy też panu Rafałowi Krawczakowi, który 
przekazał szkole odtwarzacz DVD oraz państwu 
Łuczakom za ufundowanie radiomagnetofonu. 

Cieszymy się, że możemy liczyć na pomoc 
i zaangażowanie ze strony rodziców. Po remontach 
przeprowadzonych w okresie wakacyjnym, nasza szkoła
staje się coraz bardziej kolorowa, a nauka w niej - 
bardziej komfortowa i jeszcze przyjemniejsza, również
dzięki Państwa pomocy. Wszystko to przecież dla 
naszego wspólnego dobra - dobra naszych dzieci. 
 

Anna Smolicka 
********** 

 
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHEŁMCACH 
 
Ślubowanie pierwszoklasistów 

20 października w Zespole Szkół im. Jana 
Pawła II w Chełmcach odbyło się uroczyste ślubowanie 
pierwszaków. Pasowania na ucznia dokonał dyrektor 
Tomasz Mikucki. Tegoroczna grupa 26 uczniów 
ślubowała uroczyście być dobrym Polakiem, dbać
o dobre imię klasy i szkoły oraz być wzorowym uczniem. 
Podczas części artystycznej uczniowie, przygotowani 
przez panią Violettę Różalską, zaprezentowali swoje 
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umiejętności recytatorskie i muzyczne. W tym dniu 
otrzymali również swój pierwszy, najważniejszy szkolny 
dokument - legitymację szkolną. W uroczystości udział

wzięli zaproszeni goście z Przewodniczącymi Rady 
Gminy Opatówek p. Andrzejem Michalskim i Stanis-
ławem Kusiem oraz Sekretarzem Gminy p. Krzysztofem 
Dziedzicem na czele. Dzieci zostały obdarowane 
upominkami ufundowanymi przez Wójta Gminy 
Opatówek p. Sebastiana Wardęckiego oraz Radę
Rodziców przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II 
w Chełmcach. 
 

Karolina Gramza 
 
Otwarcie świetlicy szkolnej 

Ślubowaniu klas pierwszych w Zespole Szkół
w Chełmcach w dniu 20 października towarzyszyło
uroczyste, długo oczekiwane wydarzenie. Było nim 
otwarcie świetlicy szkolnej wraz z punktem wydawania 
posiłków, pomieszczeniem kuchennym oraz toaletami. 
Uroczystego otwarcia dokonali przedstawiciele władz 
gminnych, a poświęcenia ks. Prałat Józef Kwiatkowski. 

Pomieszczenia są wyposażone w nowe stoliki, 
krzesełka, meble i sanitariaty oraz wyposażenie kuchni. 
Uczniowie mogą obecnie w komfortowych warunkach 
spędzić czas przed lekcjami, zjeść posiłek, obejrzeć
filmy dydaktyczne, odrobić lekcje czy pobawić się po 
zajęciach. W realizację stworzenia nowych warunków 
dla dzieci przebywających w świetlicy oraz korzysta-
jących ze szkolnych obiadów, było zaangażowanych 
wiele osób. Nie sposób ich wszystkich wymienić.
Szczególne podziękowania składam Wójtowi Gminy 

Opatówek p. Sebastianowi Wardęckiemu, p. Przewodni-
czącym Rady Rodziców Krystynie Jabłońskiej, Anecie 
Kalecie, Andrzejowi Wielińskiemu i Iwonie Maćkowiak, 
wszystkim sponsorom, rodzicom oraz firmom 
kierowanym przez p. Andrzeja Michalskiego, Józefa 
Pawlaka i Wojciecha Przepiórkę.
Dyrektor Zespołu Szkół w Chełmcach 
Tomasz Mikucki 
 
Uroczystości 11 listopada 

10 listopada, w przeddzień Święta Niepodle-
głości, w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Chełmcach 
uroczyście obchodzono tę ważną dla Polski datę. Apel 
przygotowali uczniowie klasy I gimnazjum pod opieką
p. Małgorzaty Bąkowskiej-Zając. Podczas akademii 
również wspaniale zaprezentowali się uczniowie wyko-
nujący pieśni patriotyczne kierowani przez p. Damiana 
Pyrka. Natomiast w środę 11 listopada delegacja 
uczniów naszej szkoły wraz z dyrektorem p. Tomaszem 
Mikuckim uczestniczyła we mszy świętej w intencji 
Ojczyzny odprawionej w kościele parafialnym 
w Chełmcach. 
 

Karolina Gramza 
 

********** 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W TŁOKINI WIELKIEJ 
 
Dzień Edukacji Narodowej 

Dzień Edukacji Narodowej pozwala w szcze-
gólny sposób podziękować tym, których pracy na co 
dzień nie można przeoczyć. Dużą część życia człowiek 
spędza w szkole, gdzie pierwszymi przewodnikami 
w zdobywaniu wiedzy są nauczyciele. Dlatego w wielu 
szkołach w Polsce ten dzień różnił się od innych. 

Zespół Szkół w Tłokini Wielkiej świętowanie 
rozpoczął od uroczystego ślubowania klasy I gimnazjum. 
Uczniowie otrzymali legitymacje poświadczające status 
gimnazjalisty oraz pamiątkowe dyplomy. Natomiast 
podczas akademii mogli się oni wykazać swoimi 
zdolnościami artystycznymi. Klasa I gimnazjum, której 
wychowawcą jest p. Agnieszka Madziała, w zabawny 
sposób przedstawiła rzeczywistość szkolną. Na zakoń-
czenie uczniowie podziękowali nauczycielom za ich trud 
i wręczyli kwiaty dyrektor p. Teresie Kobierskiej, 
zaproszonym gościom oraz pozostałym pedagogom. 

Z okazji Dnia Nauczyciela szczerze i od serca 
życzymy mnóstwo zadowolenia z pracy, więcej 
odpoczynku, a przede wszystkim dużo zdrowia i radości 
każdego dnia. 
 

Uczniowie Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej 
 
Ślubowanie pierwszej klasy 

Rozpoczęcie nauki w szkole jest ogromnym 
przeżyciem dla dziecka i jego rodziców. Maluchy 
poznają nowe środowisko i wśród poznanych osób chcą
znaleźć swoje miejsce. Pierwszakom ze Szkoły
Podstawowej w Tłokini Wielkiej data 5 listopada utkwi 
w pamięci do końca życia. Tego dnia zostali oni 
pasowani na uczniów podczas uroczystości ślubowania. 
W tej podniosłej chwili, dzieciom towarzyszyli: rodzice, 
dyrektor szkoły - p. Teresa Kobierska, wychowawczyni - 
p. Maria Jolanta Tomasiuk, Sekretarz Gminy Opatówek - 
p. Krzysztof Dziedzic, Wiceprzewodniczący Rady Gminy 
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- p. Stanisław Kuś, przewodnicząca Rady Rodziców - 
p. Agata Byler, nauczyciele oraz dzieci z klas młodszych 
i starszych, które brały udział w części artystycznej. 

Kulminacyjnym punktem był moment, kiedy 
pierwszoklasiści powtarzali dzielnie tekst ślubowania, 
a ich rodzice składali przyrzeczenie. W chwili gdy dzieci 
cieszyły się, że są już prawdziwymi uczniami, rodzicom 
zakręciła się łezka w oku, ponieważ ich małe pociechy 
nie są już przedszkolakami, lecz czeka ich teraz wiele 
obowiązków, ale też wiele satysfakcji z osiągnięć. Nasi 
najmłodsi uczniowie zostali obdarowani przez 
przedstawicieli samorządu gminy, radę rodziców oraz 
starszych kolegów prezentami na dobry początek ich 
edukacji. Oprócz tego czekała ich niespodzianka - 
wspólne zabawy oraz "szalone malowanie" z klasą VI 
i wychowawczyniami - p. Marią Jolanta Tomasiuk oraz 
p. Anną Macke. Pierwszakom gratulujemy i życzymy 
wielu sukcesów w nauce. 
 

Grono pedagogiczne oraz uczniowie  
Szkoły Podstawowej w Tłokini Wielkiej 
 
Akcja sprzątania świata 

Zespół Szkół w Tłokini Wielkiej, podobnie jak 
w latach poprzednich, uczestniczył w akcji "Sprzątanie 
Świata", która odbyła się 18 września br. Uczniowie 
wszystkich klas wraz z nauczycielami ochoczo zabrali 
się do pracy. Każdej klasie został przydzielony inny 
teren. Najmłodsi uczniowie z pomocą kolegów 
z gimnazjum dokładnie posprzątali teren szkoły. 
Pozostała młodzież zaś wybrała się do lasu na 
Słoneczną i tam zebrała śmieci, które zanieczyszczały
uroczą okolicę. Efektem pracy wszystkich uczniów były
worki pełne śmieci. 

Sprzątanie miało nie tylko charakter ciężkiej 
pracy, ale także wspaniałej zabawy. Taka forma 
edukacji uczy odpowiedzialności i samodzielnego 
działania. Pobudza inicjatywę i pomysłowość, rodzi 
zdrową rywalizację w słusznej sprawie. Mamy wielką
nadzieję, że tego typu akcje zaowocują chęcią
codziennego dbania o środowisko i udowodnią, że są
niezwykle pożytecznym narzędziem w procesie edukacji 
młodego pokolenia. 
 

Izabela Olszewska 
 
Akcja czytania bajek 

Bajki to najbliższe dziecku utwory, w których 
świat realny miesza się z fantastycznym i razem tworzą
zrozumiałą rzeczywistość. W świecie bajek można 

spotkać przyjaciół, przeżyć wspaniałe przygody. 
W obecnym roku szkolnym akcję "Bajka na słoneczne 
i deszczowe dni" rozpoczęły panie Magdalena Misiak 

i Renata Pilas, mamy naszych uczennic. Wraz z ucznia-
mi oddziału przedszkolnego i nauczania początkowego 
przeniosły się w magiczne chwile dzieciństwa. 
 

Marlena Pilarczyk, Renata Szlenkier 
 
Święto Niepodległości 

11 listopada - Święto Niepodległości, to 
zdecydowanie najważniejsze polskie święto narodowe. 
W tym roku obchodzimy 91. rocznicę odzyskania 
wolności. Tradycyjnie, uczniowie z Zespołu Szkół
w Tłokini Wielkiej, wspólnie z p. Anną Macniak oraz 
p. Marleną Pilarczyk przygotowali akademię, aby 
upamiętnić tę wyjątkową rocznicę. Podczas uroczystości 
chór wykonał pieśni patriotyczne i legionowe związane 
od tak dawna z historią naszego narodu. Całości 
dopełniały utwory o ojczyźnie, walce i wolności 
wyrecytowane przez dzieci i młodzież. Tłem montażu
słowno-muzycznego był pokaz multimedialny, składa-
jący się z odpowiednio dobranych reprodukcji obrazów, 
zdjęć oraz slajdów z ważnymi dla naszego narodu 
datami. Miał on przybliżyć trudną drogę Polaków do 
niepodległości, prowadzącą przez kolejne zrywy 
powstańcze. 

Uczniowie z powagą i należytym szacunkiem 
wysłuchali całego programu. Była to kolejna żywa lekcja 
historii w naszej szkole. Zarówno uczniowie jak 
i nauczyciele spontanicznie włączali się do śpiewu. 
Stworzyło to niepowtarzalną atmosferę spotkania. 
Nastrój zadumy nad losami Polski mogliśmy przeżywać
jeszcze podczas mszy św. w kościele parafialnym 
p.w. św. Jakuba w Tłokini Kościelnej. W świątyni, licznie 
zgromadzeni wierni, w tym uczniowie z naszej szkoły, 
modlili się o naszą Ojczyznę i o pokój na całym świecie. 
W przebieg Eucharystii zaangażowali się gimnazjaliści, 
orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej z Tłokini Wielkiej 
oraz delegacje ze sztandarami ze Szkoły Podstawowej 
w Tłokini Wielkiej, a także OSP Zduny. 
 

Dyrektor Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej 
Teresa Kobierska 
 
Wszystkich Świętych 

Pierwszego listopada ludzie gromadzą się na 
cmentarzach, aby uczcić pamięć zmarłych. Przed tym 
dniem wszyscy spieszą na groby swoich bliskich. Także
uczniowie ze szkoły w Tłokini Wielkiej pamiętali 
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o zmarłych nauczycielach i żołnierzach. Młodzież,
wspólnie z opiekunami, panią Marią Jolantą Marciniak 
oraz Rafałem Mrozińskim, wybrali się na cmentarz 
parafialny w Tłokini Kościelnej po to, aby posprzątać
i zaświecić lampki na grobach osób zasłużonych dla 
naszej szkoły i naszej Ojczyzny. W niedzielę, po mszy 
świętej, wierni mogli zapalić znicz na udekorowanych 
pomnikach. Dziękujemy wszystkim za pamięć.
Izabela Olszewska 

 
********** 

 
ZESPÓŁ SZKÓŁ W RAJSKU 
 
Dzień Edukacji Narodowej 

14 października o godzinie 900 w naszej szkole 
obchodzone było święto nauczycieli i innych pracow-
ników szkoły. Wśród zaproszonych gości był także
wiceprzewodniczący Rady Gminy oraz przewodniczący 
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia p. Stanisław 
Kuś. Uroczystość rozpoczęła się od przyjęcia 
pierwszaków w poczet uczniów Szkoły Podstawowej 
w Rajsku. Najmłodsi przedstawiciele społeczności 
szkolnej musieli wykazać się nie lada talentem i odwagą,
by wystąpić przed licznie zebraną publicznością. Nad 
prawidłowym przebiegiem przedstawienia czuwała
wychowawczyni, p. Agata Wegner. Pierwszoklasiści 
zostali uroczyście powitani przez panią dyrektor 
Honoratę Wolniaczyk i pasowani na uczniów. 

 

Swoje życzenia dla najmłodszych przekazał
także p. Stanisław Kuś, który wręczył maluchom 
wyprawki ufundowane przez Wójta Gminy Opatówek 
p. Sebastiana Wardęckiego. Wszystkie pierwszaki były
niezwykle przejęte, ale zaprezentowały się wspaniale. 
 

Później przyszedł czas na starszych uczniów, 
którzy pod okiem pań Agnieszki Wosiek i Elżbiety 
Wosiek poprowadzili galę rozdania "Rajskich 
Jabłuszek". Nagrody przydzielane były w wielu 
ciekawych kategoriach, a "statuetki" wręczały znane 
z ekranów telewizyjnych gwiazdy, m.in. siostra Bożenka 
z Na dobre i na złe, Michał Wiśniewski, Kuba 
Wojewódzki czy Kayah. Wszyscy świetnie się bawili, 
a na zakończenie uroczystości każdy pracownik szkoły
otrzymał drobny upominek od samorządu uczniows-
kiego. 
 

p. Małgorzata Burdelak 

Biegi przełajowe 
W piątek 9 października w Zespole Szkół

w Rajsku po raz pierwszy w historii odbyły się
Mistrzostwa Gminy w Biegach Przełajowych dla klas 
1-3. Łącznie wystartowało 92 zawodników z klas 1 - 3 ze 
szkół podstawowych w Cieni Drugiej, Sierzchowie, 
Opatówku i Rajsku. Wszyscy, którzy zajęli pierwsze 
3 miejsca, otrzymali medale i dyplomy. Zawody cieszyły
się dużym zainteresowaniem, wszyscy obecni doszli do 
wniosku, że należy je powtórzyć w przyszłym roku. 

 
22 października 2009 roku w lesie w Rożdża-

łach miały miejsce Mistrzostwa Gminy w Biegach 
Przełajowych. Nasi uczniowie zajęli tam bardzo wysokie 
lokaty. 
 
Angelika Filipiak (rocznik 1998 i młodsze) zajęła
I miejsce 
Klaudia Bielawska (rocznik 1998 i młodsze) zajęła
II miejsce 
Alina Szczupak (rocznik 1994) - I miejsce 
Marta Białek (rocznik 1994) - III miejsce 
Jakub Domagalski (rocznik 1998 i młodsi) - zajął 
III miejsce 
Konrad Filipiak (rocznik 1997) - I miejsce 
Mateusz Nowak (rocznik 1995-1996) - I miejsce 
Patryk Tomczyński (rocznik 1994) - I miejsce 
 

Nasi biegacze popisali się swoimi umiejętnoś-
ciami również podczas Biegów Ulicznych imienia 
K. Ptolemeusza w Kaliszu. Uczeń naszego gimnazjum 
Patryk Tomczyński uzyskał 2 wynik, a Konrad Filipiak 
z klasy VI szkoły podstawowej przybiegł pierwszy na 
metę w swojej kategorii. W klasyfikacji końcowej 
Gimnazjum z Rajska uplasowało się na 2 miejscu, 
otrzymując puchar. 
 

28 października chłopcy z klasy VI wygrali 
Mistrzostwa Gminy w Piłce Nożnej, które odbyły się
w Opatówku. Czekamy na ich dalsze sukcesy. 
 

Ilona Gaczyńska z klasy I gimnazjum zdobyła
III miejsce w etapie powiatowym konkursu plastycznego 
na plakat pod hasłem "Nie daj szansy AIDS" ogłoszo-
nym w ramach Multimedialnej Kampanii Społecznej na 
lata 2008-2009 "Wróć bez HIV". 
 
Małgorzata Burdelak 
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W szkolnej bibliotece 
Konkursy

Bardzo pracowicie rozpoczął się nowy rok 
szkolny dla naszej biblioteki. We wrześniu został
zorganizowany konkurs dla uczniów klasy V, zatytuło-
wany "Jestem użytkownikiem biblioteki szkolnej". 
Zwycięzcę wyłoniono drogą losowania, gdyż wszystkie 
odpowiedzi, jakich udzielili uczestnicy były poprawne. 
Los uśmiechnął się do Angeliki Świerek, która otrzymała
nagrodę książkową.

W październiku natomiast, pani bibliotekarka 
przeprowadziła konkurs plastyczny pt.: Ilustracja do 
dowolnej książki "Martynka". W tym konkursie udział
wzięli uczniowie z klas II i III SP. Komisja spośród 
wszystkich prac wyłoniła najładniejsze i najciekawsze. 
Dwa pierwsze miejsca przyznano pracom: Piotra 
Piekarskiego (z kl. III) i Beaty Nowak (z kl. II). 
Wyróżnienia otrzymali: Weronika Filipiak, Konrad 
Szczot, Marta Kucharska, Katarzyna Antczak, Amelia 
Korbacz z kl. III oraz Katarzyna Bielawska, Zuzanna 
Tośta, Sylwia Matuszak, Katarzyna Wojciechowska, 
Marek Łuczak, Justyna Antczak i Zuzanna Świerek 
z klasy II. 

5 listopada 2009r. w Gminnej Bibliotece 
Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku miało miejsce 
uroczyste podsumowanie konkursu czytelniczego 

pt.: "Podróż do Świata 
Książek". Celem kon-
kursu było rozbudzenie 
zamiłowania do czytania. 
Dzieci miały do przeczy-
tania 5 dowolnych pozycji 
z zestawu książek z ko-
lekcji "Cała Polska Czyta 
Dzieciom", następnie od-
powiadały na 25 pytań ze 
znajomości ich treści. 
W konkursie brały udział
dzieci ze szkół podsta-

wowych w Cieni II, Tłokini Wielkiej, Opatówka, Sierz-
chowa i Rajska. Uczennice z naszej szkoły to: Katarzyna 
Kopeć i Sandra Jeżyk obie z klasy IV. 
 

Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych.
23 października biblioteka szkolna obchodziła

swoje święto. Z tej okazji była odświętnie udekorowana, 
a uczennice z kl. IV SP i I Gim. przedstawiły część 
artystyczną. Po przedstawieniu uczniowie mogli 
zwiedzić bibliotekę i obejrzeć wystawę zrobioną
z książek J. Brzechwy, J. Tuwima i D. Wawiłow. Taki 
dzień to doskonała okazja, by zainteresować uczniów 
działaniami biblioteki. 
 
Pasowanie na czytelnika 

28 października 2009 roku obyło się uroczyste 
pasowanie na czytelnika. W uroczystości tej wzięli udział
wszyscy uczniowie klasy l wraz z wychowawczynią
p. Agatą Wegner oraz uczniowie klasy V z p. Arturem 
Jarkiem. Pierwszoklasiści zostali zapoznani z regula-
minem biblioteki i zasadami wypożyczania. Następnie 
dzieci obejrzały część artystyczną pt.: "Witajcie 
w bibliotece" przygotowaną przez uczniów klasy V. 

Po obejrzeniu i wysłuchaniu przedstawienia 
pierwszoklasiści złożyli uroczyste przyrzeczenie: 
"Ja uczeń klasy l SP w Rajsku uroczyście obiecuję, że
będę szanować książki. One pomagają nam w nauce 

i pracy, uczą miłości do ludzi i Ojczyzny, wskazują drogę
do każdego celu". Po tym ważnym przyrzeczeniu każdy 
pierwszoklasista został uroczyście pasowany przez 
panią bibliotekarkę książką na nowego czytelnika naszej 
szkolnej biblioteki. Na pamiątkę tej uroczystości każdy 

otrzymał zakładkę i opaskę na głowę, na których 
wypisane były "prośby książki", przygotowane przez 
koleżanki z klasy V. Celem tej uroczystości była reklama 
szkolnej biblioteki i zachęcenie najmłodszych uczniów 
do korzystania z jej zbiorów. 
 

Danuta Sieradzka, Małgorzata Burdelak 

********** 
 

SZKOŁA PODSTAWOWA W CIENI DRUGIEJ 
 
Ślubowanie pierwszoklasistów 

Dnia 4 listopada odbyło się w Szkole 
Podstawowej w Cieni Drugiej uroczyste ślubowanie 
uczniów klasy I, przygotowane przez panią mgr Beatę
Pietrowską. Swoją obecnością zaszczycili nas sekretarz 
Gminy pan Krzysztof Dziedzic, wiceprzewodniczący 
Rady Gminy i przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, 
Sportu i Zdrowia pan Stanisław Kuś oraz radny gminy 
Opatówek pan Jarosław Kłysz, a także przewodnicząca 
Rady Rodziców pani Agnieszka Kłysz. W tym roku na 
ślubowanie naszych uczniów przybyli posłańcy 

panującej pory roku - Pani Jesieni. Przybyli oni, aby 
sprawdzić, czy dzieci są odpowiednio przygotowane do 
złożenia uroczystego ślubowania. Przybysze poddali 
dzieci trzem próbom. Wszystkie próby uczniowie 
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przeszli pomyślnie, wykazali się wiedzą, sprawnością
fizyczną i odwagą. Dzieci złożyły uroczyste ślubowanie, 
a następnie dyrektor szkoły pani mgr Olga Woźniak 
pasowała dzieci na uczniów naszej szkoły. Pan 
Krzysztof Dziedzic odebrał ślubowanie rodziców, 
a następnie razem z panem Stanisławem Kusiem 
wręczyli naszym najmłodszym uczniom upominki od 
Wójta i Rady Gminy Opatówek. Upominki jak co roku 
przygotował także dla dzieci pan Jarosław Kłysz. 
Zwieńczeniem tego uroczystego wydarzenia był słodki 
poczęstunek przygotowany przez rodziców uczniów 
klasy I. 
 

Agnieszka Nieborak 
********** 

 
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W OPATÓWKU 
 
AUTOCHODZIK DLA PRZEDSZKOLAKÓW 

W dniu 29 października w Publicznym 
Przedszkolu w Opatówku odbyło się uroczyste 
przekazanie "Autochodzika", który służyć będzie do 
prowadzenia zajęć z wychowania komunikacyjnego. 
Jest to kolorowy zestaw edukacyjny, składający się
z ponad 100 elementów (autka, znaki drogowe, 
sygnalizatory, kamizelki itp.) mieszczący się w przenoś-
nej torbie, która po rozpakowaniu tworzy namiot. Może
on być stacją benzynową, warsztatem naprawczym, 
kawiarnią. Wartość bezpłatnie przekazanego zestawu 
szacuje się na ok. 4 tys. zł. Fundatorem tej pomocy 
dydaktycznej jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu 
Drogowego w Kaliszu wraz z dyrektorem Stanisławem 
Piotrowskim. 

Dzieci, pod kierunkiem swojej wychowawczyni, 
przygotowały krótki program artystyczny, który 
wzbogacił sam akt przekazania zestawu. Na uroczys-
tość, oprócz przedstawiciela WORD-u, przybyli: Wójt 
Gminy - Sebastian Wardęcki, Sekretarz Gminy - 
Krzysztof Dziedzic, radny - Mariusz Małoburski, dyrektor 
ZEAS - Arkadiusz Łańduch oraz przedstawiciele 
rodziców. Gospodarzem i organizatorem spotkania była
Mirosława Gałach - dyrektor Publicznego Przedszkola, 
która w imieniu dzieci i swoim serdecznie podziękowała
za tak cenny prezent. Podkreśliła, że dzięki wielofunkcyj-
ności tego zestawu wszystkie grupy wiekowe będą
mogły uczyć się poprawnego zachowania na drogach 
oraz zostaną uświadomione o zagrożeniach związanych 
z uczestnictwem w ruchem drogowym. Nadmieniła, że
nauka poprzez zabawę, dla dzieci w tym wieku, jest 
niezwykle efektywna i ciekawa. 

PROJEKT "DAĆ SZANSĘ MŁODYM" 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej 

Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie 
aktywnej integracji 

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

 

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

Projekt ma na celu zwiększenie motywacji do działania 
i rozwijanie aktywnych form integracji społecznej mło-
dzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym poprzez 
pracę z pracownikami socjalnymi, psychologiem, peda-
gogiem, terapeutą, doradcą zawodowym i socjologiem. 
 

Termin realizacji projektu 01.01.2009r. - 31.12.2009r. 
 

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

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

OGŁOSZENIA 
 

Wójt Gminy Opatówek informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 
Gminy w Opatówku (parter) został wywieszony wykaz nieruchomości 
stanowiących własność gminy Opatówek przeznaczonych do oddania 
w najem na okres do 3 lat. 

 

********** 
 

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 obsługuje p. Andrzej Olczak, tel. 605-
071-153. 

 

********** 
 

Świadczenia rodzinne 
W związku ze zmianami przepisów prawa oraz opóźnieniu 
w przekazywaniu przez odpowiednie ministerstwa środków do gmin 
GOPS informuje, że w przypadku, gdy osoba ubiegająca się
o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy XI.2009 / X.2010, 
złożyła wniosek z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa 
do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za 
miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada. W przypadku, gdy 
osoba ubiegająca się o świadczenie rodzinne na nowy okres zasiłkowy 
XI.2009 / X.2010, złożyła wniosek wraz z dokumentami w okresie od 
dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do 
świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za 
miesiąc listopad, następuje do dnia 31 grudnia (art. 26 ust. 2a, ust. 3-4 
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - 
Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992 z późn. zmianami). 

 

********** 
 

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu informuje,
iż w dniu 29.10 br. Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór 
wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 1.2 Wsparcie 
rozwoju MSP w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007-2013. Oferty konkursowe można składać
od 29.10.2009r. do 08.12.2009r. do godz. 1500 w siedzibie Urzędu 
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Marszałkowskiego, w Departamencie Wdrażania Programu 
Regionalnego przy ul. Strzeleckiej 49 w Poznaniu, lub wysłać pocztą
za potwierdzeniem, bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu 
dokumentacji. W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać
projekty inwestycyjne, specjalistyczne projekty doradcze lub projekty 
inwestycyjne zakładające nabycie i zastosowanie nowych rozwiązań
technologicznych stosowanych na świecie nie wcześniej niż od 3 lat. 
Wartość dofinansowania dla projektów inwestycyjnych wynosi od 
9 000 PLN do 1 200 000 PLN, dla specjalistycznych projektów 
doradczych - od 3 000 PLN do 200 000 PLN. W przypadku projektów 
inwestycyjnych zakładających nabycie i zastosowanie nowych 
rozwiązań technologicznych minimalna wartość dofinansowania 
wynosi 9 000 PLN, natomiast maksymalna wartość dofinansowania to 
4 000 000 PLN. Dokumentację konkursową (wniosek, regulamin 
konkursu, kryteria wyborów projektów) należy pobrać ze strony 
internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl. Szczegółowe informacje 
można uzyskać w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich 
w Kaliszu. 
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, Starostwo Powiatowe 
w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, parter, pok. 7, tel. (62) 50-14-203, fax (62) 
757-26-22, e-mail: kalisz.wrpo@wielkopolskie.pl, serwis informacyjny: 
www.wrpo.wielkopolskie.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl
Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530.
Pracownicy nie świadczą usług pisania wniosków. 
 

********** 
 

Szkoła Językowa English Consul zaprasza mieszkańców Opatówka 
i okolic na kurs języka niemieckiego (kurs dofinansowany w 60%). 
Miesiąc nauki tylko 56,00 zł ! Zajęcia raz w tygodniu, 2 godziny 
lekcyjne. Zapisy oraz wszelkie dodatkowe informacje pod numerem 
telefonu: (62) 501-05-38. Liczba miejsc ograniczona! W przypadku 
grupy 12-osobowej zajęcia prowadzone będą w Opatówku. Kontakt: 
biuro@econsul.pl, www.econsul.pl

********** 
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. 

 

********** 
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.

********** 
 

Sklep chemiczny ALF w Opatówku (przy przystanku autobusowym) 
oferuje w sprzedaży dla najmłodszych baśnie, książeczki malowanki, 
naklejanki - w cenach producenta. Zapraszamy. 

 

********** 
 

Sprzedaż opału: miał, węgiel brunatny, groszek. Opatówek, 
ul. Poniatowskiego 45, tel. 627-618-674. 

 

********** 
 

Sprzedam dom do zamieszkania w Opatówku o pow. 120 m2,
pow. działki 400 m2. Zabudowa szeregowa. Tel. 501-487-993. 

 

********** 
 

Kupię mieszkanie o pow. ok 40 m2 z centralnym ogrzewaniem, 
instalacją wod-kan. Telefon: 513-238-242, e-mail: teresa4516@wp.eu 

 

********** 
 

Sprzedam 2,60 ha ziemi w okolicach Opatówka. Tel. 783-465-835, 
603-626-517. 

********** 
 

Sprzedam działkę o pow. 1,36 ha w miejscowości Rajsko. Telefon: 
517-062-326 po godz. 2000.

********** 
 

Sprzedam ziemię orną 1,13 ha sąsiadującą z m. Słoneczna. 
Informacje pod tel. 606-395-639 w godzinach wieczornych. 

 

Sprzedam działkę o pow. 3.200 m2 w miejscowości Szałe. Telefon: 
609-702-056. 

********** 
Sprzedam piec gazowy typ Wiessman do ogrzewania domu. Telefon 
604-641-688. 

********** 
 

Sprzedam pianino Calisia, model M-105 Chippendale (połysk, orzech 
barwiony, 3 pedały). Tel. (62) 767-03-89. 

 

********** 
 

Sprzedam maszyny rolnicze: pług, radła, brony, wóz ciągnikowy, 
sieczkarnię. Kontakt: tel. 663-846-970. 

 

********** 
 

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

 

********** 
 

Biuro rachunkowe, tel. (62) 76-181-70, 76-193-12, kom. 693-777-309, 
608-495-048. Świadczy usługi w zakresie prowadzenia ksiąg
rachunkowych, ksiąg przychodów i rozchodów, ryczałtu ewiden-
cjonowanego, VAT w rolnictwie, rozliczenia ZUS. 

 

********** 
 

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

 

********** 
 

Świadczę usługi w zakresie robót ogólnobudowlanych: docieplenia, 
remonty, malowanie, karton-gips - TANIO. Telefon: 602-607-944. 

 

********** 
 

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. 

 

********** 
 

Jan Dzikowski, Opatówek, ul. Braci Gillerów 30, tel. 604-077-679, 
codziennie w godz. 800 - 2000 - oferta 10 firm ubezpieczeniowych 
w jednym miejscu. 
1. Oferta jedynej firmy ubezpieczeniowej, w której kobieta poniżej 

25 lat nie płaci podwyższonej składki za OC komunikacyjne 
2. Oferta firmy ubezpieczeniowej, która za wykupienie OC 

komunikacyjne samochodu osobowego oferuje gratis ubezpie-
czenie mieszkania. 

 

********** 
 

Kobieta po pięćdziesiątce szuka pracy w zakresie szycia. Telefon: 
516-417-109. 

********** 
 

Rodzinie, Przyjaciołom, Znajomym, Sąsiadom serdeczne 
podziękowania za złożone kwiaty i wieńce, zamówione msze święte 

i uczestnictwo w ostatnim pożegnaniu 
Ś.P. Janiny Frankowskiej 

składają
Dzieci z rodzinami 

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

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

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