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SESJE RADY GMINY 
 

W dniu 16 grudnia 2011 r. odbyła się kolejna sesja Rady 
Gminy Opatówek, na której radni podjęli następujące 
uchwały: 
- w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2011 

rok, w której ustala się łączną kwotę dochodów 
budżetu na 2011 rok na kwotę 30 369 911 zł,
z tego dochody bieżące w kwocie 27 576 114 zł,
dochody majątkowe w kwocie 2 793 797 zł; kwotę
wydatków budżetu na 2011 rok ustala się
w wysokości 32 843 748 zł, z tego wydatki bieżące 
w wysokości 27 081 363 zł, a wydatki majątkowe 
w wysokości 5 762 385 zł

- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Opatówek na lata 2011-2022, w której dane 
dostosowano do zmian zawartych w zmianach do 
uchwały budżetowej na 2011 rok ze względu na 
wzrost dochodów 

- w sprawie przyjęcia do realizacji na 2012 rok 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych - program wchodzący 
w skład Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania 
Problemów Społecznych (Gminny Program jest 
sporządzony w oparciu o ustawę z dnia 26X1982 r. 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi - Dz. U z 2007 r. Nr 70 poz. 473 
z późn. zmianami) 

- w sprawie przyjęcia do realizacji na 2012 rok 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie - 
program wchodzący w skład Gminnej Strategii 
Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych 
(sporządzony w oparciu o ustawę z dnia 28 lipca 

2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
(Dz. U. Nr 180 poz. 1498 ze zmianami) 

- w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas 
nieoznaczony w trybie bezprzetargowym lokalu 
użytkowego położonego w Opatówku przy ulicy 
Poniatowskiego 2 

- w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas 
nieoznaczony w trybie bezprzetargowym gruntu 
części działki oznaczonej nr 104/26 położonej 
w Opatówku przy ul. Szkolnej 11 

- w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas 
nieoznaczony w trybie bezprzetargowym gruntu 
części działki oznaczonej nr 106/33 położonej 
w Opatówku przy ul. Szkolnej 

- w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas 
nieoznaczony w trybie bezprzetargowym gruntu 
części działki oznaczonej nr 111/27 położonej 
w Opatówku przy ul. Szkolnej 

- w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas 
nieoznaczony w trybie bezprzetargowym gruntu 
części działki oznaczonej nr 720/18 położonej 
w Opatówku przy ul. Kościelnej. 

W dniu 29 grudnia w sali Muzeum Historii Przemysłu
odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy podsumowująca 
rok 2011, z udziałem zaproszonych gości, wśród których 
byli: radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
Barbara Nowak, Przewodniczący Rady Powiatu 
Mieczysław Łuczak, Komendant Komisariatu Policji w 
Opatówku Andrzej Szwankowski, dyrektor GBP Jadwiga 
Miluśka - Stasiak, dyrektor GOK Mieczysława Jaskuła, 
dyrektor ZEAS Arkadiusz Łańduch, kierownik SPZOZ 
GOZ w Opatówku Bogdan Pogorzelec, kierownik GOPS 
Violetta Galant, dyrektorzy gminnych placówek 
szkolnych i przedszkola: Honorata Wolniaczyk, Teresa 
Kobierska, Jolanta Pokojowa, Mirosława Gałach, 
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Mateusz Przyjazny, Tomasz Mikucki, kierownicy wydzia-
łów urzędu gminy w Opatówku: Anna Frankowska, 
Bogumiła Łańduch, Halina Korzepska, Przewodnicząca 
GKRPA- Małgorzata Rektor, Prezes Zarządu Oddziału
Gm. ZOSP RP - Bogdan Marszał, Komendant Gminny 
OSP- Stanisław Baran, sołtysi wsi z terenu gminy. 

Głównym tematem sesji było przyjęcie uchwały
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Opatówek na 
2011 rok. Tematyka ta była wcześniej przedmiotem 
rozważań wszystkich komisji stałych Rady Gminy, które 
po szczegółowej analizie zaaprobowały projekt budżetu. 
Po dyskusji i przedstawieniu opinii Regionalnej Izby 
Obrachunkowej radni jednogłośnie, w drodze głoso-
wania, podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 
gminy Opatówek na 2012 rok. W uchwale tej radni 
przyjęli następujące wielkości: 
- łączna kwota dochodów budżetu gminy na 2012 

rok w kwocie 27 989 460 zł, w tym dochody 
bieżące 27 899 460 zł, dochody majątkowe w kwocie 
90 000 zł

- łączna kwota wydatków budżetu gminy na 2012 
rok w wysokości 28 948 390 zł, w tym wydatki 
bieżące w wysokości 25 595 900 zł, wydatki mająt-
kowe w wysokości 3 352 490 zł

Uchwała jest dostępna wraz z załącznikami na stronie 
bip.opatowek.pl. Ponadto radni podjęli następujące 
uchwały: 
- w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Opatówek na lata 2012-2022 
- w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasa-

jących z upływem roku budżetowego 2011 oraz 
ustalenie planu finansowego tych wydatków 

- w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2011 
rok, w której ustala się łączną kwotę dochodów 
budżetu na 2011 rok na kwotę 30 640 497 zł, z tego 
dochody bieżące w kwocie 27 841 700 zł, dochody 
majątkowe w kwocie 2 798 797 zł oraz łączną kwotę
wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości 
33 114 334 zł, z tego wydatki bieżące 27 346 949 zł,
wydatki majątkowe 5 767 385 zł

- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Opatówek na lata 2011-2022, w której dane 
dostosowano do zmian zawartych w zmianach do 
uchwały budżetowej na 2011 rok ze względu na 
wzrost dochodów 

- w sprawie przyjęcia przez Gminę Opatówek 
prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej 
dla Powiatu Kaliskiego przez Gminną Bibliotekę

Publiczną im. Braci Gillerów w Opatówku - na mocy 
porozumienia w sprawie przyjęcia w/w zadań Powiat 
Kaliski przekazuje Gminie Opatówek dotację celową

- w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
w trybie bezprzetargowym nieruchomości składają-
cych się z działek nr 50, 52 i 54/2 położonych 
w Dębe - Kolonii. 

Na zakończenie sesji wszyscy jej uczestnicy spotkali się,
by przy poświęconym opłatku i lampce szampana złożyć
sobie życzenia wszelkiej pomyślności w Nowym 2012 
Roku oraz podziękować za współpracę w mijającym 
roku. 
 
Budżet Gminy Opatówek na 2012 rok 
 

Dochody budżetu gminy na 2012 rok - 27 989 460 zł
Wydatki budżetu gminy na 2012 rok - 28 948 390 zł

Informacje dodatkowe dotyczące budżetu gminy: 
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 

1 566 862 zł, co stanowi razem z odsetkami 5,59% 
zadłużenia do dochodów 2012 roku oraz wydatki 
związane z obsługą długu publicznego 365 000 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 3 352 490 zł obejmują
m.in.: inwestycję budowy sieci kanalizacji sanitarnej 
w Zdunach (1 560 000 zł), zakup samochodu 
strażackiego (350 000 zł), zadanie termomoderni-
zacji budynków oświatowych (1 036 784 zł), zakup 
komputerów do pracowni szkolnych 

- wydatki w oświacie i wychowaniu w wysokości 
13 288 278 zł obejmują wynagrodzenia i pochodne, 
bieżące utrzymanie szkół, przedszkola i ZEAS, 
remonty szkół, wydatki na dowożenie uczniów; 
(subwencja oświatowa z budżetu państwa na 2012 
rok wynosi 10 085 369 zł)

- wydatki na ochronę zdrowia w kwocie 116 000 zł
(realizacja programu profilaktyki i przeciwdziałania 
alkoholizmowi i narkomanii oraz przemocy w 
rodzinie) 

- wydatki w dziale pomocy społecznej to kwota 
4 212 416 zł, w tym 2 828 679 zł to dotacja celowa z 
budżetu państwa na realizację świadczeń rodzin-
nych, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, 
kwota 179 863 zł na zasiłki i pomoc w naturze, 
227 863 zł przeznacza się na opłaty za osoby 
przebywające w domach opieki społecznej, a kwotę
210 000 zł na dożywianie dzieci w szkołach 

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska zapla-
nowano wydatki w kwocie 2 475 904 zł, z czego 
337 120 zł to koszty utrzymania kanalizacji i oczysz-
czalni ścieków, 485 000 zł na wydatki związane ze 
zużyciem energii elektrycznej oświetlenia ulicznego 
i drogowego, 1 045 784 zł m.in. na termomoderni-
zację budynków, ponadto utrzymanie zabytkowego 
parku w Opatówku 

- gospodarka mieszkaniowa - wydatki w tym dziale 
zaplanowano wysokości 266 000 zł

- wydatki na bieżące utrzymanie dróg, odśnieżanie, 
znakowanie bieżące remonty 254 000 zł

- na stypendia przyznawane przez Wójta Gminy za 
wyniki w nauce przeznaczona została kwota 
50 000 zł

- dotacja podmiotowa na utrzymanie Gminnego 
Ośrodka Kultury w Opatówku wynosi 180 000 zł,
dotacja podmiotowa na utrzymanie Gminnej 
Biblioteki Publicznej 320 000 zł (w tym dotacja 
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celowa w wys. 45 000 zł przekazana przez Powiat 
Kaliski na realizowanie zadań biblioteki powiatowej) 

Gmina Opatówek planuje pozyskać dodatkowe, pozabu-
dżetowe środki finansowe na inwestycje realizowane 
w 2012 roku. W przypadku ich pozyskania plan 
wydatków może ulec zmianie w ciągu roku. 
 

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

INWESTYCJE I REMONTY 
 

Prace remontowe na drogach 
W ostatnim okresie, tj. od miesiąca listopada ub.r., 
w gminie Opatówek wykonano następujące prace w za-
kresie drogownictwa: 
- przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 

4636P w Chełmcach: wykonanie koryta dł. 0,22km, 
rowków i ław krawężnikowych, ułożenie krawężni-
ków i obrzeży betonowych oraz chodnika z kostki 
brukowej gr. 6cm, o pow. 243m2, wykonanie wjazdów 
z kostki brukowej gr. 8cm o pow. 27m2. Prace zostały
wykonane za kwotę 39 939,95 zł, a wykonawcą była
firma DROG-BRUK BIS. Dotacja na ten cel ze 
środków Starostwa Powiatowego wyniosła 25 000 zł

- przebudowa drogi powiatowej nr 4611P w Tłokini 
Kościelnej polegająca na profilowaniu skarp rowu 
przydrożnego z odmulaniem, ułożeniu krawężników 
betonowych oraz płyt ażurowych, wykonaniu koryta 
pod nawierzchnię z kruszywa łamanego (nawierzch-
nia asfaltowa) oraz na budowie zatoki autobusowej 
z kostki brukowej. Wykonawca wym. prac był Zakład 
Usługowo-Produkcyjny ROL-DRÓG za kwotę
29 617,42 zł. Starostwo Powiatowe w Kaliszu prze-
kazało na ten cel dotacje w wysokości 30 000 zł

- przebudowa nawierzchni drogi w Nędzerzewie sta-
nowiącej przedłużenie ul. Wiosennej w Tłokini Koś-
cielnej. Prace polegały na przebudowie nawierzchni 
żwirowej na nawierzchnię kamienną na odcinku 
850mb. Wykonawcą prac był Zakład Budowlano-
Drogowy KALDROG. Całkowity koszt zadania wy-
niósł 40 028,90 zł, dotacja z Urzędu Miasta Kalisza 
wyniosła 20 000 zł.

Bieżące utrzymanie dróg gminnych 
W dniu 16 stycznia br. Wójt Gminy Opatówek ogłosił
przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowla-
nych, usług i dostaw w zakresie napraw i konserwacji 
dróg gminnych na terenie gminy Opatówek w 2012 roku. 
Otwarcie ofert nastąpiło 1 lutego - obecnie trwa ich 
sprawdzanie pod względem merytorycznym i formalnym. 
W zakresie prac objętych przetargiem przewiduje się:
naprawę cząstkową nawierzchni tłuczniowych, mecha-
niczne zagęszczenie tłuczniem, naprawę drogi - 
ułożenie i zagęszczenie żwirem, pracę równiarki, pracę
walca, naprawę nawierzchni asfaltowo-betonowej, 
naprawę drogi poprzez ułożenie i zagęszczanie 
tłuczniem kamiennym. 
 
Konkurs pn. "System Zielonych Inwestycji" 
Gmina Opatówek, we współdziałaniu z Powiatem 
Kaliskim oraz Gminami: Godziesze Wielkie, Koźminek, 
Lisków i Szczytniki, złożyła wniosek na dofinansowanie 
przedsięwzięć w ramach III konkursu programu priory-
tetowego pn.: System zielonych inwestycji (GIS - część 
1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności 
publicznej. Program ogłoszony został przez Narodowy 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
W przypadku zakwalifikowania wniosków realizacja 
zadania w naszej gminie obejmować będzie moderni-
zację budynków Szkoły Podstawowej w Opatówku, 
Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej, oraz SPZOZ 
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Opatówku. Program 
przewiduje wsparcie finansowe w formie dotacji (50% 
NFOŚiGW i WFOŚiGW) i pożyczki (40% NFOŚiGW). 
Udział własny, w roku realizacji zadania, wynosiłby 10% 
wartości zadania, czyli ok. 210 tys. zł. Wartość 
kosztorysowa zadania wynosi 2 066 961 zł, a wartość 
całości wniosku wynosi ok. 7 316 000 zł. Obecnie, 
wniosek po zakwalifikowaniu formalnym, podlega ocenie 
merytorycznej. 
 
Rekonstrukcja żelaznego mostku w parku 
Zakończone zostały prace związane z realizacją złożo-
nego do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu wniosku 
na wykonanie zadania "Odnowienie i rekonstrukcja 
mostku żelaznego w parku dworskim w Opatówku". 
W I etapie odtworzona została zabytkowa balustrada 
pod nadzorem konserwatora dzieł sztuki mgr Marka 
Kawczyńskiego w Pracowni Kowalstwa Artystycznego 
Jana Hulaka w Liskowie. Balustrada wykonana została
zgodnie z zachowanymi zdjęciami i dokumentacją.
Projekt i dokumentację wykonał p. Romuald Zaręba. 
I etap prac został zrealizowany za kwotę 47 000 zł,
w tym 20 000 zł ze środków Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 
Zakończony został także II etap renowacji zabytkowego 
mostku żelaznego. Na odnowienie i zabezpieczenie 
dźwigarów pozyskano z budżetu Urzędu Marszał-
kowskiego w Poznaniu kwotę 16 998,50 zł, wydatki 
z budżetu gminy na ten cel wyniosły 8 597,80 zł. Prace 
polegały na odnowieniu i zabezpieczeniu dźwigarów 
poprzez usunięcie starych powłok i korozji (piaskowanie 
i fosforanowanie powierzchni), a następnie malowanie 
dźwigarów specjalistycznymi farbami do metalu. Prace 
wykonał Zakład Usług Metalowych, Kowalstwo Artys-
tyczne Jan Hulak z Liskowa. 
 
Ekologiczny projekt dla Rajska 
W ramach konkursu pn. "Wieś Wielkopolska - Wsią
Europejską" w kategorii na najlepszy projekt zrealizo-
wany w ramach Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi", 
ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu, 
gmina Opatówek otrzymała puchar i nagrodę w wyso-
kości 8 tys. zł dla sołectwa Rajsko. 
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Nagrodzony projekt "Rajskie światło dla ekologii" 
dotyczył budowy energooszczędnego oświetlenia ledo-
wego w Rajsku. Uzyskaną nagrodę przeznaczono na 
zakup dodatkowych opraw oświetleniowych typu LED 
oraz ozdobnych drzewek rajskich jabłoni. Celem kon-
kursu było wyłonienie i promowanie najlepszych wzor-
ców działania, których autorami - za pośrednictwem 
urzędu gminy - są poszczególne sołectwa posiadające 
status uczestnika Programu "Wielkopolska Odnowa 
Wsi". 
 
Zakup ciągnika z pługiem 
6 grudnia 2011 roku Wójt Gminy Opatówek ogłosił
przetarg nieograniczony na zakup i dostawę ciągnika 
rolniczego wraz z pługiem. W wyniku przeprowadzonego 
postępowania przetargowego gmina Opatówek zakupiła
ciągnik Zetor Proxima, model 2011, o mocy 85 KM 
z pługiem czteropozycyjnym, łamanym w środku 
o szerokości roboczej 2,7 m ze sterowaniem hydraulicz-
nym. Dostawcą ciągnika jest firma Zetor Polska Spółka 
z o.o. za kwotę 139.949,99 zł.

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

REALIZACJA 
PROJEKTÓW UNIJNYCH 

 

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. 
 

Termin realizacji projektu 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r. 
 

BUDOWA SIECI KANALIZACJI W ZDUNACH 
Trwają prace przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej 
w Zdunach. Wykonawcą tego zadania za kwotę
2 319 402,88 zł jest Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo 
Usługowo-Budowlane "BUDMEX" Aneta Wawrzyniak 
oraz PPHU EKO-KAN-GAZ Jan Tokarski. Przedmiotem 
zamówienia są roboty budowlane w zakresie budowy 

sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zduny wraz 
z budową przepompowni ścieków i komór pomiarowych. 
Zakres rzeczowy tego zadania obejmuje: 
 

1. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 
dł. 6 749 m wraz z odgałęzieniami wprowadzonymi 
do granicy z posesją zainteresowanych. System 
kanalizacji grawitacyjnej przewidziano w technologii 
z rur PVC, uzbrojonych w studzienki systemowe 
z PVC średnicy 425mm oraz w miejscach węzło-
wych, we włazowe systemowe lub betonowe prefa-
brykowane o średnicy 1000/1200 mm. 

2. Budowę sieci kanalizacji tłocznej PEHD o dł. 1295 m. 
W zakresie kanalizacji tłocznej zaprojektowano 
system rurociągów z rur PEHD średnicy 90 mm, 
zgrzewanych doczołowo. 

3. Budowę przepompowni ścieków 
4. Budowę komór krat z komorą pomiarową

Zadanie podzielono na dwa etapy:

Etap I: zakres robót do wykonania w roku 2011: 
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 

PCV o średnicy 200 mm - dł. 3 149 m 
- Budowa komór krat z komorą pomiarową - 3 szt. 
Realizację prac tego etapu na kwotę 1 012 873,87 zł
zakończono 3 listopada ubiegłego roku. Jednocześnie 
złożony został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego 
w Poznaniu o płatność na kwotę 617 606 zł.
Etap II: zakres robót do wykonania w roku 2012; plano-
wany koszt tego etapu 1 341 584,01 zł:
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 

dł. 3 600 m 
- budowa sieci kanalizacji tłocznej PEHD o średnicy 

1 295 m 
- budowa przepompowni ścieków 
 

Na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Zdunach gmina 
złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinan-
sowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 
na lata 2007 - 2013 działanie "Podstawowe usługi dla 
gospodarki i ludności wiejskiej" na kwotę 2 354 457,88 zł.
Umowa została podpisana w dniu 15 lutego 2011 r. 
 

WNIOSKI ZŁOŻONE DO LGD-7 
 
Rewaloryzacja zabytkowego parku w Opatówku, 
wykonanie alejek parkowych "Dzika promenada" 
W ramach operacji w roku 2012 planuje się wykonanie 
alejki parkowej o nazwie "Dzika promenada" z zacho-
waniem naturalnej otuliny roślinnej, co będzie pierwszym 
etapem rewaloryzacji parku. W kolejnych etapach 
powstaną nowe alejki, postawione ławki w prawie całym 
parku. Powstanie również mostek, który połączy park 
z obiektem sportowym Orlik. W chwili obecnej zago-
spodarowanych jest 5 ha, a cały park liczy sobie 15 ha. 
W planie jest też utworzenie ogrodu kwaterowo - 
różanego. Natomiast w pobliżu przedszkola ma powstać
ogródek kwiatowo - ziołowy z miejscem edukacyjnym 
dla dzieci i młodzieży. Kwota projektu - 266 568,31 zł -
kwota dofinansowania 173 377 zł. Umowa została
podpisana w dniu 25.07.2011 r. 



Wiadomości Gminne str. 5/20 

Odnowienie centrum wsi Opatówek poprzez 
zagospodarowanie skweru przy Placu Wolności 
Realizacja projektu poprawi walory estetyczne i atrak-
cyjność centrum miejscowości oraz poprawi jej 
wizerunek. Celem projektu jest odnowienie centrum 
miejscowości i zagospodarowanie skweru przy Placu 
Wolności tak, aby stanowił wizytówkę miejscowości. 
W ramach tego projektu przewiduje się liczne 
nasadzenia z zachowaniem zieleni istniejącej. Zakres 
prac przewiduje: rozścielenie kory sosnowej, nasadzenie 
form piennych drzew liściastych (magnolii) i iglastych 
(daglezja), krzewów liściastych (azalie, różaneczniki 
i róże) i iglastych (cis pośredni), założenie trawników, 
wysadzenie bylin i instalację systemu nawadniającego. 
Kwota projektu - 50 205,36 zł - kwota dofinansowania 
36 337 zł. Umowa została podpisana 25.07.2011 roku. 
Rekonstrukcja i odnowienie zabytkowego muru 
ogrodzeniowego przy tzw. "Domku gotyckim" przy 
ul. Kościelnej w Opatówku 
Celem projektu jest pełna konserwacja techniczna 
i estetyczna muru ogrodzeniowego przy tzw. "Domku 
gotyckim" na ul. Kościelnej w Opatówku. 
W ramach inwestycji przewidziano: 
- odtworzenie jednego przęsła ogrodzeniowego 

z cegły gotyckiej 28 x 14 x 7 cm 
- wymianę tynków bramy 
- naprawę lica muru ceglanego bramy od strony 

skweru 
- wykonanie tynku na nowym przęśle 
- naprawę lica muru na 10 przęsłach od strony skweru 
- malowanie tynków farbami silikonowymi 
Kwota projektu - 42 122,60 zł - kwota dofinansowania 
23 972,21 zł. Data podpisania umowy na realizację tego 
zadania została wyznaczona na dzień 8 lutego br. 
 

PROJEKT "Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ,
PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT" 
W kwietniu 2010 roku Gimnazjum im. Agatona i Stefana 
Gillerów w Opatówku przystąpiło do realizacji projektu 
''Z fizyką, matematyką, przedsiębiorczością zdobywamy 
świat''. Projekt, współfinansowany przez Unię Euro-
pejską, realizowany w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego, stworzył Uniwersytet Szczeciński oraz 
COMBIDATA Poland Sp. z o.o. Realizacja działania 
trwać będzie do sierpnia 2012 roku. W tym czasie 
uczniowie zrealizują 5 tematów projektowych, z których 
każdy zostanie oceniony przez ekspertów uniwersy-
teckich. Do udziału w projekcie komisja rekrutacyjna 
zakwalifikowała łącznie 180 Uczniowskich Grup Projek-
towych z 90 szkół z województw: wielkopolskiego, 
zachodniopomorskiego i lubuskiego. Wśród nich znala-
zły się dwie szkoły z gminy Opatówek: Gimnazjum 
w Opatówku i Gimnazjum w Rajsku. 

Uczniowie uczestniczą bezpłatnie w ciekawych, 
pozalekcyjnych zajęciach w zakresie kompetencji 
przedsiębiorczości i fizyki. Zajęcia są realizowane 
z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu m.in. tablic 
interaktywnych, materiałów e-learningowych. Realizacja 
zajęć odbywa się wspólnie z nauczycielami szkół oraz 
kadrą dydaktyczną uczelni wyższych. 

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 przedsiębiorczości 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 wykorzystano nowoczesny sprzęt
komputerowy, który otrzymała szkoła - laptop, tablicę
multimedialną i aparat fotograficzny. Uczniowie 
korzystali także 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 paździer-
nika 2010 r. zwycięskie grupy, wraz z opiekunkami 
i dyrektorkami: p. Jolantą Pokojową i p. Honoratą
Wolniaczyk, 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. Wyróżnione przez organizatorów 
grupy uczniów otrzymały nagrody książkowe, wysłuchały
ciekawych wykładów z fizyki i przedsiębiorczości oraz 
obejrzały prezentację najlepszych grup. 

W tym roku szkolnym młodzież podjęła wyz-
wanie polegające na zdalnej, ponadregionalnej współ-
pracy z uczestnikami z innego województwa, w ramach 
powołanej tzw. Międzyszkolnej Grupy Projektowej. 
Praca nad projektem przebiegała w oparciu o komuni-
kację zdalną, m.in. za pośrednictwem portalu projektu, 
poprzez forum i grupy dyskusyjne. Nowoczesna forma 
edukacji pozwala na nabywanie nie tylko wiedzy i umie-
jętności z danego obszaru lecz również umożliwia wyko-
rzystanie zdolności komunikacyjnych i ICT w nauce. 

Uczniowie Gimnazjum im. Agatona i Stefana 
Gillerów w Opatówku wspólnie z kolegami i koleżankami 
z Gimnazjum nr 1 im. Bohaterów Cassino w Złocieńcu 
opracowali projekt edukacyjny pt. "Środowisko przyrod-
nicze w Polsce. Stan obecny - ochrona - prewencja", 
który został wysoko oceniony przez ekspertów z Uniwer-
sytetu Szczecińskiego. W ramach Międzyszkolnych 
Grup Projektowych w kompetencji przedsiębiorczość 
gimnazjaliści z Opatówka zajęli II miejsce na 45 
zespołów kompetencyjnych z województw lubuskiego, 
wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. We wszystkich 
działaniach podjętych przez grupę wpierali ich opieku-
nowie - p. Agnieszka Kowalczyk z Gimnazjum w Opa-
tówku i p. Ewa Kilian z Gimnazjum w Złocieńcu. 
Wszystkim uczestnikom gratulujemy, życzymy dalszych 
sukcesów i satysfakcji z pozyskanej wiedzy. 
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Projekt jest realizowany przez Partnerstwo 
Uniwersytetu Szczecińskiego z Firmą Combidata Poland 
sp. z o.o. Trwa do sierpnia 2012 roku. 
 

Projekt realizowany przez Uniwersytet Szczeciński w partnerstwie 
z Combidata Poland sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, Priorytet III "Wysoka jakość systemu oświaty", 
Działanie 3.3. "Poprawa jakości kształcenia", Poddziałanie 3.3.4 
"Modernizacja treści i metod kształcenia - projekty konkursowe" 

NOWE ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE 
Gmina Opatówek kontynuuje kolejny rok działania 
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 współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu 
to kwota 736 162 zł, z czego dofinansowanie ze 
środków unijnych wynosi 721 162 zł, a wkład własny 
gminy - 15 000 zł.
Celem ogólnym projektu jest wyrównanie szans 
rozwojowych dzieci pochodzących z obszarów wiejskich 
poprzez zapewnienie ciągłości działania 3 oddziałów 
przedszkolnych dla dzieci od 3 do 5 lat na bazie Zespołu
Szkół w Chełmcach, Rajsku i Tłokini Wielkiej, zapobie-
ganie dyskryminacji, 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 oddziały przedszkolne. 
 

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT W GIMNAZJUM 
W OPATÓWKU 
Gmina Opatówek przystąpiła do unijnego programu DG 
Edukacja i Kultura, Działanie Mobilność Kadry 
Edukacyjnej Program "Uczenie się przez całe życie" 
Comenius. Realizacją programu zajęło się Gimnazjum 
im. Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku, które w 
bieżącym roku szkolnym rozpoczęło realizację projektu 
zatytułowanego "Tęcza nad Europą - kultura, edukacja, 
tradycja, sztuka i historia" (A Rainbow over Europe - 
Culture, Education, Tradition, Art, History). 
Program ten jest skierowany do: 
- uczniów korzystających z edukacji szkolnej do 

końca szkoły średniej 
- szkół określonych przez państwa członkowskie 
- nauczycieli i pozostałego personelu tych szkół
- stowarzyszeń, organizacji non profit, organizacji 

pozarządowych i przedstawicieli podmiotów zwią-
zanych z oświatą szkolną

- osób oraz podmiotów odpowiedzialnych za orga-
nizację i realizację oświaty i edukację na poziomie 
lokalnym, regionalnym i krajowym 

- ośrodków badawczych i podmiotów zajmujących się
kwestiami uczenia się przez całe życie 

- podmiotów oferujących usługi w zakresie doradztwa 
zawodowego i poradnictwa, związane z jakimkol-
wiek aspektem uczenia się przez całe życie. 

Cele szczegółowe projektu to: 
- rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej 

wiedzy o różnorodności kultur i języków euro-
pejskich oraz zrozumienia jej wartości 

- pomaganie młodym ludziom w nabyciu 
podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych 
niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego 
zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europej-
skiego. 

 

Partnerskie projekty szkół Comenius promują
współpracę europejską pomiędzy grupami uczniów 
i nauczycieli z różnych krajów. Obejmują one szkoły z 27 
państw członkowskich Unii Europejskiej, a także Islandii, 
Norwegii, Liechtensteinu oraz Turcji. W nadchodzących 
latach do programu mają dołączyć Szwajcaria, 
Chorwacja oraz Macedonia. Większość Partnerskich 
Projektów oparta jest na współpracy minimum trzech 
szkół, partnerami gimnazjum w Opatówku jest siedem 
szkół z następujących krajów: Litwa, Rumunia, Turcja, 
Włochy, Hiszpania, Estonia i Niemcy. 

Koordynatorem projektu edukacyjnego jest 
szkoła litewska. Celem współpracy międzynarodowej 
jest promowanie kultury i lokalnych tradycji każdego 
z krajów partnerskich, przez poznawanie lokalnych 
świątecznych obchodów (z uwzględnieniem typowych 
potraw i tradycyjnych pieśni), elementów literatury, 
historii i sztuki. 

Partnerzy planują stosować interdyscyplinarne 
podejście do tematu projektu poprzez korzystanie 
z kompetencji i wiedzy uczniów oraz nauczycieli 
z zakresu historii, literatury, edukacji społecznej, technik 
artystycznych i muzyki. Wszyscy są przekonani, że
rozwijanie umiejętności i kompetencji, zwłaszcza 
z zakresu technologii informacyjnej i języka angiel-
skiego, przyczyni się do lepszego komunikowania się
z nowymi partnerami europejskimi i efektywnej pracy 
nad projektem. 

Każda ze szkół uczestniczących w projekcie 
organizuje minimum 24 wyjazdy zagraniczne. 
W gimnazjum w Opatówku może z nich skorzystać 12 
nauczycieli i 12 uczniów. Do dyspozycji szkoły pozostaje 
20 tysięcy euro (tj. 82 788 zł) z Fundacji Rozwoju 
Systemu Edukacji w Warszawie, a okres realizacji trwać
będzie od 1 sierpnia 2011 roku do 31 lipca 2013 roku. 
W celu realizacji projektu Gmina Opatówek zawarła
umowę finansową z Fundacją Rozwoju Systemu 
Edukacji - Narodową Agencją Programu "Uczenie się
przez całe życie" ze wskazaniem Gimnazjum w Opa-
tówku jako realizatora projektu. 

Pierwsze spotkanie partnerów projektu odbyło
się w listopadzie tego roku w Botosani, w Rumunii. 
Szkołę w Opatówku reprezentować będzie dyrektor 
Jolanta Pokojowa wraz z trzema nauczycielkami. 
W marcu przyszłego roku uczestnicy projektu spotkają
się w mieście Bursa, w Turcji. Następny wyjazd do 
Hiszpanii obędzie się w maju 2012 roku. Na rok szkolny 
2012/2013 zaplanowane są trzy następne spotkania - na 
Litwie, w Estonii i we Włoszech. 
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W trakcie realizacji projektu uczniowie 
i nauczyciele będą odpowiedzialni za zamieszczanie 
artykułów i slajdów na stronie internetowej, nagrywanie 
filmów, stworzenie księgi, która będzie źródłem 
informacji zebranych w trakcie realizacji projektu, 
prowadzenie dziennika projektu, publikację kalendarza, 
przygotowanie licznych prezentacji związanych tema-
tycznie z wyznaczonymi działaniami, zorganizowanie 
wielu wideokonferencji, konkursów plastycznych i lite-
rackich. 

 

Spośród ponad 1200 wniosków złożonych do 
Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie 
dofinansowanie otrzymało 520 najlepszych. Projekt 
z Gimnazjum w Opatówku jest jednym z 42 realizo-
wanych w województwie wielkopolskim. Współpraca 
międzynarodowa potrwa do lipca 2013 roku. Uczniowie 
i nauczyciele opatowskiego gimnazjum mają dwa lata na 
bliższe poznanie swych europejskich partnerów, 
konfrontację z panującymi stereotypami, ale także
zaprezentowanie bogatej historii i kultury Opatówka oraz 
przedstawienie najważniejszych aspektów polskiej 
literatury i sztuki. 
 

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

BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU 
U WÓJTA GMINY 

 

We wtorek, 20 grudnia 2011 roku do Wójta 
Gminy za sprawą harcerzy z 13 Drużyny Harcerskiej 
z Opatówka i z 9 Drużyny z Tłokini Wielkiej, pod opieką
Grażyny Chrystek i Marleny Pilarczyk, zawitało
Betlejemskie Światło Pokoju, tradycyjnie stawiane na 
wigilijnym stole. Harcerze przybyli z życzeniami do 
wszystkich mieszkańców gminy. Wójt Sebastian 
Wardęcki podziękował za tę piękną tradycję "sztafety 
betlejemskiej" obiecując przekazać je dalej wraz 
z życzeniami. 

Przypomnijmy, że Betlejemskie Światło Pokoju 
to coroczna skautowska i harcerska akcja przeka-
zywania przed świętami Bożego Narodzenia symbo-
licznego ognia zapalonego w Grocie Narodzenia 
Chrystusa w Betlejem. Stamtąd do Europy przywożone 
jest przez austriackich skautów i sztafetą trafia do 
najdalszych zakątków naszego kontynentu. 

W Polsce akcję od 1991 roku prowadzą
harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego, którzy 
odbierają Betlejemskie Światło Pokoju od skautów 

słowackich na przejściu granicznym Łysa Polana 
w Tatrach. Następnie, po uroczystej mszy świętej 
odprawianej w Kaplicy Betlejemskiego Światła Pokoju, 
zlokalizowanej na terenie Schroniska Górskiego ZHP 
"Głodówka", Światło trafia do wszystkich chorągwi, 
hufców i drużyn harcerskich, a za ich pośrednictwem do 
mieszkańców miast i wsi. 
 

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

WIGILIA 
DLA PODOPIECZNYCH GOPS 

 

21 grudnia 2011 roku w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Opatówku odbyła się wspólna kolacja wigilijna 
dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Opatówku oraz dla dzieci i ich rodziców ze 
Świetlicy Środowiskowej "'Słoneczko" w Opatówku. 
Coroczne bożonarodzeniowe spotkanie podyktowane 
jest tradycją, ciągłością kulturową i świątecznymi 
obyczajami w polskich rodzinach. Na stołach, 
przykrytych białymi obrusami, z wiązką siana pod 
spodem, postawiono dla wszystkich uczestników 
potrawy wiążące się nieodłącznie z uroczystą wieczerzą.
Tradycyjne potrawy i opłatek poświęcił ks. Arkadiusz 
Wysota - wikary parafii p.w. Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Opatówku. 

Na udekorowanych świątecznie stołach podano 
potrawy przyrządzone głównie z ziaren zbóż, maku, 
miodu: kompot z suszu, makiełki, kapusta z grochem, 
zupa grzybowa, sos grzybowy z kaszą, filet rybny 
smażony, krokiety, śledź w oleju, śledź w śmietanie, 
chleb, mandarynki, cukierki czekoladowe i ciasta 
świąteczne. Biesiadowanie przebiegało przy wspólnym 
śpiewaniu staropolskich kolęd. 

Gospodarzem spotkania wigilijnego był Wójt 
Gminy Sebastian Wardęcki. Z podopiecznymi i dziećmi 
ze świetlicy środowiskowej spotkał się Przewodniczący 
Rady Gminy Paweł Bąkowski i proboszcz parafii 
w Opatówku ks. Władysław Czamara oraz wikary 
tutejszej parafii ks. Arkadiusz Wysota, a także Halina 
Sroczyńska z Fundacji Haliny Sroczyńskiej i Ewa Topór 
- przyjaciel świetlicy. Szczególnym gościem spotkania 
wigilijnego był znany podróżnik "Tomcio Wędrowniczek", 
czyli Tomasz Pawłowski, który włączył się z dziećmi 
w prezentowanie staropolskich kolęd oraz melodii 
bożonarodzeniowych z repertuaru Eleni. Wspólne 
spotkanie uświetniły "Jasełka" przygotowane przez 
dzieci i ich rodziców ze świetlicy środowiskowej 
"Słoneczko" w Opatówku. Dobroczyńcami tegorocznej 
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wieczerzy wigilijnej byli: Fundacja Haliny Sroczyńskiej 
oraz Jutrzenka Colian S.A. Zakład w Opatówku. 
 

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

SPRZĘT MULTIMEDIALNY 
DLA SZKÓŁ

Cztery zestawy sprzętu multimedialnego trafiły
do szkół w gminie Opatówek. Sprzęt warty w sumie 
ponad 14 tys. zł przekazał Wojewódzki Ośrodek Ruchu 
Drogowego w Kaliszu. Otrzymały go szkoły podstawowe 
i zespoły szkół z Opatówka, Sierzchowa, Cieni Drugiej 
i Tłokini Wielkiej. Uczniowie czterech szkół otrzymali 
laptopy, rzutniki multimedialne i płyty DVD z programami 
edukacyjnymi poświęconymi bezpieczeństwu ruchu 
drogowego. Jednym z priorytetów Krajowego Programu 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest kształtowanie 
świadomego i kulturalnego uczestnika ruchu drogowego, 
respektującego prawo i szanującego prawa innych 
uczestników tego ruchu. 

"Inwestowanie w infrastrukturę techniczną na 
drogach nie rozwiązuje problemu z nieprzestrzeganiem 
zasad bezpieczeństwa o ruchu drogowym. Wszyscy 
musimy być dobrze wyedukowani. Pieszy to również
uczestnik ruchu drogowego i od jego zachowania wiele 
zależy. Mamy w naszym kraju wiele do zrobienia. 
Dobrze, że takie działania są podejmowane. Przy okazji 
zachęcam dyrektorów, aby - na ile to tylko możliwie - 
umożliwiali dzieciom korzystanie z miasteczek ruchu 
drogowego. W powiecie kaliskim mamy takie dwa: 
w Mycielinie i Godzieszach"- mówił Starosta Kaliski 
Krzysztof Nosal. 

WORD w Kaliszu przekazuje różny sprzęt
głównie dla szkół i przedszkoli, by od najmłodszych lat 
zwracać dzieciom uwagę na bezpieczeństwo ruchu 
drogowego. Głównymi przyczynami wypadków drogo-
wych w Polsce, niezmiennie od wielu lat, są niebez-
pieczne zachowania uczestników ruchu, jak: nadmierna 
prędkość jazdy, nietrzeźwość, agresja na drodze i brak 
poszanowania praw innych uczestników ruchu. 

"Z ogromną radością przekazujemy zestawy 
multimedialne wraz z płytami DVD, głównie jednostkom 
oświatowym, bo dla nas najważniejsze jest bezpieczeń-
stwo w ruchu drogowym. W ubiegłym roku w wypadkach 
drogowych zginęło około 4 tys. ludzi. Przyczyny są
różne. Na świecie co 30 sekund ginie człowiek na 
drodze. Warto wszystko robić, by chronić zdrowie 
uczestników ruchu drogowego i te statystyki poprawiać.
BRD jest misją ośrodka ruchu drogowego w Kaliszu. 
Stąd nasze działania, np. szkolenia dla nauczycieli. 

Chcemy tak działać, żeby nauczycieli przygotować do tej 
misji, czyli prowadzenia przedmiotów o wychowaniu 
komunikacyjnym. Trzeba pamiętać, że przez edukowanie 
dzieci, edukujemy też dorosłych" - mówił Stanisław 
Piotrowski, dyrektor WORD w Kaliszu. 

"Serdecznie dziękujemy dyrektorowi za sprzęt, 
bo dzieci to nasz największy skarb. By chronić dzieci 
warto zapobiegać i uczyć dobrych nawyków. Sądzę, że
i dyrekcji, i nauczycielom będzie łatwiej dotrzeć z wiedzą
do uczniów, a nasi uczniowie zdobędą dobre nawyki na 
całe życie" - mówił Sekretarz Gminy Opatówek i członek 
Zarządu Powiatu Kaliskiego Krzysztof Dziedzic. 

Taki sprzęt niewątpliwie zachęca uczniów do 
nauki - mówili dyrektorzy szkół: Teresa Kobierska 
dyrektor ZS w Tłokini Wielkiej i Mateusz Przyjazny 
dyrektor SP w Opatówku. 

Podczas wręczenia zestawów multimedialnych 
obecny był również przewodniczący Rady Powiatu 
Kaliskiego Mieczysław Łuczak oraz Alina Łańduch ze 
szkoły w Sierzchowie i Olga Woźniak ze szkoły w Cieni 
Drugiej. 
 

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

TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ 
 

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Opa-
tówku wpisał do swojego kalendarza kolejną imprezę
sportową. W sobotę 21 stycznia br. w hali im. Polskich 
Olimpijczyków w Opatówku odbył się I Turniej Halowej 
Piłki Nożnej Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy 
Opatówek. Turniej miał na celu doskonalenie spraw-
ności fizycznej, popularyzację sportu i zdrowego stylu 
życia, a w szczególności piłki nożnej oraz integrację
ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Opa-
tówek. 

W turnieju wzięło udział dziesięć drużyn z ośmiu 
jednostek OSP: Borowa, Cieni Drugiej, Chełmc, 
Opatówka, Porwit, Rajska, Sierzchowa i Tłokini Wielkiej. 
Turniej rozgrywany był w dwóch kategoriach wiekowych: 
do 16 lat i powyżej 16 lat. W kategorii do 16 lat 
wystartowały trzy drużyny. Najlepsza okazała się ekipa 
z Cieni Drugiej, która wyprzedziła drużyny z Tłokini 
Wielkiej i Rajska. W kategorii powyżej 16 lat drużyny 
zostały podzielone w wyniku losowania na dwie grupy, 
w których rozgrywały mecze systemem "każdy z każ-
dym". Po dwie najlepsze drużyny awansowały do 
półfinałów, w których Tłokinia pokonała Opatówek, 
a Rajsko zwyciężyło Chełmce. W meczu o trzecie 
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miejsce drużyna z Chełmc okazała się lepsza od 
strażaków z Opatówka wygrywając po serii rzutów 
karnych. W finale zawodnicy z Rajska pokonali 2:0 
drużynę z Tłokini Wielkiej i tym samym zwyciężyli 
w całym turnieju. 

Wszystkie drużyny uczestniczące w turnieju 
otrzymały dyplomy za udział, a zdobywcy trzech 
pierwszych miejsc oprócz dyplomów otrzymali statuetki. 
Zwycięskie drużyny z Cieni Drugiej i Rajska otrzymały
ponadto puchary przechodnie Wójta i Rady Gminy 
Opatówek. Organizatorzy i uczestnicy turnieju składają
serdeczne podziękowania wszystkim, którzy pomogli 
w organizacji imprezy. 
 

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

WIADOMOŚCI BIBLIOTECZNE 
 
Malowane święta 

Dla wzbogacenia atmosfery przedświątecznej 
biblioteka w Opatówku ogłosiła konkurs plastyczny pod 
hasłem "Malowane święta", który został skierowany do 
uczniów klas drugich szkół podstawowych w gminie 
Opatówek. Celem przedsięwzięcia było rozbudzenie 
wyobraźni dziecka czytaną bajką o tematyce świąt
Bożego Narodzenia i rozwijanie kreatywności plastycz-
nej oraz wprowadzenie w bajkowy klimat tradycji 
bożonarodzeniowych. 

Spośród 104 prac, które wpłynęły do biblioteki, 
komisja wybrała 10 najpiękniejszych i przyznała pięć 
pierwszych miejsc: Uli Wójcickiej, Karolinie Łuczak, 
Angelice Dziedzic ze Szkoły Podstawowej w Opatówku, 
Mateuszowi Dreszlerowi i Karolowi Matysiakowi ze 
Szkoły Podstawowej w Chełmcach oraz pięć wyróżnień:
Martynce Pilas, Mateuszowi Cieślakowi ze Szkoły
Podstawowej w Tłokini Wielkiej, Bartoszowi Milczarkowi, 
Szymonowi Cieślakowi i Wiktorowi Marczakowi ze 
Szkoły Podstawowej w Opatówku. 

Podsumowanie konkursu odbyło się 14 grudnia 
w siedzibie organizatora. Laureaci i ich opiekunowie 
poznali zasady i kryteria oceny prac, z uwagą wysłuchali 
także krytyki. Dzieci dowiedziały się, że zasłużyły na 
nagrody oczywiście za to, że pięknie namalowały swoje 
prace, ale także za to, że te prace najlepiej i najpiękniej 
odzwierciedlały tekst czytanej im świątecznej bajki. 
Na zakończenie podsumowania dzieci wraz z rodzicami 
podziwiały wystawę prac konkursowych, która wciąż 
zdobi korytarze biblioteki. 
 

Karnawał
Wieczór Trzech Króli kończył "święte wieczory", a rozpo-
czynał staropolskie zapusty. 
 

Mięsopusty, zapusty, 
Nie chcą panny kapusty, 
jeno sarny, jelenie 
i żubrowe pieczenie, 
Mięsopusty, zapusty, 
Nie chcą panie kapusty, 
Pięknie za stołem siędą,
Kuropatwy jeść będą(...) 
Mięsopusty, zapusty, 
Nie chcą panny kapusty, 
Wolałyby zwierzynę,
Niźli prostą jarzynę(...) 
 

Skąd się wziął karnawał? Jakie były najstarsze 
tradycje karnawałowe? Jak podczas karnawału bawili 
się dawniej Polacy? Na te pytania szukaliśmy 
odpowiedzi podczas zajęć dla młodych czytelników, 
które odbyły się 20 stycznia w czytelni naszej biblioteki. 
Dzieci poznały dość bogate staropolskie słownictwo 
określające czas karnawału i zabaw, jasne stały się dla 
wszystkich słowa: zapusty, mięsopust, reduta czy 
maskarada. 

O karnawale mówić można dużo, ale ważne jest 
jego przeżywanie i dobra zabawa. W tym miejscu warto 
zacytować słowa brytyjskiego antropologa Victora 
Turnera: Sposób, w jaki ludzie się bawią, być może
głębiej odsłania ich kulturę niż sposób pracy - daje 
bowiem wgląd w wartości serca. 

Zabawa w bibliotece była doskonała. Sporo 
emocji przysporzyło wykonanie masek karnawałowych. 
Wzory do ich wykonania zostały zaczerpnięte z podzi-
wianych naocznie, oryginalnych masek weneckich oraz 
licznych w naszej bibliotece książek z pomysłami 
artystycznymi dla dzieci. Na zakończenie spotkania 
odbył się karkołomny taniec z balonami. Szkoda tylko, 
że zabrakło śniegu, gdyż wspaniałym, tradycyjnym 
dopełnieniem zabawy karnawałowej byłby kulig. 
 

Małgorzata Matysiak 
 
Program Rozwoju Bibliotek 

Przyjęcie Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci 
Gillerów w Opatówku wraz z filiami i bibliotekami 
partnerskimi do drugiej rundy Programu Rozwoju 
Bibliotek zaowocowało przede wszystkim wyposażeniem 
placówek w nowoczesny sprzęt informatyczny. Niemniej 



Wiadomości Gminne str. 10/20 

ważne są zestawy szkoleń proponowane pracownikom. 
Bibliotekarki z placówki w Opatówku, z filii w Tłokini 
Wielkiej i Rajsku biorą udział w bezpłatnych szkoleniach 
informatycznych, składających się z pięciu modułów. 
Udział w zajęciach pozwala na doskonalenie umiejęt-
ności, poznawanie programów komputerowych i pogłę-
bianie znajomości przepisów o prawie autorskim. 

Inny cykl szkoleń, prowadzony przez Stowarzy-
szenie Centrum Aktywności Lokalnej z Warszawy, uczy 
bibliotekarzy nowatorskich form pracy i działania. Dzięki 
szkoleniom bibliotekarze poznają, jak ważne jest prowa-
dzenie działalności promującej placówkę i wychodzenie 
do społeczności lokalnej z niekonwencjonalnymi forma-
mi pracy. Podczas szkoleń niezwykle cenna okazuje się
praca z bibliotekarzami z powiatu ostrowskiego, która 
daje możliwość wymiany doświadczeń i uwag na temat 
dotychczasowych inicjatyw podejmowanych w naszych 
placówkach. Udział we wszystkich szkoleniach daje 
gwarancję otrzymania certyfikatu i sprawia, że kompeten-
cje pracowników naszych bibliotek stale się zwiększają.

"Program Rozwoju Bibliotek" jest partnerskim 
programem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności, który realizowany jest 
przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyj-
nego. Ma on za zadanie pomóc bibliotekom w przeobra-
żeniu się w nowoczesne i aktywne instytucje. 
 
Urodziny Patrona 

Agaton Giller urodził się w Opatówku 9 stycznia 
1831 roku. Z okazji przypadającej w 2011 roku 181 
rocznicy jego urodzin, zaproponowaliśmy naszym 
czytelnikom wystawę książek poświęconą jubilatowi. 
W naszej bibliotece znajdują się pozycje napisane przez 
Agatona Gillera oraz publikacje, które powstały o nim 
dziesiątki lat po jego śmierci. Są to bogate prace 
historyczne, które pozwalają na przybliżenie sylwetki 
wielkiego opatowianina, jednego z patronów naszej 
biblioteki i gimnazjum w Opatówku. 
 

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

WIADOMOŚCI SZKOLNE 
 
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W OPATÓWKU 
 
Z życia Przedszkola 

W okresie świąt Bożego Narodzenia dzieci ze 
wszystkich grup, specjalnie na okazję spotkania 
z Mikołajem, przygotowały pod kierunkiem swoich pań

programy artystyczne. Śpiewały kolędy i piosenki 
świąteczne, prezentowały "Jasełka". 

Mikołajowi oraz rodzicom, którzy przybyli na tę
uroczystość bardzo podobały się świąteczne przedsta-
wienia. Dzieci otrzymały gromkie brawa no i upragnione 
prezenty od Świętego Mikołaja. Spotkania zakończyły
się wspólnymi zdjęciami z Mikołajem - bo to przecież
jedyna okazja mieć zdjęcie z takim niecodziennym 
gościem! 
 

20 i 23 stycznia br. przedszkolaki ze wszystkich 
grup zaprosiły do przedszkola swoje bacie i dziadków 
z okazji ich święta. Oprócz części artystycznej 
i upominków przygotowanych przez dzieci, babcie 
i dziadkowie miło spędzili czas ze swoimi wnuczętami 
przy słodkim poczęstunku oraz wspólnych zabawach. 
 

23 stycznia w naszym przedszkolu zorganizo-
wano warsztaty dla nauczycieli i rodziców pt. "Wspoma-
ganie rozwoju mowy dzieci w wieku przedszkolnym oraz 
przygotowanie do nauki czytania drogą do sukcesu 
w szkole". Warsztaty były bezpłatne, prowadzone przez 
logopedę, p. Magdalenę Buchlę.

27 stycznia odbył się w przedszkolu "Bal 
Przebierańców". Na sali balowej królowały księżniczki, 
wróżki, biedronki, policjanci, spidermeni i inni przebie-
rańcy. Dzieci bawiły się przy wesołej muzyce, którą
przygotowała pani Iza ze szkoły muzycznej "MUSIC 
STORE" prowadząca rytmikę w naszym przedszkolu. 
Były liczne zabawy i konkursy, w których dzieci z ochotą
i entuzjazmem brały udział. Na zwycięzców czekały
atrakcyjne nagrody. 
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SZKOŁA PODSTAWOWA W OPATÓWKU 
 
Jasełka 

Ostatniego dnia nauki przed świętami Bożego 
Narodzenia uczniowie z oddziałów przedszkolnych 
zaprezentowali Jasełka, przygotowane pod kierunkiem 
wychowawczyń - p. Beaty Pietrowskiej i p. Bogumiły
Kwaśniewskiej. Na zorganizowanej z tej okazji akademii 
dzieci zaśpiewały najpiękniejsze polskie kolędy. Jasełka 
z przyjemnością obejrzeli uczniowie szkoły, nauczyciele, 
pracownicy oraz zaproszeni goście. Po zakończonym 
przedstawieniu dyrektor szkoły p. Mateusz Przyjazny 
złożył wszystkim obecnym życzenia wesołych świąt oraz 
szczęśliwego Nowego Roku. 

Następnie, głos zabrali zaproszeni goście, wójt 
gminy Opatówek Sebastian Wardęcki oraz proboszcz 
parafii w Opatówku ks. Władysław Czamara, którzy 
również życzyli dzieciom wesołych świąt Bożego 
Narodzenia. Na zakończenie samorząd uczniowski, 
w imieniu uczniów szkoły podstawowej w Opatówku, 
złożył życzenia świąteczne i noworoczne nauczycielom, 
pracownikom szkoły oraz zaproszonym gościom. 
 
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

Już po raz szósty, wzorem lat ubiegłych, kaliski 
sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zorgani-
zował kwestę na rzecz fundacji WOŚP w szkołach 
podstawowych miasta Kalisza i powiatu kaliskiego. 

W ramach imprez zamkniętych towarzyszących 
XX Finałowi WOŚP, kwestę przeprowadziliśmy w naszej 
szkole 4 stycznia br. 

Udało nam się zebrać kwotę 735,94 zł.
Wolontariuszkami były: Monika Rajca i Aleksandra 
Suchecka z klasy VI B oraz Natalia Chudaś, Katarzyna 
Szafirowicz, Zuzanna Stankiewicz i Nikola Kasprzycka z 
klasy III b. 

Również w niedzielę 8 stycznia włączyliśmy się
do akcji zbiórki pieniędzy. Wolontariuszkami w niedzielę
były: Daria Skonieczna i Joanna Kaciupa z klasy VI b 
oraz Klaudia Dworniak, Julia Judasz, Zuzanna 
Kaźmierczak i Olga Werner z klasy III B. Tego dnia 
udało nam się zebrać kwotę 5161,30 zł, co razem dało
5897,24 zł. Warto podkreślić, że kolejny raz został pobity 
rekord. Opiekę nad uczniami sprawowała p. Iwona 
Walczak. 
 
Turniej piłki ręcznej 

W dniach 27-28 stycznia br. w Kaliszu odbył się
turniej piłki ręcznej chłopców szkół podstawowych 
PGNiG GAZ CUP 2012. Głównym patronem oraz 
sponsorem tego wydarzenia była Grupa PGNiG - 
Gazownia Kaliska oraz Kaliski Klub Piłki Ręcznej 
Szczypiorno - Kalisz. W turnieju wzięło udział 8 repre-
zentacji szkół podstawowych: SP nr 17 w Kaliszu, 
SP nr 14 w Kaliszu, SP nr10 w Kaliszu, SP nr 7 w Kali-
szu, SP nr 12 w Kaliszu, SP nr 2 w Kaliszu, SP w Opa-
tówku. 
 

Dla chłopców reprezentacji Szkoły Podstawowej 
w Opatówku był to debiut w tego typu imprezie. 
Reprezentacja naszej szkoły w składzie: Michał Kwinta - 
kapitan drużyny, Michał Knop, Kamil Świerek, Szymon 
Grzesiak, Michał Grzesiak, Bartek Matelski, Adrian Bruź,
Wiktor Pejaś, Marcin Lesicki, Mateusz Gruszka, 
Krzysztof Dybioch, Adrian Grandyberg, Karol Bara-
nowski, Wiktor Kiermasz, Adrian Krygier, Patryk 
Chojnowski, pod kierunkiem p. Zbigniewa Muzalew-
skiego zajęła III miejsce. Wygrała Szkoła Podstawowa 
nr 17 w Kaliszu. 

 

Celem turnieju było propagowanie zdrowego 
stylu życia, rozpowszechnianie piłki ręcznej jako 
dyscypliny sportowej oraz odkrywanie młodych talentów. 
Opiekun reprezentacji SP w Opatówku Zbigniew 
Muzalewski powiedział o turnieju: "Bardzo udana 
impreza, zarówno pod względem organizacji jak 
i emocji, których nie brakowało. Nasi zawodnicy pokazali 
charakter oraz dużą determinację, a przede wszystkim 
wolę walki i serce do gry. Chciałbym podziękować
Kaliskiemu Klubowi Piłki Ręcznej za zaproszenie oraz 
radzie rodziców naszej szkoły za wsparcie finansowe, 
które umożliwiło udział w turnieju". 
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Dzień Babci i Dziadka 
28 stycznia br. odbyła się w naszej szkole 

uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Obchody 
tego święta stały się już naszą szkolną tradycją, w tym 
roku obchodziliśmy je po raz jedenasty. Spośród 
zaproszonych gości swą obecnością zaszczycili nas: 
Przewodniczący Rady Gminy Opatówek p. Paweł
Bąkowski, Sekretarz Gminy p. Krzysztof Dziedzic, 
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury Sportu 
i Zdrowia p. Marlena Kiermas-Gruszka, dyrektor 
Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku 
p. Jolanta Pokojowa, ks. Rafał Kowalski, ks. Arkadiusz 
Wysota, naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Opatówku p. Mariusz Małoburski, p. Małgorzata 
Matysiak z Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatówku, 
przewodnicząca rady rodziców naszej szkoły p. Ewa 
Kaźmierczak, opatówecka poetka p. Marianna Kocemba 
i Przewodniczący Rady Gminy Opatówek poprzedniej 
kadencji p. Stanisław Kuś.

Wszystkich gości powitał w szkolnej auli dyrektor 
szkoły p. Mateusz Przyjazny. Następnie głos zabrali 
uczniowie klas I, którzy dedykowali swoim babciom 
i dziadkom piękne wiersze i piosenki, dziękując w ten 
sposób za miłość, serce i codzienną troskę. W drugiej 
części wystąpili członkowie szkolnego koła artystycz-
nego, którzy zaprezentowali przygotowane pod 
kierunkiem p. A Lintner i p. R. Narczyńskiej przedsta-
wienie pt. "Kot w butach". W roli tytułowej wystąpiła
uczennica kl. III b Nikola Kasprzycka, która zachwyciła
zebranych swoim talentem aktorskim. Znakomicie w rolę
Janka wcielił się uczeń kl. II c Bartosz Milczarek. 
Spektakl został wzbogacony o melodyjne piosenki 
wykonywane z wielkim wdziękiem przez chórek. Przeko-
nująca gra aktorów przeniosła wszystkich w niezwykły, 
baśniowy świat, gdzie miłość oraz dobre serce 
ważniejsze są od pieniędzy i majątku. Wartka, 
dynamiczna akcja nie pozwalała na nudę lub zmęczenie, 
a widz cały czas był utrzymywany w napięciu. Wszyscy 
mogli podziwiać kolorowe, bajkowe stroje, w przygo-
towaniu których pomagali rodzice oraz piękną sceno-
grafię wykonaną przez p. R. Narczyńską, p. K. Kubacką
i p. A. Witczak. 

Publiczność podziękowała małym aktorom 
długimi, głośnymi brawami, a babcie i dziadkowie, pełni 
dumy ze swoich wnucząt, ukradkiem ocierali łzy 
wzruszenia. Wykonawcy zostali też nagrodzeni słodkimi 
upominkami ufundowanymi przez p. Krzysztofa 
Dziedzica, radę rodziców oraz jedną z babć. Opiekunki 

szkolnego koła artystycznego dziękują pp. Agnieszce 
i Dariuszowi Kaźmierczakom oraz p. Józefowi 
Pawlakowi za pomoc w przygotowaniu przedstawienia. 
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Opatówku 
Mateusz Przyjazny 

 
********** 

 
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHEŁMCACH 
 
Konkurs recytatorski 

14 grudnia 2011 roku odbył się w naszej szkole 
IX Wewnątrzszkolny Konkurs Recytatorski dla uczniów 
klas I -III szkoły podstawowej. Komisja w składzie: 
Karolina Gramza, Iwona Frątczak i Violetta Różalska 
wyłoniła najlepszych wśród 18 małych recytatorów. 
Czołowe miejsca zajęli: 
1. Martyna Kwaśniewska klasa III 
2. Wiktoria Michalska klasa II, Kuba Welke klasa II 
3. Weronika Rosińska klasa I 
 
Konkurs informatyczno-plastyczny 

Podczas IX Świątecznego Spotkania z Tradycją
w Liskowie wręczono nagrody dla uczestników I Powia-
towego Konkursu Informatyczno-Plastycznego "e-Kartka 
Bożonarodzeniowa". W kategorii szkół podstawowych 
klas IV-VI I miejsce zajęła uczennica naszej szkoły -
Joanna Cofalska z klasy V, która wykonała pracę pod 
kierunkiem p. Nataszy Paszkowiak-Kopeć.

Konkurs piosenki angielskiej i rosyjskiej 
22 grudnia 2011 r. w naszej szkole odbył się

II Szkolny Konkurs Piosenki Angielskiej i Rosyjskiej. 
Organizatorami konkursu były panie: Anna Kornacka-
Paszek i Magdalena Poklek. Konkurs został zorganizo-
wany w celu promocji kultury języka angielskiego 
i rosyjskiego. W rywalizacji wzięło udział 15 uczniów 
szkoły podstawowej i gimnazjum. 
 
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

"Zdrowa mama, zdrowy wcześniak, zdrowe 
dziecko" to hasło XX Jubileuszowego Finału WOŚP
2012, podczas którego każdy mógł pomóc najbardziej 
potrzebującym, czyli dzieciom i ich mamom. 

Jak co roku uczniowie naszej szkoły przyłączyli 
się do zbiórki pieniędzy zorganizowanej przez WOŚP. 
Członkowie Szkolnego Koła PCK: Natalia Paluch, Oliwia 
Nadarzycka i Mateusz Kuś zostali w tym roku szkolnym 
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wolontariuszami fundacji Jurka Owsiaka. Uczniowie 
kwestowali na terenie szkoły w celu pozyskania 
funduszy na zakup urządzeń dla ratowania życia wcześ-
niaków oraz pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych 
z cukrzycą. Dzięki wspaniałej postawie uczniów, rodzi-
ców, nauczycieli i pracowników obsługi, społeczność 
Chełmc, po raz kolejny, hojnie włączyła się w zbiórkę
pieniędzy z okazji Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. 
 
Jasełka 

W dniu 3 stycznia 2012 roku uczniowie z klasy 
II i III gimnazjum wystawili jasełka przygotowane pod 
kierunkiem p. Teresy Drytkiewicz. Po przedstawieniu 
odbył się koncert kolęd w wykonaniu szkolnego chóru, 
któremu akompaniował p. Damian Pyrek - nauczyciel 
muzyki. 
 
Koncert kolęd

Okres Bożego Narodzenia i Nowego Roku 
obfituje w wiele tradycji. Jedną z nich, głęboko 
zakorzenioną w kulturze polskiej, jest śpiewanie kolęd
i pastorałek. Nasza szkolna społeczność pielęgnuje ten 
obyczaj, o czym świadczy występ uczniów podczas 
spotkania świąteczno-noworocznego, które 5 stycznia 
odbyło się w starostwie powiatowym w Kaliszu. 

Samorządowcy z powiatu, miasta, województwa 
oraz parlamentarzyści spotkali się w tym dniu na 
tradycyjnym opłatku z Biskupem Kaliskim. Rozpoczęło
się ono od koncertu kolęd w wykonaniu młodzieży
z naszej szkoły. Młodzi artyści, pod kierunkiem 
p. Damiana Pyrka - nauczyciela muzyki, zaprezentowali 
swoje zdolności wokalne. Przepięknie wykonane kolędy 
i pastorałki wprowadziły zgromadzonych gości w wyjąt-
kowy, świąteczny nastrój. 
 

Dyrektor Zespołu Szkół w Chełmcach 
Tomasz Mikucki 

 
********** 

 
ZESPÓŁ SZKÓŁ W RAJSKU 
 
Program "Przyjaciele Zippiego" 

Uczniowie kl. I i kl. 0 objęci zostali programem 
"Przyjaciele Zippiego", który we współpracy z Partnership 
for Children realizuje w Polsce Centrum Pozytywnej 
Edukacji. Program w szkole jest prowadzony przez 
specjalnie przeszkolonych nauczycieli. Głównym jego 
celem jest promowanie zdrowia psychicznego małych 
dzieci w wieku od 5 do 7 lat. Program uczy najmłod-

szych, jak radzić sobie w sytuacjach konfliktowych, jak 
rozpoznawać własne uczucia, jak o nich rozmawiać, jak 
nawiązywać przyjaźnie, jak radzić sobie z samotnością,
odrzuceniem, jak adaptować się do nowych sytuacji, jak 
pomagać innym. Program zachęca dzieci do wymyślania 
własnych rozwiązań problemów, rozwiązań, które nie 
tylko im pomagają, ale również nie krzywdzą innych. 
 

Dorota Okrasa 
 
Wieści ze szkolnej biblioteki 

Włączenie pierwszoklasistów w poczet czytel-
ników to bardzo ważne wydarzenie. Dzieci mają
możliwość doskonalenia swojej wiedzy, którą mogą
nabyć poprzez korzystanie ze zbiorów bibliotecznych. 

25 listopada 2011 r. w szkolnej bibliotece odbyło
się pasowanie uczniów klasy pierwszej na czytelnika. 
Każdy uczeń otrzymał dyplom, kolorową zakładkę do 
książki i wziął udział w lekcji na temat korzystania 
z księgo-zbioru, zachowania się w bibliotece i poszano-
wania książek. Nowo pasowani czytelnicy obejrzeli 
przedstawienie przygotowane przez uczennice klasy I
gimnazjum. 

Tradycją naszej biblioteki są obchody Dnia 
Pluszowego Misia. W tym dniu dzieci przynoszą do 
szkoły swoje ulubione pluszaki. Dzięki pogadankom na 
zajęciach bibliotecznych znają historię tego święta, 
opowiadają o swoich maskotkach. Słuchają czytanych 
przez bibliotekarkę fragmentów książek o niedźwiad-
kach, uczą się wiersza o misiu. 

W naszej szkolnej bibliotece od kilku już lat 
działa Klub Przyjaciół Książki. Dzieci z klasy IV, które do 
niego należą, uczestniczyły w grudniu w warsztatach 
plastyczno - manualnych "Coraz bliżej świąt", podczas 
których wykonały stroiki bożonarodzeniowe i przyozdo-
biły choinkę oraz wykonały gazetkę.
Danuta Sieradzka 
 
Działania Szkolnego Koła PCK 

Nasze koło kolejny raz włączyło się w akcję
zorganizowaną na terenie szkoły, związaną ze zdrowym 
odżywianiem, tym razem pod hasłem "Owoce w szkole". 
Jest to projekt, w którym uczestniczą uczniowie klas I-III 
szkoły podstawowej. Każdy, kto chce być zdrowy, 
powinien pamiętać o umieszczeniu w swoim jadłospisie 
owoców i warzyw. Celem działań SK PCK jest wyro-
bienie u dzieci nawyku spożywania witamin. Służą temu 
comiesięczne dni wybranego owocu lub warzywa oraz 
rożne konkursy plastyczne i literackie na najładniejsze 
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przysłowie o owocach i warzywach. Tradycyjnie w tym 
dniu wszyscy chętni ubierają się w kolorze wybranego 
owocu. 

Szkolne Koło PCK corocznie przystępuje do 
akcji Jurka Owsiaka - Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Uczniowie naszej szkoły do zbiórki dołączyli 
540,02 zł. Największą aktywnością wykazały się dzieci 
z przedszkola i uczniowie z młodszych klas. 
 

Ryszarda Gwóźdź

Spotkanie w Domu Pomocy Społecznej w Liskowie 
12 stycznia br. uczniowie Zespołu Szkół

w Rajsku ponownie odwiedzili mieszkańców Domu 
Pomocy Społecznej w Liskowie. Trzecioklasiści przed-
stawili Jasełka. Po raz pierwszy wystąpiły również dzieci 
z klasy I i II, które biorą udział w zajęciach kółka 
muzycznego. Wszyscy pięknie zaśpiewali kolędy trady-
cyjne i te mniej znane oraz pastorałki. Kolędy zabrzmiały
też na dzwonkach i flażoletach. Wszystkich wzruszył
solowy śpiew Aleksandry Pilarskiej, uczennicy klasy III. 
Wykonawcy zostali nagrodzeni brawami i hojnie obdaro-
wani słodyczami. 

Inicjatorką wyjazdu była p. Agata Wegner, 
opiekę nad dziećmi sprawowała również p. Ryszarda 
Gwóźdź i rodzice. O sprawny sprzęt nagłaśniający 
zadbał, z pomocą uczniów z klasy III gimnazjum, 
p. Andrzej Sieradzki. Sponsorem wyjazdu do Liskowa 
była firma REMICO Piotr Kaźmierczak. 
 

Agata Wegner 
 
Projekt "Moje Kluczowe Kompetencje" 

Od tego roku uczniowie naszej szkoły mają
możliwość udziału w realizacji projektu "MKK - Moje 

Kluczowe Kompetencje" Sp. z.o.o. należące do grupy 
Syntea SA. Projekt realizowany jest w ramach priorytetu 
III POKL Wysoka jakość oświaty, Działanie 3.3. 
Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4. 
Modernizacja treści i metod kształcenia. 

Udział w projekcie daje szansę uczniom na 
wzrost kompetencji kluczowych i poprawę wyników 
w nauce w zakresie matematyki, j. angielskiego, infor-
matyki i biologii. Łącznie projektem objęte są 43 osoby. 
W ramach projektu prowadzone są zajęcia: 
- z informatyki - 40 godzin 
- biologii - 60 godzin 
- matematyki - 60 godzin 
- j. angielskiego - 120 godzin 
W szkoleniu z języka angielskiego "Poznaję Świat", 
realizowanego w ramach projektu MKK, biorą udział
uczniowie z klasy II gimnazjum. Zajęcia warsztatowe 
sprzyjają doskonaleniu umiejętności językowych. 
W zajęciach informatycznych uczestniczą uczniowie 
z klas I-II gimnazjum, z biologii uczestnikami są ucznio-
wie klasy III gimnazjum, a w zajęciach matematycznych 
udział biorą szóstoklasiści. Dzięki aktywnemu uczest-
nictwu w zajęciach uczniowie poszerzają swoja wiedzę
oraz utrwalają zdobyte już umiejętności. 

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej, 
z zastosowaniem aktywnych metod nauczania. Udział
w projekcie jest bezpłatny. Uczniowie otrzymali materiały
(długopis, notatnik, książki, zeszyty ćwiczeń oraz teczkę)
niezbędne do realizacji zajęć. Ponadto uczestnicy 
podczas każdych zajęć otrzymują słodkie rogaliki i napój. 
 

Dyrektor Zespołu Szkół w Rajsku 
Honorata Wolniaczyk 
 
Nasze sukcesy 

Nasi uczniowie chętnie uczestniczą w różnego 
rodzaju konkursach. Do najważniejszych należy zaliczyć
te organizowane przez Kuratorium Oświaty. Uczeń klasy 
III gimnazjum, Piotr Antoszczyk, świetnie przeszedł
eliminacje szkolne i rejonowe w Konkursie Matematycz-
nym i dostał się do etapu wojewódzkiego. Podobne 
sukcesy ma na swoim koncie uczennica klasy II 
gimnazjum, Sara Strzałka, która awansowała do etapu 
wojewódzkiego w Konkursie Polonistycznym. Gratulu-
jemy i życzymy dalszych sukcesów. 
 

Małgorzata Burdelak 
 

********** 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W TŁOKINI WIELKIEJ 
 
Karnawał trwa 

27 stycznia br w sali Ochotniczej Straży
Pożarnej odbył się bal karnawałowy dla uczniów 
Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej, połączony z obcho-
dami Dnia Babci i Dziadka. Od godz.1100 bawiły się
przedszkolaki, dzieci z oddziału przedszkolnego oraz 
uczniowie kl. I-III. Oprócz licznie przybyłych seniorów 
z pobliskich miejscowości, swoją obecnością zaszczyciły
nas władze gminy w osobie Sekretarza Gminy 
Opatówek p. Krzysztofa Dziedzica. W zabawie uczestni-
czyły także maluchy - przyszłe przedszkolaki. W przed-
stawieniu przygotowanym z okazji Dnia Babci i Dziadka 
dzieci zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie, 
wokalne i taneczne. Wierszykami, piosenkami i oryginal-
nymi tańcami wyraziły swoją wdzięczność za miłość,
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jakiej doświadczają na co dzień od babć i dziadków. Dla 
wszystkich uczestników zabawy był słodki poczęstunek, 
przygotowany przez rodziców. Największą atrakcją
okazały się podarunki, które dzieci otrzymały dzięki 
staraniom rady rodziców. W godzinach popołudniowych 
nadszedł czas na dyskotekową zabawę młodzieży
szkolnej. Przy dźwiękach ulubionych przebojów zabawa 
trwała do 2200. Wiele emocji i ogromnego zaintere-
sowania wzbudzały liczne konkursy oraz loteria fantowa. 

Dyrektor Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej składa 
serdeczne podziękowania wszystkim przybyłym goś-
ciom, którzy swą obecnością uświetnili uroczystość.
Szczególne wyrazy wdzięczności kieruje pod adresem 
rady rodziców, dzięki której zaangażowaniu uroczystość 
cieszy się coraz większym uznaniem w środowisku 
lokalnym. Podziękowania kieruje również pod adresem 
gospodarzy obiektu - Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Tłokini Wielkiej za możliwość skorzystania z ich 
gościnności. 
 
"Góra grosza" 

Podczas tegorocznej akcji "Góra grosza" 
uczniowie zbierali drobne monety, by następnie 
przekazać je na pomoc rodzinnym domom dziecka, 
rodzinom zastępczym i pogotowiom rodzinnym. Dzieci 
przynosiły tyle drobnych pieniążków ile mogły, czasem 
ostatnie grosiki ze swych skarbonek. W XII edycji akcji 
uczniowie wraz z nauczycielami zebrali 217,73 zł. Nad 
sprawną zbiórką i liczeniem monet czuwał samorząd
uczniowski wraz z opiekunami: p. Joanną Trzęsowską
i p. Rafałem Mrozińskim. 
 
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy już na 
stałe wpisała się w życie społeczności szkolnej Zespołu
Szkół w Tłokini Wielkiej. Orkiestrze, jak mało komu, 
udało się zachęcić uczniów, rodziców, dziadków oraz 
nauczycieli do niesienia pomocy potrzebującym. W tym 
roku zbiórce pieniędzy przyświecało hasło "Zdrowa 
mama, zdrowy wcześniak, zdrowe dziecko". 

Podczas XX Finału WOŚP zbierano pieniądze 
na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania 
życia wcześniaków oraz pomp insulinowych dla kobiet 
ciężarnych z cukrzycą. Obdarzone bezgranicznym 
zaufaniem wolontariuszki z naszej szkoły zebrały do 
puszek aż 1223,06 zł. Wszystkim ofiarodawcom 
dziękujemy! Akcja odbyła się pod opieką p. Agnieszki 
Madziały i p. Marleny Pilarczyk. 

Z potrzeby serca 
20 grudnia ub.r. szkolny chór działający 

w Zespole Szkół w Tłokini Wielkiej sprawił świąteczną
niespodziankę pacjentom i pracownikom Hospicjum 
w Rożdżałach. Z okazji świąt Bożego Narodzenia 
chórzyści, pod opieką p. Urszuli Borwik i p. Renaty 
Szlenkier, zaprezentowali koncert kolęd i pastorałek. Kto 
mógł dołączał do wspólnego śpiewu, nie zabrakło przy 
tym wzruszeń i łez. Uczniowie obdarowali podopiecz-
nych i pracowników Hospicjum własnoręcznie wykona-
nymi kartkami, za które otrzymali serdeczne podzięko-
wania, po czym ugoszczeni zostali herbatą i pysznymi 
pączkami. 
 
Egzaminy 

Grudzień i styczeń to czas próby dla klasy III 
gimnazjum i VI klasy szkoły podstawowej. Uczniowie 
tych właśnie klas przystąpili do egzaminów i spraw-
dzianów próbnych kończących dany etap edukacyjny. 
Próbne testy egzaminacyjne przygotowane zostały
przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, wydawnictwo 
"OPERON" oraz Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. 

Gimnazjaliści spotkali się z wieloma nowościami: 
podział egzaminu humanistycznego na poszczególne 
przedmioty, język angielski na poziomie podstawowym 
i rozszerzonym, długie przerwy pomiędzy testami oraz 
coś, co przypadło wszystkim do gustu - soki, herbata 
i pyszne kanapki, przygotowane przez rodziców w celu 
zregenerowania sił.

Wyniki egzaminów i sprawdzianów nie wszyscy 
przyjęli z radością, ale jest jeszcze trochę czasu, by 
nadrobić braki. Gratulujemy tym, którym się powiodło, 
a wszystkim życzymy powodzenia. 
 
W świątecznym nastroju 

Niezwykle uroczysta atmosfera panowała
22 grudnia ub.r. w Zespole Szkół w Tłokini Wielkiej. Już
od samego rana cała społeczność szkolna świętowała
Dzień Patrona i Dzień Gimnazjalisty. Samorząd
uczniowski przygotował montaż słowno-muzyczny 
poświęcony Władysławowi Broniewskiemu. Nie zabrakło
w nim pięknych wierszy poety. Następnie w klasach 
odbyły się gry i konkursy, podczas których przypom-
niana została postać patrona. Opiekunowie samorządu 
uczniowskiego: p. Joanna Trzęsowska i p. Rafał
Mroziński zatroszczyli się o nagrody i słodycze dla osób 
wyróżniających się znajomością biografii i twórczości 
Władysława Broniewskiego. 

Z kolei o godzinie 1130 odświętnie ubrani ucznio-
wie, nauczyciele, rodzice oraz zaproszeni goście, wśród 
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nich Sekretarz Gminy Opatówek Krzysztof Dziedzic 
i dr Wiesław Majewicz z Hospicjum w Rożdżałach, 
zgromadzili się w hali sportowej, gdzie odbyła się
uroczysta akademia zatytułowana "Bóg się rodzi". 
W uroczystej atmosferze wysłuchano wierszy i kolęd. 
Panie - Edyta Banasiak i Urszula Borwik dołożyły starań,
by bliskie sercom Polaków kolędy towarzyszyły opowieś-
ciom o losach naszego narodu. Młodzi artyści przedsta-
wili kilka bolesnych i heroicznych scen z historii Polski. 
Po części artystycznej dyrektor Teresa Kobierska zło-
żyła wszystkim życzenia radosnych i spokojnych świąt
Bożego Narodzenia w rodzinnej atmosferze. Również
p. Krzysztof Dziedzic życzył obecnym wszystkiego naj-
lepszego i szczęśliwego Nowego Roku. 
 

Dyrektor Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej 
Teresa Kobierska 
 

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

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO 
 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 marca 
2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego 
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz.379) w dniach od 
1 do 29 lutego 2012 r. należy składać w Urzędzie 
Gminy w Opatówku wnioski o zwrot podatku 
akcyzowego (druk wniosku dostępny w urzędzie oraz 
na stronie: www.bip.opatowek.pl). 
Zwrot przysługuje producentowi rolnemu, który był
w posiadaniu lub współposiadaniu użytków rolnych 
określonych w ewidencji gruntów i budynków oraz był
posiadaczem gospodarstwa rolnego w momencie 
składania wniosku. Do wniosku należy dołączyć faktury 
VAT albo potwierdzone za zgodność z oryginałem ich 
kopie (oryginały do wglądu), stanowiące dowód zakupu 
oleju napędowego w okresie od 1 września 2011 r. do 
31 stycznia 2012 r. (5 miesięcy poprzedzających miesiąc
złożenia wniosku). 
W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego 
stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku 
przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do 
którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną
zgodę (na wniosku). Pisemna zgoda nie dotyczy 
współmałżonków. 
Wypłata kwoty zwrotu producentom rolnym nastąpi 
w terminie: 2-30 kwietnia 2012 r. wyłącznie przelewem 
na rachunek bankowy podany we wniosku.
Zgodnie z art. 9 ust.1 w/w ustawy producent rolny, który 
pobrał nienależnie lub w nadmiernej wysokości zwrot 
podatku jest obowiązany do jego zwrotu wraz 
z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 
podatkowych. 
Zwrot podatku w 2012 roku wynosi: 81,70 zł x ilość 
ha użytków rolnych (limit roczny - 86 litrów na 1 ha 
użytków rolnych). 
 

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

DANE STATYSTYCZNE USC 
 

Na dzień 1 stycznia 2012 roku liczba miesz-
kańców w gminie Opatówek wyniosła 10 683 osób, 
w tym 5 449 kobiet i 5 234 mężczyzn. W stosunku do 
ubiegłego roku liczba mieszkańców zwiększyła się o 66 
osób (było 10 617 osób) i taka tendencja wzrostowa 
utrzymuje się od kilku lat. W 2011 roku zarejestrowano 

107 dzieci, w tym 51 dziewczynek i 56 chłopców. 
najczęściej nadawane imiona dla dziewczynek to 
Hanna, Aleksandra, Gabriela, Julia, Zofia, dla chłopców: 
Wojciech i Bartłomiej. Ponadto, w księgach USC 
zarejestrowano 8 dzieci urodzonych poza granicami 
naszego kraju: z Irlandii, Wielkiej Brytanii, Ukrainy i RPA. 

Mieszkańców gminy Opatówek, którzy wstąpili 
w związek małżeński były 94 pary. Natomiast aktów 
małżeństwa zarejestrowano 88, z tego 17 ślubów 
cywilnych (w tym z obcokrajowcem - obywatelem Chile), 
68 związków wyznaniowych, 3 małżeństwa zostały
zawarte poza granicami kraju - w Niemczech i Stanach 
Zjednoczonych. Zarejestrowanych rozwodów w 2011 
roku było 10. W ubiegłym roku Urząd Stanu Cywilnego 
odnotował 94 zgony mieszkańców, w tym 46 kobiet i 48 
mężczyzn, a zarejestrowanych aktów zgonu (w tym 
zmarli w hospicjum w Rożdżałach) było 192. 
 

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

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI ZWIERZĄT
W związku z licznymi zgłoszeniami do tut. urzędu gminy 
zaniedbań w opiece nad zwierzętami, m.in. pozosta-
wiania psów bez opieki, przypominamy o poniższych 
obowiązkach: 
 

Wyciąg z Regulaminu 
Utrzymania czystości i porządku 

na terenie gminy Opatówek 
 

§ 27 
1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami zwie-

rząt domowych są zobowiązane do sprawowania 
właściwej opieki nad tymi zwierzętami. 

 

§ 28 
Zwierzęta domowe powinny być utrzymywane tak, aby: 
1. nie stwarzały i nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia 

i życia ludzi oraz zwierząt; 
2. nie były uciążliwe dla innych osób; 
3. nie zanieczyszczały terenów przeznaczonych do 

użytku publicznego. 
 

§ 29 
1. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta do-

mowe należy: 
- wyposażenie psa w obrożę 
- prowadzenie w miejscach publicznych psa na 

smyczy, a psa rasy uznawanej za agresywną
lub psa w typie tej rasy - na smyczy i w kagańcu 

- posiadanie świadectw szczepienia psa prze-
ciwko wściekliźnie 

- zabezpieczenie nieruchomości w taki sposób, 
aby zapobiec możliwości wydostania się psa 
poza jej granice oraz umieszczenie w widocz-
nym miejscu tabliczki ze stosownym ostrzeże-
niem 

- usuwanie niezwłocznie odchodów i innych 
zanieczyszczeń pozostawionych przez psy 
i inne zwierzęta domowe w obiektach i na innych 
terenach przeznaczonych do użytku publicz-
nego, a w szczególności na chodnikach, jezd-
niach, placach, parkingach, terenach zieleni; 
obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych 
korzystających z psów - przewodników; dopusz-
cza się umieszczanie psich odchodów w ko-
szach ulicznych pod warunkiem, że odchody te 
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są tak zabezpieczone, że nie spowodują zabru-
dzenia tych koszy 

2. Zwolnienie psa ze smyczy bez kagańca jest dozwo-
lone jedynie na terenie nieruchomości odpowiednio 
oznakowanej i ogrodzonej w sposób uniemożliwia-
jący opuszczenie jej przez psa i zabezpieczonej 
przed dostępem osób trzecich 

3. Utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
wymaga zezwolenia Wójta Gminy Opatówek. 

 

Niewykonanie obowiązków określonych w "Regulaminie" 
zagrożone jest sankcjami określonymi w obowiązujących 
przepisach prawa. 
 

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

OGŁOSZENIA 
 

Zaproszenie na turniej tenisa stołowego 
W dniu 25 lutego br. (sobota), w sali OSP w Borowie, o godz. 
900 odbędzie się Turniej Tenisa Stołowego "Żyj zdrowo 
i sportowo" o Puchar Wójta Gminy Opatówek. Patronat nad 
turniejem sprawuje Wójt Gminy Sebastian Wardęcki. 
Uczestnikami turnieju są członkowie Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych i Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy 
Opatówek. Zawody odbędą się w następujących kategoriach 
wiekowych: 
- do 14 lat - dziewczęta i chłopcy 
- 14-16 lat - dziewczęta i chłopcy 
- 16-21 lat - dziewczęta i chłopcy 
- 22-30 lat - kobiety i mężczyźni 
- 31 lat i powyżej - kobiety i mężczyźni 
Miłośnicy gry z poszczególnych jednostek OSP rywalizować
będą o Puchar Wójta Gminy Opatówek. Nagrody indywidualne 
za miejsce I, II i III ufundowane zostaną w ramach realizacji 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2012 r. 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,
wspomaganie rodzin w procesie wychowania dzieci. 
Organizatorami turnieju są: Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Opatówku i Ochotnicza Straż Pożarna 
w Porwitach. 

 

********** 
 

Podziękowanie 
Składam serdeczne podziękowania wszystkim mieszkańcom 
gminy Opatówek za postawę pełną wrażliwości i dobrej woli, 
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 włączyli się właściciele sklepów, 
którym również serdecznie dziękuję za umożliwienie 
przeprowadzenia zbiórki: 
- p. Agata Szczepańska - sklep w Szałe
- p. Anna Mikusińska - sklep w Chełmcach 
- p. Renata Kłysz - sklep w Cieni Drugiej 
- p. Marek Marciniak - sklep w Józefowie 
- sklep "EKO" w Opatówku 
- sklepy GS "SCh" w Opatówku i Tłokini Kościelnej 
- p. Monika Kasperek - sklep w Opatówku 
- p. Grażyna Kisiela - sklep w Borowie 
Zebrane produkty i artykuły zostały przekazane podopiecznym 
GOPS - osobom potrzebującym, rodzinom niepełnym, 
wielodzietnym, osobom niepełnosprawnym i samotnym, którzy 
wyrazili wielkie zadowolenie. Dzięki Państwa pomocy paczki 
świąteczne otrzymało 48 rodzin. 
 

Wójt Gminy 
Sebastian Wardęcki 

 

********** 

Podziękowanie 
Składam serdeczne podziękowania p. Mariuszowi Waszakowi, 
właścicielowi firmy transportowej z Sierzchowa, za nieodpłatny 
przewóz osób na gminną wieczerzę wigilijną do Chełmc. 
 

Wójt Gminy 
Sebastian Wardęcki 

 
********** 

 
Urząd Gminy w Opatówku informuje, że w 2012 roku upływa 
10 letni termin ważności dowodów osobistych wydanych 
w 2002 roku. Osoby, które miały wydane dowody w 2002 roku 
zobowiązane są złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego 
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Opatówku, pokój nr 8 lub 9, 
parter urzędu. 

 
********** 

 
Punkt Charytatywny przy parafii Najświętszego SPJ 
w Opatówku pragnie serdecznie podziękować tym wszystkim, 
którzy poszli za głosem serca i wywołali uśmiech na twarzach 
ludzi skrzywdzonych przez los. Wyrazy wdzięczności pp. M.M. 
Wróblewskim, p. Mariannie Chojnackiej oraz anonimowym 
ofiarodawcom. Dzięki Państwa wrażliwości mogliśmy wspomóc 
najbardziej potrzebujących paczkami żywnościowymi. 

 
********** 

 
Rehabilitacja domowa i masaż, kinezyterapia (ćwiczenia np. 
po udarze, złamaniach, skręceniach, urazach itd). Dojazd do 
klienta. Telefon: 602-490-659. 

 
********** 

 
Fizjoterapia z dojazdem. Masaże, ćwiczenia rehabilitacyjne, 
kinesiology, taping. Telefon: 662-500-003. 

 
********** 

 
Projekty budowlane, usługi w zakresie architektury. Telefon: 
503-170-369. 

 
********** 

 
Sprzedaż opału: miał, węgiel, węgiel brunatny, groszek. 
Opatówek, ul. Poniatowskiego 45, tel. (62) 76-18-674 

 
********** 

 
Sprzedaż miału, węgla, ekogroszku - luzem lub workowane. 
Michałów Drugi 14, telefon: 500-478-148. Czynne pon.-pt. 
800 - 1800, sobota 800 - 1600.

********** 
 

Sprzedam tanio cegłę kantówkę połówkę 250 szt. i pustaki 3/4 
200 szt.. Telefon: 501-464-152. 

 
********** 

 
Sprzedam słomę. Telefon: (62) 76-18-826. 

 
********** 

 
Sprzedam motocykl Romet DFE 125 nieużywany. Telefon: 
603-524-373. 

 
********** 

 
Sprzedam ciągnik Ursus 360, rok prod. 1989, nowa kabina 
i opony, stan techniczny bardzo dobry. Tel. 604-217-769. 

 
********** 
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Sprzedam nowy niemiecki materac przeciwodleżynowy. Tele-
fon: 508-642-033 

 
********** 

 
Restauracja "Lazurowa" w Michałowie Drugim przyjmuje 
zamówienia na imprezy okolicznościowe - wesela, komunie, 
stypy itp. Telefon: 888-572-044. 

 
********** 

 
Stołówka przy Szkole Ogrodniczej: obiady na wynos 
z możliwością dowozu, catering z dowozem. Tel. 601-369-440, 
609-713-202 

 
********** 

 
Poszukuję mieszkania do wynajęcia. Telefon: 788-719-517. 

 
********** 

 
Hurtownia Budowlana DONBUD s.c., Opatówek, ul. Helleny 
20, tel. (62) 503-31-15. Oferujemy materiały budowlano 
wykończeniowe w promocyjnych cenach: 
- wełna 0,39 grubość 5 cm - 4,22 zł
- wełna 0,39 grubość 10 cm - 8,47 zł
- wełna 0,39 grubość 15 cm - 12,56 zł

********** 
 

Ubojnia Drobiu "Wyrębski", Warszew 51, tel. (43) 821-31-23, 
508-522-812. 

 
********** 

 
ORCAL nawóz organiczno-mineralny wapniowy. Zawartość:
- tlenku wapnia min.........................30,00% 
- substancji organicznej min. ..........30,00% 
- azotu (N) mim.................................3,60% 
- fosforu min......................................0,39% 
- potasu min......................................0,19% 
- magnezu min..................................0,75% 
Produkujemy, sprzedajemy, dysponujemy rozrzutnikami. 
Zapraszamy do zakupu. Telefon (43) 821-31-23, 508-522-812. 

 
********** 

 
Przyjmę ziemię z wykopów, czysty gruz z ziemią. Telefon: 
603-980-512. 

 
********** 

 
Usługi minikoparką w zakresie: wykopy pod fundamenty, 
wykopy liniowe, wykopy pod instalacje (wodne, gazowe, 
elektryczne, telekomunikacyjne, kanalizacyjne, nawadniające), 
zasypywanie i ubijanie wykopów, pielęgnacja i zagospodaro-
wywanie terenów zielonych (koszenie trawy, przycinanie drzew 
i krzewów, instalacje nawodnieniowe terenów zielonych). 
Tel. 604-217-769. 

 
********** 

 
Przydomowe oczyszczalnie ścieków - sprzedaż, serwis, 
oczyszczalnie wszystkich typów, przeglądy gwarancyjne 
i pogwarancyjne. Telefon: (61) 652-72-55. 

 
********** 

 
Firma Kal-Tech, Słoneczna 2, 62-860 Opatówek, telefon: 
796-532-639 wykonuje bramy, ogrodzenia, balustrady oraz 
konstrukcje stalowe. Oferuje również usługę piaskowania oraz 
malowania natryskowego z możliwością dojazdu do klienta. 

Piaskujemy wszystko: konstrukcje metalowe, maszyny 
rolnicze, samochody osobowe, ciężarowe, naczepy, felgi 
stalowe i aluminiowe, elewacje w tym usuwanie graffiti, ściany 
wewnętrzne (piwnice itp.), bramy, ogrodzenia, balustrady, 
pomniki, nagrobki. 

 
********** 

 
Kancelaria Prawno-Doradcza, Opatówek, ul. Dziubińskiego 
1A, tel. (62) 761-80-55, www.interamax.pl zaprasza od ponie-
działku do piątku w godz. 900 - 1600. Kancelaria Prawnicza 
świadczy usługi w zakresie: odzyskiwanie należności, prawo 
handlowe, prawo pracy, sprawy rodzinne i majątkowe, stała
obsługa prawna przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, 
jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów 
prawa. 

 
********** 

 
Biuro Rachunkowe LEXAN - kompleksowa i profesjonalna 
obsługa podatników. Posiadamy certyfikat księgowy i ubezpie-
czenie OC. Tłokinia Kościelna, ul. Kościelna 43, 62-860 
Opatówek, tel. 534-211-350. Świadczymy usługi w zakresie: 
 

- rozliczenia VAT rolników 
- księgi rachunkowe i podatkowe 
- rejestry VAT 
- zwrot VAT za materiały budowlane 
- ewidencje ryczałtu 
- rozliczenia (deklaracje) ZUS, KRUS, US, UC 
- kadry i płace 
- rozliczenia roczne PIT 
- ewidencje wyrobów węglowych 

 
********** 

 
INTER AMAX Sp. z o.o. zaprasza do sklepu firmowego 
w Opatówku, ul. Dziubińskiego 1a. Polecamy: artykuły AGD, 
dywany, artykuły szkolne i papiernicze, artykuły chemiczne, 
znicze, sztuczne kwiaty. Ponadto INTER AMAX posiada 
w ofercie styropian FASAD EPS 070-5.9.10.12. Zapraszamy 
w godz.: pon. - pt. 900 - 1700, sobota 800 - 1300, telefon: 
(62) 76-17-055. 

 
********** 

 
Świadectwa charakterystyki budynków, lokali mieszkalnych 
i użytkowych. Telefon: 605-165-060. 

 
********** 

 
Doskonalenie umiejętności czytania tekstów ze zrozumie-
niem, wyszukiwania informacji w tekście, konstruowania 
różnych form wypowiedzi pisemnej, przygotowanie do spraw-
dzianu w szkole podstawowej oraz egzaminu gimnazjalnego z 
zakresu przedmiotów humanistycznych. Telefon: 508-142-902 
(w godzinach: 1500 - 1700)

********** 
 

Biuro Rachunkowe "KASSUS", tel. 601-250-438 oferuje 
profesjonalną obsługę firm w zakresie księgowości, podatków 
oraz kadr i płac. 

 
********** 

 
Angielski - zajęcia indywidualne, 30zł za 60 min. Dojazd do 
klienta wliczony w cenę zajęć. Telefon: 505-129-605. 

 
********** 

 
Angielski - korepetycje. Telefon: 609-382-605. 

 



Wiadomości Gminne str. 19/20 

INTERLIS Zaoczne Szkoły dla Dorosłych, szkoły policealne, 
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące. Sekretariat: Kalisz, 
Nowy Rynek 7, tel. (62) 767-41-51, 501-647-336. 

 
********** 

 
Szkoła Języka Angielskiego FORGET-ME-NOT, telefon: 
604-068-087, zaprasza na kursy języka angielskiego dla: 
 

- przedszkolaków 
- uczniów szkoły podstawowej 
- uczniów gimnazjum i szkół średnich 
- maturzystów (poziom podstawowy i rozszerzony) 
- dorosłych 

 
********** 

 
Garnitury moda męska. Zapraszamy do nowo otwartego 
sklepu: Opatówek, ul. 3 Maja 2a 

 
********** 

 

Wszystkim, którzy uczestniczyli we Mszy Św
oraz ceremonii pogrzebowej 

Śp. Zbigniewa Pająka 

rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom, znajomym, delegacjom 
serdeczne podziękowania 

za okazaną pomoc, wyrazy współczucia 
oraz za złożone wieńce i kwiaty 

składają rodzice i żona z dziećmi 

********** 
 

Wszystkim, którzy uczestniczyli we Mszy Św. 
oraz ceremonii pogrzebowej i ostatnim pożegnaniu 

Śp. Arkadiusza Modławskiego 

rodzinie, przyjaciołom, znajomym i sąsiadom, 
szczególnie z ul. Kilińskiego, p. Romanowi Idzikowskiemu 

za zagranie Ave Maria, koleżankom i kolegom, 
kapłanom z parafii Opatówek 

składamy podziękowanie za złożone kwiaty 
i zamówione msze święte 

Mama i Córka Paulinka 

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

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 
 
WG Nr 1 (586) / 2012 / 1800 egz. 
 
Redakcja: 
- Hanna Lutosławska, Łukasz Kruk: opracowanie i skład 
- Krzysztof Dziedzic: korekta 
 

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

GALERIA ZDJĘĆ 
WIGILIA DLA PODOPIECZNYCH GOPS 
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FERIE ZIMOWE 2012 
GIMNAZJUM W OPATÓWKU 
 
- 13 luty (poniedziałek), od godz. 1000, spotkanie w ramach projektu 

Comenius 
- 13 luty (poniedziałek), od godz. 1000, spotkanie Szkolnego Koła

Teatralnego 
- 14 luty (wtorek), godz. 900 - 1100, turniej klas I w halowej piłce nożnej 
- 15 luty (środa), godz. 900 - 1800, wyjazd na basen 
- 16 luty (czwartek), godz. 900 - 1100, turniej w halowej piłce nożnej 
- 17 luty (piątek), od godz. 1030, "Oglądamy film i jemy popcorn" 
- 20 luty (poniedziałek), od godz. 1000, spotkanie uczniów klasy Ic 

przygotowujących przedstawienie z okazji Dnia Kobiet 
- 20 luty (poniedziałek), godz. 1100, wyjazd do Domu Dziecka w Kaliszu 
- 21 luty (wtorek), godz. 1000, wyjazd na lodowisko do Kalisza 
- 21 luty (wtorek), od godz. 1030, piłka siatkowa dla dziewcząt

SZKOŁA PODSTAWOWA W OPATÓWKU 
 
- 13 luty (poniedziałek), od godz. 900, zajęcia sportowe dla koszykarek 
- 13 luty (poniedziałek), godz. 1000 - 1200, składanki matematyczne 
- 13 luty (poniedziałek), godz. 1000 - 1430, Filia w Sierzchowie, 

zwiedzanie Starego Miasta Kalisza i fabryki Kaliszanka 
- 14 luty (wtorek), godz. 900 - 1100, zabawy ruchowe przy muzyce, 

śpiewanie piosenek 
- 14 luty (wtorek), godz. 900 - 1100, turniej gier planszowych, zajęcia 

w pracowni komputerowej 
- 14-15 luty (wtorek, środa), godz. 1000 - 1400, zajęcia ruchowo-

rekreacyjne, gry i zabawy 
- 15 luty (środa), godz. 900 - 1200, literackie walentynki 
- 15 luty (środa), godz. 930, wyjazd do Bajkolandu 
- 16 luty (czwartek), godz. 900 - 1300, "Łamigłówki mądrej główki" - gry 

i zabawy logiczne 
- 20 luty (poniedziałek), godz. 900 - 1200, "Zimowe pejzaże" - zajęcia 

plastyczne 
- 20 luty (poniedziałek), godz. 1000 - 1200, "Podróż w Krainę Baśni 

Andersena" - czytanie i oglądanie baśni 
- 21 luty (wtorek), godz. 930 - 1200, gry i zabawy ruchowe 
- 22 luty (środa), godz. 900 - 1300, gry i zabawy ruchowe, udział

w imprezie harcerskiej w Szkole Podstawowej w Iwanowicach 
- 24 luty (piątek), godz. 930 - 1130, "Chłopcy z Placu Broni” - projekcja 

filmu dla klas V 
 
ZESPÓŁ SZKÓŁW TŁOKINI WIELKIEJ 
 
- 14 luty (wtorek), godz. 1000 - 1200, Wielki Bal Księżniczek, "Bicie 

rekordu Disneya”, kl. 0 - III szkoły podstawowej oraz przedszkola 
- 16 luty (czwartek), godz.1000 - 1200, zabawy na sportowo dla klas 

IV-VI 
- 21 luty (wtorek), godz. 1000 - 1300, turniej halowej piłki nożnej, 

uczniowie szkoły podstawowej oraz gimnazjum 
- 22 luty (środa), "Uśmiech Zucha" - udział w imprezie harcerskiej 

w Szkole Podstawowej w Iwanowicach 
- 23 luty (czwartek), godz. 1000 - 1300, turniej piłki siatkowej, dziewczęta 

i chłopcy 
- 23 luty (czwartek), godz. 1000 - 1300, mistrzostwa szkoły w tenisie 

stołowym 
 
ZESPÓŁ SZKÓŁW RAJSKU 
 
- 11 luty (sobota), godz. 1600 - 2000, zabawa choinkowa dla uczniów 

szkoły podstawowej i gimnazjum 
- 13-17 luty (poniedziałek - piątek), zimowisko w Zakopanem 
- 13 luty (poniedziałek), godz. 1000 - 1315, zajęcia z projektu MKK 
- 13 luty (poniedziałek), godz. 900 - 1200, udział uczniów w turnieju "Fun 

Cup” w ZS im. St. Mikołajczyka w Opatówku 
- 14 luty (wtorek), od godz. 930, gry i zabawy ruchowe dla dzieci z klas 

I - III szkoły podstawowej 
- 15 luty (środa), godz. 1000 - 1315, zajęcia z projektu MKK 
- 15 luty (środa), godz. 1000 - 1315, zajęcia sportowe 
- 15 luty (środa), wyjazd na basen "Delfin" 
- 16 luty (czwartek), zajęcia sportowe 
- 16 luty (czwartek), godz. 1000 - 1130, gry i łamigłówki logiczne 
- 16 luty (czwartek), od godz. 1200, mecz piłki nożnej gimnazjalistów 

(Rajsko - Chełmce), sala sportowa w Chełmcach 
- 16 luty (czwartek), godz. 1130 - 1300, przygotowanie do sprawdzianu 

szóstoklasisty 

ZESPÓŁ SZKÓŁW CHEŁMCACH 
 
- 13 luty (poniedziałek), godz. 1000 - 1300, zajęcia sportowe, szkoła

podstawowa i gimnazjum 
- 14 luty (wtorek), godz. 815 - 1130, wyjazd do teatru w Kaliszu na 

spektakl pt. "Piotruś Pan”, klasy 0-IV szkoły podstawowej 
- 14 luty (wtorek), godz. 815 - 1130, wyjazd do teatru w Kaliszu na 

spektakl pt. "Piotruś Pan”, klasy V-VI szkoły podstawowej 
- 15 luty (środa), godz. 1000 - 1300, zajęcia sportowe, gimnazjum 
- 15 luty (środa), godz. 1600 - 1800, koło krótkofalarskie, sala nr 17 

w budynku hali sportowej, młodzież i dorośli 
- 16 luty (czwartek), godz. 1100 - 1400, zajęcia sportowe, szkoła

podstawowa i gimnazjum 
- 21 luty (wtorek), godz. 1000 - 1300, zajęcia sportowe, dziewczęta 

i chłopcy, gimnazjum 
- 22 luty (środa), godz. 1600 - 1800, koło krótkofalarskie, sala nr 17 

w budynku hali sportowej, młodzież i dorośli 
- 23 luty (czwartek), godz. 1000 - 1300, zajęcia sportowe, dziewczęta 

i chłopcy, gimnazjum 
- 24 luty (piątek), godz. 1000 - 1200, "Z matematyką za pan brat" - 

przygotowanie do konkursów, szkoła podstawowa klasy IV-VI, 
gimnazjum klasa I 

 
BIBLIOTEKA W OPATÓWKU 
 
W czasie tegorocznych ferii biblioteka będzie pracowała w normalnych 
godzinach tj.: od poniedziałku do piątku od 730 do 1900, a w soboty od 800 
do 1300. Naszym młodym czytelnikom proponujemy udział w ciekawych 
zajęciach: 
- 15 luty (środa), wycieczka tematyczna do Muzeum Historii Przemysłu

w Opatówku i do drukarni Offset-Kolor w Zdunach 
- 22 luty (środa), zajęcia literacko-plastyczne w czytelni biblioteki, 

połączone ze spacerem po Opatówku 
- "Poranki z książeczką" - spotkania dla maluszków, odbędą się

wyjątkowo we wtorki 14 i 21 lutego o godz. 1130 
Szczegóły imprez i zgłoszenia chętnych do udziału - w bibliotece. 
Przypominamy o możliwości bezpłatnego korzystania w bibliotece 
z komputerów z dostępem do Internetu. 
 
GMINNY OŚRODEK KULTURY 
 
- 15 luty (środa), od godz. 1830, zajęcia taneczne dla dzieci klas I-III 

SP. Celem zajęć jest zapoznanie najmłodszych z rytmem 
muzycznym, podstawowymi krokami tanecznymi, a także rozwój 
merytoryczny i artystyczny dzieci. 

- 13 luty - 24 luty (od poniedziałku do piątku), godz. 1000 - 1400,
rozgrywki tenisa stołowego 

 
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OPATÓWKU 
 
- 14 luty (wtorek), dyskoteka profilaktyczna, miejsce: Gminny Ośrodek 

Kultury w Opatówku, ul. Kościelna 2, w godz.: 
- 1100 - 1500 szkoły podstawowe 
- 1500 - 2000 gimnazja 
Organizatorzy: GOPS Opatówek, Świetlica Środowiskowa 
"Słoneczko", Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, wolontariusze. Dyskoteka jest 
organizowana w ramach Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy 
Opatówek na 2012 r. 

- 25 luty (sobota), Turniej o Puchar Wójta Gminy Opatówek w tenisie 
stołowym, w godz. 900 - 1500, miejsce: sala OSP Borów, 
organizatorzy: GOPS Opatówek, OSP Porwity, OSP Borów, 
wolontariusze. 

W czasie ferii zimowych Świetlica Środowiskowa "Słoneczko" przy 
ul. Poprzecznej 2 w Opatówku zaprasza dzieci na zajęcia. W okresie od 
13 do 24 lutego świetlica będzie czynna w godz. od 1000 do 1500.

HALA SPORTOWA W OPATÓWKU 
 
Hala sportowa będzie bezpłatnie udostępniona uczniom i młodzieży
szkolnej z terenu gminy w okresie ferii zimowych od poniedziałku do piątku 
w godz. 1100 - 1600. Organizowane będą także zajęcia sportowe dla dzieci 
i młodzieży. Informacje szczegółowe można uzyskać pod nr telefonu: 
(62) 76-18-553. 


