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SESJE RADY GMINY 
 

W miesiącach od grudnia ubiegłego roku do stycznia 
2013 r. odbyły się kolejne sesje Rady Gminy Opatówek, 
na których podjęte były następujące uchwały: 
- w sprawie zaciągnięcia w 2012 r. kredytu długoter-

minowego do wysokości 800 tys. zł (zaciągnięcie 
pożyczki zaplanowane było w uchwale budżetowej 
na 2012 rok) 

- w sprawie przyjęcia do realizacji na 2013 rok 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych - programu wchodzącego 
w skład Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania 
Problemów Społecznych 

- w sprawie przyjęcia do realizacji na 2013 rok 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - 
programu wchodzącego w skład Gminnej Strategii 
Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych 

- w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Pro-
gramu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015 - 
programu wchodzącego w skład Gminnej Strategii 
Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych 

- w sprawie przyjęcia do realizacji na lata 2013-2015 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 
- programu wchodzącego w skład Gminnej Strategii 
Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych 

- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Opatówek na lata 2012-2022 

- w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2012 
rok 

- w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Opatówek na lata 2013-2023 

- w sprawie budżetu gminy Opatówek na 2013 rok 
- w sprawie przyjęcia przez gminę Opatówek prowa-

dzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla 

Powiatu Kaliskiego przez Gminną Bibliotekę Pu-
bliczną im. Braci Gillerów w Opatówku - na zadania 
określone porozumieniem, Powiat Kaliski zapewnia 
w 2013 roku dotację w wys. 45 tys. zł

- w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania po-
rządku i czystości na terenie gminy Opatówek. 
Postanowienia Regulaminu budują jednolity system 
gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie 
z przepisami wchodzącymi w życie od lipca 2013 r. 
gmina Opatówek zapewnia objęcie wszystkich 
mieszkańców gminy zorganizowanym systemem 
odbierania odpadów komunalnych 

- w sprawie metody ustalenia opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
stawki za pojemnik o określonej pojemności, w tym 
niższych stawek za odpady zbierane selektywnie 

- w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

- w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
zagospodarowanie odpadami komunalnymi składa-
nej przez właściciela nieruchomości 

- w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów 

- w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicz-
nego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka 
Zdrowia w Opatówku 

- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Opatówek na lata 2013-2023 

- w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2013 
rok 

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Kaliskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa 
drogi powiatowej nr 4628P Opatówek - Brzeziny 
i drogi powiatowej nr 4631P na odcinku Godziesze 
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Wielkie - Zajączki Bankowe" w ramach Narodowego 
Programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II 
Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój 

- w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania 
na obszarze gminy Opatówek, ustalenia ich nume-
rów, granic oraz siedzib obwodowych komisji 
wyborczych 

- w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poz-
naniu. 

 
BUDŻET GMINY OPATÓWEK NA 2013 ROK 
 

Budżet Gminy Opatówek na rok 2013 - "krótko o pla-
nach, dochodach i wydatkach"

Dochody budżetu na rok 2013 - 30 192 224 zł, w tym: 
- dochody bieżące: 30 101 224 zł
- dochody majątkowe: 90 000 zł

Wydatki budżetu na rok 2013 - 30 330 858 zł, w tym: 
- wydatki bieżące: 27 579 858 zł
- wydatki majątkowe: 2 751 000 zł

Informacje dodatkowe dotyczące budżetu gminy: 
 

Wydatki majątkowe w 2013 roku obejmują inwestycje: 
 

Projekt budowlany kanalizacja sanitarna Szałe 29 520 zł

Projekt budowlany oczyszczalnia ścieków 39 975 zł

Pomoc finansowa dla powiatu kaliskiego na zadanie 
pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 4628P 
Opatówek - Brzeziny i drogi powiatowej nr 4631 P na 
odcinku Godziesze Wielkie - Zajączki Bankowe 

369 112 zł

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej oraz budowa 
kanalizacji deszczowej w m. Opatówek, ul. Ludowa 240 000 zł

Przebudowa nawierzchni oraz budowa kanalizacji 
deszczowej w ulicach Gen. Józefa Zajączka, ks. 
Adama Marczewskiego na Osiedlu Kościuszki 

400 000 zł

Przebudowa chodnika przy ul. Ogrodowej 30 000 zł

Przebudowa nawierzchni ul. Sosnowej w m. Szałe 50 000 zł

Przebudowa nawierzchni ul. Wiśniowa w m. Szałe 150 000 zł

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. 
Michałów Trzeci 80 000 zł

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Chełmce 60 000 zł

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. 
Trojanów 80 000 zł

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Porwity 40 000 zł

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Tłokinia 
Wielka - Tłokinia Mała 40 000 zł

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Tłokinia 
Kościelna ul. Nowa 50 000 zł

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Sierzchów - 
Borów  80 000 zł

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. 
Nędzerzew 50 000 zł

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. 
Opatówek ul. Ogrodowa 35 000 zł

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Chełmce 20 000 zł

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Cienia 
Folwark - Michałów Czwarty 45 000 zł

Rezerwa na inwestycje i zakupy (realizowane w 
ramach schetynówki) 20 888 zł

Budowa kompleksu rekreacyjnego w Tłokini Wielkiej 35 000 zł

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 
ZSP Rajsko, ZSP Chełmce 565 000 zł

Zakup tablicy interaktywnej 6 973 zł

Projekt budowlany Budowa Przedszkola Publicznego 38 130 zł

Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Zduny 45 000 zł

Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Józefów 40 000 zł

Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Chełmce 15 000 zł

Odnowienie zabytkowego muru ogrodzeniowego przy 
tzw. Domku gotyckim na ulicy Kościelnej w Opatówku 
- etap II 

61 000 zł

Pomost rekreacyjny łączący "Dziką promenadę"
z alejkami w zabytkowym parku w Opatówku 40 000 zł

Remont wraz z aranżacją sali wielofunkcyjnej 
Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku 150 000 zł

Rozbudowa boiska sportowego w Opatówku - 
przebudowa trybun dla uczestników imprez 60 000 zł

Razem plan wydatków 2 965 598 zł

Gospodarka mieszkaniowa - 248 000 zł (kwota obejmuje 
wydatki na obsługę budynków będących własnością
gminy oraz na gospodarkę nieruchomościami). 
 

Transport i łączność - 1 660 000 zł, w tym wydatki na 
obsługę transportu lokalnego, utrzymanie bieżące dróg, 
odśnieżanie, znakowanie, remonty oraz inwestycje 
drogowe. 
 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 
136 940 zł, tym ubezpieczenie i zakup paliwa do samo-
chodów strażackich, zakup sprzętu i odzieży. 
 

Obsługa długu publicznego - 474 000 zł (odsetki od 
zaciągniętych kredytów, poręczenia). 
 

Oświata i wychowanie - 14 770 802 zł, są to wydatki na 
szkoły, oddziały przedszkolne i przedszkole: wynagro-
dzenia, bieżące utrzymanie i remonty w placówkach 
oświatowych oraz termomodernizacja budynków ZS 
w Chełmcach i ZS w Rajsku, a także projekt nowego 
przedszkola w Opatówku. 
 

Ochrona Zdrowia - 133 000 zł uzyskane z opłat za 
zezwolenia na sprzedaż alkoholu przeznacza się na 
realizację programów profilaktyki rozwiązywania proble-
mów alkoholowych i zwalczania narkomanii. 
 

Pomoc społeczna - 4 522 045 zł (kwota ta obejmuje 
wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, 
składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, 
udzielanie pomocy w formie zasiłków i pomocy 
w naturze, dodatki mieszkaniowe, dożywianie dzieci. 
 

Edukacyjna opieka wychowawcza - 61 000 zł z przezna-
czeniem na stypendia za wyniki w nauce i stypendia 
socjalne. 
 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 
1 777 120 zł. Wydatki przeznacza się na utrzymanie 
i eksploatację kanalizacji i oczyszczalni ścieków, 
gospodarkę odpadami a także na oświetlenie uliczne 
oraz utrzymanie zieleni, w tym zabytkowego parku 
w Opatówku. 
 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 874 900 zł
obejmuje wydatki na utrzymanie orkiestr dętych oraz 
dotacje podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury oraz 
Gminnej Biblioteki Publicznej. 
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Kultura fizyczna i sport - 239 790 zł z przeznaczeniem 
na utrzymanie i eksploatację obiektów sportowych 
w gminie oraz na dotację dla klubów sportowych i orga-
nizację imprez sportowych na terenie gminy. 
 

Gmina Opatówek planuje pozyskać na inwestycje 
dodatkowe pozabudżetowe środki finansowe. W przy-
padku pozyskania dodatkowych środków plan wydatków 
może więc w ciągu roku ulec zmianie. 
 

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

FINANSOWANIE SPORTU W GMINIE 
 

Ustawa o samorządzie gminnym nałożyła na 
gminy obowiązek dbania o rozwój sportu i kulturę
fizyczną mieszkańców. Natomiast ustawa o sporcie 
z 2011 roku stworzyła samorządom możliwość okre-
ślenia warunków wspierania rozwoju sportu w gminie. 
Uchwałą Nr 42/2011 z dnia 23 marca 2011 roku Rada 
Gminy Opatówek określiła warunki i tryb finansowania 
rozwoju sportu w gminie. Tym samym stworzyła warunki, 
w tym organizacyjne i finansowe sprzyjające rozwojowi 
sportu. Składa się na to: 
- poprawa warunków uprawiania sportu przez zawod-

ników klubów sportowych, 
- osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez 

zawodników klubów sportowych, 
- poprawa kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego 

mieszkańców poprzez uczestnictwo w aktywnym 
stylu życia, 

- promocja sportu i aktywnego stylu życia, 
- umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktyw-

ności sportowej jak największej liczbie mieszkańców 
Gminy Opatówek. 

Środki finansowe na wspieranie rozwoju sportu, Rada 
Gminy Opatówek zabezpiecza corocznie w uchwale 
budżetowej, a starać się o dofinansowanie mogą także
stowarzyszenia i kluby sportowe w drodze konkursu 
ogłoszonego przez Wójta Gminy. Przedmiotem dotacji 
może być realizacja programów szkolenia sportowego, 
zakup sprzętu, pokrycie kosztów organizowania zawo-
dów sportowych lub uczestnictwa w zawodach oraz 
pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych. 
Na rok 2013 Rada Gminy, w uchwale budżetowej na ten 
cel przeznaczyła kwotę 85 tys. złotych. Na ogłoszony 
przez Wójta Gminy konkurs ofert o udzielenie z budżetu 
gminy dotacji na realizację zadań w zakresie rozwoju 
sportu wpłynęły 3 oferty. 
Oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym 
dokonała komisja konkursowa w składzie: przewodni-
czący Krzysztof Dziedzic, sekretarz komisji Marlena 
Kiermas-Gruszka, członkowie: Dagmara Gajewska-
Pająk, Maria Kołakowska-Marciniak, Grażyna Woźniak. 
Przy ocenie brane były pod uwagę:
- możliwość realizacji zadania 
- racjonalność kalkulacji kosztów 
- atrakcyjność oferty 
Komisja konkursowa uwzględnia w szczególności: 
- znaczenie zadania dla gminy 
- zgodność oferty z celem publicznym 
- wysokość środków budżetowych przeznaczonych na 

realizację danego zadania 
- wysokość środków pozabudżetowych pozyskanych 

na realizację danego zadania 
- ocenę przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów 

realizacji zadania 

- ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta 
Komisja konkursowa przekazuje Wójtowi Gminy swoją
propozycję rozstrzygnięcia konkursu, który po zapo 
znaniu się z treścią protokołu z przeprowadzonej oceny 
złożonych ofert, Zarządzeniem nr 7/2013 z dnia 
11.02.2013 r. przyznał następujące dotacje: 
- Klub Sportowy "Jaskiniowiec" Rajsko - 7 tys. zł
- Wiejski Klub Sportowy "Korona" Chełmce - 13 tys. zł
- Klub Sportowy Opatówek - 65 tys. zł

W poprzednich latach samorząd gminy Opatówek na 
kulturę fizyczną i sport przeznaczył następujące kwoty:
- w roku 2005 - 169 782 zł, w tym 53 561 zł na kluby 

sportowe 
- w roku 2006 - 316 991,57 zł, w tym 95 013,45 zł na kluby 

sportowe, 32 830,20 zł wybudowanie trybun na boisku 
sportowym w Opatówku 

- w roku 2007 - 136 133,51 zł, w tym 57 658,52 zł na kluby 
sportowe 

- w roku 2008 - 1 350 162,87 zł, w tym 68 822,40 zł na 
kluby sportowe 

- w roku 2009 - 205 057,72 zł, w tym 76 880,91 zł na kluby 
sportowe 

- w roku 2010 - 154 170,49 zł, w tym 75 402,10 zł na kluby 
sportowe 

- w roku 2011 - 200 450,65 zł, w tym 68 694,43 zł na kluby 
sportowe 

- w roku 2012 - 206 965 zł, w tym 75 000 zł na kluby 
sportowe 

 

Wydatki majątkowe dotyczące obiektów sportowych:
- rok 2005 - 1 507 954,83 zł - budowa hali sportowej 

w Opatówku 
- rok 2006 - 120 980,81 zł - budowa trybun na boisku spor-

towym, budowa sali sportowej w Chełmcach i w Tłokini 
Wielkiej 

- rok 2007 - 780 109,78 zł - budowa sali sportowej 
w Chełmcach 

- rok 2008 - 1 213 375,76 zł budowa boiska Orlik w Opa-
tówku, 995 643,41 zł budowa sali sportowej w Chełmcach 

- rok 2009 - 13 454,06 zł budowa boiska ORLIK w Opa-
tówku, 5 183,63 zł budowa sali sportowej w Tłokini 
Wielkiej (dokumentacja) 

- rok 2010 - 17 071,36 zł budowa boiska wielofunkcyjnego 
w Rajsku, 805 023,29 zł budowa sali sportowej w Tłokini 
Wielkiej 

- rok 2011 - 330 867,59 zł budowa boiska wielofunkcyjnego 
w Rajsku, 1 195 389,17 zł budowa sali sportowej w Tłokini 
Wielkiej 

- rok 2012 - 40 000 zł modernizacja zaplecza szatniowo-
sanitarnego boiska przy ul. Ogrodowej w Opatówku, 
12 000 zł projekt modernizacji terenów po OSRiR w Szałe

*************************************** 
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INWESTYCJE I REMONTY 
 

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicz-
nej na terenie gminy Opatówek 
Projekty zostały zgłoszone do dofinansowania ze 
środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w ramach programu 
priorytetowego "System Zielonych Inwestycji (GIS) - 
Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicz-
nej" oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 
(WFOŚiGW). Realizatorami Projektu byli: Powiat Kaliski 
- Lider Projektu, Gmina Godziesze Wielkie, Gmina 
Koźminek, Gmina Lisków, Gmina Opatówek, Gmina 
Szczytniki. 
Prace związane z termomodernizacją budynku Szkoły
Podstawowej w Opatówku, Zespołu Szkół w Tłokini 
Wielkiej oraz Gminnego Ośrodka Zdrowia w Opatówku 
zostały zakończone. Łączny koszt całości prac zamknął 
się w kwocie 1,7 mln zł, z czego tylko 10%, czyli 
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 
- ociepleniu dachów i stropodachów 
- wymianie okien i drzwi 
- montażu kolektorów słonecznych 
- budowie kotłowni gazowej dla ośrodka zdrowia 

z rozdzieleniem części mieszkalnej od części 
leczniczej 

- montażu i demontażu 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.

Jeszcze w roku 2012 został złożony do Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
nowy wniosek na dofinansowanie termomodernizacji 
budynku szkoły w Chełmcach i w Rajsku w ramach 
Programu Priorytetowego "System zielonych inwestycji - 
Zarządzanie energią w budynkach użyteczności 
publicznej". Planowany zakres rzeczowy prac obejmuje: 
- ocieplenie ścian i stropodachów 
- wymianę okien i drzwi 
- wymianę zaworów termostatycznych 
- modernizację ciepłej wody użytkowej z zastosowa-

niem kolektorów słonecznych. 
Planowany koszt przedsięwzięcia to kwota 1 109 681 zł,
z czego tylko 10% to środki własne gminy, pozostałe to: 
50% dotacja z WFOŚiGW oraz 40% niskoprocentowa 
pożyczka z NFOŚiGW. 
 
Kanalizacja w Zdunach oddana do użytku 
W gminie Opatówek zakończyła się dwuletnia inwestycja 
budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Zdunach, obejmu-
jąca ulice: Jana Pawła II, Daleka, Żytnia, Tęczowa, 
Ogrodowa, Sadowa, Kolorowa, Jasna, Drobna, Radosna, 
Budowlana, Pogodna. 
Koszty zadania, podzielonego na 2 etapy, zamknęły się
w kwocie prawie 2,5 mln zł, przy wybudowanej sieci 
długości 8 000 mb. Długo oczekiwana inwestycja została
zrealizowana ze środków własnych gminy w kwocie 
1 054 177,29 zł oraz dotacji z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-1013 w kwocie 
1 404 666,00 zł.
Mieszkańcy, właściciele nieruchomości położonych przy 
w/w ulicach mogą wystąpić o wydanie warunków 
przyłączenia do kanalizacji. Odpowiedni wniosek można 
pobrać na stronie www.bip.opatowek.pl (zakładka: 
wnioski do pobrania -> gospodarka komunalna 
i mieszkaniowa -> wniosek o przyłączenie do sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej). Wypełniony wniosek 
wraz z załącznikami należy złożyć w urzędzie gminy 
w Opatówku (sekretariat - pok. nr 13). Po otrzymaniu 
warunków przyłącza będzie można przystąpić do 
włączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej. 
Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu 
(62) 76-18-080 (wew. 21, 59) lub osobiście w pokoju 
nr 1 urzędu. 
 
Kanalizacja w Szałe
Do końca I kwartału 2013 r. Gmina Opatówek zamierza 
zakończyć procedury administracyjne i formalne zwią-
zane z przygotowaniem realizacji inwestycji kanalizacji 
w Szałe i uzyskać pozwolenie na budowę. Przygoto-
wanie kompletu dokumentów jest niezbędne, aby gmina 
mogła ubiegać się o dofinansowanie z Programu PROW 
na lata 2007-2013 Działanie: Podstawowe Usługi dla 
Gospodarki i Ludności Wiejskiej. Wykonawcą projektu 
jest Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska 
PRIMEKO z Kalisza na kwotę 49 200 zł.
Główny, pierwszy etap tej wieloletniej inwestycji obejmo-
wać będzie ulicę Kaliską - powstanie tam kanalizacja 
sanitarna, kolektory, przepompownie, ale także kana-
lizacja deszczowa. Łączna długość kanalizacji 
grawitacyjnej i tłocznej wynosi ok. 7 300 mb. Kanalizacja 
wzdłuż ul. Kaliskiej będzie podstawą do kolejnych 
etapów: budowy rozgałęzień do innych ulic i przyłączy 
do poszczególnych posesji. 
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Planowana rozbudowa oczyszczalni ścieków 
Po analizie zapotrzebowania na odbiór ścieków oraz 
stanu technicznego i technologicznego, zapadła decyzja 
o konieczności rozbudowy istniejącej oczyszczalni 
ścieków. Gmina Opatówek zleciła przygotowanie 
projektu jej rozbudowy oraz wystąpiła do Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska o wydanie opinii do 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Łączny 
szacunkowy koszt to ok. 7,2 mln złotych. Rozpoczęcie 
rozbudowy oczyszczalni uzależnione jest od pozyskania 
na to zadanie środków zewnętrznych. 
 
Budowa nowoczesnego przedszkola w Opatówku 
W bieżącym roku za kwotę 38 130 zł wykonana zostanie 
dokumentacja projektowa dla przedsięwzięcia "Budowa 
przedszkola publicznego w miejscowości Opatówek". 
Dokumentacje sporządzi Przedsiębiorstwo Projektowo-
Wykonawcze z Wiktorowa (powiat wieluński). Założenia 
projektowe dla budowy przedszkola to m.in.: 
- powierzchnia użytkowa obiektu około 1 300 m2,

2 kondygnacje 
- 8 oddziałów - 8 sal dla 25 dzieci wraz z sanitariatami 

oraz magazynem sprzętu 
- kuchnia do przygotowywania posiłków w pełnym 

zakresie oraz stołówka 
- zaplecze administracyjno-socjalne wraz z sanitaria-

tami i pomieszczeniami technicznymi 
- instalacje: elektryczna, odgromowa, wodociągowa, 

hydrantów p.poż., kanalizacyjna, wentylacji mecha-
nicznej, domofonowa, komputerowa, telefoniczna, 
TV, gazowa, alarmowa i monitoringu 

- przyłącza: elektryczne, wodociągowe, kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej, gazu, przyłącze c.o. 

- zagospodarowanie terenu z drogami wewnętrznymi, 
chodnikami, dojściami i dojazdami, miejscami posto-
jowymi, placem zabaw, obiektami małej architektury, 
zieleni, ogrodzeniem, oświetleniem 

- aranżacja wnętrz wszystkich pomieszczeń wraz 
z wyposażeniem. 

Planowany termin wykonania dokumentacji przewi-
dziano na IV kwartał bieżącego roku, a rozpoczęcie 
inwestycji w 2014 roku. 
 
Wielkie zakupy dla straży pożarnej 
Sprzęt o wartości ponad 13 milionów złotych trafił
5 stycznia do Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielko-
polsce. Podczas uroczystego wręczenia kluczyków 
i przekazania sprzętu była obecna także delegacja 
z OSP w Tłokini Wielkiej, która otrzymała lekki 
samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Forda 
Transita. Przypomnijmy, że również OSP w Opatówku 
otrzymała samochód typu średniego - jednostkę
ratowniczo-gaśniczą z napędem na 4 koła na podwoziu 
Mana. Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany do 
ograniczania skutków negatywnego wpływu człowieka 
na środowisko naturalne, a także w ramach przeciw-
działania i usuwania następstw klęsk, katastrof i innych 
wypadków oraz zdarzeń związanych ze zjawiskami 
przyrodniczymi. 
Inwestycja to efekt współpracy Oddziału Wojewódzkiego 
Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego, 
Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Ogólny 
koszt tych zakupów to kwota ok. 800 tys. złotych, przy 
czym z budżetu gminy Opatówek przekazano 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 przekazał 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 Opatówku dh Krzysz-
tofem Karolewskim, naczelnikiem dh Mariuszem 
Małoburskim oraz prezesem OSP w Tłokini Wielkiej 
dh Stanisławem Baranem i naczelnikiem dh Andrzejem 
Wolfem. Nowe samochody zastąpią dotychczasowe, 
wyeksploatowane pojazdy. 
 
INWESTYCJE W DROGOWNICTWIE - remonty i prze-
budowy dróg na terenie gminy Opatówek 
 
Bieżące utrzymanie dróg 
25 stycznia odbył się przetarg na "wykonanie robót 
budowlanych, usług i dostaw w zakresie napraw 
i konserwacji dróg gminnych na terenie gminy Opatówek 
w 2013 roku". Spośród czterech złożonych ofert, komisja 
wybrała ofertę firmy DROMAX - Usługi Drogowo-
Budowlane z Chełmc na kwotę 140 589 złotych. 
W budżecie gminy, oprócz inwestycji drogowych ujętych 
w wydatkach majątkowych, zarezerwowano kwotę
390 000 zł na budowę dróg tzw. "schetynówek" 
w ramach Narodowego Programu Przebudowy dróg 
lokalnych - Etap II - Bezpieczeństwo - Dostępność - 
Rozwój, wspólnie z Powiatem Kaliskim i Gminą
Godziesze. 
 
Budowa drogi powiatowej Opatówek - Godziesze - 
Brzeziny 
W kwietniu tego roku ruszy zadanie inwestycyjne pn. 
"Przebudowa drogi powiatowej nr 4628P Opatówek - 
Brzeziny i drogi powiatowej nr 4631P na odcinku 
Godziesze Wielkie - Zajączki Bankowe". Długość 
przebudowywanego odcinka wyniesie prawie 22 km, 
a planowany koszt to kwota blisko 6 mln zł. Projekt 
otrzymał dofinansowanie z Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych. Dzięki tej inwestycji 
powstanie logiczny ciąg komunikacyjny oraz połączenie 
drogi wojewódzkiej nr 449 z drogą krajową nr 12. 
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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.

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

NOWE ZASADY ODBIORU ODPADÓW 
 

Od 1 lipca 2013r gmina Opatówek przejmuje wszystkie 
obowiązki związane z odbiorem odpadów komunalnych 
z nieruchomości zamieszkałych. 
W celu naliczenia opłaty właściciel nieruchomości 
zamieszkałej, do 31 marca 2013 r. składa deklarację do 
Urzędu Gminy (którą można pobrać ze strony 
internetowej gminy bądź w urzędzie gminy). 
W przypadku powstania jakiejkolwiek zmiany (np. ilości 
osób zamieszkałych, zmiany stawki itp.) właściciel jest 
zobowiązany złożyć nową deklarację w ciągu 14 dni od 
daty zaistnienia zmiany. W sytuacji, gdy dana nieru-
chomość obejmuje budynki wielolokalowe, obowiązki 
właściciela przejmuje zarząd. 
Na terenie gminy Opatówek obowiązuje metoda 
naliczania opłat za odpady zależna od liczby osób 
zamieszkujących nieruchomość. Opłata za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby 
mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość 
i stawki opłaty przyjętej uchwałą Rady Gminy Opatówek. 
 

Rada Gminy Opatówek uchwaliła następujące 
stawki:
- 11,00 zł miesięcznie od mieszkańca przy zbieraniu 

i odbieraniu odpadów w podziale na frakcję suchą
i frakcję mokrą.

- 7,00 zł miesięcznie od mieszkańca jeżeli odpady 
komunalne są zbierane i odbierane w sposób 
selektywny 

- 5,50 zł miesięcznie od mieszkańca jeżeli odpady 
komunalne są zbierane i odbierane w sposób 
selektywny oraz dodatkowo złoży deklarację
o kompostowaniu odpadów zielonych i ulegających 
biodegradacji. 

Segregacja odpadów w gospodarstwie domowym 
w naszym systemie, to wydzielenie do oddzielnych 
pojemników/worków, podstawowych grup odpadów: 
- papier 
- tworzywa sztuczne i metal 
- szkło

Prosimy o przestrzeganie przedstawionych poniżej 
zasad segregacji:
1. Papier to: 
- opakowania z papieru lub tektury 
- gazety i czasopisma 
- katalogi, prospekty, foldery 
- papier szkolny i biurowy 
- książki i zeszyty 
- torebki papierowe 
- papier pakowy 
Zabrania się wrzucania do papieru:
- papier powlekany folią i kalkę
- kartony po mleku i napojach 
- pieluchy jednorazowe i podpaski 
- pampersy i podkładki 

- worki po nawozach, cemencie i innych materiałach 
budowlanych 

- tapety 
- inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne) 
Pouczenie: Przed wrzuceniem papieru wskazane jest 
usunąć z niego większe części metalowe i plastikowe. 
 

2. Tworzywa sztuczne i metale to: 
- butelki po napojach 
- opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach 

(np. szamponach, proszkach, płynach do mycia 
naczyń itp.) 

- opakowania po produktach spożywczych 
- plastikowe zakrętki 
- plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie 
- plastikowe koszyczki po owocach i innych pro-

duktach 
- styropian 
- puszki po napojach, sokach 
- puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy) 
- złom żelazny i metale kolorowe 
- metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych 

pojemników 
- folia aluminiowa 
- kartoniki po mleku i napojach - wielomateriałowe 

odpady opakowaniowe 
 

Zabrania się wrzucania do tworzyw sztucznych i metali:
- strzykawki, wenflony i inne artykuły medyczne 
- odpady budowlane i rozbiórkowe 
- nie opróżnione opakowania po lekach i farbach, 

lakierach i olejach 
- zużyte baterie i akumulatory 
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
- inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne) 
Pouczenie: wrzucać czyste opakowania opróżnione 
z produktu, zaleca się zgnieść je przed wrzuceniem do 
worka. 
 

3. Szkło opakowaniowe to: 
- butelki i słoiki szklane po napojach i żywności 
- butelki po napojach alkoholowych 
- szklane opakowania po kosmetykach 
 

Zabrania się wrzucania do szkła:
- szkło stołowe - żaroodporne 
- ceramika, doniczki 
- znicze z zawartością wosku 
- żarówki i świetlówki 
- szkło kryształowe 
- reflektory 
- nie opróżnione opakowania po lekach, olejach, 

rozpuszczalnikach 
- termometry i strzykawki 
- monitory i lampy telewizyjne 
- szyby okienne i zbrojone 
- szyby samochodowe 
- lustra i witraże
- fajans i porcelana 
- inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne) 
Pouczenie: wrzucać czyste opakowania opróżnione 
z produktu, bez zakrętek, starać się nie tłuc szkła. 
 

4. Odpady "zielone" to: 
- gałęzie drzew i krzewów 
- liście, kwiaty i skoszona trawa 
- trociny i kora drzew 
- owoce, warzywa itp. 
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Zabrania się wrzucania do odpadów "zielonych" - roślin-
nych:
- kości zwierząt
- mięso i padlina zwierząt
- olej jadalny 
- drewno impregnowane 
- płyty wiórowe i MDF 
- leki 
- odchody zwierząt
- popiół z węgla kamiennego 
 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
uiszcza się na konto bankowe gminy lub w kasie urzędu, 
raz na kwartał, w terminach: 
- do dnia 31 sierpnia za III kwartał każdego roku 
- do dnia 30 listopada za IV kwartał każdego roku 
- do dnia 28 lutego za I kwartał każdego roku 
- do dnia 31 maja za II kwartał każdego roku 
 

Odbieranie następujących rodzajów odpadów komu-
nalnych będzie prowadzone bezpośrednio od właścicieli 
nieruchomości: 
a) odpadów "suchych" 
b) odpadów "mokrych" 
c) odpadów selektywnie zebranych: 

- papieru 
- metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielo-

materiałowych 
- szkła

Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów 
komunalnych z terenu nieruchomości: 
a) zabudowa jednorodzinna 

- frakcja mokra co najmniej dwa razy w miesiącu 
lub co najmniej raz w miesiącu w przypadku 
posiadania kompostownika 

- frakcja sucha co najmniej raz w miesiącu 
- odpady selektywnie zebrane raz w miesiącu 

b) zabudowa wielorodzinna 
- frakcja mokra co najmniej jeden raz na tydzień
- frakcja sucha co najmniej raz w miesiącu 
- odpady selektywnie zebrane raz w miesiącu 

c) zabudowa zagrodowa i pozostałe
- frakcja mokra co najmniej raz w miesiącu 
- frakcja sucha co najmniej raz w miesiącu 
- odpady selektywnie zebrane raz w miesiącu 

 

zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie utrzy-
mania porządku i czystości na terenie gminy Opatówek. 
 

Odpady wielkogabarytowe - wystawione przez miesz-
kańców nieruchomości jednorodzinnej, zagrodowej 
i wielorodzinnej odbierane będą sprzed nieruchomości 
zamieszkałej i z której, ponoszona jest opłata za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, raz w roku wg 
wcześniej podanego harmonogramu podanego do 
publicznej wiadomości. 
 

Odpady niebezpieczne ze strumienia odpadów komu-
nalnych, zużyte baterie i akumulatory, sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, chemikalia będą zbierane w sposób 
zorganizowany wg harmonogramu ich odbierania, 
podanego z wyprzedzeniem do publicznej wiadomości. 
 

Odbiór odpadów komunalnych zgromadzonych w po-
jemnikach, workach oraz odpadów wielkogabarytowych 
będzie się odbywał z nieruchomości jeżeli pojemniki, 
worki odpady są ustawione przy granicy nieruchomości 
z ulicą/drogą publiczną i pracownicy podmiotu odbie-

rającego odpady mają do nich dostęp. Jeśli nieru-
chomość jest zamknięta, pojemniki z odpadami, worki 
i należy wystawiać na chodnik lub ulicę/drogę publiczną
przed wejściem na teren nieruchomości. Pojemniki, 
worki i odpady wielkogabarytowe winny być wystawione 
w/w miejscach do godziny 7:00. 
 

W sytuacji braku możliwości dojazdu do nieruchomości, 
w szczególności w okresie zimowych podczas nieprze-
jezdności dróg, odpady mogą zostać nieodebrane 
w wyznaczonym terminie wówczas zostaną one ode-
brane w kolejnym terminie wynikającym z harmonogramu 
odbioru. 
 

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

REALIZACJA PROJEKTÓW UNIJNYCH 
 

"Uczę się i bawię 2012" 
W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: IX 
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach gmina 
realizuje projekt pn. "Uczę się i bawię 2012". Program 
skierowany jest do uczniów z klas I - III szkół podsta-
wowych. W gminie Opatówek znajdują się 4 szkoły
podstawowe, w których kształci się 353 dzieci w klasach 
I-III (SP w Chełmcach - 55 dzieci, SP w Rajsku 41 dzieci, 
SP w Tłokini Wielkiej - 37 dzieci, SP w Opatówku z filią
w Cieni Drugiej i Sierzchowie - 220 dzieci). 
Celem głównym projektu jest wsparcie indywidualnego 
rozwoju uczniów klas I-III, dostosowanie do zdiagn-
ozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich 
możliwości psychofizycznych, zapewnienie każdemu 
dziecku objętemu wsparciem oferty edukacyjno - wycho-
wawczo - profilaktycznej zgodnej z jego indywidualnymi 
potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi, 
stworzenie warunków umożliwiających i wspomagają-
cych indywidualną pracę z uczniem, zminimalizowanie 
specyficznych trudności w uczeniu się u 50% uczniów 
klas I-III szkół podstawowych. 
Efektem osiągniętym poprzez realizację projektu jest 
doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne, organizacja 
zajęć dodatkowych wspierających indywidualizację
procesu dydaktycznego na podstawie opracowanych 
programów. Pomoc ta obejmuje zajęcia dla dzieci 
z trudnościami w czytaniu i pisaniu, z trudnościami 
w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia 
logopedyczne, gimnastykę korekcyjną, zajęcia rozwija-
jące zainteresowania przyrodnicze, matematyczne, 
przyrodniczo-matematyczne. 
Całość zadania realizowanego w ramach tego programu 
jest finansowana z funduszy unijnych w kwocie około
190 tys. zł.

Odnowienie zabytkowego muru ogrodzeniowego 
przy "Domku gotyckim" przy ulicy Kościelnej 
w Opatówku - etap II 
Celem projektu, którego pierwszy etap został już
zakończony, jest pełna konserwacja techniczna 



Wiadomości Gminne str. 10/28 

i estetyczna muru ogrodzeniowego przy tzw. "Domku 
gotyckim" na ulicy Kościelnej w Opatówku. 
W ramach inwestycji przewidziano: 
- naprawę lica muru ceglanego na 17 przęsłach od 

strony skweru 
- spoinowanie i impregnacja muru od strony skweru 
- skucie i wykonanie nowego tynku na 17 przęsłach 

od strony ulicy 
- malowanie tynków farbami silikatowymi 
Kwota projektu - 60 158,94 zł, kwota dofinansowania - 
39 127,00 zł.

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

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

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

zwiedzających o tym jak długo porzucone śmieci 
rozkładają się w glebie 

- organizmy, które rozkładają resztki organiczne 
- rolę mrówek w lasach i parkach 
- ogród ziołowy z wyszczególnionymi odmianami ziół
- kwatery różane 
- ekoznaki 
Celem zadania jest rozbudzenie wśród młodzieży
szkolnej i przedszkolnej aktywnych postaw obywatelskich 
oraz zainteresowanie ich otaczającym środowiskiem 
i ochroną przyrody, poprzez zorganizowanie lekcji 
w terenie na ścieżce edukacyjnej. Koszt wykonania 
tablic wyniósł 23 992,50 zł, z tego środki własne gminy: 
4 001,50 zł, kwota dofinansowania z WFOŚiGW 
w Poznaniu: 19 991,00 zł.

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 01.01.2013 r. - 31.12.2013 r. 
 

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

WIZYTA PREZYDENTA RP 
 

8 lutego, w piątek gościł w Kaliszu i w powiecie 
kaliskim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław 
Komorowski. W Kaliszu odwiedził bazylikę Św. Józefa, 
w której odbywały się uroczystości związane z obcho-
dami Dnia Służby Więziennej. Następnie Prezydent RP 
uczestniczył w uroczystości wręczania resortowych 
odznaczeń i nominacji oficerskich w więziennictwie, 
która miała miejsce w auli im. Jerzego Rubińskiego 
Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Kaliszu, gdzie odbyły się główne 
obchody Święta Służby Więziennej. 

W godzinach popołudniowych, Prezydent RP 
Bronisław Komorowski, wraz z parlamentarzystami 
i samorządowcami z Wielkopolski, udał się do pałacu 
Tłokinia w Tłokini Kościelnej, w gminie Opatówek, gdzie 
odbyło się Wielkopolskie Forum Samorządowe. Zgodnie 
z zaproszeniem organizatorów, na spotkaniu obecni byli 
przedstawiciele władz wojewódzkich z Marszałkiem 
Markiem Woźniakiem i radną Barbarą Nowak, powia-
towych ze Starostą Krzysztofem Nosalem i Wiceprze-
wodniczącą Rady Powiatu Alicją Łuczak, a także Wójt 
Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki i członek Zarządu 
Powiatu, Sekretarz Gminy Opatówek Krzysztof Dziedzic. 

Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek 
Woźniak otwierając spotkanie, przedstawił główne 
założenia strategii rozwoju województwa wielkopol-
skiego, szczególnie podkreślając znaczenie innowacyj-
ności oraz zagrożenia dla Wielkopolski. 

Prezydent RP w trakcie swojego przemówienia 
dostrzegł i pozytywnie ocenił rozwój województwa w skali 
kraju, szczególnie w zakresie stopnia zurbanizowania, 
rozwoju gospodarstw rolnych oraz szeroko rozumianej 
przedsiębiorczości. W kilku słowach Prezydent poinfor-
mował o nowej perspektywie unijnej i nowym wsparciu 
finansowym dla Polski. 

Po oficjalnych, około 30 minutowych wystąpie-
niach, odbyło się nieoficjalne, ok. półgodzinne spotkanie 
parlamentarzystów, samorządowców i zaproszonych 
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gości z prezydentem, które było okazją do krótkiej 
rozmowy oraz pamiątkowego zdjęcia. 
 

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

ROLNICZY PROTEST 
 

W piątek, 8 lutego br., w nawiązaniu do wyda-
rzeń w województwie zachodniopomorskim oraz zbliża-
jącej się rocznicy wydarzeń w Marchwaczu i Cieni 
Drugiej, ponownie odbył się protest rolników z powiatu 
kaliskiego. Kaliscy rolnicy mieli ze sobą petycję z naj-
ważniejszymi założeniami protestu: 
- wyrażamy sprzeciw wobec wydłużenia wieku eme-

rytalnego 
- jesteśmy przeciwni wprowadzeniu podatku docho-

dowego w rodzinnych gospodarstwach rolnych 
- wyrażamy sprzeciw wobec gwałtownego spadku cen 

na produkty rolne i rosnące ceny na środki do 
produkcji (wysokie ceny paliw, nawozów, środków 
ochrony roślin, materiału siewnego) 

- żądamy czystego i przejrzystego sposobu sprzedaży
lub wydzierżawienia gruntów z zasobów Skarbu 
Państwa (np. grunty po byłej SKR w Marchwaczu) 

Około pięćdziesięciu rolników przyjechało traktorami 
z Marchwacza do Opatówka, pod miejscowy urząd
gminy i z powrotem do Marchwacza. W imieniu władz 
gminy Opatówek, spotkał się z rolnikami i petycję przyjął 
Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic, natomiast gminę
Szczytniki reprezentował wicewójt Dariusz Wawrzyniak. 
Petycja przekazana zostanie na ręce Prezydenta RP, 
Premiera, parlamentarzystów Ziemi Kaliskiej, Wojewody 
Wielkopolskiego, Marszałka Wielkopolski oraz władz 
powiatu kaliskiego. 
"Protestujemy w geście solidarności z rolnikami z woj. 
zachodniopomorskiego, którzy od ponad pół roku 
organizują protesty przeciw wyprzedaży polskiej ziemi. 
Dziś ważą się losy budżetu unijnego. Polskim rolnikom 
obiecywano wyrównania dopłat obszarowych, a już
wiadomo, że w nowej perspektywie unijnej nic takiego 
nie nastąpi" - mówił podczas protestu Mieczysław 
Łuczak, przewodniczący Rady Powiatowej Wielko-
polskiej Izby Rolniczej w Kaliszu. Przejazd drogą
krajową nr 12 pilotowała policja, rolnicy jechali około
15 km na godzinę, a traktory oznaczone były flagami. 
 

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

WIADOMOŚCI KULTURALNE 
 

Gminna wieczerza wigilijna 
15 grudnia, w świątecznie udekorowanej sali 

Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku, spotkali się
uczestnicy tradycyjnej Gminnej Wieczerzy Wigilijnej, 

która odbyła się pod patronatem Wójta Gminy 
Opatówek. Goście zasiedli przy suto zastawionych, 
pięknie przybranych stołach, a wśród obecnych były
władze samorządowe gminy Opatówek na czele 
z Wójtem i Przewodniczącym Rady Gminy, Sekretarzem 
Gminy oraz zaproszeni goście, m.in. poseł na sejm RP 
Leszek Aleksandrzak, Przewodniczący Rady Powiatu 
Kaliskiego Mieczysław Łuczak, radni gminy Opatówek, 
dyrektorzy szkół i przedszkola z terenu gminy. 

Sobotni wieczór rozpoczął się występem 
uczniów z Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów 
w Opatówku, którzy pod kierunkiem pań: Izabeli Bugajnej 
i Anny Nowackiej przygotowali przedstawienie jasełkowe. 
Wspólne dzielenie się opłatkiem - nieodłącznie związane 
z chrześcijańską tradycją bożonarodzeniowych świąt -
zapoczątkował ks. prałat Władysław Czamara - pro-
boszcz miejscowej parafii, składając przy tym życzenia 
świąteczne obecnym na wieczerzy, ich rodzinom 
i wszystkim mieszkańcom gminy. Serdeczne życzenia 
pomyślności na święta i nadchodzący Nowy Rok złożył
także Wójt Gminy Opatówek oraz zaproszeni goście. 

Na stołach, przy których zasiedli biesiadnicy, 
królowały polskie potrawy wigilijne przygotowane przez 
panie z Gminnego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki 
w Opatówku przy wsparciu Koła Gospodyń Wiejskich. 
Był oczywiście karp pod różnymi postaciami, śledź
w śmietanie, czerwony barszcz z pasztecikami i uszkami, 
kapusta z fasolką, makiełki, a do kawy podano wielki 
wybór ciast typowych dla Świąt Bożego Narodzenia. 
Potrawy wyglądały smakowicie i szybko znikały z pół-
misków i talerzy biesiadników, co cieszyło gospodarzy 
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i było widocznym uznaniem dla kunsztu kulinarnego 
i podziękowaniem dla pań przygotowujących kolację.
Wspólne biesiadowanie, rozmowy, składanie życzeń,
wspominanie oraz śpiewanie kolęd trwało do późnego 
wieczora. 

Organizatorzy dziękują niżej wymienionym 
sponsorom, którzy jak zwykle nie zawiedli wspomagając
rzeczowo tę imprezę. Dziękujemy: 
- pp. Ewie i Henrykowi Suchorzewskim z Kalisza 
- pp. Jolancie i Arturowi Matysiakom z Opatówka 
- pp. Jadwidze i Henrykowi Menclom z Opatówka 
- pp. Janinie i Mieczysławowi Wangom z Nędzerzewa 
- pp. Marii i Ryszardowi Prusom z Cieni Pierwszej 
 
Wspólne kolędowanie 

Niedzielny wieczór w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Opatówku zgromadził wielu mieszkańców i zapro-
szonych gości na wspólnym kolędowaniu. Organiza-
torzy: Gminny Ośrodek Kultury oraz Parafialny Oddział
Akcji Katolickiej w Opatówku, widząc potrzebę wspól-
nego kolędowania, tak jak w latach poprzednich, 
zaprosili na wspólne śpiewanie kolęd. A zaczęło się
w 2005 roku od pieśni patriotycznych i wojskowych, były
też pieśni biesiadne - i tak w niedzielę tradycji stało się
zadość - odbyło się piętnaste już spontaniczne spot-
kanie, by po prostu pokolędować. A że "muzyka łagodzi 
obyczaje", a "kolędy zaś to szczególne bogactwo" 
organizatorzy zaprosili wszystkich do śpiewu, wyrażając
nadzieję, że będzie to pogodny wieczór. By sił nikomu 
nie zabrakło na stolikach znalazł się słodki poczęstunek. 

Przybyłych na wspólne kolędowanie powitał
Krzysztof Dziedzic przypominając, że Jan Paweł II 
podczas spotkania z rodakami w Watykanie 23 grudnia 
1996 roku mówił o kolędach: "Kolędy - nie tylko należą 
do naszej historii, lecz poniekąd tworzą naszą historię
narodową i chrześcijańską. Jest ich wiele, ogromne 
bogactwo. Od najdawniejszych staropolskich do tych 
współczesnych, od liturgicznych do pastorałek, jak 
choćby ta, tak zwana góralska, której tak bardzo lubimy 
słuchać: Oj Maluśki, Maluśki. Trzeba ażebyśmy tego 
bogactwa nie zagubili". W programie tego szczególnego 
wieczoru był także pokaz zdjęć i humorków ze wspól-
nych śpiewów, majówek, zlotów motocyklistów, piel-
grzymki do Pragi i innych dotychczasowych wspólnych 
imprez - wszystko to skomentował na wesoło Krzysztof 
Dziedzic. Były także życzenia noworoczne od Sebastiana 
Wardęckiego - prezesa honorowego Akcji Katolickiej 

przekazane wszystkim w imieniu swoim, Krzysztofa 
Dziedzica i Pawła Bąkowskiego. 

Organizatorzy dziękują serdecznie uczestnikom 
spotkania za przybycie, wspólny śpiew oraz pomoc 
w zorganizowaniu tego wesołego wieczoru. W szczegól-
ności podziękowania skierowano do: 
- dyrektora Mieczysławy Jaskuły i pracowników GOK 

za przygotowanie sali, stolików i dekoracji 
- p. Janusza Pogorzelca za nagłośnienie sali 
- panów: Zbigniewa Błaszczyka, Henryka Karskiego, 

Darka Zielińskiego Artura Witczaka za akompania-
ment na różnych instrumentach 

- ks. Rafała Kowalskiego za sprawne i pełne humoru 
prowadzenie wieczoru 

- odważnych wykonawców: dzieci, młodzieży, chóru 
parafialnego, zespołu działającego przy GOK za 
dwie nowe pastorałki na wesoło. 

Słodki poczęstunek ufundowali i nad całością czuwali - 
Krzysztof Dziedzic, Paweł Bąkowski i Sebastian 
Wardęcki. 
 
Obchody 150 rocznicy wybuchu Powstania Stycz-
niowego w Rajsku 

W niedzielę, 3 lutego br. w Rajsku, odbyły się
uroczystości upamiętniające 150 rocznicę wybuchu 
Powstania Styczniowego. Uroczystości te były konty-
nuacją realizowanego projektu "Powstanie Styczniowe 
w historię Rajska wpisane" zgłoszonego do konkursu 
i nagrodzonego przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu. 

Obchody rozpoczęto mszą świętą celebrowaną
przez proboszcza miejscowej parafii, ks. kanonika 
Grzegorza Kamzola. W uroczystościach wzięli udział
oraz złożyli kwiaty na grobach uczestników powstania: 
senator RP Witold Sitarz, radna Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego Barbara Nowak, Przewodniczący Rady 
Powiatu Kaliskiego Mieczysław Łuczak, członek Zarządu 
Powiatu Kaliskiego, Sekretarz Gminy Opatówek 
Krzysztof Dziedzic, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu 
Kaliskiego Alicja Łuczak, Wójt Gminy Opatówek 
Sebastian Wardęcki, Przewodniczący Rady Gminy 
Opatówek Paweł Bąkowski, radny Rady Gminy Dariusz 
Jaśkiewicz, dyrektor Zespołu Szkół w Rajsku Honorata 
Wolniaczyk, a także licznie przybyli do kościoła
mieszkańcy, dzieci i młodzież.

Po mszy odbyła się akademia, na której młodzież
szkolna z Rajska, pod opieką p. Barbary Nowak i ks. 
wikariusza Pawła Nasiadka, przedstawiła okolicznoś-
ciowy program słowno-muzyczny oraz - poprzez prezen-
tację multimedialną - przypomniała historię zrywu patrio-
tycznego Polaków, jakim było Powstanie Styczniowe 



Wiadomości Gminne str. 13/28 

w 1863 roku. Po akademii, uczestnicy uroczystości 
przeszli na miejscowy cmentarz parafialny, gdzie na 
grobach poległych powstańców - Stanisława Kurzelew-
skiego i Mariana Wołowskiego złożone zostały wiązanki 
kwiatów. 

Przypomnijmy, że Powstanie Styczniowe było
zrywem narodowościowym przeciwko Imperium Rosyj-
skiemu - jednemu z trzech zaborców Polski. Przyczyną
był nasilający się rosyjski ucisk narodowy na Polaków, 
a ogłoszony przymusowy pobór do wojska rosyjskiego 
ludności polskiej przyśpieszyło decyzję o powstaniu, co 
Tymczasowy Rząd Narodowy ogłosił w manifeście 
z dnia 22 stycznia 1863 roku. Powstańcy, mimo 
niewystarczającego uzbrojenia i braków kadrowych, 
atakowali rosyjskie placówki praktycznie na terenie 
całego Królestwa Polskiego. Władze zrywu wzywały do 
udziału w nim również "braci Litwinów i Rusinów", co 
spowodowało rozszerzenie obszaru walk na wschód. 
podczas powstania miało miejsce ponad tysiąc starć,
a w siłach polskich uczestniczyło w sumie ok. 200 tys. 
osób. Pomimo pewnych sukcesów,. powstanie zakoń-
czyło się klęską jesienią 1864 r. W walkach zginęło
kilkadziesiąt tysięcy powstańców, blisko 1 tysiąc stra-
cono, a ok. 38 tys. władze carskie skazały na katorgę
lub zesłanie na Syberię.

Wieczornica z okazji 150 rocznicy Powstania Stycz-
niowego 

W poniedziałkowy wieczór 11 lutego, mury 
Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku zgromadziły
ludzi pragnących oddać cześć polskim bohaterom z XIX 
wieku, dzięki którym żyjemy dziś w wolnym kraju. 
Gospodarzami Wieczornicy byli dyrektorzy: Gimnazjum 
im. Agatona i Stefana Gillerów - p. Jolanta Pokojowa, 
Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów - 
p. Jadwiga Miluśka-Stasiak oraz Muzeum Historii 
Przemysłu - p. Jerzy Marciniak. 

Na scenie sali fortepianowej wystąpili gimna-
zjaliści ze Szkolnego Klubu Europejskiego "Opatus", 
którzy przybliżyli trudną historię powstania, tragiczne 
dzieje narodu, odczytali też Apel pamięci, oddając hołd
poległym żołnierzom i cywilom, zesłańcom syberyjskim, 
rodzinom dotkniętym tragedią, władzom powstania - 
wszystkim, którzy walczyli o wolną Ojczyznę i cierpieli 
dla niej na przestrzeni dziejów. Zebrani usłyszeli również
hymn towarzyszący powstańcom styczniowym w wyko-
naniu panów: Pawła Janiaka grającego na trąbce oraz 
Macieja Karolaka grającego na werblach. W montażu
słowno-muzycznym gościnnie wystąpili uczniowie 

Gimnazjum w Brzezinach - zaprzyjaźnieni ze szkołą 
z Opatówka. Nad przygotowaniem młodzieży czuwały
nauczycielki: p. Bożena Banasiak oraz p. Anna 
Nowacka, dzięki którym młodzi ludzie z powagą podeszli 
do swojego zadania, wykazując się wielkim patrio-
tyzmem, zrozumieniem tematu i dojrzałością.

Po występie gimnazjalistów, zebrani mogli 
obejrzeć prezentację multimedialną przygotowaną przez 
p. Jadwigę Miluśką-Stasiak. Dyrektor biblioteki przybli-
żyła zebranym między innymi fotografie przywódców 
powstania, malarstwo Artura Grottgera związane z tym 
wydarzeniem, wspomniała również o szczególnych 
miejscach w Opatówku, gdzie rozgrywały się ważne dla 
naszej Małej Ojczyzny wydarzenia. Postacią szczególnie 
wyróżnioną był Agaton Giller - opatowianin, członek 
Rządu Narodowego z czasów powstania, obecnie 
patron biblioteki oraz gimnazjum w Opatówku. 

Gościem honorowym wieczoru był 102-letni 
bydgoszczanin p. Józef Kochanowski - wnuk powstańca 
styczniowego Konstantego Stokowskiego, spoczywają-
cego na cmentarzu parafialnym w Opatówku. Pan Józef 
Kochanowski przybył na spotkanie w towarzystwie 
najbliższej rodziny, a w jego imieniu głos zabrał syn Jan, 
który opowiedział rodzinne historie, zaprezentował
dokumenty związane z jego pradziadkiem - powstańcem 
styczniowym. 

Uroczystość uświetnili swoją obecnością goście: 
Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego Mieczysław 
Łuczak, Przewodniczący Rady Gminy Opatówek Paweł
Bąkowski, Wójt Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki, 
członek Zarządu Powiatu, Sekretarz Gminy Opatówek 
Krzysztof Dziedzic, radni powiatu kaliskiego oraz gminy 
Opatówek, dyrektor Gimnazjum w Brzezinach Małgo-
rzata Błaszczyk wraz z wicedyrektorką Agnieszką
Cecotką oraz opiekunką Klubu Europejskiego Aliną
Kaliszan. Na widowni zasiadły również: Zofia Stefaniak 
oraz Emilia Binduga z kaliskiego oddziału Stowarzy-
szenia Rodzina Katyńska. Opiekę duchową nad spot-
kaniem sprawował proboszcz parafii - ksiądz dziekan 
Władysław Czamara, który uczcił pamięć powstańców 
krótką modlitwą.

Życzenia okolicznościowe dla wnuka powstańca, 
składając jednocześnie hołd wszystkim powstańcom 
styczniowym, złożyli w imieniu władz samorządowych, 
powiatu oraz gminy: p. Mieczysław Łuczak, p. Krzysztof 
Dziedzic, p. Sebastian Wardęcki oraz p. Paweł
Bąkowski. W związku ze zbliżającymi się urodzinami 
p. Jana Kochanowskiego salę wypełniły wspólne 
życzenia i pieśń "200 lat...". Słowa gratulacji oraz 
podziękowań zostały skierowane także do organizato-
rów, opiekunów i młodzieży za przygotowanie i wyko-
nanie wzruszającego montażu słowno-muzycznego. 
 
Walentynkowy bal charytatywny w Chełmcach 

W sobotę 9 lutego 2013 r. w remizie Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Chełmcach odbył się Walentynkowy 
bal charytatywny. Sala balowa zapełniła się do 
ostatniego miejsca. Gościom sobotni wieczór umilał
zespół muzyczny BOXBAND. W czasie balu odbyła się
zbiórka na rzecz rady rodziców Zespołu Szkół im. Jana 
Pawła II w Chełmcach. Zgromadzone fundusze zostaną
przeznaczone na zakup pomocy naukowych, orga-
nizację zabaw i uroczystości kulturalnych dla uczniów 
oraz pomoc materialną dla najbardziej potrzebujących 
dzieci. 
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Wszystkim rodzicom uczniów, osobom pry-
watnym, nauczycielom, władzom Gminy Opatówek, 
firmom, urzędom i instytucjom, które w jakikolwiek 
sposób wsparły organizację balu bardzo serdecznie 
dziękujemy. Szczególne słowa podziękowania składamy 
radzie rodziców w osobach pań: Anety Tułacz i Moniki 
Stachurskiej oraz pana Bogdana Tułacza. To na ich 
barkach spoczywał główny ciężar organizacji uroczys-
tości. 

Dyrekcja szkoły dziękuje także panu Damianowi 
Pyrkowi i kierowanemu przez niego zespołowi muzycz-
nemu za stworzenie wspaniałej atmosfery, a panu 
Jackowi Bzdyrkowi z Zakładu Mięsnego "Angelika" 
z Wolicy za przekazanie smacznych wyrobów, które 
wzbogaciły menu. 
 
Bajka "Pinokio" na Dzień Babci i Dziadka 

Tradycją Szkoły Podstawowej im. Janusza 
Kusocińskiego w Opatówku jest wystawianie bajki 
z okazji Dnia Babci i Dziadka. W minioną niedzielę, tj. 
10 lutego br. w auli szkoły, uczniowie klas młodszych 
serdecznie ugościli swoje babcie i dziadków oraz licznie 
przybyłych gości. Pierwszoklasiści recytowali wiersze 
i śpiewali piosenki. W roli solistki wystąpiła Karolina 
Janiak z klasy Ia. Mali artyści już po raz 12 przygotowali 
bajkę dla babć i dziadków, aby podziękować im za 
miłość, opiekę i poświęcenie. W tym jednym dniu w roku 
role zostają odwrócone: to właśnie babcie i dziadkowie 
słuchają bajki, którą wnuczęta z wielkim zaangażo-
waniem przedstawiają na szkolnej scenie. 

W tym roku uczniowie klas II i III, uczęszczający 
na zajęcia koła artystycznego, zaprezentowali bajkę pt.: 
"Pinokio" na motywach utworu Carlo Collodiego. Całe
przedsięwzięcie przygotowały opiekunki koła - p. Mag-
dalena Noskowska i p. Dorota Suchorska. W rolę tytuło-

wego "chłopca z drewna" wcielił się po mistrzowsku 
Bartosz Milczarek z klasy IIIc, zaś jego ojca Dżepetta 
zagrała jego koleżanka z klasy, Karolina Tołoczko. 
Dzięki doskonałej charakteryzacji, męskie role równie 
wspaniale zagrały także inne dziewczynki, np. Majstrem 
Wiśnią i Knottem była Maria Wolf z klasy IIa, 
Ogniojadem i Dyrektorem Cyrku - Marzena Pogorzelec 
z klasy IIIa, a Świerszczem - Maria Kordas z klasy IIc. 
W atmosferę bajki wprowadzały widzów dwie narratorki: 
Monika Wolf z klasy IIIc i Martyna Wosiek z klasy IIIa. 
Chwile grozy na scenie zapewniły nam Julia Łuczak 
z klasy IIIb (Kot) i Julia Góra z klasy IIa (Lis). Rolę
pięknej Wróżki, która zmieniła Pinokia w prawdziwego 
chłopca, odegrała Gabriela Sobieraj z klasy IIIb. Nie 
sposób wymienić wszystkich małych artystów z imienia 
i nazwiska, ale należy podkreślić, że stworzyli oni 
niepowtarzalne przedstawienie pełne zwrotów akcji, 
bogate w taniec i śpiew. Na scenie zaprezentowały swe 
umiejętności wokalne i gry na skrzypcach dwie 
uczennice z klasy IIc - Malwina Olszewska i Maja Kępa. 

Dzięki wsparciu finansowemu rady rodziców 
udało się wyczarować cudowne stroje dla aktorów 
i piękną dekorację, do której elementy malowane 
stworzył kaliski artysta plastyk p. Paweł Skalski. Całość 
scenografii wykonała p. Magdalena Noskowska, przy 
dużej pomocy p. Joanny Litwin - nauczycielki plastyki. 
Nad prawidłowym nagłośnieniem czuwał tata jednej 
z uczennic p. Dariusz Góra. Na zakończenie przedsta-
wienia dzieci usłyszały gromkie brawa i słowa uznania 
z ust pani wicedyrektor Izabeli Dubanowicz, pani 
Marleny Kiermas - Gruszki przewodniczącej Komisji 
Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia i p. Ewy Kaźmierczak 
przewodniczącej rady rodziców. Przesłanie pedago-
giczne bajki z uznaniem podkreślił ks. Prałat Władysław 
Czamara, który z radością podziwiał grę swoich małych 
parafian. Był to niezapomniany dzień dla uczniów naszej 
szkoły, ich babć, dziadków, rodziców i nauczycieli. 
 
"Podkoziołek" 

12 lutego br. w remizie OSP w Michałowie 
Drugim odbyła się tradycyjna zabawa ostatkowa, zwana 
też "podkoziołkiem", lub "śledzikiem". Było to jubileu-
szowe, dziesiąte spotkanie, na którym mieszkańcy 
Michałowa Pierwszego, Drugiego, Trzeciego i Czwar-
tego oraz Cieni Folwark, wspólnie z zaproszonymi 
gośćmi, kultywują tradycję zabawy w ostatnie dni 
karnawału. Podczas imprezy, nie tylko raczono się
przysmakami przygotowanymi przez restaurację "Lazu-
rowa", ale też wszyscy doskonale bawili się przy muzyce 
oraz podczas występu specjalnego kabaretu, a także
brali udział w konkursach. O północy - jako znak końca 
karnawału i symbol rozpoczynającego się postu - 
podano śledzie w śmietanie. 

Honorowymi gośćmi "podkoziołka" byli: Prze-
wodniczący Rady Powiatu Mieczysław Łuczak, Wójt 
Gminy Sebastian Wardęcki oraz radny Dariusz 
Jaśkiewicz. 
 

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

WIADOMOŚCI SPORTOWE 
 

Turniej Piłki Ręcznej 
W sobotę 12 stycznia br. w Opatówku rozegrany 

został turniej piłki ręcznej "Handball Cup Opatówek 
2013" o Puchar Wójta Gminy Opatówek Sebastiana 
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Wardęckiego. Inicjatorem sportowej imprezy był
Zbigniew Muzalewski, nauczyciel wychowania fizycz-
nego w Szkole Podstawowej w Opatówku. Organiza-
torami, a jednocześnie sponsorami sobotniego turnieju 
pierwszoligowych szczypiornistów, był Urząd Gminy 
w Opatówku oraz Szkoła Podstawowa im. Janusza 
Kusocińskiego w Opatówku. Uroczystego otwarcia 
zmagań sportowych dokonał Przewodniczący Rady 
Gminy Paweł Bąkowski oraz dyrektor Szkoły
Podstawowej Mateusz Przyjazny. W imprezie wystąpiły
trzy pierwszoligowe zespoły, które wykorzystały przerwę
w ligowych rozgrywkach. 

Z kompletem dwóch zwycięstw - pokonując
zespoły KPR Ostrovii Ostrów Wielkopolski i Arot 
Astromal Leszno - pierwsze miejsce w turnieju zajęli 
szczypiorniści MKS-u Kalisz pod wodzą trenera Bruno 
Budrewicza. Sportowej rywalizacji przyglądał się również
Sekretarz Gminy Opatówek, który w sobotnie popo-
łudnie kibicował szczypiornistom. Uroczystego wręczenia 
statuetek kapitanom drużyn, ufundowanych przez Wójta 
Gminy, dokonał Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic, 
zamykając tym samym opatóweckie święto piłki ręcznej. 
 

Wyniki meczów:
MKS Kalisz - KPR Ostrovia Ostrów - 40:35 (18:20) 
MKS Kalisz - Arot Astromal Leszno - 35:29 (16:16) 
KPR Ostrovia Ostrów - Arot Astromal Leszno - 30:33 
(17:17) 
 

Klasyfikacja końcowa:
I miejsce - MKS Kalisz 
II miejsce - Arot Astromal Leszno 
III miejsce - KPR Ostrovia Ostrów 
 
Turniej Halowej Piłki Nożnej OSP 

W niedzielę 13 stycznia br. w hali im. Polskich 
Olimpijczyków w Opatówku odbył się II Noworoczny 
Turniej Halowej Piłki Nożnej Ochotniczych Straży
Pożarnych Gminy Opatówek. Turniej zorganizowany 
został pod patronatem Wójta Gminy Opatówek, przez 
Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Opatówku 
i Urząd Gminy w Opatówku. Na turniej gościnnie dotarli 
m.in.: Przewodniczący Rady Gminy dh Paweł Bąkowski, 
Sekretarz Gminy dh Krzysztof Dziedzic, radni gminy 
oraz dh Bogdan Marszał Prezes ZOG ZOSP. Turniej 
miał na celu doskonalenie sprawności fizycznej, 
popularyzację sportu, a w szczególności piłki nożnej, 
popularyzację zdrowego stylu życia oraz integrację
ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy 
Opatówek. W turnieju wzięło udział dziesięć drużyn 
z siedmiu jednostek OSP: Borowa, Chełmc, Michałowa 

Drugiego, Opatówka, Rajska, Sierzchowa i Tłokini 
Wielkiej - łącznie 72 piłkarzy. 

Drużyny zostały podzielone w wyniku losowania 
na trzy grupy, w których rozgrywały mecze systemem 
"każdy z każdym". Zwycięzcy poszczególnych grup: 
Rajsko I, Tłokinia Wielka oraz Sierzchów awansowały do 
finału, w którym mecze również zostały rozegrane 
systemem "każdy z każdym". W finale drużyna z OSP 
z Sierzchowa pokonała OSP z Tłokini Wielkiej 4:2. 
Następny mecz rozegrały drużyny z OSP z Rajska I 
i OSP z Tłokini Wielkiej, w którym padł wynik 6:0. 
W ostatnim meczu finałowym drużyna z OSP z Rajska I 
pokonała drużynę OSP z Sierzchowa wynikiem bramek 
4:1 i tym samym zwyciężyła w całym turnieju. Wszystkie 
drużyny uczestniczące w rozgrywkach otrzymały
dyplomy za udział oraz piłki do futbolu, a zdobywcy 
trzech pierwszych miejsc, oprócz dyplomów, otrzymali 
puchary. Zwycięska drużyna z Rajska otrzymała
ponadto piłki do koszykówki i siatkówki. 

Organizatorzy i uczestnicy turnieju składają
serdeczne podziękowania wszystkim, którzy pomogli 
w organizacji imprezy, w szczególności: władzom gminy 
Opatówek oraz pracownikom gimnazjum za udostęp-
nienie hali sportowej i jej obsługę oraz ufundowanie 
nagród, państwu Jadwidze i Henrykowi Menclom za 
słodki poczęstunek, firmie Jutrzenka Colian z Opatówka 
za przekazane napoje, p. Piotrowi Wosiek za sędzio-
wanie. Organizatorem turnieju byli i nad całością
czuwali: dh Henryk Łazarek, dh Wiesław Baran i dh 
Krzysztof Dziedzic. 
 
Turniej Piłkarski o Puchar Stowarzyszenia "Fanatycy 
Widzewa" 

W sobotę, 9 lutego br., w hali sportowej 
im. Polskich Olimpijczyków w Opatówku odbył się
V Ogólnopolski Turniej Piłkarski Juniora o Puchar 
Stowarzyszenia "Fanatycy Widzewa". Na boisku 
spotkały się zespoły z Widzewa Łódź, Pelikana Łowicz, 
KKS Kalisz, Chrobrego Głogów i KS Opatówek. 
Organizatorami głównymi turnieju byli: Stowarzyszenie 
"Fanatycy Widzewa" i Gmina Opatówek, a współorga-
nizatorami byli Powiat Kaliski, kibice i sympatycy 
KS Opatówek oraz RTS Widzew. Turniej prowadził oraz 
rozgrywki bieżąco komentował znany lokalny dzien-
nikarz sportowy Dariusz Dymalski. 

Oficjalnego otwarcia turnieju, w obecności 
Przewodniczącego Rady Gminy Pawła Bąkowskiego 
oraz głównego koordynatora turnieju Piotra Stasiaka, 
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dokonał Krzysztof Dziedzic - członek Zarządu Powiatu 
Kaliskiego, Sekretarz Gminy Opatówek, życząc wszyst-
kim drużynom oraz kibicom, także tym młodszym, wielu 
sportowych emocji fair play i rozgrywek na najwyższym 
poziomie. Na turnieju obecni byli również: Wójt Gminy 
Opatówek Sebastian Wardęcki, Wicestarosta Andrzej 
Dolny, radni powiatu i gminy, dyrektor Gimnazjum 
Jolanta Pokojowa, sponsorzy oraz licznie zgromadzeni 
kibice, a wśród nich dzieci i młodzież m.in. z Domu 
Dziecka w Liskowie oraz Świetlicy środowiskowej 
w Opatówku. 

Rozgrywki stały na najwyższym poziomie, 
a szczególne emocje towarzyszyły meczom KS Opa-
tówek. O godzinie 17:00, po zakończeniu ostatniego 
meczu, odbyło się uroczyste zakończenie turnieju, 
którego dokonali: Andrzej Dolny Wicestarosta Powiatu 
Kaliskiego oraz Krzysztof Dziedzic i Piotr Stasiak - 
koordynatorzy turnieju. Wszystkim darczyńcom i spon-
sorom turnieju zostały wręczone specjalne podzię-
kowania, a byli wśród nich: Karol Andrzejak, Marcin 
Bartosik, Piotr Kobierski, Artur Szymczak, Jutrzenka 
Colian SA Jan Kolański, Firma M3 Meble Krzysztof 
Wyrembski, M&M Dachy Michał Waszak. 

Następnie dokonano sportowego podsumo-
wania, wręczenia dyplomów, pucharów i statuetek. 
Każda drużyna otrzymała pamiątkowe dyplomy oraz 
okazałe puchary. 
 

A oto wyniki turnieju:
I miejsce: Widzew Łódź
II miejsce: Pelikan Łowicz 
III miejsce: KKS Kalisz 
IV miejsce: KS Opatówek 
V miejsce: Chrobry Głogów 
 

Statuetkami wyróżnieni zostali:
najlepszy bramkarz - Michał Bach z KS Opatówek 
najlepszy strzelec - Dominik Jezierski z KS Opatówek 
najlepszy piłkarz - Adrian Biniecki z Chrobrego Głogów 
wyróżniający się bramkarz - Kacper Sradomski KKS 
Kalisz 
 

Ostatnim punktem sobotniego spotkania była niespo-
dzianka, bowiem organizatorzy, dzięki bogatym sponso-
rom, przekazali najmłodszym kibicom upominki. 
Uroczystego przekazania, w obecności wszystkich 
klubów i piłkarzy, dokonali: z ramienia Stowarzyszenia - 
Piotr Stasiak oraz Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic, 
Wicestarosta Kaliski Andrzej Dolny, Przewodniczący 
Rady Gminy Paweł Bąkowski, Przewodnicząca Komisji 

Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Marlena Kiermas-
Gruszka. W ten sposób blisko 200 dzieci oraz 
młodzieży, którzy kibicowali drużynom, otrzymali bogate 
paczki ze słodyczami firmy Jutrzenka oraz specjalnie 
wykonanymi na turniej okolicznościowymi koszulkami 
i czapkami Stowarzyszenia "Fanatycy Widzewa". 
Dodatkowo, dla świetlicy środowiskowej w Opatówku 
oraz Domu Dziecka w Liskowie - oprócz paczek - 
przekazane zostały komplety piłek. 
 

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

WIADOMOŚCI BIBLIOTECZNE 
 

Ferie w bibliotece 
W tegoroczne ferie udało nam się zabrać grupę

najaktywniejszych czytelników na nietypową wycieczkę
do kaliskiego teatru. Tym razem nie na przedstawienie, 
ale żeby zobaczyć teatr od kuchni, a raczej zza kulis. 
Panie z obsługi widowni oprowadziły nas po zaka-
markach niedostępnych zwykłemu widzowi na co dzień.
Oglądaliśmy garderoby aktorów i weszliśmy na drugi 
balkon przeznaczony zwykle dla obsługi technicznej. 
Sporo radości wywołało także wejście na scenę. Nasi 
młodzi czytelnicy dowiedzieli się jak wiele osób pracuje 
w teatrze i jak każda z tych osób jest ważna i jaką
odpowiedzialną ma pracę. Mamy nadzieję, że wśród 
dzieciaków rosną teatromani. 

Drugie spotkanie w czasie ferii zimowych odbyło
się w czytelni naszej biblioteki, 23 stycznia 2013 r. 
Przyszło wówczas aż szesnaścioro dzieci, które chciały
pobyć razem w bibliotece. Najpierw opowiadaliśmy 
sobie o tych książkach, które lubimy najbardziej, bo 
zrobiły na nas wielkie wrażenie i wciąż je pamiętamy, 
potem próbowaliśmy zilustrować te nasze ulubione 
opowieści, a na koniec świetnie się razem bawiliśmy. 
Układaliśmy puzzle, budowaliśmy wieże z klocków, 
graliśmy w gry planszowe. Sporo uciechy dała nam 
także zabawa w pięknie ośnieżonym parku. Cieszymy 
się, że dzieci tak licznie i chętnie odwiedzają naszą
bibliotekę.

"Pasjonowanie codzienności" 
W ramach uczestnictwa w II Rundzie Programu 

Rozwoju Bibliotek nasza placówka wzięła udział
w konkursie prowadzonym przez Akademię Rozwoju 
Filantropii w Polsce i zgłosiła projekt o oryginalnym 
tytule "Pasjonowanie codzienności". Pierwszym z działań
były warsztaty fotograficzne pt. "Świat w obiektywie 
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aparatu" z Małgorzatą Pecold, które odbyło się 31 
stycznia br. w czytelni naszej biblioteki. Po warsztatach 
wiemy, że wiele osób z naszego środowiska lubi robić
zdjęcia. Jedni robią to całkiem amatorsko, inni bardziej 
profesjonalnie, ale wszyscy z ogromną pasją. Cieszymy 
się, że w naszej bibliotece udało się stworzyć okazję do 
spotkania tej sporej grupy lokalnych pasjonatów 
fotografii. W ramach projektu "Pasjonowanie codzien-
ności" planujemy także kolejne niecodzienne przedsię-
wzięcia. W sobotę 16 lutego o godz. 15:00 w naszej 
bibliotece odbyły się warsztaty dla kronikarzy z Ochot-
niczych Straży Pożarnych oraz innych osób piszących 
lub chcących pisać kroniki. 

W marcu kolejne inicjatywy, również bardzo 
atrakcyjne. Tym razem dla miłośników podróży i moto-
ryzacji. W kwietniu planujemy rajd rowerowy połączony 
z ogniskiem i warsztatami na temat eksploatacji rowerów; 
w maju - wyprawę do Cegielni w Cieni Pierwszej, gdzie 
będzie można zwiedzić zakład, zobaczyć unikalną
kolejkę przemysłową i spróbować swoich sił w lepieniu 
z gliny. 

Natomiast w czerwcu planujemy plener 
historyczny - spotkanie w Wikingami. Wszystkich zain-
teresowanych zachęcamy do odwiedzania naszej strony 
www.biblioteka.opatowek.pl oraz do polubienia nas na 
Facebooku: Biblioteka Opatówek. 
 

Małgorzata Matysiak 
 
Kurs komputerowy 

W grudniu 2012 i styczniu 2013 roku odbył się
kurs podstaw obsługi komputera i Internetu dla 
dorosłych. Kurs składał się z pięciu 2-3 godzinnych 
spotkań i uczestniczyło w nim w sumie 10 osób, 
mieszkańców Sierzchowa i Rajska. Uczestnicy zapoznali 
się m.in. z podstawowymi czynnościami związanymi 
z obsługą komputera, nauczyli się pisać teksty, 
wyszukiwać informacji w Internecie, korzystać z czatów 
i komunikatorów, robić zakupy i załatwiać rozmaite 
sprawy życia codziennego on-line. Zainteresowanie 
wzbudziła także informacja o możliwości uzyskania 
bezpłatnego dostępu do Internetu Aero 2. Na zakoń-
czenie wszyscy otrzymali stałe zaproszenie do biblioteki 
w Opatówku, gdzie można bezpłatnie korzystać
z komputerów i Internetu, wypożyczyć książki na ten 
temat oraz, w razie potrzeby, uzyskać praktyczną pomoc 
bibliotekarek w sprawach związanych z korzystaniem 
z komputerów i Internetu. Zajęcia odbywały się w pra-
cowni komputerowej filii Szkoły Podstawowej w Sierz-

chowie. Dziękujemy dyrekcji Szkoły Podstawowej 
im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku i gronu 
pedagogicznemu Szkoły Podstawowej w Opatówku filii 
w Sierzchowie za udostępnienie pracowni oraz 
p. Sylwestrowi Cichemu za pomoc w organizacji kursu. 

Kurs prowadziła p. Małgorzata Judasz z Gmin-
nej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówki, 
która jest "latarniczką" Polski Cyfrowej Równych Szans 
(PCRS). Jest to ogólnopolska akcja prowadzona przez 
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji i Stowarzyszenie 
"Miasta w Internecie", polegająca na wprowadzaniu 
w świat komputerów i Internetu osób dorosłych, 
szczególnie tych, którzy ukończyli 50 lat. Wszystkie 
zajęcia prowadzone przez latarników PCRS są
bezpłatne dla uczestników. Jeśli znajdą się chętni, 
przeprowadzimy kolejne takie kursy. 
 
Warsztaty kronikarskie 

16 lutego br. w naszej bibliotece odbyło się
spotkanie strażaków-ochotników prowadzących kroniki 
swoich jednostek. Przyjechało 39 kronikarzy "praktyku-
jących" jak i tych, którzy dopiero zamierzają podjąć się
tego zadania. Wśród nich było 11 osób z gminy 
Opatówek, 18 z innych gmin powiatu kaliskiego i 10 
gości z innych powiatów, w tym z Lubonia pod Pozna-
niem i Trębaczowa w pow. kępińskim. Reprezentowali 
30 jednostek. 

Gości powitał druh Bogdan Marszał, Prezes 
Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP w Opatówku 
i jednocześnie członek Zarządu Oddziału Powiatowego 
Związku OSP w Kaliszu. Spotkanie prowadziła
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Małgorzata Judasz, przedstawicielka biblioteki w Opa-
tówku oraz druh Bogdan Siwiński z OSP w Roztoce. 
W pierwszej części rozmawialiśmy o różnych typach 
kronik, o tematach, które mogą, a nawet powinny być
opisywane w kronikach strażackich, o tym jak budować
poprawne i ciekawe wpisy oraz w jaki sposób dobierać
i opisywać ilustracje. Sporo czasu poświęciliśmy dyskusji 
o postawie kronikarza, jego etyce i odpowiedzialności za 
słowo pisane. Próbowaliśmy sformułować porady "na 
początek" dla kronikarzy oraz ostrzec przed najczęściej 
popełnianymi błędami. Goście biblioteki dowiedzieli się
także o wsparciu jakiego udziela kronikarzom Zarząd
Główny Związku OSP RP i zarządy wojewódzkie: 
kursach dla opiekunów izb pamięci i kronikarzy OSP, 
wojewódzkich i ogólnopolskich konkursach i przeglądach 
kronik OSP oraz Klubie Kronikarza. 
W trakcie spotkania była okazja do przejrzenia kilku 
kronik przywiezionych przez gości, w tym 6 tomów 
kroniki OSP w Roztoce. Przy oglądaniu kronik pojawiały
się konkretne pytania, rady i uwagi. Zaprezentowano 
także książki i inne wydawnictwa o tematyce pożarniczej 
ze zbiorów biblioteki w Opatówku: od książeczek dla 
dzieci po publikacje naukowe dla badaczy. Spotkanie 
stanowiło część projektu biblioteki w Opatówku pt. 
"Pasjonowanie codzienności” finansowanego przez 
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach 
Programu Rozwoju Bibliotek w konkursie "Aktywna 
Biblioteka”. Dziękujemy druhowi Bogdanowi Marszałowi 
za pomoc w organizacji spotkania oraz wszystkim, 
którzy udzielili nam wsparcia medialnego i pomogli 
dotrzeć do druhów-kronikarzy z informacją o spotkaniu. 
Cieszymy się z dużego zainteresowania tematem. 
Po raz kolejny okazało się, że ze strażakami warto 
współpracować, bo zawsze można liczyć na pozytywny 
odzew i dobre efekty. 
 

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

WIADOMOŚCI SZKOLNE 
 
PRZEDSZKOLE W OPATÓWKU 
 
Choinka i bal karnawałowy 

Tradycyjnie w grudniu, każda z grup przedszkol-
nych pod kierunkiem wychowawczyni przygotowała
występy artystyczne, czyli tzw. Choinkę. Dzieci zapre-
zentowały swoje umiejętności wokalne i recytatorskie. 

Po nagrodzonych brawami występach, Św. Mikołaj 
rozdał upominki małym artystom. Następnie dzieci udały
się na słodki poczęstunek przygotowany przy współ-
pracy z rodzicami oraz wykonały z rodzicami ozdoby 
choinkowe. 

10 stycznia br. odbył się w przedszkolu bal 
karnawałowy. Dzieci w tym dniu przebrały się za ulu-
bione postaci z bajek. Przedszkolaki z dumą prezento-
wały swoje stroje, wesoło bawiły się w rytm karnawa-
łowej muzyki. Nie zabrakło wspaniałych konkursów, 
atrakcyjnych nagród i słodyczy. 
 
Wyjazd do akademii czekolady 

9 stycznia br. dzieci z naszego przedszkola 
gościły w kaliskiej pijalni czekolady. Grupa "Mrówki" 
wraz z wychowawczynią p. Moniką Kozłowską uczestni-
czyła w warsztatach czekoladowych. 

Przedszkolaki poznały etapy powstawania 
czekolady, dowiedziały się jak wygląda drzewo kaka-
owca. Dzieci degustowały gorącą czekoladę. Przebrane 
w specjalne stroje samo-dzielnie wykonały czekoladowe 
lizaki. Po zakończonej pracy otrzymały pamiątkowe 
dyplomy. Pełne wrażeń powróciły do przedszkola. 
 
Spotkanie z funkcjonariuszami policji 

Wychowawczynie najstarszych grup przedszkol-
nych: p. Zdzisława Pawliczak i p. Monika Kozłowska 
zaprosiły do przedszkola funkcjonariuszy KMP z Kalisza. 
Zaproszeni goście opowiedzieli dzieciom o swojej pracy 
oraz zaprezentowali mundury policyjne i niezbędne 
wyposażenie policjanta w codziennej pracy. Dzieci 
oglądały wszystko z zaciekawieniem, bardzo chętnie 
przymierzały czapki policyjne. Funkcjonariusze policji 
przypomnieli także o podstawowych zasadach bezpie-
czeństwa, których należy przestrzegać. Goście podaro-
wali przedszkolakom wspaniałe malowanki i książeczki. 
Jednak największą atrakcją okazało się zwiedzanie 
radiowozu policyjnego i włączenie sygnału. Za miłą 
wizytę dzieci zaśpiewały gościom piosenkę i wręczyły
podziękowania. Spotkanie z funkcjonariuszami policji 
z pewnością na długo pozostanie w pamięci przedszko-
laków. 

 
********** 

 
SZKOŁA PODSTAWOWA W OPATÓWKU 
 
Jasełka 

21 grudnia 2012 roku odbyły się w naszej szkole 
Jasełka upamiętniające narodziny Jezusa Chrystusa. 
Przedstawienie przygotowali uczniowie klas drugich pod 
czujnym okiem swoich wychowawczyń: p. Marii Pogo-
rzelec, p. Ali Lintner oraz p. Agnieszki Kaźmierczak. 
Przygotowania do występu trwały długo, tym bardziej, że
w przedstawieniu wystąpili wszyscy uczniowie klas 
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drugich i każde z dzieci miało w tym dniu swoje "pięć 
minut". W przygotowaniach pomagali również rodzice, 
którzy angażowali się w projektowanie strojów i pomoc 
przy sprzęcie nagłaśniającym - za co serdecznie 
dziękujemy. Całość została perfekcyjnie przygotowana. 

Radosny śpiew kolęd i pastorałek wprowadził wszystkich 
w wyjątkowy nastrój, a bożonarodzeniowe przesłanie 
płynące z przepięknego występu małych artystów 
podbiło serca publiczności - czyli całej społeczności 
szkolnej jak również zaproszonych gości: Wójta Gminy 
Opatówek p. Sebastiana Wardęckiego, Przewodniczą-
cego Rady Gminy p. Pawła Bąkowskiego, dyrektora 
gimnazjum p. Jolanty Pokojowej, przewodniczącej rady 
rodziców w szkole filialnej w Sierzchowie p. Barbary 
Nowakowskiej oraz wszystkich przybyłych emeryto-
wanych pracowników szkoły. Występ uczniów był też
okazją do wzajemnego składania życzeń.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
8 stycznia 2013 roku uczniowie klasy I b: Mela-

nia Bugajna, Kaja Woźniak i Jan Gadera w ramach 
zamkniętych akcji szkolnych zbierali pieniądze z myślą
nie tylko o dzieciakach, ale i osobach w jesieni życia. 

Uczniowie, nauczyciele, rodzice i osoby odwiedzające 
szkołę chętnie wrzucali do puszek datki. Udało się pobić
rekord, gdyż zebrano kwotę 1324 zł i 84 gr. 13 stycznia 
na ulice Opatówka wyszło 8 wolontariuszy z podsta-
wówki - były to uczennice klas czwartych: Klaudia 
Dworniak, Julia Judasz, Nikola Kasprzycka, Zuzanna 
Kaźmierczak, Justyna Namysł, Zuzanna Stankiewicz, 
Katarzyna Szafirowicz i Olga Werner. Wynik jest 
imponujący i wyniósł 4431 zł 38 gr, choć jest to kwota 
trochę mniejsza niż w poprzednim roku. Jednak ogólna 
kwota zebrana przez uczniów szkoły w obu akcjach jest 

zbliżona do ubiegłorocznej. Dziękujemy wszystkim, 
którzy otworzyli serca i portfele wrzucając pieniądze do 
puszek. Gorąco również dziękujemy rodzicom, którzy 
okazali gościnność, dzięki której mogliśmy się ogrzać
i oczywiście także napić gorącej herbaty. Koordynatorem 
i opiekunem obu akcji była p. Iwona Walczak. 
 
W baśniowym świecie baletu 

Magię świąt, ich urok i niecodzienną atmosferę
mogli poczuć jeszcze - w pewien styczniowy dzień -
uczniowie Szkoły Podstawowej w Opatówku, którzy, jak 
za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, przenieśli się
w świat baśni, czarów, muzyki i tańca. A wszystko to za 
sprawą baletu Piotra Czajkowskiego "Dziadek do 
Orzechów", który uczniowie (w większości członkowie 
szkolnego koła polonistycznego) mieli okazję podziwiać
na deskach Teatru Wielkiego w Poznaniu. Spotkanie 
z baletem było dla większości z nich czymś nowym 
i dlatego z ogromnym zainteresowaniem przyglądali się
popisom młodych wykonawców. Z chęcią przenieśli się
wraz z Dobrą Wróżką do bajkowej Krainy Śniegu, gdzie 
Śnieżynki wirowały w rytm melodyjnego walca, by za 
moment znaleźć się w wiosennej Krainie Kwiatów. 

Tu z kolei podziwiano cały ogród i jego bajkowych 
mieszkańców - duszki kwiatów hiszpańskich, arabskich, 
chińskich i rosyjskich. Przepiękne barwne kostiumy, 
cudowna choreografia, a przede wszystkim ponadcza-
sowa muzyka Piotra Czajkowskiego pozwoliły przeżyć
widzom niezapomniane chwile, które z pewnością na 
długo pozostaną w ich pamięci. 

Duże zainteresowanie wzbudził też wśród 
uczniów sam budynek Teatru Wielkiego. Podziwiali jego 
architekturę, wnętrza, zachwycali się eleganckimi 
lożami, salą lustrzaną, a podczas antraktu przechadzali 
się po przepięknym foyer poznańskiej opery. Dobrze, że
są wśród uczniów opatóweckiej podstawówki tacy, 
którzy pragną poznawać różne gatunki sztuki, również
tej wysokiej, a do takiej z całą pewnością balet należy. 
Naprawdę warto! 

Pełni wrażeń i emocji, udaliśmy się jeszcze na 
krótki spacer po poznańskich uliczkach, by dotrzeć do 
Rynku Starego Miasta. Mieliśmy nadzieję, że uda nam 
się zobaczyć tam symbol Poznania - trykające się
koziołki. Niestety, spóźniliśmy się nieco i tym razem 
koziołki zdążyły schować się przed nami w ratuszowej 
wieży. To nic. Obiecaliśmy sobie, że odwiedzimy 
jeszcze nie raz gościnny gród nad Wartą.
Beata Frydrychowicz 
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GIMNAZJUM W OPATÓWKU 
 
Konkurs fryzjerski 

We wtorek, 29 stycznia 2013 roku w Gimnazjum 
im. Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku odbył się
konkurs fryzjerski, adresowany do uczniów klas III. 
Konkurencja polegała na upięciu fryzury wieczorowej. 

W konkursie wzięło udział 8 drużyn dwuosobowych 
w składzie: fryzjer+model. Na wykonanie fryzury uczest-
nicy mieli wyznaczony czas 80 minut. Efekty pracy 
uczniów oceniła specjalnie w tym celu powołana 
komisja, składająca się z pani dyrektor oraz nauczycieli. 
Ogłoszenie wyników nastąpiło podczas apelu szkolnego. 
I miejsce zdobyła Daria Kaźmierczak z klasy IIId, której 
modelem była Dominika Szymczak (kl. IIId). II miejsce 
zajęła Aleksandra Pawlak z klasy IIIe - modelka 
Weronika Humelt (kl. IIIe). 

Nagrodzone uczennice zostały uhonorowane 
koronami oraz wyróżnione dyplomami. Będą reprezen-
tować naszą szkołę w dalszym etapie konkursu, który 
odbędzie się dnia 11.03.2013 roku w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Kaliszu. Pozostali uczest-
nicy otrzymali pamiątkowe dyplomy: Magdalena Cie-
sielska (lIIa), Dagmara Ciebień (IIIa), Daria Stępień
(IIIa), Justyna Chudaś (IIId), Oliwia Olszewska (IIIe), 
Aleksandra Karpisiewicz (IIIe). Uczennice biorące udział
w konkursie profesjonalnie wykonały zadanie, wybór 
zwycięzców okazał się niełatwy. Wszystkie fryzury były
równie piękne i wykonane na wysokim poziomie. 
Konkurs wzbudził duże zainteresowanie społeczności 
szkolnej, stąd planujemy, aby wydarzenie to zostało
wpisane na stałe w kalendarz imprez szkolnych. 
 

Anna Nowińska, Anna Nowacka 
 
Spotkanie w Berlinie 

Każde kolejne spotkanie z partnerami programu 
Comenius "Tęcza nad Europą" przybliża uczestnikom 
kulturę, tradycję i historię kraju goszczącego. Szósty już
wyjazd gimnazjalistów z Opatówka był niebywałą okazją
do poznania realiów panujących w ojczyźnie naszych 
zachodnich sąsiadów. W spotkaniu w Berlinie uczest-
niczyły 2 nauczycielki oraz 4 uczennice, które miały
możliwość zamieszkania z rodzinami swoich niemieckich 
koleżanek i przyjrzenia się życiu codziennemu "od 
podszewki". Program wizyty był napięty. Pierwszego 
dnia goście zostali powitani występami artystycznymi, 
mieli możliwość obserwowania lekcji, zwiedzali budynek 
szkoły oraz najbliższą okolicę. Kolejnego dnia uczniowie 

8 krajów partnerskich wzięli udział w zawodach 
sportowych. Podzieleni na drużyny zmagali się
z zadaniami zręcznościowymi przygotowanymi przez 
nauczycieli w-f. Po tradycyjnym niemieckim obiedzie - 
carrywurst z gazowanym napojem jabłkowym, przyszedł
czas na spacer po zachodniej części miasta oraz wizytę
w ZOO. Do innych atrakcji, które na długo pozostaną w
pamięci uczestników spotkania w Berlinie należały: 
wizyta w siedzibie niemieckiego rządu, zwiedzanie 
Bramy Brandenburskiej, wycieczka do Poczdamu - 
stolicy Brandenburgii, zwiedzanie muzeów. Miłym, 
integracyjnym punktem programu była prezentacja 
narodowych hymnów, wspólny udział uczniów w quizie 
dotyczącym poszczególnych krajów oraz dyskoteka 
zorganizowana na pożegnanie gości. 

Wrażenia z pobytu w Berlinie motywują
nauczycieli z Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów 
w Opatówku do precyzyjnego przygotowania wizyty 
partnerów projektu w naszej miejscowości już na 
początku marca bieżącego roku. Przed nami ogromne 
wyzwanie. Jako gospodarze będziemy musieli zadbać
o zapewnienie miejsc noclegowych uczniom i nauczy-
cielom, zorganizowanie zajęć w szkole, pieszej 
wycieczki po Opatówku i wyjazdów poza obręb gminy, 
zapewnienie komfortowego dojazdu z lotniska i na 
lotnisko. 

Dyrekcja oraz nauczyciele szkoły zwracają się
z gorącą prośbą do wszystkich Państwa, którzy 
w jakikolwiek sposób mogliby pomóc w organizacji tej 
szczególnej wizyty. 
 

Anna Marszał Olejnik 
 

********** 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHEŁMCACH 
 
Świąteczny okres w szkole 

6 grudnia 2012 roku do szkoły w Chełmcach 
zawitał Św. Mikołaj z workiem prezentów. Dzieci już od 
samego rana wypatrywały niecodziennego gościa. 
Mikołaj obdarował uczniów klasy 2 upominkami, które 
sprawiły im dużo radości. Uczniowie zrobili sobie zdjęcie 
na pamiątkę tego długo oczekiwanego wydarzenia. 

Uczniowie z naszej szkoły wykonali, pod kierun-
kiem p. T. Drytkiewicz, 150 kart świątecznych i przeka-
zali je chorym przebywającym w okresie świąt w Szpi-
talu Specjalistycznym Chorób Płuc w Wolicy. We wtorek 
18 grudnia 2012 roku uczennice z naszej szkoły: 
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A. Kaleta, K. Banach, K. Ostrowska, N. Bora pod kierun-
kiem nauczyciela muzyki p. D. Pyrka przygotowały
wspaniały koncert kolęd dla podopiecznych Ośrodka 
Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego "Tęcza" w Wolicy. 
Tym samym podarowały piękny prezent płynący z głębi 
serca i wprowadziły zebranych na koncercie gości 
w świąteczny i refleksyjny nastrój. 

W piątek, 4 stycznia uczniowie z klasy VI 
przygotowali pod kierunkiem p. Teresy Drytkiewicz 
występ przybliżający nam historię narodzenia Jezusa 
oraz przedstawili wartości i normy moralne, jakimi 
powinniśmy kierować się w naszym życiu. 

Szkolne koło Caritas zorganizowało akcję zbiórki 
paczek świątecznych dla wychowanków Domu Dziecka 
w Kaliszu. W akcję aktywnie włączyli się uczniowie 
i wychowawcy. Koordynatorem akcji na terenie naszej 
szkoły była opiekunka szkolnego koła PCK - p. T. Dryt-
kiewicz wraz z członkiniami koła. 

W sobotę, 5 stycznia br. odbyła się zabawa 
karnawałowa zorganizowana przez radę rodziców. Tego 
dnia sala gimnastyczna w naszej szkole zamieniła się
w salę balową, gdzie przy dźwiękach radosnej muzyki 
nasi uczniowie mogli zaprezentować swoje umiejętności 
taneczne. Wszyscy świetnie się bawili. 
 
"Autochodzik" dla oddziałów przedszkolnych 

W czwartek, 20 grudnia 2012 roku naszą szkołę 
odwiedził p. Sławomir Chrzanowski z Wojewódzkiego 
Ośrodka Ruchu Drogowego w Kaliszu. Podarował on 
piękne prezenty dla dzieci z oddziałów przedszkolnych. 

Są nimi zestawy edukacyjne "Autochodzik" oraz 
"Serduszko na drogę". Dzieci otrzymały również opaski 
i naklejki odblaskowe oraz zawieszki z logo WORD-u. 

Mamy nadzieję, że wszystkie te prezenty przyczynią się
do podniesienia świadomości, bezpieczeństwa, wiado-
mości i umiejętności w czasie uczestnictwa dzieci 
w ruchu drogowym. 
 
Konkurs recytatorski 

5 grudnia 2012 roku odbył się X Wewnątrz-
szkolny Konkurs Recytatorski dla uczniów klas 1-3. 
W konkursie wzięło udział 14 uczniów z najmłodszych 
klas. Uczniowie zaprezentowali wiersze o tematyce 
jesiennej oraz wiersze propagujące zdrowy tryb życia. 
Wśród uczestników zostali wybrani najlepsi recytatorzy, 
którzy zdobyli następujące miejsca na podium: 
1. Kuba Welke - klasa 3 
2. Katarzyna Kaleta - klasa 2 
3. Weronika Rosińska - klasa 2 
Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz drobne 
upominki. Wszystkim biorącym udział serdecznie 
gratulujemy. 
 
Konkurs języka angielskiego 

Sukcesem zakończył się udział drużyny repre-
zentującej naszą szkołę w Gminnym Konkursie Języka 
Angielskiego. Skład zwycięskiego zespołu tworzyły: 
Maria Krygier, Patrycja Krasnowska i Joanna Cofalska. 

Duże słowa podziękowania za organizację konkursu 
oraz przygotowanie uczennic należą się p. Annie 
Kornackiej-Paszek i p. Joannie Kościańskiej. Zespół
będzie reprezentował szkołę podczas Finału Powiato-
wego, który odbędzie się 11 marca 2013 r. w Kaliszu. 
Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Opatówek 
p. Sebastian Wardęcki. Wyniki konkursu: 
1 miejsce - Szkoła Podstawowa, Chełmce 
2 miejsce - Szkoła Podstawowa, Tłokinia Wielka 
3 miejsce - Szkoła Podstawowa, Rajsko 
Mistrz gramatyki: Maria Krygier, Chełmce 
Mistrz słówek: Jakub Strzałka, Rajsko 
 
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły wzięli 
udział w zbiórce pieniędzy na rzecz Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Wolontariuszkami XXI finału
WOŚP zostały w tym roku: Maria Krygier, Katarzyna 
Tułacz i Zuzanna Banach Zebrana kwota została
wpłacona do Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej. 
Celem tegorocznego finału WOŚP jest ratowanie życia 
dzieci i godna opieka medyczna dla seniorów. Pieniądze 
uzyskane ze zbiórki na rzecz WOŚP przeznaczone 
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zostaną na wsparcie terapii noworodka i niemowlaka 
oraz na wyposażenie w sprzęt szpitali geriatrycznych 
i zakładów opiekuńczo-leczniczych. Podziękowania 
kierujemy wszystkim ofiarodawcom za życzliwość 
i wsparcie zbiórki pieniędzy na rzecz WOŚP. 
 

Dyrektor Zespołu Szkół w Chełmcach 
Tomasz Mikucki 

 
********** 

 
ZESPÓŁ SZKÓŁ W RAJSKU 
 
Edukacja globalna 

W okresie od września do grudnia 2012 r. 
p. Małgorzata Burdelak wzięła udział w kursie z zakresu 
edukacji globalnej "Globalizacja a edukacja globalna 
w szkole". Kurs był realizowany w ramach projektu nr 
694/2012 "Edukacja globalna w szkolnych projektach 
edukacyjnych - kontynuacja", współfinansowany w ra-
mach programu polskiej pomocy rozwojowej MSZ RP 
2012. Kurs przeznaczony był dla dyrektorów i nauczy-
cieli różnych przedmiotów na wszystkich etapach 
edukacyjnych, którzy są zainteresowani realizacją
tematyki edukacji globalnej na poziomie podstawowym, 

ale i rozszerzonym (wykraczającym ponad wymagania 
podstawy programowej kształcenia ogólnego). Zapozna-
wał nauczycieli z ideą i zasadami edukacji globalnej oraz 
przedstawiał możliwości realizowania działań z zakresu 
edukacji globalnej w szkole. Umożliwiał nabycie prak-
tycznych umiejętności wykorzystania w edukacji glo-
balnej różnorodnych narzędzi edukacyjnych (zdjęć,
filmów, gier dydaktycznych). Przygotował nauczycieli do 
planowania i realizacji inicjatyw oraz projektu eduka-

cyjnego z zakresu edukacji globalnej z uczniami 
w Tygodniu Edukacji Globalnej. Zadaniem kończącym 
udział w kursie było napisanie projektu gimnazjalnego 
z zakresu edukacji globalnej. Nasz projekt napisany 
przez panie Małgorzatę Burdelak i Ewę Cichorek 
otrzymał wyróżnienie, a tym samym szkoła została
odznaczona certyfikatem Szkoły Globalnej. Dodatkowo 
otrzymaliśmy materiały edukacyjne z zakresu ww. 
zagadnień oraz nagrody rzeczowe - komplet instru-
mentów muzycznych z krajów światowego południa. 

Głównym celem projektu jest kształtowanie 
postaw wyrównania rozbieżności i nierówności pomię-
dzy ludźmi, dostrzeganie problemów bytowych innych 
ludzi, ukazanie wpływu jednostki na globalny proces 
głodu. Jednym z założeń naszego projektu było
przeprowadzenie warsztatów plastyczno-technicznych, 
na których gimnazjaliści mieli okazję przetwarzać we 
własnym zakresie rzeczy przeznaczone do wyrzucenia: 
np. plastikowe butelki na pojemniki na długopisy, itp. 
Dzięki takim zajęciom młodzież zrozumie potrzebę
przetwarzania surowców wtórnych. 
 
Małgorzata Burdelak 
 
Wizyta w teatrze 

Jednym z elementów realizacji podstawy progra-
mowej z języka polskiego jest uczestnictwo młodych 
ludzi w wydarzeniach kulturalnych. Wizyta w teatrze to 
najlepszy sposób na udział w życiu kulturalnym. Ucznio-
wie naszego gimnazjum mieli okazję obejrzeć w styczniu 
spektakl "Szalone nożyczki", który jest świetną zabawą
interaktywną. Atrakcyjność sztuki polega na tym, że
realizatorzy i wykonawcy zawsze sytuują akcję sztuki "tu 
i teraz", aby widzowie mogli rozpoznawać w przedsta-
wieniu specyfikę swojego miasta. Umiejscowienie 
lokalne jest ważne dlatego, że publiczność staje się
współwykonawcą spektaklu i ma swój udział w rozwią-
zywaniu kryminalnej zagadki. Nasi uczniowie brali 
bardzo czynny udział w akcji, niektórzy, odważniejsi, 
zostali zaproszeni na scenę, by wspólnie z aktorami 
rozwiązywać zagadkę. Ten interaktywny teatr dzięki 
zaangażowaniu widzów każdorazowo ma inny przebieg, 
im bardziej da się wciągnąć w zabawę, tym większą
frajdę będzie mieć z pobytu w teatrze, a młodzież po 
takim przedstawieniu chętniej kolejny raz odwiedzi teatr. 
 

Małgorzata Burdelak 
 
Bezsenność w Rajsku... 

14 grudnia 2012 r. w Zespole Szkół w Rajsku, 
klasa I gimnazjum przygotowała sobie niecodzienny 
prezent mikołajkowy - "nockę w szkole", która miała być
maksymalnie bezsenna i absolutnie nieszkolna. Pani 
Dyrektor Honorata Wolniaczyk zaakceptowała pomysł,
a nad naszą bezpieczną bezsennością odważyły się
czuwać: wychowawczyni p. Agnieszka Kowalska i mama 
jednej z uczennic p. Katarzyna Glapa. O godzinie 18:00 
wszyscy zebraliśmy się w szkole, oczywiście z biwako-
wym ekwipunkiem. Należało też posiadać bilet wstępu w 
postaci dobrego humoru, życzliwości i chęci przyjaznej 
zabawy. O 18:30 nastąpiło przygotowanie wspólnej 
kolacji, a potem obejrzeliśmy film pt. "Trzy metry nad 
niebem". Następnie zaplanowaliśmy rozegrać klasowy 
mecz w siatkówkę. Nie powstrzymało nas nawet to, że
sala została już świątecznie udekorowana na jasełka. 
Odbijaliśmy piłkę na wolnej połowie sali, dyscyplinując
sportowe emocje tak, by dekoracja w niczym nie 
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ucierpiała. Potem bawiliśmy się w chowanego, obowiąz-
kowo wyłączając wszystkie światła. Szkolne korytarze 
przypominały nieco scenografię do filmu grozy, ale 
przecież o to chodziło! W czasie zabawy odwiedziła nas 
pani dyrektor, a ponieważ było to spotkanie mikołaj-
kowe, obdarowała wszystkich słodkimi i owocowymi 
prezentami - dziękujemy! 

O północy zmierzyliśmy swoje wokalne talenty, 
urządzając karaoke. Mieliśmy nawet wyłonić klasowego 
mistrza w tej dziedzinie, ale świetna zabawa okazała się
dla wszystkich wystarczającą nagrodą i nikt nie miał
ochoty na rankingi. Po północy rozpoczęły się klasowe 
pogaduchy. To był zaskakująco dobry pomysł. Daliśmy 
sobie wzajemnie jedyną, i być może niepowtarzalną,
chwilę szczerości. Wyjątkowa "chwila" potrwała niemal 
do 3 nad ranem. Mimo późnej godziny nie czuliśmy 
znużenia, tylko chęć na wspólną zabawę do białego 
rana. W dowód znakomitego samopoczucia, założyliśmy 
się z naszą panią o czekoladę, że wytrwamy bez snu do 
6:00. I tak, pewni sukcesu, postanowiliśmy zagrać
w gorące krzesła lub ciepłe, jak mówią niektórzy 
spokojniejsi amatorzy tej zabawy. Ostatnią propozycją
spotkania był film "Knowing", zakończenia którego nie 
zobaczyli nawet najwytrwalsi. 

Zaplanowana na 8:00 pobudka barbarzyńsko 
przerwała błogi sen. Przy porannej toalecie porusza-
liśmy się dosyć niemrawo, ale przyrządzanie śniadania 
poszło już żwawiej. Potem pakowanie, sprzątanie 
i docierająca powoli świadomość przegranej czekolady, 
a tak niewiele brakowało, może godzina, może nawet 
mniej. Gdy przyjechali po nas rodzice wyglądaliśmy 
prawie rześko, bez śladu porażki, czy zmęczenia. 

A mówiąc zupełnie serio, nie czuliśmy się przegrani, 
może trochę zmęczeni, lecz na pewno uradowani 
spotkaniem. 
 

Katarzyna Kopeć

Jasełka 
Corocznie w naszej szkole odbywają się jasełka 

bożonarodzeniowe. W tym roku scenariusz przedsta-
wienia nosił tytuł "Betlejem to my sami". Zostały w nim 
połączone elementy biblijne ze współczesnym modelem 
obchodzenia świąt Bożego Narodzenia. Jasełka nawią-
zywały treścią do współczesności, opowiadały o zagu-
bieniu w codziennej krzątaninie oraz poszukiwaniu 
dobra i miłości. Zwracały uwagę na okazywanie miłosier-
dzia i dobroci ludziom bezdomnym, biednym. Dodat-
kowy talerz na wigilijnym stole to nie jest pusty symbol, 
lecz przypomnienie o osobach potrzebujących naszego 
wsparcia i pomocy. Oprócz choinki, prezentów i wielu 
dań na stole ważniejsze są uczucia towarzyszące 
wszystkim, którzy dzielą się opłatkiem. Sytuacje życia 
codziennego zostały doskonale wplecione w wydarzenia 

Betlejemskiej Nocy, gdzie nie zabrakło przebudzenia 
pasterzy w środku nocy przez anioły i obwieszczenia im 
radosnej nowiny, czy pokłonu trzech Mędrców ze 
Wschodu. 

Kolędy i świąteczne piosenki przygotowane 
przez p. Damiana Pyrka i p. Agatę Wegner wprowadziły
wszystkich w nastrój Bożego Narodzenia i zachęciły, by 
przeżyć je głęboko. Przedstawienie można było
zobaczyć w naszej szkole oraz w niedzielę przed Wigilią
w kościele parafialnym w Rajsku. 
 

Elżbieta Wosiek 
 

********** 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W TŁOKINI WIELKIEJ 
 
Zabawa karnawałowa 

Cóż to byłby za karnawał, gdyby nie było bali! 
Tradycji stało się zadość i 11 stycznia uczniowie szkoły
uczestniczyli w choince noworocznej. W świetle 
kolorowych lamp, we wspaniałych strojach i przy 
dźwiękach najpopularniejszej muzyki uczniowie bawili 
się na długo oczekiwanej imprezie. Jak co roku odbyła
się ona z inicjatywy rady rodziców i jak co roku 
gościliśmy na sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Tłokini 
Wielkiej. Uczestnicy zabawy, z racji wieku, bawili się
w dwóch grupach wiekowych: przedszkolaki oraz klasy 
młodsze w godzinach 11:00-15:00, a od 16:00 do 20:00 
parkietem zawładnęli uczniowie klas IV-VI oraz 
gimnazjaliści. 

Niezwykle uroczysty charakter miała pierwsza 
część balu, ponieważ choinka połączona była ze 
świętowaniem Dnia Babci i Dziadka. Na salę licznie 
przybyli dziadkowie, babcie, rodzice, nauczyciele i oczy-
wiście, pięknie przebrane dzieci. Uczniowie przygotowali 
wiele niespodzianek dla swych ukochanych babć
i dziadków. Były układy taneczne, piosenki, wiersze 
i drobne upominki. Wszystko wypadło wspaniale, o czym 
świadczyły gromkie brawa i podziękowania od pani 
dyrektor. 

O godzinie 16:00 przyszła kolej na starszych 
kolegów, których odwiedzili absolwenci szkoły. W dosko-
nałych humorach i w świetnej atmosferze wszyscy bawili 
się w rytmie polskich i zagranicznych hitów. Na wszyst-
kich czekał słodki poczęstunek przygotowany przez 
rodziców, a wielką niespodziankę sprawiły upominki, 
ufundowane przez radę rodziców. 
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Dyrektor szkoły, grono pedagogiczne oraz cała
społeczność uczniowska składają podziękowania 
wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie 
oraz organizację choinki, a zwłaszcza rodzicom, prze-
wodniczącej rady rodziców p. Arlecie Reksie, zastępcy 
p. Marioli Król a także druhom strażakom za udostęp-
nienie sali. 
 

Wiesława Giercarz 
 
Dzień patrona 

Dla człowieka cały czas ktoś jest w życiu ważny. 
Dla dziecka to są rodzice, dla żony mąż, dla męża żona, 
a dla ucznia? Dla niego istotni są nauczyciele, dyrektor 
i ktoś jeszcze - patron. To osoba, która w swoim życiu 
czymś się zasłużyła, a społeczność uznała, że jej 
zasługi są na tyle ważne, iż warto o nich pamiętać
i naśladować je. 

Uczniowie szkoły podstawowej też posiadają
znakomitego patrona, którym jest Władysław Broniewski 
- wielki poeta. Obchodzimy jego święto w rocznicę jego 
urodzin, 17 grudnia. Ten dzień jest doskonałą okazją do 
przypomnienia sylwetki naszego szkolnego autorytetu, 
który kochał nad życie swój kraj, szczególnie Mazowsze. 
Uczniowie szkoły podstawowej zaprezentowali przykłady 
utworów dla dzieci z bogatej twórczości naszego 
patrona. Uroku akademii dodawało również śpiewanie 
piosenek przez najmłodszych uczniów. Występ przygo-
towały panie Ewa Janiak, Agnieszka Figiel i Urszula 
Borwik. W ten sposób mogliśmy poznać poezję
Władysława Broniewskiego. 
 
Ferie zimowe 

Któż z nas nie zna powiedzenia, że co dobre 
szybko się kończy i tak właśnie jest z feriami. Czas 
zimowego odpoczynku już minął. Wróciliśmy do szkoły, 
aby na nowo rozpocząć wędrówkę po szlakach wiedzy. 
Warto jednak powspominać, co robiliśmy przez te dwa 
tygodnie. 14 stycznia gimnazjaliści z Zespołu Szkół
w Tłokini Wielkiej, wspólnie z p. Rafałem Mrozińskim, 
wzięli udział w "Turnieju Fun Cup 2013" w Zespole Szkół
im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku, gdzie grali 
w gry komputerowe "FIFA 2012" i "Counter Strike 1.6". 

Tego samego dnia uczniowie ze szkoły podsta-
wowej zmienili się w aktorów będących na próbie 
generalnej w teatrze. Chłopcy i dziewczęta ucharak-
teryzowani, pod okiem swoich reżyserów, pań Izabeli 
Krupińskiej i Wiesławy Giercarz, ćwiczyli swoje role 
w sztuce "Kot w butach". 

Wolontariusze Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy ze swoimi opiekunkami paniami Agnieszką
Madziałą i Marleną Pilarczyk dokonali podsumowania 
zbiórki pieniędzy, które zostały przeznaczone na 
charytatywny cel. 

16 stycznia wszyscy uczniowie mieli okazję
zmierzyć się w rozgrywkach sportowych piłki siatkowej 
i halowej piłki nożnej. Arbitrem tych zawodów była
p. Jolanta Marciniak. Następnego dnia najmłodsi razem 
z paniami Edytą Banasiak, Renatą Szlenkier i Izabelą
Krupińską uatrakcyjnili sobie czas wyjazdem do teatru 
na spektakl "Czarodziejskie sztuczki". 

Przez cały okres ferii zaś przedszkolaki z naszej 
szkoły mogły się bawić i uczyć w przedszkolu pod okiem 
swoich pań Marleny Dryki, Katarzyny Magierskiej, Ewy 
Janiak i Anny Macniak. Natomiast pozostała młodzież
szkolna miała do dyspozycji halę sportową, na której do 
woli mogła ćwiczyć, grać i rozwijać się sportowo, 
a opiekę nad zainteresowanymi zapewnili wszyscy 
nauczyciele Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej. 

Wydarzenia zorganizowane przez grono peda-
gogiczne na pewno zostaną w pamięci ich uczestnikom 
oraz to, że zima w tym roku dopisała podczas ferii i nie 
tylko atrakcje, ale także zimowe szaleństwa miały
miejsce. Teraz pozostało tylko zdobywać szczyty wiedzy 
i odliczać czas do letnich wakacji. 
 

Izabela Krupińska 
 
Konkursy z języka angielskiego 
 

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego
20 listopada 2012 roku grupa uczniów z klasy II i III 
gimnazjum wzięła udział w szkolnych eliminacjach do 
Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego. Ucznio-
wie mieli do napisania test, którego wynik miał być
przepustką do kolejnego etapu konkursu. Określoną
przez regulamin liczbę punktów (co najmniej 37 na 50 
możliwych) zdobył uczeń klasy III Bartosz Trawnik 
kwalifikując się tym samym do etapu rejonowego, który 
odbył się 4 stycznia w Zespole Szkół nr 7 w Kaliszu. 
 

Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów
To już kolejna edycja Internetowej Olimpiady, której 
organizatorem jest Wyższa Szkoła Języków Obcych 
im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu. Celem jej 
jest wyłonienie osób znających język angielski na 
poziomie umożliwiającym realizację zadań w kolejnych 
etapach. Etap szkolny przeprowadzany jest w postaci 
egzaminu wypełnianego on-line. W tegorocznej edycji 
wzięli udział uczniowie klasy II i III naszego gimnazjum. 
Najwyższy wynik w szkole i awans do II etapu zdobyła
Anita Wojtaszczyk. Gratulujemy! 
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I Gminny Konkurs Języka Angielskiego w Gminie 
Opatówek
7 stycznia 2013 r. w Zespole Szkół w Chełmcach odbył
się I Gminny Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów 
klas IV-VI szkoły podstawowej. W konkursie wzięła
udział trzyosobowa drużyna, która reprezentowała na-
szą szkołę. W jej skład weszli uczniowie klasy VI: Alek-
sandra Banasiak, Natalia Pilas i Jakub Strzałka. Konkurs 
składał się z trzech części: dwóch indywidualnych i jed-
nej zespołowej. W konkursie indywidualnym na Mistrza 
Słówek I miejsce zdobył Jakub Strzałka. W konkurencji 
zespołowej, drużyna zdobyła drugie miejsce. Uczniowie 
otrzymali nagrody oraz pamiątkowe dyplomy. 
 
Podsumowanie akcji WOŚP

Akcja 21 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy za nami. Czas na podsumowania. Celem 
tegorocznego XXI finału WOŚP było ratowanie życia 
dzieci i godna opieka medyczna dla seniorów. Popie-
rając akcję WOŚP nasi wolontariusze: Monika Bach, 
Piotr Banasiak, Przemysław Król, Anna Pastuszak, 
Paweł Pawlak, Barbara Rogozińska, Joanna Wietrzych 
i Anita Wojtaszczyk zbierali pieniądze, które przezna-
czone zostały na wsparcie terapii noworodka i niemo-
wlaka oraz na wyposażenie w sprzęt szpitali geria-
trycznych i zakładów opiekuńczo-leczniczych. Do swych 
puszek uczniowie zebrali w sumie 2277,32 zł, prawie 
dwukrotnie więcej niż podczas zeszłorocznego finału. 
Kwota ta została wpłacona na konto WOŚP. 

Serdecznie dziękujemy mieszkańcom, uczniom, 
rodzicom, nauczycielom za wielkie serce okazane pod-
czas akcji WOŚP. Dziękujemy, że coraz więcej osób 
przyłącza się do akcji i zapraszamy za rok. Szkolnymi 
koordynatorami akcji byli nauczyciele: p. Marlena Pilar-
czyk i p. Agnieszka Madziała. 
 

Agnieszka Madziała

Wyjazd do teatru 
W czwartek, 17 stycznia dzieci ze szkoły podsta-

wowej razem z opiekunami - paniami: Edytą Banasiak, 
Renatą Szlenkier i Izabelą Krupińską odwiedzili Teatr 
im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu. Tam obejrzeli 
niezwykłe przedstawienie pt. "Czarodziejskie sztuczki". 
Ta pouczająca opowieść według bajki "Stoliczku, nakryj 
się!" Wilhelma i Jakuba Grimm przekazała wszystkim 
widzom prawdziwą naukę, że aby być szczęśliwym 
w życiu należy postępować uczciwie. Tym bardziej 
uczniowie z zainteresowaniem przyglądali się temu, co 

się dzieje na scenie, gdyż aktorzy umiejętnie włączali 
publiczność do tworzenia spektaklu. Dzieci rozmawiały
z bohaterami, śpiewały z nimi piosenki i pomagały
w odkryciu prawdy. 

Nie była to jedyna atrakcja tego dnia. Uczniowie 
wraz z opiekunami wybrali się do Centrum Kultury 
i Sztuki w Kaliszu na wystawę sztuki japońskiej. Było to 
nowe doświadczenie dla wszystkich obecnych, którzy 
nie znali wcześniej subtelnej emocjonalnej sztuki pocho-
dzącej z tego egzotycznego, azjatyckiego kraju. Na za-
kończenie wyjazdu wszyscy z przyjemnością zjedli 
pyszną pizzę i w doskonałych humorach wrócili do 
domów. Dzięki takim atrakcjom tego dnia na pewno 
nikomu się nie nudziło. 
 

Izabela Krupińska 
 

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

GOPS DLA PODOPIECZNYCH 
 

Wigilia dla podopiecznych 
W dniu 19 grudnia br. w sali Gminnego Ośrodka 

Kultury w Opatówku zorganizowane zostało spotkanie 
wigilijne dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej oraz dla dzieci i ich rodziców ze Świetlicy 
Środowiskowej "Słoneczko" w Opatówku. Bożonarodze-
niowe spotkanie podyktowane tradycją wspólnoty gminy 
Opatówek, ciągłością kulturową i świątecznymi obycza-
jami w polskich rodzinach dostarczyło wszystkim zgro-
madzonym wielu niepowtarzalnych wzruszeń. Po wspól-
nej modlitwie, poświęceniu potraw i opłatka przez 
ks. Władysława Czamarę - proboszcza parafii pw. NSPJ 
w Opatówku, wszyscy złożyli sobie życzenia dzieląc się
opłatkiem. 

Na udekorowanych świątecznie stołach podano 
tradycyjne, polskie potrawy. Każdy uczestnik mógł
skosztować kompotu z suszonych owoców, makiełek, 
kapusty z grochem, zupy grzybowej, sosu grzybowego 
z kaszą, ryby smażonej, krokietów, śledzia w oleju 
i w śmietanie, chleba, mandarynek, cukierków czekola-
dowych i ciast świątecznych. Biesiadowanie przebiegało
przy wspólnym śpiewaniu staropolskich kolęd. 

Gospodarzem spotkania wigilijnego był Wójt 
Gminy Sebastian Wardęcki. Z podopiecznymi GOPS 
i dziećmi ze Świetlicy Środowiskowej spotkali się:
Przewodniczący Rady Gminy Paweł Bąkowski, Wice-
przewodniczący Rady Gminy Wojciech Pokojowy, 
Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic Skarbnik Gminy 
Dagmara Gajewska-Pająk, proboszcz parafii w Opa-
tówku ks. Władysław Czamara, Halina Sroczyńska - 
Fundacja Haliny Sroczyńskiej, przedstawiciel Powiato-
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wego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu Anna 
Chudziak, Sławomir Jurek z Klubu Motocyklistów 
"Czarne Orły". 

Wspólne spotkanie uświetniły Jasełka przygoto-
wane przez dzieci i ich rodziców ze Świetlicy Środowis-
kowej "Słoneczko" w Opatówku. Dobroczyńcą wieczerzy 
wigilijnej była Fundacja Haliny Sroczyńskiej. 
 
Karnawałowa dyskoteka 

Jak co roku w okresie ferii zimowych, w ramach 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych na rok 2013, w dniu 16 stycznia 
br. odbyła się integracyjna Dyskoteka Karnawałowa. 
Zorganizowana została przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Opatówku i Świetlicę Środowiskową
"Słoneczko". Karnawałowe szaleństwo odbyło się
w Gminnym Ośrodku Kultury w Opatówku w godzinach 
od 1200 do 1800.

Głównym celem imprezy było szerzenie działal-
ności profilaktycznej, wzbudzenie wśród dzieci i mło-
dzieży motywacji do życia bez nałogów, organizacja 
czasu wolnego, a przede wszystkim wyśmienita zabawa. 
W dyskotece uczestniczyły dzieci z terenu gminy 
Opatówek. 

Organizatorzy zapewnili słodki poczęstunek 
i napoje, wspaniałą zabawę przy muzyce DJ Janka 
Kempy oraz konkursy przygotowane przez wychowawcę
świetlicy. W konkursach uczestnicy dyskoteki mogli 
wykazać się umiejętnościami tanecznymi i wokalnymi 
oraz sprawnością fizyczną. Organizatorzy bardzo dzię-
kują za wsparcie sponsorom: członkom Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opatówku, 
pani Halinie Marszał-Sroczyńskiej, firmie Jutrzenka 
Colian, firmie "Kris" Grzegorza i Krystyny Olczaków, 
firmie AVENA s.c. Centrum Rolnicze Łuczak, Żarnecki, 
pani Urszuli Prus. 
 

Turniej tenisa stołowego 
26 stycznia odbył się Turniej o Puchar Wójta 

Gminy Opatówek gry w tenisa stołowego "Żyj Zdrowo 
i Sportowo", który po raz dziewiąty realizowany jest 
zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok. Orga-
nizatorami tegorocznego turnieju była OSP w Sierz-
chowie i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opa-
tówku, a udział w nim wzięli chłopcy i dziewczęta 
z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz druhny 
i druhowie z OSP gminy Opatówek. Zawody odbyły się
w następujących kategoriach wiekowych: do 14 lat, 
14-16 lat, 16-21 lat, 22-30 lat, 31-40 lat oraz 41 lat 
i powyżej. Nad przebiegiem rozgrywek czuwali sędzio-
wie: Tomasz Mikucki i Daniel Kupczyk. Uroczystego 
otwarcia turnieju dokonał Sekretarz Gminy Opatówek 
Krzysztof Dziedzic oraz Skarbnik OSP w Sierzchowie 
Krzysztof Tośta. 

Celem turnieju było wzbudzenie wśród dzieci 
i młodzieży motywacji do życia bez nałogów, promocja 
aktywnego, zdrowego stylu życia, wspomaganie rodzin 
w procesie wychowywania dzieci. Do zawodów zgłosiło
się ok. 150 zawodników wraz z opiekunami reprezentu-
jących 10 jednostek OSP: w Borowie, Chełmcach, Cieni 
Drugiej, Opatówku, Porwitach, Rajsku, Sierzchowie, 
Szałe, Tłokini Wielkiej i Trojanowie. Łącznie w rozgryw-
kach uczestniczyło ok. 200 osób. A oto osiągnięte 
wyniki: 
 

Dziewczęta:
- kategoria wiekowa do 14 lat: I miejsce - Szymańska 

Lucyna OSP Rajsko, II miejsce - Frątczak Karolina 
OSP Rajsko, III miejsce - Gryczyńska Paulina OSP 
Borów 

- kategoria wiekowa 14-16 lat: I miejsce - Szymańska 
Dominika OSP Rajsko, II miejsce - Bach Monika 
OSP Tłokinia Wielka, III miejsce Janik Zuzanna OSP 
Borów 

- kategoria wiekowa 16-21 lat: I miejsce - Kaleta 
Weronika OSP Chełmce, II miejsce - Olejnik Magda-
lena OSP Tłokinia Wielka, III miejsce Gryczyńska 
Majka OSP Borów 

- kategoria wiekowa 22-30 lat: I miejsce - Natalia 
Miklas OSP Rajsko, II miejsce - Baran Monika OSP 
Tłokinia Wielka, III miejsce - Krzywda Aleksandra 
OSP Chełmce 

- kategoria wiekowa 31-40 lat: I miejsce - Krzywda 
Izabela OSP Porwity, II miejsce - Iwona Gryczyńska 
OSP Borów, III miejsce - Janik Małgorzata OSP 
Borów 

- kategoria wiekowa 41 lat i powyżej: I miejsce -
Gruszka Beata OSP Borów, II miejsce - Gruszka 
Maria OSP Borów, III miejsce - Juszczak Renata 
OSP Borów 

 

Chłopcy:
- kategoria wiekowa do lat 14: I miejsce - Świerek 

Kamil OSP Opatówek, II miejsce - Pejaś Wiktor OSP 
Porwity, III miejsce - Janik Bartosz OSP Borów 

- kategoria wiekowa od 14-16 lat: I miejsce - Liberacki 
Robert OSP Rajsko, II miejsce - Wojciechowski 
Hubert OSP Trojanów, III miejsce - Gryczyński 
Michał OSP Borów 

- kategoria wiekowa od 16-21 lat: I miejsce -Bach 
Sebastian OSP Rajsko, II miejsce - Jeziorski 
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Damian OSP Rajsko, III miejsce - Jurga Szymon 
OSP Chełmce 

- kategoria wiekowa 22-30 lat: I miejsce - Kaczmarek 
Rafał OSP Trojanów, II miejsce - Łukaszczyk Patryk 
OSP Rajsko, III miejsce - Skonieczny Dominik OSP 
Borów 

- kategoria wiekowa 31-40 lat: I miejsce - Ubych 
Bogumił OSP Borów, II miejsce - Bilski Tomasz OSP 
Rajsko, III miejsce - Janik Grzegorz OSP Borów 

- kategoria wiekowa 41 lat i powyżej: I miejsce - 
Szczęsny Marek OSP Szałe, II miejsce - Gruszka 
Mirosław OSP Borów, III miejsce - Bzdyrek Jacek 
OSP Chełmce 

W klasyfikacji generalnej niezawodni okazali się
zawodnicy z jednostki OSP w Rajsku - otrzymali oni 
Puchar Wójta Gminy Opatówek w kategorii chłopców. 
Natomiast w kategorii dziewcząt Puchar otrzymała OSP 
w Borowie. Indywidualni zwycięzcy w poszczególnych 
kategoriach, z rąk Wójta Gminy Opatówek Sebastiana 
Wardęckiego, otrzymali nagrody rzeczowe i medale 
ufundowane w ramach gminnego programu profilaktyki. 
Wszyscy zawodnicy turnieju otrzymali dyplomy za 
uczestnictwo w rozgrywkach. 

W turnieju uczestniczyli zaproszeni goście: 
Paweł Bąkowski - Przewodniczący Rady Gminy Opa-
tówek, radni gminy Opatówek: Marlena Kiermas-
Gruszka, Mariusz Małoburski, Paweł Kołaciński oraz 
dh Stanisław Baran - Komendant Gminny OSP RP, 
dh Bogdan Marszał - Prezes Zarządu Oddziału Gmin-
nego Związku OSP RP w Opatówku, a także prezesi 
i przedstawiciele ochotniczych straży pożarnych z gminy 
Opatówek. 

Funkcję organizatorów i gospodarzy turnieju 
sprawowali: pracownicy GOPS z kierownikiem Violettą
Galant, członkowie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych z przewodniczącą Małgorzatą
Rektor, dh Krzysztof Tośta z OSP w Sierzchowie oraz 
sołtys Sierzchowa Stanisław Suchecki i Sekretarz Gminy 
Opatówek dh Krzysztof Dziedzic. 

Turniej uzyskał wsparcie Banku Spółdzielczego 
Ziemi Kaliskiej w Opatówku, pp. Anny i Zbigniewa Tom-
czaków - Sklep Spożywczy w Sierzchowie, Jutrzenki 
Colian S.A. w Opatówku, pp Mieczysławy i Andrzeja 
Janiaków z Koźminka, Fundacji Haliny Sroczyńskiej, 
p. Sławomira Panfila z Sierzchowa oraz p. Grażyny 
Kisieli - Sklep Spożywczy w Borowie. Dziękujemy 
paniom z OSP w Sierzchowie za przygotowanie ciepłego 
posiłku dla wszystkich uczestników sobotnich rozgrywek. 
Serdeczne podziękowania kierujemy także do sędziów 
turnieju Tomasza Mikuckiego i Daniela Kupczyka za 
sprawne przeprowadzenie rozgrywek. 
 

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

OGŁOSZENIA 
 

Podziękowanie 
Składam serdeczne podziękowania wszystkim mieszkańcom gminy 
Opatówek za postawę pełną wrażliwości i dobrej woli, którzy 
odpowiadając na apel, włączyli się w Świąteczną Zbiórkę Żywności 
i złożyli dary w formie żywności i środków czystości na okres świąt
Bożego Narodzenia dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Opatówku. W akcję pomocy zorganizowaną we 
współpracy z Wielkopolskim Bankiem Żywności w Poznaniu włączyły
się sklepy, którym serdecznie dziękuję za umożliwienie 
przeprowadzenia zbiórki: 
- p. Renaty Kłysz w Cieni Drugiej 
- p. Elżbiety Paś w Opatówku 
- p. Moniki Kasperek w Opatówku 
- p. Grażyny Kisiela w Borowie 
- sklepy GS "SCh" w Opatówku i Tłokini Kościelnej 
- F.H. "Anna" p. Bogdan Kozanecki 
- P.H.U. "Mars" p. Agaty Szczepańskiej w Szałe
- F.H.U. "Trans Sól" p. Andrzeja Brodziaka w Szałe
Zebrane produkty i artykuły zostały przekazane podopiecznym GOPS - 
osobom potrzebującym, rodzinom niepełnym, wielodzietnym, osobom 
niepełnosprawnym i samotnym, którzy wyrazili wielkie zadowolenie. 
Dzięki Państwa pomocy zostało zebrane 172 kg 504 g produktów, 
a paczki świąteczne otrzymały 33 rodziny. 
 
Wójt Gminy Opatówek 
Sebastian Wardęcki 

 
********** 

 
1% podatku dla Twojej OSP 
Przekaż 1% podatku dochodowego dla swojej OSP. Od wielu lat 
można przekazywać 1% podatku dochodowego dla organizacji 
pożytku publicznego, także dla ochotniczych straży pożarnych. Niech 
pieniądze te pozostaną w Twojej miejscowości, Twojej OSP i w naszej 
gminie, a nie trafiają do budżetu państwa. Wystarczy w swoim 
zeznaniu rocznym (PIT) wpisać nr KRS 0000 116 212 oraz cel 
szczegółowy: nazwę i adres z kodem pocztowym Twojej OSP. 
Dziękujemy. 
 

Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP PR w Opatówku 
 

********** 
 

Podziękowanie 
Punkt Charytatywny przy parafii NSPJ w Opatówku składa wyrazy 
wdzięczności pp. M. M. Wróblewskim, p. Wiesławowi Rutkowskiemu, 
p. Mariannie Chojnackiej, p. Aleksandrze Kliber. Serdecznie 
dziękujemy anonimowym ofiarodawcom za złożona ofiarę pieniężną.
Dzięki Państwa wrażliwości na ludzkie potrzeby, mogliśmy obdarować
samotne, najbardziej potrzebujące osoby paczkami świątecznymi - 
żywnościowymi na minione Boże narodzenie. 
 

Marianna Kocemba 
 

********** 
 

Szanowni Państwo, nowy właściciel Agencji PKO BP mieszczącej 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 firmowe 
- 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

********** 
 

Sklep ARTEMIDA, ul. Kaliska 7 w Opatówku, oferuje wysokiej jakości 
zdrowotne obuwie domowe polskiej firmy Adanex. Ponadto w ofercie 
odzież Gatta, artykuły pasmanteryjne, duży wybór modnych rajstop, 
odzież dziecięca i wiele innych. Wciąż poszerzamy swoją ofertę
i dbamy o wysoką jakość. Zapraszamy! 

 
********** 

 
Nowo otwarty gabinet weterynaryjny AMICUS, lek. wet. Michał
Nowaczyk zaprasza do swojej siedziby: ul. Wrocławska 9/1, Kalisz. 
Godziny otwarcia: poniedziałek, środa 16 - 19, wtorek, czwartek, 
piątek 16 - 20, sobota 9 - 12. Możliwy dojazd do klienta. Kontakt: 
600-179-847. 
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Korepetycje z chemii i biologii. Dzwonić po 1800. Telefon: 880-238-575. 
 

********** 
 

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

 
********** 

 
Biuro Rachunkowe Honorata i Piotr Waliś - doradztwo gospodarcze, 
consulting, kredyty, leasingi, pośrednictwo finansowe - dojazd do 
klienta. Kompleksowa i profesjonalna obsługa podmiotów 
gospodarczych, rolników i osób fizycznych. Chełmce 43A, 62-860 
Opatówek, tel. 516-174-904, e-mail: biuro.walis@wp.pl 

 
********** 

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

 
********** 

 
Usługi minikoparką:
- wykopy pod fundamenty 
- wykopy liniowe pod przewody elektryczne, telefoniczne, 

światłowody 
- wykopy pod przyłącza: wod-kan, gazowe itp. 
Telefon: 604-217-769. 

 
********** 

 
Sala imprez okolicznościowych w Michałowie Drugim organizuje: 
wesela, 18-stki, bankiety, komunie, stypy oraz oferuje usługi 
cateringowe z dowozem do klienta. Telefon: 888-572-044. 

 
********** 

 
Kolektory słoneczne do ogrzewania wody użytkowej i wspomaganie 
centralnego ogrzewania firmy ULRICH. Skorzystaj z dofinansowania 
ze środków unijnych oraz z Funduszu Ochrony Środowiska. 
najnowsze technologie to sposób na oszczędności w każdym domu. 
Daj szansę sobie, umów się na darmową wizytę z naszym doradcą.
Przedstawiciel Techniczno-Handlowy Firmy Ulrich, tel.: 533-303-384. 

 
********** 

 
Szpachlowanie, gipsowanie, malowanie, kartongips, zakładanie płytek 
- fachowo. Telefon: 535-557-844. 

 
********** 

 
Pilnie poszukuję mieszkania w nowym lub starym budownictwie na 
parterze lub I piętrze. Najchętniej niewielkie (kawalerka lub małe). 
Proszę pilnie o telefon pod nr 513-238-242 lub 724-565-657. 

 
********** 

 
Sprzedam mieszkanie 99,4m2 położone na pierwszym piętrze w bloku 
w centrum Opatówka: 3 pokoje, kuchnia, spiżarnia, łazienka, 
przedpokój, pom. gospodarcze, piwnica. Własne c.o. oraz piece 
kaflowe, ciepła woda z bojlera elektrycznego, gaz z butli, inst. 
telewizyjna, telefoniczna, domofon. Możliwość podłączenia gazu 
z sieci oraz TV kablowej i Internetu. Budynek z cegły, w dobrym stanie 
technicznym. Wspólnota Mieszkaniowa, niskie koszty utrzymania. 
Telefon: 604-110-082. 

 
********** 

 
Sprzedam piętrowy dom jednorodzinny o pow. 110m2 w centrum 
Opatówka z działką ok. 4 ary. Telefon: (62) 76-19-949. 

 
********** 

 
Poszukuję do wynajęcia 2-3 pokojowego mieszkania lub domu 
w Opatówku. Telefon: 667-989-597. 

 
********** 

 
Działka budowlana w lesie 5.000m2, media, woda, prąd, gaz, telefon. 
Cena do uzgodnienia. Telefon: 791-046-079. 

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

 
********** 

 
Sprzedam dwie działki o łącznej powierzchni 1,56ha, położone 
w miejscowości Porwity. Telefon: 886-574-306. 

 
********** 

 
Sprzedam krajzegę. Telefon: 505-987-729, (62) 76-18-558. 

 
********** 

 
Sprzedam betoniarkę na gumowych kółkach 250l. Tel.: 509-688-889. 

 
********** 

 
Butle gazowe, rower męski z przerzutką, nowa aktówka ze skóry - 
sprzedam. Telefon: (62) 76-18-103. 

 
********** 

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

 
********** 

 
Kupię stare silniki i spawarki. Telefon: 692-990-828. 

 
********** 

 

Pokój Ci wieczny w cichej krainie, 
Gdzie ból nie sięga, gdzie łza nie płynie, 
Gdzie słyszysz Boga głos serdeczny: 
"Pokój Ci wieczny"... 

Odszedłeś cicho i bez pożegnania, jak ten, co nie chce swym 
odejściem smucić..., tym bardziej wzruszeni dziękujemy dziś

Wszystkim, którzy wraz z nami zapragnęli spotkać Cię w Twej 
Ostatniej Drodze i godnie pożegnać. Wszystkim, którzy wzięli udział
w uroczystościach pogrzebowych Naszego Kochanego Męża, Ojca, 

Dziadka i Brata 

Ś.P. Józefa Króla 

Bliższej i dalszej Rodzinie, Sąsiadom, Przyjaciołom i Znajomym, 
Wójtowi Gminy Opatówek Sebastianowi Wardęckiemu oraz wszystkim 

pracownikom Urzędu Gminy w Opatówku, wszystkim Sołtysom, 
Przedstawicielom Polskiego Stronnictwa Ludowego, Celebrantowi 

mszy św. ks. Rafałowi Kowalskiemu, Pracownikom Zakładu 
pogrzebowego z Tuliszkowa. Wszystkim, którzy złożyli wieńce i kwiaty, 

zamówili msze święte oraz okazali współczucie i pomoc w tych 
trudnych dla nas chwilach, serdeczne podziękowania składają

pogrążeni w bólu 

Żona Danuta, Leszek, Krystyna i Jan z dziećmi oraz siostra Henryka. 

Za każdy okruch dobrej pamięci, ciepłe słowo, wspomnienie - 
"Bóg zapłać". 
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