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SESJE RADY GMINY 
 

W minionym okresie dwóch miesięcy odbyły się kolejne 
sesje Rady Gminy Opatówek: w dniu 25 listopada 
i 17 grudnia 2009 r. radni podjęli następujące uchwały: 
- w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy 

Opatówek na 2009 r., w wyniku czego dochody 
budżetu na 2009 rok ustalono na kwotę
24 803 851 zł, a wydatki budżetu na 2009 rok na 
kwotę 25 605 657 zł; zmiany dotyczyły głównie 
przesunięć między rozdziałami na wniosek 
kierowników działów i jednostek; 

- w sprawie zaciągnięcia w 2009 roku długoter-
minowego kredytu inwestycyjnego do wysokości 
1 100 000 zł - uchwała ta jest zgodna z § 7 uchwały
budżetowej z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie 
budżetu gminy Opatówek na 2009 rok; 

- w sprawie określenia wysokości rocznych stawek 
podatku od środków transportowych na 2010 rok, 
które mieszczą się w górnych granicach stawek 
kwotowych na rok 2010 określonych w obwiesz-
czeniu ministra finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r.; 

- zmieniającą uchwałę nr 202/06 Rady Gminy 
Opatówek z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie 
zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy 
Opatówek - wprowadzone zmiany dotyczą m.in. 
wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych, korek-
cie terminów ich realizacji oraz urealnieniu kosztów; 

- w sprawie określenia stawek podatku od 
nieruchomości na 2010 rok - w obwieszczeniu 
ministra finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w spra-
wie górnych stawek kwotowych podatków i opłat 
lokalnych zostały określone maksymalne wysokości 

stawek kwotowych podatku od nieruchomości. 
W gminie Opatówek jest to wzrost stawek o 3,5% 
i takie założenie zostało wkalkulowane do budżetu 
gminy na 2010 rok; 

- informację o podatku rolnym na 2010 rok dla gminy 
Opatówek zgodnie z ogłoszoną średnią ceną skupu 
żyta za trzy pierwsze kwartały 2009 r., która wynosi 
34,10 zł za 1dt. W związku z tym cena żyta przyjęta 
do naliczenia podatku rolnego na 2010 rok będzie 
niższa o 10,90 zł od podatku uchwalonego przez 
Radę Gminy na 2009 rok i o 21,70 zł od stawki 
ogłoszonej przez Prezesa GUS na 2009 rok; 

- informację o podatku leśnym; 
- w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy 

Opatówek na 2009 rok, w której dokonano korekty 
wydatków i dochodów w działach m.in. gospodarka 
mieszkaniowa, transport i łączność, wytwarzanie 
i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę,
oświata i wychowanie, gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska, kultura fizyczna i sport; 

- w sprawie regulaminu przyznawania oraz wypłaty 
dodatków: mieszkaniowego, za wysługę lat, 
funkcyjnego, motywacyjnego, za prace w trudnych 
i uciążliwych warunkach, wynagradzania za godziny 
ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych 
oraz przyznawania nagród za osiągnięcia dydak-
tyczno-wychowawcze nauczycielom zatrudnionym 
w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez 
Gminę Opatówek. 

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 
Województwa Wielkopolskiego na wykonanie doku-
mentacji projektowej zadania "Pogłębienie zbiornika 
wodnego Pokrzywnica w m. Szałe, gm. Opatówek - 
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uchwała ta dotyczy długo oczekiwanej inwestycji 
pogłębienia i oczyszczenia zbiornika wodnego 
w Szałe"; 

- w sprawie przyjęcia przez Gminę Opatówek 
prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej 
dla Powiatu Kaliskiego przez Gminną Bibliotekę
Publiczną im. Braci Gillerów w Opatówku - na ten 
cel samorząd powiatu kaliskiego przeznaczył kwotę
45 000 zł;

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 
konsorcjum z jednostkami samorządu terytorialnego 
powiatu ostrowskiego i kaliskiego w celu realizacji 
projektu informatycznego pn. "e-Samorząd Regionu 
Kalisko-Ostrowskiego" oraz wyrażenia zgody na 
zabezpieczenie środków finansowych w budżecie 
Gminy Opatówek związanych z uczestniczeniem 
w realizacji wymienionego projektu - głównym zada-
niem realizowanym w ramach projektu będzie 
budowa zintegrowanej platformy komunikacji 
elektronicznej pozwalającej na świadczenie przez 
urząd wybranych e-usług; ich adresatami będą
zarówno mieszkańcy gmin i powiatów jak i urzędy 
administracji publicznej; drugim zadaniem będzie 
integracja systemów elektronicznego obiegu doku-
mentów używanych przez wszystkich uczestników 
projektu. 

 

W dniu 29 grudnia 2009 roku w sali fortepianowej 
Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, odbyła się
uroczysta kończąca rok 2009 sesja Rady Gminy, 
z udziałem zaproszonych gości m.in. sołtysów, dyrek-
torów placówek oświatowych, dyrektorów jednostek 
organizacyjnych gminy i wydziałów urzędu gminy. 
 

Podczas obrad radni podjęli następujące uchwały: 
- w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy 

Opatówek na 2009 rok - zaakceptowane zmiany 
dotyczyły drobnych korekt kwot w działach i §§, 
zgodnie z ich wykonaniem oraz zgodnie z kwotą
subwencji uzupełniającej; 

- w sprawie przyjęcia do realizacji na 2010 rok 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych - program wchodzący 
w skład Gminnej Strategii Integracji Polityki 
Społecznej; 

- w sprawie przyjęcia do realizacji na 2010 rok 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - 
program wchodzący w skład Gminnej Strategii 
Integracji Polityki Społecznej; 

- w sprawie przyjęcia do realizacji na 2010 rok 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie - program wchodzący w skład Gminnej 
Strategii Integracji Polityki Społecznej; 

Pełna treść w/w uchwał znajduje się na stronie 
internetowej www.bip.opatowek.pl oraz na tablicy 
ogłoszeń w urzędzie gminy. 

Głównym punktem obrad tego dnia było
przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 
Opatówek na 2010 rok. Projekt budżetu na 2010 rok 
wraz z uzasadnieniem szczegółowo przedstawił Wójt 
Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki. 

Założenia do budżetu na 2010 rok były
przedmiotem rozważań wszystkich komisji stałych Rady 
Gminy, które po szczegółowej analizie zaakceptowały
projekt budżetu. Uchwalenie - dodajmy jednogłośne - 
budżetu Gminy Opatówek na 2010 rok poprzedzone 
zostało przedstawieniem opinii Regionalnej Izby 
Obrachunkowej o projekcie budżetu Gminy Opatówek 
oraz opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy 
Opatówek na 2009 rok. Obydwie opinie RIO były
pozytywne. 

Na zakończenie sesji wszyscy jej uczestnicy 
spotkali się, by przy poświęconym opłatku złożyć sobie 
życzenia wszelkiej pomyślności w Nowym 2010 Roku 
oraz podziękować sobie za współpracę w mijającym 
roku. 
 
Budżet Gminy Opatówek na rok 2010 - "krótko
o planach, dochodach i wydatkach"

Dochody budżetu na rok 2010 - 25 266 608 zł
Wydatki budżetu na rok 2010 - 26 066 346 zł

Informacje dodatkowe dotyczące budżetu gminy: 
 

- spłata otrzymanych pożyczek i kredytów 
1 330 262 zł, wydatki związane z obsługą długu 
publicznego 460 000 zł, planowane sukcesywne 
obniżenie zadłużenia, prognoza długu na koniec 
2010 roku 7 520 488 zł, czyli 29,76% (stan 
wyjściowy - projekt z 2006 roku budżetu Gminy na 
rok 2007 zakładający zobowiązania na koniec roku 
2007 w wysokości 9 300 000 zł - 43%) 

 

- wydatki majątkowe - 2 581 348 zł obejmują przede 
wszystkim: wydatki na infrastrukturę drogową
(budowa, przebudowa, remonty dróg, chodników 
m.in. w miejscowościach: Opatówek, Sierzchów, 
Cienia Druga, Cienia Trzecia, Michałów Trzeci, 
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Zawady, Rożdżały, Kobierno, Borów, Szałe, 
Chełmce), budowę kanalizacji w m. Zduny, 
udzielenie pomocy finansowej Województwu 
Wielkopolskiemu w zakresie pogłębienia zbiornika 
w m. Szałe, wydatki za zakup i objęcie akcji Spółki 
Oświetlenie Uliczne i Drogowe, wydatki na budowę
sali sportowej przy Zespole Szkół w Tłokini Wielkiej, 
wymianę dachu Szkoły Podstawowej w Opatówku 
oraz budowę placów zabaw w ramach programu 
"Radosna Szkoła" przy szkołach w Chełmcach 
i Opatówku 

 

- wydatki w oświacie i wychowaniu (dochody - część 
oświatowa subwencji ogólnej w 2010 roku wynosi 
8 998 425 zł; wydatki planowane są w wysokości 
12 585 960 zł i obejmują wydatki na wynagrodzenia 
i pochodne, wydatki na bieżące utrzymanie szkół,
przedszkola i ZEAS; równolegle obok budowy sali 
sportowej przy ZS w Tłokini Wielkiej oraz wymiany 
dachu SP Opatówek planowane są również
dodatkowe wydatki na remonty szkół i przedszkola 
w wysokości 118 700 zł)

- wydatki na ochronę zdrowia 130 000 zł (obejmują
zwalczanie narkomani i przeciwdziałanie alkoho-
lizmowi - 120 000 zł, zakup usług remontowych 
ośrodka zdrowia - 10 000 zł)

- wydatki na gospodarkę mieszkaniową - 224 000 zł
(w tym wydatki remontowe 75 000 zł)

- wydatki na utrzymanie bieżące dróg, odśnieżanie, 
znakowanie, remonty 297 500 zł

- wydatki na usługi remontowe budynków ochot-
niczych straży pożarnych 32 000 zł (w ramach 
bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpo-
żarowej) 

 

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

- dotacja podmiotowa na utrzymanie (w tym remonty) 
Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku 210 000 zł,
dotacja podmiotowa na utrzymanie (w tym remonty) 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatówku 
350 000 zł (w tym dotacja celowa przekazana przez 
Powiat Kaliski w kwocie 45 000 zł na pełnienie 
zadań biblioteki powiatowej) 

 

Gmina Opatówek planuje pozyskać na inwestycje 
dodatkowe pozabudżetowe środki finansowe. 
W przypadku pozyskania dodatkowych środków plan 
wydatków może więc w ciągu roku ulec zmianie. 
 
Krzysztof Dziedzic 
Sekretarz Gminy Opatówek 
 
Komentarz do uchwały budżetowej

Rok 2010 to kolejny rok wyzwań dla Wójta 
i Rady Gminy Opatówek, jednocześnie rok nowych 
możliwości i planów. Tradycyjnie na ostatniej sesji roku 
kalendarzowego podjęliśmy uchwałę budżetową
zawierającą budżet na kolejny rok - plan dochodów 
i wydatków gminy Opatówek, prognozowaną kwotę
długu, dotacje dla instytucji kultury, dochody i wydatki na 
realizacje zadań z zakresu administracji rządowej 
i innych zadań zleconych ustawami oraz dochody 
i wydatki na zadania realizowane w drodze umów 
i porozumień.

Projekt uchwały budżetowej został przekazany 
radnym gminy w listopadzie 2009 r. Przewiduje się
w nim dochody w wysokości 25 266 608 zł oraz wydatki 
w wysokości 26 066 346 zł.
Projekt budżetu był bardzo szczegółowo omawiany 
podczas prac komisji stałych Rady Gminy - także
Komisji Budżetu, Finansów, Założeń i Planów 
Gospodarczych oraz Porządku Publicznego. Członkowie 
poszczególnych komisji jednogłośnie pozytywnie 
zaopiniowali propozycję uchwały budżetowej. Podczas 
pracy komisji została przedstawiona również pozytywna 
opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, 
która to opinia ma charakter pomocniczy i edukacyjny 
dla organu stanowiącego. 

Podobnie jak rok wcześniej, również w 2010 r. 
planuje się wzrost dochodów i wydatków na poziomie 
4 i 9%. W roku poprzednim wartości te wynosiły
odpowiednio 10 i 11%. 

W przeciwieństwie do poprzedniego budżetu, 
w którym udało się wygospodarować niewielką
nadwyżkę, w 2010 roku przewiduje się deficyt budże-
towy w wysokości 799 738 zł, który zostanie sfinanso-
wany długoterminowym kredytem. 

Dochody w niektórych rozdziałach wykazujące 
tendencję rosnącą (tj. 75615 - wpływy od osób prawnych 
i innych jednostek organizacyjnych z podatku rolnego, 
leśnego, od czynności cywilnoprawnych, opłat lokalnych 
oraz w rozdziale 75621 - udział gminy w podatku 
dochodowym od osób fizycznych - wg mojej opinii 
i wyników roku ubiegłego wyglądają zbyt optymistycznie, 
jednak są to dane wyliczone przez ministerstwo 
finansów i takie kwoty samorząd jest zobligowany 
przyjąć do budżetu). Niestety w pozostałych rozdziałach 
zauważyć należy spadek dochodów m.in. w rozdziałach 
75616 - wpływy z podatku rolnego, leśnego, spadki od 
darowizn, czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych 
od osób fizycznych, 75618 - wpływy z innych opłat 
stanowiących dochody gminy. Sumując powyższe 
dochody uzyskujemy niewielki wzrost w wysokości 1%. 

Zmaleją dochody w dziale 400 wytwarzanie 
i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę.
Spadek o 1% powoduje mniejsze wpływy do budżetu, 
a jednocześnie wzrost jednostkowy wytworzenia 
i uzdatnienia wody do celów socjalno-bytowych. 

W przyszłym budżecie planuje się niewielki 
wzrost dochodów w dziale 801 - Oświata i wychowanie 
o około 2%, wiąże się to głównie ze wzrostem subwencji 
oświatowej. Wzrosną również o 9% dochody w dziale 
852 - Pomoc społeczna. 

W roku 2010 przewiduje się wzrost wydatków 
o 9% oraz wzrost nakładów na wydatki inwestycyjne aż
o 55% w stosunku do roku ubiegłego. 
W roku kolejnym przewiduje się spadek wydatków 
o 10% w dziale 600 Transport i łączność. Jednak należy
podkreślić, że w zakresie wydatków finansowych 
infrastruktura drogowa stanowi podstawowy człon 
inwestycyjny. Zarezerwowano na te inwestycje środki 
w wysokości ponad 1 mln 341 tys. zł.
Przewiduje się takie inwestycje jak: budowa drogi 
Opatówek - Chełmce - Saczyn, ulicy Działkowej 
w Opatówku, Cienia Trzecia - Cienia Druga, w miejsco-
wości Zawady, Rożdżały - Kobierno, Opatówek - Borów 
(kontynuacja remontu ul. Ludowej), drogi w Michałowie 
Trzecim oraz chodników przy ul. Piaskowej w Opatówku, 
w miejscowości Sierzchów oraz w miejscowości Szałe. 
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W roku 2010 spadną środki wydawane na obsługę długu 
o około 40 tys. zł.

W roku 2010 planowany jest wzrost wydatków 
o 17% w dziale 801 Oświata i wychowanie spowodo-
wany głównie nowymi inwestycjami planowanymi już od 
dawna. Są to budowa sali gimnastycznej przy Zespole 
Szkół w Tłokini Wielkiej, remont pokrycia dachu szkoły
podstawowej w Opatówku oraz budowa szkolnych 
placów zabaw, w ramach programu Radosna Szkoła, 
przy Szkole Podstawowej w Opatówku oraz Zespole 
Szkół w Chełmcach. W 2010 r. jest również przewidy-
wany wzrost wydatków na pomoc społeczną.
W bieżącym roku przewidziano wzrost nakładów na 
energię elektryczną w takich rozdziałach jak zaopa-
trzenie w wodę, gospodarka ściekowa oraz oświetlenie 
uliczne. 

Kolejny budżet stanowi bardzo zrównoważoną
politykę w zakresie dochodów i wydatków. Jednak mając
na względzie rok 2009, należy prowadzić ostrożną
gospodarkę inwestycyjno - remontową. Malejące 
dochody, związane ze zmianą progów podatkowych, czy 
też spowodowane kontynuowaniem ulg rodzinnych, 
bądź będące wynikiem kryzysu globalnego, którego 
skutki możemy odczuć w najbliższym czasie, to 
przyczyny mogące zagrozić wykonaniu budżetu. 
Również zapowiadana reforma finansów publicznych 
może wpłynąć na zmiany mające istotny wpływ na 
budżet naszej gminy. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na trzymanie 
w ryzach wskaźnika zadłużenia gminy, który na 
początku kadencji tej rady wynosił około 43% 
a zobowiązania wynosiły ponad 9 mln 300 tys. zł.
Na koniec 2010 roku planowane jest zadłużenie 
w wysokości 7 mln 520 tys. zł, co stanowić będzie 
29,76% planowanych dochodów na koniec roku. 

Podobnie jak w latach ubiegłych, budżet 
wielokrotnie będzie ulegał zmianom wynikającym 
z nowych możliwości inwestycyjnych, warunków 
formalno-prawnych, dodatkowych dotacji i wielu innych 
czynników, które mogą pojawić się w ciągu roku 
budżetowego, a decyzje podejmowane w odpowiedniej 
chwili mogą jedynie pozytywnie wpłynąć na założone 
plany i cele inwestycyjne. 
 

Paweł Bąkowski 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Opatówek 
Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Założeń
i Planów Gospodarczych oraz Porządku Publicznego 
 
Komentarz do uchwały budżetowej

Koniec roku gospodarczego, oprócz pojawiania 
się szeregu różnorodnych ocen i opinii na temat jego 
przebiegu i realizacji nakreślonych zadań, ukierun-
kowuje także naszą uwagę na to, co przed nami, co nas 
czeka w roku następnym. 

Opierając się na aktualnych informacjach 
prasowych i radiowo-telewizyjnych, można z dużym 
prawdopodobieństwem założyć, że rok 2010 dla władz 
samorządowych naszej gminy będzie pod wieloma 
względami gorszy niż rok poprzedni. Mniejsze będą na 
pewno możliwości pozyskiwania środków z zewnątrz, 
jak również niższe mogą być wpływy środków do 
budżetu z podatków lokalnych. W pierwszym przypadku 
dotyczy to m.in. nie objęcia naszej gminy programem 
robót termomodernizacyjnych tych obiektów, które tego 
wymagają (mimo iż projekt taki o dofinansowanie ze 

środków unijnych został prawidłowo złożony); w drugim 
wzrostem kwot nieściągalnych podatków lokalnych od 
osób fizycznych, a szczególnie od osób prawnych. 
Pojawiają się także pewne obawy realizacji tej części 
dochodów gminy, które pochodzą z tytułu udziału gmin 
w podatku dochodowym stanowiącym dochód budżetu 
państwa. Wykonanie planu dochodów gminy w tej 
dziedzinie może być na koniec 2009 roku o około 200 - 
300 tys. niższe od założonego. 

Wspominając o powyższych obawach, nie 
można nie zauważyć wpływu tej sytuacji na kształt
i ostateczną konstrukcję budżetu gminy na 2010 rok. 
Budżet na ten rok zamyka się deficytem w wysokości 
799 378 zł. I choć jego sfinansowanie wraz z częścią
innych wydatków wymagać będzie zaciągnięcia kredytu 
bankowego, zadłużenie gminy na koniec 2010 r. liczone 
wielkością zobowiązań w stosunku do planowanych 
dochodów nie przekroczy 30%. To niewątpliwie jedna 
z pozytywnych cech tego budżetu. 

W budżecie gminy na rok 2010 są jednak działy, 
w których wydatków bieżących, ściśle uzależnionych od 
ogólnego stanu gospodarki państwa i jego finansów, nie 
da się uznać za wystarczające i ostateczne. 

Dotyczy to w szczególności oświaty i pomocy 
społecznej, choć sytuacja ta w określonym stopniu 
odnosi się także do innych działów. 

Wzrost kosztów utrzymania i eksploatacji 
obiektów szkolno-wychowawczych, kulturalnych i admi-
nistracyjnych, związanych z awizowanymi zmianami cen 
zakupu nośników energii, w sposób naturalny ograniczył
planowaną ilość i zakres przedsięwzięć majątkowych 
w 2010 r. do niezbędnego minimum. 

Wprowadzenie do planu inwestycyjnego 
remontu dachu na budynku szkoły podstawowej 
w Opatówku, z racji jego stanu stało się jednak 
konieczne. Wśród inwestycji oświatowych zadaniem 
największym będzie jednak budowa sali gimnastycznej 
w Tłokini Wielkiej. W pierwszym roku budowy (2010) 
wydatkujemy na ten cel 800 tys. złotych. Na inwestycje 
w sferze infrastruktury drogowej wydatki będą jednak 
większe. W planowanej kwocie ponad 1 mln 340 tys. zł
zadaniem największym będzie przebudowa drogi 
Opatówek - Chełmce - Saczyn (ponad 720 tys. zł). 

W sytuacji określonych obaw i wątpliwości 
mogących wystąpić w trakcie realizacji budżetu w roku 
2010, przyjęcie na inwestycje kwoty ponad 2 mln zł
godne jest szczególnego podkreślenia. 

Należy mimo wszystko mieć nadzieję, że zmiany 
te - jeśli będą - pójdą także w kierunku pozytywnym. 
 

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

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

BUDŻET POWIATU KALISKIEGO 
NA 2010 ROK 

 

Radni powiatu kaliskiego jednogłośnie przyjęli, 
na dzisiejszej sesji, budżet powiatu kaliskiego na 2010 
rok. W głosowaniu brało udział 18 radnych. Po stronie 
dochodów znajduje się 35 890 958 zł. Natomiast wydatki 
po raz pierwszy w historii powiatu przekroczą 40 milio-
nów złotych (40 326 934 zł). Najwięcej pieniędzy trafi na 
drogi. W dziale Transport i Łączność zabezpieczono 
sumę 12 539 603 zł.
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Wydatki bieżące na drogi pochłoną 2,5 mln zł,
natomiast inwestycje drogowe realizowane będą za 
ponad 9 155 203 zł. Najważniejsza inwestycja to rozpo-
częcie przebudowy drogi Koźminek - Zbiersk, na trasie 
Koźminek - Morawin - Goliszew. W przyszłym roku na 
ten cel ma zostać wydanych ponad 3,4 mln zł ze 
środków powiatu i około 3,3 mln zł środków z Unii. 
Z kolei w ramach Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych realizowana będzie przebudowa drogi 
z Kalisza do Brzezin. Ta droga realizowana będzie 
w partnerstwie z gminami Godziesze Wielkie i Brzeziny. 
Z kolei w partnerstwie z gminą Opatówek realizowana 
będzie też przebudowa drogi od miejscowości Borów do 
skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 471. Na budowę
chodników powiat planuje wydać 220 tys. zł. Wspólnie 
z Gminą Opatówek planowana jest budowa chodników 
m.in. w miejscowościach Chełmce i Borów. Ponadto na 
przebudowę ciągu drogowego Saczyn - Chełmce - 
Opatówek zabezpieczono środki w wysokości 357 tys. zł.

Na pomoc społeczną powiat przekaże
5 268 066 zł. Wydatki obejmują utrzymanie placówek 
opiekuńczo-wychowawczych: Domu Dziecka w Lisko-
wie, Domu Pomocy Społecznej w Liskowie, Środowis-
kowego Domu Samopomocy w Liskowie oraz dwóch 
Rodzinnych Domów Dziecka w Opatówku i Brzezinach. 

Na potrzeby oświaty w przyszłym roku zabezpie-
czono 8 189 646 zł. Na II etap Utworzenia Regionalnego 
Centrum Informacyjno-Doradczego Odnawialnych Źródeł
Energii w Liskowie przekazane zostanie ponad 
290 tys. zł. Pieniądze zabezpieczono również na dosto-
sowanie DPS-u do najnowszych standardów usług 
poprzez przebudowę i modernizację istniejącego obiektu 
oraz na termomodernizację wraz z wymianą kotłowni 
dawnej szkoły w Ostrowie Kaliskim, gdzie ma powstać
Interwencyjny Dom Dziecka. 

Deficyt budżetowy w kwocie 4 435 976 zł zosta-
nie sfinansowany z kredytu, nadwyżki budżetowej i wol-
nych środków. 

Jest to budżet optymistyczny, realizowany w roku 
wyborczym. Rozpocznie się realizacja najbardziej 
wyczekiwanej drogi Koźminek - Zbiersk oraz Opatówek - 
Borów. Mam nadzieję, że na przełomie stycznia i lutego 
dowiemy się, że będzie możliwe pozyskanie dodat-
kowych środków na kolejne inwestycje dotyczące naszej 
gminy. W roku 2010 będzie kontynuowana również
dotacja na organizacje społeczne w tym m.in. Ochot-
nicze Straże Pożarne działające na obszarze gminy 
Opatówek. 
 

Mieczysław Łuczak 
Członek Zarządu Powiatu Kaliskiego 
 

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

MEDALE "ZA ZASŁUGI 
DLA OBRONNOŚCI KRAJU" 

 

W dniu 11 grudnia 2009 r. odbyła się w Urzędzie 
Gminy w Opatówku uroczystość nadania srebrnych 
medali Za Zasługi dla Obronności Kraju. 

Wychowanie synów, na światłych obywateli 
Rzeczypospolitej Polskiej, ofiarnych i sprawnych 
obrońców Ojczyzny jest najwyższym patriotycznym 
posłannictwem rodziców. Wymaga to od nich wielkiego 
oddania i poświęcenia. Trud ten, całe społeczeństwo, 
w tym Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej oceniają
bardzo wysoko. 

Nadanie medalu przez Ministra Obrony 
Narodowej jest wyrazem wielkiego szacunku i uznania 
dla Państwa Jadwigi i Władysława Janików 
z Józefowa, których synowie - Piotr, Tomasz 
i Grzegorz spełnili ten obywatelski obowiązek w sposób 
godny i uczciwy. W imieniu ministra uroczystego 
odznaczenia dokonali: Komendant Wojskowej Komisji 
Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej Krupiński, mł. chor. 
sztab. Jacek Banasiak oraz Wójt Gminy Opatówek 
Sebastian Wardęcki. 
 

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

BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU 
 

16 grudnia 2009 r. Sekretarz Gminy przyjął 
delegację harcerzy 13 Drużyny Harcerskiej w Opatówku 
oraz 9 Drużyny Harcerskiej w Tłokini Wielkiej, którzy 
przybyli z życzeniami i Betlejemskim Światłem Pokoju. 

Skautowa i harcerska akcja przekazywania 
przed Świętami Bożego Narodzenia symbolicznego 
ognia, zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa 
w Betlejem zapoczątkowana była w Austrii, jako akcja 
charytatywna. Dzięki udziałowi w niej skautów, akcja 
obejmuje prawie całą Europę. Światło co roku 
przywożone jest z Betlejem do Wiednia, gdzie 
w katedrze przekazywane jest skautom z sąsiednich 
krajów. Następnie sztafetą trafia do najdalszych 
zakątków kontynentu. Na terenie naszej gminy tradycja 
ta uroczyście podtrzymywana jest od kilku lat przez 
harcerzy. 
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Betlejemskie Światło Pokoju jest symbolem 
ciepła, miłości, pokoju i nadziei - tradycyjnie stawiane 
jest na wigilijnym stole. 
 

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

GMINNA WIECZERZA WIGILIJNA 
 

19 grudnia 2009 r. w sali strażnicy Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Borowie zebrali się uczestnicy XIV 
Gminnej Wieczerzy Wigilijnej, którą - jak co roku 
patronatem objął Wójt Gminy Opatówek. 

W tym roku organizatorami byli: Rada Sołecka 
i Zarząd OSP w Borowie oraz Gminny Ośrodek Kultury 
w Opatówku. Świątecznie udekorowana, pachnąca 
jadłem sala wypełniona była po brzegi, bowiem gości 
było 220, a wśród obecnych były władze samorządowe 
gminy Opatówek na czele z Wójtem i Przewodniczącym 
Rady Gminy, Sekretarz Gminy oraz zaproszeni goście, 
m.in. radna sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
Barbara Nowak, Starosta Kaliski Krzysztof Nosal i radni 
powiatu kaliskiego, radni gminy Opatówek, dyrektorzy 
szkół i przedszkola z terenu naszej gminy oraz dyrektor 
GBP, prezes Gminnej Spółdzielni "SCh", sołtysi gmin. 
Na uroczystą kolację zostali zaproszeni także zasłużeni 
strażacy seniorzy z OSP w Borowie. 

Wieczór rozpoczęły dzieci z grupy przedszkolnej 
Szkoły Podstawowej w Opatówku, które pod czujnym 
okiem nauczycielek: Renaty Albrecht i Sylwii Bąkowskiej 
zaprezentowały gościom przedstawienie jasełkowe, 
a chórek uczniów ze szkoły w Opatówku - pod kierun-
kiem Henryka Karskiego zaprezentował się w koncercie 
najbardziej znanych kolęd. 

Po odczytaniu fragmentu Ewangelii traktującego 
o narodzeniu, ks. prałat Władysław Czamara poświęcił
opłatek, którym podzielił się ze wszystkimi uczestnikami 
wieczerzy, składając życzenia nawiązujące do nadcho-
dzących świąt. 

Na stołach, przy których zasiedli biesiadnicy 
królowały tradycyjne, staropolskie potrawy wigilijne. 
Wśród nich zupa grzybowa, śledź w śmietanie z ziem-
niakami, pierogi z grzybami i kapustą, kapusta z fasolą
i kapusta z grzybami, kasza z sosem grzybowym, karp 
pod różnymi postaciami, makiełki, barszcz czerwony 
z krokietem, a do kawy podano świąteczne wypieki, 
przede wszystkim pierniki i makowce. Potrawy wyglą-
dały smakowicie i szybko znikały z półmisków i talerzy 
biesiadników, co cieszyło gospodarzy i było widocznym 
uznaniem dla kunsztu kulinarnego i podziękowaniem dla 

pań przygotowujących kolację. A wszystko to przygo-
towały, gotowały i podały mieszkanki wsi Borów. 

Niespodziankę sprawił - zwłaszcza dzieciom - 
Św. Mikołaj, który przybył z workiem pełnym prezentów. 
Dzieci otrzymały drobne upominki. Wieczór zakończył
się wspólnym śpiewaniem kolęd. 

Organizatorzy dziękują niżej wymienionym 
sponsorom, którzy jak zwykle nie zawiedli wspomagając
rzeczowo tę imprezę.
Dziękujemy: 
- Państwu Alfredzie i Józefowi Mikołajczykom - 

Piekarnia w Józefowie 
- Państwu Jadwidze i Henrykowi Menclom - Cukiernia 

w Opatówku 
- Państwu Ewie i Henrykowi Suchorzewskim z Kalisza 
- Panu Mariuszowi Waszakowi - Firma Transportowa 

z Sierzchowa 
 

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

WIGILIA 
DLA PODOPIECZNYCH GOPS 

 

Dnia 23 grudnia 2009 r. w samo południe, 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Opatówku miało miejsce 
spotkanie wigilijne, w którym uczestniczyli podopieczni 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, dzieci ze 
Świetlicy Środowiskowej "Słoneczko", ich rodziny oraz 
zaproszeni goście: Wiceprzewodniczący Rady Gminy 
Paweł Bąkowski i Stanisław Kuś, Sekretarz Gminy 

Krzysztof Dziedzic, Przewodnicząca Gminnej Komisji ds. 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Małgorzata 
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Rektor, Wiceprzewodnicząca komisji Halina Sroczyńska, 
członkowie komisji Józef Pająk i Jacek Mazurowski oraz 
Skarbnik Gminy Dagmara Gajewska-Pająk. 

Gospodarzem wieczerzy był Wójt Gminy 
Sebastian Wardęcki. Przy zastawionych stołach, ponad 
sto osób z zainteresowaniem obejrzało jasełka w wyko-
naniu dzieci ze Świetlicy Środowiskowej "Słoneczko" 
w Opatówku. Tradycyjne opłatki i potrawy poświęcił
ks. prałat Władysław Czamara, proboszcz miejscowej 
parafii oraz ks. prefekt Arkadiusz Wysota. Życzeniom 
świątecznym nie było końca. Wśród licznie zgroma-
dzonych gości łatwo można było odczuć ciepłą, rodzinną
atmosferę. Na stołach dominowały potrawy wigilijne jak: 
barszcz czerwony, kapusta z grochem, pierogi z kapustą
i grzybami, ryba, śledzie w śmietanie i w oleju, ryba po 
grecku, makiełki oraz ciasto świąteczne. 

Dzięki ludziom dobrej woli uczestnicy spotkania 
otrzymali paczki świąteczne wypełnione żywnością
i smakołykami. 
 

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

INWESTYCJE W GMINIE 
 

W miesiącu grudniu 2009 roku przystąpiono do prac 
w zakresie budowy i modernizacji oświetlenia ulicznego 
i drogowego polegających na: 
- budowie oświetlenia ulicznego we wsi Szałe - ulica 

Różana oraz we wsi Zduny - ul. Radosna i ul. Miła
(postawienie słupów wraz z montażem opraw - 
11 szt.) 

- montażu na istniejących słupach energetycznych 
nowych opraw oświetleniowych we wsi Sierzchów, 
Rożdżały oraz w Opatówku - ul. 3 Maja. 

 

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

ROZSTRZYGNIĘTE PRZETARGI 
 

Usługi transportowe dotyczące przewozu 
pracowników GOPS w okresie styczeń-grudzień 2010 r. 
- praca w terenie obejmuje wszystkie miejscowości 
gminy Opatówek (wywiady środowiskowe). 
Na dzień 25 listopada 2009 r. - w ramach zapytania 
o cenę - zaproszono do udziału w postępowaniu 
5 wykonawców. Wpłynęły 3 oferty: 
- Zrzeszenie Radio Taxi Echo z Kalisza 
- Zrzeszenie Transportu Prywatnego Taxi ZET 

z Kalisza 

- Usługi Transportowe Romuald Gąsiorowski 
z Opatówka 

Wybrano najkorzystniejszą ofertę Usługi Transportowe 
Romuald Gąsiorowski z Opatówka. Całkowita wartość 
zamówienia na okres I-XII 2010 wynosi 8 800 zł.

Wykonanie usług z zakresu przygotowania, 
wydania i dowozu posiłków dla dzieci ze szkół na terenie 
gminy Opatówek w okresie I-XII 2010 r. W postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie zapytania o cenę wpłynęły 3 oferty: 
- Sklepik szkolny Mała Gastronomia Iwona 

Szmajdzińska, Opatówek 
- Firma Handlowo-Usługowa Dymarczyk i Górczyński 

s.c Kalisz 
- PPUH Maria i Tomasz Biernat, Restauracja 

ZGODNA, Szczytniki 
Wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę Firmy 
Handlowo-Usługowej Dymarczyk Górczyński s.c 
z Kalisza, w której zaoferowano koszt obiadu 
dwudaniowego 3,30 zł brutto. Całkowita wartość 
zamówienia 78 435,28 zł.

W grudniu ubiegłego roku rozstrzygnięty został
przetarg nieograniczony na dowożenie uczniów do 
Zespołów Szkół w Rajsku i Tłokini Wielkiej. Procedura 
przetargowa musiała się odbyć dwuetapowo ze względu 
na unieważnienie pierwszego postępowania. Stało się
tak dlatego, że cena najkorzystniejszej oferty, którą
złożyło Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-
Handlowe REMICO z Opatówka, przewyższyła kwotę,
którą zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia. Druga oferta, która wpłynęła od 
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kali-
szu, została zwrócona ze względu na nieterminowe jej 
złożenie. W drugim postępowaniu przetarg został
rozstrzygnięty na korzyść firmy REMICO Opatówek. 
Firma ta złożyła poprawną i najkorzystniejszą ofertę
przewozu uczniów do szkół (268 076,58 zł). Druga 
oferta, złożona przez PKS Kalisz była mniej korzystna 
cenowo (271 922,31 zł). Po wyczerpaniu procedur 
przetargowych podpisano umowy na dowożenie 
uczniów. Cały przebieg postępowania przetargowego, 
zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień
publicznych, umieszczono w Biuletynie Zamówień
Publicznych oraz na stronie internetowej Gminy 
Opatówek. 
 

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

STYPENDIA 
DLA NAJZDOLNIEJSZEJ MŁODZIEŻY

Po raz kolejny Wójt Gminy Opatówek Sebastian 
Wardęcki przyznał, na wniosek komisji stypendialnej, 
stypendia naukowe dla najzdolniejszej młodzieży w sesji 
jesiennej 2009 r. Wnioskodawcy składając dokumenty 
spełnili wszystkie regulaminowe warunki. W sumie 
przyznano 78 stypendiów dla uczniów szkół gimnazjal-
nych, ponadgimnazjalnych i studentów. I tak w poszcze-
gólnych grupach stypendia otrzymali: 
 

Uczniowie Gimnazjum w Opatówku: 
1. Martyna Albrecht 
2. Paulina Antczak 
3. Justyna Ekert 
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4. Ewa Dobrzańska 
5. Wiktor Grzesiak 
6. Małgorzata Janiak 
7. Konrad Jędrzejak 
8. Szymon Jędrzejak 
9. Aleksandra Kajdanek 
10. Piotr Kasprzak 
11. Aleksandra Kuś
12. Sara Łukasik 
13. Justyna Marchwacka 
14. Konrad Michalak 
15. Sylwia Marczak 
16. Monika Romańczyk 
17. Michał Romańczyk 
18. Natalia Rogozińska 
19. Justyna Szmaja 
20. Andrzej Słowiński 
21. Olimpia Śnieguła
22. Mateusz Walczak 
23. Bartłomiej Woźniak 
24. Izabela Zimna 
25. Agnieszka Żarnecka 
 

Uczniowie Gimnazjum w Tłokini Wielkiej: 
1. Katarzyna Jach 
2. Magdalena Olejnik 
3. Angelika Amborska 
4. Klaudia Bach 
5. Karolina Majewska 
6. Marcela Raszewska 
 

Uczniowie Gimnazjum w Chełmcach: 
1. Dominika Banach 
2. Agnieszka Frankowska 
3. Anna Kaleta 
4. Aleksandra Sobczak 
 

Uczniowie Gimnazjum w Rajsku: 
1. Waldemar Gaczyński 
2. Fatima Janiak 
3. Mateusz Janiak 
4. Martyna Jeziorska 
5. Agnieszka Korbacz 
6. Maria Wosiek 
7. Dominik Wosiek 
8. Joanna Wszędobył
9. Katarzyna Zabawa 
 

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

w Kaliszu 
4. Konrad Lisiecki - III LO im. Mikołaja Kopernika 

w Kaliszu 
5. Alicja Sobczak - Technikum Budowy Fortepianów 

w Kaliszu 
6. Karolina Tułacz - II LO im. Tadeusza Kościuszki 

w Kaliszu 
7. Bartosz Wojtaszczyk - II LO im. Tadeusza 

Kościuszki w Kaliszu 
8. Anna Żarnecka - III LO im. Mikołaja Kopernika 

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

w Kaliszu 
 

Studenci szkół wyższych: 
1. Damian Bilski - Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi 

2. Ewelina Chojnacka - Uniwersytet Ekonomiczny 
we Wrocławiu 

3. Anna Jakubczak - Uniwersytet Ekonomiczny 
w Poznaniu 

4. Izabela Janik - Uniwersytet Łódzki - Wydział Nauk 
o Wychowaniu 

5. Magdalena Gerberska - UAM w Poznaniu - Wydział
Pedagogiczno - Artystyczny w Kaliszu 

6. Anna Kapitaniak - UAM w Poznaniu - Wydział
Historyczny 

7. Jacek Kapitaniak - Politechnika Poznańska - 
Wydział Informatyki i Zarządzania 

8. Magdalena Kasperaszek - Akademia im. Jana 
Długosza w Częstochowie - Wydział Pedagogiczny 

9. Marta Kliber - Politechnika Poznańska - Wydział
Informatyki i Zarządzania 

10. Dorota Kowalczyk - Uniwersytet Medyczny 
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

11. Katarzyna Kozłowska - Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa w Kaliszu 

12. Roman Lisiecki - Szkoła Główna Handlowa 
w Warszawie 

13. Katarzyna Mikołajczyk - UAM w Poznaniu - Wydział
Nauk Geograficznych i Geologicznych 

14. Justyna Mikusińska - UAM w Poznaniu - Wydział
Filologii Polskiej i Klasycznej w Kaliszu 

15. Agnieszka Pogorzelec - UAM w Poznaniu - Wydział
Pedagogiczno - Artystyczny w Kaliszu 

16. Izabela Olszewska - UAM w Poznaniu - Wydział
Filologii Polskiej 

17. Ewa Olejnik - Uniwersytet Wrocławski - Wydział
Chemii 

18. Monika Pawlak - UAM w Poznaniu - Wydział
Neofilologii 

19. Justyna Raszewska - Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa w Kaliszu 

20. Kornelia Reksa - Uniwersytet Medyczny im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu 

21. Beata Salamon - UAM w Poznaniu - Wydział
Pedagogiczno - Artystyczny w Kaliszu 

22. Małgorzata Sulwińska - Uniwersytet Warszawski - 
Wydział Historyczny 

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

24. Anna Urbaniak - UAM w Poznaniu - Wydział
Historyczny 

25. Jarosław Zimny - Uniwersytet Ekonomiczny 
we Wrocławiu 

 

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

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

ŚPIEW KOLĘD I PASTORAŁEK 
 

Jan Paweł II podczas spotkania z rodakami 
w Watykanie 23 grudnia 1996 roku mówił o kolędach: 
"Kolędy nie tylko należą do naszej historii, lecz poniekąd
tworzą naszą historię narodową i chrześcijańską. Jest 
ich wiele, ogromne bogactwo. Od najdawniejszych - 
staropolskich do tych współczesnych, od liturgicznych 
do pastorałek, jak choćby ta, tak zwana góralska, której 
tak bardzo lubimy słuchać: Oj, Maluśki, Maluśki. Trzeba, 
ażebyśmy tego bogactwa nie zagubili". 
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Widząc potrzebę wspólnego kolędowania, tak 
jak w zeszłym roku, pod patronatem Parafialnego 
Oddziału Akcji Katolickiej, w święto Trzech Króli, w sali 
fortepianowej Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku 
został przygotowany wspólny śpiew kolęd i pastorałek. 
Świętowanie - powitaniem przybyłych gości - rozpoczął 
prezes oddziału. Prowadzenia podjął się ks. Rafał
Kowalski. O pogodnym nastroju wieczoru świadczy fakt, 
że swoich sił przed mikrofonem odważnie próbowało
bardzo wielu przybyłych gości, bowiem - jak co roku - 
frekwencja dopisała. Usłyszeliśmy te najbardziej znane 
kolędy, ale również przypomniano nam te rzadziej 
słyszane. Dla każdego uczestnika przygotowano słodki 
poczęstunek z piernika. 

Wszystkim uczestnikom spotkania składamy 
serdecznie podziękowania za przybycie, wspólny śpiew 
oraz pomoc w zorganizowaniu tego wesołego wieczoru. 
Szczególne podziękowania za akompaniament kieru-
jemy do p. Zbigniewa Błaszczyka, Henryka Karskiego 
i Dariusza Zielińskiego, za obsługę techniczną
dziękujemy p. Januszowi Mancewiczowi i p. Januszowi 
Pogorzelcowi oraz p. Adamowi Gabarskiemu. 
 

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

ORDER DLA SIOSTRY KONSOLATY 
 

Siostra Konsolata, pochodząca z Opatówka, 
kierownik Domu "Nazaret" w Otwocku została
odznaczona przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, 
jednym z najwyższych polskich odznaczeń cywilnych. 

Order przyznany za działalność społeczną oraz pomoc 
drugiemu człowiekowi, wręczył siostrze Konsolacie 
minister Paweł Wypych podczas uroczystości z okazji 
Dnia Pracownika Socjalnego, która odbyła się
20 listopada 2009 r. w Pałacu Prezydenckim. 

Siostra Konsolata od 11 lat prowadzi w Otwocku 
dom dla samotnych kobiet i matek z małymi dziećmi. 
Placówka zapewnia zamieszkanie, wyżywienie, pomoc 
socjalną oraz psychologiczną kilkunastu podopiecznym 
jednocześnie. Największym wyzwaniem na najbliższe 
lata jest dla siostry rozbudowa domu. 

Dom "Nazaret" utrzymuje się z dotacji dla 
organizacji pozarządowych oraz wsparcia ludzi dobrej 
woli. Praca "Nazaretu" została doceniona przez 
najwyższe władze państwowe także w 2001 roku, kiedy 
w wigilię dom odwiedził ówczesny Prezydent RP 
Aleksander Kwaśniewski. 
 

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

WIADOMOŚCI BIBLIOTECZNE 
 

Spotkanie z prof. Przemysławem Czaplińskim 
16 listopada 2009 r. odbyło się spotkanie z prof. 

Przemysławem Czaplińskim - literaturoznawcą z Uniwer-
sytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Spotkanie 
było zorganizowane przez Wojewódzką Bibliotekę
Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu 
w ramach cyklu warsztatów poświęconych polskiej 
literaturze współczesnej. 

Profesor podjął próbę interpretacji fragmentów 
książki Jana Tomasza Grossa pt. "Sąsiedzi". 
Kontrowersyjny temat i sposób prezentacji książki 
wywołał w czasie spotkania ostrą dyskusję. Sprowadził
też wspomnienia o stosunkach polsko-żydowskich 
w okresie międzywojennym w Opatówku. 
 

Jadwiga Miluśka-Stasiak 
 
O polskiej misji w Republice Południowej Afryki 

4 grudnia 2009 r. odbyło się w bibliotece 
spotkanie z Małgorzatą Sulwińską, naszą czytelniczką
z Opatówka, studentką Uniwersytetu Warszawskiego, 
która w czasie wakacji pracowała wraz z koleżanką
i kolegą w misji Siloe w RPA organizując bibliotekę.

Misja katolicka Siloe znajduje się w północnej, 
bardzo biednej części RPA. Jest to ośrodek prowadzony 
przez trzy Siostry Franciszkanki Służebnice Krzyża dla 
dzieci niewidomych i niedowidzących. Siostry z tego 
zgromadzenia prowadzą również szkołę dla niewi-
domych w Laskach. W ośrodku przebywa około 200 
dzieci z dysfunkcją wzroku. Połowa z nich to albinosi - 
murzyńskie dzieci o białej skórze. Albinosi są w wyjąt-
kowo trudnej sytuacji, ponieważ nie są akceptowani 
przez społeczeństwo. Misja w Siloe jest dla tych dzieci 
azylem; tu czują się szczęśliwe i bezpieczne. 

Siostry całkowicie poświęciły się dzieciom 
doświadczonym przez los. Zarządzanie dużym ośrod-
kiem i szkołą wymaga wielkiej energii i przedsię-
biorczości, znajomości miejscowych języków i zwycza-
jów, a także dobrej współpracy z władzami RPA, które 
nie zawsze rozumieją problemy ich podopiecznych. 
Obok Siloe znajduje się także szkoła dla dzieci 
widzących pochodzących z pobliskiej wioski 
Thogkwanen, którą również prowadzą polskie siostry. 

Studenci z Polski tworzyli bibliotekę z kilku 
tysięcy książek, w tym brajlowskich, uruchomili 
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komputerowy system wypożyczeń, stworzyli kącik dla 
najmłodszych oraz pokój multimedialny z komputerami, 
odtwarzaczami audio i telewizorem. Ponadto przeszkolili 
przyszłego bibliotekarza oraz nauczyli dzieci jak 
korzystać z biblioteki. W czasie pobytu w ośrodku 
zaprzyjaźnili się z dziećmi. Mieli też okazję poznać
skrawek RPA. 

Nierówności społeczne oraz skutki apartheidu 
sprawiają, że RPA jest bardzo niebezpiecznym krajem. 
Poważnym problemem jest wirus HIV. W Thogkwanen 
na AIDS choruje 40% mieszkańców. Są regiony, gdzie 
wskaźnik ten wynosi aż 80%. Ludzie, mimo że żyją
w znacznie trudniejszych warunkach, wydają się być
szczęśliwsi niż Europejczycy. Nigdy się nie śpieszą, nie 
znają stresu. Jeśli tylko są najedzeni, wtedy są spokojni 
i zadowoleni. 

Ponadto tamtejsza kultura zupełnie odbiega od 
europejskiej. Sytuacja kobiet jest trudna ponieważ są
one traktowane jako gorszy gatunek człowieka. 

Mimo wszystko jest to malowniczy kraj 
o różnorodnych pejzażach i ogromnych przestrzeniach 
dających poczucie wolności, o wspaniałych drogach, 
bujnej i różnorodnej roślinności i dzikich zwierzętach 
żyjących "w zasięgu ręki". 

Obecnie wiele osób podróżuje po świecie. 
Niektórzy mają okazję poznać bliżej życie i kulturę
innych narodów i z takimi osobami zamierzamy 
organizować kolejne spotkania. 
 

Jadwiga Miluśka-Stasiak 
 
Światowy Dzień Pluszowego Misia 

Niezwykła historia pluszowego misia rozpoczęła
się w USA w 1902 roku. Ówczesny prezydent Stanów 
Zjednoczonych Teodor Roosevelt podczas polowania 
natrafił na ślad małego niedźwiadka. Towarzysze 
Roosevelta przywiązali bezbronne zwierzątko do drzewa 
a sam prezydent miał oddać doń strzał. Przerażone 
zwierzę wzbudziło litość prezydenta, który zrezygnował
z trofeum i uwolnił je. Taka postawa ze strony głowy 
państwa spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem 
całego amerykańskiego społeczeństwa. Wydarzenia, 
które rozegrały się na polowaniu stały się inspiracją dla 
Clifforda Berrymana, który stworzył serie komiksów 
z Rooseveltem i niedźwiadkiem w roli głównej. Pani 
Rose Michtom, która wraz z mężem prowadziła mały
sklepik w Brooklynie, uszyła z materiału podobiznę misia 
ze szkicu Clifforda Berrymana - tak powstał pierwszy 
Teddybear. 

W tym samym czasie w Niemczech, młody 
fabrykant Richard Steiff przesiadywał całymi dniami 
w ZOO w Stuttgardzie szkicując niedźwiedzie, tworząc
tym samym wzór nowej zabawki. Na targach w Lipsku, 
na których wystawiała się firma Steiff, miś początkowo 
nie zdobył uznania. Pod koniec dnia jednak, pewien 
Amerykanin zamówił aż 3000 sztuk niedźwiadków, 
wiedząc jaką ta zabawka robi karierę na jego 
kontynencie. Od tamtej pory aż po dziś dzień, miś stał
się ulubioną zabawką milionów dzieci na całym świecie. 
W 1984 roku w Wielkiej Brytanii otworzono muzeum 
misiów a w 2002 roku w setną rocznicę wydarzeń
w USA ustanowiono dzień 25 listopada Światowym 
Dniem Misia. 
 

O tym, jak wiele sympatycznych postaci misiów 
narodziło się przez te sto lat wiedzą wszyscy, 
a szczególnie dzieci. Aby przybliżyć historię pierwszego 
miśka i wszystkich jego sławnych następców, w Gminnej 
Bibliotece Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku 
przez cały listopad odbywały się spotkania z dziećmi. 
Odwiedziły nas przedszkolaki z Opatówka, Winiar 
i Marchwacza. Wraz ze swoimi paniami przybyli 
uczniowie "zerówki" i pierwszoklasiści ze szkoły
podstawowej w Opatówku. 
 

25 listopada odbyły się zajęcia ph: "Misiowanki", 
na które przybyła liczna grupa dzieci w wieku od 7 do 10 
lat. Z opowieścią o historii misia i bajeczką o przygodach 
Kubusia Puchatka bibliotekarka Małgorzata Matysiak 
udała się także do najmłodszej w opatowskim przed-
szkolu grupy "Biedronek". Na wszystkich spotkaniach 
dzieciom towarzyszyły ich własne przytulanki. 
 

Mali goście z ogromnym zainteresowaniem 
i wzruszeniem słuchali jak zaczęła się wielka misiowa 
historia. Z rozbawieniem obejrzały prezentację, której 
bohaterami były wszystkie sławne misie: Uszatek, 
Coralgol, Wojtek z armii gen. Andersa, Yogi, Kubuś
Puchatek i wiele innych. Dla przybyłych odczytano kilka 
fragmentów "Kubusia Puchatka" oraz książki 
pt.: "Dziadek i Niedźwiadek" opartej na prawdziwych 
wydarzeniach. 

Na zakończenie zajęć dzieci rysowały portrety 
własnych lub bajkowych misiów. Wszystkie dzieła były
wyjątkowe i wyjątkowo pięknie prezentowały się
w pomieszczeniach biblioteki na "Wielkiej Wystawie 
Naszych Misiów". 
 

Małgorzata Matysiak 
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Konkursy fotograficzne 
Jesienią 2009 r. biblioteka w Opatówku we 

współpracy z Agencją Reklamową W(47) Mariusza 
Kuleczki ogłosiła powiatowy konkurs ph. "Piękno jesieni 
wokół nas". Na konkurs wpłynęły 142 fotografie z całego 
powiatu. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się
w styczniu. Oprócz nagród przyznanych laureatom 
konkursu, będą 3 nagrody specjalne w formie 
widokówek wydanych przez Agencję ReklamowąW(47). 

Konkurs będzie kontynuowany w pozostałych 
porach roku. Serdecznie zapraszamy do udziału
wszystkich fotografów amatorów, zarówno młodzież jak 
i dorosłych. Dokładne informacje można uzyskać
w bibliotece lub na stronie www.biblioteka.opatowek.pl 
 

Jadwiga Miluśka-Stasiak 
 

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

WIADOMOŚCI SZKOLNE 
 
GIMNAZJUM W OPATÓWKU 
 
Konkursy gimnazjalistów 

W październiku i listopadzie, w wyznaczonych 
terminach jednakowych dla wszystkich placówek 
regionu, odbyły się szkolne etapy wojewódzkich 
konkursów przedmiotowych. Organizatorem jest 
Wielkopolski Kurator Oświaty, który powołuje komisje 
konkursowe, wyznacza terminy poszczególnych etapów 
oraz czuwa nad sprawiedliwym i sprawnym ich 
przebiegiem. Uczniowie muszą przejść pomyślnie trzy 
etapy - szkolny, rejonowy i wojewódzki - aby móc zostać
laureatem. Osiągnięcie to jest o tyle cenne, że zwalnia 
ucznia z pisania jednej części egzaminu gimnazjalnego 
oraz daje dodatkowe punkty przy wyborze szkoły
ponadgimnazjalnej. 

Tytuł laureata osiągają nieliczni, mimo to 
konkursy cieszyły się dużym zainteresowaniem 
gimnazjalistów z Opatówka. Uczniowie naszej szkoły
przystąpili do konkursów z języka polskiego, 
angielskiego i niemieckiego, matematyki, historii, 
geografii, chemii, fizyki i biologii. Konkursowiczów 
wspomagali w przygotowaniach nauczyciele danego 
przedmiotu, dzieląc się podczas dodatkowych zajęć 
swoją wiedzą z zainteresowanymi uczniami. Nad 
przebiegiem etapu szkolnego czuwały powołane 
wcześniej komisje, a zestawy pytań konkursowych 
przygotowane były przez pracowników kuratorium. Oto 

uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 37 punktów na 50 
możliwych i reprezentować będą nasze Gimnazjum na 
etapie rejonowym: 
- z języka polskiego: Aleksandra Kuś, Sylwia Marczak 

(nauczyciel - pani Elżbieta Rogozińska) oraz 
Aleksandra Pietrowska (nauczyciel - pani Izabella 
Bugajna), 

- z matematyki: Bartłomiej Woźniak (nauczyciel - pan 
Dariusz Michalak), 

- z chemii: Bartłomiej Woźniak i Daniel Bider 
(nauczyciel - pani Jolanta Pokojowa), 

- z geografii: Piotr Kasprzak, Bartłomiej Woźniak 
(nauczyciel - pani Agnieszka Kowalczyk). 

Nasi uczniowie z sukcesami startują również
w innych konkursach organizowanych dla gimnazja-
listów. 2 grudnia 2009 roku w Wojewódzkim Ośrodku 
Metodycznym odbył się finał Powiatowego Konkursu 
Ortograficznego "Z ortografią za pan brat". Wśród 
laureatów znalazł się nasz uczeń, Bartłomiej Woźniak, 
zajmując wysokie III miejsce. 

Nie każdy z uczniów osiągnie tytuł laureata, ale 
sam udział w konkursie jest dobrą okazją do 
poszerzenia wiedzy, rozwijania umiejętności, rozbu-
dzania nowych zainteresowań oraz kreatywności. 
Gratulacje należą się zarówno tym, którzy przeszli 
pomyślnie etap szkolny, jak i tym, którym być może
zabrakło szczęścia, ale nie zabrakło chęci i odwagi do 
podjęcia rywalizacji. Trzymamy kciuki za reprezentantów 
naszej szkoły i życzymy im następnych sukcesów! 
 

Dyrektor Gimnazjum w Opatówku 
Jolanta Pokojowa 
 
"Opowieść Wigilijna" 

Święta Bożego Narodzenia to niewątpliwie 
najpiękniejsze ze świąt. Uczniowie Gimnazjum 
w Opatówku przypomnieli o ich najważniejszym 
przesłaniu przygotowując inscenizację dzieła Karola 
Dickensa "Opowieść Wigilijna". W zagonionym świecie 
warto pamiętać o potrzebie dzielenia się z bliźnimi, nie 
tylko dobrami materialnymi, ale także dobrym słowem, 
serdecznością i uśmiechem. Gimnazjaliści mieli 
zaszczyt podzielić się tą refleksją z gośćmi, wśród 
których byli: ks. prałat Władysław Czamara, Sekretarz 
Gminy Opatówek Krzysztof Dziedzic, Przewodnicząca 
rady rodziców p. Maria Prus. 

W przedstawienie zaangażowanych zostało aż
22 młodych aktorów, uczniów klasy Ib. W rolę głównego 
bohatera - Hipolita Skąpca wcielił się Kacper Zieliński. 
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Przedstawienie przygotowane zostało przez wychowaw-
czynię klasy p. Agnieszkę Kowalczyk, a o oprawę
muzyczną zadbała p. Anna Nowacka wraz z członkami 
chóru szkolnego. 
 
Agnieszka Kowalczyk 
 
Działalność Szkolnego Koła "Caritas" 

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2009/2010 
swoją działalność zapoczątkowało Szkolne Koło
"Caritas". Celem koła jest uwrażliwienie młodzieży na 
potrzeby drugiej osoby; dostarczanie radości oraz 
pozytywnych emocji dzieciom z różnych środowisk; 
pogłębianie nauki Chrystusa o miłosierdziu Bożym; 
szerzenie idei wolontariatu; doskonalenie umiejętności 
planowania, współpracy oraz współdziałania z różnymi 
instytucjami i organizacjami; zaspokajanie duchowych 
i społecznych potrzeb młodego pokolenia; zdobywanie 
i wzbogacanie doświadczenia życiowego. Do koła
należy około 34 osób, skupionych wokół wewnętrznych 
sekcji zadaniowych (członkami mogą być również
absolwenci gimnazjum). Opiekunem duchowym koła jest 
ksiądz mgr Arkadiusz Wysota. 

W ciągu półrocznej działalności koła udało nam 
się zrealizować wiele z zaplanowanych przez nas 
zadań. We wrześniu stworzyliśmy własny program 
działań i pomocy. Podzieliliśmy się na sekcje 
funkcjonujące w obrębie szkoły i środowiska. Zawiąza-
liśmy wspólnotę, dokonaliśmy podziału obowiązków, 
ustaliliśmy terminy spotkań. Większość członków koła
brała udział w 53 zjeździe Salezjańskich Wspólnot 
Ewangelizacyjnych promujących pracę wychowawczą
z dziećmi i młodzieżą, w oparciu o system prewencyjny 
św. ks. Jana Bosko. 

W każdą drugą lub trzecią niedzielę miesiąca 
ubogacamy liturgię eucharystyczną sprawowaną dla 
dzieci poprzez etiudy teatralne przybliżające aktualne 
wydarzenia liturgiczne, animację śpiewu, tworzenie 
komentarzy, modlitwy powszechnej. Dotychczas 
przybliżyliśmy postaci takich świętych jak: o. Pio 
z Pietrelciny, Domink Guzmán, Mikołaj z Miry. 

W październiku, w ramach Dnia Misyjnego, 
poprzez krótki montaż słowno-muzyczny zwracaliśmy 
szczególną uwagę na problemy misyjne, a także
rozprowadzaliśmy własnoręcznie wykonane dziesiątki 
różańca misyjnego. Dochód w wysokości 504 zł
przeznaczony został na potrzeby Domu Dziecka 
w Angarsku, który jest prowadzony przez Siostry 
Służebniczki Starowiejskie. 

W listopadzie, w ramach szkolnej zabawy 
zorganizowaliśmy "Dyskotekę charytatywną". Zabawy 
taneczne, plastyczne, muzyczne połączone były ze 
zbiórką pieniężną. Zebraną kwotę w wysokości 56 zł
przeznaczyliśmy również na rzecz Domu Dziecka w 
Angarsku. W grudniu członkowie koła "Caritas" 
zaangażowali się w zbiórkę darów - żywność i środki 
czystości - dla bezdomnych kobiet i matek z dziećmi 
z Domu "NAZARET" w Otwocku, prowadzonego przez 
Siostry Orionistki. Zebraliśmy ogółem 623 produkty. 
Tego miesiąca również sprzedawaliśmy własnoręcznie 
pomalowane figurki gipsowe i kartki z motywem 
bożonarodzeniowym. Dochód w wysokości 125 zł został
przeznaczony na potrzeby Domu Dziecka w Angarsku 
prowadzonym przez Siostry Służebniczki. 

W każdą trzecią sobotę miesiąca organizujemy 
"Miesięcznicę dziecięcą", czyli godzinne spotkanie dla 

chętnych dzieci, które poprzez wspólną zabawę, śpiew, 
modlitwę nawiązują szczere relacje, uczą się
prawidłowych postaw, spędzają wolny czas. Składamy 
serdeczne podziękowania Dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury w Opatówku p. Mieczysławie Jaskule za 
nieodpłatne udostępnienie sali w której mogliśmy 
przeprowadzić grudniową Miesięcznicę.

W przyszłym półroczu pragniemy nadal 
wspierać, tak jak potrafimy, potrzeby i działalność Domu 
Dziecka w Angarsku na Syberii, który nie tylko pomaga 
tamtejszym dzieciom przeżyć każdy dzień, ale również
przywraca im godność osoby ludzkiej. Chcemy również
poszerzyć naszą działalność, ale również kontynuować
to, czego się podjęliśmy na początku roku szkolnego 
zakładając Szkolne Koło "Caritas". Z serca dziękujemy 
tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wspierają
naszą pracę i zaangażowanie na rzecz potrzebujących, 
służą dobrym słowem, radą i modlitwą by dzieło, którego 
się podjęliśmy rozkwitało. 
 

Elżbieta Kołomecka 
 
Podziękowanie dla Rady Rodziców 

Składamy serdeczne podziękowanie Radzie 
Rodziców naszego gimnazjum za przekazane szkole 
pomoce dydaktyczne: telewizor kolorowy Samsung LE-
32 TV LCD, Samsung DVD - P 184, multimetr cyfrowy, 
magnesy sztabkowe, bloki startowe treningowe, taśmę
mierniczą i zgrzewarkę z nożem do owijania książek 
z bibliotecznego księgozbioru. Pomoce te wzbogaciły
bazę dydaktyczną naszego gimnazjum i z pewnością
przyczynią się do uatrakcyjnienia procesów lekcyjnych. 
 
Uczniowie, nauczyciele i dyrekcja Gimnazjum w Opatówku 

 
********** 

 
SZKOŁA PODSTAWOWA W OPATÓWKU 
 
Zbiórka darów 

Odpowiadając na prośbę siostry Konsolaty, 
kierownika Domu Nazaret w Otwocku, już po raz ósmy 
włączyliśmy się do akcji zbiórki darów dla samotnych 
kobiet i matek z dziećmi. 
W tegorocznej akcji udział wzięło ok. 70% uczniów 
naszej podstawówki. To bardzo dużo biorąc pod uwagę
fakt, że zbiórka przebiegała w okresie wzmożonych 
zachorowań na grypę i inne infekcje. Udało nam się
zebrać 43 kartony różnych produktów spożywczych 
i środków czystości oraz 2 worki (po 25 kg) mąki i cukru, 
14 kilogramowe wiadro marmolady i 10 kilogramowy 
worek proszku do prania, których nie udało się
zapakować w kartony. W tegorocznej zbiórce darów, 
najwyżej na liście uplasowały się klasy: IIc, Vb i VIb. 

Akcja trwała od 16 listopada do 4 grudnia 2009r. 
i przebiegała niezwykle sprawnie. Poprzedzona została
poinformowaniem nauczycieli, dzieci i rodziców 
o szczegółach z nią związanych. Uczeń klasy Vb Kacper 
Wojtaszek wykonał plakat, który już tydzień przed 
rozpoczęciem akcji wisiał w holu szkoły. Uczennice 
klasy Vc: Aleksandra Mazurowska i Patrycja Humelt 
wręczały na przerwach międzylekcyjnych ulotki 
przypominające o trwającej akcji. Odbiorem, segregacją,
spisem i pakowaniem darów zajęły się członkinie SK 
PCK pod czujnym okiem opiekunek koła: p. Bożeny 
Binkowskiej i p. Kingi Kobyłki. 10 grudnia 2009 r. dary 
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zostały przekazane do Otwocka wraz z innymi 
zbieranymi w Gimnazjum i Zespole Szkół Ogrodniczych. 
 

Bożena Binkowska 
 
Podziękowanie 

Serdeczne podziękowania dla Pana Marka 
Wolfa właściciela Firmy VEGEX za przekazanie nagród 
rzeczowych z przeznaczeniem dla wyróżnionych 
członków Szkolnego Koła PCK przy Szkole 
Podstawowej w Opatówku. 
 

Opiekunowie Szkolnego Koła PCK: 
Bożena Binkowska, Kinga Kobyłka 

 
********** 

 
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHEŁMCACH 
 
Jasełka 

22 grudnia 2009 roku w Zespole Szkół im. Jana 
Pawła II w Chełmcach odbyły się jasełka przygotowane 
przez uczniów II klasy gimnazjum pod opieką
p. Katarzyny Petyni i p. Damiany Rutkowskiej. Ucznio-
wie w pięknej scenerii przedstawili sceny z narodzin 
Chrystusa. Był Św. Józef, Maryja, Aniołowie, Trzej 
Królowie i Pasterze. Prawdziwa szopka ze słomianym 
dachem, dodała spektaklowi prawdziwego uroku. Kolędy 
i pastorałki zaśpiewane przez chór pod opieką
p. Damiana Pyrka wprowadziły wszystkich w nastrój 
i atmosferę Bożego Narodzenia. Na koniec uroczystości 
nauczyciele i uczniowie zostali zaproszeni do wspólnego 
śpiewania kolęd. 

To wzruszające przedstawienie zakończyło się
świątecznymi życzeniami dyrektora szkoły p. Tomasza 
Mikuckiego skierowanymi do wszystkich zebranych oraz 
ich rodzin. Wszyscy uczniowie szkoły otrzymali również
słodki upominek z rąk przedstawicieli rady rodziców 
i dyrektora szkoły. 
 

Karolina Gramza 
 
Mikołajki 

Jednym z najsympatyczniejszych momentów 
w życiu szkolnym są niewątpliwie Mikołajki. W powietrzu 
czuje się już atmosferę świąt, a prezenty od Mikołaja są
przedsmakiem tych darów, które otrzymujemy w Święta 
Bożego Narodzenia. Na ten dzień wszyscy czekają
zawsze z niecierpliwością.

7 grudnia 2009 r. naszą szkołę odwiedził Święty 
Mikołaj. Mimo, że nie wszyscy wierzą w Świętego 
Mikołaja, to właśnie teraz mieli okazję zobaczyć go na 
własne oczy. Przywitano go gromkimi brawami, 
z wielkim zainteresowaniem wpatrując się w jego worek, 
w którym z całą pewnością znajdowały się prezenty. 
Jednak otrzymanie prezentu okazało się nie takie 
proste. Mikołaj dokładnie wypytał wszystkich o ich 
zachowanie w ciągu roku, aby przekonać się czy 
zasłużyli na prezent. Kiedy Mikołaj podarował wszystkim 
prezenty, pożegnał się i odjechał, pozostawiając
w szkole wspaniałą atmosferę zabawy i radości na cały
dzień. Niestety, wszystko co dobre musi się kiedyś
skończyć, również wizyta Św. Mikołaja. 
 

Lidia Kałuża

Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia 
Uczennica klasy III gimnazjum Dominika Banach 

reprezentowała naszą szkołę w XVIII Rejonowej 
Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK, 
zajmując IV miejsce. 

Celem konkursu było wykształcenie wśród 
młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie 
oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do 
ochrony i doskonalenia zdrowia poprzez rozbudzanie 
zainteresowania własnym zdrowiem i problematyką
prozdrowotną. Uczennicę do konkursu przygotowała p. 
Lidia Kałuża. 
 

Tomasz Mikucki 
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ZESPÓŁ SZKÓŁ W RAJSKU 
 
Andrzejki 

27 listopada 2009 r. odbyła się dyskoteka 
andrzejkowa dla najmłodszych uczniów Zespołu Szkół
w Rajsku. Obsługą sprzętu technicznego zajmował się
starszy kolega z gimnazjum - Patryk Tomczyński. 

Wszystkim dopisywał humor i dobrze się bawili. Dla 
pierwszaków był to początek zabaw andrzejkowych. 
W swojej klasie, wspólnie z mamami i wychowawczynią,
zajmowali się później wróżbami andrzejkowymi. 
Najpierw było lanie wosku przez dziurkę od klucza, 
później losowanie imion koleżanek i kolegów oraz 
wspólny taniec. Nie zabrakło też wróżb z butami: rzut 
lewym butem przez lewe ramię w kierunku drzwi oraz 
ustawianie lewych butów od okna w kierunku drzwi. 
Z zaciekawieniem przyglądaliśmy się, czyj but upadnie 
najbliżej drzwi i czyj pierwszy "przekroczy" próg. Mamy 
przygotowały poczęstunek dla dzieci: sok owocowy 
i jabłko. Po śniadaniu uczniowie klasy I i III wyjechali do 
teatru w Kaliszu na przedstawienie pt. "Wielkoludy". Był
to prezent od rodziców z okazji Mikołajek. Kaliskiemu 
teatrowi dziękujemy serdecznie za umożliwienie 
bezpłatnego przejazdu. 
 

Agata Wegner 
 
Jasełka 

Czas Bożego Narodzenia to czas magiczny. 
Dzielimy się wówczas opłatkiem, wybaczamy sobie 
przykrości. Jednym ze zwyczajów świątecznych jest 
przedstawienie Jasełek. 18 grudnia 2009 r. w Zespole 
Szkół w Rajsku mali aktorzy przedstawili biblijne sceny 
związane z przyjściem na świat Dzieciątka Jezus. 
W niezwykle pięknej scenografii rozbrzmiewały słowa 

jasełek oraz śpiew kolęd. Nad całością czuwała
p. Elżbieta Wosiek. Oprawę muzyczną przygotował
p. Damian Pyrek. Dzieci przybliżyły wydarzenia sprzed 
2000 lat swoim kolegom i koleżankom, nauczycielom, 
rodzicom, emerytowanym pracownikom naszej szkoły
oraz zebranym gościom, wśród których był Sekretarz 
Gminy Krzysztof Dziedzic. Na scenie pojawili się
pastuszkowie, aniołki i Święta Rodzina. Niezwykle 
pouczający był dialog prowadzony przez diabła i króla 
Heroda. Po przedstawieniu goście nagrodzili występy 
uczniów gromkimi brawami. 

Na uwagę zasługuje również fakt, że z okazji 
Świąt Bożego Narodzenia z inicjatywy p. Damiana Pyrka 
uczennice naszej szkoły nagrały płytę z kolędami. 
Dochód z tej płyty został w całości przeznaczony dla 
niepełnosprawnego ucznia. 
 

Małgorzata Burdelak 
 
Sukcesy uczniów 

9 grudnia 2009 r. w naszej szkole odbył się
konkurs na najpiękniejszy własnoręcznie zrobiony 
lampion. Wszystkie lampiony były pomysłowo 
wykonane, dlatego jury miało problem z wybraniem 
najładniejszego. Ostatecznie 1 miejsce przyznano dwóm 
uczennicom: Kasi (kl.3) i Beatce Nowak (kl.2). Ich 
lampiony były nie tylko estetycznie wykonane, ale także
niezwykle oryginalne. Wyróżnienia otrzymali: Kornel 
Gliński, Martynka Jakubek (kl.3), Natalia Gaczyńska, 
Sandra Jeżyk i Karolina Frątczak (kl.4). Wszystkim 
gratulujemy i życzymy nagród w przyszłym roku. 
 

Elżbieta Wosiek 
 
Świąteczne spotkanie z poezją

14 grudnia 2009 r. w Szkole Podstawowej 
w Nowym Nakwasinie odbył się międzygminny konkurs 
recytatorski dla dzieci sześcioletnich, pt.: "Świąteczne 
spotkanie z poezją". Szkołę Podstawową z Rajska 
reprezentowało troje uczestników. W konkursie brało
udział blisko 30 uczestników z 8 szkół. Ocenie podlegał
ogólny wyraz artystyczny oraz użyte rekwizyty. 
Niezależna komisja zdecydowała, że I nagrodę otrzyma 
Wiktoria Szprync z Rajska. Wszyscy bardzo jej 
gratulujemy i życzmy dalszych sukcesów w różnych 
konkursach. 
 

Marzena Lipińska 
 

********** 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W TŁOKINI WIELKIEJ 
 
Konkurs ortograficzny 
 

"Błąd w mowie i piśmie to jak tłusta plama 
na fotografii matki, którą kochasz" 

J. Korczak 
 

To motto stanowiło hasło gminnego etapu 
Powiatowego Konkursu Ortografii, pt. "Z ortografią za 
pan brat", który odbył się 18 listopada 2009 roku 
w Zespole Szkół w Tłokini Wielkiej. Konkurs miał na celu 
upowszechnienie wśród uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjów wiedzy i umiejętności ortograficznych oraz 
kształcenie zdrowej rywalizacji. Konkurs przebiegł
w miłej i przyjaznej dla uczestników atmosferze. 
Po serdecznym powitaniu przez zastępcę dyrektora 
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p. Ewę Janiak, uczniowie przystąpili do pisania 
dyktanda. Teksty konkursowe, przeznaczone zarówno 
dla szkoły podstawowej, jak i dla gimnazjum okazały się
trudne. Wymagały od uczniów znajomości wszystkich 
zasad ortograficznych, co sprawiło, że konkurs stał na 
bardzo wysokim poziomie. Kiedy młodzież zakończyła
swoje zmagania, komisja przystąpiła do sprawdzania 
prac, po czym wyłoniła zwycięzców. 

W kategorii szkoła podstawowa laureatami zostali: 
I miejsce: Aleksandra Mazurowska, Szkoła Podstawowa 
w Opatówku, 
II miejsce: Paulina Kozłowska, Szkoła Podstawowa 
w Chełmcach, 
III miejsce: Joanna Mancewicz, Szkoła Podstawowa 
w Opatówku. 
 

W kategorii gimnazjum laureatami zostali: 
I miejsce: Bartłomiej Woźniak, Gimnazjum w Opatówku, 
II miejsce: Paulina Antczak, Gimnazjum w Opatówku, 
III miejsce: Oliwia Spławska, Gimnazjum w Chełmcach. 
 

Zwycięzcom oraz uczestnikom konkursu 
serdecznie gratulujemy. Wszyscy biorący udział zostali 
nagrodzeni dyplomami oraz skromnymi upominkami, 
a laureaci otrzymali nagrody książkowe. Szczególne 
podziękowania kierujemy w stronę nauczycieli przygoto-
wujących uczniów do konkursu oraz opiekunom. Miłym 
akcentem kończącym "ortograficzne zmagania" było
zrobienie kilku pamiątkowych zdjęć, na których uwiecz-
niono uśmiechnięte i zadowolone twarze uczestników. 
Życzymy dalszych sukcesów, na kolejnych szczeblach 
konkursu. 
 

Dyrektor Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej 
Teresa Kobierska 
 
Boże Narodzenie 

Narodziny Bożego Dzieciątka niosą wielką moc 
przemiany ludzkich serc. Wówczas zatrzymujemy się na 
chwilę, w naszym codziennym biegu i wsłuchujemy się
w ciszę naszej duszy. Przy wigilijnym stole zapominamy 
o waśniach, dzielimy się nie tylko opłatkiem, ale również
miłością, szczęściem i wsparciem. Święta Bożego 
Narodzenia to magiczny czas, wszyscy chcemy go 
przeżyć jak najpiękniej. Także uczniowie oraz grono 
pedagogiczne z Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej podali 
sobie dłoń i wspólnie rozpoczęli przygotowania do 
przeżycia tych cudownych świąt. 

Już pod koniec listopada uczniowie Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum zaangażowali się w zbiórkę
pieniędzy w ramach akcji Góra Grosza, koordynowaną
przez opiekunów samorządu uczniowskiego - p. Rafała
Mrozińskiego i p. Izabelę Olszewską. Przez dwa 
tygodnie dzieci i młodzież przynosili grosiki, które zostały

przekazane na konto Towarzystwa NASZ DOM 
z Warszawy. Zebrane fundusze pomogą m.in. rodzin-
nym oraz państwowym domom dziecka, przyczynią się
do powstania programów terapeutycznych dla dzieci 
odseparowanych od rodzin oraz wspomogą wycho-
wanków domów dziecka, którzy rozpoczynają swoje 
dorosłe, samodzielne życie. Ta akacja uświadomiła
nam, że zbieranie najdrobniejszych monet w dużej ilości 
może stworzyć ogromną sumę, dzięki której zostanie 
udzielona pomoc bardzo wielu naszym kolegom 
i koleżankom, znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji 
życiowej. 

Ale pomoc finansowa to nie jedyna możliwość 
wsparcia innych. Uczniowie z Zespołu Szkół w Tłokini 
Wielkiej postanowili również podzielić się tym, co lubią
najbardziej - czyli słodyczami - ze swoimi przyjaciółmi 
z Domu Dziecka w Kaliszu. Efekt tej akcji przerósł
najśmielsze oczekiwania organizatorów - p. Renaty 
Szlenkier i p. Marleny Pilarczyk. Nie tylko tłokińska 
młodzież bardzo chętnie oddawała swoje ulubione 
chipsy i czekolady, ale również sami mieszkańcy naszej 
wsi i okolic oraz dostawcy, którzy zaopatrują pobliskie 
sklepy dzielili się łakociami. W ten sposób ta słodka 
zbiórka rozprzestrzeniła się na całą miejscowość, co 
pozwoliło zebrać kilka kartonów słodyczy. Radość 
podopiecznych z Domu Dziecka z takiej ilości słodkości 
nie miała granic, dlatego z całego serca dziękujemy 
wszystkim darczyńcom i ludziom dobrej woli za okazaną
dobroć i szlachetność.

Tuż przed samym Bożym Narodzeniem, 
tradycyjnie jak co roku, o świąteczny nastrój postarały
się dzieci z oddziału przedszkolnego. Wspólnie 
z wychowawczynią, p. Katarzyną Magierską maluszki 
przygotowały klasową wigilię dla swoich rodziców. Były
to chwile szczególnie wzruszające dla wszystkich 
dorosłych oglądających to przedstawienie, gdy najmłodsi 
w prawdziwie świąteczno-zimowej scenerii przepięknie 
recytowali wiersze i śpiewali kolędy. Był to również czas 
niezwykle radosny, kiedy dzieci i dorośli połamali się
opłatkiem i zasiedli do wspólnego stołu, przy którym 
oprócz wyśmienitych potraw przygotowanych przez 
mamy, wszyscy mogli porozmawiać i spędzić miłe
chwile w swoim towarzystwie. W ten uroczy sposób 
dzieci, rodzice oraz nauczyciele rozpoczęli oczekiwanie 
na przyjście małego Jezusa. 

Po opisaniu tych wszystkich wydarzeń
dziejących się w naszej szkole nie trudno zauważyć, że
szczęście drugiego człowieka leży w naszych rękach, 
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a drogą do niego jest miłość. Tym tropem podążali 
uczniowie szkoły w Tłokini i zawędrowali z dobrą nowiną
do Hospicjum w Rożdżałach. Tam uśmiechem, gestem, 
słowem i pieśnią młodzież dzieliła się z chorymi, bo to 
właśnie w słowach dobroci, w czystym spojrzeniu 
i w codziennym zmaganiu się z rzeczywistością rodzi się
Bóg, który króluje wśród nas po wszystkie czasy. 

Tymi wartościami - miłością, pomocą, pojedna-
niem, radością, wiarą, tak jak wigilijnym opłatkiem, 
uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz zapro-
szeni goście podzielili się podczas uroczystości z okazji 
Bożego Narodzenia. Przy blasku światełka betle-
jemskiego, wokół symbolicznego stołu wigilijnego, 
wysłuchaliśmy wystąpienia naszej młodzieży, która pod 
okiem p. Edyty Banasiak, p. Urszuli Borwik, p. Katarzyny 
Magierskiej, p. Renaty Szlenkier oraz p. Izabeli 
Olszewskiej przygotowała recytacje i odśpiewała
najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki. Na zakoń-
czenie wszyscy przekazali sobie znak pokoju, który 
będzie nam towarzyszyć przez kolejny rok. Piękny był to 
początek oczekiwania na narodzenie Pana Jezusa. 
 
Dyrektor Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej 
Teresa Kobierska 

 
********** 

 
SZKOŁA PODSTAWOWA W CIENI DRUGIEJ 
 
Jasełka 

Nie ma święta w Kościele, które przynosiłoby 
tyle pokoju, słodyczy i radości, ile ich dają święta 
Bożego Narodzenia. Z tymi niezwykłymi świętami 
nierozerwalnie wiążą się jasełka. Są one dobrą okazją
do tego, aby dzieci mogły wcielić się w role, poznać
historię narodzin Jezusa oraz tradycje i zwyczaje 
bożonarodzeniowe. Oryginalny, nietypowy scenariusz 
jasełek, przygotowany przez panią mgr Beatę
Pietrowską i panią mgr Magdalenę Janik, przeznaczony 
był zarówno dla dzieci młodszych, jak i starszych. 

Jasełka wystawione 18 grudnia 2009 roku poruszały
ważne i aktualne dla współczesnego człowieka 
problemy. Przedstawienie wzbogacone zostało kolędami 
w wykonaniu szkolnego chóru "Bemolki", prowadzonego 
przez panią mgr Ewę Pawlik-Wiśniewską. Cieszymy się,
że w tym szczególnym dniu zaszczycił nas swoją
obecnością pan Stanisław Kuś Wiceprzewodniczący 
Rady Gminy i Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, 
Sportu i Zdrowia. 
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cieni Drugiej 
Olga Woźniak 

"Szlachetna paczka" 
Na początku grudnia 2009 roku uczniowie 

Szkoły Podstawowej w Cieni Drugiej przystąpili do IX 
edycji ogólnopolskiej akcji pn. "Szlachetna paczka". 

Przez tydzień uczniowie przynosili do szkoły produkty 
spożywcze, środki czystości, zabawki, słodycze i inne 
produkty, które przekazane zostały rodzinie pana 
Michała i pani Anety oraz ich 2 dzieci: 2,5 letniej Patrycji 
i 7 miesięcznej Nataszy. Wszystkie zebrane produkty 
zostały zapakowane w 13 dużych kartonów, które 
uczniowie ozdobili świątecznymi motywami. W połowie 
grudnia paczka dotarła do wybranej przez nas rodziny. 
Z relacji wolontariuszy, którzy dostarczyli paczkę wiemy, 
że nie spodziewali się oni aż tylu paczek, myśleli raczej 
o jednej, może dwóch. Byli bardzo zadowoleni z każdej 
otrzymanej rzeczy, z butów oraz spodni, z książeczek, 
kolorowanek i kredek, pościeli, artykułów spożywczych 
i chemicznych, a w szczególności z proszków do prania 
i pieluszek dla młodszej córki. 

W przygotowanie tej niezwykłej "Szlachetnej 
paczki" włączyli się wszyscy, uczniowie i rodzice, ich 
rodziny oraz grono pedagogiczne. Wszystkim serdecz-
nie dziękujemy za życzliwość i okazane wsparcie. 
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cieni Drugiej 
Olga Woźniak 
 
Sukcesy uczniów 

12 listopada 2009 roku, podczas odbywającego 
się w Godzieszach Wielkich IV Powiatowego Festiwalu 
Pieśni Legionowej i Historycznej chór "Bemolki" 
reprezentujący Szkołę Podstawową w Cieni Drugiej zajął 
III miejsce. Chór prowadzony jest przez panią mgr Ewę
Pawlik - Wiśniewską.

28 listopada 2009 roku uczniowie Szkoły
Podstawowej w Cieni Drugiej, przygotowani przez mgr 
Agnieszkę Nieborak, przystąpili do szkolnego etapu 
Wojewódzkiego Konkursu Humanistycznego. Do etapu 
rejonowego zakwalifikowała się uczennica klasy VI 
Klaudia Napierała. 
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cieni Drugiej 
Olga Woźniak 
 
Andrzejki 

Andrzejki obchodzono już w bardzo dawnych 
czasach. Podczas tego wieczoru panny odgadywały, kto 
zostanie ich mężem. Był i jest to wieczór wróżb
poświęcony miłości i małżeństwu. Dawno temu był
jeszcze jeden taki wieczór - przypadał na 24 listopada - 
były to katarzynki. Tego wieczoru kawalerowie mogli się
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dowiedzieć, jaka żona jest im przeznaczona. Katarzynki, 
jako dzień wróżb wyłącznie dla chłopców, odeszły już
w zapomnienie. Pozostały andrzejki, będące już tylko 
zabawą połączoną ze wspólnymi wróżbami dla 
dziewcząt i chłopców. 26 listopada 2009 roku w Szkole 
Podstawowej w Cieni Drugiej w godzinach popołud-
niowych odbyła się zabawa andrzejkowa, podczas której 
uczniowie, zarówno chłopcy, jak i dziewczęta, bawili się
w przepowiadanie przyszłości, uczestniczyli w wielu 
konkursach oraz bawili się przy muzyce w ciekawe, 
a przez wielu zapomniane zabawy. 
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cieni Drugiej 
Olga Woźniak 
 
Spotkanie z Mikołajem 

Spotkanie z Mikołajem dla dzieci w młodszym 
wieku szkolnym jest ogromnym przeżyciem. 22 grudnia 
2009 roku wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Cieni Drugiej z niecierpliwością oczekiwali pojawienia 
się niezwykłego gościa - Świętego Mikołaja. Tradycyjnie, 
jak co roku, Mikołaj obdarował naszych uczniów słodkimi 
upominkami. Uczniowie podczas spotkania wykazali się
znajomością kolęd i piosenek bożonarodzeniowych. 
Spotkanie z Mikołajem było niezwykle ekscytujące 
szczególnie dla najmłodszych dzieci. Dziękujemy Św. 
Mikołajowi, że nie zawiódł naszych uczniów i tuż przed 
Bożym Narodzeniem przybył do naszej szkoły. 
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cieni Drugiej 
Olga Woźniak 

 
********** 

 
SZKOŁA PODSTAWOWA W SIERZCHOWIE 
 
Konkurs "Z ortografią za pan brat" 

Sierzchowianka - Joanna 
Białek, uczennica klasy 
VI Szkoły Podstawowej 
w Sierzchowie znów udo-
wodniła, że ortografia to 
jej konik. Joasia uplaso-
wała się na II miejscu 
w eliminacjach rejono-
wych konkursu "Z orto-

grafią za pan brat", pokonując ponad 40 osób. 
Po raz dziewiąty organizacją konkursu zajęła się m.in. 
pani Barbara Nowak - doradca metodyczny. 

Nasza laureatka otrzymała cenną nagrodę
książkową, ufundowaną przez Wójta Gminy Opatówek 
oraz dyplom. Wyrazy podziękowania otrzymała również
nauczycielka przygotowująca - pani Wiesława Giercarz. 
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sierzchowie 
Alina Łańduch 
 
"Szlachetna paczka" 

Święta Bożego Narodzenia to czas, kiedy 
otwierają się ludzkie serca, kiedy dostrzegamy obok 
siebie ludzi biednych i potrzebujących. Z wiarą w ludzi 
i w dobroć płynącą w ich sercach samorząd uczniowski 
przy Szkole Podstawowej w Sierzchowie wyszedł
z inicjatywą zorganizowania "szlachetnej paczki". 
Uczniowie zebrali produkty spożywcze i przygotowali 
dwie paczki dla ubogich mieszkańców Sierzchowa. 
Paczki zostały przekazane wytypowanym przez uczniów 
i ich rodziców potrzebującym sierzchowianom. Mamy 

nadzieję, że zebrana żywność przyda się na wigilijnym 
stole i przyczyni się do tego, aby te święta były bardziej 
radosne. 
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sierzchowie 
Alina Łańduch 
 
Święto Pluszowego Misia 

Któż z nas nie zna Kubusia Puchatka, Kolargola, 
czy Misia Uszatka? Wszyscy znamy! Dlatego po raz 
kolejny w Szkole Podstawowej w Sierzchowie odbył się
Dzień Pluszowego Misia. Święto poprzedziła wystawa 
misiów, misiaczków i miśków w bibliotece szkolnej. 
Właściciele pluszaków codziennie odwiedzali swe 
ulubione przytulanki. 

25 listopada w bibliotece zapachniało miodkiem, 
bo to misie lubią najbardziej, ciasteczkami i słodyczami. 
Odbył się konkurs plastyczny z nagrodami na najładniej 
pomalowaną kolorowankę. Maluchy przywdziały specjal-
nie przygotowane, misiaczkowe nakrycia głowy. Nie za-
brakło wierszy, zgadywanek i rebusów. A wszystko to 
przy akompaniamencie piosenek o misiach. Za rok znów 
przeniesiemy się do bajkowej krainy. 
 

Wiesława Giercarz 
 
Konkurs plastyczny "Kartka bożonarodzeniowa" 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Sierzchowie 
już po raz drugi wzięli udział w Powiatowym Konkursie 
Plastycznym "Kartka bożonarodzeniowa" organizo-
wanym przez Starostę Kaliskiego - pana Krzysztofa 
Nosala oraz doradców metodycznych plastyki - panią
Natalię Iwanow i panią Ewę Kowalczyk - Wiśniewską.

W gronie najlepszych znaleźli się również nasi 
uczniowie z klasy V - Marta Bardowska i Krystian 
Kajdanek. Własnoręcznie przygotowane przez nich 
kartki zostały ocenione równorzędnie na II miejscu 
w kategorii klas IV - VI szkoły podstawowej. Młodzi 
plastycy otrzymali dyplomy i przepiękne wartościowe 
nagrody książkowe ufundowane przez Starostwo 
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Powiatowe w Kaliszu. Pisemne podziękowania odebrała
również nauczycielka wspierająca uczniów w działa-
niach plastycznych - pani Magdalena Noskowska. 

Uroczyste ogłoszenie wyników w dniu 
11.12.2009 r. miało miejsce w sali fortepianowej 
w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, podczas 
siódmego już spotkania opłatkowego kół gospodyń
wiejskich z całego powiatu kaliskiego. 
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sierzchowie 
Alina Łańduch 
 
Wigilia szkolna 

Kolędy rozbrzmiewały 18 grudnia 2009 r. 
w Szkole Podstawowej w Sierzchowie. Uczniowie, 
nauczyciele i rodzice zasiedli do wspólnego wigilijnego 
stołu. Nie zabrakło makowca, kapusty z grochem, 
karpia, makiełek i innych świątecznych potraw. 

Uroczystość uświetniły jasełka przygotowane 
przez dzieci z oddziału przedszkolnego i klasy I, pod 
kierunkiem nauczycielki Magdaleny Galuby. Na scenie 
zabieliło się od aniołków, do betlejemskiej szopki 
zaprowadzili nas pasterze i trzej królowie. Wszyscy 
podzielili się opłatkiem i złożyli sobie świąteczne 
życzenia. 
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sierzchowie 
Alina Łańduch 
 
Gminny opłatek strażacki 

W tym roku gospodarzami Gminnego Opłatka 
Strażackiego byli druhowie z Sierzchowa. Na uroczys-
tość przybyli przedstawiciele starosty, władze gminy 
Opatówek, przedstawiciele Zarządu Oddziału Powia-
towego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, 
strażacy z okolicznych miejscowości, dyrektor Szkoły
Podstawowej w Sierzchowie oraz sierzchowianie. 

W pięknie udekorowanej sali i przy suto 
zastawionym stole goście mogli wysłuchać historii straży
pożarnej w Sierzchowie, przedstawionej przez prezesa 
Tadeusza Janczaka oraz koncertu kolęd i pastorałek 
w wykonaniu uczennic klas IV - VI tutejszej szkoły. 
O pyszne potrawy wigilijne zadbała p. Krystyna Stasiak. 
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sierzchowie 
Alina Łańduch 
 

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

FERIE ZIMOWE 2010 
 

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

GIMNAZJUM W OPATÓWKU 
 

- 18 styczeń (poniedziałek), spotkanie klubu europejskiego 
"OPATUS" 

- 18 styczeń (poniedziałek), godz. 900 - 1300, turniej piłki nożnej dla 
klas I (hala sportowa w Opatówku) 

- 20 styczeń (środa), 21 styczeń (czwartek), 26 styczeń (wtorek), 
godz. 900 - 1200, zajęcia sportowe - turniej klas I Gimnazjum 
w Opatówku, Gminny Turniej Piłki Halowej 

- 26 styczeń (wtorek), godz. 1030 - 1330, zajęcia sportowe dla 
dziewcząt z gimnazjum w Opatówku (hala sportowa) 

 
SZKOŁA PODSTAWOWA W OPATÓWKU 
 

- 18 styczeń (poniedziałek), zajęcia sportowo-rekreacyjne na sali 
gimnastycznej (kl. I-III), zajęcia sportowo-rekreacyjne na śniegu 
"Bezpieczne korzystanie z uroków zimy" 

- 19 styczeń (wtorek), zajęcia w pracowni komputerowej, zajęcia 
sportowo-rekreacyjne na sali gimnastycznej 

- 20 styczeń (środa), zajęcia plastyczne - wykonujemy laurki 
z okazji Dnia Babci i Dziadka, wyjazd do kina APOLLO 

- 21 styczeń (czwartek), zimowe krajobrazy - zajęcia plastyczno-
techniczne 

- 22 styczeń (piątek), wyjazd do "Bajkolandu" 
 
ZESPÓŁ SZKÓŁ W TŁOKINI WIELKIEJ 
 

- 19 styczeń (wtorek), godz. 1000, badania logopedyczne, gry 
i zabawy, szkoła podstawowa 

- 21 styczeń (czwartek), godz. 1000, spotkanie z x-em i y-grekiem - 
zabawy i konkursy matematyczne dla szkoły podstawowej 
i gimnazjum 

- 26 styczeń (wtorek), godz. 1000, mistrzostwa uczniów 
w warcabach klasycznych - szkoła podstawowa 

- 26 styczeń (wtorek), godz. 1000, mistrzostwa uczniów w tenisie 
stołowym - gimnazjum 

- 28 styczeń (czwartek), godz. 1000, dyskoteka, karaoke, konkursy 
 
ZESPÓŁ SZKÓŁ W RAJSKU 
 

- 16 styczeń (sobota), zabawa karnawałowa 
- 18 styczeń (poniedziałek), godz. 1000 - 1200, "Z komputerem na 

ty" - zajęcia komputerowe dla klas I-III SP, "Matematyczny 
Maraton Zadaniowy" - zajęcia matematyczne 

- 19 styczeń (wtorek), godz. 1000 - 1200, "Czas na baśnie i legendy", 
"ABC teatru", przygotowanie do konkursu historycznego 

- 20 styczeń (środa), godz. 1000 - 1200, "Zimą wkoło jest wesoło" - 
ferie zimowe w szkolnej bibliotece 

- 21 styczeń (czwartek), godz. 900 - 1100, turniej gier i zabaw - gry 
i zabawy dydaktyczne, realizacja projektu "Bądźmy zdrowi - 
wiemy, więc działamy" 

- 25 styczeń (poniedziałek), zajęcia sportowe dla dziewcząt
i chłopców 

- 26 styczeń (wtorek), Turniej Halowej Piłki Nożnej 
- 28 styczeń (czwartek), godz. 900 - 1200, przygotowanie do 

Konkursu o Wielkopolsce 
 
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHEŁMCACH 
 

- 18 styczeń (poniedziałek) - 22 styczeń (piątek), godz. 900 - 1300,
zajęcia muzyczne, plastyczne, gry i zabawy matematyczne oraz 
zajęcia sportowe 

 
SZKOŁA PODSTAWOWA W CIENI DRUGIEJ 
 

- 18 styczeń, (poniedziałek), godz. 1000 - 1200, rozgrywki w scrabble 
- 19 styczeń, (wtorek), godz. 1000 - 1200, gry i zabawy ruchowe 
- 20 styczeń, (środa), godz. 1000 - 1200, zajęcia z origami 
 
SZKOŁA PODSTAWOWA W SIERZCHOWIE 
 

- 19 styczeń (wtorek), wyjazd do kina na film pt. "Mikołajek" 
- 20 styczeń (środa), warsztaty plastyczne dla uczniów - robienie 

przytulanek 
- 21 styczeń (czwartek), zajęcia sportowe - gra w ringo 
 
BIBLIOTEKA W OPATÓWKU 
 

W dniach 20 stycznia (środa) i 27 stycznia (środa) w godz. od 1100 do 
1330 biblioteka w Opatówku organizuje spotkanie dla dzieci w wieku od 
7 do 10 lat poświęcone baśniom Hansa Christiana Andersena 
(charakterystyka sylwetki autora, czytanie i wykonywanie ilustracji do 
baśni). 
 

Zapraszamy do włączenia się do konkursu fotograficznego 
pn. "Zimowe pejzaże wokół nas". Szczegóły w bibliotece i na stronie 
internetowej www.biblioteka.opatowek.pl 
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W czasie ferii zimowych biblioteka będzie czynna od poniedziałku do 
piątku w godz. 730 - 1800 a w soboty w godz. 800 - 1300.

GMINNY OŚRODEK KULTURY 
 

- 18 styczeń (poniedziałek), godz. 1500, bezpłatne zajęcia taneczne 
dla dzieci z klas I-IV szkoły podstawowej 

- 22 styczeń (piątek), godz. 1700, bezpłatne zajęcia tańca hip-hop 
dla dzieci z klas V-VI szkoły podstawowej i gimnazjalistów 

- 26 styczeń (wtorek) - 28 styczeń (czwartek), godz. 1000 - 1400,
rozgrywki tenisa stołowego 

 
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OPATÓWKU 
 

W okresie ferii zimowych w ramach zajęć organizowanych przez 
GOPS Opatówek zorganizowany zostanie Turniej o Puchar Wójta 
Gminy Opatówek w tenisie stołowym "Żyj zdrowo i sportowo". Turniej 
odbędzie się w dniu 23 stycznia 2010 roku o godz. 900 w sali OSP 
Borów. Uczestnikami będą członkowie Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych z terenu Gminy Opatówek zarówno chłopcy jak 
i dziewczęta w następujących kategoriach wiekowych: do 14 lat, 14-16 
lat, 16-21 lat oraz kategoria "open" dla nieco starszych. Zawodnicy 
zgłoszeni przez jednostki OSP z terenu naszej gminy rywalizować
będą o Puchar Wójta Gminy Opatówek. 
Realizacja zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Przeciwdzia-
łania Alkoholizmowi na terenie Gminy Opatówek na 2010 rok. 
Celem turnieju jest wzbudzenie wśród dzieci i młodzieży motywacji do 
życia bez nałogów, promocja atrakcyjnego zdrowego stylu życia, 
realizacja systemu profilaktyki gminnej w odniesieniu do uzależnień.
Wszystkich chętnych zapraszamy do kibicowania uczestnikom 
rozgrywek. 
 

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

PROJEKT "DAĆ SZANSĘ MŁODYM" 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

Priorytet VII. Promocja integracji społecznej 
Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie 

aktywnej integracji 
Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie 

aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej 
 

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

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

Termin realizacji projektu 01.01.2009 r. - 31.12.2009 r. 
 

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

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
W okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku realizował projekt "Dać
Szansę Młodym", na który pozyskał środki z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Projekt miał na celu zwiększenie motywacji do działania i rozwijanie 
aktywnych form integracji społecznej młodzieży zagrożonej 
wykluczeniem społecznym w Gminie Opatówek, poprzez pracę
z pracownikami socjalnymi, psychologiem, pedagogiem, terapeutą,
doradcą zawodowym i socjologiem. W projekcie brało udział

7 beneficjentów - młodzież w wieku 15-25 lat. Rekrutacji uczestników 
dokonał Kierownik GOPS w Opatówku przy współpracy Koordynatora 
projektu uwzględniając zasadę równych szans. W okresie 
od 03.07.2009 r. - 31.12.2009 r. młodzież uczestniczyła aktywnie 
w zajęciach indywidualnych i grupowych z: 
- psychologiem - po 16 godzin indywidualnych konsultacji 
- terapeutą - po 8 godzin indywidualnych zajęć i 12 godzin zajęć 

grupowych 
- pedagogiem - po 8 godzin indywidualnych spotkań i 6 godzin 

zajęć grupowych 
- doradcą zawodowym - po 8 godzin indywidualnych spotkań

i 12 godzin spotkań grupowych 
- socjologiem - 8 godzin grupowych spotkań
Podczas zajęć w ramach w/w projektu uczestnicy mieli możliwość 
skorzystania z poczęstunku oraz materiałów promocyjnych. 
Beneficjenci otrzymali zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach oraz 
profesjonalne wsparcie. 

Mamy nadzieję, że działania podjęte w projekcie przyniosą
pożądany efekt na zmianę postaw, aktywności i zwiększenia motywacji 
do samodzielnych działań przy wkraczaniu w dorosłe życie. 
 

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

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

OGŁOSZENIA 
 

Składam serdeczne podziękowania mieszkańcom gminy Opatówek, 
którzy w odpowiedzi na apel złożyli dary w formie żywności i środków 
czystości na okres świąt Bożego Narodzenia dla podopiecznych 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatówku. W akcję pomocy 
włączyły się sklepy, którym serdecznie dziękuję za umożliwienie 
przeprowadzenia zbiórki: 
- p. Bogdana Kozaneckiego w Opatówku 
- p. Grażyny Kisieli w Borowie 
- p. Renaty Kłysz w Cieni Drugiej 
- p. Moniki Kasperek w Opatówku 
- p. Anny Mikusińskiej w Chełmcach 
- p. Andrzeja Brodziaka w Szałe
- p. Wiesława Rutkowskiego w Opatówku 
- sklepy GS "SCh" w Opatówku i Tłokini Kościelnej 
- p. Agaty Szczepańskiej w Szałe
- p. Krystyny Tułacz w Szałe
- p. Barbary Dubiel w Tłokini Wielkiej 
- p. Marka Marciniaka w Józefowie 
- sklep EKO w Opatówku 
Dary przekazał również p. Robert Karwacki z Kalisza, któremu 
serdecznie dziękuję za przekazaną żywność. Zebrane produkty 
i artykuły zostały przekazane podopiecznym GOPS - osobom 
potrzebującym, rodzinom niepełnym, wielodzietnym, osobom 
niepełnosprawnym i samotnym. Ogółem pomoc w postaci paczek 
świątecznych otrzymało 71 rodzin. 
Wójt Gminy Sebastian Wardęcki 

 
********** 

 

Wójt Gminy składa serdeczne podziękowania p. Wiesławowi 
Rutkowskiemu (sklep spożywczo-wędliniarski, Opatówek, Plac 
Wolności 17) oraz p. Bogdanowi Kozaneckiemu (P.H. "Anna", 
Opatówek, ul. Św. Jana 2c) za ufundowanie paczek mikołajkowych 
i świątecznych dla dzieci ze Świetlicy Środowiskowej "Słoneczko" 
w Opatówku i podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Opatówku. 

 

********** 
 

Punkt Charytatywny przy parafii NSPJ w Opatówku składa serdeczne 
podziękowanie pp. M. M. Wróblewskim, p. W. Rutkowskiemu, p. Marii 
Chojnackiej z Opatówka, PHU Suark-Pak - Opatówek, ul. Szkolna za 
przekazane reklamówki do paczek świątecznych. Serdecznie 
dziękujemy anonimowym ofiarodawcom, jak również za złożoną ofiarę
do puszki w kościele. Dzięki Państwa pomocy oraz sprzedaży świec 
i kart Bożonarodzeniowych mogliśmy obdarować 55 dzieci paczkami 
ze słodyczami oraz 46 osób dorosłych, samotnych, najbardziej 
potrzebujących paczkami żywnościowymi. 
Marianna Kocemba 

 

********** 
 

Dziękujemy serdecznie Panu Hieronimowi Pogorzelcowi i jego rodzinie 
oraz Sołtysowi wsi Borów za zorganizowanie kuligu. Dziękują
mieszkańcy wsi Borów, a w szczególności Wiktor G. 

 



Wiadomości Gminne str. 20/20 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku w ramach realizacji 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok 
informuje, że rodzice i opiekunowie dzieci mają możliwość 
bezpłatnego skorzystania z testów narkotykowych MULTI DRUG 2 
(badanie moczu na obecność amfetaminy, marihuany) oraz 
sześciopanelowych testów MULTI DRUG (badanie śliny na obecność 
amfetaminy, metaamfetaminy, kokainy, opiat, marihuany, fencyklidyn). 
Testy dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Opatówku, Pl. Wolności 14. 

 

********** 
 

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 dniach16-30 
każdego miesiąca obsługuje p. Andrzej Olczak, tel. 605-071-153. 

 

********** 
 

Korepetycje z matematyki, szybko, łatwo i tanio. Telefon: 601-976-052. 
 

********** 
 

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. 

 

********** 
 

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 OC 
- 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. 

 

********** 
 

Składki członkowskie PZW będą przyjmowane w każdą środę w godz. 
1600-1800 w nowej siedzibie GOK przy Placu Wolności w Opatówku. 
Zarząd Koła

********** 
 

Sprzedam działkę rolną 0,43 ha w Opatówku z możliwością budowy. 
Telefon: 722-832-722. 

 

********** 
 

Sprzedam dom, osiedle Kościuszki w Opatówku, ul. Generała
Zajączka. Kontakt po godz. 2100 pod nr telefonu: 601-326-068. 

 

********** 
 

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

 

********** 
 

Styropian gr. 5 cm tanio sprzedam. Tel. 600-764-263. 
 

********** 
 

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, 
sieczkarnia. Tel. 663-846-970. 

 

********** 
 

Sprzedam kuchnię węglową w bardzo dobrym stanie. Cena 150 zł.
Tel. 501-464-152. 

Sprzedam w dobrym stanie używaną pralkę automatyczną "Amica", 
cena do uzgodnienia. Tel. (62) 76-18-558, 505-987-729. 

 

********** 
 

Sprzedam słomę żytnią w kostkach ze stodoły. Tel. (62) 76-18-838. 
 

********** 
 

Sprzedam siano prasowane. Tel. 889-555-177. 
 

********** 
 

Sprzedam słomę. Tel. (62) 76-18-826. 
 

********** 
 

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Parkowa 2 w Opatówku odstąpi 
bezpłatnie gruz drobny. Tel. (62) 76-18-558 lub 505-987-729. 

 

********** 
 

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

 

********** 
 

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

 

********** 
 

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. 

 

********** 
 

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 oświad-
czenie o dochodach, dostępna bez poręczycieli i zgody współmał-
żonka, 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.

********** 
 

Rzeczoznawca o specjalności: wycena maszyn, urządzeń i pojazdów, 
organizacja zakładów przemysłowych, biegły sądowy oferuje swoje 
usługi. Tel. 798-353-258 lub (62) 757-52-99. 

 

********** 
 

W imieniu Ś.P. Józefa Janiaka dziękujemy księżom za odprawienie 
mszy świętej, wszystkim przybyłym na ostatnie pożegnanie 
dziękujemy za zamówione msze święte, modlitwę i okazane wyrazy 
współczucia. 

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

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