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ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA GMINY 
 

Na sesji w dniu 27 czerwca 2012 r. Rada Gminy 
Opatówek pozytywnie oceniła wykonanie budżetu za 
2011 rok przedstawione w sprawozdaniu Wójta Gminy. 
Przygotowanie do sesji absolutoryjnej poprzedzone było
sporządzeniem sprawozdania z wykonania budżetu 
gminy Opatówek za 2011 rok. Sprawozdanie to, wraz 
z informacją o stanie mienia komunalnego i wykonaniem 
wydatków majątkowych zostało przedstawione radnym 
oraz, zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie 
gminnym oraz o finansach publicznych, przedłożone 
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem 
wydania opinii. Dane zawarte w sprawozdaniu były
przedmiotem dyskusji w poszczególnych komisjach Rady 
Gminy, w tym Komisji Rewizyjnej, która pozytywnie 
opiniując wykonanie budżetu, wnioskowała o udzielenie 
Wójtowi Gminy absolutorium za 2011 rok. 

Uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej, po analizie sprawozdania z wykonania 
budżetu, RIO przedstawiła pozytywną opinię, nie wno-
sząc zastrzeżeń do wykonania wydatków i dochodów 
budżetu. 
Dane finansowe za 2011 rok przedstawiają się następu-
jąco: 
dochody budżetu: 
plan - 30 640 497 zł
wykonanie - 30 751 833,07 zł
wydatki budżetu: 
plan - 33 114 334 zł
wykonanie - 30 619 728,46 zł
wydatki majątkowe: 
plan - 5 767 385 zł
wykonanie - 5 575 833,38 zł

Zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej, radni Gminy 
Opatówek jednogłośnie, w drodze głosowania, udzielili 
absolutorium Wójtowi Gminy Opatówek za 2011 rok. 

Przewodniczący Rady Gminy, w imieniu Rady 
Gminy złożył gratulacje Wójtowi i wszystkim współpra-
cownikom w związku z wykonaniem budżetu za 2011 r. 

Wójt Sebastian Wardęcki serdecznie podzię-
kował Radzie Gminy za zaufanie oraz wszystkim pra-
cownikom urzędu gminy, na czele z Sekretarzem 
i Skarbnikiem Gminy, za całoroczną współpracę
i uzyskane absolutorium. 
 
Wykonanie wydatków majątkowych za 2011 rok: 
 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zduny 1 016 873,87 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Szałe 49 680,00 

Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu 
z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji w celu 
realizacji przebudowy drogi powiatowej nr 4327P na 
odcinku Kokanin - Zduny w ramach zadania 
"Przebudowa drogi powiatowej nr 4327P (Kuchary) 
granica powiatu - Dojutrów - Zduny" 

176 692,53 

Przebudowa drogi powiatowej nr 4628P od 
skrzyżowania z drogą krajową nr 12 do skrzyżowania 
z drogą wojewódzką nr 449 - chodniki, zatoki 
autobusowe 

21 000,00 

Przebudowa drogi powiatowej nr 4636P 
w m. Chełmce w zakresie chodnika 42 539,05 

Przebudowa drogi powiatowej nr 4611P w m. Tłokinia 
Kościelna 29 617,42 

Przebudowa drogi Opatówek - Chełmce - Saczyn 1 546 611,52 

Przebudowa drogi Cienia Druga - Porwity 84 928,54 

Przebudowa drogi Janików 131 248,27 

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Kobiernie 231 031,88 
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Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Chełmce - 
Borek 34 678,43 

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Szałe
(ul. Południowa) 49 470,43 

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej 
w m. Sierzchów (przed sklepem) 18 052,15 

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej 
w m. Opatówek (ul. Poniatowskiego) 59 433,43 

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej 
w m. Sierzchów 99 819,49 

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej 
w m. Nędzerzew 42 939,12 

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 96 
w m. Nędzerzew 40 028,90 

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej 
w m. Cienia Folwark 9 997,12 

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej 
w m. Michałów Pierwszy 19 993,19 

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Cienia 
Pierwsza - Cienia Trzecia 20 665,25 

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Tłokinia 
Kościelna (ul. Poduchowna) 4 000,00 

Przebudowa drogi dojazdowej i placu manewrowego 
przy Zespole Szkół w Tłokini Wielkiej 8 491,97 

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Michałów 
Pierwszy - Michałów Drugi 96 109,48 

Budowa sali sportowej z zapleczem towarzyszącym 
przy Zespole Szkół w Tłokini Wielkiej 1 195 389,17 

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół
w Rajsku 330 867,59 

Pracownia komputerowa w Szkole Podstawowej 
w Opatówku 29 758,80 

Zakup tablicy interaktywnej w ramach programu 
POKL 5 781,00 

Rekultywacja wysypiska w Cieni Pierwszej 1 537,50 

Zakup ciągnika i pługa 145 000,00 

Rewaloryzacja zabytkowego parku w Opatówku - 
etap I - renowacja ogrodu różanego 33 597,28 

Otrzymane środki zewnętrzne w 2011 roku: 
- środki z budżetu funduszy europejskich: 

1 284 546,83 (w tym m.in.: budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej w Zdunach, realizacja programów 
w ramach EFS POKL - utworzenie nowych oddzia-
łów przedszkolnych, projekt "Uczę się i bawię") 

- współfinansowanie programów ze środków 
krajowych: 657 538,98 

 

Dotacje w 2011 roku: 
- dotacje na realizację zadań zleconych: 3 407 991,54  
- dotacje na realizację zadań własnych gminy: 

333 596,07 
- dotacja z powiatu kaliskiego dla Biblioteki Publicznej 

w Opatówku: 55 000,00 
- pozostałe dotacje: 441 767,42 
 

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

INWESTYCJE I REMONTY, 
POZYSKANE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE 

 

Przebudowa drogi w Sierzchowie 
W dniu 17 lipca br. odbył się odbiór robót pn. "Przebu-
dowa drogi w Sierzchowie, gm. Opatówek". Prace na 

w/w drodze obejmowały odcinek długości 1,21 km (od 
Sierzchowa w stronę tzw. "poligonu") i polegały na 
ręcznym oczyszczeniu poboczy, mechanicznym planto-
waniu terenu, wykonaniu koryta oraz ułożeniu dolnej 
i górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego. 
Wykonawcą robót była firma WTÓRNIK Roboty Dro-
gowo-Mostowe, Budowlane i Instalacyjne ze Smółek 
k. Koźminka. Koszt wykonanych prac: 55 118,15 zł.

Przebudowa drogi we wsi Modła
9 sierpnia br. odbył się przetarg na przebudowę drogi 
powiatowej Modła-Warszew na odcinku 900 mb z zakre-
sem prac: 
- remont cząstkowy istniejącej podbudowy 
- skropienie asfaltem nawierzchni drogowej 
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-

asfaltowych 
- formowanie i plantowanie poboczy 
Z sześciu złożonych ofert wybrano ofertę firmy SIDROG 
Sp. z o.o. na kwotę 117 151,55 zł brutto. W dniu 
07.09.2012 została podpisana umowa i przekazany plac 
budowy. Na ten cel gmina Opatówek otrzymała środki 
finansowe z budżetu powiatu kaliskiego oraz Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych budżetu Województwa Wiel-
kopolskiego. 
 
Remont ul. Poduchownej w Tłokini Kościelnej 
W dniu 10 sierpnia br. odbył się przetarg na przebudowę
nawierzchni drogi gminnej (ul. Poduchowna) w Tłokini 
Kościelnej. Wybrana została oferta najtańsza, którą
złożyło Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów z Kalisza na 
kwotę 128 005,49 zł brutto. Podpisanie umowy i przeka-
zanie placu budowy nastąpiło 5 września. Zakres prze-
budowy obejmuje wykonanie n/w prac: 
- roboty pomiarowe na dł. 1,1 km 
- remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych 
- profilowanie i zagęszczanie istniejącej podbudowy 
- położenie nawierzchni z mieszanek mineralno-

asfaltowych 
 
Bezpieczniej w Borowie 
Zakończyły się prace związane z budową bezpiecznej 
zatoki autobusowej, wraz z dojściem dla pieszych, przy 
drodze powiatowej w miejscowości Borów. Na wniosek 
sołtysa wsi Borów - Antoniego Gryczyńskiego, Rady 
Sołeckiej i mieszkańców oraz radnego Ryszarda Gonery, 
przygotowano dokumentację oraz kalkulację kosztów. 
W budżetach samorządu powiatu kaliskiego i gminy 
Opatówek udało się wyasygnować stosowne środki 
finansowe i podpisać wzajemne porozumienie odnośnie 
w/w prac. 
Jak informuje członek Zarządu Powiatu Kaliskiego, 
Sekretarz Gminy Opatówek Krzysztof Dziedzic: "Głów-
nym celem budowy zatoki jest poprawa bezpieczeństwa 
dzieci korzystających z komunikacji autobusowej. 
Skrzyżowanie, przy którym powstała zatoka jest bardzo 
niebezpieczne, nie posiada chodnika, a jednocześnie 
jest skrzyżowaniem o dużym natężeniu ruchu". Łączny 
koszt prac drogowych i porządkowych wyniósł ok. 
30 tys. zł, z tego dotacja gminy Opatówek - 10 tys. zł.
"Wartym podkreślenia jest fakt, że takie miejsca 
wskazują sołtysi oraz to, że udaje się na takie remonty, 
wspólnie z samorządem powiatu i gminy, wygospoda-
rować środki" - dodał Przewodniczący Rady Powiatu 
Mieczysław Łuczak. 
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Modernizacja zaplecza boiska sportowego w Opa-
tówku 
W marcu br. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego gmina Opatówek złożyła wniosek 
o dofinansowanie zadania z zakresu infrastruktury spor-
towej i turystycznej, realizowanego przez samorządy 
województwa wielkopolskiego. Wniosek dotyczył re-
montu zaplecza szatniowo-sanitarnego oraz poprawy 
funkcjonalności i estetyki zaplecza boiska sportowego 
w Opatówku przy ul. Ogrodowej. Realizacja tego 
zadania zakończona została w miesiącu sierpniu br. 
W ramach tego zadania wykonano m.in.: 
- wymianę drzwi wejściowych i do kotłowni 
- wymianę urządzeń sanitarnych (baterie 

umywalkowe, prysznicowe, grzejniki) 
- uzupełnienie płytek podłogowych i ściennych 
- montaż grzejników stalowych 
- montaż bojlera elektrycznego 
- montaż zlewozmywaka z szafką
- montaż opraw oświetleniowych 
- założenie kratek wentylacyjnych 
- malowanie ścian i sufitów 
- naprawę pokrycia dachu papą termozgrzewalną
- ponadto wykonano także szafę wewnętrzną na 

sprzęt sportowy 
Ogólna wartość projektu to ok. 40 tys. zł. sfinansowane 
ze środków własnych gminy i środków z budżetu woje-
wódzkiego. 
 
Prace remontowo-budowlane w gospodarce komu-
nalnej 
Dobiegają końca prace remontowo-budowlane w budyn-
kach komunalnych w zakresie realizacji zadań zaplano-
wanych w budżecie gminy na 2012 rok. Do chwili 
obecnej wykonano następujące prace: 
 

- wymiana drzwi i okien - ul. Poniatowskiego 2 
- wymiana drzwi, wymiana rynny dachowej, wymiana 

pasa pokrycia z dachówki karpiówki z obróbką
blacharską - ul. Kościelna 1B 

- przemurowanie komina, naprawa okien dachowych, 
naprawa pokrycia dachowego z dachówki karpiówki 
- ul. Szkolna 2A 

- wymiana drzwi - ul. Szkolna 4 
 

Prace w budynkach komunalnych związane z wymianą
stolarki okiennej i drzwiowej oraz naprawą dachów 
zamknęły się w kwocie ok. 20 tys. zł. Ponadto trwają
prace w budynkach komunalnych wynikające z bieżą-
cych potrzeb i awarii. 
 
Inwestycje i remonty w placówkach oświatowych 
Okres wakacji to czas zasłużonego wypoczynku dla 
uczniów i nauczycieli, a także czas intensywnych prac 
remontowych i porządkowych we wszystkich placów-
kach oświatowych w gminie Opatówek. Również ten rok 
jest kolejnym rokiem wykonywania remontów. Tym 
razem w rocznym budżecie przewidziano kwotę ok. 
200 000 zł. Do najważniejszych prac wykonanych 
w poszczególnych placówkach oświatowych w okresie 
wakacji należały: 
 

Szkoła Podstawowa w Opatówku:
- zakup i montaż umywalek w celu dostosowania ich 

do wzrostu 5 i 6 letnich dzieci uczęszczających do 
oddziału przedszkolnego 

- zakup materiałów do remontu stołówki szkolnej, 
zaplecza kuchni oraz adaptacji pomieszczenia 
intendenta na gabinet logopedyczny 

- malowanie sal lekcyjnych 
 

Gimnazjum w Opatówku:
- ułożenie kostki brukowej obok budynku szkoły
- malowanie pomieszczeń

Zespół Szkół w Chełmcach:
- usunięcie ubytków w tynkach wewnętrznych oraz 

malowanie ścian i sufitu w szatni dolnej w budynku 
głównym szkoły

- malowanie i gipsowanie ścian oraz sufitu wraz 
z położeniem tynku mozaikowego (żywiczny - typu 
marmolit) do wysokości lamperii na korytarzu 
dolnym i górnym w budynku głównym szkoły

- ułożenie kostki przed tablicą pamięci Jana Pawła II 
- malowanie sal lekcyjnych 
- wymiana 25 szt. grzejników i zaworów termosta-

tycznych 
 

Zespół Szkół w Rajsku:
- remont pomieszczeń kuchennych 
- naprawa instalacji elektrycznej, wymiana opraw 

oświetleniowych w kuchni i łazience 
- malowanie pomieszczeń i elewacji budynku 
 

Zespół Szkół w Tłokini Wielkiej:
- remont dachu 
- montaż kratek wentylacyjnych w klasach i kuchni 

zgodnie z zaleceniami wydanymi przez Państwowy 
Inspektorat Sanitarny w Kaliszu 

- malowanie sal lekcyjnych i innych pomieszczeń

Publiczne Przedszkole w Opatówku:
- malowanie pomieszczeń i placu zabaw 
- zakup materiałów do szpachlowania, gipsowania 

i malowania pomieszczeń

Termomodernizacja budynków szkolnych i budynku 
ośrodka zdrowia w Opatówku 

Projekt został zgłoszony do dofinansowania ze środków 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej (NFOŚiGW) w ramach programu priory-
tetowego "System Zielonych Inwestycji (GIS) - Zarzą-
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dzanie energią w budynkach użyteczności publicznej" 
oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (WFOŚiGW). 
Realizatorami Projektu są: Powiat Kaliski - Lider 
Projektu, Gmina Godziesze Wielkie, Gmina Koźminek, 
Gmina Lisków, Gmina Opatówek, Gmina Szczytniki. 

Obecnie trwają prace związane z termomodernizacją
budynku Szkoły Podstawowej w Opatówku, Zespołu
Szkół w Tłokini Wielkiej oraz Gminnego Ośrodka 
Zdrowia w Opatówku. Łączny koszt całości prac to 
kwota ok. 1,7 mln zł, z czego tylko 10%, czyli ok. 
170 tys. zł to wkład własny gminy Opatówek. Pozostałe
90% to dotacja oraz pożyczka z NFOŚiGW i dotacja 
z WFOŚiGW w Poznaniu. 
 
Najważniejsze prace polegać będą na: 
- ociepleniu ścian z położeniem tynków 
- ociepleniu dachów i stropodachów 
- wymianie okien i drzwi 
- montażu kolektorów słonecznych 
- budowie kotłowni gazowej dla ośrodka zdrowia 

z rozdzieleniem części mieszkalnej od części 
leczniczej 

- montażu i demontażu grzejników 
- montażu zaworów grzejnikowych termostatycznych 
 
Jest to kolejny etap w programie remontów i inwestycji 
w placówkach oświatowych, który rozpoczęto w 2007 r. 
kompleksową oceną stanu technicznego budynków 
i potrzeb w tym zakresie. 
"Głównym celem inwestycji i remontów w szkołach jest 
stworzenie bardzo dobrych warunków do nauki" -
wyjaśnia Wójt Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki.
"Wspólnie z Komisją Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia 
Rady Gminy opracowaliśmy wieloletni plan pracy, 
którego efekty dostrzegane są już dziś. Przed nami 
następne wyzwania, m.in. budowa nowoczesnego 
przedszkola w Opatówku" - dodaje Sekretarz Gminy 
Opatówek Krzysztof Dziedzic.
"Prace termomodernizacyjne to także efekt ekologiczny, 
obok poprawy estetyki budynków wymiernym efektem 
będą także oszczędności energii" - zauważa Przewod-
niczący Rady Gminy Paweł Bąkowski.
Ponieważ zadania oświatowe należą do jednych 
z najważniejszych, gmina Opatówek przez ostatnie kilka 
lat wygospodarowała na remonty i inwestycje oraz inne 
programy oświatowe znaczącą kwotę sięgającą około
10 mln zł.

Rewaloryzacja zabytkowego parku w Opatówku - 
uzupełnienie i renowacja zieleni wpływającej na 
wyjątkowe walory przyrodnicze 
W ramach realizacji tego projektu planuje się nasa-
dzenie drzew, krzewów oraz bylin, wykonanie cięć 
pielęgnacyjnych drzew, by poprawić stan drzewostanu, 
który znajduje się pod ochroną konserwatora. Projekt 
obejmuje również usunięcie chorych drzew i wykonanie 
ogrodu z ziołami. W parku planuje się posadzenie jodły
jednobarwnej, lipy drobnolistnej, odtworzenie alei lipowej, 
a także posadzenie tulipanowca amerykańskiego i 500 
sztuk krzewów ozdobnych. Wykonanie ogrodu ziołowego 
uatrakcyjni to miejsce i będzie służyć celom eduka-
cyjnym - planuje się w nim nasadzenie 17 odmian 
krzewów i 13 odmian bylin ziołowych. Źródłem finanso-
wania tego przedsięwzięcia będzie wkład własny gminy 
w kwocie 7 213 zł oraz dofinansowanie z WFOŚiGW 
w Poznaniu w kwocie 64 917 zł.

Powstanie ścieżki edukacyjno - ekologicznej w zabyt-
kowym parku w Opatówku 
W ramach zadania utworzona zostanie ścieżka 
edukacyjno - ekologiczna upowszechniająca wiedzę
ekologiczną oraz stanowiąca ciekawą formę edukacji 
przyrodniczej w terenie. Ścieżka tworzyć będzie pętlę
ukazującą zwiedzającym bogaty zespół elementów 
i procesów tworzących nasze środowisko. Znajdować
się tam będą tablice informacyjne prezentujące: 
- bogactwo fauny i flory z informacją o gatunkach 

zwierząt i pomnikach przyrody 
- regulamin korzystania ze ścieżki 
- zasady dbania o parki zabytkowe, krajobrazowe 

oraz lasy, tak by służyły kolejnym pokoleniom 
- segregację odpadów oraz informacje ostrzegające 

zwiedzających o tym jak długo porzucone śmieci 
rozkładają się w glebie 

- organizmy, które rozkładają resztki organiczne 
- rolę mrówek w lasach i parkach 
- ogród ziołowy z wyszczególnionymi odmianami ziół
- kwatery różane 
- ekoznaki 
Celem zadania jest rozbudzenie wśród młodzieży
szkolnej i przedszkolnej aktywnych postaw obywatelskich 
oraz zainteresowanie ich otaczającym środowiskiem 
i ochroną przyrody, poprzez zorganizowanie lekcji 
w terenie na ścieżce edukacyjnej. Całkowity koszt 
przedsięwzięcia to kwota 80 100 zł, z tego środki własne 
gminy: 4 005 zł, kwota dofinansowania z WFOŚiGW 
w Poznaniu: 76 095 zł.

Rekultywacja wysypiska w Cieni Pierwszej 
Istniejące od lat 90-tych składowisko śmieci w Cieni 
Pierwszej nie przyjmuje odpadów komunalnych już od 
2003 roku. Natomiast w 2010 roku Gmina uzyskała
decyzję Starosty Kaliskiego o zamknięciu dotychcza-
sowego składowiska w Cieni Pierwszej. W 2011 roku 
pojawiła się szansa na wykonanie rekultywacji tego 
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terenu za symboliczną kwotę 240 zł. Pierwotna kwota 
kosztorysowa obowiązkowej rekultywacji wysypiska 
wynosiła w 2009 roku ponad 600 tys. zł. Z uwagi na fakt 
wykorzystania istniejącego miejsca na składowanie 
materiałów z odwiertów w różnych miejscach w Polsce, 
koszt gminy jest symboliczny. W tym celu podpisana 
została umowa z firmą Max-Eko z Komornik, która na 
podstawie dokumentacji rekultywacji technicznej i biolo-
gicznej składowiska odpadów, opracowanej na zlecenie 
Gminy Opatówek przez firmę CONECO-BCE wykona 
pełen zakres prac, w tym: 
 

- ukształtowanie czaszy wysypiska 
- wykonanie warstwy rekultywacyjnej 
- wykonanie rowu odwadniającego 
- wykonanie studni odgazowujących 
- usypanie warstwy podglebia 
- przykrycie warstwą gleby urodzajnej 
- zadarnienie rekultywowanego terenu 
 

Planowany termin zakończenia wymienionych prac 
przewidziano na 2013 rok. 
 
Konserwacja rzeki Pokrzywnicy 
Pomiędzy Gminą Opatówek a Wielkopolskim Zarządem 
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu zostało
zawarte porozumienie dotyczące wspólnego wykonania 
w roku 2012 konserwacji cieków melioracji podstawowej 
- rzeki Pokrzywnicy. W ramach tego porozumienia 
gmina Opatówek wykonała w miesiącu sierpniu br. 
prace polegające na wykoszeniu skarp i dna rzeki 
Pokrzywnica wraz z wygrabieniem na odcinku 5 240 mb. 
Wartość wykonanych prac to kwota 9 980 zł.
Druga strona porozumienia, czyli WZMiUW wykona 
mechaniczne odmulenie koparko-odmularką cieku rzeki 
Pokrzywnica wraz z rozplantowaniem wydobytego 
urobku za kwotę 71 412,10 zł.

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

REALIZACJA PROJEKTÓW UNIJNYCH, 
POZYSKANE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE 

 

"Uczę się i bawię 2012" 
W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: 
IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 
gmina złożyła wniosek pn. "Uczę się i bawię 2012". 
Program skierowany jest do uczniów z klas I - III szkół
podstawowych. W gminie Opatówek znajdują się
4 szkoły podstawowe, w których kształci się 353 dzieci 
w klasach I-III (SP w Chełmcach - 55 dzieci, SP w Rajsku 
41 dzieci, SP w Tłokini Wielkiej - 37 dzieci, SP 
w Opatówku z filią w Cieni Drugiej i Sierzchowie - 
220 dzieci). 
 

Celem głównym projektu jest wsparcie indywidualnego 
rozwoju uczniów klas I-III, dostosowanie do zdiagnozo-
wanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich 
możliwości psychofizycznych, zapewnienie każdemu 
dziecku objętemu wsparciem oferty edukacyjno-wycho-
wawczo-profilaktycznej zgodnej z jego indywidualnymi 
potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi, 

stworzenie warunków umożliwiających i wspomaga-
jących indywidualną pracę z uczniem, zminimalizowanie 
specyficznych trudności w uczeniu się u 50% uczniów 
klas I-III szkół podstawowych. 
 

Efektem osiągniętym poprzez realizację projektu będzie 
doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne, organizacja 
zajęć dodatkowych wspierających indywidualizację
procesu dydaktycznego na podstawie opracowanych 
programów. Pomoc ta obejmie zajęcia dla dzieci 
z trudnościami w czytaniu i pisaniu, z trudnościami 
w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia 
logopedyczne, gimnastykę korekcyjną, zajęcia rozwija-
jące zainteresowania przyrodnicze, matematyczne, 
przyrodniczo-matematyczne. 
 

Całość zadania realizowanego w ramach tego programu 
zostanie sfinansowana z funduszy unijnych. W dniu 14 
września br. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu poin-
formował, że złożony przez gminę wniosek o dofinan-
sowanie projektu systemowego pn. "Uczę się i bawię
2012" przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną, tym 
samym został przyjęty do realizacji. Proponowana kwota 
dofinansowania wynosi 189 726,00 zł.

Modernizacja bazy rekreacyjno-turystycznej w Szałe
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013 działanie "Odnowa i rozwój wsi" gmina 
Opatówek złożyła wniosek pn. "Modernizacja bazy 
rekreacyjno - turystycznej w miejscowości Szałe, gmina 
Opatówek". Operacja wpłynie na poprawę jakości życia 
mieszkańców miejscowości Szałe poprzez stworzenie 
miejsca dla zaspokajania potrzeb w zakresie rekreacji, 
sportu oraz integracji. Dodatkowo inwestycja przyczyni 
się do zorganizowania czasu wolnego dzieciom i mło-
dzieży oraz do propagowania zdrowego trybu życia. 
Całkowity koszt operacji wynosi 749 506,23 zł. Wniosko-
wana kwota dofinansowania 457 016,00 zł

Zakres prac przewiduje: 
 

1. budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego o na-
wierzchni syntetycznej poliuretanowej i wymiarach 
22m x 46m przeznaczonego do gry w piłkę ręczną,
nożną, tenisa ziemnego, koszykówkę i siatkówkę;
boisko zostanie ogrodzone ogrodzeniem o wys. 4 m 
i wyposażone w sprzęt sportowy. 

2. budowę ogrodzonego placu zabaw dla dzieci wraz 
z wyposażeniem. 

3. remont istniejących nawierzchni ciągów pieszo-
jezdnych oraz budowę dodatkowych chodników. 

4. remont istniejącego budynku sanitariatów. 
5. umieszczenie wiat biesiadnych wraz ze stołami 

zewnętrznymi piknikowymi, ławkami parkowymi i ko-
szami na odpady stałe. 

6. remont ogrodzenia. 
 
Termin zakończenia operacji planowany jest na lipiec 
2013 r. W Wielkopolsce złożono 346 wniosków o dofi-
nansowanie. O przyznaniu dofinansowania zdecyduje 
komisja konkursowa. 
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Budowa sieci kanalizacji w Zdunach 
Na ukończeniu są prace przy budowie sieci kanalizacji 
sanitarnej w Zdunach realizowanej w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie: Podstawowe 
usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. 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 budo-
wlane 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.

6749m wraz z odgałęzieniami wprowadzonymi do 
granicy z posesją zainteresowanych. System kana-
lizacji grawitacyjnej przewidziano w technologii z rur 
PVC, uzbrojonych w studzienki systemowe z PVC 
średnicy 425mm oraz w miejscach węzłowych, we 
włazowe systemowe lub betonowe prefabrykowane 
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. Realizację prac pierw-
szego, na kwotę 1 012 873 zł, zakończono 3 listopada 
2011 roku. Koszt drugiego etapu to kwota 1 341 584 zł,
a zakres prac do wykonania w roku 2012 obejmuje: 
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 

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

1 295 m 
- budowę przepompowni ścieków przy ulicy Jana 

Pawła II 
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 zł.
Umowa została podpisana w dniu 15 lutego 2011 r. 
Inwestycją towarzyszącą temu zadaniu było wybudo-
wanie odcinka kanalizacji sanitarnej w Zdunach (ulic, 
które ze względów technicznych nie mogły był włączone 
do kanalizacji budowanej w ramach środków unijnych) 
i włączenie tego odcinka do kanalizacji sanitarnej miasta 
Kalisza. Wykonawcą tego zadania było Przedsiębiorstwo 
RAWO z Tuliszkowa za kwotę 107 334 zł.

Rewaloryzacja zabytkowego parku w Opatówku - 
wykonanie alejek parkowych "Dzika promenada" 
W ramach operacji w roku 2012 wykonano alejkę
parkową o nazwie "Dzika promenada" z zachowaniem 
naturalnej otuliny roślinnej, co było kolejnym etapem 

rewaloryzacji parku. W zakresie tego zadania wykonano: 
roboty pomiarowe i wyznaczenie trasy, roboty ziemne, 
profilowanie i zagęszczenie podłoża, podbudowę
z kruszywa, krawężniki. Prace wykonało, wyłonione 
w przetargu Przedsiębiorstwo Budowlane Walczak Sp.J. 
z Kalisza za kwotę 95 413,94 zł.

W następnych etapach powstaną nowe alejki, posta-
wione zostaną ławki prawie w całym parku. Powstanie 
również mostek, który połączy park z obiektem 
sportowym Orlik. W chwili obecnej zagospodarowanych 
jest 5 ha, a cały park liczy 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. 
 

Rekonstrukcja i odnowienie zabytkowego muru 
ogrodzeniowego przy tzw. "Domku gotyckim" przy 
ul. Kościelnej w Opatówku 
Celem projektu, którego realizacja obecnie trwa, jest 
pełna konserwacja techniczna i estetyczna muru 
ogrodzeniowego przy tzw. "Domku gotyckim" na ulicy 
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.

Dawny Opatówek na tablicach 
Dobiegła końca realizacja projektu pt. "Dawny Opatówek 
i jego mieszkańcy - fotografia i informacja na tablicach 
i na stronie internetowej". Jest to trzeci projekt opra-
cowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Braci 
Gillerów w Opatówku i realizowany przy wsparciu 
środków unijnych w ramach działania 413 "Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 
Wcześniej, dzięki udziałowi środków unijnych, w bramie 
przejazdowej biblioteki została wymieniona posadzka 
i wydano publikację o gminie Opatówek. 
 

W ramach ostatniego projektu zostało ustawionych, przy 
drodze do zabytkowego mostu w parku, naprzeciw 
wejścia do Gminnego Ośrodka Zdrowia, 8 kolorowych 
tablic, które odzwierciedlają najciekawsze i najważ-
niejsze wydarzenia, ludzi i instytucje dawnego 
Opatówka. Dodatkowo, w bramie przejazdowej biblio-
teki, stanęły 4 dwustronne tablice przedstawiające 
wybitnych opatowian. Przy projektowaniu wszystkich 
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tablic zostały wykorzystane fotografie gromadzone przez 
bibliotekę w Opatówku. 
Jednocześnie, w ramach projektu, została wzbogacona 
strona internetowa biblioteki www.biblioteka.opatowek.pl, 
na której w dziale "Fotografie" umieszczono wiele foto-
grafii dawnego Opatówka i opatowian. 
Mamy nadzieję, że zarówno tablice w parku i w biblio-
tece, jak i fotografie na stronie internetowej przybliżą 
mieszkańcom i turystom odwiedzającym Opatówek 
ciekawą i bogatą historię naszego "Miasteczka Róży
Wiatrów". 
 

Odnowienie centrum wsi Opatówek poprzez zagos-
podarowanie skweru przy Placu Wolności 
Zakończone zostały prace przy realizacji tego zadania, 
które w efekcie podniosło walory estetyczne i atrak-
cyjność centrum miejscowości oraz poprawiło jej 
wizerunek. 

 

Celem projektu było odnowienie centrum miejscowości 
i zagospodarowanie skweru przy Placu Wolności tak, 
aby stanowił wizytówkę miejscowości. W ramach tego 
projektu wykonano liczne nasadzenia z zachowaniem 
zieleni istniejącej. Zakres prac przewidywał: rozścielenie 
kory sosnowej, nasadzenie form piennych drzew liścias-
tych (magnolii) i iglastych (daglezja), krzewów liściastych 
(azalie, różaneczniki i róże) i iglastych (cis pośredni), 
założenie trawników, wysadzenie bylin i instalację sys-
temu nawadniającego. Kwota projektu: 50 205 zł, uzys-
kana kwota dofinansowania zewnętrznego: 36 337 zł.

Projekt "NIE!!! PRZEMOCY W RODZINIE" 
Projekt ten realizowany jest przez Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku w okresie od 
01.09.2012r. do 15.12.2012r., a współfinansowany przez 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach 
Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samo-
rządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciw-
działania Przemocy w Rodzinie". Łączny koszt projektu 
wynosi 14 630 zł. Z kwoty tej Ministerstwo Pracy i Polityki 

Społecznej przyznało gminie Opatówek 10 900 zł.
Pozostałe środki w wys. 3 730 zł dofinansowuje gmina 
Opatówek. Projekt skierowany jest dla osób ze środo-
wiska lokalnego, głównie dla rodzin (rodziców i mło-
dzieży) zagrożonych zjawiskiem przemocy. 
 

Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji 
rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie 
poprzez stworzenie wsparcia i profesjonalnej pomocy 
zmierzającej do zwiększenia dostępności i skuteczności 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
 

Projekt realizowany jest poprzez: rozpowszech-
nianie i pogłębianie wiedzy na temat przemocy 
w rodzinie w formie ulotek i plakatów, przeprowadzenie 
badań ankietowych dla młodzieży ze szkół gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych z terenu gminy Opatówek, 
zorganizowanie warsztatów specjalistycznych i wywia-
dówek dla rodziców w szkołach gimnazjalnych z terenu 
gminy. Wszystkie zajęcia prowadzone będą przez 
specjalistów od spraw przemocy w rodzinie. Ponadto 
w ramach projektu, dnia 29.09.2012 r. zorganizowany 
zostanie Integracyjny Rajd Rowerowy dla społeczności 
lokalnej wraz z organizacją wspólnych zabaw z elemen-
tami edukacyjnymi dotyczącymi zwiększenia świado-
mości problemu przemocy oraz przełamywaniu mitów 
i stereotypów na temat przemocy. Uwieńczeniem 
działań w ramach projektu będzie organizacja Mini 
Konferencji podsumowującej realizację projektu. 
 

Wierzymy, że działania podjęte w ramach pro-
jektu przyniosą pozytywne efekty i osiągną zamierzone 
cele oraz będą miały wpływ na podniesienie poziomu 
wiedzy i świadomości społeczeństwa lokalnego w zakre-
sie radzenia sobie z przemocą, uwrażliwią mieszkańców 
gminy na zjawiska przemocy, upowszechnią informacje 
dotyczące możliwości uzyskania pomocy ze strony 
odpowiednich służb i instytucji oraz zwiększą umie-
jętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. 
 

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 który pozyskał środki z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki. 
 
Termin realizacji projektu 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r. 
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

''Dać Szansę Młodym'' 
 

Działanie VII. Promocja integracji społecznej 
7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 

7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 
przez ośrodki pomocy społecznej 

 

Już po raz piąty Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Opatówku rozpoczął edycję zajęć dla 
młodzieży uczącej się w ramach projektu systemowego 
"Dać Szansę Młodym", na które pozyskał środki 
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w łącznej kwocie 
139.920,59 zł. Projekt ma na celu rozwój osobowy 
i edukacyjny młodzieży zagrożonej wykluczeniem 
społecznym z Gminy Opatówek poprzez pracę
z pracownikami socjalnymi, psychologiem, pedagogiem, 
terapeutą, doradcą zawodowym, socjologiem, informa-
tykiem, instruktorem gospodarstwa domowego, a od 
września br. przewidziane są zajęcia w zakresie 
przedmiotów ścisłych i języków obcych. Dodatkowym 
wsparciem dla beneficjentów i ich rodzin będzie pomoc 
asystenta rodzinnego. W projekcie udział bierze 12 
beneficjentów - młodzież w wieku 15-25 lat (7 chłopców 
i 5 dziewcząt, w tym dwie osoby niepełnosprawne). 
Rekrutacji uczestników dokonał Kierownik GOPS 
w Opatówku przy współpracy Koordynatora projektu 
uwzględniając zasadę równych szans. 

Uczestnicy biorą aktywny udział w zajęciach 
indywidualnych i grupowych. W celu integracji, pogłę-
bienia zainteresowań, poznania nowych, ciekawych 
miejsc zostanie zorganizowana trzydniowa wycieczka 
edukacyjno - profilaktyczna. 

Podczas zajęć w ramach w/w projektu uczest-
nicy korzystają z organizowanego poczęstunku. Uwień-
czeniem projektu będzie wspólne spotkanie podsumo-
wujące w formie kolacji wigilijnej, na którym beneficjenci 
otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach. 
Mamy nadzieję, że działania podjęte w projekcie 
przyniosą pożądany efekt na zmianę postaw, aktywności 
i zwiększenia motywacji do samodzielnych działań przy 
wkraczaniu w dorosłe życie. Termin realizacji projektu: 
01.01.2012 r. - 31.12.2012 r. 
 

AWANSE ZAWODOWE NAUCZYCIELI 
 

Jednym z zasadniczych elementów kariery nau-
czycielskiej jest awans zawodowy, który wprowadzony 
został przez znowelizowaną Kartę Nauczyciela. Nauczy-
ciele mają więc nadawane stopnie: stażysty, kontrak-
towego, mianowanego i dyplomowanego. Możliwość 
osiągania kolejnych szczebli, w systemie awansu, wiąże
się z ciągłym podnoszeniem swoich kompetencji 
zawodowych i ciągłym doskonaleniem warsztatu pracy. 
Warunkiem nadania nauczycielowi kolejnego szczebla 
awansu zawodowego jest odbycie stażu zakończonego 
pozytywną oceną dorobku zawodowego nauczyciela 
oraz: 
- w przypadku nauczyciela stażysty - uzyskanie ak-

ceptacji komisji kwalifikacyjnej po przeprowadzonej 
rozmowie, 

- w przypadku nauczyciela kontraktowego - zdanie 
egzaminu przed komisją egzaminacyjną,

- w przypadku nauczyciela mianowanego - uzyskanie 
akceptacji komisji kwalifikacyjnej. 

Staż, w przypadku ubiegania się o awans na 
stopień nauczyciela kontraktowego, trwa 9 miesięcy, 
natomiast na nauczyciela mianowanego i nauczyciela 
dyplomowanego - 2 lata i 9 miesięcy. W okresie stażu
nauczyciel realizuje, zatwierdzony przez dyrektora 
placówki, własny plan rozwoju zawodowego. Po zakoń-
czeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi sprawoz-
danie z realizacji planu. Nauczycielowi stażyście i nau-
czycielowi kontraktowemu odbywającemu staż dyrektor 
przydziela opiekuna spośród nauczycieli mianowanych 
lub dyplomowanych. Opiekun stażu jest zobowiązany do 
udzielania nauczycielowi wszelkiej pomocy w przygo-
towaniu i realizacji planu rozwoju zawodowego oraz 
opracowania projektu oceny dorobku zawodowego 
nauczyciela za okres stażu. 

Oceny dorobku zawodowego nauczyciela za 
okres stażu dokonuje dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę
stopień realizacji planu rozwoju zawodowego nauczy-
ciela. Komisje kwalifikacyjne lub egzaminacyjne podej-
mują odpowiednio postępowanie kwalifikacyjne lub 
egzaminacyjne, na wniosek zainteresowanego nauczy-
ciela. Na organie prowadzącym szkoły spoczywa 
obowiązek przeprowadzenia postępowania egzamina-
cyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. W skład 
gminnej komisji wchodzą:
- przedstawiciel organu prowadzącego, jako przewod-

niczący komisji, 
- przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego, 

czyli kuratorium oświaty, 
- dwaj eksperci z listy Ministerstwa Edukacji Naro-

dowej, 
- dyrektor szkoły oraz, na życzenie nauczyciela, 

przedstawiciel związku zawodowego. 
W tym roku, w sesji letniej, 8 nauczycieli 

kontraktowych zdało egzamin i w jego wyniku otrzyma 
akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Są to 
następujące osoby: 
Pani Anna Smolicka - nauczycielka języka polskiego 
Pani Joanna Kupczyk - nauczycielka wychowania fizycz-
nego, obie ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Kuso-
cińskiego w Opatówku, 
Pani Magdalena Janik - nauczycielka religii i plastyki, 
Pani Karolina Gaworkiewicz - nauczycielka języka nie-
mieckiego, 
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Ksiądz Arkadiusz Wysota - nauczyciel religii, 
Pan Arkadiusz Stach - nauczyciel wychowania fizycz-
nego, wszyscy z Gimnazjum im. Agatona i Stefana 
Gillerów w Opatówku 
Pan Mariusz Maciaszek - nauczyciel matematyki, fizyki 
i informatyki z Zespołu Szkół w Rajsku 
Pan Rafał Mroziński - nauczyciel matematyki, fizyki 
i informatyki z Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej. 

Wszystkim mianowanym nauczycielom serdecz-
nie gratulujemy i życzymy dalszego pomyślnego rozwoju 
po ścieżkach awansu zawodowego. 
 

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

DOŻYNKI GMINNE 2012 
 

Kolejny rok ciężkiej pracy rolników w naszej 
gminie został podsumowany wspólną, radosną zabawą,
stoiskami pełnymi różnorodnych poczęstunków, atrak-
cjami dla dzieci i dorosłych. Tak w skrócie można opisać
niedzielne dożynkowe spotkanie. 

Na Dożynki Gminne 2012 zaprosili: gospodarze 
- Wójt Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki i Prze-
wodniczący Rady Gminy Paweł Bąkowski, Komitet 
Organizacyjny pod przewodnictwem Sekretarza Gminy 
Krzysztofa Dziedzica i Dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury Mieczysławy Jaskuły oraz Starostowie tego-
rocznych dożynek - Agnieszka Janiak z Cieni Drugiej 
i Waldemar Wosiek z Modły. Pani Agnieszka prowadzi 
z mężem Dariuszem gospodarstwo rolne o pow. 35 ha, 
na którym dominują 2 kierunki produkcji: chów trzody 
chlewnej oraz uprawa warzyw szklarniowych. Pan Wal-
demar wraz z żoną Agnieszką prowadzi gospodarstwo 
sadownicze, w którym na 13,5 hektarach uprawiane są
owoce. 

Uroczystości rozpoczęły się wejściem pocztów 
sztandarowych Ochotniczych Straży Pożarnych z Opa-
tówka, Chełmc, Cieni Pierwszej, Cieni Drugiej, 
Michałowa Drugiego, Sierzchowa, Tłokini Wielkiej 
i Zdun. Po nich na plac weszły kolejno delegacje 
poszczególnych sołectw z wieńcami dożynkowymi 
symbolizującymi obfitość plonów. Tego roku wieńce 
przygotowały wsie: Borów, Chełmce, Cienia Folwark, 
Cienia Druga, Cienia Pierwsza, Dębe-Kolonia, Józefów, 
Michałów Drugi, Michałów Trzeci, Opatówek, Rajsko, 
Sierzchów, Szałe, Szulec, Tłokinia Kościelna, Tłokinia 
Wielka. Muzyczną oprawę zapewniła i dała krótki 
koncert orkiestra dęta z OSP w Tłokini Wielkiej pod 
dyrekcją p. Józefa Czerniaka. 

O godzinie 15.00 rozpoczęła się polowa msza 
święta w intencji rolników, celebrowana przez ks. prałata 
Władysława Czamarę. We mszy św. oraz części obrzę-
dowej dożynek, wspólnie z rolnikami, gospodarzami 
i mieszkańcami gminy, wzięli udział przybyli tego dnia 
goście: senator Witold Sitarz, poseł Leszek Aleksan-
drzak, Przewodniczący Rady Powiatu Mieczysław 
Łuczak, radni gminy Opatówek na czele z Przewodni-
czącym Pawłem Bąkowskim i wiceprzewodniczącymi 
Wojciechem Pokojowym i Markiem Szlenkierem, sołtysi 
wsi oraz dyrektorzy placówek oświatowych z terenu 
gminy. Po mszy, okazały bochen chleba wypieczony 
specjalnie na to święto, Wójtowi Gminy Sebastianowi 
Wardęckiemu przekazali Starostowie dożynek. 

Wójt Gminy - w imieniu gospodarzy - powitał
gości, rolników i ich rodziny oraz mieszkańców naszej 
gminy, a także podziękował za dorodny bochen chleba 
wypieczony z tegorocznej mąki, którym to chlebem Wójt 
Gminy, Przewodniczący Rady Gminy razem ze Staros-
tami dożynek częstowali wszystkich zgromadzonych. 
W swoim wystąpieniu Wójt podkreślił jak ważna i ciężka 
jest praca rolników i jak ważne jest sprawiedliwe 
dzielenie się jej owocami, zwłaszcza teraz, gdy tak wielu 
ludziom brakuje pracy. 

Również przemawiający goście oraz ci, którzy 
ze względu na swoją nieobecność przysłali listy okolicz-
nościowe, podkreślili wagę pracy rolników, sadowników, 
hodowców oraz konieczność jej poszanowania i podzię-
kowania za ich całoroczny trud. Takie listy na ręce Wójta 
Gminy przesłali: Biskup Kaliski Stanisław Napierała, 
posłowie: Andrzej Dera, Józef Racki, Adam Rogacki, 
Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek, Marszałek Woje-
wództwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, członek 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Gra-
bowski, radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
Barbara Nowak oraz wójtowie zaprzyjaźnionych gmin: 
Maria Krawiec z Liskowa, Krzysztof Niedźwiedzki 
z Brzezin i Andrzej Miklas z Koźminka. 

Uroczyście zostały wręczone odznaczenia "Za-
służony dla Rolnictwa", które na wniosek Przewodni-
czącego Rady Powiatu Mieczysława Łuczaka, przyznał
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W ten sposób uhono-
rowanych zostało 4 rolników: Antoni Gryczyński z Boro-
wa, Andrzej Knop z Porwit, Maciej Wawrzyniak z Jani-
kowa oraz Eugeniusz Wojtaszek z Michałowa Drugiego. 
Odznaczenia wręczył Przewodniczący Rady Powiatu 
i Wójt Gminy. 
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Po zakończeniu części oficjalnej dożynek na 
uczestników czekała już tylko zabawa i muzyka oraz 
wiele innych atrakcji. Niespodziewanie wielkim zainte-
resowaniem cieszyły się stoiska promocyjne wystawione 
przez sołectwa. A królowały na nich kiełbasy, chleb ze 
smalcem i ogórkiem, przetwory, owoce, warzywa, żurki, 
bigosy, prażuchy ze skwarkami i kapustą zasmażaną,
ciasta, napoje tłoczone ze świeżych owoców oraz wiele 
innych przysmaków. Przed każdym stoiskiem gromadzili 
się goście zarówno po to, aby degustować potrawy, jak 
i po to, by podziwiać wymyślne i zabawne dekoracje 
straganów. 

Na plac, gdzie odbywały się dożynkowe 
uroczystości zawitali także motocykliści na swych 
ryczących maszynach. Grupa ta, pod nazwą "Czarny 
Orzeł", tworzy się w gminie Opatówek skupiając
miłośników jednośladów. Członkowie tej grupy zgodzili 
się wziąć udział w akcji charytatywnej zainicjowanej 
przez Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej. 
Celem tej akcji było zbieranie środków finansowych na 
rehabilitację 17 letniej Melanii, mieszkanki naszej gminy, 
która uległa wypadkowi. Dlatego każdy chętny mógł
skorzystać z przejażdżki motocyklem po wrzuceniu do 
puszki symbolicznego datku. 

Na scenie swoje umiejętności taneczne zapre-
zentowały dziewczęta z zespołu CDN. Zaśpiewali dla 
nas także finaliści Międzygminnego Festiwalu Piosenki 
Dziecięcej i Młodzieżowej - Gabrysia Michalak ze Szkoły
Podstawowej w Opatówku, Martyna Kołodziejczyk, 
Karolina Żarnecka, Dominik Niklas i Hubert Wojtaszek 
z Gimnazjum w Opatówku, Mariusz Kasprzak i Patryk 

Olejniczak - absolwenci opatóweckiego gimnazjum oraz 
Ania Dziedzic ze szkoły w Rajsku. 

Równolegle z występami na scenie, odbywał się
turniej sołectw, w którym zawodnicy zmagali się w takich 
konkurencjach jak rzut gumowcem, wyścig w workach 
czy dojenie krowy. Wyniki tego turnieju, a także kon-
kursu bokserskiego zostały przedstawione w wieczor-
nym podsumowaniu. Nagrody w turnieju sołeckim 
wręczał Wójt Gminy oraz Przewodniczący Rady Gminy, 
a wyniki przedstawiały się następująco: I miejsce 
Tłokinia Wielka, II miejsce Chełmce, III miejsce 
Michałów Trzeci, IV miejsce Szulec, V miejsce 
Sierzchów, VI miejsce Józefów. Nagrodą dla zwycięzcy 
był puchar i rower, miejsca I-III otrzymały grill, węgiel do 
grilla i kiełbasę, miejsca IV-VI otrzymały zestawy piłek 
sportowych. 

Nagrody w konkursie bokserskim wręczył jego 
organizator i pomysłodawca - mistrz świata w kick-
boxingu Mariusz Ziętek z Brzezin. Zwycięzca - Konrad 
Kraszkiewicz otrzymał rękawice bokserskie z autogra-
fem mistrza, medal i czapkę klubową. Pozostałe miejsca 
zajęli i nagrody otrzymali: w kategorii kobiet - Anita 
Stawiraj i Maria Cieślik oraz w kategorii mężczyzn - 
Mateusz Cieślak i Marcin Olejnik. 

Wieczorem, na scenie królowała piosenka 
ludowa i rozrywkowa, w wykonaniu zespołu MODELSI. 
Wykonawcy swoimi aranżacjami porwali wielu uczest-
ników do tańca. Na zakończenie z recitalem wystąpił
Sławek Lisowski - aktor, piosenkarz i tancerz, uczestnik 
i laureat wielu konkursów i festiwali. Imprezę dożynkową
zakończył pokaz sztucznych ogni, który wielobarwnymi 
pióropuszami rozświetlił niebo nad Opatówkiem. 

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim 
osobom, które pomogły w przygotowaniu i realizacji 
święta Dożynek Gminnych 2012. 
 

Delegacje wsi wnoszące wieńce dożynkowe:
Borów - Zbigniew Janik, Jarosław Salamon, Henryk 
Słowiński, Bogusław Sowa 
Chełmce - Dorota Owsiana, Anna Juszczak, Maria 
Juszczak, Janina Łazarek 
Cienia Folwark - Małgorzata Łańduch, Wojciech 
Łańduch, Władysława Pospieszyńska, Zbigniew 
Jakubczak 
Cienia Pierwsza - Karol Chrystek, Andrzej Janiak, Józef 
Salamon, Wojciech Stępień
Cienia Druga - Jan Spież, Katarzyna i Wojciech Klińscy 
Dębe-Kolonia - Maria Pytlińska, Grażyna Klimińska, 
Aneta Osuch 
Józefów - Alina Paceś, Halina Skutecka, Anna Chudaś,
Dorota Nieborak 
Michałów Drugi - Zofia Wietrzych, Urszula Włodarz, 
Dariusz Gibus, Paweł Kopeć
Michałów Trzeci - Anna Janiak, Marta Janiak, Paweł
Jaśkiewicz, Mariusz Jaśkiewicz 
Opatówek - Jolanta i Artur Matysiakowie 
Rajsko - Anna Antczak, Janina Dziedzic 
Sierzchów - Żaneta Humelt, Anna Humelt, Tomasz 
Humelt, Sławomir Jaszek, Stanisław Suchecki 
Szałe - Ryszard Brodziak 
Szulec - Honorata i Sławomir Maniowie, Renata 
i Grzegorz Mańkowie 
Tłokinia Kościelna - Hieronim Konopiński, Maria Bazela, 
Anna Broczek, Krzysztof Konopiński, Andrzej Borwik 
Tłokinia Wielka - Sara Olejniczak, Kinga Małecka 
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Stoły promocyjne przygotowali: rada Sołecka Wsi 
Borów, Sołectwo Chełmce, Sołectwo Cienia Druga, 
Sołectwo Dębe-Kolonia, Rada Sołecka Wsi Józefów 
wraz z mieszkańcami wsi, Sołectwo Michałów Drugi 
z KGW i OSP w Michałowie Drugim, Sołectwo Michałów 
Trzeci oraz radny Dariusz Jaśkiewicz, KGW Opatówek 
z radnymi: Marleną Kiermas-Gruszką, Pawłem Bąkow-
skim, Jarosławem Gaderą, Mariuszem Małoburskim 
i Wojciechem Pokojowym, Sołectwo Rajsko z KGW 
w Rajsku, Sołtys Wsi Sierzchów, Sołectwo Szulec, 
Sołectwo Tłokinia Wielka. 
 

Sponsorami tegorocznych dożynek byli:
Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej Oddział w Opatówku 
"Lidia" Horti Logistic, p. Mirosław Gimla, Opatówek 
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Opa-
tówku 
Firma RECO, p. Remigiusz Kaźmierczak, Opatówek 
FPH BLUE, p. Konrad Bendykowski, Trojanów 
PHU Skup i Sprzedaż Złomu, p. Romuald Drobnik, 
Opatówek 
Jutrzenka Colian Sp. z o.o. w Opatówku 
Zakład Cukierniczy, p. Jadwiga Mencel, Opatówek 
Państwo Ilona i Zbigniew Wojtaszczykowie, Tłokinia Mała
Państwo Maria i Zbigniew Dybiochowie, Chełmce 
PPHU KRIS, p. Krystyna Olczak, Opatówek 
Państwo Irena i Wacław Chojnaccy, Opatówek 
Agencja PZU, p. Dorota Poniatowska, p. Katarzyna 
Poniatowska 
Państwo Aleksandra i Eligiusz Wszędobyłowie, Rajsko 
Piekarnia Staropolska, Benedykt Owczarek, Iwanowice 
Państwo Janina i Mieczysław Wangowie, Nędzerzew 
Pani Elżbieta Sowa, Chełmce 
Pan Jan Fibingier, Tłokinia Mała
Pan Karol Jopek, Kalisz Winiary 
Państwo Maria i Ryszard Prusowie, Cienia Pierwsza 
Pan Józef Fibingier, Opatówek 
 

Zapraszamy do obejrzenia szczegółowej galerii zdjęć na 
stronie www.opatowek.pl oraz w gablocie Urzędu Gminy 
w Opatówku. 
 

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

DOŻYNKI POWIATOWO - GMINNE 
 

Tegoroczne Dożynki Powiatowo-Gminne odbyły
się 15 sierpnia w ośrodku rekreacyjnym w Szwacinie 
w gminie Godziesze Wielkie. Delegacje ze wszystkich 
sołectw gminy Godziesze i gmin powiatu kaliskiego 
przygotowały blisko 40 wieńców dożynkowych, chlebów 
i darów żniwnych. W Powiatowych Dożynkach udział
wzięli parlamentarzyści: senator Andżelika Możdża-
nowska i poseł Adam Rogacki, przedstawiciele władz 
województwa, wojewódzkich instytucji, włodarze gmin 
powiatu kaliskiego, oraz służby mundurowe. 

W uroczystościach dożynkowych uczestniczyła
również delegacja z gminy Opatówek. Wieniec dożyn-
kowy wykonany przez mieszkańców wsi Michałów 
Pierwszy i Michałów Drugi niosła delegacja naszej 
gminy w składzie: Mieczysława Jaskuła - dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku, Daniela Miś,
Maria Pawelec, Antoni Gryczyński i Antoni Wardziak. 

Uroczystości Dożynek Powiatowo-Gminnych 
rozpoczęły się mszą świętą w kościele parafialnym 
w Godzieszach, po niej uroczysty korowód, niezwykle 
rozbudowany i barwny, przejechał do ośrodka rekrea-

cyjnego w Szwacinie. Korowód dożynkowy tradycyjnie 
prowadzili motocykliści. 

Starostowie dożynek przekazali chleb wypie-
czony z tegorocznych zbiorów gospodarzom dożynek 
Staroście Kaliskiemu Krzysztofowi Nosalowi oraz wój-
towi Gminy Godziesze Wielkie Józefowi Podłużnemu, 
aby dzielili go sprawiedliwie, tak by nikomu go nie 
zabrakło. 

Część artystyczną podczas uroczystości zapew-
niła orkiestra dęta OSP Godziesze, Kapela Liskowianie 
oraz chór szkolny dzieci i młodzieży ze szkół godzies-
kich pod kierownictwem Izabeli Woszczek. Uroczystości 
zakończył występ Mirosława Jędrowskiego oraz pokaz 
sztucznych ogni. 
 

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

DOŻYNKOWY OBJAZD 
POWIATU KALISKIEGO 

 

Po raz trzynasty w dniu Powiatowego Święta 
Plonów - 15 sierpnia - wystartował Dożynkowy Objazd 
Powiatu Kaliskiego wzorowany na historycznych zasa-
dach wyścigów objazdowych Królestwa Polskiego. Jest 
to swego rodzaju zbiorowa sztafeta kolarska, w której 
biorą udział amatorzy kolarstwa. 

Trasę długości 174,2 km, przebiegającą wokół
powiatu kaliskiego, podzielono na 12 odcinków do 
pokonania przez amatorów kolarstwa z poszczególnych 
miast i gmin, przy poszanowaniu przepisów Kodeksu 
Drogowego, w warunkach otwartego ruchu drogowego 
na całej trasie przejazdu. Pierwszy Objazd Dożynkowy 
wystartował w 2000 roku podczas Dożynek Powia-
towych w Koźminku. Do tej pory, w skrupulatnie prowa-
dzonym indeksie uczestników, zaistniało 426 nazwisk. 
Byli wśród nich senatorowie, posłowie, wójtowie. Do tej 
pory w ramach Objazdów Dożynkowych uczestnicy 
pokonali ponad 2000 km po drogach wokół powiatu 
kaliskiego. Obsługę logistyczną zapewniły wyznaczone 
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osoby z grona Kaliskiej Sztafety Cyklistów, od lat 
propagującej w Polsce aktywne formy rekreacji na 
rowerze. 

W tym roku w objeździe wystartowało ponad 
100 uczestników. Co roku organizuje go i prowadzi 
Bronisław Krakus. Tradycyjnie, jako pierwsi wystartowali 
gospodarze Dożynek Powiatowych - cykliści z gminy 
Godziesze Wielkie. Starosta Kaliski Krzysztof Nosal, 
w towarzystwie Wójta Gminy Józefa Podłużnego 
i amatorów kolarstwa z gminy Godziesze Wielkie, wys-
tartował po raz szósty. Za organizację XIII Objazdu 
Dożynkowego z ramienia gminy Opatówek odpowie-
dzialni byli Emilia Ludwiczak z Urzędu Gminy 
w Opatówku oraz Krzysztof Dziedzic - Sekretarz Gminy 
Opatówek. 
 

Kierownicy grupy cyklistów z Opatówka:
Wojciech Pokojowy - radny gminy Opatówek 
Mariusz Małoburski - radny gminy Opatówek z córką
Agatą
Bogdan Marszał - prezes Zarządu Oddziału Gminnego 
OSP RP 
 

Pozostali uczestnicy objazdu:
Piotr Juszczak - radny gminy Opatówek 
Jarosław Gadera - radny gminy Opatówek z synami 
Jankiem i Szymonem 
Honorata Małoburska 
Monika Jarczewska 
Alicja Jarczewska 
Paweł Jarczewski 
Wiesława Kołacińska 
Jacek Kołaciński 
Zofia Grabowska 
Stanisław Grabowski 
Dariusz Grabowski 
Ewa Durnaś
Piotr Durnaś
Anna Pawłowska 
Wiesław Baran - Komendant Gminny OSP 
Edward Młynarczyk 
Tadeusz Sobieraj 
Marta Łazarek 
Michał Marciniak 
Oliwia Felczerek 
Krzysztof Karolewski 
 

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

WIADOMOŚCI STRAŻACKIE 
 
JUBILEUSZ 50-LECIA OSP W MICHAŁOWIE DRUGIM 
 

Ósmego lipca br. strażacy z Ochotniczej Straży
Pożarnej w Michałowie Drugim obchodzili piękny 
jubileusz 50-lecia istnienia. W uroczystościach uczest-
niczyły poczty sztandarowe jednostek OSP z gminy 
Opatówek oraz z OSP w Marcjanowie i OSP w Krowicy 
Zawodniej, mieszkańcy i zaproszeni goście, a wśród 
nich: poseł Leszek Aleksandrzak, Starosta Kaliski 
Krzysztof Nosal, Przewodniczący Rady Powiatu 
Mieczysław Łuczak, radny powiatu Benedykt Owczarek, 
ks. prałat Władysław Czamara oraz Wójt Gminy 
Opatówek Sebastian Wardęcki. Podczas uroczystości 
prezes Związku Powiatowego OSP RP Krzysztof Nosal 
przekazał jednostce w Michałowie Drugim nowo 
ufundowany sztandar. 

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Woje-
wódzkiego Województwa Wielkopolskiego z kwietnia 
2012 roku, Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa 
odznaczeni zostali: złotym medalem - Dh Paweł Kopeć,
srebrnym medalem - Dh Wojciech Jaśkiewicz i Dh Maciej 
Wietrzych. Ponadto 35 druhów zostało odznaczonych za 
wysługę lat, w tym za 50 lat służby - 9 druhów. 
 
JUBILEUSZ 100-LECIA OSP W CHEŁMCACH 
 

W niedzielę 16 września br. odbyły się obchody 
Jubileuszu 100-lecia powstania OSP w Chełmcach oraz 
90-lecia powstania Orkiestry Dętej. Obchody rozpoczęły
się mszą świętą w intencji OSP w kościele parafialnym 
w Chełmcach. Po niej przemaszerowano pod remizę
strażacką, gdzie nastąpiła dalsza część uroczystości. 
Po podniesieniu flagi państwowej na maszt delegacja 
strażaków złożyła kwiaty przed obeliskiem upamiętnia-
jącym poległych i zmarłych strażaków z jednostki. 
Następnie, zaproszonych gości uroczystości powitał
Jarosław Budka, prezes OSP w Chełmcach, który 
odczytał także najważniejsze zapisy z kroniki. 

Obecnie OSP w Chełmcach liczy 107 członków. 
Mieszkańcy Chełmc i Wolicy od pokoleń pełnią bezinte-
resowną służbę w ochronie życia, zdrowia, mienia, 
środowiska, tradycji i kultury narodowej. Zawsze gotowi - 
w dzień i w nocy, w niedzielę i święta - nieść pomoc. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Chełmcach otrzy-
mała Złoty Znak Związku OSP RP. Jest to najwyższe 
odznaczenie w polskim ochotniczym pożarnictwie. 
Nadawane jest członkom OSP, działaczom Związku 
OSP RP, jak również wyróżniającym się strażom 
pożarnym, o co najmniej 100-letnim stażu za długo-
letnią, aktywną działalność i wybitne zasługi dla ochrony 
przeciwpożarowej. Złoty Znak Związku OSP RP wręczył
Krzysztof Grabowski wiceprezes Zarządu Oddziału
Wojewódzkiego ZOSP RP. 

W skład pocztu sztandarowego weszli: Dowódca 
pocztu - druh Dawid Owczarek, Sztandarowy pocztu - 
druh Dawid Ziąbka, Asystujący pocztu - druh Janusz 
Wojtaszek. 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmcach 
przyznano również odznakę Za Zasługi dla Wojewódz-
twa Wielkopolskiego za 100-letnią, aktywną działalność 
na rzecz ochrony przeciwpożarowej i poprawy bezpie-
czeństwa mieszkańców powiatu kaliskiego oraz udział
w walce z powodzią i usuwaniem jej skutków. 

Życzenia 100-letniej już jednostce złożyli m.in. 
poseł Leszek Aleksandrzak, członek Zarządu Woje-
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wództwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, który 
składał życzenia również w imieniu prezesa Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Stefana Mikołaj-
czaka, Starosta Kaliski Krzysztof Nosal i jednocześnie 
prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP 
w Kaliszu, przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego 
Mieczysław Łuczak, Wójt Gminy Opatówek Sebastian 
Wardęcki wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy 
Pawłem Bąkowskim i radnym Piotrem Juszczakiem, 
Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Kaliszu bryg. 
Marek Burzyński, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego 
ZOSP RP w Opatówku Bogdan Marszał oraz Dyrektor 
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Chełmcach Tomasz 
Mikucki. 

Po odznaczeniu zasłużonych strażaków, prezes 
OSP w Chełmcach podziękował za wielkie zaangażo-
wanie sponsorom. Oprócz prywatnych firm statuetki 
i podziękowania otrzymała Wielkopolska Izba Rolnicza 
oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gos-
podarki Wodnej w Poznaniu. Z okazji jubileuszu odsło-
nięto pamiątkową tablicę na froncie budynku strażnicy 
OSP. Fundatorami tablicy są pp. Jacek i Wioleta 
Bzdyrkowie. 

W uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju 
i umacniania Związku stosownymi uchwałami wyróżnieni 
zostali: 
 

Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP 
RP medalem honorowym im. Bolesława Chomicza 
odznaczony został druh Stanisław Jabłoński. 
 

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
Województwa Wielkopolskiego Związku OSP RP Złotym 
medalem "Za zasługi dla pożarnictwa" odznaczeni 
zostali druhowie: 
Andrzej Borwik 
Jacek Juszczak 
Tomasz Krzywda 
Alojzy Matysiak 
Kazimierz Tułacz 
 

Srebrnym medalem "Za zasługi dla pożarnictwa" 
odznaczeni zostali druhowie: 
Sabina Banach 
Maria Juszczak 
Teresa Łazarek 
Agnieszka Malkowska 
Elżbieta Sowa 
Krystyna Tułacz 
Kazimierz Juszczak 
Sławomir Marciniak 
 

Brązowym medalem "Za zasługi dla pożarnictwa" 
odznaczeni zostali druhowie: 
Małgorzata Borwik 
Grażyna Kliber 
Marta Łazarek 
Małgorzata Ratajczyk 
Jarosław Budka 
Sylwester Juszczak 
Grzegorz Juszczak 
Marcin Juszczak 
Dawid Owczarek 
Wojciech Ratajczyk 
 

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego 
Związku OSP RP w Kaliszu Odznaką Strażak Wzorowy 
wyróżnieni zostali: 
Daniel Bąkowski 
Łukasz Frankowski 
Dawid Ziąbka 
 

Złotą Odznaką Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej 
uhonorowani zostali: 
Dominika Banach 
Aleksandra Krzywda 
Joanna Krzywda 
Patrycja Łazarek 
Olga Matysiak 
Joanna Mikusińska 
Marta Owczarek 
Adrian Bukwa 
Dominik Kliber 
Tomasz Sobczak 
Mikołaj Tułacz 
 

Srebrną Odznaką Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej 
uhonorowani zostali: 
Agnieszka Frankowska 
Patrycja Kaczmarek 
Paulina Kaleta 
Anna Kaleta 
Weronika Kaleta 
Daria Kliber 
Aleksandra Kulawinek 
Maria Krzywda 
Aleksandra Michalska 
Agata Wardęga 
Radosław Chrystek 
Szymon Jurga 
Piotr Kaleta 
Mateusz Krzywda 
Kamil Łazarek 
Szymon Piękny 
 

Brązową Odznaką Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej 
uhonorowani zostali: 
Marlena Bąkowska 
Natalia Frankowska 
Maria Kaleta 
Julia Mikusińska 
Dominika Molka 
Aleksandra Owczarek 
Justyna Szewc 
Kinga Ślesicka 
Jonasz Chrystek 
Dawid Jędraszczyk 
Sylwester Owczarek 
Eryk Pawlak 
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Rafał Skurczak 
Jakub Wolski 
 

Na wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu Kalis-
kiego, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław 
Kalemba przyznał Odznaki Honorowe "Zasłużony dla 
Rolnictwa" dla następujących osób: 
Tadeusz Banach 
Henryk Juszczak 
Tadeusz Kapitaniak 
Teresa Łazarek 
Henryk Łazarek 
Henryk Owczarek 
Elżbieta Sowa 
 

Po części oficjalnej wszyscy mieszkańcy z terenu 
Chełmc i Wolicy oraz sympatycy straży pożarnej zapro-
szeni zostali na festyn zorganizowany przy remizie OSP 
w Chełmcach. 
 
POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE 
 

Tegoroczne, czternaste Powiatowe Zawody 
Sportowo-Pożarnicze odbyły się 19 sierpnia br. w Opa-
tówku na boisku przy ul. Ogrodowej. W zmaganiach 
startowało 19 drużyn, w tym 9 żeńskich. W zawodach 
wzięła udział młodzież w wieku od 12 do 16 lat, 
skupiona w młodzieżowych drużynach pożarniczych 
działających przy ochotniczych strażach pożarnych na 
terenie powiatu kaliskiego. 

Organizatorami zawodów były władze samorzą-
dowe powiatu, miasta Kalisza i gminy Opatówek, 
Komenda Miejska PSP oraz Zarząd Oddziału Powiato-
wego Związku OSP RP. Zawody przeprowadzono 
zgodnie z Regulaminem Młodzieżowych Zawodów 
Sportowo-Pożarniczych wg. CTIF w dwóch konkuren-
cjach: rozwinięcie bojowe i bieg sztafetowy na 400m 
z przeszkodami. Do zawodów powiatowych zakwali-
fikowało się 19 drużyn, w tym 10 drużyn chłopięcych. 
Zabezpieczono profesjonalną opiekę medyczną, nikt nie 
uległ kontuzji. Nie wnoszono również żadnych 
protestów. 

Młodzieżowa drużyna pożarnicza z OSP 
w Piątku Wielkim w gminie Stawiszyn wygrała Powia-
towe Zawody Sportowo-Pożarnicze w grupie dziewcząt. 
Natomiast w grupie chłopców najlepsza była nasza 
drużyna z OSP w Tłokini Wielkiej. 

Starosta Kaliski Krzysztof Nosal podsumowując
zawody zaznaczył, że przebiegały one w miłej i sportowej 
atmosferze. Dziękował młodzieży za sportowe podejście 
do zawodów, a organizatorom podziękował za sprawne 
przygotowanie torów oraz profesjonalną oprawę sę-

dziowską. Nagrody ufundowali organizatorzy oraz 
Kaliskie Zakłady Przemysłu Terenowego. 
 
RAJD MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH 
 

W sobotę, 1 września odbył się V Gminny Rajd 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu gminy 
Opatówek. Wzięło w nim udział dziewięć drużyn 
z siedmiu jednostek OSP: Chełmc, Cieni Drugiej, Micha-
łowa Drugiego, Opatówka, Porwit, Rajska i Sierzchowa. 
Rajd miał na celu doskonalenie sprawności fizycznej, 
popularyzowanie turystyki pieszej, pogłębianie wiedzy 
z zakresu pożarnictwa, poznawanie historii i zabytków 
regionu, popularyzowanie młodzieżowych drużyn pożar-
niczych oraz pogłębianie znajomości przyrody i jej 
ochrony. 

Rajd rozpoczął się przy pałacu w Marchwaczu, 
skąd uczestnicy wyruszyli w około pięciokilometrową
trasę do Rajska. Na początku młodzież wraz z opie-
kunami wysłuchała prelekcji p. Jadwigi Miluśkiej-Stasiak 
- dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci 
Gillerów w Opatówku. Prelekcja dotyczyła historii terenu, 
na którym odbywał się rajd. Następnie, po wylosowaniu 
kolejności wyjścia w trasę, poszczególne drużyny 
przystąpiły do pierwszej konkurencji rajdowej, jaką było
wykonanie hymnu strażackiego "Rycerze Floriana". 

Po wyjściu w trasę każda MDP udała się pod 
zbiorową mogiłę, w której pochowano zamordowanych 
w nocy z 21 na 22 stycznia 1945 roku dwunastu 
żołnierzy radzieckich i 63 mieszkańców Marchwacza. 
Ponieważ rajd odbywał się 1 września w 73. rocznicę
wybuchu II wojny światowej, uczestnicy minutą ciszy 
uczcili pamięć wszystkich tych, którzy stracili podczas 
niej życie. 

Maszerując dalej wyznaczoną trasą, uczestnicy 
rajdu napotykali punkty kontrolne, w których musieli 
wykazać się sprawnością fizyczną oraz wiedzą
pożarniczą. Na trasie rajdu rozegrano takie konkurencje 
jak: rzut klockiem drewnianym do celu, rzut lotką do 
tarczy, strzelanie z wiatrówki, kręgle piłką futbolową,
rozpoznawanie sprzętu strażackiego, rzut do kosza, 
podbijanie piłki futbolowej. Na mecie należało oddać
wypełniony test wiedzy ze znajomości terenu, na którym 
odbywał się rajd. 

Na trasę rajdu, oprócz dzieci i młodzieży z MDP, 
wyruszył również dh Paweł Bąkowski - Przewodniczący 
Rady Gminy Opatówek. Sporo emocji wzbudziła rozgry-
wana na mecie rajdu konkurencja sprawnościowa dla 
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opiekunów, która polegała na rozwinięciu oraz zwinięciu 
węża W-52 w jak najkrótszym czasie. 

Rajd zakończył się wspólnym strażackim ognis-
kiem oraz wręczeniem pucharów, dyplomów i nagród. 
W klasyfikacji generalnej rajdu najlepsza okazała się
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza przy OSP w Micha-
łowie Drugim, drugie miejsce zajęła drużyna męska 
z Rajska, a na trzeciej pozycji uplasowała się drużyna 
z Cieni Drugiej. Wśród opiekunów zwyciężył Marcin 
Spież z OSP w Cieni Drugiej. 

Wręczenia nagród dokonali: dh Sebastian War-
dęcki Wójt Gminy Opatówek, dh Bogdan Marszał Prezes 
Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Opatówku 
oraz dh Stanisław Baran Komendant Gminny OSP. 
Nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych drużyn oraz 
opiekuna ufundował Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz 
Kaliskie Zakłady Przemysłu Terenowego. 

Organizatorami rajdu byli: Zarząd Oddziału
Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej w Opatówku, ochotnicze 
straże pożarne z terenu gminy Opatówek oraz Urząd
Gminy w Opatówku. Rolę gospodarza w V rajdzie pełnili 
druhowie z OSP w Rajsku. Organizatorzy serdecznie 
dziękują wszystkim osobom i instytucjom, które pomogły
w organizacji rajdu oraz wszystkim jego uczestnikom. 
Do zobaczenia na kolejnym rajdzie! 
 

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

STYPENDIA DLA NAJLEPSZYCH 
 

W miesiącu lipcu Wojewódzki Urząd Pracy 
w Poznaniu zakończył ocenę wniosków o przyznanie 
stypendium w ramach projektu pn. "Wielkopolski program 
stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych", 
Poddziałanie 9.1.3 PO KL. 

Łącznie oceniono 1028 wniosków, z czego 883 
wnioski były poprawne pod względem formalnym, 
natomiast 145 odrzucono jako niespełniające kryteriów 
formalnych. Poniżej zamieszczamy listę uczniów z gminy 
Opatówek, którzy otrzymali rekomendację do otrzymania 
stypendium. Miejsce na liście zależy od oceny meryto-
rycznej wniosku i jest zgodne z listą Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Poznaniu: 
 

Lista podstawowa:
1. Alicja Olejnik - Gimnazjum im. Agatona i Stefana 

Gillerów w Opatówku 
2. Joanna Białek - Gimnazjum im. Agatona i Stefana 

Gillerów w Opatówku 
3. Anita Wojtaszczyk - Gimnazjum w Tłokini Wielkiej 
4. Piotr Antczak - Gimnazjum w Rajsku 
5. Joanna Pomykała - Gimnazjum w Tłokini Wielkiej 
6. Wiktoria Skonieczna - Gimnazjum w Rajsku 
7. Kacper Wojtaszek - Gimnazjum im. Agatona i Ste-

fana Gillerów w Opatówku 
8. Przemysław Król - Gimnazjum w Tłokini Wielkiej 
9. Olga Krymarys - Gimnazjum w Rajsku 
10. Michał Rybka - Gimnazjum im. Agatona i Stefana 

Gillerów w Opatówku 

11. Katarzyna Wielgusiak - Gimnazjum im. Agatona 
i Stefana Gillerów w Opatówku 

12. Natalia Antczak - Gimnazjum w Rajsku 
13. Piotr Antoszczyk - Gimnazjum w Rajsku 
14. Paweł Pawlak - Gimnazjum w Tłokini Wielkiej 
15. Sergiusz Warga - Gimnazjum im. Agatona i Stefana 

Gillerów w Opatówku 
16. Dawid Wyborny - Gimnazjum w Tłokini Wielkiej 
17. Kacper Zieliński - Gimnazjum im. Agatona i Stefana 

Gillerów w Opatówku 
 

Lista rezerwowa:
1. Sylwia Jerzak - Gimnazjum w Tłokini Wielkiej 
2. Ola Raszewska - Gimnazjum w Tłokini Wielkiej 
3. Barbara Rogozińska - Gimnazjum w Tłokini Wielkiej 
4. Monika Bach - Gimnazjum w Tłokini Wielkiej 
5. Dominika Wolf - Gimnazjum w Tłokini Wielkiej 
 

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 9.1.3 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Pomoc 
stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych jest 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 
Także ze środków gminnych przyznana została pomoc 
finansowa w formie stypendiów dla uczniów i studentów 
osiągających w danym semestrze najlepsze wyniki 
w nauce. Przypomnijmy, że od wielu lat w naszej gminie 
funkcjonuje fundusz stypendialny, finansowany ze 
środków budżetu gminy Opatówek. W tegorocznej sesji 
wiosennej Wójt Gminy Opatówek przyznał, na wniosek 
komisji stypendialnej, stypendia naukowe dla najzdol-
niejszej młodzieży. Wnioskodawcy, składając dokumen-
ty, spełnili wszystkie regulaminowe warunki. W sumie 
przyznano 36 stypendiów dla uczniów szkół gimnaz-
jalnych, ponadgimnazjalnych i studentów. I tak w posz-
czególnych grupach stypendia otrzymali: 
 

Uczniowie Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów
w Opatówku:
1. Białek Joanna 
2. Ciebień Dagmara 
3. Kaźmierczak Karolina 
4. Kołodziejczyk Martyna 
5. Laskowska Aleksandra 
6. Mancewicz Joanna 
7. Olejnik Alicja 
8. Zimna Kinga 
 

Uczniowie Gimnazjum w Rajsku:
1. Antoszczyk Piotr 
2. Bilska Daria 
3. Gaczyńska Ilona 
4. Krymarys Olga 
5. Olszewska Małgorzata 
6. Strzałka Sara 
 

Uczniowie Gimnazjum w Tłokini Wielkiej:
1. Król Karolina 
2. Król Przemysław 
3. Wojtaszczyk Anita 
4. Wyborny Dawid 
 

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
1. Raszewska Marcela - II LO im. Tadeusza Kościuszki 

w Kaliszu 
2. Woźniak Bartłomiej - I LO im. Adama Asnyka 

w Kaliszu 
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Studenci szkół wyższych:
1. Garstka Ewa - Akademia Górniczo-Techniczna 

w Krakowie - Kulturoznawstwo 
2. Gibus Joanna - Wyższa Szkoła Bankowa w Poz-

naniu 
3. Kiermasz Zuzanna - Uniwersytet Łódzki - Wydział

Filologiczny 
4. Kisielińska Joanna - Uniwersytet Mikołaja Kopernika 

w Toruniu - Wydział Prawa 
5. Kwiecińska Justyna - Uniwersytet Adama Mickie-

wicza w Poznaniu - Wydział Filologii Polskiej 
i Klasycznej w Kaliszu 

6. Pracowita Joanna - Społeczna Akademia Nauk - 
Stosunki Międzynarodowe 

7. Raszewska Justyna - PWSZ Kalisz, Inżynieria 
Środowiska 

8. Sieradzka Justyna - Uniwersytet Opolski - Wydział
Prawa 

9. Sobczak Alicja - Wyższa Szkoła Bankowa w Poz-
naniu 

10. Tułacz Karolina - Uniwersytet Adama Mickiewicza 
w Poznaniu - Wydział Fizyki 

11. Witczak Joanna - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w 
Toruniu - Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo 

12. Zimna Natalia - Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa w Kaliszu - Wydział Rehabilitacji i Sportu 

13. Żarnecka Anna - Uniwersytet Jagielloński w Krako-
wie - Wydział Filologiczny 

14. Żywiołowska Sara - Uniwersytet Medyczny w Łodzi - 
Wydział Lekarski 

 

Specjalne stypendia sportowe:
1. Zadka Dorota - Gimnazjum nr 7 w Kaliszu 
2. Humelt Weronika - Gimnazjum im. Agatona i Ste-

fana Gillerów w Opatówku 
 

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy tak 
wysokich wyników w nauce i życzymy dalszych suk-
cesów. 
 

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

WIADOMOŚCI SPORTOWE 
 

KADRA I TERMINARZ ROZGRYWEK KS OPATÓWEK 
 

Klub Sportowy Opatówek debiutuje w rozgrywkach IV ligi 
wielkopolski południowej. Poniżej podajemy skład kadry 
klubu i terminarz dalszych rozgrywek. 
 

Bramkarze:
1. Jacek Kuświk (rocznik 1981, poprzednio Stal 

Pleszew) 
2. Michał Bach (1995, wychowanek) 
 

Obrońcy:
3. Mateusz Mikołajczyk (1990, wychowanek) 
4. Sylwester Biniaszczyk (1992, wychowanek) 
5. Przemysław Owczarek (1977, KKS Włókniarz 1925 

Kalisz) 
6. Robert Kaźmierczak (1978, Piast Błaszki) 
7. Mateusz Florczak (1992, KS Prosna Kalisz) 
8. Łukasz Grabowski (1990, Warta Sieradz) 
9. Błażej Mroziński (1988, Pogoń Nowe Skalmierzyce) 
10. Marcin Pilas (1995, wychowanek) 
 

Pomocnicy:
11. Patryk Kłosowski (1985, Piast Błaszki) 

12. Michał Kaźmierczak (1992, wychowanek) 
13. Szymon Janik (1993, wychowanek) 
14. Paweł Przybył (1993, KKS Włókniarz 1925 Kalisz) 
15. Mateusz Woźniak (1993, KKS Włókniarz 1925 

Kalisz) 
16. Rafał Stępień (1984, wychowanek) 
17. Mateusz Spychalski (1992, KKS Włókniarz 1925 

Kalisz) 
18. Patryk Tomczyński (1994, wychowanek) 
 

Napastnicy:
19. Rafał Sibiński (1987, TP Ostrovia 1909 Ostrów 

Wlkp.) 
20. Marcin Czajczyński (1981, KKS Włókniarz 1925 

Kalisz) 
21. Adrian Nowak (1988, LKS Jankowy 1968) 
22. Dominik Jezierski (1995, wychowanek) 
 

Trener: Krzysztof Florczak 
Kierownik: Zbigniew Sadowski 
Opieka medyczna: Daniel Walczyński 
 

Transfery:
Przyjęcia: 
- Adrian Nowak (LKS Jankowy 1968) 
- Marcin Czajczyński (KKS Włókniarz 1925 Kalisz) 
- Mateusz Woźniak (KKS Włókniarz 1925 Kalisz) 
- Łukasz Grabowski (KP Calisia) 
 

Rezygnacje:
- Rafał Kuras (nie wznowił treningów ) 
- Kamil Krawczyk (TP Ostrovia 1909 Ostrów WLKP) 
- Igor Janicki (KKS Włókniarz 1925 Kalisz) 
- Bartosz Gałuszka (nie wznowił treningów) 
- Michał Jaworski (nie wznowił treningów) 
- Mateusz Jaworski (CKS Zbiersk) 
 
Terminarz rozgrywek 
 

10 kolejka - 29.09.2012 
15:00 Biały Orzeł Koźmin Wielkopolski - CKS Sparta 
Konin 
16:00 Dąbroczanka Pępowo - KP Victoria Ostrzeszów 
16:00 KKS Włókniarz 1925 Kalisz - LKS Ślesin 
16:00 SKP Słupca - Olimpia Koło
16:00 KS Opatówek - Obra 1912 Kościan
14:00 GKS Krzemieniewo - BS Płomyk Jarota II Jarocin 
14:00 Polonia 1912 Astromal Leszno - Victoria Września 
10 kolejka - 30.09.2012 
11:00 Centra Ostrów Wielkopolski - Grom Wolsztyn 
11 kolejka - 06.10.2012 
16:00 Victoria Września - Biały Orzeł Koźmin 
Wielkopolski 
15:00 Obra 1912 Kościan - GKS Krzemieniewo 
11:00 Olimpia Koło - KS Opatówek
16:00 LKS Ślesin - SKP Słupca 
16:00 Grom Wolsztyn - Dąbroczanka Pępowo 
16:00 CKS Sparta Konin - Centra Ostrów Wielkopolski 
11 kolejka - 07.10.2012 
16:00 BS Płomyk Jarota II Jarocin - Polonia 1912 
Astromal Leszno 
16:00 KP Victoria Ostrzeszów - KKS Włókniarz 1925 
Kalisz 
12 kolejka - 13.10.2012 
14:00 Biały Orzeł Koźmin Wielkopolski - Centra Ostrów 
Wielkopolski 
16:00 Dąbroczanka Pępowo - CKS Sparta Konin 
15:00 KKS Włókniarz 1925 Kalisz - Grom Wolsztyn 
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16:00 SKP Słupca - KP Victoria Ostrzeszów 
16:00 KS Opatówek - LKS Ślesin
13:00 GKS Krzemieniewo - Olimpia Koło
14:00 Polonia 1912 Astromal Leszno - Obra 1912 
Kościan 
16:00 Victoria Września - BS Płomyk Jarota II Jarocin 
13 kolejka - 20.10.2012 
15:00 Obra 1912 Kościan - Victoria Września 
11:00 Olimpia Koło - Polonia 1912 Astromal Leszno 
15:00 LKS Ślesin - GKS Krzemieniewo 
15:00 Grom Wolsztyn - SKP Słupca 
15:00 CKS Sparta Konin - KKS Włókniarz 1925 Kalisz 
13 kolejka - 21.10.2012 
15:00 BS Płomyk Jarota II Jarocin - Biały Orzeł Koźmin 
Wielkopolski 
15:00 KP Victoria Ostrzeszów - KS Opatówek
11:00 Centra Ostrów Wielkopolski - Dąbroczanka 
Pępowo 
14 kolejka - 27.10.2012 
14:00 Biały Orzeł Koźmin Wielkopolski - Dąbroczanka 
Pępowo 
15:00 KKS Włókniarz 1925 Kalisz - Centra Ostrów 
Wielkopolski 
15:00 SKP Słupca - CKS Sparta Konin 
15:00 KS Opatówek - Grom Wolsztyn
13:00 GKS Krzemieniewo - KP Victoria Ostrzeszów 
14:00 Polonia 1912 Astromal Leszno - LKS Ślesin 
15:00 Victoria Września - Olimpia Koło
14 kolejka - 28.10.2012 
14:00 BS Płomyk Jarota II Jarocin - Obra 1912 Kościan 
15 kolejka - 03.11.2012 
14:00 Obra 1912 Kościan - Biały Orzeł Koźmin 
Wielkopolski 
11:00 Olimpia Koło - BS Płomyk Jarota II Jarocin 
14:00 LKS Ślesin - Victoria Września 
14:00 Grom Wolsztyn - GKS Krzemieniewo 
14:00 CKS Sparta Konin - KS Opatówek
14:00 Dąbroczanka Pępowo - KKS Włókniarz 1925 
Kalisz 
15 kolejka - 04.11.2012 
14:00 KP Victoria Ostrzeszów - Polonia 1912 Astromal 
Leszno 
11:00 Centra Ostrów Wielkopolski - SKP Słupca 
 
WINDSURFINGOWE REGATY W SZAŁEM 
 

Pomiędzy wszystkie startujące kluby rozłożyły
się zwycięstwa w Ogólnopolskich Regatach Windsurfin-
gowych, które rozegrano w dniach 21 i 22 lipca br. na 
zalewie w Szałem. 

O zwycięstwo walczyło 42 zawodników w wieku 
od 8 do 15 lat. Reprezentowali oni pięć klubów: AZS 
Poznań, GKŻ Gdańsk, DKŻ Dobrzyń, CŻ Szczecin oraz 
UJKS Szturwał Kalisz, będący gospodarzem regat. 
Rywalizacja przebiegała w czterech klasach sportowych. 
W klasie Techno 7,8 chłopców najlepszy był Radosław 
Furmański z DKŻ Dobrzyń, a wśród dziewczynek 
Zuzanna Czuryło z AZS Poznań. Julia Czuryło, także
reprezentująca barwy drużyny ze stolicy Wielkopolski, 
tryumfowała w kategorii Techno 6,8. Techno 5,8 chłop-
ców to zwycięstwo Karola Gulczyńskiego, reprezentanta 
gospodarzy. Z dziewcząt najlepiej wypadła Aleksandra 
Zembrzuska z KS Szczecin. W kategorii UKS najlepsi 
okazali się gdańszczanie: Katarzyna Kalicka i Adam 
Żarnowski. Najlepsi windsurferzy klasy Techno odebrali 
puchary z rąk prezydenta Janusza Pęcherza. Triumfator 

klasy UKS zdobył natomiast Puchar Wójta Gminy 
Opatówek, który został wręczony przez Wiceprze-
wodniczących Rady Gminy: Wojciecha Pokojowego 
i Marka Szlenkiera. 

Organizatorem regat był Uczniowski Jacht Klub 
Sportowy "Szturwał" Kalisz przy współudziale Urzędu 
Miejskiego w Kaliszu, Ośrodka Sportu Rehabilitacji i Re-
kreacji w Kaliszu, Okręgowego Związku Żeglarskiego 
w Kaliszu oraz Gminy Opatówek. Zawody w Szałem 
odbywały się w ramach Pucharu Jezior Wielkopolskich. 

Dodatkową atrakcją regat były niedzielne 
I Otwarte Mistrzostwa Kalisza w Pływaniu na Byle 
Czem. Spośród dziewięciu drużyn, które wzięły udział
w zabawie, najlepsza okazała się jednostka "Ciecie 
Repecie" z GKŻ Gdańsk. Na drugim stopniu podium 
stanął Kamil Marczak z "Komoda Club", a na trzecim 
Wojciech Świniarski na "Biegnącym po falach". Nagrodę
publiczności otrzymały "Beczki" - Olaf Staniszewski 
i Karol Gulczyński. Ola Zembrzuska zdobyła natomiast 
nagrodę specjalną.

Wyniki Ogólnopolskich Regat Windsurfingowych 
o Puchar Prezydenta Miasta Kalisza: 
 

Klasa Techno 5,8 chłopców:
1. Karol Gulczyński - UJKS "Szturwał" Kalisz 
2. Mateusz Kraśniewski - GKŻ Gdańsk 
3. Kajetan Pawłowski - AZS Poznań

Klasa Techno 5,8 dziewcząt:
1. Aleksandra Zembrzuska - KS Szczecin 
2. Zuzanna Drygała - UJKS "Szturwał" Kalisz 
3. Iga Skorupska - GKŻ Gdańsk 
 

Klasa Techno 6,8:
1. Julia Czuryło - AZS Poznań
2. Alfred Ossowski - AZS Poznań
3. Adam Nowak - KS Szczecin 
 

Klasa Techno 7,8 dziewcząt:
1. Zuzanna Czuryło - AZS Poznań
2. Daria Sarol - GKŻ Gdańsk 
3. Zuzanna Ziemkiewicz - GKŻ Gdańsk 
 

Klasa Techno 7,8 chłopców:
1. Radosław Furmański - DKŻ Dobrzyń
2. Maciej Kluszczyński - DKŻ Dobrzyń
3. Piotr Sarol - GKŻ Gdańsk 
 

Wyniki Regat o Puchar Wójta Gminy Opatówek: 
 

UKS Dziewcząt:
1. Katarzyna Kalicka - GKŻ Gdańsk 
2. Emilia Lehman - AZS Poznań
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UKS chłopców:
1. Adam Żarnowski - GKŻ Gdańsk 
2. Michał Polak - GKŻ Gdańsk 
3. Mikołaj Michalski - GKŻ Gdańsk 
 

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

WIADOMOŚCI BIBLIOTECZNE 
 
Podchody z Sieciakami 

Każdego roku na powitanie wakacji organizujemy 
dla naszych młodych czytelników różne zajęcia plene-
rowe. Tym razem były to Sieciowakacyjne podchody, 
które odbyły się 11 lipca br. Pomysł na temat podchodów 
podsunęła nam zaprzyjaźniona czytelniczka, Małgosia 
Sulwińska, która była wolontariuszką w Fundacji Dzieci 
Niczyje. 

Sieciaki na wakacjach to program edukacyjny, 
mający na celu nauczyć dzieci bezpiecznego korzystania 
z Internetu. Prowadzony jest przez Fundację Dzieci 
Niczyje i Fundację Orange. 

Po raz pierwszy postanowiliśmy zaprosić do 
wspólnej zabawy także czytelników z filii w Rajsku 
i Tłokini Wielkiej. Dzieci były bardzo zadowolone, wspa-
niale się integrowały i z zaciekawieniem słuchały zasad 
dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu. 
Spore wrażenie wywarły na dzieciach filmy ukazujące 
zagrożenia, jakie może nieść ze sobą nieostrożne 
poruszanie się w sieci, zbyt duże zaufanie do osób 
poznanych w Internecie, cyberprzemoc. 

Najlepsza zabawa miała jednak miejsce w ple-
nerze. Zgodnie z zasadami podchodów, uczestnicy 
podzieli się na dwie grupy. Pierwsza - uciekała, pozos-
tawiając po drodze różne zadania do wykonania, a dru-
ga grupa, pościgowa - wykonywała powierzone misje. 
Zakończenie zabawy zostało zaplanowane na naszych 
urokliwych Wądołach przy ognisku, które pomogli zorga-
nizować wolontariusze - starsi koledzy, czytelnicy naszej 
biblioteki i filii w Tłokini Wielkiej: Kamil Misiak, Paweł
Misiak, Michał Rybka i Jakub Matysiak. Wszyscy uczest-
nicy podchodów otrzymali pamiątkowe dyplomy wraz 
z pakietem zawierającym informacje o bezpiecznym 
Internecie, polecanych stronach www, organizacjach 
zajmujących się pomocą poszkodowanym w sieci oraz 
szczególne wskazówki dla rodziców młodych surferów. 

Wierzymy, że dzięki tym zajęciom dzieci będą
bezpiecznie i rozsądnie korzystały z Internetu. Dzieci 
zapraszamy na www.sieciaki.pl, a rodziców na stronę
Fundacji Dzieci Niczyje i na Helpline.org.pl. 
 

Małgorzata Matysiak 
 
Wakacyjny rajd rowerowy 

Trasa kolejnego rajdu rowerowego zorganizowa-
nego przez bibliotekę w niedzielne popołudnie, 19 sierp-
nia br. liczyła 35 km i wiodła z Opatówka przez Cienię
Drugą, Bronibór, Kuczewolę, Popów do Szczytnik, 
stamtąd do Iwanowic i z powrotem przez Korzekwin, 
Popów, Takomyśle do Opatówka. Komandorem wyprawy 
był, tak jak w roku poprzednim, Honorowy Przodownik 
Turystyki Kolarskiej - Roman Olek. W rajdzie uczestni-
czyło 34 rowerzystów, w tym 9 dzieci. 

Pogoda była piękna, więc postoje w urokliwych 
i zacienionych miejscach mijanych po drodze dawały
wiele przyjemności. Jedna z przerw odbyła się przy 
starannie odnowionym pomniku o. Augustyna Kordec-

kiego w Szczytnikach. W tym miejscu dyrektor biblioteki 
Jadwiga Miluśka-Stasiak podzieliła się z uczestnikami 
rajdu wiedzą o historii regionu i jego gospodarzach. 

Równie ciekawy okazał się postój w Iwano-
wicach, gdzie dzięki uprzejmości księży, rowerzyści 
mogli obejrzeć wnętrza zabytkowego kościoła parafial-
nego p.w. św. Katarzyny Sieneńskiej. Po przejechaniu 
ulicami Iwanowic i przerwie na słodki poczęstunek na 
rynku, grupa ruszyła w drogę powrotną do Opatówka. 

Wszystkich miłośników wypraw rowerowych 
zapraszamy do odwiedzania biblioteki i śledzenia strony 
internetowej www.biblioteka.opatowek.pl, gdyż rodzi się
pomysł na kolejną niedzielną wyprawę. Miejmy nadzieję,
że jesienna aura pozwoli nam na realizację naszych 
planów. 
 

Małgorzata Matysiak 
 
Bajkowa noc w bibliotece 

Już po raz ósmy odbyła się w naszej bibliotece 
bajkowa noc, zabawa dla naszych najmłodszych czytel-
ników. Każdego roku spotkanie ma określony temat, 
a dzieci wcielają się w rolę wyjątkowych postaci. 

Podczas zabawy, która odbyła się z 28 na 29 sierpnia 
br., w naszej bibliotece zagościło szacowne grono księż-
niczek i rycerzy. Podczas wspólnej zabawy księżniczki 
i rycerze poznawali zasady dworskiej etykiety, budowali 
wieże z gazet, wybrali się na nocny spacer do parku, 
gdzie przy wzgórzu zamkowym wysłuchali opowieści 
o księżnej Aleksandrze Zajączkowej i jej mężu, generale 
Józefie Zajączku. Przy wzgórzu nie zabrakło też zabawy 
w przeciąganie liny i zabawy w smoka. 
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Po powrocie na dzieci czekała prawdziwie kró-
lewska uczta, którą przygotowaliśmy ze smakołyków 
zakupionych przez rodziców dzieci i bibliotekę. Inne 
zajęcia były sprawdzianem odwagi i zręczności, po któ-
rych nastąpiło uroczyste pasowanie na rycerzy i rycerki. 
Najwięcej emocji dostarczyła wszystkim zabawa 
w nieustraszonych. Podczas tej zabawy można było
wylosować z wielkiego worka np.: włosy wiedźmy, gluty 
trolla, oko cyklopa lub zdechłego chomika, a żeby było
jeszcze bardziej ekstremalnie, losujący mieli zasłonięte 
oczy i musieli dotknąć owej ohydnej rzeczy, która 
w przypadku włosów wiedźmy okazała się ugotowanym 
makaronem, w przypadku glutów trolla był to kisiel, a za 
zdechłego chomika posłużył owoc kiwi. 

Młodzi uczestnicy tegorocznego spotkania bawili 
się do godziny drugiej w nocy, po czym ułożyli się do 
snu pośród regałów naszej czytelni. Rano, po leniwej 
pobudce i słodkim śniadanku wszystkie dzieci udały się
do swoich domów. 
 

Małgorzata Matysiak 
 
"Dawny Opatówek i jego mieszkańcy" - fotografia 
i informacja 

Latem, w pobliżu Gminnego Ośrodka Zdrowia 
i w korytarzu Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci 
Gillerów, stanęło kilka kolorowych tablic, które przeds-
tawiają najciekawsze i najważniejsze wydarzenia, ludzi 
i instytucje dawnego Opatówka. 

Tablice są wynikiem działań w ramach trzeciego 
projektu opracowanego przez Gminną Bibliotekę Pub-
liczną i realizowanego przy wsparciu środków unijnych 
w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013. Jednocześnie, w ramach 
projektu, została wzbogacona strona internetowa biblio-
teki, gdzie umieszczono wiele fotografii dawnego 
Opatówka i jego mieszkańców (www.biblioteka.opatowek.pl).

Mamy nadzieję, że inicjatywa ta pozwoli przy-
bliżyć mieszkańcom Opatówka i okolic oraz odwiedza-
jącym nas turystom, ciekawą i bogatą historię naszego 
"Miasteczka Róży Wiatrów". Dziękujemy za wszystkie 
życzliwe komentarze dotyczące przedsięwzięcia. 
 

Małgorzata Matysiak 
 
Spotkanie partnerskie w bibliotece 

Nasza biblioteka od czerwca 2011 r. bierze 
udział w Programie Rozwoju Bibliotek. W ramach tego 
programu dostaliśmy dla biblioteki nowoczesny sprzęt
komputerowy oraz uczestniczymy w szkoleniach, ko-
rzystamy z doradztwa ekspertów oraz współpracujemy 
z innymi bibliotekami. Jednym z zadań PRB są spotka-
nia partnerskie z przedstawicielami instytucji i osobami 

prywatnymi, z którymi biblioteka współpracuje, i z któ-
rymi będzie realizować Plan Rozwoju Biblioteki. 

Biblioteka posiadająca plan rozwoju może starać
się o przyznanie grantu pieniężnego na realizację
zaplanowanych zadań. Spotkanie partnerskie w biblio-
tece odbyło się 10 września br. Przybyła na nie trenerka 
prowadząca szkolenia, koordynatorka Centrum Wspie-
rania Aktywności Lokalnej w Warszawie, p. Lena Chot-
kiewicz. Na spotkanie przybył Wójt Gminy Opatówek 
Sebastian Wardęcki oraz niektórzy z zaproszonych 
gości: Jerzy Antczak, Bożena Banasiakowa, Radosław 
Głowinkowski, Bogumiła Łańduch, Mariusz Małoburski, 
Jerzy Marciniak, Robert Matczak, Jolanta Pokojowa, 
Mateusz Przyjazny, Małgorzata Rektor, Wioletta Sie-
radzka, Jan Stasiak, Marek Szlenkier i Danuta Urbaniak. 
Pani Lena Chotkiewicz przedstawiła w prezentacji multi-
medialnej zasady partnerstwa, a dyrektor biblioteki 
Jadwiga Miluśka-Stasiak zaprezentowała najważniejsze 
imprezy zrealizowane w bibliotece od początku tego 
roku. W miłej atmosferze, wśród uczestników spotkania 
wywiązała się dyskusja na temat współpracy na terenie 
naszej gminy. 

Dzięki współpracy z władzami i lokalnym środo-
wiskiem nasza biblioteka będzie mogła realizować swój 
plan rozwoju. Jesteśmy wdzięczni wszystkim, dzięki 
którym możemy organizować ciekawą i różnorodną
działalność.
Barbara Sulwińska 
 
Spotkania z książeczką

Dla dzieci w wieku 3-5 lat, które nie uczęszczają
do przedszkola, proponujemy bezpłatne zajęcia w biblio-
tece ph.: "Spotkania z książeczką". Zajęcia polegają na 
czytaniu bajek oraz wspólnej zabawie, co ma służyć
rozbudzeniu w dzieciach chęci do słuchania, a w przy-
szłości do czytania książek. Spotkania, na które zapra-
szamy dzieci wraz z opiekunami, będą się odbywać
w czytelni biblioteki, w każdą środę o godz. 1130,
począwszy od 3 października br. Zapraszamy wszyst-
kich chętnych. 
 
I miejsce w konkursie dla Małgorzaty Matysiak 

Miło nam poinformować, że nasza koleżanka 
Małgorzata Matysiak zajęła pierwsze miejsce w konkur-
sie "Dzieci i rodzice w bibliotece". Konkurs ten został
ogłoszony przez Fundację Rozwoju Dzieci im. Jana 
Amosa Komeńskiego, w oparciu o działania ph.: "Biblio-
teczne zajęcia dla dzieci i rodziców". Jest to projekt 
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realizowany w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, 
mający pokazać, że biblioteki to miejsca przyjazne 
rodzinom, a w szczególności dzieciom. 

Laureatka konkursu otrzymała wraz z dyplomem 
cenne materiały do pracy z dziećmi, m.in.: książki, gry, 
farby do malowania rękami, klocki i tunel animacyjny 
Klanza. Wszystkie te materiały zostaną wykorzystane 
wkrótce do zabaw z dziećmi i na pewno jeszcze bardziej 
wzbogacą naszą działalność.

Konkurs "Kolej w naszym życiu" 
Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów 

w Opatówku, Stowarzyszenie Kolejowych Przejazdów 
Lokalnych w Kaliszu i Stowarzyszenie Nasze Kaliskie 
organizują konkurs w 110. rocznicę uruchomienia kolei 
warszawsko-kaliskiej ph. "Kolej w naszym życiu". Patro-
nat nad konkursem obejmują: Starosta Kaliski i Wójt 
Gminy Opatówek. Serdecznie zapraszamy do udziału. 
Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej 
www.biblioteka.opatowek.pl. 
 
Zapraszamy wszystkie MISIE 

Przygotowujemy się do uczczenia Światowego 
Dnia Pluszowego Misia i w związku z tym zwracamy się
z prośbą do wszystkich naszych DUŻYCH I MAŁYCH 
CZYTELNIKÓW o wypożyczenie nam swoich pluszo-
wych misiów. Misie z doczepioną karteczką z imieniem 
i nazwiskiem właściciela, prosimy przynosić do biblioteki 
począwszy od 15 października br. 
 

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

WIADOMOŚCI SZKOLNE 
 
SZKOŁA PODSTAWOWA W OPATÓWKU 
 
Rozpoczęcie roku szkolnego 

Tegoroczne upalne wakacje minęły niezwykle 
szybko. Wydawać by się mogło, że dopiero co żegna-
liśmy się przed letnią przerwą, a w murach naszej szkoły
znów zabrzmiał dzwonek. Tym samym rozpoczął się
nowy rok szkolny. Wyjątkowo spotkaliśmy się nie na 
boisku szkolnym, a w holu głównym. Zmiana ta 
wyniknęła z remontów, jakie sukcesywnie mają miejsce 
w naszej szkole. Tym razem trwają prace związane 
z docieplaniem budynku, w związku z czym część 
boiska została wyłączona z użytkowania. 

Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem 
hymnu państwowego. Następnie dyrektor szkoły, 
p. Mateusz Przyjazny, z honorami przywitał wszystkich - 
obecnie już 502 uczniów, rodziców, nauczycieli, pracow-

ników szkoły oraz zaproszonych gości. Inaugurację roku 
szkolnego uświetnili swoją obecnością: ks. prałat 
Władysław Czamara oraz przewodniczący Rady Gminy 
Paweł Bąkowski. Po części oficjalnej uczniowie wraz 
z wychowawcami udali się do swoich klas, gdzie zostali 
zapoznani z nowym planem lekcji oraz przywitali dawno 
niewidzianych kolegów i koleżanki. Następnie rozeszli 
się do domów, aby cieszyć się ostatnimi beztroskimi 
chwilami. Kolejne dni - to już czas wytężonej nauki 
i pracy. 

Naukę tę uczniowie rozpoczną w coraz nowo-
cześniejszej szkole. Oprócz wspomnianego docieplania 
budynku, w okresie wakacji wyremontowano stołówkę
szkolną wraz z odnowieniem zaplecza kuchennego, 
wymieniono większość okien, przystosowano też
dodatkowe sale lekcyjne. W szkole zamontowano 
ponadto kolejne nowe tablice interaktywne, które bez 
wątpienia wpływają na podnoszenie jakości nauczania 
oraz wzbogacają atrakcyjność zajęć. Wszystko to 
z myślą o naszych uczniach - aby przebywanie w szkole 
było przyjemne, a przyswajanie wiedzy - ciekawe 
i efektywne. 
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Opatówku 
Mateusz Przyjazny 

 
********** 

 
GIMNAZJUM W OPATÓWKU 
 
Program "Youngster Plus" 

W roku szkolnym 2012/2013 uczniowie klas 
trzecich Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów 
w Opatówku mają możliwość uczestniczenia w dodat-
kowych zajęciach z języka angielskiego, w ramach 
realizacji Programu Youngster Plus. Program ten ma na 
celu wyrównanie dysproporcji w poziomie wykształcenia 
młodzieży miejskiej i wiejskiej, szczególnie w zakresie 
znajomości języków obcych, będącej jedną z istotnych 
barier w dostępie uczniów do ponadgimnazjalnych szkół
ogólnokształcących. 

Program realizowany będzie od września br. do 
czerwca 2013 r. Finansowany jest ze środków przeka-
zanych przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej 
i Gminę Opatówek. Podręczniki potrzebne do realizacji 
zajęć zostaną nieodpłatnie przekazane przez Wydaw-
nictwo Macmillian - metodycznego partnera projektu. 

Zajęcia odbywają się w trzech grupach, prowa-
dzą je nauczycielki języka angielskiego pracujące 
w gimnazjum: Edyta Kowalska, Anna Marszał-Olejnik 
i Monika Ratajczyk. Program obejmuje realizację 90 go-
dzin dydaktycznych dla każdej z grup zaawansowania. 
 

Edyta Kowalska 
 

********** 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W RAJSKU 
 
Projekt "Z fizyką, matematyką i przedsiębiorczością
zdobywamy świat!" 

W Zespole Szkół w Rajsku zakończono reali-
zację projektu "Z fizyką, matematyką i przedsiębior-
czością zdobywamy świat!". Był on współfinansowany 
przez Unię Europejską w ramach środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego. Liderem projektu był
Uniwersytet Szczeciński, partnerem COMBIDATA 



Wiadomości Gminne str. 21/24 

Poland Sp. z o.o., natomiast patronami projektu byli: 
Zachodniopomorski Kurator Oświaty, Wielkopolski 
Kurator Oświaty i Lubuski Kurator Oświaty. Projekt 
adresowany był do 1920 uczniów klas pierwszych z 90 
gimnazjów województw: zachodniopomorskiego, wielko-
polskiego, lubuskiego, z czego: 
- 1800 uczniów miało możliwości rozwijania wiedzy 

i umiejętności w obszarze matematyki i fizyki lub 
przedsiębiorczości dzięki udziałowi w zajęciach po-
zalekcyjnych organizowanych w szkołach, w ramach 
10 osobowych Uczniowskich Grup Projektowych, 

- 120 uczniów uczestniczyło w zajęciach organizo-
wanych na uczelni w ramach 10 osobowych Nauko-
wych Kół Projektowych, rozwijających kompetencje 
w obszarze matematyczno-fizycznym lub przedsię-
biorczości w zakresie szerszym, niż w ramach zajęć 
projektowych w szkołach. 

Projekt miał na celu rozwój kompetencji kluczowych 
uczniów w zakresie matematyki, fizyki oraz przedsię-
biorczości za pośrednictwem tworzonego w projekcie 
Ponadregionalnego Szkolnego Ruchu Naukowego 
obejmującego współpracę szkół z uczelniami wyższymi 
oraz współpracę międzyszkolną. Odzwierciedleniem tej 
współpracy był: udział pracowników dydaktycznych 
uczelni w pracach Uczniowskich Grup Projektowych 
utworzonych w szkołach, organizowanie na uczelniach 
Naukowych Kół Projektowych dla uzdolnionych uczniów 
z różnych szkół, tworzenie międzyszkolnych projektów 
przez Uczniowskie Grupy Projektowe. 

Zajęcia pozalekcyjne oraz pozaszkolne miały
atrakcyjną i przystępną dla ucznia gimnazjum formę.
Prowadzący zajęcia stosowali nowoczesne rozwiązania 
dydaktyczne wykorzystujące m.in. metodę projektu, 
materiały e-learningowe, nowoczesne zestawy narzędzi 
dydaktycznych oraz funkcjonalność portalu projektu 
umożliwiającego m.in. prowadzenie dedykowanych dla 
każdej grupy i koła e-kroniki, forum i grup dyskusyjnych. 
COMBIDATA zakupiła i dostarczyła do szkół nowo-
czesny sprzęt dydaktyczny, stanowiący pomoc w pra-
cach projektowych, prowadzonych przez zespoły ucz-
niowskie. Nasza szkoła otrzymała tablicę interaktywną,
laptopa, urządzenie wielofunkcyjne oraz aparat fotogra-
ficzny. 

W Zespole Szkół w Rajsku powstały 2 dziesię-
cioosobowe Uczniowskie Grupy Projektowe, które pod 
kierunkiem opiekunów: Anny Zimnej (grupa o profilu 
przedsiębiorczości) i Mariusza Maciaszka (grupa o pro-
filu matematyczno-fizycznym) opracowywały przez kolej-
ne 3 lata szkolne projekty semestralne, które były
umieszczane na portalu projektu. Podlegały one ocenie 
przez Zespół Oceny Projektów, a najlepsze z nich 
zostały nagrodzone nagrodami książkowymi na orga-
nizowanych Festiwalach Uczniowskich Grup Projek-
towych. 

Rozwój zainteresowań oraz wiedzy z matema-
tyki i fizyki lub przedsiębiorczości przyczynił się do 
osiągnięcia przez uczniów lepszych wyników na egza-
minie gimnazjalnym. Znaczącą korzyścią jest nabycie 
przez uczniów umiejętności pracy zespołowej, stoso-
wania wiedzy w praktyce, analitycznego, logicznego 
i twórczego myślenia. Udział w projekcie stanowił
inspirację i motywację dla uczniów do wyznaczania 
i osiągania celów edukacyjnych, co w przyszłości 
stanowić może solidną podstawę do podejmowania 
nauki na wyższych etapach kształcenia, a także do 

zgodnego z posiadanymi zainteresowaniami wyboru 
kierunku przyszłych studiów. 
 
Projekt "Moje Kluczowe Kompetencje" 

Projekt "Moje Kluczowe Kompetencje" był
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Celem 
projektu był wzrost kompetencji kluczowych i poprawa 
wyników w nauce w zakresie nauk matematyczno - 
przyrodniczych. 

Zajęcia z biologii prowadziła p. Wioletta Jaśkie-
wicz. Do zajęć przystąpiło 12 uczniów z klasy III gim-
nazjum. Zajęcia pozalekcyjne prowadzone były z wyko-
rzystaniem różnorodnych form i metod pracy. Uczestnicy 
projektu byli zaopatrywani w materiały do zajęć. Dla 
uczniów te dodatkowe zajęcia były szansą na pow-
tórzenie wiadomości przed egzaminem gimnazjalnym. 

Przez uczestnictwo w projekcie uczniowie nie 
tylko poszerzyli wiedzę, ale również nabyli umiejętność 
pracy zespołowej, a nagrody rzeczowe w postaci 
encyklopedii multimedialnej na pewno będą miłym 
wspomnieniem zajęć projektowych. Należy również
wspomnieć, że dzięki projektowi szkolne zaplecze 
biologiczne wzbogaciło się o mikroskop oraz gotowe 
preparaty biologiczne, które będą służyć następnym 
pokoleniom. 
 
Akcja "Narodowe Czytanie Pana Tadeusza" 

Z okazji 200-lecia "ostatniego zajazdu na Litwie" 
prezydent Bronisław Komorowski zainicjował ogólno-
polską akcję "Narodowe Czytanie Pana Tadeusza". 
W sobotę, 8 września br. w godz. od 1000 do 1200 
w bibliotece w Rajsku, dziewczęta z klasy III gimnazjum, 
polonistka p. Barbara Nowak oraz bibliotekarka 
p. Danuta Sieradzka przyłączyły się do akcji czytając
fragmenty epopei narodowej "Pan Tadeusz". 
 

Dyrektor Zespołu Szkół w Rajsku 
Honorata Wolniaczyk 

 
********** 

 
ZESPÓŁ SZKÓŁ W TŁOKINI WIELKIEJ 
 
Rajd rowerowy do Murowańca 

11 września, w słoneczny wtorek, uczniowie 
szkoły podstawowej w Tłokini Wielkiej zamienili szkolne 
ławki na rowery górskie i wraz z nauczycielkami Edytą
Banasiak, Izabelą Krupińską i Marleną Pilarczyk, wybrali 
się na przejażdżkę do miejscowości Murowaniec. 

Trasa była dość długa, ale za to bardzo 
atrakcyjna. Pogoda dopisała i nic nie wskazywało na to, 
że to jeden z ostatnich dni pięknej pogody. Dzieci z V 
i VI klasy, jadąc na rowerach przy zachowaniu należytej 
ostrożności, obserwując przydrożną okolicę, szybko 
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trafiły do celu. Uczniowie, korzystając z zapewnionych 
atrakcji, przypomnieli sobie beztroskie, wakacyjne 
chwile. Nic więc dziwnego, że po tak mile spędzonym 
dniu nikt nie chciał wracać do domu. 

Ta wycieczka była doskonałą okazją do 
zacieśniania więzi między rówieśnikami oraz rozwijania 
umiejętności bezpiecznego udziału w ruchu drogowym. 
Co najważniejsze, uczniowie upewnili się w przeko-
naniu, że szkoła to nie tylko obowiązki, ale również
przyjemność.
Dyrektor Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej 
Teresa Kobierska 
 
Rozpoczęcie roku szkolnego 

Minęły wakacje i nadszedł wrzesień, a z nim 
w naszej szkole zabrzmiał pierwszy dzwonek. Tego-
roczna inauguracja roku szkolnego w Zespole Szkół
w Tłokini Wielkiej jak zawsze przebiegała w bardzo 
uroczystej atmosferze. Za sprawą naszej młodzieży oraz 
ich opiekunek, pań: Marleny Pilarczyk, Renaty Szlenkier 
i Urszuli Borwik cała społeczność szkolna mogła
przewijać kartki z kalendarza: te historyczne i te z waka-
cyjnych podróży, które przypominały nam o zdarzeniach 
z 1 września 1939 roku, ale także przywoływały waka-
cyjne wspomnienia piaszczystych plaż, czy górskich 
szlaków. Choć letnie miesiące dobiegły końca, to na 
twarzach uczniów gościł uśmiech i radość z powodu 
powrotu do szkoły. Szczególnie tym faktem podeks-
cytowani byli uczniowie najmłodszej klasy, którzy z nie-
cierpliwością oczekiwali chwili, kiedy będą mogli zacząć 
naukę.

Tradycyjnie w tych ważnych dla każdego ucznia 
momentach, byli z nami zaproszeni goście: ks. Jacek 
Paczkowski, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Opa-
tówek Marek Szlenkier, radny gminy Damian Jakóbczak, 
przewodnicząca rady rodziców Arleta Reksa, wiceprze-
wodnicząca rady rodziców Mariola Król, skarbnik rady 
rodziców Anna Strzałka, rodzice oraz nauczyciele. Zeb-
rani usłyszeli najserdeczniejsze życzenia: pomyślności 
na nowy rok szkolny oraz sukcesów w nauce i wszelkich 
działaniach podejmowanych przez uczniów. Nasza mło-
dzież zaczęła realizować te życzenia już w czasie waka-
cji. Chłopcy z gimnazjum wygrali Powiatowe Zawody 
Sportowo-Pożarnicze w Opatówku. Serdecznie im gratu-
lujemy i czekamy na kolejne sukcesy. 

Po oficjalnym spotkaniu dzieci i młodzież udali 
się do klas na spotkanie z wychowawcami. Następnego 
dnia zaś, z zapałem ruszyli zdobywać nowe umiejęt-
ności oraz spędzać miłe chwile razem z rówieśnikami 
i nauczycielami w murach swojej szkoły. 
 

Izabela Krupińska 
 

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

OGŁOSZENIA 
 

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. 

 

********** 
 

Urząd Gminy informuje mieszkańców: 
- wodociąg w Opatówku, Cieni Drugiej, Michałowie Drugim, 

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

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

 

********** 
 

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

 

********** 
 

Informacja w sprawie odbioru padłych zwierząt gospodarskich 
Urząd Gminy w Opatówku przypomina, że zasady korzystania z usług 
utylizacyjnych z dofinansowaniem ARiMR dla producentów rolnych 
w roku 2012 nie uległy zmianie. Oznacza to, że pomoc może otrzymać
producent rolny prowadzący gospodarstwo rolne (w rozumieniu 
przepisów o podatku rolnym) lub działy specjalne produkcji rolnej. 
Pomoc może być udzielona na dofinansowanie kosztów zbioru, 
transportu i unieszkodliwienia padłych zwierząt gospodarskich 
z gatunku bydło, owce, kozy, konie oraz świnie. Na świadczenie usług 
utylizacyjnych obejmujących wyżej wymienione usługi w 2012 r. 
zawarło umowy z ARiMR 13 firm. W bieżącym roku w województwie 
wielkopolskim usługi utylizacyjne świadczyć będzie 7 firm: 
- ZP-H B. Rakowska  
- PP-H Hetman sp. z o.o. 
- Promarol-Plus sp. z o.o. 
- Saria Polska, sp. z o.o. 
- Struga SA 
- Eko-Stok 
- ZR-P FARMUTIL HS SA 
 

Najbliższy punkt zgłoszeń znajduje się w Jankowie Drugim, zgłoszeń
można dokonywać całodobowo pod nr tel./fax: (62) 751-10-19 lub 
kom.: 667-984-228. Odbiór padłych sztuk odbywa się na takich 
samych zasadach jak dotychczas. 

 

********** 
 

Sprostowanie 
W związku z publikacją w Wiadomościach Gminnych Nr 3/2012 
informacji o festynie rodzinnym przy Zespole Szkół w Rajsku 
chcielibyśmy wnieść sprostowanie. Wśród sponsorów festynu nie 
została wymieniona p. Jadwiga Mencel z Opatówka. Bardzo 
serdecznie dziękujemy Pani za wsparcie i okazaną pomoc przy 
organizacji festynu. Przepraszamy za zaistniałą pomyłkę.

Dyrektor, Rada Rodziców 
 

********** 
 

Podziękowanie 
Składamy serdeczne podziękowanie Panu Sebastianowi Wardęckiemu 
Wójtowi Gminy Opatówek, Radzie Gminy Opatówek oraz Gminnemu 
Zarządowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Opatówku za całkowite 
wsparcie OSP w Dębe-Kolonii. Począwszy od opłat sądowych by 
założyć działce własność dla OSP Dębe-Kolonia, za całkowitą
renowację zewnętrzną i wewnętrzną budynku strażackiego, za 
wszystkie opłaty finansowe bardzo serdecznie dziękujemy. 
 

Sołtys i mieszkańcy wsi Dębe-Kolonia 
 

********** 
 

Podziękowanie 
Dziękuję za wykonanie wystroju stołu dożynkowego paniom: Alicji 
Gałęskiej, Grażynie Klimińskiej i Anecie Osuch. Mieszkankom wsi 
Dębe-Kolonia dziękuję za dotację finansową oraz za ciasto i pyszny 
chleb. 
 

Sołtys wsi Dębe-Kolonia 
Maria Pytlińska 
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Podziękowanie 
PHU Skup i sprzedaż złomu kasacja pojazdów Romuald Drobnik, 
składa serdeczne podziękowania Państwowej Straży Pożarnej, 
Ochotniczym Strażom Pożarnym i Pracownikom skupu złomu za 
sprawną akcję gaśniczą, czujność i poświęcenie. 

 

********** 
Prośba o pomoc dla chorej Melanii z Opatówka 
Zbiórkę pieniędzy na rehabilitację chorej Melanii organizuje 
Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej. 17-latka uległa
ciężkiemu wypadkowi samochodowemu w Sierzchowie, w gminie 
Opatówek, pod koniec czerwca tego roku. Do tej pory walczy o życie 
w kaliskim szpitalu. 
Potrzebna jest rehabilitacja dziewczyny, z którą dopiero po trzech 
tygodniach od wypadku odzyskano jakikolwiek kontakt. Dziewczynka 
nie mówi, nie rusza rękami i nogami. Stan dziewczynki jest ciężki, ale 
już wymaga rehabilitacji. Rodzina chce przenieść dziecko do Centrum 
Rehabilitacji w Bydgoszczy. Potrzebne są pieniądze na dalsze 
leczenie. Ponieważ 17-latka mieszka tylko z matką i rodziny nie stać
na rehabilitację, matka zwróciła się do stowarzyszenia o pomoc. 
Dziewczyna jest uczennicą liceum policyjnego w ZS nr 1 w Liskowie. 
Zbiórka pieniędzy rozpoczęła się 16 lipca i potrwa do końca 
października 2012 roku. 
Wpłat można dokonywać bezpośrednio na konto Stowarzyszenia 
Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej nr 03 8404 0006 2004 0021 3817 
0001 z dopiskiem "Na leczenie Melanii". Organizowane będą również
zbiórki do puszek. 

********** 
Jesienna akcja szczepienia lisów 
Od 28 września do 5 października br. w województwie wielkopolskim 
będzie prowadzona jesienna akcja szczepienia lisów wolno żyjących. 
Na terenie lasów, pól, pastwisk i nieużytków rolnych zrzucana będzie 
z samolotów szczepionka przeciw wściekliźnie. Szczepionka umiesz-
czona jest w przynęcie o kształcie kostki koloru zielono-brązowego 
o wymiarach 3cmx3cmx1cm. Jak ostrzega Wielkopolski Wojewódzki 
Inspektorat Weterynarii w Poznaniu nie należy jej dotykać ani 
podnosić. Jeżeli jednak nastąpi przypadkowe zetknięcie się człowieka 
z tą szczepionką, a w szczególności, jeśli będzie to kontakt z otwartą
raną, oczami, jamą ustną - miejsca te należy gruntownie przemyć
wodą z mydłem i zgłosić się do najbliższej Przychodni Lekarskiej. 
W przypadku kontaktów zwierząt domowych ze szczepionką, należy
fakt ten zgłosić w najbliższej lecznicy dla zwierząt. W okresie 3 tygodni 
po wyłożeniu szczepionki nie wolno wypuszczać psów luzem. 
Wszelkich informacji na ten temat udziela Wojewódzki Inspektorat 
Weterynarii w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 250, 
tel. (61) 868-93-47, fax (61) 868-45-31. 

********** 
Informacja dot. właścicieli nieruchomości położonych przy 
drogach powiatowych 
W związku ze stwierdzeniem faktu niedrożności przepustów pod 
zjazdami do nieruchomości położonych przy drogach powiatowych 
informuję, że zgodnie z zapisem art. 29 i 30 ustawy z dnia 
21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 19 poz. 115 ze 
zm.) budowa i utrzymanie zjazdów należy do właścicieli nieru-
chomości. Pod pojęciem utrzymania zjazdu należy rozumieć również
utrzymanie drożności przepustu, który winien być wbudowany pod 
zjazdem, aby istniał swobodny przepływ wód rowami przydrożnymi. 
Wobec powyższego proszę w trybie odwrotnym dokonać przeglądu 
własnych zjazdów, w szczególności przepustów i w razie potrzeby 
doprowadzić do ich drożności, aby gromadząca się woda nie 
podtapiała pobocza jezdni drogi. W przypadku stwierdzenia faktu 
niedrożności przepustu pod zjazdem, zjazd taki zostanie uznany jako 
samowola budowlana i zostanie rozkopany, a wobec właściciela 
nieruchomości lub posesji zostanie uruchomiona procedura nałożenia 
kary w drodze decyzji administracyjnej. 
 

Starosta Kaliski, 
Krzysztof Nosal 

 

********** 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Kaliszu zaprasza na szkolenie dla 
kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej z powiatu 
kaliskiego. Rodzina zastępcza jest formą opieki i wychowania dziecka, 
które zostało całkowicie lub częściowo tej opieki pozbawione. Zakres 
programu szkolenia uwzględnia specyfikę zadań opieki i wychowania 
stojących przed tymi rodzinami. Szkolenie odbywać się będzie 
w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy ul. Skalmierzyckiej 10 
w Kaliszu. 
Osoby pragnące wziąć udział w szkoleniu i chcące stworzyć dom 
dzieciom, które tego potrzebują, zapraszamy do Kaliskiego Oddziału
TPO. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. (62) 757-45-99 lub 
przesyłając zapytanie na adres: tpd25@wp.pl 
 

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

 

********** 
 

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

 

********** 
 

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

 

********** 
 

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. 

 

********** 
 

FHU DREW-MARK, ul. Poniatowskiego 45 w Opatówku oferuje do 
sprzedaży opał:
- miał węglowy 
- węgiel 
- węgiel brunatny 
- groszek 
- ekogroszek 
- oraz cement i wapno 
Czynne pn.-pt. w godz. 700 - 1600, w sob. 700 - 1300 

********** 
 

ELMONT s.c. w Michałowie Drugim 32A oferuje: 
- sprzedaż hurtową i detaliczną materiałów elektrycznych 
- usługi elektryczne i elektroenergetyczne 
- usługi sprzętem budowlanym - podnośniki koszowe, koparki 

(koparkoładowarka, minikoparka), dźwig 
Zapraszamy: pn.-pt. w godz. 700-1800, sob. 700-1400. Tel. (62) 76-19-333 
lub 609-779-089. 

 

********** 
 

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

 

********** 
 

Biuro Rachunkowe LEXAN - Anna Nowak - kompleksowa i profesjo-
nalna obsługa podatników. Posiadamy certyfikat księgowy i ubezpie-
czenie OC. Tłokinia Kościelna, ul. Kościelna 43, Opatówek, telefon: 
534-211-350. Zadzwoń i umów się na bezpłatną konsultację.

********** 
 

Kancelaria Prawno-Doradcza, Opatówek, ul. Dziubińskiego 1A, tel. 
(62) 761-80-55, www.interamax.pl zaprasza od poniedziałku do piątku 
w godzinach 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. 

 

********** 
 

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 użytko-
wych. Telefon: 605-165-060. 

 

********** 
 

Biuro Rachunkowe "KASSUS", tel. 601-250-438 oferuje profesjonalną
obsługę firm w zakresie księgowości, podatków oraz kadr i płac. 
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Fizjoterapia z dojazdem. Masaże, ćwiczenia rehabilitacyjne, 
kinesiology, taping. Telefon: 662-500-003. 

 

********** 
 

Szukasz stałej pracy lub dodatkowego zajęcia? Oferujemy pracę na 
stanowisku Konsultant ds. Wsparcia Technicznego w Call Center 
Multimedia Polska SA. Zadania do realizacji: telefoniczna obsługa 
klienta. 
Mile widziane: 
- bardzo dobra umiejętność obsługi komputera i programów 

biurowych 
- znajomość środowiska Windows i podstawowych zagadnień

sieciowych 
- mile widziane doświadczenie w obsłudze Klientów 
- zainteresowania związane z branżą telekomunikacyjną
- ogólna znajomość sieci telekomunikacyjnych, protokołów 

sieciowych, technologii HFC lub DSL będzie dodatkowym atutem. 
Możliwe formy zatrudnienia: 1/2 etatu/etat/umowa zlecenie. Jeśli 
chciałbyś zostać częścią naszego zespołu prosimy o przesłanie 
aplikacji zawierającej CV, list motywacyjny oraz zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych na adres e-mail: 
m.karbowska@multimedia.pl w terminie do 30.11.2012 r. 

 
********** 

 

Lekcje gry na keyboardzie i pianinie. Telefon: 609-956-469. 
 

********** 
 

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

 
********** 

 

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

********** 
 

Emerytowana nauczycielka z Opatówka zaopiekuje się małym 
dzieckiem. Telefon: 500-031-684. 

 
********** 

 

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

********** 
 

Naprawy powypadkowe, mechanika, blacharstwo, lakiernictwo - 
Majewski Jan, ul. Św. Jana 22c, Opatówek. Telefon: (62) 76-18-899, 
667-335-842. 

 
********** 

 

Sprzedam obcinarkę do cebuli na 4 wałki, workownica na 2 worki, 
silnik 5,5 KW. Telefon: 664-256-146. 

 
********** 

 

Sprzedam ziemię 3,55 ha w Janikowie. Kontakt tel. 500-841-199 lub 
793-943-830. 

 
********** 

 

Sprzedam 6-letni kocioł c.o. zasypowy, dobowy, na miał, o pow. 4 m2.
Piec posiada dmuchawę. Stan pieca określam jako bardzo dobry. 
Kontakt: 608-300-736 lub 691-045-533. 

 
********** 

 

Sprzedam Netbooka Samsung N-150-HT01 (nowy). Tel.: 606-395-639. 
 

********** 
 

Sprzedam Peugeot 206 1.4 HDI, 2003 rok, kolor niebieski, 5 drzwiowy, 
przebieg 177 000 km. Cena 10 tys. zł. Telefon: 691-564-062. 

 
********** 

 

Sprzedam Fiata Cinquecento 700 benzyna, 1997 r. kolor czerwony, 
przebieg 96 000 km, stan bdb, cena 1 800 zł. Telefon: (62) 76-25-318. 

 
********** 

 

Tanio sprzedam przęsła ogrodzeniowe, metalowe, malowane wraz ze 
słupkami, w komplecie brama i furtka. Telefon: (62) 76-18-322. 

 
********** 

 

Sprzedam sadzonki truskawek, odmiany Honeoye. Tel.: 515-181-655. 
 

Działka budowlana w lesie w miejscowości Porwity, media: prąd, 
woda, gaz, telefon. Kontakt pod nr tel.: 791-046-079. 

 
********** 

 

Sprzedam działkę budowlaną 1000 m2 z pawilonem handlowym 
o pow. 24 m2 w Chełmcach, pilnie, tanio. Kontakt tel. (62) 73-96-321. 

 
********** 

 

Sprzedam działkę rolniczą w Opatówku o powierzchni 1,35 ha. 
Telefon: 665-145-110. 

 
********** 

 

Sprzedam ziemię położoną w Józefowie o powierzchni 1,34 ha. 
Telefon: 665-145-110. 

 
********** 

 

Sprzedam działkę budowlaną o pow. 42 ary w Opatówku w okolicy 
ul. Św. Jana. Kontakt: 608-612-761. 

 
********** 

 

Sprzedam mieszkanie o pow. 58 m2 w centrum miejscowości 
Opatówek. Świeżo po remoncie, wysoki standard. Atrakcyjna cena do 
uzgodnienia. Telefon: 509-396-099. 

 
********** 

 

Sprzedam mieszkanie w Opatówku. Telefon: 792-719-445. 
 

********** 
 

Sporządzam świadectwa energetyczne budynków. Szybkie terminy, 
konkurencyjne ceny. Telefon: 518-826-910 lub 514-819-925. 

 
********** 

 

Poszukuję małego mieszkania do wynajęcia na terenie Opatówka, 
może być pokój z kuchnią. Telefon: 725-515-822. 

 
********** 

 

Serdeczne podziękowania Rodzinie, Sąsiadom z bloku, 
Dyrektorom Szkół, Przedszkola, 

Gminnej Biblioteki Publicznej, Pracownikom Urzędu Gminy, Znajomym 
i wszystkim, którzy wzięli udział w nabożeństwie, zamówili msze św., 

złożyli kwiaty 
oraz uczestniczyli w ostatniej drodze 

Ś.P. Józefa Chojnackiego 

składa żona i córki z rodzinami 

********** 
 

Wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej drodze 
Naszej Kochanej Córki i Siostry 

Ś.P. Ewy Drobnik 
za zamówione msze święte, złożone kwiaty 

oraz okazane wyrazy współczucia 

dziękuje rodzina 

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