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SESJE RADY GMINY 
 

W miesiącach od lipca do listopada br. odbyły
się kolejne sesje Rady Gminy Opatówek, na których 
podjęte były następujące uchwały: 
- w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2012 

rok, zmiany polegały na wprowadzeniu zmian w do-
chodach i wydatkach w działach: Ochrona Zdrowia 
i Oświata i wychowanie. Wprowadzone zmiany zwią-
zane są z prowadzeniem zadania termomodernizacji 
budynków szkół w Tłokini Wielkiej i w Opatówku 
oraz budynku ośrodka zdrowia. Wprowadzono także
zmiany w innych działach budżetu, które podykto-
wane były m.in. otrzymanymi dotacjami do podjętych 
przez gminę Opatówek działań inwestycyjnych, 
w tym realizacji projektów unijnych. Skutkiem podję-
cia uchwał przyjmujących zmiany w budżecie, jest 
podjęcie także uchwały w sprawie zmiany Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na 
lata 2012 - 2022.  

- w sprawie zmiany Uchwały Nr 72/11 Rady Gminy 
z dnia 8 czerwca 2011 r., w sprawie opłat za świad-
czenia przekraczające podstawę programową wy-
chowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu 
prowadzonym przez gminę Opatówek - w uchwale 

tej ujęte zostały - oprócz przedszkola - także oddziały
przedszkolne przy szkołach; 

- w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Opatówek w miej-
scowości Opatówek w rejonie ulicy Piaskowej i ulicy 
Dziubińskiego; 

- w sprawie przystąpienia gminy Opatówek do 
realizacji projektu pt. "Uczę się i bawię" współfinan-
sowanego w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia 
i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównanie 
szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości 
usług edukacyjnych świadczonych w systemie 
oświaty (wartość dofinansowania 189 726 zł); 

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozu-
mienia w sprawie realizacji projektu "Termomoder-
nizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu 
Kaliskiego, Gminy i Miasta Stawiszyn oraz gmin: 
Blizanów, Lisków, Mycielin, Opatówek, Żelazków" 
(realizacja na lata 2013 - 2014); 

- w sprawie nadania nazw ulic we wsi Opatówek 
(ul. Rosochatki i ul. Kwiatowa); 

- pakiet uchwał w sprawie wyrażenia zgody na 
wynajem/wydzierżawienie nieruchomości w trybie 
bezprzetargowym 

Opatówek, 19.12.2012 r.

Nr 5 (590) / 2012 

Biuletyn Informacyjny

Przewodniczący Rady Gminy 
Paweł Bąkowski 

Sekretarz Gminy 
Krzysztof Dziedzic 

Wójt Gminy 
Sebastian Wardęcki 

Radosnych i pogodnych, oświetlonych gwiazdą betlejemską Świąt Bożego Narodzenia, 
 

wielu spokojnych i rodzinnych chwil przy wigilijnym stole 
 

oraz wszelkiej pomyślności w każdej dziedzinie życia na nadchodzący Nowy 2013 Rok 
życzą
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- w sprawie przyjęcia od Powiatu Kaliskiego zadania 
publicznego z zakresu dróg powiatowych - dotyczy 
wykonania dokumentacji projektowej dla odcinka 
drogi powiatowej nr 4620P od skrzyżowania z drogą
wojewódzką do granicy z gminą Koźminek, a w dal-
szej kolejności realizacji jej przebudowy; na ten cel 
jeszcze w 2012 roku Powiat Kaliski przeznaczy 
kwotę 7 800 zł

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozu-
mienia o partnerstwie z Powiatem kaliskim, Gminą
Godziesze Wielkie oraz Gminą Brzeziny w sprawie 
realizacji projektu "Przebudowa drogi powiatowej 
nr 4628P Opatówek - Brzeziny i drogi powiatowej 
nr 4631P na odcinku Godziesze Wielkie - Zajączki 
Bankowe" w ramach Narodowego Programu przebu-
dowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - 
Dostępność - Rozwój; orientacyjny koszt realizacji 
tego zadania wynosi ok. 6 mln zł;

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozu-
mienia o partnerstwie z Powiatem Kaliskim w spra-
wie realizacji projektu pn. "Przebudowa drogi 
powiatowej nr 4620P na odcinku Szulec - Rajsko" 
w ramach Narodowego Programu przebudowy dróg 
lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - 
Rozwój; orientacyjny koszt zadania to kwota 2 mln 
210 tys. złotych; 

- w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu 

- w sprawie określenia wysokości rocznych stawek 
podatku od środków transportowych na 2013 rok; 
stawki zostały zwaloryzowane o wskaźnik 4% w sto-
sunku do roku ubiegłego; 

- w sprawie określenia stawek podatku od nierucho-
mości i zwolnień w podatku od nieruchomości na 
2013 rok; wzrost cen stawek w tym podatku wyniósł
4% w stosunku do roku 2012; 

- w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta 
stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 
2013 rok; Rada Gminy Opatówek obniżyła średnią
cenę żyta opublikowaną w komunikacie Prezesa 
GUS z dnia 19.10.2012 z kwoty 75,86 zł za 1dt do 
kwoty 52 zł za 1dt i stanowić ona będzie podstawę
podatku rolnego na 2013 rok; 

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
"Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego dla terenu obejmującego 
miejscowość Dębe-Kolonia gm. Opatówek"; 

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia "Miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu obejmującego miejscowość Dębe-Kolonia 
gm. Opatówek"; 

- w sprawie do przystąpienia do sporządzenia "Zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla miejscowości Józefów (obręb Opatówek) 
gm. Opatówek"; uchwała została podjęta, gdyż
w ostatnim czasie wpłynęły liczne wnioski o zmianę
dotychczas obowiązującego dokumentu; 

- w sprawie przyjęcia zmiany statutu Związku 
Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"; 
zmiana statutu wynika z potrzeby dostosowania 
zapisów do aktualnego prawa oraz konieczności 
przyjęcia nowych uczestników do Związku; 

- w sprawie podziału gminy Opatówek na okręgi 
wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby 
radnych wybieranych w każdym okręgu; 

- w sprawie przyznania dotacji z budżetu dla Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Opatówku z przeznacze-
niem na dofinansowanie zakupu średniego samo-
chodu ratowniczo-gaśniczego 

- w sprawie przyznania dotacji z budżetu dla Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Tłokini Wielkiej z przezna-
czeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samo-
chodu ratowniczo-gaśniczego; 

- w sprawie uznania za konieczną budowę dróg 
gminnych oraz potwierdzenia celowości przebudowy 
i efektywności projektowanego przedsięwzięcia; 
dotyczy projektowanych na 2013 rok w drogo-
wnictwie przedsięwzięć ze środków Ochrony 
Gruntów Rolnych; 

 

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

INWESTYCJE I REMONTY, 
POZYSKANE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE 

 

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 prioryte-
towego "System Zielonych Inwestycji (GIS) - Zarzą-
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 na ukończeniu są prace związane z termomo-
dernizacją 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 polegały na: 
- ociepleniu ścian z położeniem tynków 



Wiadomości Gminne str. 3/28 

- ociepleniu dachów i stropodachów 
- wymianie okien i drzwi 
- montażu kolektorów słonecznych 
- budowie kotłowni gazowej dla ośrodka zdrowia 

z rozdzieleniem części mieszkalnej od części lecz-
niczej 

- montażu i demontażu części grzejników 
- montażu zaworów grzejnikowych termostatycznych 
 

Był 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. 
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.
Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem 
kompletnej dokumentacji na budowę nowego przed-
szkola w Opatówku. Planuje się je usytuować na placu 
gminnym obok gimnazjum w Opatówku, tak aby 
przedszkole ze szkołą podstawową i gimnazjum tworzyły
jeden edukacyjny kompleks. Prace wykonuje Przedsię-
biorstwo Projektowo - Wykonawcze deem Anna Dziuba 
Jaglińska z Wiktorowa. Zakończenie prac przygotowaw-
czych wraz z pozwoleniem na budowę powinno nastąpić
w pierwszym kwartale 2013 roku. 
 
Budowa studni głębinowej w Rajsku 
Zakończono prace polegające na wykonaniu ujęcia wód 
podziemnych z utworów jurajskich i kredowych oraz 
ustalenie zasobów eksploatacyjnych ujęcia wody w miej-
scowości Rajsko. Wykonawcą tego zadania, wyłonionym 
w drodze przetargu, został Zakład Produkcyjno - Usłu-
gowy Jacka Gruberskiego z Woli Podłężnej k. Konina. 
Dotychczas mieszkańcy wsi Rajsko korzystali z wodo-
ciągu zasilanego ze studni głębinowej wybudowanej 
w latach 80-tych ub. wieku, której obecny stan techniczny 
jest na tyle zły, że uniemożliwia regularne dostawy wody 
mieszkańcom. Istniejąca studnia nie posiada zatwier-
dzonych zasobów eksploatacyjnych. Aby rozwiązać
nękający mieszkańców Rajska problem przerw w dosta-
wie wody, podjęta została decyzja o wykonaniu odwier-
tów i zbudowaniu nowej studni głębinowej zasilającej 
wodociąg wiejski w wodę z zasobów jurajskich i kredo-
wych. Wykorzystana przy tym będzie istniejąca sieć
wodociągowa i stacja uzdatniania wody. 
Projekt ujęcia wody uzyskał wszystkie niezbędne 
uzgodnienia i pozwolenia, w tym Okręgowego Urzędu 
Górniczego w Poznaniu.  
 
Modernizacja oczyszczalni i przepompowni 
W miesiącach październik - grudzień trwały prace 
w Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Opatówku polega-
jące na odwodnieniu i oczyszczeniu osadu ściekowego 
za pomocą mobilnej stacji odwadniania osadu ze stawu 
doczyszczającego. Wartość wykonanych prac to kwota 
45 tys. zł. i 6 800 zł - praca koparki. 
Oczyszczenie stawu będzie miało znaczący wpływ na 
jakość końcowego procesu technologicznego prowadzą-
cego do odprowadzenia czystych ścieków do zbiornika 
w Szałe. 
Analizując zapotrzebowanie na odbiór ścieków oraz stan 
techniczny i technologiczny istnieje konieczność rozbu-
dowy istniejącej oczyszczalni ścieków. Obecnie dobie-

gają końca prace związane z przygotowaniem projektu. 
Łączny szacunkowy koszt to ok. 5 mln złotych. Rozpo-
częcie rozbudowy oczyszczalni uwarunkowane jest 
pozyskaniem na to zadanie środków zewnętrznych. 
 
Nowe samochody strażackie 
Gminie Opatówek udało się uzyskać dofinansowanie do 
zakupu nowych samochodów: typu średniego dla OSP 
w Opatówku - będzie to ratowniczo-gaśnicza jednostka 
z napędem na 4 koła na podwoziu Mana i typu lekkiego 
- ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Forda dla OSP 
w Tłokini Wielkiej. 

"Od kilku lat gmina Opatówek podejmowała próby 
wygospodarowania na ten cel środków finansowych. 
W tym roku pojawiła się możliwość złożenia stosownych 
wniosków, co dzięki przychylności Rady Gminy mog-
liśmy wykonać. Nowe samochody zastąpią wysłużone 
wieloletnie pojazdy.  Wymiana samochodów była niez-
będna - umożliwi to szybkie oraz bezpieczne niesienie 
pomocy innym" - wyjaśnia Wójt Gminy Opatówek 
Sebastian Wardęcki. 
Ogólny koszt tych zakupów to kwota ok. 800 tys. złotych, 
przy czym budżet gminy Opatówek przekazuje 335 tys. 
czyli 50% na samochód dla Opatówka i 40 tys. złotych, 
czyli 25% na samochód dla Tłokini Wielkiej. Pozostałe
środki niezbędne do realizacji zakupu przekazuje Zarząd
Wojewódzki OSP oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska w Poznaniu. Zakup nowych samochodów to 
efekt wspólnej woli i zabiegów władz gminy Opatówek, 
druhów strażaków z Opatówka i Tłokini Wielkiej na czele 
z ich prezesami i naczelnikami: prezesem OSP w Opa-
tówku dh Krzysztofem Karolewskim, naczelnikiem dh 
Mariuszem Małoburskim oraz prezesem OSP w Tłokini 
Wielkiej dh Stanisławem Baranem i naczelnikiem dh 
Andrzejem Wolfem. Nowe samochody zastąpią dotych-
czasowe, wyeksploatowane pojazdy. 
"Jednostki OSP w Opatówku i Tłokini Wielkiej należą do 
Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego, posiadają
bogatą historię, uczestniczą w wielu zdarzeniach drogo-
wych, pożarach i innych akcjach ratowniczych, a także
chętnie angażują się w życie społeczno-kulturalne naszej 
gminy. Stąd zakupy powyższych samochodów są w pełni 
zasadne, a wręcz konieczne." - powiedział Sekretarz 
Gminy Krzysztof Dziedzic. 

Rekultywacja wysypiska śmieci 
Wykonane zostały prace związane z rekultywacją skła-
dowiska odpadów komunalnych położonego w Cieni 
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Pierwszej. Istniejące od lat 90-tych składowisko śmieci 
w Cieni Pierwszej nie przyjmuje odpadów komunalnych 
już od 2003 roku. Natomiast w 2010 roku Gmina uzys-
kała decyzję Starosty Kaliskiego o zamknięciu dotych-
czasowego składowiska. 
W 2011 roku pojawiła się szansa na wykonanie rekul-
tywacji tego terenu za symboliczną kwotę 240 zł. Pier-
wotna kwota kosztorysowa obowiązkowej rekultywacji 
wysypiska wynosiła w 2009 roku ponad 600 tys. zł.
Z uwagi na fakt, że miejsce to zostało wykorzystane na 
składowanie materiałów z odwiertów w różnych miej-
scach w Polsce, koszt gminy tej rekultywacji jest 
symboliczny. 
11 października br. odbył się odbiór prac, wśród których: 
ukształtowano czaszę wysypiska z pochyleniem skarp, 
położono warstwę rekultywacyjną z odpadów wiert-
niczych, wykonano odgazowanie i usypano warstwę
podglebia oraz wysiano mieszankę traw. Tym samym 
zamknięty został kolejny etap prac związanych 
z zamknięciem składowiska odpadów w Cieni Pierwszej. 
 
INWESTYCJE W DROGOWNICTWIE - remonty i prze-
budowy dróg na terenie gminy Opatówek 
 
W 2012 roku nakłady na bieżące utrzymanie dróg, 
ich budowę i modernizację oraz budowę chodników 
i zatok autobusowych wyniosły ok. 1 mln 500 tys. 
złotych. Są to środki własne gminy, a także fundusze 
pozyskane z budżetu powiatu i województwa. Gmina 
partycypowała także w przebudowie dróg powia-
towych. Łącznie w 2012 roku przebudowanych 
i wyremontowanych zostało ok. 8 km bieżących dróg. 
 

Bezpieczniej w Borowie
Wykonane zostały prace związane z budową bezpiecz-
nej zatoki autobusowej, wraz z dojściem dla pieszych, 
przy drodze powiatowej w miejscowości Borów. 

Na wniosek sołtysa wsi Borów - Antoniego Gryczyń-
skiego, 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 poro-
zumienie odnośnie w/w prac. Głównym celem budowy 
zatoki była poprawa bezpieczeństwa dzieci korzysta-
jących 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, wygospodarować środki. 
 

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 
Drogowo-Mostowe, Budowlane i Instalacyjne ze Smółek 
k. Koźminka. Koszt wykonanych prac: 55 118,15 zł.

Przebudowa drogi w Rożdżałach
W dniu 10 maja br. odbył się przetarg nieograniczony na 
wykonanie przebudowy nawierzchni drogi gminnej 
w Rożdżałach. Planowany zakres prac obejmował wyko-
nanie remontu cząstkowego nawierzchni oraz ułożenie 
nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych na 
odcinku 1,43 km. W terminie określonym ogłoszeniem, 
wpłynęło 9 ofert, a przetarg wygrała firma SIDROG 
Sp. z o.o. z Domaniewa za kwotę 229 364,62 zł. Odbioru 
wykonanych robót dokonano 18 czerwca br. 
 

Budowa drogi we wsi Modła
W ostatnim czasie, nowe oblicze otrzymały, kolejne 
w tym roku lokalne drogi w gminie Opatówek. Asfaltowa 
nawierzchnia położona została m.in. na drodze we wsi 
Modła. Wykonawcą odcinka ok. 1000 mb drogi została
firma SIDROG Sp. z o.o. Wartość wykonanych prac to 
kwota 117 151,55 zł. Na ten cel gmina Opatówek 
otrzymała środki finansowe z budżetu powiatu kaliskiego 
oraz Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych budżetu 
Województwa Wielkopolskiego. 
 

Budowa ul. Św. Jana w Opatówku
W listopadzie br. wyremontowany został odcinek ul. Św. 
Jana w Opatówku. Na długości 117 mb została wyko-
nana nawierzchnia asfaltowa. Łączny koszt to kwota 
29 207,16 zł.

Przebudowa drogi Cienia Druga - Cienia Trzecia
W IV kwartale br. przebudowana została droga z Cieni 
Drugiej do Cieni Trzeciej, na odcinku ok. 500mb. Po 
wyprofilowaniu i wykonaniu podbudowy z kruszywa 
naturalnego, służy mieszkańcom jako droga tłuczniowa. 
Łączny koszt przebudowy wykonanej przez firmę ROL-
DRÓG z Rajska wyniósł 29 699,70 zł.

Budowa ul. Poduchownej w Tłokini Kościelnej
Na początku grudnia br. dokonano odbioru wyremonto-
wanej nawierzchni drogi gminnej - ulicy Poduchownej 
w Tłokini Kościelnej, gdzie zakres prac obejmował
remont nawierzchni na dł. 1100mb poprzez położenie 
nowego dywanika asfaltowego, ukształtowanie poboczy 
i ustawienie znaków pionowych. Prace za kwotę prawie 
142 tys. złotych wykonało Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów 
z Kalisza. 
 

Przebudowa ul. Podgórnej w Tłokini Kościelnej
Wykonany został remont ulicy Podgórnej poprzez nało-
żenie nakładki bitumicznej. Prace za kwotę ok. 30 tys. 
złotych wykonało Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów z Ka-
lisza. 
 

Przebudowa drogi w m. Zawady
Nową kamienną nawierzchnię na odcinku o dł. 700mb 
otrzymała droga gminna we wsi Zawady. Przebudowę
z drogi gruntowej wykonała firma DROMAX Wojciecha 
Krymarysa z Chełmc za kwotę 35 470,74 zł.
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Budowa ul. Jana Pawła II w Zdunach
W związku z wykonaną kanalizacją, została wyremon-
towana ulica Jana Pawła II na odcinku 1200 mb. 

Wykonawcą prac była firma SIDROG Sp. z o.o. 
z Domaniewa, a wartość przebudowy wyniosła prawie 
240 tys. zł. Dodatkowo, wzdłuż wyremontowanej drogi, 
wykonany został chodnik z kostki brukowej o dł. ok. 
500mb, z barierką zabezpieczającą, na kwotę 40 tys. zł.

Budowa drogi powiatowej Opatówek - Godziesze -
Brzeziny
W kwietniu przyszłego roku ruszy zadanie inwestycyjne 
pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4628P Opatówek - 
Brzeziny i drogi powiatowej nr 4631P na odcinku 
Godziesze Wielkie - Zajączki Bankowe". Długość prze-
budowywanego odcinka wyniesie prawie 22 km, a pla-
nowany koszt to kwota blisko 6 mln zł. Projekt otrzymał
dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych. Dzięki tej inwestycji powstanie logiczny 
ciąg komunikacyjny oraz powstanie m.in. połączenie 
drogi wojewódzkiej nr 449 z drogą krajową nr 12. 
Połowę kosztów inwestycji pokryje rządowy program. 
Druga połowa zostanie podzielona między powiat 
kaliski, a trzy gminy: Opatówek, Brzeziny i Godziesze 
Wielkie. Powiat pokryje 60% kosztów z połowy wartości 
inwestycji, a gminy razem 40% tych kosztów. Na terenie 
gminy Opatówek wyremontowany zostanie odcinek 
o dł. ok. 6,4 km na łączną kwotę blisko 1,8 mln 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 Opa-
tówku z filią w Cieni Drugiej i Sierzchowie - 220 dzieci). 

Celem głównym projektu jest wsparcie indywidualnego 
rozwoju uczniów klas I-III, dostosowanie do zdiagno-
zowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich 
możliwości psychofizycznych, zapewnienie każdemu 
dziecku objętemu wsparciem oferty edukacyjno-
wychowawczo-profilaktycznej zgodnej z jego indywidual-
nymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwo-
jowymi, stworzenie warunków umożliwiających i wspo-
magających indywidualną pracę z uczniem, zminima-
lizowanie 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 pro-
cesu 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, przy-
rodniczo-matematyczne. 
 

Całość zadania realizowanego w ramach tego programu 
jest finansowana z funduszy unijnych. Złożony przez 
gminę wniosek o dofinansowanie przeszedł pozytywnie 
ocenę merytoryczną i obecnie jest realizowany. Kwota 
dofinansowania wynosi 189 726,00 zł.

Budowa sieci kanalizacji w Zdunach 
Zakończyły się 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 były roboty budow-
lane w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Zduny wraz z budową przepompowni 
ścieków i komór pomiarowych. Zakres rzeczowy tego 
zadania obejmował:

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 podzielone było na dwa etapy. Realizację prac 
pierwszego, na kwotę 1 012 873 zł, zakończono 3 listo-
pada 2011 roku. Koszt drugiego etapu to kwota 
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1 341 584 zł, a zakres prac wykonanych w roku 2012 
obejmował:
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 

dł. 3 600 m 
- budowę sieci kanalizacji tłocznej PEHD dł. 1 295 m 
- budowę przepompowni ścieków przy ulicy Jana 

Pawła II 
Na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Zdunach gmina 
otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 
w Poznaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach 
PROW na lata 2007-2013 w kwocie 1 404 666 zł, co 
stanowi 75% poniesionych kosztów. 
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 kru-
szywa, krawężniki. Prace wykonało, wyłonione w prze-
targu 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 sporto-
wym Orlik. W chwili obecnej zagospodarowanych jest 
5 ha, a cały park liczy 15 ha. W planie jest też utwo-
rzenie ogrodu kwaterowo - różanego. Natomiast w pob-
liżu 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 pierwszy etap został już
zakończony, jest pełna konserwacja techniczna i este-
tyczna muru ogrodzeniowego przy tzw. "Domku gotyc-
kim" 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 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.

Projekt "Nie!!! Przemocy w Rodzinie" 
"NIE!!! PRZEMOCY W RODZINIE" to nazwa projektu, 
który Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku 
realizował w okresie od 1 września do 15 grudnia 2012 r. 
Projekt był współfinansowany przez Ministerstwo Pracy 
i Polityki Społecznej, w ramach Programu Osłonowego 
wspierającego jednostki samorządu terytorialnego 
w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie. Priorytetem Projektu było podejmowanie 
działań, mających na celu poprawę sytuacji rodzin 
zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie. 
W realizację Projektu byli zaangażowani: Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej, Świetlica Środowiskowa 
"Słoneczko", Gimnazjum w Opatówku, Zespół Szkół
w Rajsku, Zespół Szkół w Tłokini Wielkiej, Zespół Szkół
w Chełmcach oraz Zespół Szkół im. Stanisława 
Mikołajczyka w Opatówku, Posterunek Policji w Opa-
tówku, Ośrodek Zdrowia w Opatówku, Ochotnicza Straż
Pożarna, sołectwa gminy Opatówek, parafie z terenu 
gminy, Gminny Ośrodek Kultury, Fundacja Haliny 
Marszał-Sroczyńskiej, Stowarzyszenie Osób Niepełno-
sprawnych "Dar Serca", Gminna Komisja Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych, Zespół Interdyscy-
plinarny, Bronisław Krakus kolarski działacz sportowy, 
radni gminy Opatówek, Nadleśnictwo Kalisz. 
Projekt realizowany był poprzez rozpowszechniane 
i pogłębianie wiedzy na temat przemocy w rodzinie 
w formie plakatów (100 sztuk) oraz ulotek-informatorów 
(1500 sztuk) o instytucjach i placówkach udzielających 
pomocy i wsparcia osobom, rodzinom z terenu gminy 
Opatówek uwikłanym w przemoc domową. Dnia 
29 września br. GOPS zorganizował w ramach Projektu 
Integracyjny Rajd Rowerowy do Leśniczówki w Sło-
necznej koło Rożdżał. W rajdzie uczestniczyły dzieci 
i młodzież ze szkół w Rajsku, w Sierzchowie i Opatówku 
wraz z rodzicami, opiekunami oraz wychowawcami, 
dzieci ze Świetlicy Środowiskowej "Słoneczko" z rodzi-
cami oraz inni przedstawiciele społeczności lokalnej. 
W trakcie pobytu w Leśniczówce organizowane były
wspólne zabawy oraz pieczenie kiełbasek przy ognisku. 
Ważnym aspektem spotkania była prelekcja edukacyjno-
informacyjna n.t. przemocy, prowadzona przez specja-
listę ds przemocy w rodzinie p. Anetę Zimoch a także
rozpropagowanie Informatora o instytucjach i placów-
kach udzielających wsparcia i pomocy osobom i rodzi-
nom z terenu gminy Opatówek, które dotyka problem 
przemocy w rodzinie. 
Ponadto w ramach współpracy ze szkołami gimnazjal-
nymi z terenu gminy Opatówek oraz Zespołem Szkół
im. Stanisława Mikołajczyka, 303 uczniów brało udział
w badaniach ankietowych, które posłużyły do uzyskania 
wiedzy na temat relacji pomiędzy młodzieżą i ich 
rodzinami oraz rówieśnikami, odnośnie zachowań prze-
mocowych. Ankietę przeprowadził p. Roman Szeląg, 
wieloletni pracownik prewencji kryminalnej w Kaliszu, 
a jej wyniki pozwoliły zdiagnozować poziom wiedzy 
i świadomości młodzieży gimnazjalnej i ponadgimna-
zjalnej, pochodzącej ze środowiska lokalnego, doty-
czącej problemu przemocy w rodzinie. 
W trakcie Projektu organizowane były spotkania 
z rodzicami młodzieży w czterech szkołach gimnazjal-
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nych na terenie gminy Opatówek, dotyczące zagrożeń
wynikających z przemocy w rodzinie i poszerzenie 
wiedzy i świadomości na temat skutków przemocy 
domowej. Spotkania prowadziła p. Katarzyna Właśniak, 
Prezes Wielkopolskiej Fundacji ETOH w Poznaniu. 
Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty 
specjalistyczne powadzone z osobami doświadczają-
cymi przemocy w rodzinie lub osobami zagrożonymi 
skutkami przemocy. Odbyło się 8 takich spotkań, po 
4 godziny każde. Warsztaty były prowadzone przez 
specjalistę ds przemocy w rodzinie p. Anetę Zimoch. 
Na zakończenie Projektu "Nie!!! Przemocy w Rodzinie" 
odbyła się Mini Konferencja, która miała miejsce 
14 grudnia br. w Urzędzie Gminy w Opatówku i była
podsumowaniem działań w ramach Projektu. W Konfe-
rencji uczestniczyli: Wójt Gminy Opatówek, Sekretarz 
Gminy, pracownicy GOPS, członkowie Zespołu Interdys-
cyplinarnego, przedstawiciele Gminnej Komisji Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych, służby zdrowia, 
policji, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kali-
szu, przedstawiciele wsi sołeckich, radni gminy Opa-
tówek, duchowni z parafii z terenu gminy Opatówek. 
Działania podjęte w ramach projektu przyczyniły się do 
podniesienia poziomu wiedzy i świadomości społecz-
ności lokalnej na temat przemocy w rodzinie, uwrażliwiły
część mieszkańców gminy na zjawisko przemocy, 
upowszechniły informacje dotyczące możliwości uzys-
kania pomocy ze strony odpowiednich służb i instytucji. 
Pomogły również osobom uwikłanym w przemoc, które 
poprzez warsztaty specjalistyczne grupowe i indywidu-
alne otrzymały profesjonalne wsparcie i nabyły umiejęt-
ności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. 
 
Program "Dobry Przyjaciel" 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku 
w 2012 r. pozyskał środki budżetowe w kwocie 
12 500,00 zł, w ramach konkursu ogłoszonego przez 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej tj. Resortowego 
programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastęp-
czej na rok 2012 "Asystent rodziny". Pozyskane środki 
finansowe przeznaczone zostały na zatrudnienie 
w GOPS Asystenta rodziny od sierpnia 2012 roku. 
Asystent współpracuje z 20 rodzinami z terenu gminy 
Opatówek m.in. wspiera rodziny w zakresie prawidło-
wego wychowania i opieki nad dziećmi, wdraża pra-
widłowe postawy życiowe, udziela informacji na temat 
pomocy świadczonej przez instytucje i organizacje, 
motywuje rodzinę do współpracy i podejmowania działań
zmierzających do niwelowania istniejących problemów 
w rodzinie. 
 

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. 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku reali-
zuje projekt systemowy "Dać Szansę Młodym", na który 
pozyskał z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki środki 
finansowe w kwocie 139.920,59 zł, w tym na zatrudnie-
nie nowego etatowego pracownika socjalnego. Projekt 
ma na celu rozwój osobowy i edukacyjny młodzieży
uczącej się w wieku 15 - 25 lat, tj. 5 kobiet i 7 mężczyzn 
(w tym dwie osoby niepełnosprawne) zagrożonych 
wykluczeniem społecznym z Gminy Opatówek. Benefi-
cjenci poprzez pracę i zajęcia aktywnej integracji współ-
pracowali z pracownikami socjalnymi, psychologiem, 
pedagogiem, terapeutą, doradcą zawodowym, socjolo-
giem, informatykiem, instruktorem gospodarstwa domo-
wego, nauczycielami przedmiotów ścisłych i języków 
obcych. Rekrutacji uczestników dokonał Kierownik 
GOPS w Opatówku przy współpracy Koordynatora 
projektu uwzględniając zasadę równych szans. 

Od m-ca maja 2012 r. uczestnicy brali aktywny udział
w zajęciach indywidualnych i grupowych: 
- z psychologiem - po 8 godzin indywidualnych kon-

sultacji 
- z pedagogiem - po 2 godziny indywidualnych spot-

kań i 8 spotkań grupowych po 3 godziny 
- z terapeutą - po 2 godziny indywidualnych zajęć 

i 8 zajęć grupowych po 3 godziny 
- z doradcą zawodowym - po 4 godziny indywidual-

nych spotkań i 6 grupowych spotkań po 3 godziny 
- z socjologiem - po 8 spotkań grupowych po 3 godz. 
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- z informatykiem - po 4 godziny zajęć indywidualnych 
i 9 zajęć grupowych po 3 godziny 

- zajęcia z gospodarstwa domowego - po 12 zajęć 
grupowych po 5 godzin 

- zajęcia z przedmiotów ścisłych i języków obcych - 
po 19 godzin indywidualnych korepetycji. 

Dodatkowo beneficjentów i ich rodziny wspierał asystent 
rodzinny, który wdrażał prawidłowe postawy życiowe 
oraz przygotowywał do pełnienia ról społecznych. 
W czasie zajęć młodzież korzysta z zakupionych książek 
edukacyjnych, które wspomogły i udoskonaliły prowa-
dzone spotkania oraz mają zapewniony poczęstunek. 
W celu zintegrowania się młodzieży, zdobycia umiejęt-
ności współżycia w grupie i nawyków kulturalnego 
spędzenia czasu oraz odpowiedniej formy zachowania 
w nowym środowisku dla beneficjentów została zorga-
nizowana trzydniowa wycieczka edukacyjno - profilak-
tyczna z aspektem zajęć aktywnej integracji do Karpa-
cza i okolic. Pierwszym miejscem, które zwiedziliśmy był
Zakręt Śmierci w Szklarskiej Porębie, następnie 
pojechaliśmy na Polanę Jakuszycką. W godzinach 
popołudniowych przybyliśmy czarnym szlakiem turys-
tycznym do Chaty Walońskiej na program związany 
z dawnymi poszukiwaniami minerałów w Sudetach. 
W pięknej scenerii wodospadu Szklarki powróciliśmy do 
miejsca zakwaterowania w hotelu Piecuch. Następnego 
dnia całodniowa wycieczka w Karkonosze. Wjazd 
wyciągiem krzesełkowym na Kopę, następnie Drogą
Śląską wędrówka na najwyższy szczyt - Śnieżkę. Droga 
powrotna wiodła szlakiem turystycznym przez schro-
niska: Strzechę Akademicką i Samotnię. W Górnym 
Karpaczu zwiedzamy piękną drewnianą Świątynię
Wang. W ostatnim dniu wycieczki, w Kowarach zwie-
dziliśmy Park Miniatur - modele wybranych zabytków 
Dolnego Śląska. Spacer wśród pięknej scenerii cieszył
się dużym zainteresowaniem uczestników. Dalszym 
punktem programu było zwiedzanie Karpacza jednego 
z najpopularniejszych polskich kurortów wypoczynko-
wych. W miasteczku Dzikiego Zachodu - Western City 
skorzystaliśmy z wielu atrakcji. Młodzież przeniosła się
w czasie do świata szeryfów, rewolwerowców i poszu-
kiwaczy złota. Przeżyła prawdziwe kowbojskie przygody, 
jak również spróbowała prawdziwej kowbojskiej kuchni. 
Uwieńczeniem projektu było spotkanie integracyjno - 
podsumowujące w formie kolacji wigilijnej w Restauracji 
"Zdrojowa" w Opatówku w dniu 17.12.2012r. dla 45 osób, 
w czasie którego młodzież otrzymała zaświadczenia 
o uczestnictwie w projekcie. 
Mamy nadzieję, że kompleksowy system wsparcia 
pomoże prawidłowo ukształtować osobowość i świato-
pogląd beneficjentów, stosunek do ludzi i świata, a dzia-
łania podjęte w projekcie przyniosą pożądany efekt na 
zmianę postaw, aktywności i zwiększenie motywacji do 
samodzielnych działań przy wkraczaniu w dorosłe życie. 
 

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

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

ŚWIĘTO OŚWIATY GMINNEJ 
W OPATÓWKU 

 

Dzień 14 października, to szczególny dzień dla 
wszystkich ludzi związanych z szeroko pojętą edukacją,
ponieważ został ustanowiony jako Dzień Edukacji 
Narodowej dla uczczenia powstania w 1773 roku 

pierwszego w Europie ministerstwa edukacji - Komisji 
Edukacji Narodowej. Również w naszej gminie to 
wyjątkowe święto dla wszystkich pracowników oświaty. 
Z tej okazji, w dniu 12 października br., władze 
samorządowe przygotowały uroczystość, która odbyła
się w Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów 
w Opatówku. 

Tego dnia podczas uroczystości obecni byli: 
Wójt Gminy Sebastian Wardęcki, Przewodniczący Rady 
Gminy Paweł Bąkowski, Sekretarz Gminy Krzysztof 
Dziedzic, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Marek 
Szlenkier i Wojciech Pokojowy, Przewodnicząca Komisji 
Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Marlena Kiermas-
Gruszka, radni gminy Opatówek, dyrektor ZEAS 
Arkadiusz Łańduch, kierownik Gminnego Ośrodka 
Zdrowia Bogdan Pogorzelec, dyrektorzy i wicedyrektorzy 
placówek oświatowych gminy: Jolanta Pokojowa, Beata 
Tomczak, Honorata Wolniaczyk, Teresa Kobierska, 
Mirosława Gałach, Mateusz Przyjazny, Izabela 
Dubanowicz, Tomasz Mikucki. 

Licznie przybyłych nauczycieli i pracowników 
obsługi - tych czynnych zawodowo jak i tych emeryto-
wanych, a także gości i przyjaciół serdecznie powitał
Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic, w imieniu swoim 
własnym oraz gospodarzy: Wójta Gminy, radnych 
gminy, przy współpracy z Dyrektorem Gimnazjum 
i Dyrektorem ZEAS. 

"Nic nie jest tak szlachetne, mocne, zbawienne 
i przydatne w życiu, jak dobre wspomnienie...". Te słowa 
Fiodora Dostojewskiego najlepiej oddają sens nauczy-
cielskiej pracy. Dlatego serdecznie dziękuję za dobroć
serca, za wszelką pracę na rzecz edukacji gminnej, za 
wychowanie i naukę naszych dzieci - kontynuował
Sekretarz Gminy. Niech dobre wspomnienia ze szkoły
będą wsparciem dla Waszych wychowanków na całe ich 
dorosłe życie, z którego możecie być dumni. 

Spotkaliśmy się dzisiaj - powiedział w swoim 
krótkim wystąpieniu Wójt Gminy Sebastian Wardęcki - 
po to, by wspólnie podziękować wszystkim nauczycie-
lom, wszystkim pracownikom oświaty za codzienną
pracę, poświęcenie i serce wkładane każdego dnia 
w wychowanie młodych pokoleń, pozwalające im wyros-
nąć na mądrych i odpowiedzialnych ludzi, którzy na 
pewno osiągną swój cel w życiu. Słowa wdzięczności, 
które kieruję w tym dniu, niech będą chociaż namiastką
naszych odczuć i wyrażą nasz głęboki szacunek do tej 
właśnie grupy zawodowej. Również Przewodniczący 
Rady Gminy Paweł Bąkowski złożył życzenia wszystkim 
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pracownikom placówek oświatowych w gminie dodając, 
by dawała ona jak najwięcej satysfakcji i zadowolenia 
z przekazywania wiedzy i kształtowania postaw młodego 
pokolenia. 

Wyrazem tych życzeń był słodki upominek oraz 
zaproszenie, by przy kawie, herbacie i ciastku obejrzeć
część artystyczną przygotowaną przez młodzież, pod 
kierunkiem opiekunów: Anny Nowackiej i Honoraty 
Warszewskiej, pt. "Dzisiaj miałam piękny sen". Insceni-
zacja zawierała trochę humoru, trochę wiedzy oraz 
wspomnienia z ławy szkolnej podczas nieoczekiwanych, 
przypadkowych spotkań - gdzieś w przyszłości... 
A wszystko to zamknięte w ramach relacji telewizyjnego 
"Teleexpressu". Na zakończenie, w konkursie "Jaka to 
melodia?", młodzież włączyła wszystkich gości do 
wspólnej zabawy, a konkursowe pytania przeplatane 
były wokalnymi popisami uczniów. 

W kolejnej części wieczoru goście zostali 
przeniesieni w świat operetki, w świat muzyki rozryw-
kowej, bo "muzyka łagodzi obyczaje", a dobra muzyka 
daje ukojenie. Dlatego też wszyscy z przyjemnością
wysłuchali koncertu w wykonaniu aktorów Teatru 
Muzycznego z Poznania: Anny Bajerskiej-Witczak, 
Karoliny Garlińskiej-Ferenc i Daniela Kustosika, w reper-
tuarze lekkim i przyjemnym dla ucha, przerywanym 
zabawnymi anegdotami. 

Po koncercie, w wyśmienitym nastroju i w ser-
decznej atmosferze, goście wraz z gospodarzami 
imprezy udali się na poczęstunek, by - jak w zaprosze-
niu napisano: "do późna porozmawiać i powspominać". 
 

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

STYPENDIA W GMINIE OPATÓWEK 
 

W tegorocznej sesji wiosennej z funduszu 
stypendialnego gminy Opatówek przyznane zostały
kolejne tzw. "stypendia naukowe" dla najzdolniejszej 
młodzieży. Wnioskodawcy, składając dokumenty, speł-
nili wszystkie regulaminowe warunki. Zgodnie z Regula-
minem o stypendia mogą się ubiegać osoby kształcące 
się w publicznych placówkach oświatowych i będące: 
uczniami gimnazjów, dla których organem prowadzącym 
jest Gmina Opatówek, uczniami szkół ponadgimnazjal-
nych, na stałe zameldowanymi na terenie gminy 
Opatówek oraz studentami szkół wyższych na stałe
zameldowanymi na terenie gminy Opatówek. Wnioski 
o przyznanie stypendium składa się w dwóch terminach: 

do końca września każdego roku na pierwszy okres i do 
15 marca każdego roku na drugi okres. 

Na ten cel gmina Opatówek corocznie przez-
nacza w budżecie ok. 50 tys. złotych. Główną ideą
utworzenia funduszu stypendialnego gminy Opatówek 
jest wsparcie zdolnych uczniów i studentów w ich 
edukacji. W sumie jesienią tego roku przyznano 75 
stypendiów dla uczniów szkół gimnazjalnych, ponad-
gimnazjalnych i studentów. I tak w poszczególnych 
grupach stypendia otrzymali: 
 

Uczniowie Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów
w Opatówku:
1. Białek Joanna 
2. Ciebień Dagmara 
3. Dworniak Mateusz 
4. Kaźmierczak Karolina 
5. Kępa Justyna 
6. Kołodziejczyk Martyna 
7. Laskowska Aleksandra 
8. Mancewicz Joanna 
9. Salamon Bogumiła
10. Wielgusiak Katarzyna 
11. Wojtaszek Hubert 
12. Wojtaszek Kacper 
13. Zieliński Kacper 
14. Zimna Kinga 
 

Uczniowie Gimnazjum w Rajsku:
1. Bilska Daria 
2. Domagalski Jakub 
3. Jakubek Małgorzata 
4. Krymarys Olga 
5. Miller Justyna 
6. Perskawiec Mariusz 
7. Strzałka Sara 
8. Świerek Angelika 
 

Uczniowie Gimnazjum w Tłokini Wielkiej:
1. Jerzak Sylwia 
2. Król Karolina 
3. Król Przemysław 
4. Pawlak Paweł
5. Pomykała Joanna 
6. Raszewska Ola 
7. Rogozińska Barbara 
8. Wietrzych Joanna 
9. Wojtaszczyk Anita 
10. Wyborny Dawid 
 

Uczniowie Gimnazjum w Chełmcach:
1. Przepiórka Kamila 
2. Kozłowska Paulina 
 

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
1. Frankowska Agnieszka - I LO im. Adama Asnyka 

w Kaliszu 
2. Jeziorska Martyna - II LO im. Tadeusza Kościuszki 

w Kaliszu 
3. Jędrzejak Szymon - I LO im. Adama Asnyka 

w Kaliszu 
4. Lachowski Piotr - Zespół Szkół im. Stanisława 

Mikołajczyka w Opatówku 
5. Łużyński Slawomir - III LO im. Mikołaj Kopernika 

w Kaliszu 
6. Raszewska Marcela - II LO im. Tadeusza Kościuszki 

w Kaliszu 



Wiadomości Gminne str. 10/28 

7. Roga Agnieszka - Technikum Budowlano -
Elektryczne im. Kazimierza Wielkiego w Kaliszu 

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

9. Żarnecki Łukasz - Technikum nr 4 im. ks. Józefa 
Sieradzana w Kaliszu 

10. Źebrowska Anna - III LO im. Mikołaj Kopernika 
w Kaliszu 

 

Studenci szkół wyższych:
1. Antczak Kinga - Uniwersytet Wrocławski 
2. Bach Sylwia - Uniwersytet Wrocławski 
3. Grenda Karina - Uniwersytet Adama Mickiewicza 

w Poznaniu 
4. Janiak Agnieszka - Uniwersytet Adama Mickiewicza 

w Poznaniu 
5. Janik Izabela - Uniwersytet Łódzki 
6. Kasik Magdalena - Uniwersytet Adama Mickiewicza 

w Poznaniu 
7. Kasprzycka Agnieszka - Uniwersytet Adama 

Mickiewicza w Poznaniu 
8. Kiermasz Zuzanna - Uniwersytet Łódzki - Wydział

Filologiczny 
9. Kisielińska Joanna - Uniwersytet Mikołaja Kopernika 

w Toruniu 
10. Kliber Mariusz - Politechnika Wrocławska 
11. Kocemba Ewelina - Uniwersytet Łódzki 
12. Kozłowska Angelika - Uniwersytet Adama 

Mickiewicza w Poznaniu 
13. Krzywda Angelika - Uniwersytet Adama Mickiewicza 

w Poznaniu 
14. Nowak Katarzyna - PWSZ w Kaliszu 
15. Mikołajczyk Joanna - Politechnika Poznańska 
16. Pietrzak Monika - Uniwersytet Adama Mickiewicza 

w Poznaniu 
17. Pracowita Joanna - Społeczna Akademia Nauk 
18. Rogozińska Agnieszka - Uniwersytet Adama 

Mickiewicza w Poznaniu 
19. Szlenkier Agnieszka - Uniwersytet Ekonomiczny 

w Poznaniu 
20. Tomaszewska Paulina - Uniwersytet Łódzki 
21. Tułacz Karolina - Uniwersytet Adama Mickiewicza 

w Poznaniu 
22. Urbaniak Anna - Akademia Wychowania Fizycznego 

w Poznaniu 
23. Waszak Kamil - PWSZ w Kaliszu 
24. Witczak Joanna - Uniwersytet Mikołaja Kopernika 

w Toruniu 
25. Wojtaszczyk Bartosz - Politechnika Poznańska 
26. Wszędobył Justyna - Uniwersytet Medyczny w Łodzi 
27. Żarnecka Anna - Uniwersytet Jagielloński 

w Krakowie 
 

Specjalne stypendia sportowe:
1. Bielawska Katarzyna - Zespół Szkół w Rajsku 
2. Bielawska Klaudia - Zespół Szkół w Rajsku 
3. Goławski Piotr - Gimnazjum nr 9 w Kaliszu 
4. Humelt Weronika - Gimnazjum im. Agatona 

i Stefana Gillerów w Opatówku 
 

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy 
tak wysokich wyników w nauce i życzymy dalszych 
sukcesów. Ponadto gmina Opatówek przyznaje także
tzw. "stypendia socjalne". Jest to pomoc materialna 
o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawo-
wych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych mieszkają-
cych na terenie gminy Opatówek. Głównym celem tej 

pomocy jest wsparcie w nauce dla uczniów z rodzin 
będących np. w trudnej sytuacji materialnej, a także
osób dotkniętych trudną sytuacją losową. W przyznawa-
niu stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego można 
wziąć także pod uwagę przypadki losowe oraz fakt 
pochodzenia dziecka z rodziny wielodzietnej. W mie-
siącu listopadzie br. gmina Opatówek przyznała ponad 
150 świadczeń na kwotę ponad 30 tys. złotych. 
 

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

WIADOMOŚCI KULTURALNE 
 

Wystawa w muzeum w Opatówku 
"Urszula Kołaczkowska (1911-2009) - tkanina 

i inne pasje", wystawa pod tym tytułem otwarta została
28 września br. w Muzeum Historii Przemysłu w Opa-
tówku. Do końca roku w opatóweckim muzeum prezen-
towane są gobeliny, rysunki, projekty tkanin i pamiątki 
po zakopiańskiej artystce - Urszuli Kołaczkowskiej. 
Towarzyszą im piękne fotografie Anny Łodziak, 
prezentujące Kołaczkowską. Urszula Kołaczkowska była
artystką intrygującą, zarówno swoją twórczością jak 
i osobowością. Przeżyła 98 lat, z czego większość 
w Zakopanem. Od najmłodszych lat przejawiała uzdol-
nienia artystyczne. Interesowała się także literaturą
piękną i filozofią. Jej wielkimi pasjami były góry, narty 
i podróże. Jest autorką książki "500 zagadek z historii 
sztuki" (Warszawa 1962) oraz napisanej w latach 60, ale 
wydanej dopiero po jej śmierci w 2011 r., powieści 
kryminalnej "Etiuda symfoniczna". Najważniejszą dzie-
dzinę swej twórczości - tkaninę - zaczęła uprawiać
stosunkowo późno. W 1960 r. Muzeum Tatrzańskie 
w Zakopanem pokazało jej prace na pierwszej wystawie 
indywidualnej. Miała wówczas 49 lat. Dla niej jednak był
to początek nowej, wielkiej pasji. 

Urszula Kołaczkowska była artystką bardzo 
zdolną i pracowitą. Mimo że zaczęła tkać w dojrzałym 
już wieku, pozostawiła po sobie ogromny dorobek 
artystyczny (ponad 210 tkanin). Jej prace znajdują się
w licznych zbiorach publicznych w kraju i za granicą.
Otrzymała za nie wiele nagród i wyróżnień. Tkaniny te 
stały się tak cenione dzięki własnej, oryginalnej technice 
oraz unikatowemu wykorzystaniu różnych materiałów 
(lnu, wełny, sizalu, konopii, stylonu, drewna, stali). Ich 
autorka, przez ponad pół wieku tworzenia, poszukiwała
ciągle nowych inspiracji. Zaczynała od regularnych 
wzorów geometrycznych, w latach 60 i 70 uprawiała
abstrakcję. Wyjazdy zagraniczne w latach 70 przyniosły
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plon w postaci nowych kierunków: "portretów architek-
tury" i "mitologicznego". Przełom lat 1980 i 1981 rozpo-
czął krótką epokę "solidarnościową", w której natchnie-
niem były wydarzenia polityczne oraz Biblia. W pracach 
z lat 90 odnajdujemy zapis życia codziennego. Są one 
tkaną autobiografią artystki i opowiadają o jej kolejnych 
pasjach i otaczającym ją świecie. 

Gdyby żyła, w minionym roku obchodziłaby 
setną rocznicę urodzin. To doskonała okazja by przy-
pomnieć jej prace - bogatą kolekcję zachowaną w zbio-
rach rodzinnych i na co dzień niedostępną dla szerokiej 
publiczności. Przede wszystkim jest to jednak okazja by 
przypomnieć, a dla młodych ludzi, których uwielbiała
i przyciągała z wzajemnością, przedstawić tę niezwykłą 
osobowość. Służyć temu ma wystawa, której inicjatorami 
byli krewni artystki - pani Zofia Pacuska i prof. Tadeusz 
Epsztein. Realizacja wystawy możliwa była dzięki 
wsparciu mecenasów kultury: Banku Spółdzielczego 
Ziemi Kaliskiej oraz firmie "Lazur" z Nowych Skalmierzyc. 
 
Pociąg w wojennym przebraniu 

14 października w Opatówku odbyła się impreza 
plenerowa, podczas której odtworzone zostały epizody 
walk z 1939 roku z udziałem pociągu pancernego nr 12, 
wcześniej znanego pod nazwą "Poznańczyk". W roli 
"Poznańczyka" wystąpiła opatówecka ciuchcia. Orga-
nizatorem imprezy, która rozpoczęła się o godz. 1200 od 
otwarcia wystawy sprzętu militarnego, było Stowarzy-
szenie Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej. Żywa lekcja 
historii, czyli rekonstrukcja walk w wojnie obronnej 
z 1939 r., odbyła się na linii kolei wąskotorowej w Opa-
tówku, a wzięli w niej udział członkowie Stowarzyszenia, 

Grupa Rekonstrukcji Historycznej z Ostrowa Wielkopol-
skiego, Drużyna Tradycji 70. Pułku Piechoty w Ple-
szewie oraz Stowarzyszenie Poznańska Grupa Rekon-
strukcji Historycznej Warta. W przedsięwzięcie byli także
zaangażowani uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie 
oraz ZS nr 2 w Kaliszu. 

Odtworzony został epizod przygotowań do walki 
oraz niemiecki atak. Rozegrane zostały sceny z życia 
załogi pociągu, rozstawianie posterunków, rozłożenie 
radiostacji i linii telefonicznych oraz złapanie nieprzy-
jacielskich dywersantów. Widzowie mogli obejrzeć atak 
lotniczy na stację oraz stanowisko szpitala polowego. Na 
koniec rekonstruktorzy przygotowali zwycięską potyczkę
z niemieckim oddziałem rozpoznawczym. Wszystko 
skrupulatnie zaplanował pomysłodawca projektu Karol 
Matczak. W Opatówku postawiono szpital polowy i kuch-
nię polową, a podsumowaniem historycznej inscenizacji 
była impreza, na której każdy z przybyłych gości mógł

zobaczyć pociąg pancerny i przejechać się nim na trasie 
z Opatówka do Dębego, a także spróbować żołnierskiej 
grochówki. 
 
Koncert muzyki barokowej 

W sobotni wieczór, 27 października, salę forte-
pianową Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku wypeł-
niły dźwięki skrzypiec, przeplatane piosenką i słowami 
poezji. Zaproszeni goście oraz mieszkańcy gminy, 
którzy w ten jesienny wieczór przybyli do muzeum, 
w nastrojowej atmosferze przy świecach wysłuchali 

koncertu skrzypcowego w wykonaniu zespołu Duo 
Sonore z Krakowa: Ilony Nieciąg oraz Krzysztofa Lek-
syckiego. Spotkanie rozpoczęli i zakończyli uczniowie 
Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów, śpiewając
znane przeboje o jesieni oraz recytując utwory polskich 
poetów. Młodych artystów do występu przygotowały
nauczycielki: Elżbieta Rogozińska oraz Anna Nowacka. 

Jesienny Koncert Muzyki Barokowej zorganizo-
wała Rada Rodziców Gimnazjum im. Agatona i Stefana 
Gillerów w Opatówku, przy współudziale instytucji 
zaprzyjaźnionych: Muzeum Historii Przemysłu oraz 
Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opa-
tówku. 
 
Spotkanie z tradycją przy warzywnym stole 

Wspólne biesiadowanie przy stołach zastawio-
nych potrawami z jesiennych plonów, połączone z dobrą
zabawą w znakomitym towarzystwie, wpisało się już
w kalendarz stałych imprez organizowanych od kilku-
nastu lat przez Gminny Ośrodek Kultury w Opatówku. 
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Początkowo uczta ta nazywana była ''Pyrczokiem'', jako 
że na stołach królowały potrawy tylko z ziemniaków. 

Ponieważ jednak w gminie Opatówek nie brakuje ogrod-
ników uprawiających także inne warzywa, to jesienne 
menu zostało wzbogacone i urozmaicone. Dlatego też
od kilku lat wspólna jesienna uczta organizowana jest 
pod nazwą "Spotkanie z tradycją przy warzywnym 
stole". Organizatorzy: Wójt Gminy, Gminny Ośrodek 
Kultury oraz Koło Gospodyń Wiejskich starają się co 
roku dodawać coraz więcej elementów kultury ludowej 
m.in. przez przypomnienie i rozpowszechnianie starych 
przepisów kulinarnych znalezionych w przepastnych 
szufladach naszych babek i matek. W sobotę 24 lis-
topada na stołach królowała zupa kartoflanka, śledzie 
w śmietanie, placuszki z dyni, sałatka warzywna, mię-
siwa w otoczeniu warzyw, kopytka i kluski śląskie, a do 
nich kapusta. Wszystkie ciasta podane na stół upiekły
panie z KGW z Opatówka, Chełmc i Rajska oraz 
sympatycy GOK-u. 

Skoro wszystko było "na ludowo i regionalnie", 
to na ludową nutę zagrała kapela p. Jerzego Knopa 
"Sami Swoi" z Opatówka. Wszyscy bawili się wyśmie-
nicie, a z mieszkańcami i gospodarzami gminy Opa-
tówek bawili się także: Marek Baumgart - Wiceprezes 
WFOŚiGW w Poznaniu Mieczysław Łuczak - Przewodni-
czący Rady Powiatu Kaliskiego, Paweł Kaleta - radny 
powiatu kaliskiego oraz Anna Gałczyńska - instruktor 
z CKIS w Kaliszu i Wioletta Przybylska ze Stowarzy-
szenia Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej. Ze specjalnym 
koncertem, poprzedzonym opowieściami o dudach, wys-
tąpił Artur Witczak - dudziarz, wyjątkowy znawca 
i wirtuoz tego instrumentu. 

Nagłośnienie sali - za co organizatorzy serdecz-
nie dziękują - zapewnił i czuwał nad mikrofonami Janusz 
Pogorzelec, a prowadzącym imprezę był Mariusz 
Janiak. Obecni byli również zaproszeni przez organiza-
tora sponsorzy, którzy od wielu lat wspomagają rzeczo-
wo i finansowo imprezy , w tym także tegoroczne święto-
wanie przy warzywnym stole: 
- Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej 

w Kaliszu 
- pp. Dorota i Paweł Naszyńscy z Opatówka 
- Ogrodowe ABC pp. Honoraty i Mariusza Małobur-

skich z Opatówka 
- Centrum Rolnicze AVENA z Szulca 
- Firma GAMEX z Czekanowa 
- pp. Krystyna i Grzegorz Olczakowie z Opatówka 
- pp. Janina i Mieczysław Wangowie z Nędzerzewa 

- pp. Jolanta i Artur Matysiakowie z Opatówka 
- pp. Aleksandra i Eligiusz Wszędobyłowie z Rajska 
- PZU Życie Oddział w Kaliszu 
- pp. Jadwiga i Henryk Menclowie z Opatówka 
- Koła Gospodyń Wiejskich z gminy Opatówek 
- p. Krystyna Kołomecka z Opatówka 
- pp. Maria i Antoni Zimni z Cieni Trzeciej 
- p. Wiesław Rutkowski z Opatówka 
- p. Lucyna Wojtaszek z Opatówka 
- p. Anna Jabłońska i p. Teresa Łazarek z Chełmc 
- p. Zdzisława Więckowska z Rajska 
 
Powstanie Styczniowe w historię Rajska wpisane 

3 grudnia br. w Urzędzie Marszałkowskim 
w Poznaniu odbyła się gala wręczenia nagród przyzna-
nych za realizację Programu Działania proekologiczne 
i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów 
wiejskich. Sołectwo Rajsko uczestniczyło w tym pro-
gramie przedstawiając do realizacji cykl działań ph. 
"Powstanie Styczniowe w historię Rajska wpisane". 
Celem projektu jest upamiętnienie wydarzeń i uczest-
ników Powstania Styczniowego, przygotowanie obcho-
dów 150 rocznicy tego wydarzenia historycznego m.in. 
poprzez poszerzenie wiedzy o dwóch jego uczestnikach: 
Stanisława Kużalewskiego, właściciela majątku Pie-
trzyków oraz Mariana Wołowskiego, właściciela majątku 
Oszczeklin. Groby tych powstańców znajdują się na 
cmentarzu parafialnym w Rajsku. 

W ramach projektu odnowiony zostanie jeden 
z grobowców, a obydwa miejsca pochówku zostaną
otoczone opieką. Ponadto zorganizowane zostaną wie-
czornice tematyczne związane z bohaterami powstania 
i ich związkami z Rajskiem. Do Poznania na poniedział-
kową galę wręczenia nagród został zaproszony Wójt 
Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki, który powiedział,
że jest to szczególna nagroda, bowiem wyróżniona 
została inicjatywa lokalnej społeczności, która nie 
zapomina o swojej historii. 
 
"W cieniu białych brzóz" - wspomnienia z Opatówka 

Wieczór 6. grudnia był w Opatówku wyjątkowy, 
nie tylko ze względu na "mikołajki". Mieszkańcy gminy 
otrzymali jeszcze jeden, wyjątkowy prezent, bowiem 
tego wieczoru w Gimnazjum im. Braci Gillerów w Opa-
tówku odbyło się spotkanie promujące książkę lokalnej 
poetki - Pani Marianny Kocemby pt. "W cieniu białych 
brzóz (wspomnienia i zapiski - wczoraj i dziś)". Orga-
nizatorem spotkania był Urząd Gminy i opatóweckie 
gimnazjum. 
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Licznie zgromadzeni goście wysłuchali okolicz-
nościowych wystąpień Wójta Gminy Sebastiana 
Wardęckiego, Sekretarza Gminy Krzysztofa Dziedzica, 
Przewodniczącego Rady Gminy Pawła Bakowskiego 
oraz wydawcy książki Macieja Kowalczyka. Wszyscy 
podkreślali jak wyjątkowe i cenne są wspomnienia , bo 
i osoba autorki jest wyjątkowa. 

Wspomnienia o Opatówku cytowane z książki 
przez panią Mariannę przeplatane były piosenkami 
w wykonaniu uczennic gimnazjum, przygotowanych 
przez nauczycielkę muzyki Annę Nowacką. Obecni na 
spotkaniu, jako upominki mikołajkowe otrzymali egzem-
plarze promowanej książki z autografem autorki.  

Jedną z atrakcji wieczoru był wspaniały tort 
w kształcie książki, z którego pierwszy kawałek odkroiła
pani Marianna Kocemba. Towarzyskie rozmowy pełne 
pytań do autorki, kameralna atmosfera spotkania przy 
kawie i słodkim poczęstunku spowodowały, że uczest-
nicy rozstali się dopiero późnym wieczorem. 

Jest nam niezmiernie miło zachęcić do przeczy-
tania książki "W cieniu białych brzóz (wspomnienia 
i zapiski - wczoraj i dziś)". Z całego serca tę publikację
polecamy, krótką i treściwą - jak na olbrzymią wiedzę
i serce autorki, publikację ciekawą, w części osobistą,
być może odkrywającą to co nieznane, niezmiernie 
cenną, bo o naszej małej Ojczyźnie, o tym co nas 
otacza, łączy, co było i jest. 

Wydawnictwo w wersji PDF można obejrzeć
i przeczytać za pośrednictwem strony internetowej 
www.opatowek.pl (zakładka dokumenty do pobrania -> 
publikacje, wydawnictwa). 
 
Spotkanie opłatkowe strażaków 

Tradycyjne coroczne spotkanie opłatkowe 
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Opa-
tówek odbyło się 9 grudnia br. w Domu Strażaka w Cieni 
Pierwszej. W pierwszej części spotkania odbyło się
posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP 
w Opatówku, na którym ustalone zostały m.in. terminy 
walnych zebrań w poszczególnych jednostkach OSP 
z terenu naszej gminy.  

Druga część spotkania opłatkowego rozpoczęła
się o godz. 1400. Liczne grono przedstawicieli jednostek 
OSP, a także gości - reprezentantów samorządowców 
i instytucji współpracujących z ochotniczymi strażami - 
powitał Bogdan Marszał, prezes Zarządu Gminnego 
ZOSP RP w Opatówku. Na spotkanie opłatkowe 
strażaków przybyli m.in. Barbara Nowak - radna Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego, Mieczysław Łuczak - 
Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego, Paweł
Bąkowski - Przewodniczący Rady Gminy wraz z radnymi, 
Sebastian Wardęcki - Wójt Gminy Opatówek, Krzysztof 
Dziedzic - Sekretarz Gminy, Dagmara Gajewska - Pająk
- Skarbnik Gminy, ksiądz Prałat Władysław Czamara - 
proboszcz parafii w Opatówku, ksiądz Robert Lewan-
dowski - proboszcz parafii NNMP w Kaliszu, ksiądz 
Arkadiusz Wysota - wikariusz parafii w Opatówku, 
Jadwiga Miluśka - Stasiak - dyrektor Gminnej Biblioteki 
Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku, Mieczysława 
Jaskuła - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Opa-
tówku. 

Spotkanie rozpoczęło się od wspólnego zaśpie-
wania kolędy "Wśród nocnej ciszy". Następnie ksiądz 
prałat  Władysław Czamara poświęcił opłatek i popro-
wadził część duchową spotkania. Prezes Zarządu 
Gminnego w imieniu wszystkich strażaków podziękował
władzom samorządowym, gościom i wszystkim sympa-
tykom Ochotniczych Straży Pożarnych oraz złożył
wszystkim życzenia z okazji zbliżających się Świąt
Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Następnie głos 
zabrali zaproszeni goście, którzy podziękowali 
strażakom z terenu gminy Opatówek oraz złożyli im 
życzenia. Łamiąc się opłatkiem, strażacy składali sobie 
życzenia. Spotkanie zakończyła tradycyjna wigilijna 
kolacja, która została przygotowana przez gospodarzy - 
druhny i druhów z OSP w Cieni Pierwszej. 

W dniu 10 grudnia br., w sali posiedzeń Urzędu 
Gminy odbyło się ostatnie już w tym roku posiedzenie 
Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP 
RP w Opatówku, na którym dokonano podziału dotacji 
z MSW oraz firm ubezpieczeniowych na 2013 rok 
przyznanej przez Oddział Wojewódzki Związku OSP RP 
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 
 
Nagroda za zasługi dla kultury w powiecie 

W sobotę, 8 grudnia br. w Cekowie odbyło się
Świąteczne Spotkanie z Tradycją. Było ono m.in. okazją
do podziękowań tym, którzy w sposób szczególny, 
swoimi działaniami, wyróżnili się w minionym roku 
kulturalnym. Wicestarosta Kaliski Andrzej Dolny oraz 
Wójt Gminy Ceków Kolonia Hieronim Kasprzak wręczyli 
podziękowania osobom zasłużonym dla rozwoju kultury 
w powiecie kaliskim. Przyznanych zostało 12 nagród dla 
osób i instytucji szczególnie wyróżniających się w sferze 
kultury w powiecie kaliskim. Na wniosek Gminy 
Opatówek nagrodą za zasługi dla kultury w powiecie 
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uhonorowana została Małgorzata Kujawa - instruktorka 
tańca zespołów CDN działających przy Gminnym 
Ośrodku Kultury w Opatówku. 
 

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

WIADOMOŚCI SPORTOWE 
 

Integracyjny rajd rowerowy 
Dnia 29 września br., po raz kolejny na terenie 

gminy Opatówek zorganizowano Integracyjny Rajd Ro-
werowy, tym razem ph. "NIE!!! Przemocy w Rodzinie". 
Okres złotej polskiej jesieni to bardzo dobry czas na 
aktywny, wspólny odpoczynek. Rajd odbył się w ramach 
realizacji projektu współfinansowanego przez Minis-
terstwo Pracy i Polityki Społecznej, a organizatorami 
byli: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny 
Ośrodek Kultury oraz Świetlica Środowiskowa "Sło-
neczko" w Opatówku, dzięki uprzejmości Nadleśnictwa 
Kalisz, który udostępnił teren w Słonecznej k. Rożdżał.

W rajdzie uczestniczyło około dwieście osób: 
dzieci i młodzież ze szkół w Rajsku, Sierzchowie 
i Opatówku wraz ze swoimi rodzicami, opiekunami oraz 
wychowawcami, dzieci ze Świetlicy Środowiskowej 
"Słoneczko" z rodzicami. W rajdzie wzięły udział także
władze samorządowe - Sekretarz Gminy Krzysztof 
Dziedzic z synem Wojtkiem i radny Jarosław Gadera 
z synem Jasiem, dyrektor GOK Mieczysława Jaskuła, 
pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy 
w Rodzinie, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. Rajd prowadził znany działacz sportowy 
p. Bronisław Krakus. Nad bezpieczeństwem uczestników 
rajdu czuwali przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożar-
nej z Opatówka i Sierzchowa oraz przedstawiciele 
Policji, za co organizatorzy rajdu serdecznie dziękują.
Trasa prowadziła z Opatówka przez Borów, Nakwasin, 
Kobierno do Słonecznej, gdzie odbył się piknik, wspólne 
zabawy, konkursy, pogadanka i poczęstunek. Droga 
powrotna wiodła przez Tłokinię Małą, Tłokinię Wielką,
Zmyślankę, Borów do Opatówka. 

Do atrakcji pobytu w leśniczówce można było
zaliczyć wspólne gry i konkursy, w których dzieci wraz 
z rodzicami wygrywali interesujące nagrody. Nie zabrakło
wspólnego poczęstunku: owoców, słodyczy, napojów 
oraz wspólnego pieczenia kiełbasek przy ognisku. 
Ważnym aspektem spotkania była prelekcja edukacyjno-
informacyjna przybliżająca temat przemocy, prowadzona 
przez specjalistę ds. przemocy w rodzinie p. Anetę

Zimoch oraz rozpropagowanie Informatora o instytucjach 
i placówkach udzielających wsparcia i pomocy osobom 
i rodzinom z terenu gminy Opatówek uwikłanym 
w przemoc w rodzinie. Dodatkowym elementem była
również pogadanka p. Bronisława Krakusa nt. zasad 
bezpiecznego uczestnictwa w rajdach rowerowych. 
 
Rajd rowerowy doliną rzeki Swędrni 

W sobotę, 13 października br. odbył się rajd 
rowerowy wzdłuż doliny rzeki Swędrni z okazji otwarcia 
nowej trasy edukacyjno-rowerowej. Organizatorem rajdu 
i konkursów było Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli 
Ziemi Kaliskiej oraz Starostwo Powiatowe w Kaliszu. 

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane ramach 
projektu "Kompleksowa promocja ekologii i edukacji 
ekologicznej pn. Budujemy ekologiczne społeczeństwo". 
Na nowym szlaku edukacyjno-rowerowym, pierwszym 
tego typu w powiecie kaliskim, spotkało się ponad 80 
rowerzystów, którzy pokonali trasę od Nędzerzewa do 
Rożdżał. W Rożdżałach czekał na uczestników poczę-
stunek przy ognisku, nastąpiło także rozstrzygnięcie 
konkursu fotograficznego, na który uczestnicy nadsyłali 
zdjęcia ukazujące walory przyrodnicze doliny rzeki 
Swędrni oraz Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk 
Natura 2000. Najpiękniejsze zdjęcia wykonane przez 
laureatów konkursu znajdują się w wiacie informacyjno-
edukacyjnej, która znajduje się w Nędzerzewie. 
 
Turniej Piłki Siatkowej OSP 

W sobotę 1 grudnia, w hali sportowej im. 
Polskich Olimpijczyków w Opatówku odbył się II Turniej 
Piłki Siatkowej Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy 
Opatówek, zorganizowany przez Zarząd Oddziału
Gminnego ZOSP RP w Opatówku. Otwarcia turnieju 
dokonał Sekretarz Gminy Opatówek Krzysztof Dziedzic. 
Turniej miał na celu doskonalenie sprawności fizycznej, 
popularyzację zdrowego stylu życia i sportu, a w szcze-
gólności piłki siatkowej oraz popularyzację i integrację
członków ochotniczych straży pożarnych. W turnieju 
wzięło udział 13 drużyn z pięciu jednostek OSP: 
Chełmc, Opatówka, Porwit, Rajska i Tłokini Wielkiej. 

Drużyny startowały w 3 kategoriach: drużyny 
żeńskie, drużyny męskie do 16 roku życia oraz drużyny 
męskie powyżej 16 lat. W każdej z kategorii mecze 
rozegrane zostały systemem "każdy z każdym" do 
dwóch wygranych setów. W kategorii żeńskiej zwyciężyła
drużyna z OSP w Chełmcach, w męskiej do 16 lat 
zwyciężyła drużyna z OSP w Opatówku, a w kategorii 
męskiej powyżej 16 lat zwyciężyła drużyna z OSP 
w Chełmcach. 
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Klasyfikacja końcowa w kategorii drużyn żeńskich:
1. Chełmce 
2. Opatówek 
3. Porwity 
 
Klasyfikacja końcowa w kategorii drużyn męskich do 16 
lat:
1. Opatówek 
2. Tłokinia Wielka 
3. Chełmce 
4. Rajsko 
5. Porwity 
 
Klasyfikacja końcowa w kategorii drużyn męskich 
powyżej 16 lat:
1. Chełmce 
2. Tłokinia Wielka 
3. Opatówek 
4. Rajsko 
5. Porwity 
 

Wszystkie drużyny uczestniczące w turnieju 
otrzymały dyplomy za udział, a zdobywcy trzech 
pierwszych miejsc, oprócz dyplomów otrzymali statuetki. 
Organizatorzy i uczestniczy turnieju składają serdeczne 
podziękowania wszystkim, którzy pomogli w organizacji 
imprezy, w szczególności: władzom gminy Opatówek za 
udostępnienie hali sportowej oraz za słodki poczęstunek 
dla uczestników turnieju, firmie Jutrzenka Colian 
z Opatówka za przekazane napoje, p. Arkadiuszowi 
Stachowi, p. Zofii Marciniak i p. Zbigniewowi Muzalew-
skiemu za sędziowanie oraz obsłudze hali sportowej 
im. Polskich Olimpijczyków w Opatówku. Nad całością
spraw związanych z turniejem czuwali: druhna Marta 
Łazarek i druhowie: Henryk Łazarek, Stanisław Baran, 
Krzysztof Dziedzic i Damian Jakóbczak. 
 
*************************************** 

 

WIADOMOŚCI BIBLIOTECZNE 
 
Nagroda dla biblioteki w Opatówku 

Gminna Biblioteka Pub-
liczna im. Braci Gillerów w Opa-
tówku, pełniąca funkcję biblio-
teki powiatowej, otrzymała na-
grodę w konkursie dla bibliotek 
uczestniczących w Programie 
Rozwoju Bibliotek pt. "Aktualni, 

wirtualni". Biblioteka w Opatówku od 2001 r. prowadzi 
stronę internetową biblioteki i Opatówka. Założycielem 
strony www był p. Krzysztof Płociński. W 2004 roku 
biblioteka otrzymała unijny grant i dzięki temu mogła na 
rok zatrudnić studenta informatyki - p. Mariusza Pyszla. 
Dzięki niemu strona została rozbudowana, zmieniła
także szatę graficzną i wzbogaciła się o program, który 
pozwala bibliotekarkom samodzielnie wprowadzać
kolejne wiadomości. 

Charakterystyczną cechą strony www biblioteki 
w Opatówku jest to, że zawiera ona bogatą część 
regionalną. Jest odbiciem prac badawczych, pasji 
i zainteresowań jej pracowników oraz współpracy 
z lokalnym środowiskiem. Dzięki wiadomościom o daw-
nym Opatówku, ludziach, dzięki starym fotografiom, 
które przynoszą do biblioteki obecni i dawni mieszkańcy 
Opatówka, poszerzamy wiedzę o swojej "Małej 
Ojczyźnie". Naszej stronie zawdzięczamy ciekawe 
kontakty z osobami z różnych stron Polski, a także
świata. Owocują one wzajemnym pogłębieniem wiedzy 
o Opatówku i opatowianach oraz o powiecie kaliskim 
i jego mieszkańcach. 

Wiosną b.r. biblioteka zgłosiła swoje uczestnic-
two w konkursie zorganizowanym przez Wojewódzką
Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury 
w Poznaniu pt. "aktualnie wirtualnie". Był to konkurs dla 
bibliotek uczestniczących w PRB (Programie Rozwoju 
Bibliotek). Celem konkursu było wyłonienie najlepszego 
pod względem użyteczności serwisu bibliotecznego, 
promocja dobrych praktyk w zakresie funkcjonowania 
biblioteki publicznej w sieci Internet. Do konkursu 
przystąpiło 21 biblioteki z całej Wielkopolski. Badania 
oceniające odbywały się od 1 czerwca do 15 paździer-
nika tego roku. Członkowie komisji konkursowej moni-
torowali co najmniej trzykrotnie każdy ze zgłoszonych 
serwisów. 

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpiło 13 listo-
pada 2012 r., podczas III Regionalnej Konferencji 
Bibliotek w Poznaniu. Komisja konkursowa przyznała
trzy równorzędne nagrody. Otrzymały je: Biblioteka 
Publiczna Miasta i Gminy w Jarocinie, Gminna Biblio-
teka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku oraz 
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Heliodora 
Święcickiego w Śremie. Wyróżnienie otrzymała Gminna 
Biblioteka Publiczna w Gorzycach Wielkich. Nagrodzone 
biblioteki otrzymały po 3 tys. zł.

Wysoka ocena naszej strony to dla nas naj-
większa nagroda, gdyż strona www biblioteki w Opa-
tówku jest wynikiem wielu lat pracy bibliotekarzy: 
poszukiwań dokumentów, fotografii, rozmów i wywiadów 
z osobami posiadającymi wiedzę o wydarzeniach 
i ludziach związanych z Opatówkiem, redagowania 
informacji i artykułów. Jej zawartość zawdzięczamy 
w dużym stopniu tym wszystkim, którzy dzielą się z nami 
swoją wiedzą, udostępniają dokumenty i fotografie 
i cieszą się razem z nami z zachowania naszego 
dziedzictwa, ratowania pamiątek przeszłości oraz 
odkrywania tajemnic historii. 
 

Jadwiga Miluśka-Stasiak 
 
Wysoka pozycja biblioteki w Opatówku w rankingu 
"Rzeczpospolitej" 

Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów 
w Opatówku jest jedną z trzech najważniejszych 
instytucji kultury w Opatówku obok Muzeum Historii 
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Przemysłu i Gminnego Ośrodka Kultury. Została powo-
łana w 1949 r. i nieprzerwanie działa do dnia dzisiej-
szego. Od 1999 roku pełni zadania biblioteki powiatowej, 
w tym samym roku przyjęła, jako swoich patronów, Braci 
Gillerów - opatowian zasłużonych dla kultury i literatury 
polskiej. 

Bogaty księgozbiór placówki, liczący obecnie 
prawie 29 tys. woluminów, ulega systematycznej wymia-
nie, corocznie uzupełniany jest o nowości i jest najwięk-
szym księgozbiorem bibliotecznym w powiecie kaliskim 
ziemskim. Po przejęciu zadań biblioteki powiatowej, we 
wszystkich bibliotekach w powiecie kaliskim przeprowa-
dzone zostały kontrole księgozbiorów, które zgodnie 
z prawem winny odbywać się co 5 lat. 

Na swoim koncie bibliotekarze z Opatówka 
zgromadzili wiele nagród. W maju tego roku dyrektorka 
placówki p. Jadwiga Miluśka-Stasiak, za całokształt
pracy zawodowej i społecznej, a także za publikacje 
regionalne, otrzymała medal Towarzystwa im. Hipolita 
Cegielskiego "Labor Omnia Vincit". W listopadzie tego 
roku opatówecka biblioteka otrzymała nagrodę w kon-
kursie na najlepszy serwis www ph. "Aktualnie, wirtu-
alnie". Najnowszym sukcesem opatóweckiej biblioteki 
jest 17 miejsce wśród bibliotek z całej Wielkopolski oraz 
125 miejsce w Polsce w rankingu na najlepsze biblioteki 
ogłoszonym przez "Rzeczpospolitą" Ranking ten powstał
w oparciu o wyniki rozesłanych ankiet, w których 
oceniano m.in. wielkość księgozbioru, ilość nowych 
książek, powierzchnię biblioteki w przeliczeniu na 1000 
mieszkańców, procent dotacji podmiotowej w budżecie 
gminy, dostępne dla czytelników tytuły prasowe, posia-
danie strony internetowej. 

W 2011 roku biblioteka w Opatówku jako jedyna 
w powiecie kaliskim zgłosiła się i zakwalifikowała do 
Programu Rozwoju Bibliotek i jako biblioteka wiodąca 
zgłosiła do współpracy biblioteki partnerskie z Brzezin, 
Godziesz i Szczytnik. Wszystkie otrzymały z programu 
dobrej jakości sprzęt komputerowy wartości 44,7 tys. zł,
w tym Opatówek 16 tys. zł. Od kilku lat biblioteka 
w Opatówku pozyskuje samodzielnie środki ze źródeł
unijnych, ostatnio w 2011 roku - 18,7 tys. zł, w 2012 roku 
- 7,3 tys. zł.

Obecnie Gminna Biblioteka Publiczna w Opa-
tówku zamierza przejść na nowy, znacznie tańszy 
komputerowy program biblioteczny i do tego samego 
zachęca inne biblioteki w powiecie organizując dla nich 
cykl szkoleń.

Lekcja z doktorem Korczakiem 
Kończący się rok 2012 był ustanowiony - 

decyzją Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej - Rokiem 
Janusza Korczaka. Henryk Goldszmit, bo tak brzmiało
jego prawdziwe nazwisko, był światowej sławy prekur-
sorem działań na rzecz walki o prawa dziecka. Dał się
poznać jako wspaniały pedagog, publicysta, lekarz 
i społecznik. Swoją pracą i działaniami przekraczał
wszelkie podziały między narodowościami, religiami, 
orientacjami politycznymi i statusami społecznymi. Naj-
bardziej zabiegał o zatarcie podziałów między dorosłym 
a dzieckiem, dowodząc, że dziecko jest człowiekiem, ma 
swoją godność oraz ma swoje prawa. 

Bądź sobą - szukaj własnej drogi. Poznaj siebie, 
zanim zechcesz dzieci poznać. Zdaj sobie sprawę z
tego, do czego sam jesteś zdolny, zanim dzieciom 
poczniesz wykreślać zakres ich praw i obowiązków. 

Chcąc pozostać wierny swym poglądom oraz ukocha-
nym podopiecznym z Domu Sierot z ulicy Krochmalnej, 
odmówił możliwości ratowania własnego życia. Zginął 
w obozie zagłady w Treblince, prawdopodobnie 6 sierp-
nia 1942 roku. 

Po wojnie życie i dzieło Janusza Korczaka nie 
zostało zapomniane. Wręcz przeciwnie - wiele się mówi 
o jego miłości do dzieci i walce o ich prawa. Ten rok był
w Polsce okazją do lepszego poznania tego wspania-
łego człowieka. Jest to postać, którą powinno znać
każde dziecko, dlatego z dużym zaangażowaniem 
podjęliśmy się zorganizowania zajęć w bibliotece 
o doktorze Korczaku, na które zaprosiliśmy uczniów ze 
szkoły podstawowej. Odwiedziły nas klasy IV i V wraz 
z paniami: Alą Lintner, Martą Cygan, Anną Smolicką
i Beatą Frydrychowicz. 

Mamy nadzieję, że przygotowana przez nas 
prezentacja multimedialna oraz forma zajęć podobała
się dzieciom. Ważne, aby dzieci wiedziały kim był
Janusz Korczak, aby pamiętały, że całe swoje życie 
poświęcił walce o ich prawa, że był ich adwokatem 
i rzecznikiem, że walczył o nie na różnych polach: jako 
lekarz, wychowawca, pisarz i publicysta. 
 

Małgorzata Matysiak 
 
Monografia kolejnej straży z naszej gminy znowu 
wśród najlepszych w Polsce 

Monografia pt. Ochotnicza Straż Pożarna 
w Chełmcach 1912-2012 zdobyła wyróżnienie w ogólno-
polskim konkursie na prace naukowe i popularno-
naukowe z historii pożarnictwa ogłaszanym corocznie 
przez Zarząd Główny Związku OSP w Warszawie. 
Monografia została napisana przez Małgorzatę Judasz 
z Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów 
w Opatówku przy współpracy z Jarosławem Budką,
prezesem OSP Chełmce. 

Do konkursu zgłoszono 37 opracowań, w tym 
prace doktorskie i magisterskie. Nagrodzono i wyróż-
niono 8 z nich. Ogłoszenie wyników konkursu odbyło się
3 grudnia 2012 r. w siedzibie Zarządu Głównego Związku 
OSP w Warszawie. Połączone było z uroczystym 
posiedzeniem Komisji Historycznej ZG ZOSP RP oraz 
wigilijnym łamaniem się opłatkiem. Oprócz gospodarzy 
i uczestników konkursu obecni byli badacze zajmujący 
się historią ruchu strażackiego, współpracownicy i sym-
patycy Komisji Historycznej. Przybył także sam Prezes 
ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak. Spotkanie stało się
okazją do wymiany doświadczeń z zakresu badań histo-
rycznych, szeroko rozumianej działalności strażaków-
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ochotników, zgłaszania pomysłów i postulatów do 
Komisji Historycznej. 

Laureaci, oprócz dyplomów i nagród honoro-
wych, zostali obdarowani pięknymi kalendarzami ścien-
nymi oraz licznymi wydawnictwami o tematyce strażac-
kiej. Zarówno wyróżniona monografia OSP Chełmce, 
jaki i nowo pozyskane książki, będą dostępne w biblio-
tece w Opatówku. 

Jak widać, współpraca naszej biblioteki z ochot-
niczymi strażami pożarnymi przynosi bardzo dobre 
efekty. Monografia jednostki z Chełmc jest już trzecią
napisaną przez bibliotekarzy: opisane zostały także OSP 
w Opatówku i Sierzchowie; Jadwiga Miluśka-Stasiak 
otrzymała przed kilku laty Srebrny Medal za Zasługi dla 
Pożarnictwa i jest autorką zadań quizowych podczas 
rajdów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w naszej 
gminie, a druhowie-ochotnicy zawsze chętnie udzielają
pomocy podczas rajdów i innych imprez organizo-
wanych przez bibliotekę. W bibliotece jest także dos-
tępny zbiór wydawnictw o tematyce strażackiej. Pojawiły
się także inne pomysły na ciekawe wspólne przed-
sięwzięcia. 
Wydanie książki zostało współfinansowane ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Osi LEADER Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 
 

Małgorzata Judasz 
 
Konkurs ph. "Kolej w naszym życiu" rozstrzygnięty 

W listopadzie 2012 r. minęła 110 rocznica 
uruchomienia kolei warszawsko-kaliskiej. 15 listopada 
1902 r. wyruszył z Kalisza pierwszy pociąg do Warsza-
wy. Następnego dnia przybył do Kalisza pociąg z War-
szawy. Uruchomienie kolei warszawsko-kaliskiej było
bardzo ważnym wydarzeniem w historii Kalisza i okolic. 
Połączenie kolejowe przybliżyło Kalisz do innych miast 
Europy, zmieniło oblicze miasta i przyczyniło się do 
gospodarczego rozwoju terenów, do których docierała
kolej. 

Dla odnotowania rocznicy tego ważnego w na-
szej historii wydarzenia Gminna Biblioteka Publiczna 
im. Braci Gillerów w Opatówku, we współpracy ze 
Stowarzyszeniem Kolejowych Przewozów Lokalnych 
ogłosiła we wrześniu br. konkurs ph. "Kolej w naszym 
życiu". Konkurs zorganizowany pod patronatem Starosty 
Kaliskiego Krzysztofa Nosala i Wójta Gminy Opatówek 
Sebastiana Wardęckiego był adresowany zarówno do 
młodzieży, jak i dorosłych. Prace konkursowe mogły
dotyczyć dziejów kolei, opowiadania o tematyce kolejo-

wej, wspomnień czy przedstawienia tematyki kolejowej 
w literaturze, filmie, itp. 

26 listopada nastąpiło w bibliotece podsumo-
wanie konkursu. Na konkurs wpłynęło 9 prac. Komisja 
konkursowa, w skład której weszli: Sekretarz Gminy 
Opatówek Krzysztof Dziedzic, członek Stowarzyszenia 
Kolejowych Przewozów Lokalnych Robert Matczak, 
prezes Towarzystwa Przyjaciół Opatówka Jan Kowal-
kiewicz i dyrektorka Gminnej Biblioteki Publicznej 
im. Braci Gillerów Jadwiga Miluśka-Stasiak, przyznała
w kategorii uczestników dorosłych dwie nagrody: 
Marcinowi Galantowi i Krzysztofowi Martynie oraz 
wyróżnienie Pawłowi Szymańskiemu. W kategorii ucz-
niów gimnazjum nagrodzone zostały prace Joanny 
Trzcińskiej i Pauliny Poniatowskiej z Gimnazjum 
im. Polskich Olimpijczyków w Koźminku. Wyróżnienie 
otrzymała Patrycja Kurzawa z tego samego gimnazjum. 
Za stronę estetyczną pracy konkursowej wyróżnienie 
otrzymała Natalia Cofalska z Zespołu Szkół w Chełm-
cach. 

W uroczystości podsumowania konkursu uczest-
niczył, jako przedstawiciel Starosty Kaliskiego i Wójta 
Gminy, Sekretarz Gminy Opatówek i członek Zarządu 
Powiatu Kaliskiego Krzysztof Dziedzic, członkowie jury, 
uczestnicy konkursu i uczniowie Gimnazjum im. Agatona 
i Stefana Gillerów w Opatówku. Członek SKPL Robert 
Matczak przedstawił najważniejsze momenty w dziejach 
kolei w Europie i w Polsce oraz film o kolei wąskotorowej 
w naszym kraju. Zebrani mieli okazję zapoznać się ze 
starymi fotografiami kolei i kolejarzy ze zbiorów biblioteki 
w Opatówku oraz podyskutować na temat współczesnej 
kolei. Atmosfery kolejowej dodawała ogrodowa kolejka 
na szynach ze zbiorów Roberta Matczaka. 
 

Jadwiga Miluśka-Stasiak 
 

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

WIADOMOŚCI SZKOLNE 
 
PRZEDSZKOLE W OPATÓWKU 
 
Z wizytą na poczcie 

We wrześniu grupa Mrówki wraz z wychowaw-
czynią M. Kozłowską zwiedzała pocztę. Dzieci dowie-
działy się, gdzie należy wrzucić list, jak wygląda jego 
droga zanim trafi w ręce odbiorcy. Przedszkolaki 
wspólnie z wychowawczynią dokonały opłaty za pod-
ręczniki. Na pamiątkę tej wizyty dzieci otrzymały od 
pracowników poczty tekturowe skrzyneczki na listy. 
Pełne wrażeń wróciły do przedszkola i wykonały prace 
plastyczne zainspirowane wycieczką.

Święto drzewa w przedszkolu 
Już po raz trzeci dzieci z Publicznego Przed-

szkola w Opatówku włączyły się w obchody Światowego 
Dnia Drzewa. Wraz z wychowawczyniami: M. Koz-
łowską, Z. Pawliczak i A. Mosińską posadziły na terenie 
ogrodu przedszkolnego sadzonkę jarzębiny. Wcześniej, 
nauczycielki przeprowadziły w grupach pogadankę
tematyczną o roli i znaczeniu drzew w życiu człowieka 
i w przyrodzie. 
 
Czekoladowe warsztaty przedszkolaków 

5 października br. grupa "Wiewiórek" wraz 
z wychowawczynią A. Przybylak pojechała do Kalisza na 
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czekoladowe warsztaty do pijalni czekolady. Dzieci 
poznały etapy powstawania czekolady i dowiedziały się
jak wygląda drzewo kakaowca. Następnie w specjalnych 
strojach przystąpiły do samodzielnej produkcji czekolady 
- tak powstały prawdziwe rękodzieła: czekoladowe lizaki 
i figurki zwierząt. Po pracy skosztowały pysznej, gorącej 
czekolady. Na zakończenie wizyty, przedszkolaki 
w prezencie otrzymały czekoladowe smakołyki. 
 
Pasowanie na przedszkolaka 

8 listopada br. w najmłodszej grupie o nazwie 
"Biedronki" odbyło się pasowanie na przedszkolaka. 
Wychowawczyni B. Pogorzelec przygotowała małych 
artystów do pierwszego występu przed publicznością.
Dzieci wypadły znakomicie. Śpiewały, tańczyły i bez 
zająknięcia recytowały tekst przysięgi. Następnie "Bied-
ronki" zostały uroczyście pasowane na przedszkolaków. 
Otrzymały znaczki i dyplomy potwierdzające przyjęcie 
do społeczności Publicznego Przedszkola w Opatówku. 
Na zakończenie, dzieci wraz z rodzicami wykonały
"biedronkowy obrazek" oraz zaprosiły swoje mamy do 
wspólnej zabawy w krasnoludki. 
 
Zajęcia edukacyjne w Nadleśnictwie Kalisz 

26 listopada br. grupa pani M. Kozłowskiej 
uczestniczyła w zajęciach edukacyjnych organizowanych 
przez Nadleśnictwo Kalisz. Po śniadaniu dzieci pojechały
autokarem do Winiar, gdzie zorganizowano dla nich 
zajęcia. Przedszkolaki wraz z wychowawczynią i leśni-
kiem udały się na jesienny spacer po lesie. Obserwo-
wały zmiany zachodzące późną jesienią w przyrodzie, 
układały totemy z materiału przyrodniczego, poznały
wybrane gatunki drzew oraz zwyczaje zwierzątek 
zamieszkujących środowisko leśne. Wesoło bawiły się
w otoczeniu przyrody. Wizyta w Nadleśnictwie była dla 
dzieci niezapomnianym przeżyciem. 
 

Monika Kozłowska 
 

********** 
 

GIMNAZJUM W OPATÓWKU 
 
Sukces gimnazjalistki Kingi Zimnej 

Ostatni dzień sierpnia był wyjątkowy dla gimna-
zjalistki z Opatówka - Kingi Zimnej, obfitował bowiem 
w moc atrakcji i niezapomnianych wrażeń. W siedzibie 
Ministerstwa Zdrowia nastąpiło uroczyste uhonorowanie 
laureatów II edycji konkursu plastycznego pn. "Szpital 
w Unii Europejskiej oczami małego pacjenta". Kinga 
znalazła się w gronie laureatów tego konkursu w kate-
gorii od 13 do 16 lat zajmując II miejsce. Nagrodzone 
prace zostały wybrane spośród ponad pięciuset, które 
napłynęły do Ministerstwa Zdrowia, w odpowiedzi na 
ogłoszony konkurs. 

Wraz z rodzicami Kinga Zimna została zapro-
szona na uroczyste wręczenie nagród, które odbyło się
w Ministerstwie Zdrowia w Warszawie. Przybyłych na 
uroczystość powitali pracownicy ministerstwa i zaprosili 
na wystawne śniadanie. Następnie w Sali Kolumnowej - 
reprezentacyjnej części budynku - zaproszonych gości 
przywitał pan Sławomir Neumann, sekretarz stanu 
w Ministerstwie Zdrowia, który podziękował za udział
w konkursach oraz przybycie na uroczystość. Nagrody 
oraz dyplomy laureatom wręczył pan Michał Kępowicz, 
dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich. Laure-

atka nie kryła radości i wzruszenia z okazji sukcesu, 
również rodzice Kingi byli dumni z jej osiągnięcia. 
W nagrodę za II miejsce w konkursie Kinga otrzymała
aparat fotograficzny oraz multimedialny słownik języka 
angielskiego. Uroczystości towarzyszyła wystawa zwy-
cięskich prac na korytarzach ministerstwa. 

Kolejnym punktem programu była możliwość 
zwiedzenia ministerstwa oraz jeszcze jedna niespo-
dzianka - możliwość odwiedzenia Centrum Nauki 
Kopernik w Warszawie. Było to dla Kingi, jej rodziców 
i innych laureatów wspaniałe i emocjonujące wydarzenie. 
 
Program Comenius - wizyta na Litwie i w Estonii 

Litwa i Estonia - to dwa państwa, które odwiedzili 
w tym roku szkolnym uczniowie i nauczyciele Gimnazjum 
im. Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku. Szkoła od 
września 2011 roku uczestniczy w międzynarodowym 
projekcie Comenius, dzięki któremu poznaje kulturę,
sztukę, tradycję, historię oraz system edukacyjny krajów 
partnerskich, wśród których, oprócz dwóch wcześniej 
wymienionych, są: Rumunia, Turcja, Hiszpania, Niemcy 
i Włochy. Oprócz intensywnej nauki języka angielskiego, 
przy wypełnianiu zadań projektowych, oraz poszerzania 
wiedzy z wyżej wymienionych dziedzin, uczestnicy 
projektu mają okazję gościć w zaprzyjaźnionych szko-
łach. Organizatorzy każdego spotkania starają się
zapewnić swoim gościom interesujący program, pozos-
tawiając również czas na rozmowy i wymianę doświad-
czeń.

W czasie wrześniowego pobytu na Litwie, 
ośmioosobowa grupa z opatóweckiego gimnazjum zwie-
dziła między innymi średniowieczny zamek na wyspie 
Troki i skansen w Rumszyszkach, pałac Tyszkiewiczów 
oraz Muzeum Bursztynu w Połądze. Zachwycała się
również pięknymi widokami Mierzei Kurońskiej - obiektu 
z listy światowego dziedzictwa UNESCO. Gimnazjum 
w Opatówku reprezentowali dyrektor szkoły Jolanta 
Pokojowa i nauczyciele: Edyta Kowalska, Magdalena 
Janik i Bożena Banasiak oraz uczniowie: Yulia Smirnova, 
Martyna Kołodziejczyk, Mikołaj Szmajdziński, Kacper 
Wojtaszek. 

Niewiele ponad miesiąc później kolejni gimna-
zjaliści wraz z nauczycielami pojechali do Tallina, gdzie 
odbyło się kolejne spotkanie partnerów projektu "Tęcza 
nad Europą - kultura, edukacja, tradycja, sztuka 
i historia". Tym razem w podróż wyruszyli: szkolna 
koordynatorka projektu - Monika Ratajczyk, nauczycielki: 
Anna Kobierska, Elżbieta Wojciechowska, Honorata 
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Warszewska oraz uczniowie: Anna Cichorek, Milena 
Maćkowiak, Jakub Matysiak, Dominik Niklas. 

Oprócz zajęć w szkole wszyscy uczestnicy mieli 
okazję zwiedzić stare miasto, Muzeum Sztuki KUMU 
i Muzeum Morskie Seaplane. Podziwiali również pano-
ramę Tallina i jego okolic z tarasu wieży telewizyjnej, 
znajdującego się na wysokości 170 metrów nad ziemią.
Jednak największą atrakcją podczas każdego z tych 
wyjazdów były gry i zabawy integracyjne dla uczest-
ników projektu. Młodzi ludzie, mówiący na co dzień
różnymi językami, musieli porozumiewać się między 
sobą tylko w języku angielskim. Ponadto musieli 
przełamać w sobie wewnętrzne opory, stereotypy, 
zaakceptować różnorodność kulturową i mentalną.
Każde z takich spotkań to niezapomniana i bardzo 
skuteczna lekcja życia. 
 

Honorata Warszewska 
 
Święto Biblioteki Szkolnej 

Już po raz trzeci biblioteka Gimnazjum im. Aga-
tona i Stefana Gillerów w Opatówku obchodziła swoje 
święto, które wpisało się na stałe w tradycję szkoły. 
W środę 31 października br. biblioteka stała się
najważniejszym i najczęściej odwiedzanym miejscem 
w całej szkole. Droga do biblioteki szkolnej została
oznaczona strzałkami. W odświętnie przystrojonej 
czytelni zaprezentowano pozycje albumowe z różnych 
dziedzin wiedzy i życia oraz beletrystykę młodzieżową.
Każda klasa złożyła bibliotece życzenia, wpisując je do 
Bibliotecznej Księgi Życzeń. Czytelnicy, którzy w tym 
dniu wypożyczyli książkę, częstowani byli słodkim 
upominkiem. 

Zorganizowany został uroczysty apel, podczas 
którego podsumowano wcześniej ogłoszone konkursy. 
Trzy zadania przygotowane dla uczniów związane były
z realizacją programu COMENIUS w naszej szkole. 
Wśród nagrodzonych uczniów znaleźli się: Mateusz 
Wojtaszek z kl. IIIb za wykonanie prezentacji multime-
dialnej na temat "Słynni kompozytorzy polscy"; zespół
dziewcząt z kl. IIIa: Martyna Kołodziejczyk, Yulia 
Smirnova i Katarzyna Śniegula za wykonanie prezentacji 
multimedialnej "Popularni wykonawcy polskiej muzyki 
młodzieżowej" oraz Szymon Kaźmierczak z kl. Ia za 
przygotowanie najciekawszych zdjęć ukazujących piękno 
naszej ojczyzny w konkursie fotograficznym "Słynne 
zakątki mego kraju". 

Ten szczególny dzień stał się okazją, aby 
zainteresować uczniów, nauczycieli i lokalne środowisko 

działaniami biblioteki. Wszystkim uczniom serdecznie 
dziękuję za liczny udział w obchodach Święta Biblioteki 
Szkolnej; nauczycielom i rodzicom za współpracę,
wsparcie i pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia. 
 
Anna Nowacka 
 
Udział w konkursach 

Dla ucznia udział w jakimkolwiek konkursie to 
możliwość sprawdzenia swojej wiedzy, poszerzenia 
zainteresowań, doskonalenia predyspozycji i uzdolnień.
Uczniowie Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów 
w Opatówku licznie przystąpili do etapów szkolnych 
Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowa-
nych przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu, odbywają-
cych się w dniach od 18 października do 29 listopada 
tego roku. Były to: Wojewódzki Konkurs Wiedzy Obywa-
telskiej i Ekonomicznej, Języka Polskiego, Języka 
Angielskiego, Języka Niemieckiego, Historyczny, Mate-
matyczny, Geograficzny, Biologiczny, Fizyczny i Che-
miczny. Zmierzyli się z zadaniami często wykracza-
jącymi poza wiadomości ze szkolnych podręczników. 
 
Do etapów rejonowych zakwalifikowali się uczniowie: 
- w Konkursie Języka Polskiego: Joanna Białek - 

opiekun p. Anna Kobierska; Karolina Kaźmierczak 
i Kinga Zimna - opiekun p. Elżbieta Rogozińska; 
Joanna Mancewicz i Agata Przepiórka - opiekun 
p. Honorata Warszewska. 

- w Konkursie Języka Angielskiego: Agata Przepiórka 
- opiekun p. Anna Marszał Olejnik. 

- w Konkursie Matematycznym: Joanna Białek - 
opiekun p. Urszula Jaskuła. 

- w Konkursie Biologicznym: Julia Kopeć - opiekun 
p. Beata Tomczak. 

- w Konkursie Fizycznym: Joanna Białek i Michał
Chojnacki - opiekun p. Anita Marciniak-Maciaszek. 

- w Konkursie Chemicznym: Joanna Białek i Michał
Chojnacki - opiekunowie: p. Jolanta Pokojowa 
i p. Michał Marciniak. 

 
1 grudnia odbył się etap rejonowy Wojewódz-

kiego Konkursu Języka Polskiego, w którym nasza 
uczennica Joanna Białek znalazła się w czołówce, 
awansując do finału wojewódzkiego. Joasia zajęła też
I miejsce w Powiatowym Konkursie "Z ortografią za pan 
brat" (nauczyciel p. Anna Kobierska) oraz zwyciężyła
w Powiatowym Konkursie na Kartkę Bożonarodzeniową
(nauczyciel p. Magdalena Janik). Inna uczennica, 
Karolina Kaźmierczak, zajęła I miejsce w V Powiatowym 
Konkursie pod hasłem "HIV i AIDS nie zna granic" 
(nauczyciel p. Beata Tomczak), który odbył się 30 listo-
pada w I LO im. A. Asnyka w Kaliszu. 
 

Uczestnikom etapów rejonowych życzę awansu 
do etapów wojewódzkich i znalezienia się wśród 
najlepszych. Najlepsi z najlepszych zostaną laureatami, 
co daje zwolnienie z odpowiedniej części egzaminu oraz 
dodatkowe punkty przy rekrutacji do szkoły ponad-
gimnazjalnej. Poszerzenie wiedzy ułatwi uczniom pracę
na lekcjach, zachęci ich do dalszego interesowania się
danym przedmiotem, przyda się im w następnym etapie 
nauki. Serdecznie gratuluję wyróżnionym uczniom oraz 
ich opiekunom. Życzę powodzenia. 
 
Dyrektor Gimnazjum w Opatówku 
Jolanta Pokojowa 
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Święto Niepodległości 
Narodowe Święto Niepodległości obchodzone 

przez nas Polaków 11 listopada jest szczególną okazją
do refleksji nad dziejami naszej Ojczyzny. 7 listopada br. 
w Gimnazjum im. A i S Gillerów w Opatówku odbył się
uroczysty poranek przygotowany przez członków 
Szkolnego Klubu Europejskiego "Opatus" i chóru szkol-
nego. Młodzież pod kierunkiem pań Bożeny Banasiak 
i Anny Nowackiej przypomniała wydarzenia sprzed 
stuleci, które doprowadziły do upadku państwa polskiego 
i ogromny wysiłek naszego narodu w walce o odzyskanie 
niepodległości. 

Uczniowie Gimnazjum włączyli się także w uro-
czystości środowiskowe. 11 listopada wzięli udział we 
mszy św. w intencji Ojczyzny, podczas której przedsta-
wili patriotyczny montaż słowno-muzyczny. Wspólnie 
z władzami Gminy Opatówek i przedstawicielami różnych 
organizacji środowiskowych składali kwiaty przed 
obeliskiem na placu Wolności. Pomagali też przypinać
uczestnikom uroczystości biało-czerwone wstążeczki 
przygotowane przez pracowników Gminnej Biblioteki 
Publicznej. Pieśnią, wierszem, modlitwą i zamyśleniem 
gimnazjaliści oddali hołd wszystkim bohaterom, którzy 
walczyli o wolność i suwerenność Polski. 
 

Aleksandra Laskowska 
 

********** 
 

SZKOŁA PODSTAWOWA W OPATÓWKU 
 
Rajd "Barwy Jesieni" 

5 października br. o godzinie 840 uczniowie 
Szkoły Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Opatówku 
licznie zebrali się przed głównym wejściem do budynku, 
aby wraz z opiekunami wyruszyć w trasę XIII już rajdu 
pod hasłem "Barwy Jesieni". W tym roku nasza grupa 
była wyjątkowo silna - młodych piechurów było aż 177, 
nie licząc opiekunów. Jak się później okazało, byliśmy 
najliczniejszą drużyną spośród wszystkich biorących 
udział w rajdzie. Organizatorami imprezy było Starostwo 
Powiatowe w Kaliszu, Zespół Szkół im. Stanisława 
Mikołajczyka w Opatówku, Urząd Gminy w Opatówku, 
Kaliski Oddział PTTK im. Stanisława Graevego oraz 
Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Kalisz. 

Po zapoznaniu się z regulaminem rajdu, drużyny 
żwawo wędrowały wśród pól i lasów okolic Opatówka 
zmierzając do wyznaczonego celu, jakim była
leśniczówka Rożdżały - Słoneczna. Po dotarciu do mety 

i przywitaniu przez komandora rajdu - p. Mateusza 
Przyjaznego, drużyny odebrały pamiątkowe plakietki 
oraz zaprezentowały przygotowane przez siebie 
konkursowe piosenki. Następnie wszyscy z wielką
ochotą skorzystali z ciepłego posiłku przygotowanego 
przez organizatorów. W tym roku był to przepyszny 
żurek, który uczestnicy z apetytem pałaszowali przy 
ognisku. Dla opiekunów przewidziano ponadto kawę,
herbatę i słodki poczęstunek. 

Następnie uczniowie wzięli udział w konkursie 
krajoznawczym pod hasłem "Znam Ziemię Kaliską". 
Pytania obejmowały wiadomości z zakresu geografii 
i historii Ziemi Kaliskiej. Dużą wiedzą wykazała się
uczennica naszej szkoły - Aleksandra Zimna, która 
zajęła w tym konkursie III miejsce. Dla uczestników 
zorganizowano też konkurs dendrologiczny - zadanie 
polegało na rozpoznawaniu po liściach poszczególnych 
gatunków drzew i krzewów. W tym konkursie trzy 
drużyny zdobyły taką samą ilość punktów - między 
innymi grupa z naszej szkoły. Następnie rozegrano 
konkurs na projekt znaczka na rajd przyszłoroczny. Przy 
klasyfikacji końcowej jury brało też pod uwagę wygląd
drużyny oraz zaprezentowaną na początku rajdu 
piosenkę, ze zwróceniem szczególnej uwagi na własną
inwencję twórczą. Nie zapomniano też o oryginalnej - jak 
zwykle - konkurencji dla opiekunów, którzy tym razem 
musieli się zmierzyć z… chwytaniem byka za rogi. 
W tym niezwykłym zadaniu bezkonkurencyjna okazała
się nauczycielka języka angielskiego z naszej szkoły -
p. Sonia Matczak, która przy ogromnym dopingu swoich 
uczniów bez problemu ujarzmiła niebezpiecznego 
przeciwnika. 

Na zakończenie komisja konkursowa w składzie: 
Wanda Pietrzykowska i Agnieszka Figiel, oceniła prace 
konkursowe i przyznała nagrody. W ogólnej punktacji 
rajdu, do której zaliczono wygląd drużyn, posiadanie 
apteczki pierwszej pomocy i proporca, a także punkty 
zdobyte w poszczególnych konkursach, zwyciężyła
drużyna z naszej szkoły zdobywając w ten sposób 
zaszczytne I miejsce oraz Puchar Starosty Kaliskiego, 
natomiast pozostali laureaci zakończyli rajd z pucha-
rami, pamiątkowymi dyplomami, albumami, książkami 
oraz piłkami sportowymi ufundowanymi przez Gminę
Opatówek, Miasto Kalisz, Powiat Kaliski, Nadleśnictwo 
Kalisz i PTTK. Nagrody wręczał dyrektor naszej szkoły
oraz Prezes Kaliskiego Oddziału PTTK w Kaliszu - 
p. Mateusz Przyjazny. 

Po tych pełnych emocji i zdrowej rywalizacji 
chwilach wszyscy piechurzy wyruszyli w drogę powrotną
do szkoły. XIII rajd "Barwy Jesieni" zdecydowanie 
można uznać za udany. Dopisała pogoda, dopisały
humory, nie zabrakło siły i zaangażowania. Cieszy nas 
też coraz liczniejszy udział naszych uczniów w formach 
turystyki pieszej. Do celu dotarliśmy zmęczeni, ale 
szczęśliwi i już nie możemy doczekać się przyszłorocz-
nego rajdu. Do zobaczenia! 
 

Anna Smolicka 
 
Dzień Edukacji Narodowej 

"Chociaż trzeba mieć cierpliwość jak aniołów 
sto..." - między innymi takie słowa wyśpiewali uczniowie 
klas czwartych, którzy pod opieką swoich wychowaw-
czyń przygotowali akademię z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej. Swoją obecnością w tym wyjątkowym dniu 
zaszczycili nas: p. Jolanta Pokojowa - dyrektor Gim-
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nazjum im. Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku, 
p. Ewa Kaźmierczak - przewodnicząca rady rodziców 
oraz emerytowani pracownicy naszej szkoły, którzy - jak 
co roku - licznie przybywają na tę uroczystość, aby 
z łezką w oku oglądać występy kolejnego pokolenia 
młodych opatowian. Oprócz przygotowanych wierszy 
i piosenek dzieci zaprezentowały też "scenkę na wesoło" 
przedstawiającą dzień z życia szkoły, w której ukazane 
zostały blaski i cienie pracy nauczyciela. 

Na koniec "Anioły z Podstawowej Szkoły" życzy-
ły wszystkim swoim nauczycielom "anielskiej cierpliwości 
w sercach, anielskich chórów na dobranoc oraz 
anielskiego spokoju w szkole i poza nią...", a na 
pamiątkę przygotowanej akademii wręczyły dyrekcji, 
nauczycielom, pracownikom administracji oraz wszystkim 
przybyłym gościom gipsowe aniołki. Miejmy nadzieję, że
ta anielska atmosfera pozostanie w naszej szkole jak 
najdłużej! 

Po części artystycznej głos zabrał dyrektor 
szkoły, p. Mateusz Przyjazny. W swoim przemówieniu 
docenił niełatwą pracę nauczycieli, podkreślając, że
nauczanie to niezwykle odpowiedzialne zadanie, do 
wykonywania którego potrzeba dużo cierpliwości 
i wytrwałości, ale przede wszystkim pasji. Życząc tego 
wszystkiego zacytował wzruszający wiersz Wincentego 
Pola, który stanowił doskonałą puentę i podkreślił
znaczenie pracy, pokory i wytrwałości w życiu każdego 
człowieka. 

Jak co roku dyrektor docenił swoich pracow-
ników i wręczył nagrody za wysiłek, szczególne 
osiągnięcia w pracy dydaktyczno - wychowawczej oraz 
za zaangażowanie w podnoszenie wyników nauczania. 
Tym razem nagrodzeni zostali następujący nauczyciele: 
Antczak Lidia, Bąkowska Sylwia, Chrystek Grażyna, Cyl 
Aneta, Dubanowicz Izabela, Frydrychowicz Beata, Kaź-
mierczak Agnieszka, Kobyłka Kinga, Lintner Ala, Litwin 
Joanna, Ludwiczak Kamila, Matczak Sonia, Narczyńska 
Renata, Noskowska Magdalena, Skinder Dorota, Smo-
licka Anna. Nie zapomniano również o pracownikach 
administracji i obsługi: Lewicka Maria, Dobrzańska 
Małgorzata, Kwiatkowska Krystyna, Okuniewska Stefa-
nia, Pilarczyk Maria, Pawlak Józef, Marciniak Bożena. 
Reszta czasu upłynęła w miłej atmosferze, wśród 
rozmów przy kawie i słodkim poczęstunku. 
 
Anna Smolicka 
 
Święto Niepodległości 

"Pytasz się synu, gdzie jest i jaka?" - słowa te, 
zaczerpnięte z wiersza Antoniego Słonimskiego, stały
się mottem programu poetycko - muzycznego przygoto-
wanego z okazji Święta Niepodległości. 11 listopada to 
dzień wyjątkowy w historii naszej Ojczyzny i zdecydo-
wanie najważniejsze polskie święto narodowe. Pamię-
tają o tym uczniowie Szkoły Podstawowej im. Janusza 
Kusocińskiego w Opatówku, którzy, jak co roku, przygo-
towali z tej okazji uroczystą akademię. Podczas 
uroczystości przypomniano widzom trudną i długą drogę
Polaków do upragnionej niepodległości. Pieśni patrio-
tyczne i legionowe, utwory poetyckie o ojczyźnie 
i wolności zaprezentowane przez uczniów klas piątych 
przybliżyły ważne dla narodu polskiego daty i wyda-
rzenia. Program stanowił niecodzienną, żywą lekcję
historii, a zebrani w auli szkolnej uczniowie obejrzeli go 
z należytym szacunkiem i powagą.
Beata Frydrychowicz 

Wycieczka do fabryki bombek 
27 listopada uczniowie kl. IIa i IIb byli na 

wycieczce w zakładzie produkującym bombki choinkowe 
w Miliczu. Po dotarciu na miejsce dzieci zwiedzały
kolejne pomieszczenia i obserwowały proces powstawa-
nia bombek. Wędrówka po fabryce zaczęła się od tzw. 
"dmuchalni", gdzie szklana rurka zmieniała się w bomb-
kę o określonym kształcie. Były więc szyszki, bałwanki, 
gwiazdki, grzybki i wiele innych. Następnie w "srebrzal-
ni" każdy mógł zaobserwować, jak przezroczyste szkło
zmienia kolor po zastosowaniu azotanu srebra. Potem 
wszyscy udali się do najciekawszej sali - "dekoratorni". 

Tu powstają prawdziwe dzieła. Wszystkie bombki malo-
wane są ręcznie, a niezwykle sprawne ręce pracujących 
tam pań zamieniają je w prawdziwe dzieła sztuki. Praca 
ta wymaga niezwykłej koncentracji i precyzji. Po wyjściu 
z dekoratorni nastąpił długo oczekiwany moment, czyli 
samodzielne ozdabianie bombek. Po wysłuchaniu rad 
i wskazówek pani prowadzącej zajęcia, wszyscy z zapa-
łem przystąpili do pracy. Powstały niezwykle oryginalne 
ozdoby, które dzieci zabrały ze sobą do domu. Pobyt 
w zakładzie zakończył się zakupami w przyzakładowym 
sklepiku. Każdy uczestnik wycieczki otrzymał też
bombkę z własnym imieniem, która z pewnością będzie 
pięknie prezentować się na świątecznej choince. 
 

Ala Lintner 
 
Ślubowanie pierwszoklasistów 

19 października 2012 r. odbyło się ślubowanie 
pierwszoklasistów. Na uroczystość przybyło wielu gości, 
m.in.: Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic, przewodni-
cząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Marlena 
Kiermas-Gruszka, dyrektor ZEAS Arkadiusz Łańduch, 
dyrektor biblioteki w Opatówku Jadwiga Miluśka-Stasiak, 
zastępca przewodniczącej rady rodziców Beata Kolecka. 

O godz. 900 wicedyrektor, p. Izabela Dubanowicz 
powitała zebrane w auli dzieci, rodziców, wychowawców 
oraz zaproszonych gości, po czym oddała głos dzieciom. 
W ich imieniu rycerz królewskiej pary powitał wszystkich 
zebranych. W rolę rycerza wcieliła się Nikola Kas-
przycka - uczennica klasy IVc. W roli królowej wystąpiła
Zuzanna Kaźmierczak, również z klasy IVc, natomiast 
rolę króla odegrał Miłosz Bugajny - uczeń klasy IVa. Król 
wraz z Królową zdecydowali, że zanim przyjmą uczniów 
klas pierwszych do szkolnego królestwa muszą najpierw 
lepiej ich poznać i sprawdzić czy posiadają już jakieś
umiejętności. By spełnić życzenie królewskiej pary 
uczniowie recytowali wiersze i śpiewali piosenki, czym 
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zarówno królewska para jak i wszyscy przybyli goście 
byli zachwyceni i zgodnie postanowili przyjąć ich do 
braci uczniowskiej. 

Po zakończeniu artystycznej części uroczystości 
nastąpił ważny moment ślubowania na sztandar szkoły, 
po czym dyrektor - p. Mateusz Przyjazny - przy pomocy 
dużego ołówka pasował dzieci na uczniów. Wycho-
wawcy natomiast wręczyli swoim wychowankom pamiąt-
kowe dyplomy. Już jako pełnoprawni uczniowie przed-
stawiciele klas złożyli kwiaty pod tablicą patrona szkoły. 
Na zakończenie uroczystości przedstawiciele władz 
gminy wręczyli uczniom upominki w postaci przyborów 
szkolnych, a przedstawiciele rady rodziców - słodycze. 
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Opatówku 
Mateusz Przyjazny 

 
********** 

 
ZESPÓŁ SZKÓŁ W TŁOKINI WIELKIEJ 
 
Program "Radosna Szkoła" 

W ramach rządowego programu wspierania 
w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapew-
nieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania 
i opieki w klasach I - III szkół podstawowych i ogólno-
kształcących szkół muzycznych I stopnia "Radosna 
szkoła"- zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw 
w szkole, Zespół Szkół w Tłokini Wielkiej otrzymał
pomoce dydaktyczne do sali zabaw. W budynku szkol-
nym wygospodarowano pomieszczenie o wymiarach 
4,66m na 4,12m i przeznaczono na miejsce zabaw dla 
najmłodszych uczniów, w którym dzieci będą się mogły
bawić, uczyć i harmonijnie rozwijać, a organ prowadzący 
tj. Gmina Opatówek udzielił wsparcia finansowego. 

Jak pisze Glenn Doman - "Zabawa jest nauką,
nauka jest zabawą. Im więcej zabawy tym więcej nauki." 
- pomieszczenie zostało tak urządzone aby zaspokajać
potrzebę ruchu i zabawy dziecka. Wyposażono je 
w duże, miękkie klocki (wałki, zestawy dużych figur 
geometrycznych), wykonane w kolorystyce przyjaznej 
dla dzieci. Ponadto w różnokolorowe i różnej wielkości 
piłki i materace do zabaw ruchowych oraz tor przeszkód 
(skrzynia, długa pochylnia z podestem, równoważnia). 

Młodszy wiek szkolny to "złoty wiek motorycz-
ności", to czas dynamicznego rozwoju zdolności moto-
rycznych dziecka, który będzie miał wpływ na poziom 
możliwości ruchowych w późniejszym wieku. Pomoce 
dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole usprawniają
m.in. koordynację wzrokowo-ruchową, małą motorykę,
spełniają również funkcję edukacyjną oraz zachęcają
dzieci do zabaw i zajęć z rówieśnikami. 

Młodsi uczniowie naszej placówki z w/w pomocy 
korzystają podczas zajęć rekreacyjno-sportowych, relak-
sacyjnych i zabaw konstrukcyjnych. Budują m.in. sceno-
grafię na różne uroczystości, akademie szkolne (np. 
ślubowanie I klasy). Mamy nadzieję, że pomysłowość 
i bogata wyobraźnia pozwoli dzieciom na coraz to inne 
wykorzystywanie otrzymanych pomocy, bo każdy rodzaj 
zabawy odgrywa w rozwoju dziecka swoistą rolę,
oddziałuje wszechstronnie na jego osobowość i rozwój. 
Miejsce zabaw w szkole wpłynie korzystnie nie tylko na 
rozwój fizyczny dzieci, ale także wzbogaci ich 
wyobraźnię.
Renata Szlenkier 
 

Święto Niepodległości 
Uczniowie z Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej, 

pod opieką pań: Izabeli Krupińskiej, Urszuli Borwik, 
Marleny Pilarczyk i Renaty Szlenkier, z okazji Święta 
Niepodległości przygotowali uroczystą akademię, na 
którą zaprosili wszystkich swoich kolegów, koleżanki 
i nauczycieli. W uroczystej atmosferze, z barwami 
narodowymi na piersi i umieszczonymi wokół siebie 
znakami niepodległej Polski przypomnieli burzliwe dzieje 
naszego państwa z XVIII i XIX wieku. Recytowali 
wiersze i śpiewali przejmujące pieśni, które tchnęły
w zebranych ducha patriotyzmu. Wszyscy zdali sobie 
sprawę, że mamy szczęście, iż współcześnie żyjemy 
w kraju, w którym w imię wolności i godności ludzkiej nie 
musimy podejmować dramatycznych wyborów. 

W sobotni poranek, 10 listopada, ponad 120 
zuchów, harcerzy i instruktorów wzięło udział w Rajdzie 
Niepodległości, zorganizowanym przez Hufiec ZHP 
Powiatu Kaliskiego. Rajd odbył się na trasie Skarszew - 
Biernatki. Trzynaście drużyn z powiatu kaliskiego 
wykonywało rajdowe zadania, w tym również drużyna 
z naszej szkoły w składzie: Aleksandra Banasiak, 
Aleksandra Bryła, Aleksandra Jopek, Natalia Pilas, Julia 
Reksa, Ewa Sobczak, Bartosz Dreczko i Kazimierz 
Rychter, pod opieką pań: Marii Jolanty Marciniak 
i Marleny Pilarczyk. Na półmetku rajdu odbył się
uroczysty apel przy pomniku upamiętniającym pomordo-
wanych przez hitlerowców mieszkańców gminy. Rajd 
zakończył się w szkole podstawowej w Biernatkach, 
gdzie na uczestników czekał smaczny żurek i gorąca 
herbata. "Była to wspaniała lekcja historii i patriotyzmu, 
a jednocześnie miłe spotkanie przyjaciół" - tak podsumo-
wał rajd Jacek Kamiński, komendant hufca. 
 

Izabela Krupińska 
 
Dzień kariery 

Człowiek uczy się przez całe życie, najwięcej 
wysiłku w naukę wkłada kiedy chodzi do szkoły. Każdy 
z nas ma cel, aby skończyć szkołę z jak najlepszym 
wynikiem i potem zdobytą wiedzę wykorzystywać
w pracy. Jednak wybór ścieżki zawodowej dla wielu 
uczniów jest bardzo trudny, szczególnie kiedy współ-
cześnie trzeba tego dokonać na bardzo wczesnym 
etapie życia. Żeby wesprzeć uczniów w podjęciu decyzji, 
po raz piąty został zorganizowany Dzień Kariery przy 
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kaliszu. 
Głównym organizatorem tego przedsięwzięcia była
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Kaliszu. 

Celem imprezy było umożliwienie młodym 
ludziom poznania zawodów oraz wskazanie im znacze-
nia planowania kariery, które w przyszłości ułatwi pod-
jęcie właściwej roli zawodowej. Grupa młodzieży z III 
klasy wzięła udział w "Giełdzie zawodów", czyli prezen-
tacji zawodów prowadzonych przez uczniów i nauczy-
cieli szkół ponadgimnazjalnych. W hali sportowej "Olim-
pia" nasi uczniowie zapoznali się z różnymi zawodami. 
Mieli również możliwość konsultacji z psychologami 
i doradcami zawodowymi. 

Młodzież z plikiem ulotek w ręku i z pomysłami 
na swoją przyszłość zakończyła udział w V Dniu Kariery. 
Wyjazd do Kalisza zorganizowała wychowawczyni klasy 
III, p. Katarzyna Wyborna, która wraz z p. Izabelą
Krupińską sprawowały opiekę nad uczniami podczas 
tego przedsięwzięcia. 
 

Izabela Krupińska 
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Osiągnięcia uczniów 
Jesienna aura sprzyja uczniom z Zespołu Szkół

w Tłokini Wielkiej, którzy chętnie uczestniczyli w tym 
czasie w różnych zawodach sportowych i konkursach. 
Szczególnie w konkurencjach sportowych młodzież
odnosiła sukcesy. 27 listopada w Opatówku drużyna 
chłopców w składzie: Robert Dryka (klasa III), Adrian 
Dudek (klasa III), Przemysław Król (klasa III), Dariusz 
Sałata (klasa III), Eryk Włodarczyk (klasa III), Bartłomiej 
Klepanda (klasa II), Sebastian Kmiecik (klasa II), 
Wojciech Pośpiech (klasa II) oraz Piotr Banasiak (klasa 
III), Przemysław Olek (klasa II), Szymon Szafran (klasa 
II), Paweł Śnieguła (klasa II) zajęła I miejsce w mistrzo-
stwach gminy Opatówek szkół gimnazjalnych w piłce 
siatkowej i uzyskała awans do etapu powiatowego. 

29 listopada w Liskowie uczniowie Monika Bach 
(klasa III), Wiktor Kowalczyk (klasa III), Bartłomiej 
Klepanda (klasa II), Kamil Misiak (klasa II) zajęli III 
miejsce w VI Turnieju Tenisa Stołowego szkół gimnazjal-
nych powiatu kaliskiego o puchar Starosty Kaliskiego 
w kategorii drużynowej dziewcząt i chłopców. 

Uczniowie gimnazjum, realizowali się nie tylko 
w sporcie, ale również w konkursach przedmiotowych. 
Anita Wojtaszczyk (klasa III), Joanna Pomykała (klasa II) 
i Przemysław Król (klasa III) uczestniczyli w etapie 
rejonowym Konkursu Języka Polskiego, który odbył się
w Kaliszu. 

Zwycięzcom zawodów i uczestnikom konkursów 
życzymy dalszych sukcesów, realizacji swoich uzdolnień
i motywacji do jeszcze bardziej wytężonej pracy, aby 
w przyszłości owoce ich wysiłku były jeszcze większe. 
 
Apel o prawach dziecka 

Dziecko to pełnoprawny obywatel i należy mu 
się najwyższe poszanowanie - te słowa determinowały
w ostatnim czasie działania nauczycieli z Zespołu Szkół
w Tłokini Wielkiej. 28 listopada podczas wywiadówki 
uczniowie pod opieką pań: Marleny Pilarczyk, Renaty 
Szlenkier i Urszuli Borwik przedstawili apel o prawach 
dziecka. To krótkie wystąpienie skłoniło rodziców do 
refleksji i chwili zastanowienia nad własnym postępo-
waniem. Z pewnością przypomniało im jaką ważną rolę
odgrywają w życiu własnego dziecka i uświadomiło, że
wychowanie jest procesem trwającym całe życie, 
a dziecko jest jego konstytutywną wartością.

O tym, że dziecko ma prawa, ale również
obowiązki, w piątek 30 listopada przypomniał uczniom 
klasy VI i gimnazjalistom policjant - Witold Woźniak, 

zaproszony przez wychowawców - panie: Marlenę Pilar-
czyk, Urszulę Borwik, Marię Jolantę Marciniak i Kata-
rzynę Wyborną. Funkcjonariusz przeprowadził poga-
dankę, podczas której uświadomił młodzież, że każdy 
czyn ma swoje konsekwencje, szczegółowo omówił te, 
które są wynikiem złego postępowania. Uczniowie 
z zainteresowaniem słuchali pana policjanta, po czym 
zadawali mu nurtujące ich pytania. Odpowiedzi były
wyczerpujące, co rozwiało wątpliwości pytających, 
a pozostałych słuchaczy przekonało, że nieprzemyślane 
zachowania mogą być przyczyną wielkich problemów. 

Młodość nie po to jest by ją marnować przez złe
uczynki, tylko po to, żeby czerpać z życia pozytywne 
aspekty, kształtujące osobowość młodego człowieka, 
który w przyszłości będzie porządnym obywatelem, 
godnym do naśladowania. 
 

Izabela Krupińska 
 
Ślubowanie pierwszoklasistów 

''Uczniem być - to ważna sprawa i otwierać
wiedzy drzwi. Uczyć się, by świat poznawać, ślubujemy 
dziś!''. Tak śpiewali uczniowie klasy I podczas uroczys-
tości pasowania na ucznia, która odbyła się 26.10.2012 r. 
w Zespole Szkół w Tłokini Wielkiej. Gdy zegar wybił
godzinę 1000 i wszystkie krzesła zostały zajęte, pani 
dyrektor - Teresa Kobierska powitała przybyłych gości: 
Sekretarza Gminy Opatówek Krzysztofa Dziedzica, 
przedstawiciela rady rodziców Mariolę Król, rodziców, 
uczniów i nauczycieli. Szczególnie gorąco powitała
bohaterów uroczystości - uczniów klasy pierwszej. 
Następnie sceną zawładnęli przedstawiciele klasy V i VI, 
którzy zaprosili swoich młodszych kolegów do "Krainy 
Wiedzy", gdzie król i królowa oraz rycerze zadawali im 
liczne pytania. Pierwszoklasiści recytowali wiersze, 
śpiewali piosenki i tym samym udowodnili, że są gotowi 
do złożenia uroczystego ślubowania na sztandar szkoły. 
Pasowanie na ucznia przez panią dyrektor wielkim 
ołówkiem było tylko tego potwierdzeniem. Ukoronowa-
niem aktu pasowania było wręczenie pamiątkowych 
dyplomów i legitymacji szkolnych. 

Już jako pełnoprawni uczniowie, pierwszoklasiści 
przyjęli życzenia i prezenty ufundowane przez Wójta 
Gminy Opatówek, radę rodziców oraz koleżanki i kole-
gów z klasy VI z wychowawcą. Zwieńczeniem uroczys-
tości był słodki poczęstunek oraz mini-bal z niespodzian-
kami. Uroczystość przygotowały panie: Renata Szlen-
kier, Marlena Pilarczyk i Urszula Borwik. Wszystkim, 
którzy przyczynili się do uświetnienia tej uroczystości, 
szczególnie rodzicom - serdecznie dziękujemy. 

 
********** 

 
ZESPÓŁ SZKÓŁ W RAJSKU 
 
Dzień Edukacji Narodowej 

Dzień Edukacji Narodowej to najważniejszy 
dzień w roku dla wszystkich pracowników oświaty. W tym 
roku 14. października przypadał w niedzielę, w związku 
z czym uroczysta akademia w naszej szkole odbyła się
w poniedziałek. Uczestniczyli w niej: dyrektor szkoły
Honorata Wolniaczyk, nauczyciele, pracownicy obsługi, 
zaproszeni goście, m.in. Sekretarz Gminy Opatówek 
Krzysztof Dziedzic oraz wszyscy uczniowie. Akademia 
odbyła się w sali gimnastycznej, która na ten dzień
została odświętnie udekorowana. Na początku odśpie-
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wano hymn państwowy. Pierwszą część przedstawienia 
zaprezentowali najmłodsi uczniowie, ponieważ było to 
także ich święto. Zostali oficjalnie pasowani na pierw-
szoklasistów. W pasowaniu, którego dokonała p. dyrek-
tor, uczestniczył także Sekretarz Gminy, który w imieniu 
Wójta Gminy Opatówek wręczył maluchom szkolne 
wyprawki. Ta część uroczystości została przygotowana 
przez wychowawczynię klasy I, p. Agatę Wegner. 

Następnie starsi uczniowie zaprezentowali pro-
gram artystyczny przygotowany pod kierunkiem opieku-
nek samorządu uczniowskiego: p. Marty Gruszki i p. Ewy 
Szymańskiej. Młodzież szkolna miała okazję popisać się
swoim kunsztem aktorskim, recytatorskim i muzycznym. 
Podczas akademii padło wiele ciepłych słów i życzeń
oraz słowa uznania dla dyrekcji, nauczycieli i pracow-
ników szkoły. Uroczystość przebiegała w miłej i radosnej 
atmosferze. Na zakończenie uczniowie wręczyli nauczy-
cielom, pracownikom szkoły oraz zaproszonym gościom 
upominki - kubeczki z imionami. Przedstawienie podo-
bało się wszystkim, o czym świadczyły gromkie brawa. 
Uwieńczeniem spotkania był poczęstunek przy kawie, 
na którym dyrektor szkoły wręczyła nagrody wyróż-
niającym się nauczycielom i pracownikom szkoły. 
 

Marta Gruszka, Małgorzata Burdelak 
 
Konkurs na Monodram "Młodzi Koryfeusze" 

Już po raz 14 w Miejsko-Gminnym Ośrodku 
Kultury w Kleczewie odbył się Wielkopolski Konkurs na 
Monodram "Młodzi Koryfeusze", którego głównym orga-
nizatorem jest konińskie Centrum Kultury i Sztuki. 16 lis-
topada 2012 roku finaliści wytypowani podczas wew-
nętrznych eliminacji, zaprezentowali swoje spektakle. 

W powiatowych eliminacjach zakwalifikowało się dwoje 
uczniów z naszej szkoły. W I kategorii był to Antoś
Korbacz, a w III kategorii Zuzia Świerek, obydwoje 
przygotowani przez p. Elżbietę Wosiek. Zarówno Antoś
jak i Zuzia otrzymali wyróżnienia podczas tegorocznych 
zmagań konkursowych w Kleczewie. 
 

Elżbieta Wosiek 
 
Święto Niepodległości 

Obchody świąt państwowych są dla każdego 
obywatela wyrazem tożsamości narodowej. Szczególnie 
ważne jest dbanie o patriotyzm w szkole. Młody człowiek 
uczy się wówczas okazywać szacunek swojej ojczyźnie. 
Dla każdego Polaka jednym z najważniejszych świąt
narodowych jest 11 listopada czyli Odzyskanie Niepo-
dległości. Z tej okazji uczniowie naszej szkoły, pod 

kierunkiem p. Małgorzaty Burdelak przygotowali pro-
gram artystyczny, a chór przygotowany przez p. Damia-
na Pyrka odśpiewał pieśni legionowe. Program najpierw 
został uroczyście zaprezentowany w kościele para-
fialnym w Rajsku, a następnie przedstawiony w szkole. 
 

Małgorzata Burdelak 
 
Sukcesy uczniów 

Czworo uczniów naszej szkoły (przygotowanych 
przez p. Elżbietę Wosiek) w dniu 27 października br. 
wzięło udział w XII Powiatowych Prezentacjach Mono-
dramów w Kaliszu. Antek Korbacz - uczeń klasy drugiej, 
zaprezentował monodram pt. “Stefek Burczymucha", 
Zuzia Świerek (z klasy V) przedstawiła "Pchłę Szachraj-
kę". Obydwoje zdobyli pierwsze miejsca w swojej 
kategorii, tym samym otrzymali nominację do XIV Wiel-
kopolskiego Konkursu na Monodram “Młodzi Koryfe-
usze". Natomiast Martyna Karpisiewicz - uczennica klasy 
trzeciej, otrzymała wyróżnienie za "Dziurki w serze". 
Uczniowie z naszej szkoły po raz pierwszy brali udział
w tym przeglądzie, a dwa pierwsze miejsca i wyróżnienie 
są dla nas ogromnym sukcesem. Tym bardziej, że forma 
monodramu nie należy do łatwych, na scenie znajduje 
się jeden aktor, który sam tworzy linię dramaturgiczną.

Sukces Angeliki Świerek 
Uczennica klasy II gimnazjum Angelika Świerek 

zdobyła 3 miejsce w konkursie na Najlepszą Teczkę
Zawodoznawczą. Konkurs został zorganizowany przez 
Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Kaliszu. 
Ogłoszenie wyników miało miejsce podczas Piątego 
Dnia Kariery, który odbył się 23 listopada w hali 
sportowej "Olimpia" w ZSP nr 2 w Kaliszu. Impreza 
skierowana jest do uczniów gimnazjów, a jej celem jest 
umożliwienie młodym ludziom poznania zawodów oraz 
wskazanie im znaczenia planowania kariery, które 
w przyszłości ułatwi podjęcie właściwej roli zawodowej. 
 
Małgorzata Burdelak 
 
Wiadomości ze szkolnej biblioteki 

W Międzynarodowym Dniu Bibliotek Szkolnych 
22 października biblioteka szkolna w Rajsku obchodziła
swoje święto. Z tej okazji wszyscy wysłuchali audycji 
przez szkolny radiowęzeł. W rolę spikerów wcieliły się
uczennice z kl. V należące do Klubu Przyjaciół Książki. 
Następnego dnia uczniowie brali udział w konkursach 
literackich, rozwiązywali krzyżówki i rebusy, a każdy 
zwycięzca otrzymał słodkiego lizaka. 

25 października w szkolnej bibliotece, już po raz 
piąty, odbyło się uroczyste pasowanie pierwszoklasistów 
na czytelników. Uczennice z klasy VI zaprezentowały
najmłodszym zalety książki oraz przekazały rady, jak 
szanować książki. Nowi czytelnicy otrzymali także
niezwykłe upominki (zakładki do książek). Cała uroczys-
tość odbywała się w obecności zaproszonych gości, 
wśród których byli: dyrektor szkoły Honorata Wolnia-
czyk, rodzice i nauczyciele. 

13 listopada rodzice i nauczyciele obejrzeli 
akademię z okazji Roku Korczakowskiego przygotowaną
przez p. Elżbietę Wosiek i p. Danutę Sieradzką oraz 
dzieci z kółka teatralnego. 

Natomiast 27 listopada dzieci z klas młodszych 
brały udział w lekcjach bibliotecznych poświęconych 
pluszowym misiom z okazji Światowego Dnia Pluszo-
wego Misia. 
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Z okazji przypadającej w tym roku 170 rocznicy 
urodzin Marii Konopnickiej w bibliotece szkolnej został
przeprowadzony konkurs recytatorski pt. "Poezja Marii 
Konopnickiej". Udział w nim brali uczniowie z klasy VI. 
Jury w składzie: p. Elżbieta Wosiek, p. Bernadetta Blek 
wyłoniło zwycięzców. Trzy pierwsze równorzędne 
miejsca zajęły: Weronika Filipiak, Amelia Korbacz, Marta 
Kucharska, a wyróżnienie otrzymała Patrycja Ugorna. 
Wszyscy zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe. 
 

Danuta Sieradzka, Małgorzata Burdelak 
 

********** 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHEŁMCACH 
 
Kolejny sukces Kamili Przepiórki 

Po raz kolejny nasza szkoła wzięła udział w XXI 
Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. Etap 
rejonowy tej olimpiady, organizowany przez Zarząd
Rejonowy PCK w Kaliszu, odbył się 5 grudnia 2012 r. 
W rywalizacji uczestniczyli zarówno uczniowie gimnaz-
jów, jak i szkół ponadgimnazjalnych z Kalisza i powiatu 
kaliskiego. Naszą szkołę reprezentowała uczennica 
klasy 3 gimnazjum Kamila Przepiórka, która zajęła po 
raz kolejny I miejsce w etapie rejonowym i tym samym 
będzie reprezentować powiat kaliski w konkursie 
organizowanym na etapie okręgowym w Poznaniu. 
O zwycięstwie Kamili przesądził bardzo dobry wynik, jaki 
uzyskała na teście z wiedzy teoretycznej. 
 
Walczymy z wirusem HIV, a nie z ludźmi nim zarażo-
nymi 

1 grudnia - niby dzień jak każdy inny, a jednak 
niejednego z nas skłonił do głębszego zastanowienia się
nad rosnącym problemem zakażeń wirusem HIV. Ucz-
niowie z klasy II gimnazjum pod opieką p. Magdaleny 
Karolak zorganizowali szkolny apel z okazji Światowego 
Dnia Walki z AIDS. Tym razem z wyjątkową desperacją
apelowali do koleżanek i kolegów, nieustannie odnosząc
się do dwóch kwestii: PRZESTROGA - "Żyj tak, by 
uniknąć zakażenia śmiercionośnym wirusem!" oraz 
TOLERANCJA - "Nie odbieraj prawa do godnego życia 
choremu na AIDS!". 
 
Udział w V Dniach Kariery 

W dniu 23 listopada br. uczniowie klasy 3 gim-
nazjum pod opieką p. Nataszy Paszkowiak-Kopeć oraz 
p. Anny Kornackiej-Paszek wzięli udział w V Dniach 

Kariery organizowanych przez PPP w Kaliszu. Ucznio-
wie klas II zapoznali się z ofertą kaliskich szkół ponad-
gimnazjalnych, prezentowali różne zawody, udzielali 
informacji dotyczących kierunków kształcenia i rekru-
tacji. Młodzież naszego gimnazjum zwiedziła nowo-
czesne pracownie Centrum Kształcenia Ustawicznego 
i Praktycznego, uzyskała wiele cennych wskazówek 
i porad odnośnie dalszej edukacji, otrzymała także ulotki 
i informatory. 
 
Wyróżnienie w powiatowym konkursie literackim 

26 listopada br. w Gminnej Bibliotece Publicznej 
im. Braci Gillerów w Opatówku nastąpiło podsumowanie 
powiatowego konkursu literackiego "Kolej w naszym 
życiu". W kategorii uczniów gimnazjum wyróżnienie za 
stronę estetyczną pracy konkursowej otrzymała Natalia 
Cofalska - uczennica klasy III gimnazjum. Serdecznie 
gratulujemy. 
 
Zdrowe śniadanie 

8 listopada, w Dniu Zdrowego Śniadania, ucz-
niowie klasy 2 w ramach udziału w Ogólnopolskim 
Programie Edukacyjnym "Śniadanie daje moc", przygo-
towali wspólnie zdrowe śniadanie. Do zorganizowania 
tego śniadania, dzieci przygotowywały się dużo wcześ-
niej. Służyły temu pogadanki i spotkanie ze szkolną
pielęgniarką, których tematem wiodącym było zdrowe 
odżywianie i zdrowy tryb życia. Dzieci skrupulatnie 
planowały listę potrzebnych produktów - warzyw, owo-
ców, pieczywa, soków, jogurtów, serów, wędlin oraz 
niezbędnego sprzętu. Z samych zdrowych produktów 
wykonały kanapki i sałatki owocowe. W czasie przygo-
towywania dbały o higienę i czystość na swoim stano-
wisku pracy. W zorganizowanie śniadania zaangażowały
się również mamy uczniów. Akcji towarzyszyło dużo
pozytywnych emocji i radości. 
 
Święto Niepodległości 

9 listopada uczciliśmy 94 Rocznicę Odzyskania 
Niepodległości. Z tej okazji uczniowie klasy V, pod 
kierunkiem p. Joanny Kościańskiej i p. Anny Kornackiej-
Paszek zaprezentowali bardzo interesujący program 
artystyczny. Zabrali nas w niezwykłą wędrówkę. Cofnę-
liśmy się w czasie, by śledzić, co działo się w ciągu 123 
lat niewoli. Po rozbiorach Państwo Polskie zniknęło
z map, nie przestali jednak istnieć Polacy! Nasi 
przodkowie próbowali oswobodzić się spod jarzma 
zaborców. Udało się to w 1918 roku. 11 listopada - 
dzień, w którym Józef Piłsudski przybył do Warszawy 
i objął władzę nad wojskiem polskim - stał się dla 
Polaków symbolem odzyskania niepodległego kraju. 
 

Dyrektor Zespołu Szkół w Chełmcach 
Tomasz Mikucki 
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ŚWIETLICA "SŁONECZKO" 
 
Mikołajki 

Jak co roku dzieci ze Świetlicy Środowiskowej 
"Słoneczko" z niecierpliwością wyglądały wizyty Świę-
tego Mikołaja. Wielkim zaskoczeniem było przybycie aż
pięciu wspaniałych Mikołajów z Reniferem i Śnieżynką.
Goście przyjechali nie saniami, lecz na czarnych moto-
cyklach. Przybył z nimi Krzysztof Dziedzic Sekretarz 
Gminy Opatówek. Radości dzieci i pytań do Mikołajów 
nie było końca. Dzieci wraz z gośćmi wspólnie śpiewały
kolędy. 

Wójt Gminy Opatówek w imieniu swoim i dzieci 
ze Świetlicy Środowiskowej "Słoneczko" składa serdecz-
ne podziękowanie za wspaniałe upominki sponsorom, 
którymi byli: Klub Motocyklowy z Opatówka "Czarne 
Orły", Supermarket Lewiatan p. Bogdana Kozaneckiego 
w Opatówku, Sklep spożywczo-wędliniarski p. Wiesława 
Rutkowskiego w Opatówku. 
 
Ogólnopolski Dzień Drzewa 

Od kilku lat 10 października obchodzony jest 
Dzień Drzewa. Organizowany jest przez stowarzyszenia 
ekologiczne, szkoły i nadleśnictwa. W ramach tego 
święta prowadzona jest akcja sadzenia drzew, a towa-
rzyszy jej rozpowszechnianie programu edukacji ekolo-
gicznej. W dniu 10 października br. dzieci ze świetlicy 
środowiskowej "Słoneczko" otrzymały zaproszenie od 
uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Janusza 
Kusocińskiego w Opatówku Filia w Sierzchowie na 
wspólne świętowanie Dnia Drzewa. W spotkaniu udział
wzięli: p. Mateusz Przyjazny dyrektor Szkoły Podsta-
wowej w Opatówku, pedagodzy, uczniowie filii w Sierz-
chowie oraz rodzice. 

Wszyscy zostali zaangażowani do wspólnej 
zabawy. Trzeba było wykazać się wiedzą na temat 
poszczególnych gatunków drzew występujących na 
całym świecie. Uczestnicy musieli rozwiązać zagadki, 
m.in. dopasować liście do nazw drzew. Kolejnym 
zadaniem było umieszczenie na mapie podanych drzew 
występujących na różnych kontynentach. Za prawidłowe 
wykonanie zadania były nagrody. Dzieci razem 
wykonały plakat "Kochamy drzewa". Atrakcją spotkania 
było ognisko i wspólne pieczenie kiełbasek. Na zakoń-
czenie dzieci ze świetlicy środowiskowej "Słoneczko" 
otrzymały w prezencie pięknego bociana wykonanego 
z drewna oraz słodkie upominki. Dzieci wróciły zachwy-
cone i bogatsze o nowe znajomości. Dzieci ze świetlicy 
środowiskowej "Słoneczko" dziękują nauczycielom 
i uczniom szkoły filialnej w Sierzchowie za wspaniałą 
zabawę.

Wycieczka do Muzeum Piekarstwa 
12 października br. 40 dzieci z gminy Opatówek 

uczestniczyło w profilaktycznej wycieczce do Muzeum 
Piekarstwa w Pleszewie. Wycieczkę zorganizował Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku w ramach 
realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych na rok 2012. W wy-
cieczce wzięły udział dzieci ze świetlicy środowiskowej 
"Słoneczko", byli wychowankowie świetlicy oraz dzieci 
ze Szkoły Podstawowej w Opatówku Filia w Sierz-
chowie. W Muzeum Piekarstwa zgromadzone zostały
eksponaty służące do wykonywania chleba zbierane 
przez wiele lat. 

W zaczarowany świat chleba wprowadził
wszystkich p. Tomasz Vogt, założyciel muzeum, który 
opowiedział o wartości tradycyjnego polskiego chleba 
i bogatych tradycjach jego wypiekania. Największe 
emocje wzbudziło samodzielne wykonanie bułki 
o dowolnym kształcie. Dzieci najchętniej wykonywały
rogale, ślimaki i precle, były też serca i warkocze. 
W trakcie prac przy wypiekach p. Tomasz zdradził
przepis na pyszne bułeczki. Podczas gdy bułki się
piekły, uczestnicy wycieczki obejrzeli film edukacyjny 
pokazujący, jak kiedyś wypiekano chleb i z jakim 
szacunkiem odnoszono się do niego. Każde dziecko 
otrzymało do domu własnoręcznie wykonaną bułkę.

Drugim punktem wycieczki były odwiedziny 
w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Kaliszu, prowadzonej 
przez Stowarzyszenie KARAN. Dzieci zawarły nowe 
znajomości i zobaczyły jak wygląda życie w innej 
świetlicy. Radosne twarze wracających dzieci świadczyły
o tym, że wycieczka była niezwykle udana i była dla nich 
niezapomnianym przeżyciem. 
 

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

MEDAL ZA ZASŁUGI 
DLA OBRONNOŚCI KRAJU 

 

W Urzędzie Gminy w Opatówku odbyła się
uroczystość wręczenia Panu Zygmuntowi Łosiakowi 
z Opatówka Brązowego Medalu Za Zasługi dla Obron-
ności Kraju nadanego decyzją Ministra Obrony Naro-
dowej. Na uroczystości obecny był ppłk Andrzej 
Krupiński, kpt Jerzy Sobczak z kaliskiego WKU, chor. 
rez. Leszek Cierniak oraz Wójt Gminy Opatówek 
Sebastian Wardęcki. 

Pan Zygmunt Łosiak od wielu lat, pomimo 
tragedii, jaka go spotkała, współpracuje i angażuje się
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w sprawy jednostki wojskowej w Lublińcu k. Częstocho-
wy, w której przed laty służył i zginął tragicznie jego syn, 
sierżant Piotr Łosiak. Corocznie jest fundatorem Pucha-
ru im. sierż. Piotra Łosiaka dla najlepszego żołnierza 
jednostki wojskowej w Lublińcu i utrzymuje stały kontakt 
z tą jednostką. Inicjatorami nadania p. Zygmuntowi 
Łosiakowi wyróżnienia w postaci nadania medalu byli 
żołnierze z Lublińca oraz chor. rez. Leszek Cierniak. 
Serdecznie gratulujemy takiego wyróżnienia. 
 

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

OGŁOSZENIA 
 

Ogłoszenie Wójta Gminy 
Wójt Gminy Opatówek informuje, że na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy w Opatówku (parter) został wywieszony 
wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Opatówek 
przeznaczonych do oddania w najem na okres 1 roku i na czas 
nieoznaczony. 

 
********** 

 
Nowe zasady odbioru odpadów 
Zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
wprowadziły nowy system gospodarki odpadami komunalnymi. 
Polegają one na tym, że gmina przejmuje odpowiedzialność za 
odpady i ich zagospodarowanie oraz wyłoni w drodze przetar-
gu przedsiębiorcę odbierającego odpady. Do 31 marca 2013 r. 
właściciel nieruchomości zamieszkałej składa Deklarację do 
Urzędu Gminy (którą będzie można pobrać ze strony 
internetowej gminy bądź w urzędzie gminy) wraz z kopią
dotychczas zawartej umowy na odbiór odpadów z danej 
posesji. Do 30 czerwca 2013 r. należy zachować dotychcza-
sową umowę na odbieranie odpadów komunalnych i nie 
wnosić opłaty do gminy. Od 1 lipca 2013 r. gmina przejmuje 
wszystkie obowiązki związane z odbiorem odpadów 
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych. Ustali stawkę
i sposób naliczania opłaty za odbieranie odpadów, a także
tryb, sposób i częstotliwość jej wnoszenia na konto Gminy 
Opatówek. Szczegółowe informacje zostaną podane do 
publicznej wiadomości w terminie późniejszym. 

 
********** 

 
Podziękowanie 
Rada Rodziców Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów 
w Opatówku chciałaby podziękować instytucjom za współorga-
nizację koncertu muzyki barokowej, który się odbył 27 paź-
dziernika 2012 r. w Muzeum Historii Przemysłu: 
- Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku 
- Gminnej Bibliotece Publicznej im. Braci Gillerów w Opa-

tówku 

- Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku 
- Serdeczne podziękowania sponsorom za współfinanso-

wanie koncertu: 
- pp. Barbarze i Karolowi Andrzejakom 
- Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Opatówku 
- Firmie Ubezpieczeniowej InterRisk 
- Firmie AVENA Adam Łuczak i Tomasz Żarnecki 
- p. Ewie Kaźmierczak z Opatówka 
- p. Iwonie Szmajdzińskiej 
- pp. Żanecie i Januszowi Humeltom 
- p. Renacie Kłysz - Sklep Spożywczo-Przemysłowy 
- AJP Piotra Sieradzkiego 
- BTH Automatyka Przemysław Kawala 
- p. Dorocie Poniatowskiej PZU 
- Sklep Monopolowy Wojciech Sowa 
- Inter Consul Paweł Łyżwa 
- Firmie Usługowej Paweł Łuczak 
- pp. Marii i Ryszardowi Prusom 
- p. Beacie Grzesiak 
- Apteka "Eskulap" w Opatówku 
- pp. Wiolecie i Adamowi Gryczyńskim 
- Sklep Spożywczy w Borowie Danuta Kisiela 
- Cukierni p. Jadwigi Mencel 
Gorące podziękowania dla rodziców uczniów naszego gim-
nazjum za pomoc w organizacji tego wieczoru: p. Wiolecie 
Sieradzkiej, p. Ewie Wojtaszek, p. Iwonie Szmajdzińskiej, 
p. Marzenie Wróblewskiej. Wyrazy podziękowania należą się
nauczycielom za wkład i przygotowanie uczniów: p. dyrektor 
Jolancie Pokojowej, p. Elżbiecie Rogozińskiej, p. Annie 
Nowackiej. Gorące podziękowania dla naszych uczniów, 
którzy umilili nam wspólnie spędzony wieczór: Justynie Kępie, 
Karolinie Kaźmierczak, Karolinie Żarneckiej, Annie Woźniak, 
Agacie Gąsiorek, Kacprowi Wojtaszkowi, Gabrysi Sieradzkiej, 
Oliwii Olszewskiej. 

 
********** 

 
Podziękowanie 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku składa 
serdeczne podziękowanie p. Bogdanowi Marszałowi z Troja-
nowa za nieodpłatne wykonanie i zamontowanie poręczy przy 
drzwiach wejściowych do GOK-u. 

 
********** 

 
Zaproszenie do udziału w konkursie 
Stowarzyszenie "LGD7 - Kraina Nocy i Dni" serdecznie zapra-
sza do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pn. "Archi-
tektura w Krainie Nocy i Dni". Konkurs trwać będzie do 25 lute-
go 2013 roku. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody rze-
czowe. Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy i Regu-
lamin znajdziecie Państwo na stronie: www.krainanocyidni.pl 

 
********** 

 
Szanowni Państwo, nowy właściciel Agencji PKO BP miesz-
czącej się w Opatówku przy ul. Kaliskiej 20A, czynnej pon.-pt. 
w godz. 800 - 1600, soboty 800 - 1200, zaprasza Państwa do 
korzystania z usług. W agencji: 
- otworzysz wygodne i nowoczesne konto osobiste i fir-

mowe 
- uzyskasz atrakcyjną Max Pożyczkę z Mini Ratką
- złożysz wniosek o kartę kredytową z kredytem bez 

odsetek i prowizji nawet do 55 dni 
- założysz korzystną lokatę
- złożysz wniosek o kredyt dla swojej firmy 
- złożysz wniosek o kredyt mieszkaniowy Własny Kąt

********** 
 

Emerytowana nauczycielka z Opatówka zaopiekuje się małym 
dzieckiem. Telefon: 500-031-684. 
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Doskonalenie umiejętności czytania tekstów ze zrozumie-
niem, wyszukiwania informacji w tekście, konstruowania 
różnych form wypowiedzi pisemnej, przygotowanie do 
sprawdzianu w szkole podstawowej oraz egzaminu gimnaz-
jalnego z zakresu przedmiotów humanistycznych. Telefon: 
508-142-902 (w godzinach: 1500 - 1700)

********** 
 

Do wynajęcia kawalerka w Opatówku. Telefon: 600-428-162, 
507-133-836 po godz. 1600.

********** 
 

Sprzedam piętrowy dom jednorodzinny o pow. 110m2

w centrum Opatówka z działką ok. 4 ary. Tel.: (62) 76-19-949. 
 

********** 
 

Sprzedam lub wynajmę dom do remontu o pow. ok. 120m2

z dużą działką w dobrej lokalizacji w Opatówku. Telefon: 505-
084-058. 

 
********** 

 
Sprzedam mieszkanie o pow. 69m2 w bloku przy ul. Parkowej 
w Opatówku. Telefon: 503-960-264. 

 
********** 

 
Poszukuję małego mieszkania do wynajęcia na terenie 
Opatówka. Telefon: 792-592-523. 

 
********** 

 
Sprzedam działki budowlane w Borku i w okolicy Brzezin. 
Telefon 62/76-13-407. 

 
********** 

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

 
********** 

 
Sprzedam działkę leśną 2000m2 z domem do remontu 
w Szałe, ul. Klonowa. Telefon: 607-559-085. 

 
********** 

 
Szpachlowanie, gipsowanie, malowanie, karton gips, zakła-
danie płytek, fachowo. Telefon: 535-557-844. 

 
********** 

 
Sprzedam zamrażarkę. Telefon 664-759-653. 

 
********** 

 
Kupię stare silniki i spawarki. Telefon: 692-990-528. 

 
********** 

 
Nowo otwarty gabinet weterynaryjny AMICUS, lek. wet. Michał
Nowaczyk Zaprasza do swojej siedziby: ul. Wrocławska 9/1, 
62-800 Kalisz. Godziny otwarcia: poniedziałek, środa 16 - 19, 
wtorek, czwartek, piątek 16 - 20, sobota 9 - 12. Możliwy dojazd 
do klienta. Kontakt: 600-179-847. 

 
********** 

 

"Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze, bo zostawili 
ślady w naszych sercach" 

Serdeczne podziękowania Rodzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom 
oraz wszystkim tym, którzy łącząc się z nami w bólu, 

uczestniczyli w uroczystości pogrzebowej 
naszego ukochanego Syna 
Ś.P. Łukasza Faworskiego 

składają pogrążeni w bezgranicznym smutku 

rodzice, siostra Ania i syn Oskar 

********** 
 

Wszystkim, którzy wspierali mnie w trudnych chwilach, 
wzięli udział w uroczystościach pogrzebowych, zamówili 
intencje mszalne oraz uczestniczyli w ostatniej drodze 

Ś.P. Ryszarda Klibra 

serdeczne podziękowanie składa żona 

********** 
 

Wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej drodze 
naszego Męża i Ojca 

Ś.P. Ryszarda Jasiorskiego 
za zamówione msze święte, złożone kwiaty 

oraz okazane wyrazy współczucia 

dziękuje żona z rodziną

********** 
 

Wszystkim, którzy uczestniczyli we Mszy Św. 
oraz ceremonii pogrzebowej ostatniego pożegnania 

Ś.P. Ryszarda Dziedzic 
rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom, znajomym, delegacjom 
i przedstawicielom Gminy Opatówek, Powiatu Kaliskiego 

i Urzędu Marszałkowskiego, kolegom i koleżankom ze szkół,
pracy i chóru składamy serdeczne podziękowanie 

za obecność, okazaną życzliwość, wspólną modlitwę,
złożone kwiaty oraz zamówione msze św. 

Rodzina 

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