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WYNIKI 
WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH 

 

Sebastian Wardęcki urzędujący Wójt Gminy 
Opatówek będzie piastował to stanowisko kolejną
kadencję. Podczas wyborów samorządowych 21 listo-
pada zdobył 87,51% poparcia (3301 głosów za i 471 
głosów przeciw). Był jedynym kandydatem na urząd
Wójta Gminy. Frekwencja podczas wyborów w gminie 
Opatówek wynosiła 45,35%. Do Rady Gminy Opatówek 
dostało się 12 radnych z Komitetu Wyborczego Wybor-
ców Nasza Gmina Gospodarna i 3 z Komitetu Wybor-
czego Wyborców Razem dla Gminy Opatówek. 
 

Radnymi Gminy Opatówek na kadencję 2010-2014 
zostali: 
- Bąkowski Paweł - 416 głosów, KWW Nasza Gmina 

Gospodarna 
- Bielewicz Elżbieta - 131 głosów, KWW Razem dla 

gminy Opatówek 
- Borwik Andrzej - 87 głosy, KWW Razem dla gminy 

Opatówek 
- Gadera Jarosław - 369 głosów, KWW Nasza Gmina 

Gospodarna 

- Gonera Ryszard - 168 głosów, KWW Nasza Gmina 
Gospodarna 

- Jakóbczak Damian - 126 głosów, KWW Razem dla 
gminy Opatówek 

- Jaśkiewicz Dariusz - 107 głosów, KWW Nasza 
Gmina Gospodarna 

- Juszczak Piotr - 175 głosów, KWW Nasza Gmina 
Gospodarna 

- Kiermas-Gruszka Marlena - 281 głosów, KWW 
Nasza Gmina Gospodarna 

- Kłysz Jarosław - 141 głosów, KWW Nasza Gmina 
Gospodarna 

- Kołaciński Paweł - 205 głosów, KWW Nasza Gmina 
Gospodarna 

- Małoburski Mariusz - 406 głosów, KWW Nasza 
Gmina Gospodarna 

- Pokojowy Wojciech - 395 głosów, KWW Nasza 
Gmina Gospodarna 

- Szlenkier Marek - 98 głosów, KWW Nasza Gmina 
Gospodarna 

- Wolf Marek - 153 głosy, KWW Nasza Gmina 
Gospodarna 
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Biuletyn Informacyjny

Radosnych i pogodnych, oświetlonych gwiazdą betlejemską Świąt Bożego Narodzenia, 
 

wielu spokojnych i rodzinnych chwil przy wigilijnym stole 
 

oraz wszelkiej pomyślności w każdej dziedzinie życia na nadchodzący Nowy 2011 Rok 

Przewodniczący Rady Gminy 
Paweł Bąkowski 

Sekretarz Gminy 
Krzysztof Dziedzic 

Wójt Gminy 
Sebastian Wardęcki 

życzą
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Radnymi do Powiatu Kaliskiego z Okręgu nr 2 
zostali: 
- Dziedzic Krzysztof - 816 głosów, PIS 
- Kaleta Paweł - 231 głosów, PIS 
- Łuczak Mieczysław - 527 głosów, PSL 
- Miklas Małgorzata - 424 głosy, RdP 
- Szymczak Artur - 518 głosów, SLD 
 

Radnymi do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
zostali: 
- Grabowski Krzysztof - 6308 głosów, PSL 
- Grzesiek Jan - 13602 głosów, PSL 
- Kościelny Kazimierz - 17382 głosów, SLD 
- Mosiński Jan - 15028 głosów, PIS 
- Mroziński Andrzej - 3667 głosów, SLD 
- Nowak Barbara - 6940 głosów, PO 
- Żelanowski Rafał - 19153 głosów, PO 
 

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

SESJE RADY GMINY 
 

W dniu 10 listopada 2010 r. w sali posiedzeń urzędu 
gminy odbyła się uroczysta sesja kończąca kadencję
2006-2010 Rady Gminy Opatówek. Dla wszystkich 
radnych zostały przygotowane pamiątkowe zdjęcia 
zawierające skład Rady Gminy wraz ze zdjęciem Wójta 
Gminy Sebastiana Wardęckiego, Sekretarza Gminy 
Krzysztofa Dziedzica oraz Skarbnika Dagmary 
Gajewskiej-Pająk. 

Podziękowania w formie ozdobnych tabliczek zostały
złożone także na ręce Starosty Kaliskiego Krzysztofa 
Nosala, Wicestarosty Andrzeja Dolnego oraz radnych 
powiatu kaliskiego z naszego terenu: Stefanii 
Wiewiórkowskiej, Urszuli Rychter, Mieczysława Łuczaka, 
Marka Suchorskiego i Józefa Wangi. 
W części roboczej sesji radni przyjęli uchwały: 
- w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 

2010 rok 
- w sprawie realizacji wieloletniego projektu finanso-

wanego ze środków unijnych pn. "Uczę się i bawię"
- informacji złożonej przez Sekretarza Gminy o stanie 

realizacji zadań oświatowych w gminie Opatówek 
 
W dniu 1 grudnia odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy 
Opatówek, której skład swym wyborem określili miesz-
kańcy gminy w wyniku wyborów samorządowych w dniu 
21 listopada br. 
Na sesji, którą otworzył radny senior Ryszard Gonera 
nowo wybrani radni złożyli ślubowanie, a następnie 

w drodze głosowania ukonstytuowały się władze Rady 
Gminy: 
Przewodniczącym Rady Gminy Opatówek został
jednogłośnie wybrany radny Paweł Bąkowski i od tej 
chwili to on prowadził dalsze obrady. Zastępcami 
Przewodniczącego Rady Gminy zostali: Wojciech 
Pokojowy i Marek Szlenkier. W dalszej kolejności radni - 
drogą głosowania - przyjęli składy poszczególnych 
komisji stałych: 
 

Komisja Rewizyjna 
Przewodniczący - Dariusz Jaśkiewicz 
Zastępca - Piotr Juszczak 
Członek - Marlena Kiermas-Gruszka 
 

Komisja Rolnictwa 
Przewodniczący - Jarosław Kłysz 
Zastępca - Ryszard Gonera 
Członek - Andrzej Borwik 
 

Komisja Budżetu, Finansów, Założeń i Planów 
Gospodarczych oraz Porządku Publicznego 
Przewodniczący - Mariusz Małoburski 
Zastępca - Marek Wolf 
Członkowie: 
Paweł Bąkowski 
Elżbieta Bielewicz 
 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia 
Przewodnicząca - Marlena Kiermas-Gruszka 
Zastępca - Mariusz Małoburski 
Członkowie: 
Damian Jakóbczak 
Piotr Juszczak 
Paweł Kołaciński 
Wojciech Pokojowy 
 

Komisja Infrastruktury Technicznej i Inwentaryzacji 
Przewodniczący - Paweł Kołaciński 
Zastępca - Jarosław Gadera 
Członkowie: 
Dariusz Jaśkiewicz 
Jarosław Kłysz 
Marek Szlenkier 
Marek Wolf 
 

Komisja Mieszkaniowa 
Przewodniczący - Jarosław Gadera 
Zastępca - Ryszard Gonera 
Członkowie: 
Dariusz Jaśkiewicz 
Jarosław Kłysz 
 

Na zakończenie Przewodniczący Rady Gminy Paweł
Bąkowski udzielił głosu Wójtowi Gminy Sebastianowi 
Wardęckiemu, który złożył sprawozdanie o stanie gminy 
Opatówek. Sprawozdanie zawierało główne założenia 
budżetowe na kończący się rok 2010, stan wykonanych 
i trwających w bieżącym roku zadań inwestycyjnych oraz 
wysokość pozyskanych na inwestycje środków finan-
sowych. 
 
W dniu 6 grudnia 2010 r. odbyła się druga sesja Rady 
Gminy Opatówek kadencji 2010-2014. Przyjęto na niej 
następujące uchwały: 
- w sprawie określenia stawek podatku od nierucho-

mości i zwolnień w podatku od nieruchomości na 
2011 rok 
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- w sprawie określenia wysokości rocznych stawek 
podatku od środków transportowych na 2011 rok 

- w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy 
 

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

INWESTYCJE I REALIZACJA 
PROJEKTÓW UNIJNYCH 

 
INWESTYCJE W GMINIE 
 
Budowa oświetlenia dróg we wsi Szałe
Rozstrzygnięty został przetarg na wykonanie oświetlenia 
ulicy Wiśniowej, Jagodowej i Zielonej we wsi Szałe. 
Przetarg wygrała firma ELPROBUD Łukasz Juszkiewicz 
z Czempisza (gmina Brzeziny). Zakres prac za kwotę
89 713 zł obejmował roboty pomiarowe i geodezyjne, 
budowę linii kablowej oświetlenia drogowego zlokalizo-
wanego przy stacji transformatorowej, montaż słupów 
i opraw oświetleniowych. 
 

Świadczenie usług przewozu uczniów do szkół
Ze względów proceduralnych (oferenci zastosowali 
nieprawidłową stawkę podatku VAT) unieważniony 
został przetarg na świadczenie usług przewozu uczniów 
do Szkoły Podstawowej w Opatówku, Zespołu Szkół
w Rajsku i Tłokini Wielkiej. Przetarg na tę usługę został
ogłoszony ponownie w dniu 15 grudnia br. z terminem 
składania ofert do dnia 23.12.2010 r.  
 

Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół w Tłokini 
Wielkiej 
24 września br. odbyło się uroczyste wmurowanie 
kamienia węgielnego pod powstającą salę sportową
przy Zespole Szkół w Tłokini Wielkiej. Obecnie trwają
prace przy jej budowie. Planowany koszt inwestycji to 
1 906 934,25 zł. Wykonawcą wyłonionym w drodze 
przetargu jest Przedsiębiorstwo Budowlane Kazimierza 
Oliweckiego z Krzymowa. Na obecnym etapie zadaszona 
została część zaplecza socjalnego i techniczno-gospo-
darczego, w którym znajdować się będą m.in. szatnie, 
toalety i łazienki, magazyn sprzętu sportowego a także
siłownia i sala komputerowa. Zostały tam również
wstawione okna. W trakcie są prace polegające na 
murowaniu ścianek działowych w tych pomieszczeniach. 
Jednocześnie, pomimo fatalnych warunków pogodowych 
i obfitych opadów śniegu, trwają przygotowania do 
montażu konstrukcji stalowej zadaszenia nad salą
sportową.

REALIZACJA PROJEKTÓW UNIJNYCH 
 
Rekonstrukcja żelaznego mostku w parku 
Na złożony przez Gminę Opatówek wniosek o dofinan-
sowanie, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopol-
skiego przyznał dotację w wysokości 20 000 zł na 
wykonanie zadania "Odnowienie i rekonstrukcja mostku 
żelaznego w parku dworskim w Opatówku". Ze środków 
gminy wydatkowano na ten cel kwotę 20 000 zł oraz 
7 000 zł na projekt remontowo-konserwatorski (doku-
mentacja). Balustradę wykonano pod nadzorem konser-
watora dzieł sztuki mgr Marka Kawczyńskiego 
w Pracowni Kowalstwa Artystycznego p. Jana Hulaka 
w Liskowie. Balustrada wykonana została zgodnie 
z zachowanymi zdjęciami i dokumentacją. Następny 
etap rekonstrukcji mostku, to odnowienie ozdobnych 
przęseł.

Renowacja bramy pałacowej 
We wrześniu 2010 r. Gmina Opatówek wydała 22 000 zł
z własnego budżetu na zadanie współfinansowane ze 
środków unijnych za pośrednictwem Urzędu Marszał-
kowskiego na zadanie "Odnowienie i przeprowadzenie 
prac konserwatorskich przy bramie głównej zespołu
pałacowego w Opatówku". Prace zostały wykonane 
zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich zatwier-
dzonym przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków. 
Wykonawca - Zakład Konserwacji Zabytków Ireneusza 
Menesa przeprowadził prace z zachowaniem najwyższej 
zawodowej staranności i sztuki konserwatorskiej. 
 

Reintegracja zawodowa i społeczna 
Od grudnia 2010 r. do kwietnia 2011 r. realizowany 
będzie projekt współfinansowany ze środków unijnych 
"Reintegracja zawodowa kobiet i mężczyzn z gmin 
Koźminek, Lisków i Opatówek". Celem projektu jest: 
- poprawa aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn 

pozostających bez zatrudnienia 
- wzrost aktywności społecznej 
- poprawa autoprezentacji i komunikacji społecznej 

w grupie docelowej projektu 
- popularyzacja ekonomii społecznej jako sektora 

oferującego nowe miejsca pracy 
- poprawa umiejętności pracy w zespole 
Zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców do 
udziału w indywidualnych konsultacjach zawodowych, 
warsztatach społecznych, warsztatach psycholo-
gicznych, warsztatach z ekonomii społecznej. 
Udział w projekcie jest bezpłatny. Zgłoszenia telefo-
niczne (kontakt z p. Iwoną Michniewicz) 501-655-518, 
zgłoszenia mailowe: biuro@rynekpracy.org.pl 
 

Nowe oddziały przedszkolne 
Gmina Opatówek pozyskała środki finansowe na 
dofinansowanie realizacji projektu pod nazwą
"Podniesienie poziomu jakości edukacji i wyrównywanie 
szans rozwojowych dzieci w gminie Opatówek poprzez 
otwarcie nowych oddziałów przedszkolnych" w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinanso-
wanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecz-
nego. Wartość projektu to 736 162 zł, z czego kwota 
dofinansowania: 721 162 zł, wkład własny gminy: 
15 000 zł.
Celem ogólnym projektu jest wyrównanie szans 
rozwojowych dzieci pochodzących z obszarów wiejskich 
poprzez otwarcie 3 oddziałów przedszkolnych dla dzieci 
od 3 do 5 lat na bazie Zespołu Szkół w Chełmcach, 
Rajsku i Tłokini Wielkiej, zapobieganie dyskryminacji, 
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a pośrednio stworzenie szans rozwoju społecznego 
i zawodowego dla kobiet - matek dzieci uczęszczających 
do nowopowstałych przedszkoli. Widocznym efektem 
dla mieszkańców naszej gminy są bogato wyposażone 
nowe oddziały przedszkolne. 
 

Projekt "Uczę się i bawię”
Gmina Opatówek przygotowała wniosek o dofinanso-
wanie projektu "Uczę się i bawię", który został złożony 
w odpowiedzi na ogłoszony konkurs nr POKL/9.1.2/1/10. 
Celem głównym projektu jest wyrównanie szans 
edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształ-
cenia dzieci z klas I-III w 100% szkół podstawowych 
funkcjonujących w gminie Opatówek od 20 września 
2010 r. do 31 sierpnia 2011 r. Wartość dofinansowania 
projektu wynosi 231 058,50 zł. Do celów szczegółowych 
należą:
- zapewnienie każdemu dziecku oferty edukacyjno-

wychowawczo-profilaktycznej, zgodnej z jego indy-
widualnymi potrzebami i możliwościami edukacyj-
nymi i rozwojowymi, 

- zwiększenie stopnia i zakresu wykorzystania aktywi-
zujących metod nauczania w szkołach podstawo-
wych, 

- zwiększenie dostępności i podniesienie jakości 
wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
udzielanej dzieciom, w szczególności dzieciom 
o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkołach 
podstawowych, 

- podniesienie jakości pomocy udzielanej przez szkołę 
rodzicom dzieci uczących się na I etapie eduka-
cyjnym w szkołach podstawowych oraz zintensy-
fikowanie współpracy i zaangażowania rodziców 
w życie szkoły. 

 

Przebudowa grogi powiatowej Kokanin-Zduny 
Powiat Kaliski z gminami Opatówek i Żelazków 
w przyszłym roku będzie realizować 11-kilometrową
inwestycję. Szacunkowy koszt prac to 6 278 000,00 zł
z tego dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego wyniesie 80%. Resztę pokryje 
powiat kaliski i gminy - partnerzy projektu. Wniosek 
powiatu kaliskiego i gmin jest jednym z trzech, które 
otrzymały dofinansowanie i znajduje się na pierwszym 
miejscu na liście rankingowej. 
Na terenie gminy Opatówek przebudowanych będzie 
prawie 3,5 km, a na terenie gminy Żelazków ok. 7,5 km 
drogi. W ramach inwestycji powstanie prawie 5 km 
chodników na terenie zabudowanym, przebudowane 
zostaną skrzyżowania i ustawione bariery ochronne. 
Powstaną przejścia dla pieszych i wzmocnione zostaną
pobocza. Nastąpi też wycinka drzew rosnących przy 
krawędzi jezdni i wyremontowane będą przepusty pod 
drogą.

Zimą ogłoszony zostanie przetarg, a wiosną ruszą
prace, tak, by drogę można było oddać do użytku 
z końcem wakacji w 2011 roku. 
 

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

PIERWSZA SESJA RADY POWIATU 
 

30 listopada br., na I sesji Rady Powiatu nowej kadencji, 
Krzysztof Nosal został Starostą Kaliskim - tak zdecy-
dowała Rada Powiatu Kaliskiego. 

Sesję otworzył radny senior - Benedykt Owczarek. 
Po złożonym przez radnych ślubowaniu przystąpiono do 
kolejnych głosowań, w wyniku których wybrane zostały
władze powiatu: 
- Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego - 

Mieczysław Łuczak 
- Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Kaliskiego - 

Alicja Łuczak 
- Zarząd Powiatu Kaliskiego: Starosta Krzysztof 

Nosal, Wicestarosta Andrzej Dolny, członkowie 
zarządu: Sławomir Czapski, Krzysztof Dziedzic, 
Janusz Nowak 

 

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

INAUGURACYJNA SESJA SEJMIKU 
 

Podczas inauguracyjnej sesji Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego nowo wybrani radni 
powierzyli funkcję Marszałka Województwa Wielko-
polskiego dotychczasowemu szefowi regionu - Markowi 
Woźniakowi. 

Wicemarszałkami zostali: Wojciech Jankowiak 
i Leszek Wojtasiak, natomiast członkami Zarządu zostali 
wybrani: Tomasz Bugajski i Krzysztof Grabowski. Na 
stanowisko Przewodniczącego Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego został ponownie wybrany Lech 
Dymarski. Wiceprzewodniczącymi Sejmiku zostali: Jerzy 
Kado, Kazimierz Kościelny i Małgorzata Stryjska. 
 

*************************************** 
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DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 
 

14 października to szczególny dzień dla 
wszystkich pracowników oświaty, także w naszej gminie. 
Tego dnia, w wypełnionej po brzegi sali Gminnego 
Ośrodka Kultury, spotkali się wszyscy pracownicy 
oświaty zaproszeni przez Wójta Gminy Opatówek, na 
uroczystym spotkaniu z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

Organizatorzy uroczystego spotkania: Wójt Gminy, 
Urząd Gminy, ZEAS oraz GOK w Opatówku dla 
przybyłych gości przygotowali małą niespodziankę - tym 
razem liczne obowiązki gospodarzy pełnili samorzą-
dowcy. W rolę prowadzącego spotkanie wcielił się
sekretarz gminy Krzysztof Dziedzic, który powitał
wszystkich przybyłych gości: czynnych i emerytowanych 
dyrektorów, nauczycieli, wychowawców, pracowników 
obsługi, a także przyjaciół szkół i przedszkola z terenu 
gminy Opatówek wraz z dyrektorami: Mirosławą Gałach, 
Aliną Łańduch, Jolantą Pokojową, Honoratą Wolniaczyk, 
Olgą Woźniak, Tomaszem Mikuckim, Mateuszem 
Przyjaznym. 

"Życzliwość jest pragnieniem szczęścia drugich", 
to motto zaczerpnięte od Tolmanna Pesch'a 
wprowadziło obecnych w część serdecznych życzeń.
W imieniu wszystkich gospodarzy wieczoru Wójt Gminy 
Opatówek Sebastian Wardęcki oraz Przewodniczący 
Rady Gminy Stanisław Kuś złożyli obecnym okolicznoś-
ciowe życzenia, podkreślając, jak ważna misja wycho-
wywania kolejnych pokoleń jest przez nich wypełniana. 
Wraz z życzeniami, wszyscy z rąk władz samorzą-
dowych, radnych i wójta gminy otrzymali słodki 

upominek będący skromnym wyrazem wdzięczności za 
wszelki trud związany z nauką i wychowaniem naszych 
najmłodszych. 

Po części oficjalnej, w myśl Arystotelesa, że to 
"muzyka łagodzi obyczaje", wszyscy goście zostali 
zaproszeni do "krainy filmu, operetki i musicalu" - na 
chwilę relaksu i zabawy - czyli na koncert muzyki 
operetkowej przeplatany elementami humorystycznymi 
w wykonaniu artystów z polskich scen operowych: 
Agnieszki Białek - mezzosopran, Sylwii Nowickiej - 
sopran, Bogny Dulińskiej - akompaniator. Po zakoń-
czeniu występu artyści zostali nagrodzeni gromkimi 
brawami i kwiatami. W wyśmienitym nastroju po 
koncercie, goście wraz z gospodarzami imprezy, 
w miłym nastroju i serdecznej atmosferze zasiedli przy 
biesiadnym stole, by do późna powspominać "czasy 
szkolnej ławy...", powspominać - w myśl utworu 
wykonanego przez artystów Teatru Wielkiego w Łodzi - 
jak "starzy przyjaciele nadal obok siebie". Wspólne 
biesiadowanie umiliła kapela pod przewodnictwem 
Henryka Karskiego. 
 

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

SPOTKANIE Z TRADYCJĄ
PRZY WARZYWNYM STOLE 

 

Od kilkunastu lat tradycją w gminie Opatówek 
stała się wspólna zabawa i biesiadowanie przy stołach 
zastawionych potrawami z jesiennych plonów. 
Początkowo uczta ta nazwana została "Pyrczokiem", 
jako że na stołach królowały potrawy tylko z ziemniaków. 

Jednak w naszej gminie nie brakuje ogrodników 
uprawiających także inne warzywa wzbogacające 
codzienne menu. Dlatego też od kilku lat wspólna 
jesienna uczta organizowana jest pod nazwą "Spotkanie 
z tradycją przy warzywnym stole". Organizatorzy: Wójt 
Gminy, Gminny Ośrodek Kultury oraz Koło Gospodyń
Wiejskich starają się co roku dodawać coraz więcej 
elementów kultury ludowej, przez przypomnienie 
i rozpowszechnianie starych przepisów kulinarnych 
znalezionych w przepastnych szufladach naszych babek 
i matek. W tym roku, 13 listopada, na stołach królowała
zupa "kwasienko" przygotowana pod nadzorem Starosty 
Kaliskiego, kopytka i kluski śląskie, a do nich kapusta na 
słodko podana z fasolą, sałatka z brokułami, śledzik 
z pyrą w śmietanie, gołąbki w sosie pomidorowym. 
Na słodko można było skosztować piernika, skubańca 
z jabłkami, placek drożdżowy z kruszonką. Wszystkie 
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ciasta upiekły panie z KGW z Opatówka, Chełmc 
i Rajska. 

Wielkim zaskoczeniem było nadejście przesyłki 
pocztowej, której adresatem był Wójt Sebastian 
Wardęcki, a nadawcą Kapituła Konkursowa z Pyrlandii. 
W paczce przysłano "Medale Gminnego Mistrza 
Kucharskiego", które otrzymały Panie: Stanisława 
Jakóbczak, Barbara Urbańska, Jadwiga Mencel, Halina 
Dobrzańska, Anna Dulas, Anna Fiechowska, Zofia 
Gąsiorowska, Danuta Głowinkowska, Krystyna Kliber, 
Teresa Łazarek, Daniela Sztrajt, Aleksandra Wszędobył;
"Medal Miss Kabaretu" otrzymały Panie: Daniela Miś
i Maria Pawelec; Pani Renia Dogielska otrzymała "Medal 
Za Supersmalec", Pani Lucyna Wojtaszek uhonorowana 
została "Medalem Złotej Patelni" za całość i kształt. 

Skoro wszystko było "na ludowo i regionalnie", 
to na ludową nutę zagrała kapela z Opatówka i kapela 
ludowa z Blizanowa. Wszyscy bawili się wyśmienicie, 
a wśród gości był Starosta Kaliski Krzysztof Nosal, Wójt 
Gminy Czajków Henryk Plichta, Stefania Wiewiórkowska 
i Mieczysław Łuczak - radni powiatu kaliskiego, Skarbnik 
Gminy Dagmara Gajewska-Pająk, Sekretarz Gminy 
Krzysztof Dziedzic, Przewodniczący Rady Gminy 
Opatówek Stanisław Kuś i radni gminy Opatówek, 
Dyrektor GOK w Moszczenicy Jerzy Korytkowski, 
Wiceprezes Stowarzyszenia Ludzi Dobrej Woli Tadeusz 
Maciejewski, Józef Pająk z Organizacji Kółek 
Rolniczych, Jadwiga Karpińska - seniorka Kół Gospodyń
Wiejskich z gminy Opatówek. 

Nagłośnienie sali - za co organizatorzy 
serdecznie dziękują - zapewnił i czuwał nad mikrofonami 
p. Janusz Pogorzelec. Obecni byli również zaproszeni 
przez organizatora sponsorzy, którzy od wielu lat 
wspomagają rzeczowo i finansowo imprezy organizo-
wane przez Gminny Ośrodek Kultury w Opatówku: 
- Spółka CEKO p. Jarosława Cieślaka z Goliszewa 
- Państwo Janina i Mieczysław Wangowie 

z Nędzerzewa 
- Firma PAULA p. Adama Radasia z Kalisza 
- P. Dorota Poniatowska PZU ŻYCIE w Kalisza 
- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kaliszu 
- PHU ASO p. Ewa Domagalska i p. Bolesław Macke 

z Tłokini Kościelnej 
- Firma NEOROL i AVENA z Szulca 
- Państwo Katarzyna i Ryszard Dybiochowie z Szulca 
- Państwo Maria i Ryszard Prusowie z Cieni Pierwszej 
- Państwo Jadwiga i Henryk Menclowie z Opatówka 
- Państwo Dorota i Paweł Naszyńscy z Opatówka 

- P. Urszula Witczak z Opatówka 
- Państwo Krystyna i Grzegorz Olczakowie 

z Opatówka 
- Państwo Henryka i Romuald Drobnikowie 

z Opatówka 
 

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

"ZŁOTE PARY" 
ŚWIĘTOWAŁY W OPATÓWKU 

 

Wieloletnią tradycją w gminie Opatówek stało
się honorowanie par małżeńskich, które przeżyły
w związku małżeńskim 50 wspólnych "złotych" lat. 

W tym roku, na wniosek Wójta Gminy 
Sebastiana Wardęckiego, piętnaście par małżeńskich 
zostało uhonorowanych przez Prezydenta Rzeczypos-
politej Polskiej Medalami Za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie. Dostojni Jubilaci przeszli wspólnie bardzo 
długą drogę "na dobre i na złe", drogę, która przed 50 
laty została przypieczętowana aktem małżeństwa, 
a dzięki zrozumieniu, miłości i wytrwałości - okazała się
słuszna. 

Wśród nich znaleźli się Państwo: Janina 
i Kazimierz Królowie z Tłokini Wielkiej, Anna 
i Stanisław Kusiowie z Opatówka, Alfreda i Jan 
Łańduchowie z Opatówka, Maria i Jan Marciniakowie 
z Cieni Pierwszej, Helena i Stanisław Okoniowie 
ze Zmyślanki, Wacława i Stanisław Przybyłowie 
z Chełmc, Marianna i Zenon Raszewscy z Chełmc, 
Helena i Zdzisław Rutowiczowie z Opatówka, 
Salomea i Stanisław Stachorscy z Porwit, Zofia i Jan 
Stępniowie z Cieni Pierwszej, Hanna i Czesław Szmaj-
dzińscy z Opatówka, Kazimiera i Bazyli Tułaczowie 
z Cieni Drugiej, Zofia i Jerzy Urbańscy z Opatówka, 
Teresa i Józef Wardęgowie z Chełmc, Daniela 
i Mieczysław Wojtaszczykowie z Tłokini Wielkiej. 

We wtorek, 16 listopada br. opatówecki 
samorząd i Urząd Stanu Cywilnego zorganizowali dla 
Jubilatów uroczystą ceremonię wręczenia medali. 
Poprowadził ją Wójt Gminy Sebastian Wardęcki oraz 
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Beata Berezowska, 
przekazując wraz z bukietami kwiatów serdeczne 
życzenia wszelkiej pomyślności. 

Życzenia złożyli także obecni na spotkaniu 
Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic, Przewodniczący 
Rady Gminy Stanisław Kuś oraz towarzysząca jubilatom 
rodzina. Oficjalna część uroczystości zakończyła się
występami artystycznymi w wykonaniu dzieci z Przed-
szkola w Opatówku. Zgromadzonych gości podjęto 
tradycyjną lampką szampana oraz wspaniałym tortem. 
 

*************************************** 
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WIADOMOŚCI BIBLIOTECZNE 
 

Konkursy fotograficzne 
Od ponad roku organizowane są przez Gminną

Bibliotekę Publiczną im. Braci Gillerów w Opatówku 
i Agencję Reklamową W47 Mariusza Kuleczki cykliczne 
konkursy fotograficzne. Pierwsze konkursy były poświę-
cone 4 porom roku. Ostatni, który wkrótce zostanie 
rozstrzygnięty - polskiej kolei. Do organizacji tego 
ostatniego włączył się także członek SKPL (Stowarzy-
szenia Kolejowych Przewozów Lokalnych) - Robert 
Matczak. Biblioteka pomogła także w realizacji konkursu 
fotograficznego, który odbył się w październiku w ramach 
XIX Pleneru Klubu Konica Minolta na Ziemi Kaliskiej, 
a został zorganizowany przez członka tego Klubu - 
Waldemara Rabiegę.

Wszystkich zainteresowanych fotografowaniem 
zapraszamy do biblioteki, gdzie można uzyskać
informacje o bieżącym konkursie. Natomiast szersza 
informacja na temat konkursów fotograficznych ukaże
się w kolejnym wydaniu "Wiadomości Gminnych". 
 
Goście Opatówka i naszej biblioteki 

W październiku 2010 roku w Opatówku gościli 
członkowie Kaliskiego Stowarzyszenia Chorych na 
Cukrzycę. Odwiedzili Muzeum Historii Przemysłu oraz 
bibliotekę. Dyrektor Jadwiga Miluśka-Stasiak przedsta-
wiła działalność naszej placówki oraz sylwetki wielkich 
ludzi związanych z Opatówkiem, takich jak Agaton 
i Stefan Gillerowie, czy Łucja Pinczewska-Gliksman. 
Nasza miejscowość musiała spodobać się turystom 
z Kalisza, ponieważ zapowiedzieli kolejną wizytę.

W listopadzie Opatówek odwiedzili członkowie 
Koła Absolwentów Zespołu Szkół Ekonomicznych 
w Kaliszu. Opatówek był pierwszą miejscowością na 
trasie wycieczki śladami Napoleona po powiecie kalis-
kim. Napoleon nigdy nie był w Opatówku, ale właści-
cielem dóbr opatóweckich z donacji napoleońskiej był
jeden z jego generałów - Józef Zajączek. W bibliotece 
uczestnicy wycieczki zapoznali się z ciekawostkami na 
temat przemarszu wojsk napoleońskich przez naszą
okolicę w drodze na Moskwę w 1812 r. Do dziś
pozostały w świadomości mieszkańców nazwy oraz 
wydarzenia przekazywane przez pokolenia. Generał
Zajączek i mąż jego synowicy Gabrieli - Józef 
Radoszewski położyli duże zasługi dla rozwoju 
gospodarczego Kalisza i Opatówka, w tym dla rozwoju 
przemysłu sukienniczego. W Opatówku w czasach 
Zajączka powstały najpiękniejsze budowle, z których 
pozostały nieliczne, głównie związane z fabryką sukna. 

Stanowią one jednak ważny element panoramy 
Opatówka. Po prelekcji w bibliotece uczestnicy przeszli 
do kościoła parafialnego, gdzie zwiedzili kaplicę św. 
Anny, w której znajduje się nagrobek gen. Józefa 
Zajączka. Zwiedzili fragment parku ze wzgórzem 
zamkowym i zabytkowym mostkiem. Zapoznali się także
z dziejami niektórych obiektów przy ul. Kościelnej. 
Przewodnikiem była Jadwiga Miluśka-Stasiak - dyrektor 
biblioteki. 
 
Poranki z książeczką

Pierwsze po wakacyjnej przerwie "Poranki 
z książeczką" odbyły się 5 października 2010 roku. 

Część dzieci, które odwiedzały nas do tej pory, poszła
już do przedszkola (mamy wieści, że dobrze nas 
wspominają i tęsknią za "Porankami"). Cieszymy się
jednak, że pojawili się nowi mali czytelnicy. Są już stałe
punkty "Poranków", takie jak czytanie książeczek 
i rozmowy o nich; spacer po bibliotece; wspinanie się na 
najwyższą biblioteczną drabinę; zabawa w chowanego 
oraz własnoręczne komputerowe wypożyczanie książe-
czek przez dzieci - czasem z małą pomocą bibliotekarki. 

Każde spotkanie poświęcone jest innemu 
zagadnieniu: np. Święto Misia, poznawanie kolorów 
i kształtów, Mikołaj. Dzieci, mimo sporej różnicy wieku 
(najmłodsze 2 latka, najstarsze 4), świetnie się dogadują
i bawią. Widać wyraźne zainteresowanie czytanymi 
bajeczkami. Są grzeczne, umieją poruszać się po 
bibliotece, same oddają przeczytane książeczki i same 
wybierają te, które chcą zabrać do domu. Zajęcia 
prowadzi Małgorzata Matysiak. 

Zachęcamy rodziców i dziadków do wizyt ze 
swoimi milusińskimi w bibliotece w każdy wtorek o godz. 
10.30. Ten pierwszy kontakt z biblioteką może
pozostawić ślad na całe życie. 

Jeśli chcemy, by nasze dzieci dobrze się
rozwijały i dobrze się uczyły czytajmy im książki, 
a ograniczajmy oglądanie telewizji. 
 
Uczciliśmy pamięć Marii Konopnickiej 

8 października 2010 roku minęło 100 lat od 
śmierci Marii Konopnickiej. Tego dnia w czytelni 
biblioteki odbyły się zajęcia dla dzieci, mające na celu 
przybliżenie sylwetki popularnej niegdyś pisarki. 
Za pomocą książek poświęconych Kaliszowi udało się
pokazać dzieciom dom, w którym przez wiele lat 
mieszkała Maria Wasiłowska (później Konopnicka) oraz 
jej pomnik. Dzieci żywo zareagowały na widok fotografii, 
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dobrze im znanej, zabytkowej kamienicy przy Rynku 
Głównym w Kaliszu. Na jej fasadzie znajdują się
medaliony z twarzami sławnych Kaliszan, pośród 
których jest także podobizna Marii Konopnickiej. 
W trakcie zajęć nie mogło zabraknąć czytania fragmen-
tów wierszy autorki: "Pranie", "Jesienią", "Czytanie", 
"Parasol" oraz "Tęcza". 

W drugiej części spotkania, zadaniem młodych 
czytelników było wykonanie pracy plastycznej 
ukazującej zjawisko tęczy. Na papierze wyklejonym 
kaszą jęczmienną, dzieci malowały farbami piękne 
obrazki. Te oryginalne podkłady zostały przygotowane 
kilka dni wcześniej w sali Gminnego Ośrodka Kultury. 
Wymagało to sporej powierzchni roboczej oraz dostępu 
do kuchni gazowej, na której przygotowano klej z mąki 
ziemniaczanej. Okazało się, że nikt z obecnych na 
zajęciach, nie miał wcześniej okazji do tego rodzaju 
eksperymentowania artystycznego. Jego efekty można 
podziwiać na wystawie "na sznurku" w wypożyczalni 
biblioteki. Podobne zajęcia zostały przeprowadzone dla 
2 grup dzieci z przedszkola w Opatówku. Przedszkolaki 
przy okazji zwiedziły bibliotekę i zobaczyły jak 
wypożycza się książki. Obiecały także, że poproszą
kogoś starszego z rodziny o czytanie im przed snem 
bajek. Zajęcia prowadziła Małgorzata Matysiak. 
 
Zrozumieć siebie 

W październiku gościła w bibliotece w Opatówku 
Małgorzata Przygońska, z urodzenia opatowianka, 
z wykształcenia pedagog, psychoterapeutka, trenerka 
rozwoju osobistego i duchowego. 

W swojej pracy łączy umiejętności z zakresu 
różnych dziedzin: terapii odwykowej, neurolingwistycz-
nego programowania, konstelacji rodzinnych, huny, 
tappingu, cyfrologii, vedic art i innych. Pomaga ludziom 
świadomie, z miłością budować życie rodzinne, 
rozwiązywać problemy i budować głębokie relacje 
partnerskie, między innymi przez odkrywanie i usuwanie 
wielopokoleniowych wzorców rodzinnych i życie 
w zgodzie z własnym przeznaczeniem. Jest ona autorką
książki pt. "Dotyk serca - droga do poznania siebie", 
która jest piękną i prawdziwą historią miłości 
i poszukiwania samego siebie. Książka inspiruje do 
osobistych refleksji i przemyśleń, uczy wiary w siebie 
i pokazuje możliwości zmian w życiu człowieka. 
W czasie spotkania z czytelnikami biblioteki podkreślała
znaczenie prawdziwej miłości, która kształtuje nasze 
życie oraz wagę przebaczania. Brak przebaczenia 
i nienawiść niszczy życie nasze i cudze. Na spotkaniu 
poruszany był także temat śmierci oraz inne 
zagadnienia. Było ono pretekstem do refleksji nad sobą

i nad otaczającym nas światem, ponieważ każdy z nas 
chce żyć szczęśliwie, w zdrowiu, w dobrych relacjach 
z innymi ludźmi. 
 
Komunikowanie się z mediami 

Był to temat seminarium dla bibliotekarzy 
zorganizowanego w ramach działalności biblioteki 
powiatowej, ale zaprosiliśmy również pracowników 
urzędu gminy, dyrektorów szkół i instytucji z terenu 
naszej gminy. Szkolenie prowadził Dariusz Urbanowicz, 
dziennikarz, specjalista public relations, pełniący dawniej 
także funkcje rzecznika prasowego prezydenta 
Poznania. Szkolenie obejmowało m.in. zasady 
przygotowania materiałów dla dziennikarzy i kontakto-
wania się z nimi, pisania tekstów dla mediów, elementy 
autoprezentacji, najważniejsze zapisy prawa prasowego, 
zasady wysyłania sprostowań czy postępowania 
z przedstawicielami mediów w sytuacjach trudnych. 
Na spotkaniu zaprezentowaliśmy wybrane książki 
z dziedziny dziennikarstwa, medioznawstawa, public 
relations, znajdujące się w zbiorach naszej biblioteki. 

Dziękujemy Sekretarzowi Gminy Krzysztofowi 
Dziedzicowi za pomoc w organizacji szkolenia i pani 
Mieczysławie Jaskule - Dyrektor GOK-u za udostęp-
nienie lokalu. Dzięki temu w szkoleniu mogło uczestni-
czyć 35 osób. 
 
Święto Stefana Gillera w bibliotece w Opatówku 

Już po raz ósmy odbył się w bibliotece 
w Opatówku konkurs recytatorski im. Stefana Gillera. 
Konkurs ma zasięg powiatowy i ma za zadanie 
popularyzację twórczości patronów biblioteki 
w Opatówku - Agatona i Stefana Gillerów oraz innych 
twórców związanych z regionem kaliskim. W tym roku 
organizatorzy konkursu zaproponowali recytującej 
młodzieży tylko jeden utwór Stefana Januarego Gillera - 
"Krótkie Curriculum vitae Matyjasza, co zwan był
Kobeżnikiem na Wilczej Ustroni". Jest to poemat, który 
do niedawna był uważany za poetycki debiut poety 
powstały pod wpływem fascynacji autora twórczością
Adama Mickiewicza. Jest pisany trzynastozgłoskowcem, 
a opatowianie żartobliwie nazywają go "Opatowskim 
Panem Tadeuszem". Akcja poematu dzieje się
w dawnych czasach, w miejscu zwanym Rosochatką
w pobliżu Opatówka. Dawniej były tam gęste dziewicze 
lasy, wśród których znalazł schronienie tajemniczy 
Matyjasz wraz ze swym służącym Łukaszem. Poemat 
zawiera bogactwo opisów przyrody, domostwa 
bohaterów, dawnych zwyczajów, zwłaszcza związanych 
ze świętami Bożego Narodzenia oraz polowania na wilki. 
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Język, nieco archaiczny lecz bogaty, zawiera wiele słów, 
dziś już nie używanych. 
Konkurs był wielkim wyzwaniem dla młodzieży, gdyż
zrozumienie tekstu i wybór fragmentu do recytacji 
wymagały kilkakrotnego przeczytania i posługiwania się
słownikami. Organizatorzy konkursu zostali jednak mile 
zaskoczeni liczbą uczestników i poziomem recytacji. 
Zgłosiła się młodzież z 5 szkół ponadgimnazjalnych oraz 
z ośmiu gimnazjów z Kalisza i powiatu kaliskiego, razem 
34 osoby. 

Jury, w skład którego wchodzili znani w Kaliszu 
poloniści - dr Anna Szurczak, mgr Danuta Jankowska 
i mgr Stefania Wodzińska, podkreślało wysoki poziom 
uczestników i przyznało wiele nagród i wyróżnień.
W kategorii gimnazjum I miejsce zajął Elliot Lis 
z Gimnazjum Sióstr Nazaretanek w Kaliszu, II miejsce 
ex aequo - Aleksandra Wojtas z Biblioteki w Brzezinach 
i Eliza Nogaj z Gimnazjum nr 9 im. Jana Pawła II 
w Kaliszu, III miejsce - ex aequo - Paulina Gac z tegoż
gimnazjum i Marlena Szcześniak z Gimnazjum 
w Iwanowicach. Wyróżnienia otrzymali: Marta Pejaś
i Joanna Białek z Gimnazjum w Opatówku, Faustyna 
Michalak z Gimnazjum w Brzezinach i Marta Kacperska 
z Gimnazjum Sióstr Nazaretanek w Kaliszu. 
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych I miejsce zajął 
Kamil Karpiński z III Liceum Ogólnokształcącego 
im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu, II miejsce - Łukasz 
Grzybek z Liceum Sióstr Nazaretanek w Kaliszu, 
III miejsce - Sylwia Rewers z tego samego liceum. 
Wyróżnienia otrzymali: Magdalena Sipajło z Zespołu
Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku 
i Weronika Gawron z Zespołu Szkół nr 2 w Liskowie. 

Recytacje były bardzo ciekawe. Wszyscy 
słuchali z zainteresowaniem, a niektórzy ze wzrusze-
niem. Można śmiało powiedzieć, że dzień konkursu 
(3 grudnia) był świętem Stefana z Opatówka, który jest 
jednym z patronów biblioteki. 
 
Wspomnienie o Janie Grossie 

10 listopada 2010 r. zmarł
w Gorzowie Wlkp. Jan Gross - poeta, 
satyryk fraszkopisarz. Urodził się
21 stycznia 1934 r. w Opatówku 
i tutaj spędził dzieciństwo i młodość.
Ukończył Technikum Budowlane 
w Łodzi i w Warszawie. Pracował na 
różnych stanowiskach w przed-
siębiorstwach budowlanych. Od 
1970 roku mieszkał w Gorzowie 
Wielkopolskim. 

Pierwsze utwory zaczął pisać w latach 1956-57 w czasie 
służby wojskowej na wieży lotniska wojskowego 
w Sochaczewie. Zachęciła go do tego koleżanka 
z Opatówka. Jako fraszkopisarz zadebiutował w 1958 r. 
na łamach tygodnika satyrycznego "Kaktus". Oprócz 
fraszek pisał aforyzmy, limeryki, wiersze satyryczne oraz 
inne utwory zaliczane do małych form literackich. 
Uprawiał także twórczość dla dzieci. 

Jego utwory były publikowane w wielu 
czasopismach, między innymi w "Karuzeli", "Szpilkach", 
"Przekroju", "Zielonym Sztandarze", "Gazecie Lubuskiej", 
"Głosie Pomorza", "Ziemi Gorzowskiej", "Płomyczku", 
"Świerszczyku" i w wielu innych. Ukazało się 20 
publikacji książkowych jego autorstwa, wśród nich: 
Z przymrużeniem oka (1979), Szczypta swawoli (1979), 

Małe ZOO na wesoło (1982), Od biedronki do żyrafy 
(1987), Z fraszką przez życie (1992), Bez pardonu i bon 
tonu (2000), Łeb w łeb (2006) i ostatnia najobszer-
niejsza, wydana w 2010 r. przez Wojewódzką i Miejską
Bibliotekę Publiczną im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie 
Wielkopolskim pt. Od przedszkola do ramola. 

Fraszki i aforyzmy Jana Grossa zostały
włączone do 30 antologii oraz do podręczników 
szkolnych. Można je spotkać między innymi w popu-
larnych antologiach, takich jak Wielka encyklopedia 
aforyzmów (1996), Aforyzmy polskie (2001), Fraszki 
polskie (2002), Księga aforyzmów (2005), Wielka księga 
myśli polskiej (2005). 
Teksty Jana Grossa były wielokrotnie emitowane 
w Polskim Radiu w popularnych audycjach takich jak: 
"Sygnały dnia", "Lato z radiem" czy "Radio-kabaret". 
Autor był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany 
w konkursach literackich. Był członkiem Stowarzyszenia 
Autorów (ZAIKS), Związku Autorów i Kompozytorów 
(ZAKR) i Związku Literatów Polskich (ZLP). 
Posiadał wyjątkową zdolność patrzenia okiem satyryka 
na świat i ludzi, dostrzegał otaczającą nas śmieszność,
operował świetnymi skrótami myślowymi i celnym 
słownictwem. Jego dowcip niejednokrotnie zaskakiwał
puentą. W swoich utworach kpił z ludzkich przywar, 
a jednocześnie skłaniał do refleksji. 

Jan Gross opuścił Opatówek dość wcześnie, ale 
wracał tutaj wspomnieniami, odwiedzał grób matki na 
miejscowym cmentarzu, znał wielu ludzi i najciekawsze 
zakątki miasteczka. Interesował się wszystkim, co dzieje 
się Opatówku. Dwukrotnie gościł w bibliotece na 
spotkaniach z czytelnikami - w marcu 2007 r. i w maju 
2008 r., ale poza tym dzwonił, a czasami wpadał na 
chwilę do biblioteki, by zamienić kilka słów. Zadzwonił
jeszcze kilka dni przed śmiercią, by zapytać co słychać
w Opatówku, i czy mamy jego ostatnią książkę. Jego 
nagła śmierć zaskoczyła wszystkich. 
W czasie jednej z wizyt w opatowskiej bibliotece ułożył
krótką fraszkę o Opatówku. Na pytanie, gdzie leży
Kalisz? - odpowiedział:
"Niech Pan zaznaczy to ołówkiem 
To jest gdzieś tam, za Opatówkiem" 

W naszej bibliotece jest większość publikacji 
książkowych Jana Grossa. Jego fraszki i inne utwory 
mają wartość nieprzemijającą; bawią, śmieszą, ale także
zachęcają do refleksji. Warto zagłębić się w tę lekturę.
Jadwiga Miluśka-Stasiak 
 

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

WIADOMOŚCI SZKOLNE 
 
GIMNAZJUM W OPATÓWKU 
 
Szkoła młodych przedsiębiorców 

W kwietniu 2010 roku Gimnazjum im. Agatona 
i Stefana Gillerów w Opatówku przystąpiło do realizacji 
projektu "Z matematyką, fizyką i przedsiębiorczością
zdobywamy świat". Projekt realizowany w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego, stworzyły
partnersko lider projektu - Uniwersytet Szczeciński oraz 
COMBIDATA Poland sp. z o.o. Realizacja działania 
trwała będzie w okresie od października 2009 do 
sierpnia 2012 roku. W tym czasie uczniowie zrealizują
5 tematów projektowych, z których każdy zostanie 
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oceniony przez ekspertów uniwersyteckich. Do udziału
w projekcie komisja rekrutacyjna, zakwalifikowała łącznie 
180 Uczniowskich Grup Projektowych z 90 szkół
z województw wielkopolskiego, zachodniopomorskiego 
i lubuskiego. 38 grup przystąpiło do realizacji tematów 
z zakresu przedsiębiorczości, pozostałe realizowały
kompetencję matematyczną.

W Gimnazjum w Opatówku działalność 
rozpoczęły dwie grupy projektowe z zakresu matematyki 
oraz przedsiębiorczości. W październiku ogłoszono listę
rankingową pierwszego etapu projektu, na której 
wyłoniono po pięć szkół z zakresu obu kompetencji, 
które najlepiej opracowały temat projektowy. Grupą,
która oceniona została najwyżej z dziedziny przedsię-
biorczości okazała się grupa z Gimnazjum im A. i S. 
Gillerów w Opatówku pod opieką p. Agnieszki 
Kowalczyk. 

Tematem realizowanym przez zwycięską
drużynę był: Unia Europejska - Szanse i zagrożenia 
Polski po 6 latach członkostwa w UE. Uczniowie 
przeprowadzili debatę z władzami gminy, zaplanowali 
i odbyli wycieczkę do Urzędu Pracy w Kaliszu. 
Samodzielnie poszukiwali wszelkiej wiedzy, która 
pomogłaby im w pełni i wyczerpująco omówić
zagadnienie. Najwięcej emocji wzbudziły badania 
ankietowe z użyciem kamery, przeprowadzone wśród 
mieszkańców Opatówka, podczas których uczniowie 
wcielili się w role reporterów. Opracowany materiał
filmowy i ankietowy dostarczył ciekawych informacji na 
temat tego jak Opatowianie odnoszą się do członkostwa 
w UE. W realizacji wykorzystywano nowoczesny sprzęt
komputerowy, który otrzymała szkoła - laptop, tablicę
multimedialną, aparat fotograficzny. Uczniowie korzystali 
z internetowej platformy edukacyjnej. 

Biorąc pod uwagę, że na nagrodzonym piątym 
miejscu znalazło się również Gimnazjum z Rajska 
możemy śmiało stwierdzić, że w gminie Opatówek 
rośnie pokolenie młodych przedsiębiorców. 

28 października zwycięskie grupy wraz 
z opiekunami wzięły udział w Uczelnianym Festiwalu 
Uczniowskich Grup Projektowych w Poznaniu, gdzie 
zwycięska drużyna pod opieką p. Agnieszki Kowalczyk 
dokonała prezentacji swoich działań wszystkim 
uczestnikom projektu. 
 
Dyrektor Gimnazjum w Opatówku 
Jolanta Pokojowa 
 
Spotkanie z naturą

W dniach 7-9 września siedmioosobowa grupa 
młodzieży z Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów 
w Opatówku pod opieką p. Anny Marszał-Olejnik wzięła
udział w projekcie "Spotkanie z Naturą 2010". 
Przedsięwzięcie było wspólną inicjatywą Stowarzyszenia 
"LGD7 - Kraina Nocy i Dni" oraz Stowarzyszenia 
"Lokalna Grupa Działania - Przymierze Jeziorsko". 
Projekt miał charakter integracyjny i edukacyjny. Oprócz 
gimnazjalistów z Opatówka w programie wzięli udział
uczniowie szkół z Warty oraz Godziesz, a honorowym 
uczestnikiem była grupa młodzieży z Niemiec. W takim 
międzynarodowym gronie dziewczęta i chłopcy wraz 
z opiekunami uczestniczyli w różnorodnych zajęciach, 
które miały na celu ukształtowanie świadomości 
ekologicznej młodego pokolenia. 

Wśród zadań przygotowanych przez organiza-
torów znalazło się m.in. przejście ścieżką ekologiczną

pt. "Rożdżały Leśna Ścieżka Edukacyjna Winiary". 
Ponadto gimnazjaliści wzięli udział w zajęciach sportowo 
- rekreacyjnych w gospodarstwie agroturystycznym 
położonym na obszarze gminy Ceków - Kolonia. 
Kolejnym punktem imprezy był rajd rowerowo - pieszy 
wokół zbiornika Jeziorsko, którego południowa część 
objęta jest ochroną rezerwatową.

Dużo radości i satysfakcji przyniosła wszystkim 
ostatnia część projektu. Uczniowie oraz ich opieku-
nowie, podzieleni na zespoły, przygotowywali 
prezentacje podsumowujące imprezę. Po przedstawieniu 
i omówieniu swoich plakatów obrazujących wpływ 
człowieka na środowisko naturalne, młodzież miała
okazję jeszcze bardziej zintegrować się na dyskotece. 
Dla gimnazjalistów z Opatówka udział w przedsięwzięciu 
był pierwszym w bieżącym roku szkolnym sprawdzia-
nem wiedzy z różnych dziedzin nauki i życia. 
 

Anna Marszał-Olejnik 
 
Dziennik elektroniczny 

W roku szkolnym 2010/2011 w naszym 
gimnazjum wprowadzony został system kontroli 
frekwencji i postępów w nauce nazywany edziennikiem 
lub dziennikiem elektronicznym. Jest to nowoczesne 
narzędzie profilaktyczne wspomagające realizację
programu profilaktyki i programu wychowawczego 
szkoły. Umożliwia ono systematyczny monitoring pracy 
wychowawczej szkoły oraz świadome i kompleksowe 
realizowanie założeń programowych najważniejszych 
aktów prawnych, związanych z systemem oświaty 
i statutem szkoły. 

Dziennik elektroniczny umożliwia nauczycielowi 
pogłębioną diagnozę oraz systematyczny monitoring 
frekwencji i postępów w nauce uczniów, jak również
stały kontakt z rodzicami uczniów sprawiających 
problemy wychowawcze. Dzięki zwiększonej kontroli 
uczniów przez rodziców nauczyciel otrzymuje narzędzie, 
motywujące ucznia do systematycznego uczestniczenia 
w lekcji i przygotowania się do zajęć. Dodatkowo system 
automatycznie generuje zestawienia ocen i frekwencji, 
statystyki postępów w nauce oraz inne dane. 

Dzięki automatycznemu systemowi wprowa-
dzania danych, rodzic może w dowolnej chwili 
zalogować się na swoje konto i sprawdzić, czy jego 
dziecko jest obecne na zajęciach w szkole lub jaką
ocenę dostało ze sprawdzianu. System daje więc
rodzicom bieżący dostęp do rzetelnych informacji 
o dziecku, dotyczących frekwencji i jego postępów 
w nauce. Dzięki stałemu kontaktowi ze szkołą (nie tylko 
podczas wywiadówek) pozwala rodzicowi na skuteczne 
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przeciwdziałanie problemom wychowawczym i proble-
mom w nauce. 

Wprowadzenie dziennika elektronicznego ma na 
celu podniesienie jakości i efektywności procesu 
kształcenia, poprawę frekwencji uczniów i ich bezpie-
czeństwa, przeciwdziałanie problemom wychowawczym 
oraz stworzenie systemu współpracy z rodzicami 
wzmacniającego rolę rodziców w planowaniu i realizacji 
zadań szkoły. 

W celu sprawniejszego wprowadzania danych 
do edziennika zakupiliśmy laptopy z budżetu szkoły oraz 
ze środków przekazanych nam przez radę rodziców 
naszego gimnazjum, za co serdecznie dziękujemy. 

Korzystając z takich narzędzi nasza placówka 
może stosować nowoczesne rozwiązania informatyczne 
w realizacji programów profilaktyczno - dydaktycznych. 
 

Dyrektor Gimnazjum w Opatówku 
Jolanta Pokojowa 

 
********** 

 
SZKOŁA PODSTAWOWA W OPATÓWKU 
 
Ślubowanie klas pierwszych 

Bycie dzieckiem - prosta sprawa, bycie uczniem, 
zwłaszcza dobrym - wymaga wysiłku. 18 października 
2010 pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej im. 
Janusza Kusocińskiego w Opatówku złożyli przysięgę
podjęcia tego wysiłku. Dzieci z radością przybyły do 
szkoły by tam uroczyście obiecać sumienne wykony-
wanie swych nowych obowiązków. W uroczystości 
ślubowania wzięli udział rodzice, wychowawczynie klas 
pierwszych: p. Klaudia Kubacka, p. Aneta Cyl, 
p. Agnieszka Witczak, dyrekcja szkoły oraz zaproszeni 
goście, a wśród nich: Przewodniczący Rady Gminy 
Stanisław Kuś, dyrektor Gimnazjum w Opatówku Jolanta 
Pokojowa oraz przewodnicząca rady rodziców Ewa 
Kaźmierczak. 

Pierwszoklasiści zostali ciepło i przyjaźnie 
powitani przez dyrektora szkoły, który w swym 
przemówieniu podkreślił wagę przekraczanego przez 
nich progu. Najmłodsi zaś, przysporzyli dumy 
nauczycielom i rodzicom występując w akademii 
przygotowanej pod czujnym okiem wychowawczyń.
Uczczona została również pamięć o patronie szkoły
poprzez złożenie przez delegację dzieci kwiatów pod 
tablicą pamiątkową. Po dokonaniu aktu pasowania, 

każdy nowo "upieczony" uczeń otrzymał upominek 
ufundowany przez Wójta Gminy. 
 

Katarzyna Lewicka 
 
Rajd "Barwy Jesieni" 

Dnia 8 października br. uczniowie Szkoły
Podstawowej w Opatówku wzięli udział w corocznym 
rajdzie "Barwy Jesieni" organizowanym przez Starostwo 
Powiatowe, Urząd Gminy w Opatówku, kaliski oddział
PTTK oraz Urząd Miejski w Kaliszu. 

Uczestnicy wędrowali wśród pól i lasów okolic 
Opatówka kończąc wyprawę w osadzie Rożdżały. 
Celem rajdu była popularyzacja turystyki pieszej, 
budzenie wrażliwości na piękno przyrody, promowanie 
edukacji regionalnej oraz popularyzacja idei zdobywania 
odznak turystyki kwalifikowanej. Ponadto, uczniowie 
mogli zapoznać się z pięknem Ziemi Kaliskiej oraz 
doskonalić nauczanie w ramach ścieżek międzyprzed-
miotowych. Szkołę reprezentowała najliczniejsza grupa - 
141 dzieci z klas III-VI wraz z opiekunami. 

Na mecie rajdu organizatorzy zapewnili 
uczestnikom ciepły posiłek przy ognisku oraz świetną
zabawę w różnych konkursach, takich jak: "Znam Ziemię
Kaliską", konkurs dendrologiczny. Oceniany był również
wygląd grupy i wykonanie piosenki turystycznej. 
Opiekunowie natomiast mogli wykazać się w konkurencji 
pt. "unieszkodliwianie wampira kołkiem osikowym", 
w którym zwyciężył nauczyciel wychowania fizycznego 
w Szkole Podstawowej w Opatówku p. Zbigniew 
Muzalewski. Biorąc udział w różnych konkursach 
i zabawach uczniowie Szkoły Podstawowej w Opatówku 
świetnie się bawili i zdobyli puchar za zajęcie II miejsca. 
Puchary zwycięzcom wręczyli Starosta Kaliski Krzysztof 
Nosal, nagrodę Wójta Gminy Opatówek - Stanisław Kuś
oraz Prezes PTTK w Kaliszu - Mateusz Przyjazny. 
 

Sonia Matczak 
 
Obchody roku Chopinowskiego 

"Z Żelazowej Woli za nutą nuta w świat 
z Chopinem poszły, by wrócić tutaj. A wróciły nuty 
piękne jak podziw do tej ziemi, gdzie się Chopin urodził,
gdzie śpiewała lipowa kołyska, gdzie wiatr tańczył
w zielonych listkach i gdzie teraz słucha moja córka jak 
pan Chopin się uśmiecha w mazurkach". 

Mazurki, polonezy, walce, preludia - te oraz inne 
utwory muzyczne zabrzmiały 16 listopada w auli Szkoły
Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku. 
Okazja wszak była niecodzienna - 200. rocznica urodzin 
najwybitniejszego polskiego "geniusza muzycznego" 
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Fryderyka Chopina. Członkowie szkolnego koła
polonistyczno-recytatorskiego wraz ze swą opiekunką
przygotowali montaż słowno-muzyczny, podczas 
którego przybliżyli sylwetkę tego wielkiego Polaka. Tłem 
programu był pokaz multimedialny, składający się
z odpowiednio dobranych zdjęć i reprodukcji. 

Warto dodać, że w październiku, w przepięk-
nych wnętrzach pałacu myśliwskiego książąt Radziwiłłów 
w Antoninie, uczniowie naszej szkoły wysłuchali recitalu 
fortepianowego wybitnego włoskiego pianisty Alberto 
Nosé, który w swym programie wykonał trudne i mniej 
znane utwory F. Chopina. Zwiedzili też wnętrza pała-
cowe, gdzie prawie 200 lat temu grał i koncertował
F. Chopin. Obchody Roku Chopinowskiego z całą 
pewnością wzmocniły poczucie dumy i tożsamości 
narodowej uczniów naszej szkoły oraz rozbudziły
zamiłowania do muzyki klasycznej. 
 
Beata Frydrychowicz 

 
********** 

 
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHEŁMCACH 
 
Światowy Dzień walki z AIDS 

Od 1988 roku z inicjatywy Światowej Organizacji 
Zdrowia (WHO) 1 grudnia obchodzimy Światowy Dzień
walki z AIDS. W tym dniu na całym świecie odbywają się
m.in. konferencje, happeningi oraz akcje edukacyjne 
dotyczące profilaktyki HIV/AIDS. 

Z okazji Światowego Dnia AIDS w naszej szkole 
obyła się inscenizacja słowno-muzyczna przygotowana 
przez uczniów klasy I gimnazjum pod opieką p. Nataszy 
Paszkowiak-Kopeć. Po zakończeniu przedstawienia 
p. Lidia Kałuża - opiekun szkolnego koła PCK, pogratu-
lowała uczniom udziału w Powiatowym Konkursie 
Wiedzy o HIV i AIDS oraz wręczyła nagrodę uczennicy 

klasy III gimnazjum Agnieszce Frankowskiej zdobyw-
czyni II miejsca etapu powiatowego konkursu na 
prezentację multimedialną pod hasłem "Nie daj szansy 
AIDS". Konkurs ten organizowany był przez Państwowy 
Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Poznaniu. 
 

Dyrektor Zespołu Szkół w Chełmcach 
Tomasz Mikucki 

 
********** 

 
ZESPÓŁ SZKÓŁ W RAJSKU 
 
Ślubowanie pierwszoklasistów 

14 października czyli w Dniu Edukacji 
Narodowej odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia. 
Pierwszoklasiści byli ubrani w piękne bordowe peleryny 
i kwadratowe czapeczki. Po recytacji wierszyków 
o świecie, Polsce i przepisach drogowych, Sekretarz 
Gminy Opatówek Krzysztof Dziedzic wręczył im szkolne 
wyprawki, a p. Honorata Wolniaczyk, dyrektor naszej 
szkoły, pasowała ich na pełnoprawnych uczniów. Każde 
dziecko zostało lekko dotknięte w ramię dużym 
niebieskim ołówkiem. Od tej pory nasi koledzy i koleżanki 
są prawdziwymi uczniami naszej szkoły, mamy nadzieję
że będą godnie ją reprezentować.
Małgorzata Burdelak 
 
Projekt "Z fizyką, matematyką, przedsiębiorczością
zdobywamy świat" 

Uczniowie klasy II gimnazjum Zespołu Szkół
w Rajsku realizujący projekt "Z fizyką, matematyką,
przedsiębiorczością zdobywamy świat", brali udział
w Festiwalu Uczniowskich Grup Projektowych, który 
odbył się 28 października 2010 roku w Poznaniu w Auli 
Polskiej Akademii Nauk. Uczniowie do Poznania udali 
się w towarzystwie zaproszonej na imprezę dyrektor 
p. Honoraty Wolniaczyk oraz opiekuna p. Anny Zimnej. 
W imprezie brało udział 10 grup z kompetencji 
matematyczno-fizycznej oraz przedsiębiorczości, których 
prezentacje zostały najwyżej ocenione. Nagrodzeni 
uczniowie z naszej szkoły pod opieką p. Anny Zimnej 
realizowali temat z przedsiębiorczości "Unia Europejska 
- szanse i zagrożenia Polski jako członka UE po sześciu 
latach członkostwa". Wyróżnione przez organizatorów 
grupy uczniów otrzymały nagrody książkowe, wysłuchały
ciekawych wykładów z fizyki i przedsiębiorczości oraz 
obejrzały prezentacje najlepszych grup. Impreza 
zakończyła się uroczystym obiadem. 

Projekt jest współfinansowany przez Unię
Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu 
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Społecznego. Liderem projektu jest Uniwersytet 
Szczeciński, partnerem COMBIDATA Poland sp. z o.o. 
natomiast patronami projektu są: Zachodniopomorski 
Kurator Oświaty, Wielkopolski Kurator Oświaty oraz 
Lubuski Kurator Oświaty. Bierze w nim udział 1800 
uczniów klas drugich z 90 gimnazjów województw: 
zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego. 
Ma on na celu rozwój kluczowych kompetencji uczniów 
w zakresie matematyki, fizyki oraz przedsiębiorczości za 
pośrednictwem tworzonego w projekcie Ponadregio-
nalnego Szkolnego Ruchu Naukowego obejmującego 
współpracę szkół z uczelniami wyższymi oraz 
współpracę międzyszkolną. Znaczącą korzyścią jest 
nabycie przez uczniów umiejętności pracy zespołowej, 
stosowania wiedzy w praktyce, analitycznego, logicznego 
i twórczego myślenia. 
 

Anna Zimna 
 
Świąteczne spotkanie z poezją

Już po raz drugi w Szkole Podstawowej 
w Nowym Nakwasinie odbył się międzygminny konkurs 
recytatorski dla przedszkolaków pt.: "Świąteczne 
spotkanie z poezją". Ocenie podlegał ogólny wyraz 
artystyczny oraz ukryte rekwizyty. Tym razem bezkonku-
rencyjna okazała się Marylka Olejnik z Przedszkola 
w Rajsku, która zdobyła I nagrodę. Wszyscy bardzo jej 
gratulujemy i życzmy dalszych sukcesów w różnych 
konkursach. 
 

Marzena Lipińska 
 

********** 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W TŁOKINI WIELKIEJ 
 
Święto Niepodległości 

Uczniowie z Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej 
wspólnie z p. Marleną Pilarczyk, p. A. Macniak oraz 
p. Urszulą Borwik tradycyjnie z okazji Święta 
Niepodległości przygotowali wspaniałą akademię.
Gimnazjalistki w pięknych sukniach z naszego regionu 
prezentowały kronikę tamtych wydarzeń. Dzieci 
w barwach biało-czerwonych deklamowały wiersze 
o swojej ojczyźnie. Natomiast chór w odświętnych 
strojach galowych odśpiewał najpiękniejsze pieśni 
patriotyczne, m.in. "Rotę". W ten sposób uczciliśmy 
również 100 rocznicę wykonania utworu Marii 
Konopnickiej. Swoją obecnością zaszczycił nas także
Józef Piłsudski, w którego postać wcielił się uczeń
najstarszej klasy. Wystąpił on z tekstem odezwy do 
żołnierzy wygłoszonej podczas I wojny światowej. 

Tego dnia najistotniejsze przesłanie wypłynęło
zaś ze słów: "Jestem Polakiem - to znaczy należę do 
narodu polskiego zarówno dziś, jak i w wiekach 
ubiegłych i w przyszłości. Jestem Polakiem i wszystko 
co polskie jest moje i niczego się wyrzec nie mogę.
Jestem Polakiem - więc mam obowiązki polskie. Są one 
tym większe i tym silniej się do nich poczuwam, im 
lepszym jestem człowiekiem". Te stwierdzenia prze-
mówiły do wszystkich obecnych na uroczystości i skłoniły
do głębokiej refleksji nad patriotyzmem każdego z nas. 
Podsumowaniem tych rozważań było odśpiewanie 
znanej piosenki z popularnego programu telewizyjnego - 
"Kocham Cię Polsko". Ta uroczystość przypomniała
nam żeby w codziennym życiu pamiętać, że jedna jest 
Polska, więc należy ją kochać i szanować.

Nastrój zadumy i nostalgii nad losami Polski 
mogliśmy przeżywać jeszcze podczas mszy św. 
w kościele parafialnym p.w. św. Jakuba w Tłokini 
Kościelnej. W świątyni, licznie zgromadzeni wierni, 
w tym uczniowie z naszej szkoły, modlili się o naszą
ojczyznę i o pokój na całym świecie. W przebieg 
Eucharystii zaangażowali się gimnazjaliści, orkiestra 
Ochotniczej Straży Pożarnej z Tłokini Wielkiej oraz 
delegacje ze sztandarami ze Szkoły Podstawowej 
w Tłokini Wielkiej, a także OSP Zduny. 
 

Izabela Olszewska 
 
Tydzień wolontariatu 

Corocznie, 5 grudnia obchodzony jest Między-
narodowy Dzień Wolontariusza. Święto to zostało
ustanowione w 1986 roku aby uhonorować miliony ludzi 
na świecie, którzy dobrowolnie darują innym swój czas, 
energię i umiejętności. 

W roku szkolnym 2010/2011 uczniowie 
z Gimnazjum w Tłokni Wielkiej przystąpili do realizacji 
zadań programu "Szkoła bez przemocy". Jest to V 
edycja zatytułowana "Rodzice są z nami". Jednym 
z zadań programu jest organizowanie na terenie szkoły
Tygodnia wolontariatu, który 6 grudnia został zainaugu-
rowany w naszej szkole. 

Przez ten tydzień uczniowie będą mieli okazję
podejmować działania na rzecz potrzebujących - czy to 
ze środowiska szkolnego, czy też z otoczenia szkoły. 
Życzymy zatem naszej młodzieży dużo wytrwałości 
i motywacji w realizacji swoich zamierzeń, które na 
pewno będą miały pozytywny oddźwięk wśród lokalnej 
społeczności. 
 

Renata Szlenkier 
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SZKOŁA PODSTAWOWA W CIENI DRUGIEJ 
 
Ślubowanie klasy I 

W dniu 26.10.2010 r. w Szkole Podstawowej 
w Cieni Drugiej odbyło się ślubowanie klasy I. Uczestni-
czący w ceremonii pierwszoklasiści razem z przejętymi 
rodzicami, nauczycielami oraz zaproszonymi gośćmi 
przenieśli się do krainy baśni. 

W szkolnym gmachu pojawiła się Królewna 
Śnieżka i krasnoludki oraz wróżki. W ich role wcieliły się
uczennice ze starszych klas. Bez zaproszenia przybyła
natomiast Baba Jaga, która postanowiła zaczarować
pierwszaków, by znów byli przedszkolakami. Nim zły
czar przestał działać, dzieci odbyły bajkową podróż.
Powracające z wyprawy do baśniowych krain dzieci 
udekorowane ich symbolami: uśmiechniętym słonecz-
kiem, pszczółką, sową i serduszkiem, odczarowała
dyrektor szkoły Olga Woźniak. Oprócz pierwszaków 
ślubowanie złożyli również ich rodzice. Tę ceremonię
prowadził Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kuś.
Obecni byli także radny gminy Opatówek Jarosław Kłysz 
i przedstawiciel rady rodziców Elżbieta Marciniak. 
Na zakończenie uroczystości wszystkich jej gości oraz 
uczestników zaproszono na słodki poczęstunek. 
 

Barbara Ochocka 
 

********** 
 

SZKOŁA PODSTAWOWA W SIERZCHOWIE 
 
Prawa dziecka 

Minęły 62 lata od uchwalenia Powszechnej 
Deklaracji Praw Człowieka. Jak mówił Janusz Korczak 
"Dziecko to też człowiek, tylko jeszcze mały". Jednak nie 
wszyscy dorośli zawsze o tym pamiętali i dlatego 20 lat 
temu Organizacja Narodów Zjednoczonych spisała
prawa dzieci w Konwencji o Prawach Dziecka. Państwo, 
które przystąpi do konwencji zobowiązuje się do 
przestrzegania zawartych w niej praw. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Sierzchowie 
w rocznicę tego ważnego dla dzieci wydarzenia usłyszeli 
od nauczycieli i wychowawców takie oto pytania: "Czy 
znasz swoje prawa? Dziwisz się? Dzieci też mają swoje 
prawa, które przestrzegać muszą osoby dorosłe - panie 
w szkole, nasza sąsiadka, policjant, kierowca autobusu, 
nasi rodzice... Wszyscy! Czy wiesz, że ten, kto ich nie 
przestrzega może być pociągnięty do odpowiedzialności 
karnej?" 

W ramach działań z zakresu programu 
wychowawczego i szkolnego programu profilaktyki 
dzieci poznały bliżej swoje podstawowe prawa: do życia, 
do ochrony zdrowia, do wychowywania się w rodzinie, 
do miłości… Przepisy zawarte w tym dokumencie 
zostały przedstawione poprzez wiersze i pokaz 
multimedialny. W przygotowanie apelu zaangażowali się
uczniowie II, III i VI klasy pod opieką p. Magdaleny 
Noskowskiej. Mottem dnia stało się rozwiązanie przez 
dzieci zaszyfrowanej wiadomości: "Prawa człowieka 
zaczynają się od praw dziecka". 
 
Konkurs Plastyczny "Kartka Bożonarodzeniowa" 

Rozstrzygnięto IV Powiatowy Konkurs 
Plastyczny "Kartka Bożonarodzeniowa" organizowany 
przez doradcę metodycznego w zakresie plastyki p. Ewę
Kowalczyk-Wiśniewską. Honorowym patronatem konkurs 
objął Starosta Kaliski. Corocznie uczniowie Szkoły
Podstawowej w Sierzchowie odnoszą sukcesy w tym 
konkursie, toteż cieszy nas wyróżnienie dla Marcina 
Ludwiczaka z klasy II i Michała Pawelca z klasy V. 
Uczniowie przygotowali swe plastyczne dzieła pod 
kierunkiem p. Magdaleny Noskowskiej. 
 
Święto Niepodległości 

9 listopada br. odbyła się w Szkole Podstawowej 
w Sierzchowie uroczysta akademia z okazji Święta 
Niepodległości. Na uroczystość przybyli zaproszeni 
goście: Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic, Przewodni-
czący Rady Gminy Stanisław Kuś, dyrektorzy: p. Jolanta 
Pokojowa, p. Mateusz Przyjazny, przedstawicielka 
GOPS w Opatówku - p. Małgorzata Rektor, ks. prefekt 
Maciej Borowicz z parafii w Rajsku, członkowie rady 
rodziców, uczniowie, nauczyciele oraz społeczność 
Sierzchowa. 

W pięknie udekorowanej sali uczniowie zapre-
zentowali montaż słowno-muzyczny, śpiewali pieśni 
i recytowali wiersze o Ojczyźnie. Budzili w ten sposób 
uczucia patriotyczne i czcili Tych, którzy walczyli i oddali 
życie za niepodległość naszego kraju. Uroczystość 
dostarczyła wielu wrażeń, toteż podziękowaniom 
i pochwałom nie było końca. Akademię przygotowały: 
p. Wiesława Giercarz i p. Wiesława Kasprzak. 
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sierzchowie 
Alina Łańduch 
 

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

OGNISKO INTEGRACYJNE DLA DZIECI 
 

W dniu 23.09.2010 w Szkole Podstawowej 
w Sierzchowie odbyło się ognisko profilaktyczno - 
integracyjne. W spotkaniu wzięły udział dzieci i ich 
rodzice ze szkoły, grono pedagogiczne oraz dzieci 
i wychowawca ze Świetlicy Środowiskowej "Słoneczko" 
w Opatówku. 
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Tematem spotkania była jesień, która właśnie 
się rozpoczęła. Organizatorzy przygotowali szereg 
konkurencji i zadań związanych z obecną porą roku, 
zapewnili warzywa i owoce. Wielkie emocje wzbudziły
biegi, oraz sadzenie krzewu. Główną atrakcją było
ognisko, pieczone kiełbaski i ziemniaki. Spotkanie 
odbyło się w ramach Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy 
Opatówek. 

Dzieci i wychowawca ze Świetlicy Środowiskowej 
"Słoneczko" pragną gorąco podziękować dyrektor szkoły
p. Alinie Łańduch, nauczycielom oraz dzieciom ze 
Szkoły Podstawowej w Sierzchowie za zaproszenie 
i mile spędzony czas we wspólnym gronie. 
 

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

PROJEKT "DAĆ SZANSĘ MŁODYM" 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

www.efs.gov.pl

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, socjo-
logiem i informatykiem. 
 

Termin realizacji projektu 01.01.2010 r. - 31.12.2010 r. 
 

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

********** 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

W okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku 
realizuje projekt "Dać Szansę Młodym", na który 
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 
w Gminie Opatówek, poprzez pracę z pracownikami 
socjalnymi, psychologiem, pedagogiem, terapeutą,
doradcą zawodowym, socjologiem i informatykiem. 
W projekcie bierze udział 7 beneficjentów - młodzież
w wieku 15 - 25 lat. Rekrutacji uczestników dokonał
Kierownik GOPS w Opatówku przy współpracy 
Koordynatora projektu uwzględniając zasadę równych 
szans. 

Od września 2010r. młodzież aktywnie 
uczestniczy w indywidualnych i grupowych zajęciach z: 
- psychologiem - po 10 godzin indywidualnych 

konsultacji 
- terapeutą - po 5 godzin indywidualnych zajęć i 12 

godzin zajęć grupowych 
- pedagogiem - po 5 godzin indywidualnych spotkań

i 12 godzin zajęć grupowych 
- doradcą zawodowym - po 5 godzin indywidualnych 

spotkań i 12 godzin spotkań grupowych. 
- socjologiem - 24 godzin grupowych spotkań.
- informatykiem - po 6 godzin indywidualnych spotkań

i 4 godziny spotkań grupowych 
Podczas zajęć w ramach w/w projektu uczestnicy mają
możliwość skorzystania z poczęstunku oraz materiałów 
promocyjnych. 
Ponadto w ramach projektu została zorganizowana 
dwudniowa wycieczka edukacyjno-profilaktyczna 
z aspektem zajęć aktywnej integracji do Karpacza - 
Wrocław. W pierwszym dniu pobytu młodzież miała
możliwość podziwiania pięknych polskich gór u podnóża
Śnieżki, zwiedziła Świątynię Wang i Muzeum Zabawek 
w Karpaczu. Drugi dzień wyjazdu przeznaczony został
na zwiedzanie stolicy Dolnego Śląska - Wrocławia. Wraz 
z przewodnikiem młodzież miała okazję zobaczyć
Panoramę Racławicką, rynek z zabytkowymi kamieni-
cami i ratuszem, Kościół NMP z ruchomą szopką,
Ostrów Tumski, Katedrę i Uniwersytet. Wycieczka 
pozwoliła na zintegrowanie się młodzieży, zdobycie 
umiejętności współżycia w grupie, nawyków kulturalnego 
spędzania czasu i odpowiedniej formy zachowania 
w nowym środowisku. 
Beneficjenci otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie 
w zajęciach w ramach projektu systemowego. 
Mamy nadzieję, że działania podjęte w projekcie 
przyniosą pożądany efekt w postaci zmiany postawy 
społecznej, aktywności i zwiększenia motywacji do 
samodzielnych działań przy wkraczaniu w dorosłe życie. 
 
Kierownik GOPS w Opatówku - Violetta Galant 
Koordynator projektu - Sylwia Matczak 
 

*************************************** 
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WŁADZE GMINY OPATÓWEK KADENCJI 2010-2014 

Paweł Bąkowski 
Przewodniczący 

Rady Gminy 

Wojciech Pokojowy 
Wiceprzewodniczący 

Rady Gminy 

Marek Szlenkier 
Wiceprzewodniczący 

Rady Gminy 

Andrzej Borwik 
Radny 

Elżbieta Bielewicz 
Radna 

Sebastian Wardęcki 
Wójt Gminy 

Krzysztof Dziedzic 
Sekretarz Gminy 

Dagmara Gajewska-Pająk
Skarbnik Gminy 

Jarosław Gadera 
Radny 

Ryszard Gonera 
Radny 

Damian Jakóbczak 
Radny 

Piotr Juszczak 
Radny 

Dariusz Jaśkiewicz 
Radny 

Marlena Kiermas-Gruszka 
Radna 

Jarosław Kłysz 
Radny 

Paweł Kołaciński 
Radny 

Marek Wolf 
Radny 

Mariusz Małoburski 
Radny 
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*************************************** 
 

OGŁOSZENIA 
 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości 
i porządku na terenach nieruchomości 

i na terenach służących do użytku publicznego 
 

Wyciąg z "REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI 
I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY OPATÓWEK" 

 

1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie 
czystości i porządku przez uprzątanie błota, śniegu, 
lodu i innych zanieczyszczeń z chodników 
położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki 
chodnik uznaje się wydzieloną część drogi 
publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną
bezpośrednio przy granicy nieruchomości

2. Obowiązki utrzymania czystości i porządku na 
drogach publicznych należą do zarządu drogi. 

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do 
uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanie-
czyszczeń z części nieruchomości udostępnionej do 
użytku publicznego. 

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

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

6. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest ponadto 
do: 
1) usuwania niezwłocznie z dachów i gzymsów 

śniegu, sopli i nawisów śniegu stwarzających 
zagrożenie dla przechodniów; 

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

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

 

********** 
 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku 
i młodzież z działających przy GOK grup tanecznych 
składają serdeczne podziękowania Panu Mariuszowi 
Waszakowi za nieodpłatny przewóz do Ostrowa Wlkp. 
i ufundowanie wszystkim uczestnikom słodkiego 
poczęstunku. 

 

********** 
 

Pragnę serdecznie podziękować za zaufanie, jakim 
obdarzyliście mnie Państwo w dniu 21 listopada. Wybór
po raz drugi na urząd Wójta Gminy Opatówek jest dla mnie 
wielkim zaszczytem, ale jednocześnie wiem, iż wiąże się
z wielką odpowiedzialnością.

Zdając sobie sprawę z tej odpowiedzialności pragnę
zapewnić, że będę z pełnym zaangażowaniem
i sumiennością podchodził do obowiązków związanych
z wypełnieniem tej funkcji, tak by gmina Opatówek 
rozwijała się prężnie i była miejscem przyjaznym
dla swoich mieszkańców. 
 

Sebastian Wardęcki 
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Firma Handlowa GF w Opatówku, Plac Wolności 10 
informuje, że w Punkcie LOTTO można opłacać
rachunki m.in. ZUS, KRYS, US, telefony stacjonarne, 
komórkowe, energia, gaz, czynsz oraz inne 
zobowiązania finansowe. Pobieramy niskie prowizje - 
realizacja przelewów w ciągu 24h. Ponadto można 
zawrzeć umowę szybkiej pożyczki gotówkowej - decyzja 
kredytowa w ciągu 15 minut bez opłat. 
W naszej ofercie mamy również kredyt hipoteczny, 
samochodowy, konsolidacyjny, leasing, karty kredytowe, 
kredyty dla przedsiębiorstw oferowane przez Maritum 
Bank, Sygma Bank, Lukas Bank i PeKao SA. 
Zajmujemy się pomocą prawną osobom 
poszkodowanym w wypadkach w ostatnich 10 latach, 
których ubezpieczyciel lub inny podmiot odpowiedzialny 
nie wypłacił odszkodowania lub je zaniżył. Nie 
pobieramy żadnych wstępnych opłat. 

 
********** 

 
Biuro Rachunkowe KASSUS, tel. 601-250-439 oferuje 
profesjonalną obsługę firm w zakresie księgowości, 
podatków oraz kadr i płac. 

 
********** 

 
Agencja ubezpieczeniowa AS oferuje ubezpieczenia 
z wielu firm: 
- komunikacyjne OC, AC, NNW, Assistance 
- nieruchomości 
- rolne 
- ubezpieczenia upraw, szklarni 
Kontakt: ul. Łódzka 30A (obok ronda), 62-860 Opatówek. 
Aneta Sobczak - tel. 501-474-818. 

 
********** 

 
Kancelaria Prawno-Doradcza, ul. Dziubińskiego 1A, 
Opatówek, www.interamax.pl. Świadczone przez 
Kancelarię Prawniczą usługi w ramach: 
- odzyskiwanie należności 
- prawo handlowe 
- prawo pracy 
- sprawy rodzinne i majątkowe 
- stała obsługa prawna przedsiębiorców, organizacji 

pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, 
innych podmiotów prawa. 

Telefon: (62) 76-18-055. Zapraszamy pon.-pt. w godz. 
900-1600.

********** 
 

PHU Militowski Damian, Porwity 28A oferuje: miał,
węgiel, ekogroszek, węgiel drzewny (opał luzem lub 
workowany) nawozy, wapno, pasze, otręby, cement. 
Niskie ceny, dostawa do Klienta! Zapraszamy, telefon: 
(62) 76-19-462, 693-944-733. 

 
********** 

 
Sprzedaż opału: miał, węgiel, groszek, węgiel brunatny. 
Opatówek, ul. Poniatowskiego 45, tel. (62) 76-18-674. 
Punkt sprzedaży czynny pon.-pt. 700-1600, soboty 
700-1300. Ceny konkurencyjne! 

 
********** 

 

Ręczna myjnia samochodowa, Plac Wolności 5, 
Opatówek, czynna pon.-sob. 800-1700 oferuje: mycie aut, 
pranie tapicerki, ręczne nakładanie wosku, sprzątanie, 
odkurzanie, pranie dywanów. Tel.: 504-154-882. 

 
********** 

 
INTERAMAX Sp. z o.o. zaprasza do sklepu firmowego 
w Opatówku, ul. Dziubińskiego 1a. Polecamy w sprze-
daży artykuły AGD, artykuły chemiczne, papiernicze. 
szkolne, sztuczne kwiaty, znicze, dywany. Zapraszamy 
w dniach pon.-pt 900-1700 soboty800-1300.

********** 
 

Usługi koparko-ładowarką, układanie kostki brukowej, 
instalacje wod-kan, c.o. Telefon: 604-084-895. 

 
********** 

 
Wykonuję świadectwa energetyczne budynków. Telefon: 
518-826-910, 514-819-925. 

 
********** 

 
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. Telefon: 508-142-902 (w godzinach: 
1500 - 1700). 

 
********** 

 
Korepetycje z fizyki i matematyki z zakresu gimnazjum, 
szkoły średniej oraz szkoły wyższej. Tel. 603-466-042. 

 
********** 

 
Lubisz kosmetyki ? Teraz możesz je mieć od 30% taniej! 
Pytasz jak to możliwe? Dowiedz się więcej: wyślij 
wiadomość na adres kaliszoriflame@wp.pl a otrzymasz 
specjalne zaproszenie z upominkiem. 

 
********** 

 
Bądź piękna w czasie ciąży! Już teraz odwiedź stronę
www.modnybrzuszek.pl i zapoznaj się z najpiękniejszymi 
kolekcjami na jesień i zimę.

********** 
 

Do wynajęcia lokal na działalność gospodarczą o pow. 
ok. 90 m2w Opatówku przy ul. Łódzkiej 30A. Telefon: 
(62) 76-18-145. 

 
********** 

 
Kupię opony używane w dobrym stanie, felgi stalowe 
i aluminiowe oraz całe komplety kół. Tel.: 692-990-828. 

 
********** 

 
Poszukuję mieszkania do wynajęcia w Opatówku. 
Kontakt pod nr tel.: 788-719-517. 

 
********** 
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Pilnie sprzedam działkę 0,43 ha w Opatówku. Telefon: 
722-832-722. 

 
********** 

 
Kupię siedlisko na Słonecznej lub w Rożdżałach. 
Telefon: 665-012-777. 

 
********** 

 
Sprzedam grunty rolne o pow. 1,13 ha w gminie 
Opatówek. Telefon: 606-395-639 po godz. 1900.

********** 
 

Masz problem z prezentem gwiazdkowym? Mamy 
więcej artykułów niż jesteś sobie w stanie wyobrazić.
Gwarantujemy pakowanie prezentów, dobrą cenę
szeroki asortyment AGD. Sklep "Rondelek", 
ul. Pułaskiego 41 w Kaliszu (obok PoloMarketu). 
Zapraszamy. 

 
********** 

 
Sprzedam sofę w dobrym stanie. Telefon: 886-170-815. 

 
********** 

 
Sprzedam teownik "trzynastkę". Telefon: 509-681-970. 

 
********** 

 
Sprzedam tanio pianino, stan dobry. Opatówek, tel.: 
662-972-110. 

 
********** 

 
Sprzedaż opału: miał, węgiel, groszek, węgiel brunatny. 
Opatówek, ul. Poniatowskiego 45. Telefon: (62) 76-18-
674. Punkt sprzedaży czynny pon.-pt 700-1600, soboty 
700-1300. Ceny konkurencyjne. 

 
********** 

 
Sprzedam w bardzo dobrym stanie wkład kominkowy 
"DOVRE". Telefon: 660-164-930. 

 
********** 

 
Wynajmę mieszkanie 54m2 + działka 5 arów w bloku 
(I piętro) w Marchwaczu z możliwością kupna. Telefon: 
502-038-372. 

 
********** 

 
Sprzedam akordeon "HORCH" - 120 basów. Telefon: 
(62) 76-18-364. 

 
********** 

 
Zatrudnię opiekunkę do starszej leżącej pani (85 lat) 
poza Kaliszem. Telefon: 791-234-300. 

 
********** 

 

Poszukujemy pracy w ogrodnictwie z możliwością
noclegu. Jesteśmy małżeństwem bez pracy i bez prawa 
do zasiłku. Kucharski Artur i Beata. Tel.: 883-035-541. 

 
********** 

 
Podejmę się sprzątania lub jakiejkolwiek pracy 
dorywczej. Telefon: 660-106-093. 

 
********** 

 
Chętnie przyjmę każde drobne szycie! np. skracanie 
spodni, podwijanie i szycie firan, wszywanie zamków itp. 
Telefon: 883-702-666. 

 
********** 

 
Panu, który w dniu 4 listopada br. przed apteką
"Zdrowie" przy Pl. Wolności w Opatówku znalazł mój 
portfel, pragnę tą drogą złożyć serdeczne podzięko-
wania. 
Wdzięczna mieszkanka Opatówka 

 
********** 

 
Zacnej osobie Przewodniczącej Rady Miasta Kalisza 
Pani Adeli Przybył za radę i pomoc w rozwiązaniu 
trudności składam publiczne dziękuję, jednocześnie 
łączę się z Pani przekonaniami. 
Mieszkaniec Gminy Opatówek - Ryszard Karalus 

 
********** 

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci 
Józefa Frątczaka 

emerytowanego nauczyciela Szkoły Podstawowej 
im. Władysława Broniewskiego w Tłokini Wielkiej 

żonie, dzieciom i bliskim składamy wyrazy głębokiego 
współczucia 

dyrektor, grono pedagogiczne i uczniowie 
z Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej 

********** 
 

Serdeczne podziękowania za złożone kwiaty, 
zamówione msze święte i uczestnictwo w pogrzebie 

Ś.P. Adama Kocemby 

składa żona z rodziną

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

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

tel. (62) 76-18-453, 76-18-454, faks (62) 76-18-017 
 
strona internetowa: www.opatowek.pl 
e-mail: gmina@opatowek.pl 
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"ZŁOTE GODY" - JUBILEUSZ 50-LECIA 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 


