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SESJE RADY GMINY 
 

W okresie od września br. odbyły się kolejne sesje Rady 
Gminy, podczas których radni podjęli uchwały w sprawie: 
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Opatówek na lata 2013-2023 związane z przyjętymi 
na sesji zmianami w budżecie gminy na 2013 rok 
(przewiduje się znaczne obniżenie zadłużenia gminy; 
obecnie sięga ono ok. 20%; jest to efekt corocz-
nego sukcesywnego jego zmniejszania) 

- zmiany budżetu gminy Opatówek na 2013 rok, 
w której przyjęto wydatki związane z przyjęciem 
nowych zadań m.in. w drogownictwie, gospodarce 
komunalnej, a także wydatków związanych z reali-
zacją strategii rozwoju gminy na lata 2014-2025; 
przyjęto również do budżetu dodatkowe dochody, 
m.in.: subwencję na oddziały przedszkolne 

- w sprawie zamiaru likwidacji (z końcem roku szkol-
nego 2013/2014 tj. z dniem 31 sierpnia 2014 roku) 
szkoły filialnej w Cieni Drugiej podporządkowanej 
Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego 
w Opatówku - ze względu na brak uczniów oraz 
jakichkolwiek deklaracji ze strony rodziców co do 
ewentualnego posyłania dzieci do tej szkoły, nieeko-
nomiczne jest utrzymywanie pustego budynku 

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozu-
mienia o partnerstwie z Powiatem Kaliskim w spra-
wie realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powia-

towej nr 4620P na odcinku Szulec - Rajsko" w ra-
mach "Narodowego programu przebudowy dróg 
lokalnych Etap II Bezpieczeństwo, Dostępność,
Rozwój", zasady wspólnej realizacji projektu określa 
porozumienie zawarte między stronami 

- w sprawie zawarcia porozumienia o partnerstwie 
z Powiatem Kaliskim w sprawie wspólnego działania 
na rzecz przygotowania i realizacji projektu pn. 
"Przebudowa drogi gminnej Rajsko - Sierzchów - 
Borów" w ramach Narodowego programu przebu-
dowy dróg lokalnych Etap II Bezpieczeństwo, Dos-
tępność, Rozwój - porozumienie określa m.in.: udział
partnerów w kosztach finansowych oraz podział
obowiązków 

- zmieniająca uchwałę Nr 301/13 Rady Gminy Opa-
tówek z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie zatwier-
dzenia projektu w ramach konkursu dotacji na dzia-
łania wspierające jednostki samorządu terytorial-
nego w zakresie planowania miejskich obszarów 
funkcjonalnych - zmiana uchwały niezbędna jest 
z racji dokonanej przez Urząd Marszałkowski zmiany 
terminu realizacji z podziałem wydatków na lata 
2013-2015 

- w sprawie uznania za konieczną budowę dróg 
gminnych oraz potwierdzenie celowości przebudowy 
i efektywności projektowanego przedsięwzięcia - 
podjęta uchwała dotyczy wskazania budowy dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych w 2014 roku 

Opatówek, 18.12.2013 r.
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Radosnych i pogodnych, oświetlonych gwiazdą betlejemską Świąt Bożego Narodzenia, 
 

wielu spokojnych i rodzinnych chwil przy wigilijnym stole 
 

oraz wszelkiej pomyślności w każdej dziedzinie życia na nadchodzący Nowy 2014 Rok 
życzą



Wiadomości Gminne str. 2/32 

ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. 
Wskazano m.in. drogi: w Szulcu, Zmyślance, Kobier-
nie, Cieni Drugiej-Cieni Trzeciej, Chełmcach, Sierz-
chowie, Michałowie Trzecim, Trojanowie, Michało-
wie Pierwszym-Michałowie Drugim, Sierzchowie, 
Opatówku, Rajsku, Warszewie i Szulcu 

- w sprawie określenia wysokości rocznych stawek 
podatku od środków transportowych na 2014 r. - 
stawki te nie ulegają zmianie w stosunku do 2013 r. 

- w sprawie określenia stawek podatku od nierucho-
mości i zwolnień w podatku od nieruchomości na 
2014 rok - stawki podatku od nieruchomości na 
2014 pozostają na poziomie stawek podatku z roku 
bieżącego; ponadto w podatku od nieruchomości 
wprowadzono zwolnienia z podatku od gruntów 
i budynków służących bezpieczeństwu publicznemu 
i ochronie przeciwpożarowej niezwiązane z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej 

- w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta 
stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 
2014 rok - decyzją radnych, na wniosek Wójta 
Gminy obniżono średnią cenę skupu żyta z kwoty 
69,28 zł za 1q do kwoty 52,00 zł za 1q; tym samym 
podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2014 
pozostaje na poziomie roku 2013 

- w sprawie informacji o podatku leśnym na 2014 rok 
dla gminy Opatówek przyjęto stawkę ceny drewna 
w wysokości 171,05 zł jako podstawę do naliczenia 
podatku leśnego na 2014 rok, który wyniesie 
37,631 zł za ha fiz. lasu i będzie niższy o 3,3814 zł
w porównaniu z 2013 rokiem 

- pakiet trzech uchwał w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Opatówek" dla części obszaru położonego w Józe-
fowie usytuowanego bezpośrednio przy drodze 
krajowej nr 12. Sporządzenie w/w zmian jest niez-
będne z powodu zainteresowania inwestorów tym 
terenem i planowaną działalnością produkcyjną
i usługową, a także towarzyszącą zabudową miesz-
kaniową i zagrodową

- w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na 
czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, 
części działek położonych w Opatówku przy ulicy 
T. Kościuszki, Pl. Wolności, ul. Szkolnej, Poniatow-
skiego, Ogrodowej, na rzecz dotychczasowych 
dzierżawców. 

 

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

REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH 
 

Podczas październikowej sesji przedstawiona 
została "Informacja o stanie realizacji zadań oświato-
wych gminy Opatówek w roku szkolnym 2012/2013". 
Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji 
o stanie realizacji zadań oświatowych wynika z dyspo-
zycji art. 5a ust. 4 ustawy z 7 września 1991 r. o sys-
temie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 
2572 z późn. zm.). W imieniu Wójta Gminy Opatówek 
Sebastiana Wardęckiego szczegółową informację o sta-
nie realizacji zadań oświatowych gminy Opatówek 
przedstawił Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic. 
 

Zadania oświatowe gminy 
1. Zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty m.in. 

w zakresie edukacji publicznej należy do zadań

własnych gminy - art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie 
gminnym. 

2. Zakładanie i prowadzenie przedszkoli, szkół podsta-
wowych i gimnazjów - ustawa o systemie oświaty. 

3. Zabezpieczenie bazy lokalowej i sprawności tech-
nicznej obiektów oświatowych oraz środków rzeczo-
wych i finansowych dla działalności - ustawa o sys-
temie oświaty. 

4. Zabezpieczenia kadry pracowniczej, w tym admini-
stracyjno-obsługowej - ustawa o systemie oświaty. 

5. Stanowienie o wysokości niektórych składników wy-
nagrodzenia nauczycieli - ustawa Karta Nauczyciela. 

6. Wspieranie nauczycieli w procesie dydaktyczno-
wychowawczym - ustawa Karta Nauczyciela. 

7. Kontrolowanie spełniania przez uczniów obowiązku 
szkolnego i obowiązku nauki - ustawa o systemie 
oświaty. 

8. Realizacja zadań wspierających uczniów w nauce - 
ustawa o systemie oświaty. 

 

Stan organizacji 
W roku szkolnym 2012/2013 Gmina Opatówek była
organem prowadzącym dla 1 publicznego przedszkola, 
6 szkół podstawowych w tym 2 filialne i 4 gimnazjów. 
Stan organizacji szkół podstawowych i gimnazjów w ro-
ku szkolnym 2012/2013 przedstawia się następująco: 
 

Nazwa placówki Liczba 
oddziałów 

Liczba 
uczniów
i dzieci 

Szkoła Podstawowa 
w Opatówku 22 468 

Filia w Cieni Drugiej 0 0 
Filia w Sierzchowie 2 27 

Zespół Szkół w Rajsku 
- Szkoła Podstawowa 7 138 

Zespół Szkół w Rajsku 
- Gimnazjum 3 66 

Zespół Szkół
w Chełmcach - Szkoła

Podstawowa 
7 155 

Zespół Szkół
w Chełmcach - 

Gimnazjum 
3 66 

Zespół Szkół w Tłokini 
Wielkiej- Szkoła

Podstawowa 
7 104 

Zespół Szkół w Tłokini 
Wielkiej - Gimnazjum 3 95 

Gimnazjum 
w Opatówku 14 267 

Publiczne Przedszkole 
w Opatówku 5 117 

Oddział przedszkolny 
przy ZS w Rajsku 1 25 

Oddział przedszkolny 
przy ZS w Chełmcach 1 25 

Oddział przedszkolny 
przy ZS w Tłokini 

Wielkiej 
1 17 

RAZEM 76 1570 

W roku szkolnym 2012/2013 r. w stosunku do roku 
szkolnego 2011/2012 sieć przedszkola, szkół podstawo-
wych i gimnazjów nie zmieniła się chociaż, jak wynika 
z powyższej tabeli, ani jeden uczeń nie uczęszczał do 
Filii w Cieni Drugiej. Ta sama sytuacja ma miejsce w tym 
roku szkolnym. Wobec powyższego, ze względu na wolę
rodziców i ogólnie ujmując niekorzystną demografię
(spadek liczby potencjalnych uczniów), dalsze utrzymy-
wanie tej placówki jest ekonomicznie nieuzasadnione. 
Dlatego też we wrześniu tego roku Rada Gminy podjęła
uchwałę o zamiarze likwidacji tej szkoły. Po pozytywnym 
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przeprowadzeniu całej procedury likwidacyjnej Filia 
w Cieni Drugiej zostanie zlikwidowana z dniem 31 sierp-
nia 2014 r. Publiczne Przedszkole w Opatówku oferuje 
w sumie, na 5 oddziałów, 125 miejsc dla dzieci w wieku 
od 3 do 5 lat. Jak widać z tabeli miejscowe przedszkole 
oferowało jeszcze 8 miejsc wolnych z czego wynika, że
mnie więcej popyt równoważy się z podażą. Podobnie 
jak w poprzednim roku sytuację poprawiło utworzenie 
w 2010 r, w ramach projektu unijnego, 3 oddziałów 
przedszkolnych dla 67 dzieci przy zespołach szkół
w Rajsku, Chełmcach i Tłokini Wielkiej. Niewątpliwym 
wpływem na ogólna sytuację przedszkolną w naszej 
gminie jest możliwość posyłania dzieci do przedszkoli 
niesamorządowych w Kaliszu. W stosunku do ubiegłego 
roku szkolnego powiększyła się, do 59, grupa dzieci 
uczęszczająca do tych przedszkoli. Powyższa sytuacja 
wynika przede wszystkim z uwarunkowań terytorialnych 
i rodzinnych związanych miedzy innymi, z pracą rodzi-
ców. Koszty związane z tym zadaniem to 305 803,22 zł.. 
Generalnie, w porównaniu z ubiegłymi latami, zauważa
się coraz większe zapotrzebowanie na tego rodzaju 
usługi. Związane jest to przede wszystkim z coraz 
większą świadomością rodziców związaną z rozwojem 
edukacyjnym dziecka. 
W szkołach prowadzonych przez gminę naukę pobierało
32 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia spe-
cjalnego, co powodowało dodatkowe obowiązki nauczy-
cieli wobec tych uczniów. Ponadto, na wniosek rodziców 
i zgodnie z orzeczeniami Poradni Psychologiczno - 
Pedagogicznej w Kaliszu, realizowano indywidualne 
nauczanie w ilości godzin, która wynika z odpowiednich 
przepisów prawa oświatowego. Nauczanie takie zorgani-
zowano, w porozumieniu z organem prowadzącym, dla 
18 uczniów. 
 

Baza do działalności oświatowej 
Placówki oświatowe prowadzone przez Gminę funkcjo-
nowały w 8 budynkach komunalnych: 
- powierzchnia nieruchomości gruntowych: 62 406 m2,

w tym powierzchnia terenów zielonych: 27 285,5 m2

- sale lekcyjne: 74 
- pracownie komputerowe: 8 
- sale gimnastyczne: 5 
- gabinety lekarskie: 3 
- świetlice: 5 
- stołówki: 1 
 

Urządzenia rekreacyjno - sportowe 
Oprócz 5 sal gimnastycznych szkoły i przedszkole 
wykorzystywały do prowadzenia zajęć wychowania 
fizycznego i rekreacji ruchowej inne urządzenia rekre-
acyjno-sportowe: place zabaw, boiska do gry w piłkę
nożną (trawiaste i żwirowe), boiska do gry w piłkę
siatkową i koszykową (asfaltowe), boiska pokryte 
sztuczną trawą (piłka nożna, ręczna, siatkówka, tenis), 
boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią (piłka 
ręczna, siatkowa, koszykowa, tenis). Szkoły, w szcze-
gólności w Opatówku, miały także możliwość korzys-
tania z kompleksu boisk sportowych "Orlik 2012". 
Stan techniczny i funkcjonalność budynków oświato-
wych oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych uznać
należy za dobry co jest rezultatem stałych, znacznych 
nakładów finansowych czynionych od kilku lat na popra-
wę substancji budowlanej w celu zachowania spraw-
ności technicznej i dla optymalizacji kosztów eksploa-
tacji. W okresie sprawozdawczym czyniono stałe działa-

nia dla poprawy bazy lokalowej gminnej oświaty, w tym 
wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne. 
Oblicze współczesnej szkoły charakteryzuje poziom 
wyposażenia w środki techniczne do nauki i wzajem-
nego informowania. Szkoły są wyposażone w pracownie 
komputerowe. Zgodnie ze współczesnymi standardami 
i wymogami technicznymi na bieżąco wymieniano sprzęt
komputerowy. Wszystkie sekretariaty szkół posiadają
komputery wraz z niezbędnym oprogramowaniem 
i oprzyrządowaniem. Wszystkie szkoły i przedszkole 
uzyskały możliwość korzystania z Internetu oraz na 
bieżąco wyposażane były w nowoczesne pomoce 
dydaktyczne, w tym cyfrowe aparaty fotograficzne, 
odtwarzacze DVD. Oprócz przedszkola wszystkie szkoły
wyposażono w projektory multimedialne i tablice intera-
ktywne. Sukcesywnie wymieniane są meble szkolne, 
które oprócz odpowiedniej ergonomii posiadają certyfi-
katy bezpieczeństwa. 
 

Stan wyposażenia w urządzenia specjalistyczne oraz 
zbiorów bibliotecznych 
 

- komputery ogółem: 190 
- komputery do użytku uczniów: 122 
- projektory multimedialne: 26 
- rzutniki pisma: 9 
- rzutniki przeźroczy: 11 
- tablice interaktywne: 10 
- kamery wideo: 4 
- odtwarzacze DVD, VHS, TV: 68 
- kserokopiarki: 11 
- woluminy: 26 807 
- monitoring: 4 
 

Kadra i system doskonalenia zawodowego 
W roku szkolnym 2012/2013 w przedszkolu publicznym, 
szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych 
przez gminę pracowało 149 nauczycieli oraz 44 pracow-
ników administracji i obsługi. Dyrektorami jednostek 
oświatowych byli: 
- Mateusz Przyjazny - Szkoła Podstawowa 

w Opatówku 
- Jolanta Pokojowa - Gimnazjum w Opatówku 
- Tomasz Mikucki - Zespół Szkół w Chełmcach  
- Honorata Wolniaczyk - Zespół Szkół w Rajsku 
- Teresa Kobierska - Zespół Szkół w Tłokini Wielkiej 
- Mirosława Gałach - Publiczne Przedszkole 

w Opatówku  
W związku z zakończeniem kadencji Pani dyrektor 
Mirosławy Gałach, w wyniku naboru w drodze konkursu, 
nowym dyrektorem Publicznego Przedszkola została, od 
1 września 2013 r., Zdzisława Pawliczak. 
 

Zatrudnienie w szkołach w roku szkolnym 
2012/2013: 
- etaty: 169,54 w tym: 

- nauczyciele: 128,92 
- pozostali: 40,62 

- osoby: 193 w tym: 
- nauczyciele: 149 
- pozostali: 44 

W stosunku do poprzedniego roku szkolnego zmniej-
szyła się liczba etatów nauczycielskich. Jest to związane 
z mniejszą ilością godzin dydaktycznych, które bezpo-
średnio wpływają na stan zatrudnienia. Poziom zatrud-
nienia nauczycieli wynika przede wszystkim z liczby 
oddziałów i godzin zajęć obowiązkowych oraz dodat-



Wiadomości Gminne str. 4/32 

kowych, realizowanych w przedszkolu i szkołach, a pra-
cowników administracji i obsługi ze specyfiki działal-
ności, w tym z obowiązku prowadzenia w przedszkolu 
bloku żywieniowego. Dla zabezpieczenia odpowiedniego 
poziomu nauczania w roku szkolnym 2012/2013, zgod-
nie z wymogami prawa i potrzebami poczyniono nakłady 
w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli. 
 
Nakłady na doskonalenie zawodowe nauczycieli 
w latach 2012/2013: 
- wykonanie za 2012 rok ogółem: 35 391,39 zł
- plan na 2013 rok ogółem: 52 790,00 zł
W ramach wyodrębnionych środków na doskonalenie 
zawodowe nauczycieli, dyrektorzy placówek oświato-
wych mieli możliwość zawierania z nauczycielami umów 
o dofinansowaniu kosztów kształcenia pobieranych 
przez uczelnie wyższe. W roku szkolnym 2012/2013 
dofinansowaniem objętych było łącznie 12 nauczycieli. 
System doskonalenia i dokształcania nauczycieli spowo-
dował, że większość nauczycieli posiada już kwalifikacje 
do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów. Coraz 
liczniejsza jest grupa nauczycieli posiadających upraw-
nienia do uczenia trzech przedmiotów. Efektem podej-
mowanych działań, oraz właściwej polityki kadrowej jest 
niewątpliwie aktualna bardzo dobra struktura w zakresie 
poziomu wykształcenia nauczycieli, co obrazuje tabela 
nr 7 oraz szeroki "wachlarz" form i metod pracy 
nauczycieli, a w konsekwencji osiągane wyniki nauki 
uczniów, w tym ze sprawdzianów na zakończenie szkoły
podstawowej oraz z egzaminu gimnazjalnego. 
 
Poziom wykształcenia nauczycieli w 2012/2013 - 
136,5 etatów, w tym: 
- wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicz-

nym - etatów: 121,03 (93,88% ogółu) 
- licencjat - etatów: 6,89 (5,34% ogółu) 
- pozostałe - etatów: 1,00 (0,78% ogółu) 
 
Wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem 
pedagogicznym, w roku szkolnym 2012/2013, posiadało
93,88 % zatrudnionych nauczycieli. 
 
Stopnie awansu zawodowego nauczycieli w 2013 r. 
- stażyści - etatów: 6,00 (4,44% ogółu) 
- kontraktowi - etatów: 18,47 (13,67% ogółu) 
- mianowani - etatów: 44,87 (33,21% ogółu) 
- dyplomowani - etatów 65,75 (48,68% ogółu) 
 
Stopniem zawodowym nauczyciela dyplomowanego 
w 2013 r. legitymowało się 65,75 nauczycieli tj. 48,68 % 
spośród ogółu zatrudnionych. W roku szkolnym 
2012/2013 1 nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela 
dyplomowanego, 3 nauczycieli uzyskało stopień nauczy-
ciela mianowanego, a 4 stopień nauczyciela kontrakto-
wego. Dobra polityka kadrowa w szkołach w zakresie 
doboru kadry nauczycielskiej zapewniła także w roku 
szkolnym 2012/2013 w miarę dobrą strukturę zatrudnie-
nia, uwzględniając staż pracy nauczycieli. Dominują
nauczyciele ze stażem pracy w przedziale od 10 do 20 
lat. Przy nauczycielach z dużym dorobkiem zawodowym 
pracują młodzi, co zapewnia pożądaną dobrą jakość 
pracy. 
 
Poziom nauczania 
Osiągnięcia uczniów są wynikiem nauczania i uczenia 
się. W znacznym stopniu zależą od zdolności i aspiracji, 
ale także środowiska rodzinnego. Badanie postępów 

edukacyjnych i osiągnięć uczniów może przybierać
różne formy. Najczęściej są to sprawdziany wewnętrzne 
i zewnętrzne oraz konkursy przedmiotowe. 
 
Wyniki sprawdzianu w Szkole Podstawowej im. Ja-
nusza Kusocińskiego w Opatówku w roku szkolnym 
2012/2013 
Do sprawdzianu 4 kwietnia 2013 r. w Szkole Podstawo-
wej w Opatówku przystąpiło 55 uczniów. Zestaw zadań
w wersji standardowej (arkusz S-1-132) rozwiązywało 53 
uczniów, a w arkuszach dostosowanych - 2 uczniów. 
Arkusz standardowy zawierał 26 zadań sprawdzających 
poziom opanowania umiejętności czytania, pisania, 
rozumowania, korzystania z informacji i wykorzysty-
wania wiedzy w praktyce. Większość zadań okazała się
dla uczniów umiarkowanie trudna, ponieważ łatwość 
obliczona dla wszystkich zadań zamieszczonych w arku-
szu egzaminacyjnym wynosi 0,65. Najniższy wynik 
w szkole - 10 punktów uzyskało 2 uczniów. Najwyższy 
wynik w szkole - 37 punktów uzyskał 1 uczeń.
Wyniki ze sprawdzianu:
- szkoła: 25,83 
- kraj: 24,03 
- okręg: 23,37 
- województwo: 23,37 
- powiat: 23,54 
- gmina: 23,41 
 
Wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 
2012/2013 uzyskane przez uczniów Gimnazjum 
im. Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku 
Egzamin gimnazjalny pisało 93 uczniów. Część huma-
nistyczna składała się z dwóch części: historia i WOS 
oraz język polski. W części humanistycznej egzaminu 
średnia szkoły wyniosła 61,32%, w części matematycz-
no-przyrodniczej - 57,01%, z j. angielskiego - 58,21%, 
z j. niemieckiego - 51,69%. Uczniowie ogółem uzyskali 
wyższe wyniki niż średni wynik w województwie i okręgu. 
 
Wyniki sprawdzianu i egzaminu w roku szkolnym 
2012/2013 uzyskane przez uczniów Zespołu Szkół
w Rajsku 
Szkoła Podstawowa
Do rozwiązywania sprawdzianu przystąpiło 27 uczniów 
klasy szóstej. Średnia szkoły wyniosła 22,78 pkt. 
Gimnazjum
W części humanistycznej egzaminu średnia szkoły wy-
niosła: język polski - 62,00%, historia i WOS - 53,96%, 
w części matematyczno-przyrodniczej: matematyka - 
50,26%, przedmioty przyrodnicze - 58,61%, z j. angiel-
skiego: część podstawowa - 58,45%, część rozszerzona 
- 40,77%, z j. niemieckiego - 65,00%. 
 
Wyniki sprawdzianu i egzaminu w roku szkolnym 
2012/2013 uzyskane przez uczniów Zespołu Szkół
im. Jana Pawła II w Chełmcach 
Szkoła Podstawowa
Do sprawdzianu przystąpiło 32 uczniów, a uzyskany 
średni wynik to 20,56% 
Gimnazjum
W części humanistycznej egzaminu średnia szkoły wy-
niosła: język polski - 63,25%, historia i WOS - 60,50%, 
w części matematyczno-przyrodniczej: matematyka - 
51,96%, przedmioty przyrodnicze - 62,71%, z j. angiel-
skiego: część podstawowa - 58,88%, część rozszerzona 
- 40,52%. 
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Wyniki sprawdzianu i egzaminu w roku szkolnym 
2012/2013 uzyskane przez uczniów Zespołu Szkół
w Tłokini Wielkiej 
Szkoła Podstawowa
Do sprawdzianu przystąpiło 10 uczniów rozwiązujących 
arkusz standardowy uzyskując średni wynik 21,60% 
oraz 1 uczeń, który otrzymał arkusz S8 i uzyskał wynik 
19/40 pkt. 
Gimnazjum
W części humanistycznej egzaminu średnia szkoły wy-
niosła: język polski - 63,94%, historia i WOS - 54,44%, 
w części matematyczno-przyrodniczej: matematyka - 
51,13%, przedmioty przyrodnicze - 57,09%, z j. angiel-
skiego: część podstawowa - 66,34%, część rozszerzona 
- 46,9%. 
 

Sukcesy uczniów 
Rok szkolny 2012/2013 był kolejnym okresem, w którym 
uczniowie szkół naszej gminy osiągali znaczące sukcesy 
w różnych dziecinach życia szkolnego. Szkoły brały
udział, z sukcesami, w konkursach: matematyczno-
przyrodniczych, humanistycznych, matematycznych, 
z języka angielskiego, biologicznych, geograficznych, 
chemicznych i fizycznych. Uczniowie szkół podstawo-
wych i gimnazjów rozwijali przy pomocy nauczycieli 
swoje zainteresowania w wielu dziedzinach, śmiało
podejmując rywalizację na różnego rodzaju i różnej rangi 
konkursach oraz przeglądach. Szkoły prowadzone przez 
gminę były również organizatorami imprez kulturalnych 
o zasięgu gminnym i ponadgminnym. Ważnym elemen-
tem w pracy dydaktyczno-wychowawczej szkół był sport 
dzieci i młodzieży. Jak co roku uczniowie szkół podsta-
wowych i gimnazjów uzyskiwali znaczące osiągnięcia 
w rywalizacji sportowej. Sukcesy uczniów są ich zasłu-
gą, ale nie byłyby możliwe bez dużego wkładu pracy 
nauczycieli szkół oraz rodziców, a sportowe także
działających w gminie stowarzyszeń sportowych. 
 

Formy pracy wychowawczej, działalności profilak-
tycznej oraz bezpieczeństwo w szkole 
Zgodnie z potrzebami i wymogami prawa w roku szkol-
nym 2012/2013 we wszystkich szkołach realizowano 
zadania przyjętych programów wychowawczych i pro-
gramów profilaktyki. W ramach programów wychowaw-
czych, oprócz wyborów do samorządów klasowych 
i szkolnych podjęto współpracę z rodzicami, celem której 
było przekazywanie informacji o postępach w nauce 
i zachowaniu, a także zapobieganie demoralizacji wśród 
dzieci i udzielanie uczniom pomocy edukacyjnej i mate-
rialnej (spotkania indywidualne, wywiadówki, pedago-
gizacja rodziców, imprezy klasowe, szkolne). 
 

Stan realizacji zadań oświatowych gminy na rzecz 
uczniów i szkół
W roku szkolnym 2012/2013 realizowano szereg zadań
wynikających z ustawowych obowiązków gminy na rzecz 
uczniów i szkół. Najważniejszym zrealizowanym zada-
niem gminy było zabezpieczenie na odpowiednim pozio-
mie przedszkolu i szkołom prowadzonym przez gminę
środków finansowych na prowadzenie działalności, 
w tym na wynagrodzenia pracowników i eksploatację
budynków komunalnych. Realizując obowiązki określone 
w art. 17 ustawy o systemie oświaty dowożono lub 
refundowano rodzicom wydatki związane z dowożeniem 
do szkół uczniów niepełnosprawnych i zamieszkałych 
w znacznym oddaleniu od szkół.

Dowożenie uczniów do szkół
Na dowóz uczniów do szkół gmina wydatkowała
z budżetu kwotę 657 080,65 zł (dowożeni i dojeżdżający 
- 756 osób, dowożeni niepełnosprawni - 11). 
 
Stypendia socjalne
Zgodnie z dyspozycją art. 90b i art. 90m ustawy o sys-
temie oświaty wspomagano uczniów w formie stypen-
diów szkolnych i zasiłków szkolnych. Z tej formy wspar-
cia korzystali uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów 
ale także szkół ponadgimnazjalnych, którzy zamieszkują
na terenie gminy. Kryterium dochodowe uprawniające 
do uzyskania pomocy określone było w kwocie 351 zł na 
członka rodziny. Na 203 złożonych wniosków o przyzna-
nie stypendium, pozytywnie rozpatrzono 174 wniosków; 
przyznano stypendia na kwotę 74 113,91 zł.

Stypendia naukowe
Od szeregu lat w naszej gminie realizowane są,
w ramach funduszu stypendialnego Gminy Opatówek, 
stypendia za wyniki w nauce. Możliwość ubiegania się
o stypendium, po spełnieniu regulaminowych warunków, 
mają uczniowie szkół gimnazjalnych, ponadgimna-
zjalnych oraz studenci. Wnioski są rozpatrywane dwa 
razy do roku przez specjalnie do tego powołaną
Komisję. W roku szkolnym 2012/2013 złożono 138 
wniosków, pozytywnie rozpatrzono 136 na łączna kwotę
54 440,00 zł.

Innym zadaniem o charakterze pomocy materialnej było
wsparcie w zakresie zakupu podręczników w ramach 
rządowego programu "Wyprawka szkolna" Z tej formy 
pomocy skorzystało 161 uczniów. Na realizację zadania 
pozyskano, od Wojewody Wielkopolskiego, środki finan-
sowe w kwocie 32 832,90 zł.

Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodaw-
ców w szkoleniu młodocianych pracowników zamieszka-
łych na terenie gminy rozpatrywano zgodnie z dyspozy-
cją art. 70b ustawy o systemie oświaty wnioski praco-
dawców o zwrot kosztów kształcenia młodocianych ucz-
niów, którzy ukończyli naukę zawodu i zdali egzamin lub 
egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodo-
wych. Na realizację powyższego zadania pozyskano 
dotację od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 
62 205,48 zł. która w 100% pokryła poniesione wydatki. 
I tak naukę zawodu ukończyło 7 młodocianych nato-
miast przygotowanie do wykonywania określonej pracy, 
z pozytywnym wynikiem, zaliczyło 3 młodocianych 
uczniów. 
 
Obowiązek szkolny i obowiązek nauki
Ważnym zadaniem realizowanym w roku szkolnym 
2012/2013 była kontrola obowiązku szkolnego i obo-
wiązku nauki. Obowiązkowi szkolnemu podlegają ucz-
niowie w wieku od 7 lat do ukończenia gimnazjum, 
a obowiązkowi nauki uczniowie w wieku 16-18 lat życia. 
Kontroli spełniania obowiązku szkolnego dokonują
dyrektorzy szkół w obwodach, w których zamieszkują
uczniowie, a obowiązku nauki - gmina. Liczba uczniów 
zobowiązanych do spełniania obowiązku nauki w roku 
szkolnym 2012/2013 wynosiła 404 osób. 
 
Finansowanie zadań oświatowych 
Wydatki na oświatę stanowią ok. 40% w ogólnych 
wydatkach budżetu gminy. Szczegółowe rozliczenie 
poniesionych wydatków stanowi i stanowić będzie treść 
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sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 
budżetowy 2012 i 2013. W latach 2012-2013 budżet 
związany z finansowaniem zadań oświatowych obejmo-
wał dział 801 "Oświata i wychowanie" (rozdziały: 80101, 
80103, 80104, 80110, 80113, 80114, 80146, 80195) 
oraz dział 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" 
(rozdziały: 85412, 85415) i przedstawia się następująco: 
- w roku 2012 wydatki wyniosły 14 827 379,08 zł

w tym wielkość subwencji oświatowej 10 211 949 zł
natomiast dochody wyniosły 1 642 538,36 zł

- w roku 2013 plan wydatków wynosi 14 976 401,00 zł
w tym wielkość subwencji oświatowej 10 691 337 zł
z czego do końca września wydatkowano kwotę
10 106 639,52 zł natomiast dochody planowane są
w wysokości 364 253,00 zł z czego wykonanie 
237 903,32 zł

Realizacja projektów 
Szkoły w ostatnich latach realizowały projekty eduka-
cyjne i społeczne oraz projekty współfinansowane m.in. 
ze środków unijnych: 
1. "Uczę się i bawię" w okresie od 03.09.2012 r. do 

30.08.2013 r., otrzymano: na pomoce dydaktyczne - 
127 239 zł, zajęcia dodatkowe - 56 000 zł, ogółem 
pozyskanych środków - 183 239 zł.

2. "Uczę się i bawię", realizowany był w okresie od 
20.09.2010 r. do 31.08.2011 r. Uzyskano wówczas 
227 363 zł, w tym na pomoce dydaktyczne - 
139 463 zł, zajęcia dodatkowe - 87 900 zł.

3. Comenius "Uczenie się przez całe życie" realizo-
wany przez Gimnazjum im. A. i S. Gillerów w Opa-
tówku od września 2011 r. do lipca 2013 r. Dofinan-
sowanie z UE wyniosło 20 000 Euro. 

4. "Tydzień Języków Obcych" - program realizowany 
przez Zespół Szkół w Chełmcach. 

5. "Bezpieczna szkoła, bezpieczny uczeń" - program 
realizowany przez Gimnazjum w Opatówku oraz 
Zespół Szkół w Rajsku. 

 
Podziękowanie 
Wszystkim, którzy przyczynili się do dobrej realizacji 
zadań oświatowych w gminie Opatówek składamy 
podziękowania za ich trud, zaangażowanie i pracę na 
rzecz szkół i przedszkola. Szczególne podziękowania 
składamy: 
- dyrekcji, nauczycielom, wychowawcom, wszystkim 

pracownikom szkół i przedszkola; 
- dyrekcji i pracownikom Zespołu Ekonomiczno - 

Administracyjnego Szkół;
- rodzicom działającym w trójkach klasowych, w radzie 

rodziców i wszystkim wspierającym szkoły i przed-
szkole; 

- także różnym instytucjom i urzędom, organizacjom, 
stowarzyszeniom, grupom działającym na rzecz 
oświaty lub współpracującym ze szkołami i przed-
szkolem, a także wielu osobom - przyjaciołom oś-
wiaty, którzy w różny sposób wspierali placówki 
poprzez swoją działalność, pracę oraz przekazy-
wanie środków finansowych. 

Dzięki tej współpracy szkoły i przedszkole pełniły niejed-
nokrotnie obok zadań oświatowych i wychowawczych 
także zadania kulturalne, środowiskowe, były miejscem 
spotkań, zabaw, rozrywki - były po prostu przyjazne dla 
uczniów i miejscowości, w których są położone. 
Podziękowania składamy także Radzie Gminy Opa-
tówek na czele z Przewodniczącym Pawłem Bąkowskim 

oraz Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Zdrowia na czele 
z Przewodniczącą Marleną Kiermas-Gruszką.

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

INWESTYCJE, REMONTY, 
PROJEKTY UNIJNE 

 

Termomodernizacja budynków szkolnych w gminie 
Opatówek - ZS w Chełmcach i ZS w Rajsku 
W roku 2012, kosztem 1,7 mln zł (z czego tylko 10%, 
czyli 170 tys. zł to wkład własny gminy) wykonano 
termomodernizację Gminnego Ośrodka Zdrowia w Opa-
tówku i dwóch placówek oświatowych - Szkoły Podsta-
wowej w Opatówku i Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej. 
Jeszcze w tym samym roku, do Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej władze 
samorządowe Opatówka złożyły nowy wniosek na 
dofinansowanie termomodernizacji budynku szkoły
w Chełmcach i w Rajsku w ramach Programu "System 
zielonych inwestycji - Zarządzanie energią w budynkach 
użyteczności publicznej". Wniosek został pozytywnie 
oceniony w postępowaniu dodatkowym, a tym samym 
zakwalifikowany do realizacji i dofinansowania. Plano-
wany zakres rzeczowy prac obejmować będzie: 
- ocieplenie ścian i stropodachów 
- wymianę okien i drzwi 
- wymianę zaworów termostatycznych 
- modernizację ciepłej wody użytkowej z zastoso-

waniem kolektorów słonecznych. 

W dniu 28 października rozstrzygnięte zostały przetargi 
na w/w prace. Wykonawcą prac zarówno w ZS 
w Chełmcach jak i w ZS w Rajsku zostało Przedsię-
biorstwo Usług Budowlanych CEBUD z Ostrowa Wielko-
polskiego: w Rajsku za kwotę 401 818,74 zł, w Chełm-
cach za 462 587,78 zł. Zaledwie 10% to środki własne 
gminy. Pozostała część to dotacja oraz niskoprocentowa 
pożyczka z NFOŚ i WFOŚ. Obecnie trwają w/w prace, 
a ich zakończenie planowane jest na II kwartał 2014 r. 
Jest to kolejny etap w programie remontów i inwestycji 
w placówkach oświatowych, który rozpoczęto w 2007 r. 
kompleksową oceną stanu technicznego budynków 
i potrzeb w tym zakresie. Zadania oświatowe należą do 
jednych z najważniejszych, gmina Opatówek przez 
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ostatnie kilka lat wygospodarowała na remonty i inwes-
tycje oraz inne programy oświatowe znaczącą kwotę
sięgającą około 10 mln zł.

Przebudowy i remonty dróg 
 

Droga Opatówek - Brzeziny - Godziesze Wielkie
Duża inwestycja drogowa z udziałem Powiatu Kaliskiego, 
Gminy Opatówek, Brzeziny i Godziesze Wielkie, rozpo-
częta w maju br. i polegająca na wykonaniu drogi powia-
towej 4628P Opatówek - Brzeziny z odbiciem na drogę
powiatową 4631P Godziesze - Zajączki Bankowe na 
odcinku ok. 22 km, dobiegła końca. 
Głównym celem wykonanej przebudowy jest poprawa 
stanu drogi oraz bezpieczeństwa na jednym z ważniej-
szych ciągów komunikacyjnych przebiegających przez 
naszą gminę. W drodze rozstrzygnięcia przetargowego 
uzyskano kwotę 4 973 715 zł, a firmą, która złożyła
najtańszą ofertę, a tym samym została wykonawcą robót 
jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. 
z Kalisza. 

Na terenie gminy Opatówek wykonanych zostało ok. 
6,4 km drogi biegnącej przez Opatówek (od skrzyżo-
wania z droga krajową nr 12), Cienię Pierwszą i Cienię
Drugą. Uzyskana w przetargu cena za ten odcinek to 
kwota 1 530 875 zł.
Była to wspólna inwestycja gmin z dofinansowaniem 
z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. 
Podział finansowy pomiędzy uczestników zadania na 
odcinku przebiegającym przez gminę Opatówek wyglą-
dał następująco: 50% kosztów to dofinansowanie 
z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, 
co daje kwotę 765 437 zł. Druga połowa kosztów finan-
sowana jest przez budżet Powiatu Kaliskiego (60% 
z połowy kosztów, czyli 459 262 zł) pozostałe 40% 
z połowy kosztów, czyli kwota 306 175 zł finansowana 
jest z budżetu gminy Opatówek. 
Zakres prac to budowa w niektórych miejscach nowych 
studzienek oraz regulacja starych, budowa przepustów, 
ścieków przykrawężnikowych, zatok autobusowych, 
zjazdów do posesji, wykonanie oznakowania pionowego 
i poziomego, wykonanie chodników z kostki brukowej 
przy przystankach autobusowych oraz najważniejsze 
prace czyli generalny remont istniejącej jezdni asfaltowej 
(uzupełnienie podbudowy, uzupełnienie nawierzchni 
z mieszanek mineralno-asfaltowych, położenie nowej 

nawierzchni na całości tego odcinka). Dodatkowo na ul. 
Poniatowskiego dokonano remontu niesprawnej kanali-
zacji deszczowej o długości 191 mb (odwodnienie, stu-
dzienki rewizyjne) za kwotę 42 563,66 zł oraz dokonano 
przebudowy trzech skrzyżowań:
- skrzyżowanie z ul. Kościuszki w Opatówku - wartość 

prac 12 134,15 zł, wykonawcą jest Przedsiębiorstwo 
Budownictwa Drogowego w Kaliszu, zakres prac: 
montaż studzienek kanalizacyjnych z przykanalikami, 

- skrzyżowanie w Cieni Drugiej - wartość prac to 
12 368,85 zł, zakres prac: budowa studzienki 
ściekowej z przykanalikami, położenie krawężników, 
budowa chodnika z kostki brukowej, 

- skrzyżowanie w Cieni Pierwszej - wartość prac to 
6 175,53 zł, zakres prac: ułożenie krawężników, 
położenie nawierzchni bitumicznej. 

23 października w uroczystym otwarciu drogi z przecię-
ciem wstęgi, a potem w konferencji prasowej udział
wzięli uczestnicy porozumienia i zaproszeni goście, 
a wśród nich Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek, Czło-
nek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Krzysztof 
Grabowski, Starosta Kaliski Krzysztof Nosal, Wójt Gminy 
Opatówek Sebastian Wardęcki, Wójt Gminy Brzeziny 
Krzysztof Niedźwiedzki, Wójt Gminy Koźminek Andrzej 
Miklas, Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht oraz Wójt 
Gminy Godziesze Wielkie Józef Podłużny. 
 

Remont nawierzchni ul. Długiej w Zdunach
Rozstrzygnięty został przetarg na wykonanie remontu 
ul. Długiej w Zdunach polegającego na zabezpieczeniu 
znaków geodezyjnych, regulacji pionowej studni włazów 
kanalizacji sanitarnej, profilowaniu i zagęszczeniu pod-
łoża, wykonaniu podbudowy ze żwiru i kruszywa łama-
nego, ustawieniu pionowych znaków drogowych oraz 
formowaniu i plantowaniu poboczy. Wykonawcą prac za 
kwotę 75 156,08 zł jest firma ASBUD z Rajska. 
 

Przebudowa drogi w Chełmcach
Trwa przebudowa drogi gminnej w Chełmcach na odcin-
ku 964 m. Przetarg na wykonanie prac wygrał Zakład 
Budowlano Drogowy KALDROG z Kalisza za kwotę
70 360,92 zł. Zakres przebudowy: roboty pomiarowe, 
regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągo-
wych, ręczne czyszczenie poboczy, wykonanie przepus-
tów, czyszczenie rowów, plantowanie i przygotowanie 
podłoża, wykonanie koryta i podłoża z masy betonowej 
oraz kruszywa, wykonanie nawierzchni z mieszanek 
mineralno-asfaltowych oraz ustawienie pionowych zna-
ków drogowych. 
 

Przebudowa drogi Michałów Pierwszy - Michałów Drugi
Zakończono prace przy przebudowie drogi gminnej na 
odcinku ok. 1 km pomiędzy Michałowem Pierwszym 
i Michałowem Drugim. Prace wykonała firma ASBUD 
z Rajska za kwotę 187 577,16 zł. Zakres prac obejmo-
wał: roboty pomiarowe i roboty ziemne, profilowanie i za-
gęszczenie podłoża, wykonanie podbudowy z kruszywa, 
wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfalto-
wych, obsypanie krawędzi jezdni i plantowanie pobocza 
oraz ustawienie znaków drogowych. Odbiór odbył się
29 grudnia br. 
 

Tłokinia Kościelna - Tłokinia Nowa
Zakończyła się przebudowa 510 mb nawierzchni drogi 
gminnej Tłokinia Kościelna - Tłokinia Nowa z zakresem 
prac: czyszczenie poboczy i rowów, wykonanie przepus-
tów pod drogą, ulicznych studzienek ściekowych, 
wykonanie podbudowy oraz nawierzchni asfaltowej. 
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Koszt prac wykonanych przez Przedsiębiorstwo Ulic 
i Mostów z Kalisza to kwota 120 719,58 zł.
Przebudowa ulic na os. Kościuszki w Opatówku
Odbył się przetarg na wykonanie przebudowy na-
wierzchni oraz budowę kanalizacji deszczowej na 
osiedlu Kościuszki w ulicach: Gen. Józefa Zajączka, 
ks. Adama Marczewskiego, Piotra Szadkowskiego. 
Prace obecnie trwają, a wykonuje je Przedsiębiorstwo 
Ulic i mostów z Kalisza. Koszt całości przedsięwzięcia to 
kwota 594 116,50 zł. W trakcie prac ziemnych, koniecz-
nym okazało się wykonanie dodatkowej ekspertyzy 
gęstości gruntu. Ekspertyza wykazała, że prace przy 
zagęszczaniu gruntu wykonane 12 lat temu podczas 
budowy kanalizacji, były źle wykonane. 
Przebudowa drogi w Nędzerzewie
Przebudową objęto drogę gminną w Nędzerzewie na 
odcinku 220 mb. Zakres robót: roboty pomiarowe, profi-
lowanie i zagęszczanie podłoża, warstwa podbudowy 
z kruszywa łamanego i wykonanie nawierzchni z mie-
szanek mineralno-asfaltowych. Wykonawcą jest firma 
BEDRÓG Roboty Drogowo-Budowlane ze Smółek. War-
tość prac: 54 069 zł.
Remont drogi w Porwitach
Na odcinku 480 mb drogi gminnej w Porwitach wyko-
nano prace pomiarowe, profilowanie koryta, wykonanie 
dolnej i górnej warstwy podbudowy z kruszywa oraz 
plantowanie poboczy. Wartość prac to kwota 46 293 zł.
Zadania wspólne z Powiatem Kaliskim
W bieżącym roku, wzorem lat ubiegłych, zrealizowane 
zostały zadania w drogownictwie wspólnie z Powiatem 
Kaliskim. Realizacja odbywa się na podstawie zawartych 
pomiędzy stronami porozumień i są współfinansowane 
przez budżety obydwóch samorządów. Wykonano: 
- przebudowę drogi powiatowej nr 4636P w Chełm-

cach w zakresie budowy chodnika o dł. 172 mb za 
kwotę 59 768 zł, a wykonawcą był ROL DRÓG 
z Rajska 

- remont kanalizacji deszczowej przy drodze powiato-
wej 4628P w Opatówku o dł. 191 mb za kwotę
42 563 zł; wykonawca był Przedsiębiorstwo Usłu-
gowo-Budowlane BUDMEX z Kawęczyna 

- przebudowę drogi powiatowej 4622P w Michałowie 
Drugim z zakresie budowy chodnika o dł. 230 mb za 
kwotę 33 167 zł, wykonawca była Firma Handlowo-
Usługowa Marciniak z Kalisza 

- przebudowę drogi powiatowej nr 4612P w Opatówku 
w zakresie budowy chodnika wzdłuż ul. Św. Jana 
o dł. 285 mb (za torami w kierunku Tłokini Nowej) za 
kwotę 39 999 zł. Wykonawcą była firma Roboty 
Drogowo-Budowlane BEDRÓG Smółki. 

 
Wydatki na OSP 
W bieżącym roku budżet ochotniczych straży pożarnych 
w gminie Opatówek opiewał na kwotę 126 700 zł.
Budżet ten zwiększył się o znaczne dodatkowe środki 
pozyskane z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, samo-
rządu Województwa Wielkopolskiego, samorządu Po-
wiatu Kaliskiego oraz firm ubezpieczeniowych. Na posz-
czególne zadania dodatkowe środki, poza zabezpie-
czonymi w uchwalonym budżecie, dołożyła także gmina 
Opatówek w formie dotacji celowych. Środki przezna-
czone i pozyskane na cele ochrony przeciwpożarowej 
wydatkowane były m.in. na: 
OSP w Opatówku
- specjalne ubrania ochronne (2 158,40 zł)

- tor przeszkód (11 556 zł, w tym gmina Opatówek 
6 500 zł, 5 000 zł środki z Województwa Wielko-
polskiego) 

- wyposażenie bojowe, mundury, hełmy 
- urządzenie hydrauliczne z agregatem hydraulicznym 

(24 268,87 zł)
OSP w Tłokini Wielkiej
- ubrania ochronne, wyposażenie bojowe 
- radiotelefon 
- urządzenie hydrauliczne z agregatem (15 000 zł)
- remont części operacyjnej strażnicy z renowacją

elewacji budynku (10 000 zł, w tym 5 000 zł środki 
z Powiatu Kaliskiego) 

OSP w Chełmcach
- remont dachu budynku części operacyjnej i zamon-

towanie szaf na sprzęt (20 500 zł, w tym 3 500 zł ze 
środków Powiatu Kaliskiego) 

- zakup wyposażenia 
OSP w Borowie
- wyposażenie bojowe, m.in. węże tłoczne 
- zakup mundurów 
OSP w Sierzchowie
- umundurowanie, ubrania ochronne 
OSP w Rajsku
- umundurowanie 
- ubranie koszarowe 
OSP w Cieni Drugiej
- remont części operacyjnej, wymiana okien (3 000 zł,

w tym 1 500 zł ze środków Powiatu Kaliskiego) 
OSP w Michałowie Drugim
- wyposażenie bojowe 
- umundurowanie 
OSP w Zdunach
- ocieplenie budynku w części operacyjnej (6 500 zł)

Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku 
Całkowicie nowy wygląd uzyskała siedziba Gminnego 
Ośrodka Kultury przy ul. Kościelnej w Opatówku. Właś-
nie zakończył się tam remont i aranżacja sali, sceny i jej 
zaplecza oraz pomieszczeń na piętrze. Wymieniono 
instalację c.o. i elektryczną, grzejniki, strop podwieszany 
z nowym oświetleniem sufitowym. 
Wykonano także przebudowę sceny i jej oświetlenia, 
oświetlenie boczne sali, wymianę klimatyzatorów, sto-
larki drzwiowej i schodów oraz położone zostały panele 
akustyczne. Wszystkie prace związane z instalacją
gazową, c.o. i wodociągową wykonuje firma z Wolicy - 
Instalacje Sanitarne Marcin Droszewski. Natomiast 
wszelkie prace remontowe i budowlane wykonuje Zakład 
Remontowo - Budowlany MAXBUD Wojciecha Przepiórki 
z Saczyna. Całkowity koszt modernizacji GOK-u to 
kwota 228 600zł, a dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 
w Poznaniu wyniosła ponad 91 tys. złotych. 
 

Budowa kanalizacji w Szałe
Przygotowany został projekt budowy kanalizacji w Sza-
łem. Wykonawcą projektu jest Zakład Projektowo-
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Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO z Kalisza za 
kwotę 49 200 zł. Na to zadanie, z Programu PROW na 
lata 2007-2013 Działanie: Podstawowe Usługi dla Gos-
podarki i Ludności Wiejskiej, gmina Opatówek uzyskała
dofinansowanie w kwocie 2 483 306 zł, przy całkowitej 
wartości zadania w wysokości 4 966 612 zł. Planowany 
okres realizacji inwestycji: rozpoczęcie - I kwartał 2014 
roku, zakończenie - II kwartał 2015 roku. 
Celem tego zadania, jak podano w uzasadnieniu wnios-
ku, jest uporządkowanie gospodarki ściekami sanitar-
nymi w zakresie ich odprowadzania i oczyszczania, 
a realizacja projektu poprawi infrastrukturę techniczną
i warunki życia mieszkańców wsi Szałe. Główny, pierw-
szy etap tej wieloletniej inwestycji obejmować będzie 
ulicę Kaliską. Łączna długość kanalizacji grawitacyjnej 
i tłocznej wynosi ok. 7 300 mb. Kanalizacja wzdłuż ulicy 
Kaliskiej będzie podstawą do kolejnych etapów: budowy 
rozgałęzień do innych ulic i przyłączy do poszczegól-
nych posesji. 
 
Prace remontowe w budynkach komunalnych 
30 października br. zakończono prace remontowe 
w budynkach komunalnych, które zakwalifikowane 
zostały podczas wiosennego przeglądu stolarki okiennej 
i drzwiowej do wykonania ze środków tegorocznego 
budżetu. Całkowity koszt prac wyniósł 30 591,68 zł.
W ramach tego zadania wykonano następujące prace: 
- ul. Szkolna: wymiana pokrycia dachu z płyt falistych 

bitumicznych w budynku gospodarczym, 
- ul. Szkolna 2 A: naprawa fragmentu pokrycia dacho-

wego z dachówki ceramicznej, wymiana 2 szt. drzwi 
wejściowych do lokalu, 

- ul. Szkolna 2: naprawa fragmentu pokrycia dacho-
wego z dachówki ceramicznej, 

- ul. Kościelna 17: wymiana 3 szt. okien z drewna kle-
jonego (klatka schodowa - 1 szt., lokal mieszkalny - 
2 szt.), 

- ul. Kościelna 1 B: wymiana drzwi wejściowych do 
lokalu, wymiana okna drewnianego na klatce scho-
dowej, 

- ul. Poniatowskiego 2: wymiana 2 szt. drzwi drewnia-
nych wejściowych do lokalu, wymiana okna z PCV 
w lokalu mieszkalnym, 

- ul. Łódzka 21: wymiana fragmentu pokrycia dachu 
papą termozgrzewalną z naprawą konstrukcji, 

- trwają prace remontowo-naprawcze z wymianą
częściową instalacji elektrycznej w budynku komu-
nalnym przy ul. Kościelnej 2 w Opatówku. 

Ponadto kontynuowane są prace związane z bieżącym 
utrzymaniem zasobów mieszkaniowych na terenie gminy 
oraz z bieżącym utrzymaniem struktury wodociągowej. 
 

Budowa kompleksu rekreacyjnego w Tłokini Wielkiej 
Zakończone zostały prace przy realizacji placu zabaw 
przy szkole w Tłokini Wielkiej. W ramach złożonego 
wniosku do Urzędu Marszałkowskiego, gmina Opatówek 
uzyskała na to zadanie dofinansowanie ze środków 
unijnych w kwocie 21 599,78 zł (przy całkowitym koszcie 
wynoszącym 28 438,47 zł). Wykonanie tego zadania 
jesienią nastąpiło z uwagi na procedury związane 
z uzyskaniem dofinansowania (oczekiwanie na zawarcie 

umowy w tej sprawie). W ramach projektu został wyko-
nany kompleks rekreacyjny składający się z: 
- ławek parkowych 
- huśtawek sprężynowych drewnianych 
- huśtawki wagowej metalowej 
- karuzeli metalowej z kierownicą
- zjeżdżalni drewnianej 
- huśtawki metalowej 
- piaskownicy 
- teren zostanie ogrodzony, a wewnątrz zostanie 

zasiana trawa. 
Wykonawcą placu zabaw jest Zachodnia Instytucja 
Gospodarki Budżetowej PIAST w Wołowie Odział
w Kłodzku. 
 

Renowacja zbiorników wodnych w Opatówku 
Trwają prace polegające na renowacji dwóch zbiorników 
wodnych małej retencji przy ul. Poniatowskiego w Opa-
tówku. Rozstrzygnięcie wykonawstwa przyniosło dopiero 
ogłoszenie III przetargu. Zakres prac obejmuje przede 
wszystkim prace przy wykopach i przekopach ciężkim 
sprzętem, obsianie skarp i okładu. W wyniku ogłoszo-
nego (trzeciego) przetargu, wykonawcą w/w prac został
Zakład Usług Wodno - Melioracyjnych WODMEL z Krzy-
mowa. Całość prac kosztować będzie 53 489 złotych, 
większość kosztów zostanie pokryta z dotacji Urzędu 
Marszałkowskiego w Poznaniu. Przewiduje się wyko-
nanie kolejnych dodatkowych prac finansowanych przez 
budżet gminy i Polski Związek Wędkarski - Koło w Opa-
tówku. 
 

Gmina Opatówek w konkursie "Pięknieje wielkopol-
ska wieś"
W ramach III edycji konkursu "Pięknieje wielkopolska 
wieś" ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w Poz-
naniu zrealizowane zostało zadanie pn. "Jesionową
rajską aleją w głąb naszej historii". Odtworzona została
aleja spacerowa wraz z zamontowaniem oświetlenia 
typu LED, prowadząca do cmentarza parafialnego 
w Rajsku, gdzie znajdują się grobowce powstańców 
styczniowych. Całość zadania podsumowała wieczor-
nica upamiętniająca 150 rocznicę wybuchu powstania 
styczniowego. Całkowity koszt tego projektu to kwota 
38 215 zł, kwota dofinansowania to 23 500 zł.
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Odnowienie zabytkowego muru w Opatówku - ciąg
dalszy 
W bieżącym roku zrealizowany został II etap renowacji 
zabytkowego muru przy ul. Kościelnej w Opatówku. 
Celem projektu była pełna konserwacja techniczna 
i estetyczna muru ogrodzeniowego przy tzw. "Domku 
gotyckim" (ulica Kościelna w Opatówku). Pierwszy etap 
został zakończony w 2012 roku, a w ramach drugiego 
etapu wykonano: 
- naprawę lica muru ceglanego na 17 przęsłach 
- spoinowanie i impregnacja muru od strony skweru 
- skucie i położenie nowego tynku na 17 przęsłach od 

strony ulicy 
- malowanie tynków farbami silikatowymi 
Kwota II etapu projektu to 30 531,65 zł, a kwota dofi-
nansowania ze środków unijnych w ramach złożonego 
wniosku do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu wy-
niesie 19 858,00 zł.

"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
podstawowych. W gminie Opatówek znajdują się
4 szkoły podstawowe, w których kształci się 353 dzieci 
w klasach I-III (SP w Chełmcach - 55 dzieci, SP w Rajsku 
41 dzieci, SP w Tłokini Wielkiej - 37 dzieci, SP w Opa-
tówku z filią w Cieni Drugiej i Sierzchowie - 220 dzieci). 
Celem głównym projektu jest wsparcie indywidualnego 
rozwoju uczniów klas I-III, dostosowanie do zdiagnozo-
wanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich 
możliwości psychofizycznych, zapewnienie każdemu 
dziecku objętemu wsparciem oferty edukacyjno - wycho-
wawczo - profilaktycznej zgodnej z jego indywidualnymi 
potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi, 
stworzenie warunków umożliwiających i 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. 
Na realizację projektu "Uczę się i bawię" w okresie od 
03.09.2012 r. do 30.08.2013 r., otrzymano: na pomoce 
dydaktyczne - 127 239 zł, zajęcia dodatkowe - 56 000 zł,
ogółem pozyskanych środków - 183 239 zł.
Podobny projekt, pn. "Uczę się i bawię", realizowany był
w okresie od 20.09.2010 r. do 31.08.2011 r. Uzyskano 

wówczas 227 363 zł, w tym na pomoce dydaktyczne - 
139 463 zł, zajęcia dodatkowe - 87 900 zł.

"Uczenie się przez całe życie" to program Unii Euro-
pejskiej, w skład którego wchodzą programy Erasmus, 
Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig. Jego celem 
jest rozwój różnych form uczenia się poprzez wspieranie 
współpracy między systemami edukacji i szkoleń
w krajach uczestniczących. 
Program Comenius jest jednym z filarów europejskiego 
programu "Uczenie się przez całe życie". Udział w pro-
gramie umożliwia szkołom podnoszenie jakości kształ-
cenia oraz rozwijanie mobilności uczniów i nauczycieli. 
W Gimnazjum im. A. i S. Gillerów w Opatówku od wrześ-
nia 2011 r. do lipca 2013 r. realizowany był projekt 
"Tęcza nad Europą - kultura, edukacja, tradycja, sztuka 
i historia". Dofinansowanie projektu wyniosło 20 tys. 
euro i pochodziło ze środków Unii Europejskiej. Zada-
niem nauczycieli i uczniów gimnazjum była współpraca 
ze szkołami siedmiu krajów: z Rumunii, Litwy, Estonii, 
Turcji, Hiszpanii, Niemiec i Włoch. Celem projektu było
promowanie kultury i lokalnych tradycji każdego z krajów 
partnerskich przez poznawanie lokalnych świątecznych 
obchodów (z uwzględnieniem typowych potraw i trady-
cyjnych pieśni), elementów literatury, historii i sztuki. 
W realizacji projektu brali udział chętni uczniowie i nau-
czyciele, najbardziej zaangażowani byli kandydatami do 
wyjazdów zagranicznych. Nad sprawnym przebiegiem 
prac czuwał Zespół do spraw realizacji projektu Come-
nius powołany w gimnazjum. W okresie trwania projektu 
zrealizowano siedem wyjazdów zagranicznych: 
- do Rumunii - w listopadzie 2011 r. 
- do Turcji - w marcu 2012 r. 
- do Hiszpanii - w maju 2012 r. 
- na Litwę - we wrześniu 2012 r. 
- do Estonii - w listopadzie 2012 r. 
- do Niemiec - w styczniu 2013 r. 
- do Włoch - w maju 2013 r. 
Wzięło w nich udział łącznie 24 uczniów i 20 nauczycieli. 
W dniach 11-15 marca 2013 r. przedstawiciele szkół
europejskich gościli w Opatówku. W organizację spotka-
nia w gimnazjum zaangażowanych było bardzo wielu 
przedstawicieli lokalnych instytucji, władze samorzą-
dowe, rodzice uczniów, właściciele firm działających na 
terenie gminy Opatówek. 
Przed każdym wyjazdem młodzież przygotowywała
zadania - głównie w formie prezentacji multimedialnych, 
filmów wideo, wywiadów ale także nagrania przedsta-
wienia polskiej legendy i tradycyjnego tańca. Odbywały
się wideo konferencje na tematy bliskie młodzieży, 
uczniowie uczestniczyli w tworzeniu publikacji - kalen-
darza oraz książek związanych z tematyką projektu. 
Oprócz pokrycia kosztów wyjazdów zagranicznych 
i kosztów związanych z realizacją opisanych wyżej 
zadań, środki finansowe pozyskane z Fundacji Rozwoju 
Systemu Edukacji przeznaczone zostały także na zakup 
pomocy dydaktycznych (tablica interaktywna) oraz 
sprzętu elektronicznego (drukarka, rzutnik multime-
dialny), które wykorzystywane były na potrzeby projektu. 
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Międzynarodowy projekt współpracy szkół przyczynił się
do doskonalenia umiejętności komunikacji w języku 
obcym, przedsiębiorczości, większej otwartości. Nauczy-
ciele mogli dzielić się doświadczeniami w zakresie 
metodologii i praktyki, pogłębiali swoją wiedzę i umiejęt-
ności w zakresie wykorzystywania nowoczesnych 
technologii komunikacyjno - informacyjnych na lekcjach. 
Praca w projekcie rozwijała potencjał twórczy wśród 
młodzieży szkolnej, pozwalała doskonalić komunikację
w wielu językach, poznawać wiele nowych kultur i zwy-
czajów. 
Zarówno gimnazjaliści jak i ich nauczyciele oraz rodzice 
są bardzo zainteresowani realizacją kolejnych projektów 
z programu Comenius. 
Dokument zawierający szczegółową "Informację o stanie 
realizacji zadań oświatowych gminy Opatówek w roku 
szkolnym 2012/2013" znajduje się na stronie interne-
towej www.opatowek.pl w zakładce "Oświata". 
 

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. 
 

Projekt "Dać Szansę Młodym" 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Działanie VII. Promocja integracji społecznej 
7.1. Rozwój i upowszechnienie 

aktywnej integracji 
7.1.1. Rozwój i upowszechnianie 

aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku 
pozyskał w 2013 r. środki finansowe w kwocie 
134 610,94 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na 
realizację projektu systemowego "Dać Szansę Młodym", 
w tym na kontynuację zatrudnienia pracownika socjal-
nego. Projekt ma na celu rozwój osobowy i edukacyjny 
młodzieży uczącej się w wieku 15-25 lat, tj. 6 kobiet 
i 8 mężczyzn (w tym trzy osoby niepełnosprawne) 

zagrożonych wykluczeniem społecznym z Gminy Opa-
tówek. Beneficjenci poprzez pracę i zajęcia aktywnej 
integracji współpracowali z pracownikami socjalnymi, 
psychologiem, pedagogiem, terapeutą, doradcą zawo-
dowym, socjologiem, informatykiem, instruktorem gos-
podarstwa domowego, ukończyli także szkolenie z za-
kresu pierwszej pomocy. Rekrutacji uczestników doko-
nał Kierownik GOPS w Opatówku przy współpracy 
Koordynatora projektu uwzględniając zasadę równych 
szans. Od m-ca maja 2013 r. uczestnicy brali aktywny 
udział w zajęciach indywidualnych i grupowych: 
- z psychologiem - po 6 godzin indywidualnych kon-

sultacji i 3 spotkania grupowe po 3 godziny 
- z pedagogiem - po 3 godziny indywidualnych spot-

kań i 2 spotkania grupowe po 3 godziny 
- z terapeutą - po 3 godziny indywidualnych zajęć i 4 

zajęcia grupowe po 3 godziny 
- z doradcą zawodowym - po 3 godziny indywidu-

alnych spotkań i 3 grupowe spotkania po 3 godziny 
- z socjologiem - 8 spotkań grupowych po 3 godziny 
- z informatykiem - po 3 godziny zajęć indywidualnych 

i 3 zajęcia grupowe po 3 godziny 
- zajęcia z gospodarstwa domowego - 12 zajęć grupo-

wych po 5 godzin 
- szkolenie z zakresu pierwszej pomocy - 4 spotkania 

grupowe po 3 godziny 
Dodatkowo beneficjentów i ich rodziny wspierał asystent 
rodzinny, który wdrażał prawidłowe postawy życiowe 
oraz przygotowywał do pełnienia ról społecznych. 
W czasie zajęć młodzież korzystała z zakupionych 
książek edukacyjnych, które wspomagały i doskonaliły
prowadzone spotkania oraz korzystała z poczęstunku. 
W celu zintegrowania się młodzieży, zdobycia umie-
jętności współżycia w grupie i nawyków kulturalnego 
spędzenia czasu oraz odpowiedniej formy zachowania w 
nowym środowisku dla beneficjentów została zorganizo-
wana trzydniowa wycieczka edukacyjno - profilaktyczna 
z aspektem zajęć aktywnej integracji do Karpacza 
i okolic. Pierwszym punktem programu wycieczki było
zwiedzanie Zakrętu Śmierci w Szklarskiej Porębie oraz 
Polany Jakuszyckiej. W godzinach popołudniowych 
przybyliśmy czarnym szlakiem turystycznym do Chaty 
Walońskiej na program związany z dawnymi poszuki-
waniami minerałów w Sudetach. W pięknej scenerii 
wodospadu Szklarki powróciliśmy do miejsca zakwate-
rowania w hotelu Piecuch. 
Następnego dnia odbyła się wycieczka w Karkonosze. 
Wjazd wyciągiem krzesełkowym na Kopę, następnie 
Drogą Śląską wędrówka na najwyższy szczyt - Śnieżkę.
Droga powrotna wiodła szlakiem turystycznym przez 
schroniska: Strzechę Akademicką i Samotnię. W Gór-
nym Karpaczu zwiedzaliśmy piękną drewnianą Świąty-
nię Wang. W ostatnim dniu wycieczki, w Kowarach 
zwiedziliśmy Park Miniatur - modele wybranych zabyt-
ków Dolnego Śląska. Spacer wśród pięknej scenerii 
cieszył się dużym zainteresowaniem uczestników. 
Dalszym punktem programu był pobyt w miasteczku 
Dzikiego Zachodu - Western City. Młodzież przeniosła
się w czasie do świata szeryfów, rewolwerowców 
i poszukiwaczy złota. Przeżyła prawdziwe kowbojskie 
przygody, jak również spróbowała prawdziwej kowboj-
skiej kuchni. 
Uwieńczeniem projektu było spotkanie integracyjno - 
podsumowujące w formie kolacji wigilijnej w Restauracji 
"Zdrojowa" w Opatówku w dniu 16.12.2013 r. dla 45 
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osób, w czasie którego młodzież otrzymała zaświad-
czenia o uczestnictwie w projekcie. 
Mamy nadzieję, że kompleksowy system wsparcia 
pomoże prawidłowo ukształtować osobowość i świato-
pogląd beneficjentów, stosunek do ludzi i świata, a dzia-
łania podjęte w projekcie przyniosą pożądany efekt na 
zmianę postaw, aktywności i zwiększenie motywacji do 
samodzielnych działań przy wkraczaniu w dorosłe życie. 
 

Termin realizacji projektu: 01.01.2013 r. - 31.12.2013 r. 
 

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

WIADOMOŚCI KULTURALNE 
 

Dzień Edukacji Narodowej w Opatówku 
Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku kolejny 

raz gościło pracowników opatóweckiej oświaty na 
dorocznym święcie Edukacji Narodowej w dniu 11 paź-
dziernika. W wypełnionej po brzegi sali, zebranych 
nauczycieli, wychowawców, wszystkich pracowników 
szkół i przedszkola, w imieniu samorządu gminnego, 
powitał Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic. Równie 
serdecznie powitał przybyłych gości, a wśród nich: 
Prezesa Gminnego Związku OSP dh Bogdana Mar-
szała, Komendanta Gminnego OSP dh Stanisława 
Barana, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyj-
nych gminy Opatówek: dyr. GOK Mieczysławę Jaskułę,
dyr. powiatowo-gminej biblioteki Jadwigę Miluśką-
Stasiak, kierownika GOPS Wiolettę Galant, kierownika 
Gminnego Ośrodka Zdrowia Bogdana Pogorzelca, 
wszystkich obecnych pracowników i przyjaciół oświaty 
oraz rodziców i przedstawicieli rad rodziców. Szcze-
gólnie ciepło powitał lokalną pisarkę, poetkę, przyjaciela 
szkół p. Mariannę Kocembę.

Życzenia okolicznościowe wszelkiej pomyślności 
oraz podziękowania za wychowanie i naukę dzieci, za 
serce i pracę na rzecz edukacji gminnej złożył prowa-
dzący uroczystość odpowiedzialny za oświatę gminną -
Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic, a następnie Wójt 
Gminy Sebastian Wardęcki, Przewodniczący Rady 
Gminy Paweł Bąkowski oraz Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy Wojciech Pokojowy. Listy z życzeniami przesłał
poseł na Sejm RP Adam Rogacki oraz Przewodnicząca 
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Marlena 
Kiermas-Gruszka. Wyrazem tych życzeń i ciepłych słów 
był słodki poczęstunek, po którym z programem 
artystycznym ph. "Z nami łatwiej, z nami raźniej, z nami 
wygodniej" wystąpiła młodzież z Zespołu Szkół w Tłokini 
Wielkiej. 

Po tym pełnym humoru przedstawieniu nastąpiła
prawdziwa uczta dla ucha, bowiem organizatorzy - dla 
uczczenia tego szczególnego dnia - zaprosili aktorów 
z Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu, któ-
rzy wystąpili z koncertem piosenek Agnieszki Osieckiej 
"Abonament na szczęście". Piosenki w wykonaniu 
Agnieszki Dulęby-Kaszy (śpiew), Tomasza Ratajczaka 
(fortepian) i Przemysława Burka (gitara, harmonijka 
ustna) zachwyciły obecnych, co przełożyło się na 
wspólny śpiew i gromkie brawa. Piątkowe, niezwykłe
spotkanie zakończyło się poczęstunkiem - by do późna 
wspólnie porozmawiać i powspominać. Była to wspa-
niała biesiada wraz z kapelą "Sami swoi" z Opatówka, 
która wystąpiła w składzie: Jerzy Knop, Marian Kopeć,
Czesław Marczak i Jerzy Karolak. 

Serdeczne podziękowanie za pomoc w organi-
zacji uroczystości organizatorzy składają pracownikom 
Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej, Urzędu Gminy, ZEAS 
na czele z dyrektorem Arkadiuszem Łańduchem i Mu-
zeum Historii Przemysłu oraz wszystkim, którzy swoją
pracą lub obecnością przyczynili się do uświetnienia 
uroczystości gminnej Dnia Edukacji Narodowej. 
 
Święto Niepodległości 

11 listopada, z udziałem władz samorządowych 
i organizacji społecznych, odbyła się w opatóweckim 
kościele uroczysta msza święta za Ojczyznę. Również
w pozostałych parafiach - Rajsko, Tłokinia Kościelna 
i Chełmce odbyły się uroczyste msze z tej okazji. 
Uroczystości kościelne uświetniła orkiestra dęta OSP 
w Opatówku. Montaż słowno-muzyczny, tematycznie 
związany z odzyskaniem niepodległości, wykonali 
uczniowie Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów 
w Opatówku przygotowani pod kierunkiem nauczycielek: 
Bożeny Banasiak i Anny Nowackiej. Dzięki pomysłowi 
Jadwigi Miluśkiej-Stasiak - dyrektor biblioteki i Jolanty 
Pokojowej dyrektor gimnazjum - wszyscy otrzymali 
kotyliony w narodowych barwach, które wykonali 
uczniowie. Po mszy, uczestnicy przeszli pod pomnik 
Wolności, gdzie w hołdzie wszystkim, którzy zginęli za 
wolność Polski, złożone zostały kwiaty. Wspomnieniem 
objęto odzyskanie niepodległości w 1918 roku, lata 
II wojny światowej oraz lata powojenne do 1989 roku. 
Obecne były poczty sztandarowe szkolne oraz strażac-
kie z terenu gminy Opatówek. 

Tego samego dnia o godz. 18, w gościnnej sali 
fortepianowej Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku 
na Wieczornicy dla uczczenia 95. rocznicy odzyskania 
Niepodległości, spotkali się zaproszeni goście i wszyscy 
chętni, by wspólnym śpiewem uczcić to święto. 
Organizatorami spotkania byli: Parafialny Oddział Akcji 
Katolickiej i Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, 
obecne były władze samorządowe na czele z Wójtem 
Gminy Sebastianem Wardęckim, Przewodniczącym 
Rady Gminy Pawłem Bąkowskim, gościem honorowym 
był poseł na Sejm RP Adam Rogacki. Obecny był także
ks. proboszcz Władysław Czamara i ksiądz wikariusz 
Arkadiusz Wysota. Uczestników powitał oraz uroczys-
tość prowadził Krzysztof Dziedzic - Sekretarz Gminy 
Opatówek. Wspomniał przy tym, że jest to już siódme 
z kolei wspólne śpiewanie pieśni wojskowych i patrio-
tycznych. Powitał szczególnie ciepło nowych uczest-
ników, w tym członków Kapeli Sami Swoi z Opatówka 
oraz członków chóru z prowadzącą Izabelą Ratajczak. 
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"Półtora wieku marzeń o wolnej Polsce czekało
swego ziszczenia w obecnej chwili" powiedział na 
otwarciu Sejmu Józef Piłsudski. Po zakończeniu I wojny 
światowej na mapie Europy znów pojawiło się niepo-
dległe państwo polskie. Dziś, szanując tradycję, nie 
wolno nam zapominać o polskich legionistach i ich 
krwawych walkach, o powstaniach narodowych, które 
utrwalały patriotyzm i polską świadomość narodową,
o czasach II wojny światowej i latach podległości 
sowieckiej - w czasach tych Polacy nie przestali walczyć
o wolność i niepodległość.

Wspólne śpiewanie rozpoczęto tradycyjnie od 
Mazurka Dąbrowskiego - polskiego hymnu, następnie 
zaintonowano "Rotę". Chór zaśpiewał "Gaude Mater" 
i "Polskie Kwiaty". Przed powrotem do domów, chór 
wykonał pieśń "Modlitwa o pokój", a wszyscy uczestnicy 
wieczornicy zaśpiewali wspólnie "Boże coś Polskę". 
Wszyscy obecni z rąk fundatorów: Krzysztofa Dziedzica, 
Pawła Bąkowskiego i Sebastiana Wardęckiego otrzymali 
słodki upominek. Na zakończenie, prowadzący złożył
podziękowania wszystkim przybyłym za wspólny wie-
czór, a za organizację i przygotowanie sali podziękował
dyrekcji i pracownikom muzeum i urzędu gminy. 
Za akompaniament i za obsługę techniczną organizato-
rzy składają podziękowania dla Zbigniewa Błaszczyka, 
Henryka Karskiego i Sebastiana Dziedzica oraz Jerzego 
Knopa i Jerzego Karolaka z Kapeli Sami Swoi. 
 
Promocja kolejnej książki Marianny Kocemby - 
pisarki i poetki 

W piątek, 4 października br., w wypełnionej po 
brzegi auli Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusociń-
skiego w Opatówku, odbyło się spotkane autorskie 
z opatówecką poetką Panią Marianną Kocembą, na 
którym odbyła się promocja jej nowej książki pt. "Poezja 
sercem pisana". Organizatorem uroczystości była Szkoła
Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego oraz Urząd
Gminy w Opatówku. Zaproszenia od autorki na wieczór 
przyjęło ok. 150 osób. 

Uroczystość prowadziła Izabela Dubanowicz - 
wicedyrektor szkoły. Na wstępie głos zabrał Dyrektor 
szkoły Mateusz Przyjazny, który podziękował szanownej 
autorce za jej twórczość. W swoich słowach zaznaczył,
że dzięki niej każda, nawet mała rzecz wokół nas, staje 
się piękna i istotna, a uczucia ukryte w słowach wierszy 
docierają nawet do najtwardszych serc. 

W imieniu władz samorządowych swoje słowa 
do poetki skierowali Sekretarz Gminy Opatówek - 

Krzysztof Dziedzic oraz Przewodniczący Rady Gminy - 
Paweł Bąkowski. W ciepłych słowach odnieśli się do 
twórczości p. Marianny Kocemby, zauważając jej wielkie 
oddanie dla małej ojczyzny jaką jest dla poetki 
Opatówek. Pani Marianna, w dowód uznania, od władz 
samorządowych, w tym wójta Gminy Opatówek Seba-
stiana Wardęckiego wraz z życzeniami otrzymała
również okolicznościową statuetkę i kwiaty w podzięko-
waniu za dotychczasową twórczość i pracę na rzecz 
społeczności lokalnej. Do życzeń przyłączyli się także
licznie zebrani goście. 

Wicedyrektor szkoły Izabela Dubanowicz oraz 
Agnieszka Kaźmierczak przypomniały dorobek autorki 
oraz liczne, zdobyte przez nią nagrody. Ze łzą w oku 
wspominały swoje lata dzieciństwa, które nasycone były
zaczarowanym światem baśni, bajek i fantazji autorstwa 
p. Marianny Kocemby. W krótkich słowach przedstawiły
jej najnowszą książkę pt. "Poezja sercem pisana". 
Goście mogli dowiedzieć się, że jest to zbiór wierszy, 
m.in. o tematyce religijnej, wiele z nich poświeconych 
jest osobie papieża Polaka - Jana Pawła II. Inne dotyczą
przeżyć duchowych związanych z religią i miejscami 
kultu religijnego, również na terenie Opatówka. Autorka 
w swoich wierszach wspomina również postaci histo-
ryczne oraz bliskie jej sercu miejsca jak Kalisz, Russów, 
Lewków, Antonin. Osobne utwory poświęca tragicznym 
i heroicznym wątkom historii Polski. Uczniowie Szkoły
Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku 
wraz z polonistką Beatą Frydrychowicz przygotowali 
utrzymany w jesiennym klimacie krótki program artys-
tyczny. Recytowane wiersze przeplatane były znanymi 
piosenkami, jak na przykład "Jesienne róże". Spotkanie 
odbyło się w scenerii jesiennej, obsypanej złotymi liśćmi 
i suszonymi kwiatami kawiarenki, przy nastrojowym 
blasku świec. Pani Marianna Kocemba podziękowała
wszystkim, dzięki którym możliwe było wydanie jej 
książek i zorganizowanie kolejnego już spotkania z czy-
telnikami. Nagrodą dla zebranych gości była recytacja 
przez samą autorkę najbliższych jej sercu wierszy. 

Wieczór zakończył się poczęstunkiem, w czasie 
którego p. Marianna Kocemba otrzymała słodką niespo-
dziankę w postaci wielkiego tortu, który wraz z radną
Marleną Kiermas-Gruszką i Krzysztofem Dziedzicem 
uroczyście pokroiła i obdarowała wszystkich obecnych. 
Pierwszym, uroczyście odkrojonym kawałkiem Reszta 
wieczoru upłynęła na rozmowach autorki z wielbicielami 
jej twórczości. 

Goście na pewno będą wspominać p. Mariannę
jako kobietę niezwykłą, serdeczną, ciepłą i otwartą na 
ludzi, od której można się wiele nauczyć chociażby 
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czytając jej złote myśli. Niech przynajmniej ta jedna 
prowadzi nas przez życie: "Świat jest piękny, trzeba 
tylko umieć się w nim znaleźć". 
 
"Złote Pary" świętowały w Opatówku 

23 pary małżeńskie z gminy Opatówek zostały
uhonorowane Medalami Za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej. W dniu 23 października br. Wójt dokonał
uroczystej dekoracji 21. par małżeńskich. Wśród nich 
znaleźli się Państwo: Janina i Hieronim Banasiakowie 
z Tłokini Wielkiej, Maria i Jan Banaszakowie ze Zdun, 
Janina i Józef Bęccy z Opatówka, Jadwiga i Bolesław 
Binkowscy z Opatówka, Genowefa i Mieczysław 
Borwikowie z Tłokini Kościelnej, Małgorzata i Stanisław 
Brzęccy z Opatówka, Zofia i Marian Chabierscy z Tłokini 
Kościelnej, Janina i Józef Chojnowscy z Szulca, Józefa 
i Leon Cieślakowie z Opatówka, Genowefa i Ryszard 
Łuczakowie z Chełmc, Stanisława i Wacław Młynkowie 
z Chełmc, Krystyna i Stanisław Nawroccy z Opatówka, 
Bożena i Władysław Nawroccy z Opatówka, Zofia i Kazi-
mierz Piekarscy z Michałowa Czwartego, Maria i Edward 
Pilasowie z Opatówka, Anna i Stanisław Śniegułowie 
z Michałowa Drugiego, Janina i Jerzy Sowa z Rożdżał,
Krzesisława i Wacław Urbańscy z Opatówka, Jadwiga 
i Kazimierz Włodarczykowie z Opatówka, Janina i Leon 
Woźniakowie z Opatówka oraz Łucja i Józef Wyborni 
z Cieni Trzeciej. 

Pary te przeszły razem bardzo długą drogę "na 
dobre i na złe", drogę, która przed 50 laty została
przypieczętowana aktem małżeństwa, a dzięki zrozu-
mieniu, miłości i wytrwałości - okazała się słuszna 
i szczęśliwa dla małżonków. Zorganizowaną przez 
samorząd gminny i Urząd Stanu Cywilnego ceremonię
wręczenia medali poprowadził Wójt Sebastian Wardęcki. 
Życzenia złożyli także obecni na spotkaniu: Kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego Beata Berezowska, Przewod-
niczący Rady Gminy Paweł Bąkowski oraz towarzy-
sząca Jubilatom rodzina. Oficjalna część uroczystości 
zakończyła się toastem za zdrowie Jubilatów i wspólnym 
zdjęciem. Były kwiaty, życzenia, łzy wzruszenia, potok 
wspomnień i gromkie "Sto lat...". Do życzeń przyłączyli 
się wszyscy obecni goście. Zaproszeni skorzystali 
z przygotowanego poczęstunku, wspaniałego tortu, 
oglądając przy tym występ artystyczny w wykonaniu 
uczniów Szkoły Podstawowej w Opatówku przygoto-
wanych pod kierunkiem nauczycielek: Anny Smolickiej 
i Marty Cygan. 

Biesiada "Tradycyjnie na ludowo" 
Sobotni wieczór odbywający się ph. "Tradycyjnie 

na ludowo" był pierwszą imprezą zorganizowaną
w odnowionym Gminnym Ośrodku Kultury w Opatówku. 
Sobotnie spotkanie to efekt dwudniowych warsztatów 
kulinarnych. Organizatorzy: Wójt Gminy Opatówek oraz 
Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli, zorganizowali 
w ramach projektu "Tradycyjnie na ludowo" dofinanso-
wanego ze środków samorządu Województwa Wielko-
polskiego. 

Atmosfera spotkania sprzyjała wspólnemu śpie-
waniu piosenek i wspominaniu tych wszystkich trady-
cyjnych potraw, które zapamiętaliśmy z naszych rodzin-
nych domów. A ponieważ kuchnia wielkopolska, zarów-
no ta sprzed lat, jak i ta obecna, jest bogata w warzywa, 
to i tych nie zabrakło na stołach. W trakcie spotkania 
przy suto zastawionych stołach, goście raczyli się
przysmakami przygotowanymi na ten wieczór według 
najlepszych, tradycyjnych, wielkopolskich przepisów 
kulinarnych, sprawdzonych przez nasze mamy i babcie. 
A było czego próbować, na stołach królowały same 
przysmaki, m.in.: kwasienko, topiony smalec, czarna 
polewka, prażuchy, szagówki z kapustą zasmażaną,
gołąbki, marynowana dynia, pasztet z selera, kaczka, 
sałatki, gzika i wiele innych. 

Mieszkańcy i zaproszeni goście, bawili się wyś-
mienicie, było bowiem i smacznie, i wesoło. Wśród 
przybyłych gości byli posłowie: Leszek Aleksandrzak 
i Józef Racki, Członek Zarządu Województwa Wielko-
polskiego Krzysztof Grabowski, radna Sejmiku Woje-
wództwa Wielkopolskiego Barbara Nowak, Dyrektor 
Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Emilia Dunal, Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego 
FOŚiGW w Poznaniu, Naczelnik Wydz. Wdrażania 
Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu Anna Kurowska, 
Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego Mieczysław 
Łuczak, Starosta Kaliski Krzysztof Nosal, radny Powiatu 
Kaliskiego Paweł Kaleta, Przewodniczący Rady Gminy 
Opatówek Paweł Bąkowski, Wójt Gminy Sebastian 
Wardęcki, Skarbnik Gminy Dagmara Gajewska-Pająk, 
Sekretarz Rady Powiatu Piotrkowskiego Piotr Wojtysiak, 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji 
w Moszczenicy Jerzy Korytkowski, Dyrektor Gminnego 
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Cekowie Kolonii, 
przedstawiciele Stowarzyszenia Ludzi Dobrej Woli, 
a ponadto dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyj-
nych naszej gminy oraz placówek oświatowych. Mieczy-
sław Łuczak i Eligiusz Wszędobył w imieniu Rady 
Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kaliszu 
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przekazali sprzęt radiowy, aby dobrze służył w odno-
wionej sali opatóweckiego GOK-u. 

Była to także doskonała okazja, aby wręczyć
statuetkę "złote serce" i tym skromnym gestem podzię-
kować instytucjom i osobom, które zawsze są przychyl-
ne i mocno wspierają działania podejmowane przez 
dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku. 
Muzycznie, czas biesiadnikom umilała Kapela Sami 
Swoi z Opatówka i występy Pań z KGW. Organizatorzy 
serdecznie dziękują sponsorom sobotniego spotkania: 
- pp. Ewie i Henrykowi Suchorzewskim z Kalisza 
- pp. Krystynie i Grzegorzowi Olczakom z Opatówka 
- pp. Aleksandrze i Eligiuszowi Wszędobyłom z Rajska 
- pp. Jolancie i Arturowi Matysiakom z Opatówka 
- pp. Janinie i Mieczysławowi Wangom z Nędzerzewa 
- p. Jarosławowi Gaderze z Opatówka 
- pp. Elżbiecie i Józefowi Fibingierom z Opatówka 
- p. Krzysztofowi Dziedzicowi z Opatówka 
- pp. Honoracie i Mariuszowi Małoburskim z Opatówka 
- pp. Teresie i Henrykowi Łazarkom z Chełmc 
- pp. Jadwidze i Henrykowi Menclom z Opatówka 
- pp. Dorocie i Pawłowi Naszyńskim z Opatówka 
- pp. Maria i Antoni Zimni z Cieni Trzeciej 
- członkiniom kół Gospodyń Wiejskich z gminy Opató-

wek 
- nie wymienionym z nazwiska Przyjaciołom i Sympa-

tykom GOK-u 
 
"Barwy ulotne" w obiektywie Waldemara Rabiegi 

Pod takim tytułem, w galerii Foyer Centrum 
Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentowana jest wystawa 
fotograficzna Waldemara Rabiegi. Wystawę prac można 
oglądać do 10 listopada 2013 r. "Barwy ulotne” to zes-
taw siedemnastu prac wybranych spośród wykonanych 
w latach 2009-2012, w ulubionej przez autora porze, na 
granicy nocy i dnia. Większość fotografii została wyko-
nana w Opatówku i najbliższej okolicy. Dwie powstały
podczas plenerów fotograficznych zorganizowanych 
przez Forum KKM. W katalogu wystawy, jako motto 
autor zamieścił cytat z wypowiedzi Huntingtona Witherilla 
"Fotografia to stylizowana interpretacja zastanej rzeczy-
wistości, zależna od wrażliwości fotografa i narzędzi 
jakich używa”. 

Waldemar Rabiega urodził się w Kaliszu, a od 
1976 r. mieszka w Opatówku. Uzyskał tytuł inżyniera 
budownictwa na Politechnice Poznańskiej. Życie zawo-
dowe związał z drogownictwem. Zainteresowanie foto-
grafią wyniósł z rodzinnego domu, gdzie jako kilkulatek 
miał okazję obserwować magiczne światło powiększal-
nika, malujące obrazy na papierze fotograficznym. 
Pierwsze samodzielne kroki w fotografii stawiał w latach 
siedemdziesiątych. Lubi fotografować przyrodę i archi-
tekturę. Poszukuje urody barw, kształtów i faktury 
w miejscach i chwilach, których nie dostrzegamy 
w codziennym zabieganiu. Szczególnym zainteresowa-
niem darzy jednak nieczęste możliwości fotografowania 
wydarzeń artystycznych i sportowych. Tu również
poszukuje spojrzeń odmiennych od tych dostępnych 
ogółowi odbiorców. W październiku 2010r. zorganizował
dla użytkowników forum KKM plener fotograficzny na 
ziemi kaliskiej, którego efektem był między innymi kon-
kurs fotograficzny pod patronatem Starosty Kaliskiego 
i Wójta Gminy Opatówek. Najlepsze prace wykonane 
podczas pleneru były prezentowane na wystawie zbio-
rowej w Muzeum Historii Przemysłu i Gminnej Bibliotece 

Publicznej im. Braci Gillerów. Brał udział w zbiorowych 
wystawach prac nagrodzonych i wyróżnionych w konkur-
sach fotografii przyrody i architektury. Pierwszą autorską
wystawę "Fotografie bez tytułu” pokazał jesienią 2012r. 
w Ośrodku Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień. Część 
"muzyczna” debiutanckiej wystawy była prezentowana 
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu pod 
tytułem "W obiektywie dźwięków”. Wystawa "Impresje 
muzyczne” była prezentowana w Galerii PIK Ostrows-
kiego Centrum Kultury jako impreza towarzysząca 32 
Międzynarodowemu Festiwalowi "Chopin w barwach 
jesieni”. 
 
Zniszczone tablice w parku 

Nie pierwszy raz, i nie jest to odosobniony 
przypadek, zniszczone zostało nasze wspólne mienie. 
Tym razem wandale bezpowrotnie zniszczyli tablice 
informacyjne z nazwami roślin, które najwyraźniej nie 
spodobały się niektórym osobom. Zniszczona została
również jedna z tablic ustawiona przy ośrodku zdrowia, 
przedstawiająca historię Opatówka. 

Do tej pory nie pisaliśmy o aktach wandalizmu 
i bezmyślności, o zniszczonych przystankach, tablicach 
reklamowych, wywracanych koszach na śmieci, połama-
nych i wyrwanych z betonu ławkach, a także ochlapaniu 
farbami elewacji budynków użyteczności publicznej. 
Co roku naprawiany i remontowany jest mostek drewnia-
ny w parku, który regularnie jest niszczony z wyrywa-
niem desek i rąbaniem poręczy włącznie. Najczęściej 
dzieje się tak w nocy podczas weekendów, co sugeruje, 
że powroty z dyskotek i innych imprez są przedłużane 
o kolejną "dobrą zabawę". Ale czy na tym ona polega? 
Na nieposzanowaniu ludzkiej pracy i inwencji, naszego 
mienia, z którego wszyscy mieszkańcy - i nie tylko - 
korzystają? Pamiętajmy! Dbając o naszą gminę, szanu-
jąc naszą wspólną pracę i nasze wspólne dobro, 
tworzymy jej wizerunek. 
 

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

WIADOMOŚCI STRAŻACKIE 
 

Nowy samochód dla OSP w Chełmcach 
W dniach 25-28 października w OSP Chełmcach 

gościła 4 osobowa delegacja strażaków z Niemiec. 
Strażacy z Barme, na czele z Albertem Windmüllerem, 
przyprowadzili zakupiony przez jednostkę w Chełmcach 
samochód pożarniczy Ford Transit. 

Podczas pobytu delegacja z Niemiec zwiedziła
Gołuchów, Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, 
wieżę kaliskiego Ratusza oraz zobaczyła jak funkcjonuje 
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stanowisko kierowania w Komendzie Miejskiej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Kaliszu. 

W niedzielę 27 października nastąpiło uroczyste 
przekazanie samochodu. Albert Windmüller, w asyście 
członka Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego 
ZOSP RP w Kaliszu dh Wacława Skotowskiego oraz 
Prezesa OSP w Chełmcach dh Jarosława Budki, 
przekazał klucze oraz dokumenty samochodu na ręce 
naczelnika oraz kierowcy z OSP w Chełmcach. W uro-
czystości przekazania obecny był również Wójt Gminy 
Opatówek Sebastian Wardęcki, Prezes Zarządu 
Oddziału Gminnego ZOSP RP w Opatówku dh Bogdan 
Marszał, Komendant Gminny Zarządu Oddziału Gmin-
nego ZOSP RP w Opatówku dh Stanisław Baran oraz 
członek Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego 
ZOSP RP w Kaliszu dh Wacław Skotowski. 

Na koniec uroczystości w krótkim koncercie 
zaprezentowała się orkiestra dęta OSP w Chełmcach. 
Po południu strażacy z Niemiec spotkali się z członkami 
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej oraz Dziecięcej 
Drużyny Pożarniczej. Otrzymali oni upominki, wręczone 
przez Alberta Windmüllera, który na swoim terenie 
odpowiedzialny jest za szkolenie oraz współpracę z mło-
dzieżą strażacką. Nowo nabyty przez OSP w Chełm-
cach samochód Ford Transit jest busem dziewięcio-
osobowym z dużym przedziałem bagażowym. 
 
Przekazanie nowego sprzętu dla strażaków 

W sobotę, 16 listopada wielkopolscy strażacy 
otrzymali 21 nowych samochodów ratowniczo-gaśni-
czych oraz nowy sprzęt, który pomoże jeszcze skutecz-
niej ratować ludzkie życie. W uroczystości przekazania 
sprzętu, która odbyła się na placu przy Iglicy Międzyna-
rodowych Targów Poznańskich udział wziął Marek 
Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego. 
Z gminy Opatówek obecne były delegacje OSP należą-
cych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 
czyli OSP z Opatówka i OSP z Tłokini Wielkiej. W skład 
delegacji weszli: Komendant Gminny OSP dh Stanisław 
Baran, Naczelnik OSP w Opatówku dh Mariusz Mało-
burski, dh Jerzy Cichy, dh Piotr Wardęcki, dh Tomasz 
Dębowy, dh Kamil Zymon. Obecny był także Wójt Gminy 
Sebastian Wardęcki. Strażacy otrzymali 21 nowych 
samochodów ratowniczo-gaśniczych, 32 zestawy ratow-
nictwa technicznego oraz 25 zestawów ratownictwa 
medycznego R-1, a także 26 zestawów uzupełniających 
do zestawów ratownictwa medycznego PSP R-1. Jed-
nostki z Opatówka i Tłokini Wielkiej otrzymały zestawy 
ratownictwa technicznego z agregatem hydraulicznym. 

Inwestycja jest efektem współpracy Oddziału
Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa 
Wielkopolskiego, Samorządu Województwa Wielkopol-
skiego, Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 
oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z 187 partne-
rami - 84 samorządami gmin i 103 jednostkami OSP 
z Wielkopolski. Po raz drugi zakup jest realizowany 
z dofinansowaniem Samorządu Województwa Wielko-
polskiego w ramach przyjętego przez Sejmik Programu 
Rozwoju OSP Województwa Wielkopolskiego na lata 
2012-2020. Nowy sprzęt strażacy będą wykorzystywać
między innymi przy usuwaniu klęsk, katastrof oraz 
innych wypadków. Ogólnie rzecz ujmując będzie on 
służył po to, by jeszcze skuteczniej ratować życie 
ludzkie. Łączna wartość inwestycji to ponad 4,5 mln 
złotych. 

Turniej Piłki Siatkowej OSP 
W sobotę 7 grudnia, w hali sportowej im. 

Polskich Olimpijczyków w Opatówku odbył się III Turniej 
Piłki Siatkowej Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy 
Opatówek, zorganizowany przez Zarząd Oddziału
Gminnego ZOSP RP w Opatówku oraz Wójta Gminy 
Opatówek. Otwarcia turnieju dokonał Sekretarz Gminy 
Opatówek Krzysztof Dziedzic. Turniej miał na celu 
doskonalenie sprawności fizycznej, popularyzację zdro-
wego stylu życia i sportu, a w szczególności piłki 
siatkowej oraz popularyzację i integrację członków 
ochotniczych straży pożarnych. W turnieju wzięło udział
13 drużyn z sześciu jednostek OSP: Borowa, Chełmc, 
Opatówka, Porwit, Rajska i Tłokini Wielkiej. 

Drużyny startowały w 3 kategoriach: drużyny 
żeńskie, drużyny męskie do 16 roku życia oraz drużyny 
męskie powyżej 16 lat. W kategorii żeńskiej w turnieju 
wzięły udział dwie drużyny: OSP Opatówek i OSP 
Porwity. Po zaciętym meczu drużyna z OSP Opatówek 
pokonała drużynę z OSP Porwity 3:1 w setach. 
W kategorii drużyn męskich do 16 lat mecze rozegrane 
zostały systemem "każdy z każdym" do dwóch wygra-
nych setów. W tej kategorii zwyciężyła drużyna OSP 
Chełmce, która wygrała wszystkie swoje spotkania. 
W kategorii męskiej powyżej 16 lat 6 drużyn zostało
podzielonych na 2 grupy, z których do półfinałów 
wychodziły po dwie drużyny. W półfinałach spotkały się
drużyny OSP Porwity - OSP Chełmce oraz OSP Rajsko 
- OSP Tłokinia Wielka. Po wynikach półfinałowych 
o I miejsce zagrały drużyny z OSP Chełmce oraz OSP 
Tłokinia Wielka. Mecz wygrała drużyna OSP Chełmce. 
 

Klasyfikacja końcowa - drużyny żeńskie: 
1. OSP Opatówek 
2. OSP Porwity 
 

Klasyfikacja końcowa - drużyny męskie do 16 lat: 
1. Chełmce 
2. Opatówek 
3. Tłokinia Wielka 
 

Klasyfikacja końcowa - drużyny męskie powyżej 16 lat: 
1. Chełmce 
2. Tłokinia Wielka 
3. Rajsko 
 

Wszystkie drużyny uczestniczące w turnieju 
otrzymały od Wójta Gminy dyplomy za udział oraz 
nagrody ufundowane przez gminę Opatówek (m.in. piłki 
do siatkówki), a zdobywcy trzech pierwszych miejsc, 
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oprócz dyplomów otrzymali statuetki. Zwycięzcy w kate-
gorii męskiej powyżej 16 lat otrzymali także puchar 
przechodni ufundowany przez Prezesa Zarządu Oddzia-
łu Gminnego ZOSP RP w Opatówku. Uroczystego pod-
sumowania turnieju dokonali organizatorzy: Prezes ZOG 
Zw. OSP RP w Opatówku dh Bogdan Marszał, Komen-
dant Gminny OSP dh Stanisław Baran, Przewodniczący 
Komisji ds. Młodzieży OSP dh Henryk Łazarek, Prze-
wodniczący Rady Gminy Paweł Bąkowski oraz Sekre-
tarz Gminy Krzysztof Dziedzic. 

Organizatorzy i uczestnicy turnieju składają ser-
deczne podziękowania wszystkim, którzy pomogli 
w organizacji imprezy, w szczególności: władzom gminy 
Opatówek za udostępnienie hali sportowej, sponsorom 
za słodki poczęstunek i napoje dla uczestników turnieju, 
a także p. Wojciechowi Kochowi, p. Zofii Marciniak 
i p. Anecie Cyl za sędziowanie oraz obsłudze hali spor-
towej im. Polskich Olimpijczyków w Opatówku. 
 
Spotkanie opłatkowe strażaków 

Tradycyjne, coroczne spotkanie opłatkowe 
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Opa-
tówek odbyło się 8 grudnia br. w Domu Strażaka w Zdu-
nach. W niedzielne popołudnie, liczne grono przedsta-
wicieli jednostek OSP, a także gości - reprezentantów 
samorządów i instytucji współpracujących z ochotni-
czymi strażami - powitał Andrzej Przegenda prezes 
Zarządu OSP w Zdunach. Na spotkanie opłatkowe 
strażaków przybyli m.in. Mieczysław Łuczak Przewodni-
czący Rady Powiatu Kaliskiego, Paweł Bąkowski 
Przewodniczący Rady Gminy wraz z radnymi, Sebastian 
Wardęcki Wójt Gminy Opatówek, Krzysztof Dziedzic 
Sekretarz Gminy, ks. dr Jacek Paczkowski proboszcz 
parafii w Tłokini Kościelnej, ks. Władysław Mroziński 
były proboszcz parafii w Tłokini Kościelnej, Jadwiga 
Miluśka-Stasiak dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej 
im. Braci Gillerów w Opatówku, Aleksandra Kalenska 
inspektor ds. przeciwpożarowych urzędu gminy. 

Prezes Andrzej Przegenda przedstawił krótko 
historię Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdunach, a nas-
tępnie ksiądz dr Jacek Paczkowski poświęcił opłatek 
i poprowadził część duchową spotkania. Prezes Zarządu 
Gminnego w imieniu wszystkich strażaków podziękował
władzom samorządowym, gościom i wszystkim sympa-
tykom Ochotniczych Straży Pożarnych oraz złożył
wszystkim życzenia z okazji zbliżających się Świąt
Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Następnie głos 
zabrali zaproszeni goście, którzy podziękowali straża-

kom z terenu gminy Opatówek oraz złożyli im życzenia. 
Łamiąc się opłatkiem, strażacy składali sobie życzenia. 
Spotkanie zakończyła tradycyjna wigilijna kolacja, która 
została przygotowana przez gospodarzy - druhny i dru-
hów z OSP w Zdunach. 
 

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

WIADOMOŚCI BIBLIOTECZNE 
 

Spotkanie z Janem Japasem-Szumańskim 
W piątkowe popołudnie 8 października biblioteka 

gościła redaktora Jana Japasa-Szumańskiego, który 
przyjechał do Opatówka na zaproszenie Towarzystwa 
Przyjaciół Opatówka. W spotkaniu uczestniczyli członko-
wie Towarzystwa oraz czytelnicy biblioteki. Jan Japas-
Szumański wiele podróżuje i z pasją opowiada o swoich 
podróżach. Tym razem tematem jego opowieści był
Uzbekistan. Dzięki fotografiom wykonanym w czasie 
niedawnej wyprawy do Uzbekistanu słuchacze mogli się
przenieść do kraju o ciekawej kulturze, bogatej w dawne 
zwyczaje i niezwykłą architekturę.

Uczestnicy spotkania mogli podziwiać architek-
turę zabytkowych budowli islamu w Taszkencie, które 
przetrwały trzęsienie ziemi w 1966 r.: medresy Kukeldasz 
i medresy Barakchana z XVI w. Wędrowaliśmy po uli-
cach i placach, gdzie słychać szum przepięknych 
fontann i czuć zapach bogactwa przypraw. Na targowis-
kach można zobaczyć plony z miejscowych upraw. 
Narodowym napojem jest zielona herbata, której parze-
nie jest ceremonią. Wielu mieszkańców nosi niezwykle 
barwne tradycyjne stroje. Najpowszechniejszą tkaniną
jest bawełna, a w jej uprawie powraca się do trady-
cyjnych metod. Uzbecy hołdują tradycjom nie tylko 
w ubiorze i diecie, ale także w leczeniu chorób, stosując
ziołowe leki zalecane jeszcze przez Awicennę - najwy-
bitniejszego uczonego islamu żyjącego na przełomie 
X i XI wieku. 

Z Taszkentu przenieśliśmy się do Buchary poło-
żonej na pustyni Kyzył-Kum. Od XIV w. Buchara wcho-
dziła w skład imperium Timura. W mieście zachowało
się ok. 140 zabytkowych budowli, w tym medresa Uług 
Bega z XV w. i mauzoleum Bujan Kuli-chana z XIV w. 
Zachwyciła nas także Samarkanda - jedno z najstar-
szych miast Azji Środkowej. Przy głównym placu miasta, 
zwanym Registan, mieści się szereg zabytkowych 
budowli o niezwykłych kształtach i kolorowych zdobie-
niach. Znajduje się tam między innymi grobowiec 
Tamerlana, medresa Uług Bega z XV w., meczet Bibi-



Wiadomości Gminne str. 18/32 

Chanun i inne wspaniałe budowle lśniące złotem 
i bogactwem barw mozaik. 

Spotkanie z Janem Japasem-Szumańskim było
bardzo ciekawe. Wiele osób zapragnęło zwiedzić
Uzbekistan i chętnie uczestniczyłoby w kolejnych wę-
drówkach po świecie, który zaprasza bogactwem natury, 
architektury i kultur. 
 
Apel o pomoc w odnalezieniu księgozbioru księdza 
dr Henryka Kazimierowicza 

W ostatnich latach przed II wojną światową (od 
1937 r.) proboszczem parafii w Tłokini Wielkiej był ks. dr 
Henryk Kazimierowicz. Był to wybitny intelektualista zaj-
mujący się religioznawstwem, antropologią, psychoana-
lizą. Szczególnym zainteresowaniem księdza Kazimiero-
wicza cieszyła się twórczość Stanisława Ignacego 
Witkiewicza (Witkacego), z którym był zaprzyjaźniony. 
Ksiądz zgromadził wielojęzyczny księgozbiór oraz zbiory 
rękopisów i maszynopisów, był w posiadaniu wszystkich 
dzieł Witkacego, również tych nigdy niewydanych 
drukiem i do dziś uważanych za zaginione. 

Na początku wojny ks. Kazimierowicz został
aresztowany i wywieziony do obozu w Dachau, gdzie 
zginął w 1942 r. Książki spakowano do specjalnych 
skrzynek i złożono w zamkniętym kościele, a po 1945 r. 
na plebanii w Tłokini Kościelnej. Wbrew wcześniejszym 
relacjom i ustaleniom historyków i dziennikarzy, pamiątki 
po księdzu - instrumenty muzyczne, niektóre obrazy 
i fotografie - przetrwały wojnę. Część książek widziano 
jeszcze w latach 60. i 70., gdy parafią w Tłokini 
administrowali księża: Franciszek Jankowski, Marian 
Chwilczyński, Stanisław Karliński, Leonard Kryściak 
i Jan Talaska. Dotąd znany jest los zaledwie jednej 
książki (Sonata Belzebuba S. I. Witkiewicza) i kilkunastu 
luźnych kart dwóch rękopisów (przekazanych do 
Muzeum Historii Literatury w Warszawie), które na 
pewno należały do zaginionego zbioru. Ich odnalezienie 
przyczyniłoby się do poszerzenia wiedzy o jednym 
z najwybitniejszych Polaków - Stanisławie Ignacym Wit-
kiewiczu. 

Dlatego zwracamy się do mieszkańców Tłokini 
i innych osób, które posiadają jakiekolwiek informacje 
o ks. Henryku Kazimierowiczu i o jego księgozbiorze 
z prośbą o kontakt z biblioteką w Opatówku lub bez-
pośrednio z p. Przemysławem Pawlakiem, który posiada 
dużą wiedzę na temat Witkacego i ks. Henryka Kazi-
mierowicza. Artykuły jego autorstwa można przeczytać
między innymi na stronie www.witkacologia.eu. 

Dzięki uprzejmości p. Kazimiery Zymon otrzyma-
liśmy kopię przedwojennej fotografii (prawdopodobnie 
z 1938 r.) ks. Kazimierowicza z dziewczynkami, które 
przystąpiły do I Komunii Św. Takich fotografii musiało
być więcej - prawdopodobnie z lat 1937-39. Bylibyśmy 
wdzięczni za ich udostępnienie w celu wykonania kopii 
w bibliotece. Kontakt z p. Przemysławem Pawlakiem: 
e-mail: przemyslaw.pawlak@pawlak.pl, tel. 600-227-543, 
lub biblioteka@opatowek.pl, tel. (62) 76-18-209. 
 
Lokomotywą przez Opatówek 

Dzieci z Opatówka uczciły pamięć swojego ulu-
bionego poety - Juliana Tuwima - "przejazdem" pociągu 
przez Opatówek. W czwartkowy poranek wyruszyła ze 
Szkoły Podstawowej im. J. Kusocińskiego przez park do 
centrum miasteczka kolorowa, bajkowa lokomotywa 
o sile 500 małych atletów. Ciuchcię prowadziły pracow-

nice prawdziwej kolei, towarzyszyli jej także kolejarze - 
przebierańcy. Każda klasa przygotowała różnorodne 
rekwizyty z wiersza Lokomotywa. Dzieci niosły też trans-
parenty związane z Rokiem Tuwima. Dzieci deklamo-
wały Lokomotywę i naśladowały jej odgłosy. Nikt nie 
jechał na gapę, właścicieli szczęśliwych biletów czekały
w bibliotece książkowe upominki, a przed urzędem 
gminy czekali przedstawiciele władz z cukierkami dla 
wszystkich pasażerów. 

Na trasie przejazdu ciuchci gromadzili się
rodzice i dziadkowie małych pasażerów, a także inni 
mieszkańcy Opatówka. Trąbiły przejeżdżające samo-
chody, ludzie wyglądali z okien. Do szkolnej ciuchci 
przyłączyły się także przedszkolaki z Opatówka. Bezpie-
czeństwo zapewniali nauczyciele, bibliotekarze, rodzice, 
ale przede wszystkim policjanci. 

Bibliotekarze z Gminnej Biblioteki Publicznej 
im. Braci Gillerów w Opatówku składają serdeczne po-
dziękowania wszystkim, którzy włączyli się do orga-
nizacji imprezy. Przede wszystkim dziękujemy dyrekcji 
Szkoły Podstawowej w Opatówku, nauczycielom i rodzi-
com za przygotowanie przemarszu dzieci i pomysłowe 
rekwizyty. Dziękujemy władzom samorządowym, pra-
cownicom PKP i policji za czuwanie nad bezpieczeń-
stwem tak dużej grupy dzieci. Mamy nadzieję, że
barwny korowód, dla którego inspiracją był jeden 
z najpopularniejszych wierszy dla dzieci, pozostanie 
w pamięci najmłodszych mieszkańców Opatówka. 
 
Bibliotekarze czytają dzieciom 

Książka odgrywa bardzo dużą rolę w rozwoju 
intelektualnym i emocjonalnym dziecka. Zamiłowanie do 
czytania rodzi się w najmłodszych latach. Doskonale 
rozumieją to bibliotekarze i wykorzystują każdą okazję,
by poczytać dzieciom. Dzieci z przedszkola, z zerówki 
i najmłodszych klas szkół podstawowych odwiedzający 
bibliotekę w Opatówku, zawsze spotykają się ze słowem 
czytanym. 

Również w filiach bibliotecznych prowadzone jest 
czytanie dla najmłodszych. Bibliotekarka z filii w Tłokini 
Wielkiej odwiedza przedszkole raz w tygodniu. Dzieci 
czekają na te spotkania, uważnie słuchają bajek, a po-
tem wiele z nich przychodzi z rodzicami do biblioteki, by 
pożyczyć książkę z czytanej serii. W tym roku, dla 
zachęcenia dzieci do czytania, wszystkie przedszkolaki 
w Tłokini otrzymały książeczki. W Rajsku przed konkur-
sem rysunkowym "Pejzaż jesienny" dzieci wysłuchały
wierszy o jesieni. 
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Apelujemy do rodziców, by czytali dzieciom. Jest 
to czas poświęcony tylko dla nich, rozwija ich wrażliwość 
i wyobraźnię, poszerza wiedzę o świecie i pomaga 
w późniejszej nauce. Zainteresowanych zapraszamy do 
biblioteki. 
 
Powiatowy Konkurs Recytatorski 

To był jubileuszowy X Powiatowy Konkurs Recy-
tatorski im. Stefana Gillera zorganizowany przez 
Gminną Bibliotekę Publiczną im. Braci Gillerów w Opa-
tówku. Tym razem uczestnicy mieli do wyboru, oprócz 
wierszy Stefana z Opatówka, wiersze Adama Asnyka, 
gdyż w tym roku minęła 175 rocznica urodzin tego 
wielkiego poety - kaliszanina. Po raz pierwszy konkurs 
odbył się nie w bibliotece, a w Muzeum Historii 
Przemysłu w Opatówku. W konkursie wzięło udział
26 uczestników, w tym 9 uczniów szkół ponadgimna-
zjalnych z I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama 
Asnyka, z IV Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego 
Paderewskiego w Kaliszu, z Zespołu Szkół im. Stani-
sława Mikołajczyka w Opatówku i z Biblioteki Publicznej 
Gminy Brzeziny, a także 17 uczniów gimnazjów z Bier-
natek, Brzezin, Jankowa Pierwszego, Korzeniewa, Opa-
tówka, Rajska i Tłokini Wielkiej. 

Komisja konkursowa obradowała w składzie: 
dr Anna Szurczak, mgr Stefania Wodzińska i mgr Anna 
Burek. A oto wyniki konkursu: 
w kategorii uczniów szkół ponadgimnazjalnych:
I miejsce: Szymon Pasternak z IV LO w Kaliszu 
II miejsca: Aleksandra Wojtas z biblioteki w Brzezinach 
i Adam Przysiecki z Zespołu Szkół w Opatówku 
wyróżnienie: Dagmara Słopień z Zespołu Szkół w Opa-
tówku 
w kategorii gimnazjów:
I miejsce: Joanna Pomykała z Zespołu Szkół w Tłokini 
Wielkiej 
II miejsce: Agata Jakubowska z Gimnazjum w Brzezi-
nach 
III miejsce: Mateusz Sieradzki z Gimnazjum w Brzezi-
nach 
wyróżnienia: Paweł Ogórkiewicz z Zespołu Szkół w Jan-
kowie Pierwszym, Emilia Duleba, Julia Szmaj, Oliwia 
Nowakowska z Gimnazjum w Brzezinach. 

Już od wielu lat wyróżniają się przygotowaniem 
do konkursu uczniowie z Brzezin. Zapewne oprócz 
talentów recytatorskich młodzieży ma tu znaczenie fakt, 
że bibliotekarze i nauczyciele przygotowujący młodzież
uczestniczyli w warsztatach recytatorskich pt. "Mówić, by 

nas rozumiano" prowadzonych przez p. Marię Bednar-
czyk, specjalistę ds. teatru z Centrum Kultury i Sztuki 
w Kaliszu. 
 
100. rocznica urodzin Eligiusza Kor-Walczaka 

Pisarz, poeta urodzony w Kaliszu, gdzie spędził
większą część swojego życia. A jednak Opatówek był
mu zawsze bardzo bliski. Stąd wywodziła się jego matka 
i tu spędził lata młodości, które wspominał z wielkim 
sentymentem. Dlatego w Opatówku znał każdy zakątek, 
miał tu rodzinę, przyjaciół i znajomych. Jego wczesne 
wiersze ukazywały się w "Tygodniku Opatowskim" 
wydawanym w latach 1937-39. Niewielu było ludzi, 
którzy tak dobrze znali historię Opatówka i legendy 
krążące wśród mieszkańców. Od najwcześniejszych lat 
słuchał ich z zainteresowaniem z ust starych ludzi, ale 
przede wszystkich z ust matki, po której odziedziczył
wyobraźnię i zdolności literackie. Później nagrywał na 
taśmę magnetofonową podania zachowane przez poko-
lenia mieszkańców Kalisza i okolic wykorzystując ich 
znajomość w książkach "Baśnie i legendy kaliskie" oraz 
"Opowieści czterech jeźdźców". Są wśród nich dwie 
legendy o Opatówku: Jak powstał Opatówek i Historia 
uliczki św. Jana. 

Potrafił zarażać swoją pasją poznawania 
dziejów rodzinnych stron i rodzinnej genealogii. To z jego 
inspiracji zawiązała się redakcja "Opatowianina”. W cza-
sopiśmie tym ukazało się wiele jego utworów, w tym 
legendy opatowskich kapliczek. Był honorowym człon-
kiem Towarzystwa Przyjaciół Opatówka. Opatówkowi 
poświęcił wiersze i opowiadania oparte na historycznych 
wydarzeniach, a przede wszystkim książkę "Miasteczko 
Róży Wiatrów", której akcja toczy się w początkach 
XIX w. w czasie budowy fabryki sukna. Tytuł zaczerpnął 
od róży wiatrów na dachu opatowskiej fabryki, która była
dla niego symbolem wielkich zmian, jakie zachodziły
w mieście Opatówku po przejęciu majątku przez gene-
rała Józefa Zajączka i sprowadzeniu fabrykantów z Sak-
sonii i obcojęzycznych pracowników. 

Swoje losy życiowe, tak mocno wpisane w his-
torię Kalisza i naszego kraju, opisał w książkach "Czas 
wiosennej mgły" i "Zdarzyło się życie". Zawarł w nich 
tragedię Kalisza i jego mieszkańców w sierpniu 1914 r., 
ucieczkę przed okrucieństwami wojny i w poszukiwaniu 
środków do życia, która zawiodła rodzinę na daleką
Syberię, powrót do Polski i życie w trudnych powojen-
nych warunkach Opatówka, wchodzenie w dorosłość 
i pierwsze próby literackie, a potem tragiczne dla rodziny 
doświadczenia wojenne i powojenne losy rodziny. 

Do końca swoich dni interesował się Opatów-
kiem, niepokoił go los zabytkowych budowli, cieszyły
wszelkie przejawy troski o miasteczko ze strony władz 
i mieszkańców. I choć był kaliszaninem, to znaczną
cząstkę swej duszy zostawił w Opatówku. Pozostały
jego legendy, wiersze, opowiadania i piękna nazwa 
Opatówka: Miasteczko Róży Wiatrów. 
 
Rysunkowy atlas powiatu kaliskiego 

W czerwcu 2013 r. Gminna Biblioteka Publiczna 
im. Braci Gillerów w Opatówku ogłosiła konkurs 
rysunkowo-krajoznawczy pod hasłem "Rysunkowy atlas 
powiatu kaliskiego". Patronat nad konkursem objął 
Starosta Kaliski oraz Przewodniczący Rady Powiatu. 
Inspiracją dla zorganizowania konkursu był album 
"Mapy: obrazkowa podróż po lądach, morzach i kultu-
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rach świata" autorstwa Aleksandry i Daniela Mizieliń-
skich, w którym konturom map towarzyszyły rysunki 
obiektów, atrakcji przyrodniczych i ciekawostek. Zamia-
rem biblioteki było stworzenie atlasu składającego się
z map wszystkich gmin w powiecie kaliskim. Na konkurs 
wpłynęły piękne prace, świadczące o dużym zaangażo-
waniu uczestników. Karty formatu A-2 z zarysami 
konturów gmin zostały wypełnione kolorowymi rysun-
kami i wzbogacone legendami i opisami. Komisja kon-
kursowa w składzie: Krzysztof Dziedzic - Sekretarz 
Gminy Opatówek jako przewodniczący oraz Mieczy-
sława Jaskuła - dyrektor GOK w Opatówku i Danuta 
Urbaniak - wiceprezes Zarządu Miejskiego PTTK 
w Kaliszu, oceniła 10 prac, które wpłynęły na konkurs 
z 4 gmin: Blizanów, Brzeziny, Opatówek i Żelazków. 
Ze względu na różnorodność i nieporównywalność prac 
oraz wielkie zaangażowanie uczestników komisja posta-
nowiła nagrodzić wszystkie prace uzasadniając walory 
każdej z nich. 

Nagrodzono: rodzinę Jeżów - Zuzannę, Piotra, 
Violettę i Piotra, rodzinę Gołzów - Agatę, Michasia 
i Mariusza oraz rodzinę Agaciaków - Malwinę, Wojcie-
cha, Adriannę i Małgorzatę z gminy Blizanów, zespół
w składzie: Paulina Biernat, Klaudia Kaczmarek, Marta 
Kowalczyk, Dominika Kurzawa, Alicja Szuleta oraz 
Karolinę Kochaniec i Monikę Kochaniec z gminy 
Brzeziny, rodzinę Bąkowskich - Kasię, Sławka, Agniesz-
kę i Pawła, rodzinę Nowakowskich - Michała, Daniela 
i Barbarę oraz Wiktorię Tułacz i Julię Paprocką z gminy 
Opatówek, a także rodzinę Gwóźdź - Olę, Marcela 
i Katarzynę z gminy Żelazków. 

Autorzy prac otrzymali atrakcyjne nagrody. 
Niestety nie wszystkie gminy wzięły udział w konkursie 
i w związku z tym nie mógł powstać atlas całego powiatu. 
Wszystkie prace konkursowe są eksponowane w dużym 
korytarzu biblioteki. Zachęcamy do ich oglądania. 
 

Jadwiga Miluśka-Stasiak 
 

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

WIADOMOŚCI SZKOLNE 
 
PRZEDSZKOLE W OPATÓWKU 
 
Przedszkolaki z wizytą w urzędzie gminy 

W czwartek, 10 października br. Urząd Gminy 
i Wójta Sebastiana Wardęckiego, odwiedziły dzieci 
z Publicznego Przedszkola w Opatówku. Grupa "Za-
jączki" pod opieką nauczycielek: Urszuli Woźniak i Iwony 
Bąkowskiej, przybyły do sali sesyjnej, gdzie czekała na 

nich niespodzianka przygotowana przez Wójta Gminy 
Sebastiana Wardęckiego i Sekretarza Gminy Krzysztofa 
Dziedzica - wszystkie zostały obdarowane słodyczami 
oraz balonikami i gadżetami z logo Gminy. 

Każde dziecko mogło sobie zrobić zdjęcie przy 
stole prezydialnym w godłem Polski w tle, przy boku 
opiekunów i władz samorządowych. Również w gabine-
cie Wójta Gminy dzieci chętnie pozowały do zdjęcia w 
fotelu przy jego biurku. Maluchy odwiedziły również
Sekretarza Gminy w jego gabinecie, gdzie czekała na 
nich słodka niespodzianka. W podziękowaniu za spotka-
nie dzieci z grupy "Zajączki" recytowały gospodarzom 
wierszyki i śpiewały piosenki. Na zakończenie wręczyły
podziękowanie za możliwość zwiedzenia urzędu gminy 
i ciekawą pogadankę na temat pracy tej placówki. 
 
Pasowanie na przedszkolaka 

29 października i 12 listopada br. to bardzo 
ważne daty w życiu dwóch najmłodszych grup w naszym 
przedszkolu. Właśnie wtedy odbyło się pasowanie na 
przedszkolaka. Maluchy pięknie śpiewały, recytowały
wiersze i udowodniły, że są prawdziwymi przedszkola-
kami. Dzieci otrzymały upominki i pamiątkowe dyplomy. 
 
Bezpieczna droga do przedszkola 

23 października br. nasze przedszkole odwiedził
starszy sierżant sztabowy Arkadiusz Derbich z Komendy 
Miejskiej Policji w Kaliszu. Przeprowadził z dziećmi cie-
kawą pogadankę pt. "Bezpieczna droga do przed-
szkola". Udzielił odpowiedzi na każde pytanie zadane 
przez przedszkolaków. 
 
Spotkanie z aktorami 

W naszym przedszkolu raz w miesiącu dzieci 
uczestniczą w przedstawieniu teatralnym przygotowa-
nym przez aktorów z teatrów różnych miast Polski: 
Krakowa, Łodzi, Kalisza, Koszalina. Przedszkolaki 
z wielką radością oglądają bajki, czynnie w nich 
uczestnicząc. Na zakończenie występów nagradzają
aktorów gromkimi brawami. 
 
Mikołajki 

6 grudnia br. zawitał do naszego przedszkola 
Święty Mikołaj. Obdarował każdą z grup prezentami, 
a wszystkim dzieciom dał słodycze. Dzieci zaprosiły
Mikołaja na świąteczne występy artystyczne, które 
przygotowują dla rodziców ze swoimi wychowawczy-
niami. 
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SZKOŁA PODSTAWOWA W OPATÓWKU 
 
Dzień Edukacji Narodowej 

14 października 2013 roku, w auli szkolnej 
odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodo-
wej. Wicedyrektor Izabela Dubanowicz, w imieniu dyrek-
cji szkoły, przywitała serdecznie wszystkich zebranych 
gości: Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Sportu 
i Zdrowia Marlenę Kiermas-Gruszkę, przedstawicieli 
rady rodziców na czele z przewodniczącą Honoratą
Warszewską, nauczycieli, zaproszonych nauczycieli 
emerytowanych oraz pracowników obsługi szkoły. 

W kilku słowach, dyrektor Mateusz Przyjazny, przypom-
niał o ważnej roli nauczyciela w życiu młodego 
człowieka i jego służbie wobec społeczeństwa. Życzył
wszystkim, w tak ważnym dniu, pomyślności w życiu 
zawodowym jak i prywatnym oraz realizacji planów 
i zamierzeń w kolejnym roku pracy. 

Wszyscy przybyli goście otrzymali od uczniów 
kwiaty oraz wykonane przez nich sowy - symbol mą-
drości. W czasie uroczystości nagrodzeni zostali również
nauczyciele i pracownicy obsługi szkoły. Spotkanie 
uświetniło przedstawienie przygotowane przez wycho-
wawców klas czwartych, Magdalenę Noskowską,
Joannę Litwin i Joannę Kupczyk oraz Henryka Kars-
kiego wraz z uczniami, w którym w humorystyczny 
sposób przedstawiono codzienny trud pracy nauczy-
ciela. Uroczystość zakończyła się rozmowami przy 
kawie w miłej atmosferze. 
 
Ślubowanie pierwszoklasistów 

Wielkie wydarzenie dla pierwszaków, ich 
wychowawczyń i rodziców miało miejsce w naszej 
szkole 18 października br. Galowo ubrani uczniowie 

klasy Ia z wychowawczynią Anetą Cyl i uczniowie klasy 
Ib z wychowawczynią Olgą Woźniak stanęli przed 
dyrekcją szkoły, zaproszonymi gośćmi i rodzicami, aby 
udowodnić swoje przygotowanie do złożenia ślubo-
wania. Zaprezentowali swoje umiejętności recytowania 
wierszy i śpiewania piosenek. Następnie uroczyście 
złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Dyrektor szkoły
Mateusz Przyjazny pasował uczniów wielkim czarodziej-
skim ołówkiem, wychowawczynie wręczyły dzieciom 
dyplomy, a Marlena Kiermas-Gruszka - Przewodnicząca 
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia w imieniu 
władz gminy wręczyła okolicznościowe upominki. 

Wychowawczynie też zostały pasowane i zobo-
wiązane do jak najlepszego sprawowania opieki, 
uczenia i wychowywania swoich podopiecznych. Kole-
żanki i koledzy z samorządu uczniowskiego życzyli 
pierwszakom powodzenia i zapewnili ich o wsparciu, na 
jakie mogą liczyć z ich strony. Każda klasa otrzymała od 
nich bukiet ze słodkich lizaków. Uroczystość swoją
obecnością uświetniły: dyrektor Gimnazjum w Opatówku 
Jolanta Pokojowa oraz dyrektor Przedszkola w Opa-
tówku Zdzisława Pawliczak. Po uroczystości w auli 
szkolnej szczęśliwi "zaślubieni ze szkołą" udali się wraz 
z rodzicami i swoimi wychowawczyniami na spotkanie 
w klasie. To był dzień pełen wrażeń!

Wycieczka do kopalni soli w Kłodawie 
21 i 24 października br. klasy drugie z wycho-

wawczyniami: Anną Karwowską, Iwoną Walczak, Beatą
Pietrowską, Bogumiłą Kwaśniewską oraz Magdaleną
Buchlą, Kingą Kobyłką, Magdaleną Noskowską zwie-
dzały kopalnię soli w Kłodawie. Po wejściu z przewod-
nikiem na teren kopalni, wszyscy uczestnicy założyli 
kaski ochronne. Jedną z atrakcji był zjazd windą w głąb
ziemi na głębokość ok. 600 m. Dzieci poznały historię
kopalni, pracę górników, odwiedziły "grotę wampira", 
która wzbudziła wesołość i dreszczyk emocji. 

Zwiedzając podziemia, młodzi turyści nie 
omieszkali spróbować, jak smakuje sól pokrywająca 
ściany kopalni. Mieli również możliwość zabrania ze 
sobą bryłek różowej soli przygotowanej dla nich przez 
górników. Po wyjeździe na powierzchnię uczniowie 
zostali obdarowani solą spożywczą. Potem udali się do 
sklepiku na terenie kopalni, gdzie kupili wymarzone 
pamiątki. 

Wycieczka była bardzo udana, wszyscy zado-
woleni wrócili do domów. Była to ciekawa lekcja, bogata 
w wiele wiadomości i wrażeń.
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Nasi mistrzowie 
Szkoła Podstawowa w Opatówku już od 3 lat 

szczyci się mianem jednej z najlepiej usportowionych 
szkół w powiecie kaliskim. Zawody, które odbyły się
1 października br. potwierdziły, że nasza forma nie 
spada. Podczas Mistrzostw Powiatu Kaliskiego w Szta-
fetowych Biegach Przełajowych zajęliśmy I miejsce 
zostawiając swoich przeciwników daleko w tyle. 

Jako finaliści reprezentowaliśmy szkołę w Finale 
Mistrzostw Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 
i tam zajęliśmy X miejsce pokonując 26 szkół. Ten suk-
ces zawdzięczamy drużynie w składzie: Nikola Kas-
przycka, Rozalia Kraska, Emilia Militowska, Oliwia Jusz-
czak, Iwona Tomczak, Ewelina Spież, Szymon Nowicki, 
Kacper Krysiak, Adrian Olejnik, Adam Begert, Grzegorz 
Mazurowski, Sebastian Olejnik i Miłosz Kuciński. 

Jesień to okres obfity w zawody biegowe. 
Dlatego też dzięki sprzyjającej aurze 22 października 
odbyły się Mistrzostwa Gminy Opatówek w Biegach 
Przełajowych. Na terenie leśnym w Rożdżałach ucznio-
wie wszystkich szkół z terenu gminy rywalizowali 
o medale i awans do Mistrzostw Powiatu Kaliskiego. 

 
********** 

 
GIMNAZJUM W OPATÓWKU 
 
Dzień Edukacji Narodowej 

Minął ponad miesiąc odkąd uczniowie klas 
pierwszych przekroczyli próg Gimnazjum im. Agatona 
i Stefana Gillerów w Opatówku i zostali włączeni do 
społeczności szkolnej. W tym roku dołączyło do nas 83 
uczniów. 14 października to dla nich wyjątkowy dzień, to 

uroczystość ślubowania. Uczestniczyli w niej wszyscy 
pierwszoklasiści. Wydarzeniu towarzyszyli zaproszeni 
goście, rodzice, dyrekcja, wychowawcy, nauczyciele 
i przedstawiciele samorządów klasowych. 

Uczniowie przysięgali na sztandar, że będą
przestrzegać Statutu Szkoły i rzetelnie zdobywać
wiedzę. Po oficjalnej części uroczystości członkowie 
koła teatralnego zaprezentowali przedstawienie pt. 
"Koncert życzeń", któremu towarzyszyły piosenki zaśpie-
wane przez szkolny chór. Uczniowie nie zapomnieli 
również o nauczycielach, bowiem 14 października 
obchodzą oni swoje święto - Dzień Edukacji Narodowej. 
Z tej okazji złożyli im najlepsze życzenia. 
 
Festyn "Jesień w Grodzie Piastów" 

W niedzielę 20 października br. odbył się Festyn 
"Jesień w Grodzie Piastów", którego organizatorem była
kaliska Fundacja Nowa Nadzieja. Festyn dla dzieci odbył
się w rezerwacie archeologicznym "Kaliski Gród Pias-
tów" na Zawodziu. W programie były gry, zabawy 
i konkurs w którym wzięli udział chłopcy z oddziału
autystycznego: Damian i Patryk, którzy zajęli dwa 
pierwsze miejsca w konkursie "Poznasz autyzm, mnie 
zrozumiesz". 

Niespodzianką były dziesiątki balonów, które 
zostały wypuszczone w niebo. Nowa Nadzieja to fun-
dacja, której misją jest niesienie profesjonalnej pomocy 
dzieciom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i z inny-
mi niepełnosprawnościami. Dziękujemy Fundacji za 
chwilę szczęścia, którą podarowała naszym chłopcom. 
 
"Szkoła współpracy" 

Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów 
w Opatówku przystąpiło do projektu "Szkoła Współ-
pracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowo-
czesnej szkoły". Jest to ogólnopolski projekt systemowy 
Ministerstwa Edukacji Narodowej realizowany w part-
nerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej. 
18 października w Warszawie odbyła się konferencja 
inaugurująca projekt. Gimnazjum w Opatówku podczas 
konferencji reprezentowała Anna Nowińska. Projekt ten 
jest nowatorskim przedsięwzięciem, którego jednym 
z najważniejszych celów jest wprowadzenie w 1034 
szkołach i przedszkolach z całej Polski nowoczesnego 
modelu współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami 
i nauczycielami w zakresie organizacji życia szkoły. 
Skierowany jest nie tylko do środowisk szkolnych - 
uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół, ale 



Wiadomości Gminne str. 23/32 

także do tzw. "otoczenia szkoły" - pracowników jednos-
tek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarzą-
dowych. 

Udział szkoły w projekcie podzielony został na 
kilka etapów. W pierwszym, zespoły szkolne tzw. 
6 RUN: 2 Rodziców (przedstawiciele rady rodziców), 
2 Uczniów (przedstawiciele samorządu uczniowskiego), 
2 Nauczycieli (dyrektor oraz opiekun samorządu 
uczniowskiego) wezmą udział w szkoleniach prowadzo-
nych przez specjalistów. Skład zespołu 6 RUN naszej 
szkoły to: R - Beata Kolecka i Wioletta Sieradzka, 
U - Weronika Kolecka i Adrian Kliber, N - dyrektor 
Jolanta Pokojowa, Anna Nowińska. W drugim etapie 
w/w odbiorcy uczestniczyć będą w warsztatach, które 
pozwolą uczestnikom projektu zaplanować działania 
budujące optymalne mechanizmy współpracy uczniowie 
- rodzice - nauczyciele, oparte na systematycznych 
działaniach, w których wszystkie trzy grupy biorą udział.
Ostatnim etapem będzie przystąpienie do konkursu na 
najlepszy Program Współpracy, a nagrodą wyjazd 
studyjny przedstawicieli zwycięskich szkół do Londynu. 
 
Światowy Dzień Żywności 

W dniu 23 października br. odbyła się wycieczka 
dla uczniów klas III, w ramach zajęć z preorientacji 
zawodowej. Uczniowie wraz z opiekunami: Anną
Nowacką oraz Anitą Marciniak-Maciaszek uczestniczyli 
w "Światowym Dniu Żywności" zorganizowanym przez 
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Kaliszu. 
Gimnazjaliści brali udział w zorganizowanych konkur-
sach i mieli okazję skosztować specjałów z dyni. 
Zwiedzili również szkołę zapoznając się z profilami 
proponowanymi przez technikum i szkołę zawodową.

Konkurs "Wieży Ciśnień"
Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w kon-

kursie zorganizowanym przez kaliski Ośrodek Kultury 
Plastycznej "Wieża Ciśnień". Celem konkursu był
przegląd twórczości dzieci i młodzieży. Temat prac, 
technika oraz format były dowolne. Organizatorzy mieli 
nadzieję, iż młodzi ludzie podzielą się z nimi swoimi 
marzeniami, wspomnieniami, zainteresowaniami i pro-
blemami. Nie zawiedli się, ponieważ wszystko to można 
dostrzec podziwiając prace laureatów i pozostałych 
twórców na pokonkursowej wystawie. Nasza szkoła ma 
powody do dumy, bo nasi uczniowie: Julia Mosińska 
z klasy IIc zajęła II miejsce, a Piotr Wojtaszek z klasy IIId 
III miejsce. Patronat nad konkursem objął Prezydent 
Miasta Kalisza. 
 
Rajd "Barwy Jesieni" 

4 października drużyna gimnazjalistów z Opa-
tówka świętowała swój kolejny sukces - II miejsce 
w regionalnym rajdzie "Barwy Jesieni". Jesienna wę-
drówka do Słonecznej jest jedną z ulubionych przez 
młodzież imprez turystycznych, organizowaną przez 
Zespół Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku. 
O powodzeniu rajdu świadczy długa lista drużyn, które 
stają na starcie. I nic dziwnego, bo, o ile z pogodą
(w tym roku przepiękną!) bywa różnie, to zawsze można 
liczyć na świetny i dopracowany w najdrobniejszych 
szczegółach przebieg imprezy, nad czym czuwa 
komandor rajdu Mateusz Przyjazny. 

Udział drużyny "Tuptusiów" z Gimnazjum im. 
Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku w rajdzie wpisał

się już w tradycję szkoły. Tym razem w trasę wyruszyła
całkiem pokaźna, bo 50 osobowa grupa uczniów pod 
opieką nauczycielek: Agnieszki Kowalczyk, Anny 
Nowackiej i Anny Marszał-Olejnik. Zaraz po dotarciu na 
metę "Tuptusie" zaprezentowały jury piosenkę turys-
tyczną, oczywiście z ułożonymi przez siebie słowami. 
Duże wrażenie na jurorach zrobiły przebrania Sandry 
Szkudlarek za wiewiórkę i Weroniki Kowalczyk za 
niedźwiadka. Podczas gdy większość grupy posilała się
żurkiem, wybrani uczniowie wzięli udział w konkursach 
wiedzy dendrologicznej i krajoznawczej. 

Oryginalny wizerunek drużyny oraz wysokie 
miejsca zajęte w konkursach: I miejsce w konkursie 
dendrologicznym wywalczone dzięki zaangażowaniu Eli 
Mazurowskiej, Magdy Łańduch i Weroniki Kowalczyk, 
III miejsce Mateusza Gruszki i Szymona Kaźmierczaka 
w konkursie krajoznawczym i III miejsce za projekt 
znaczka na rajd przyszłoroczny wykonany przez 
Weronikę Gralińską sprawiły, że "Tuptusie" w ogólnej 
rywalizacji zajęły II miejsce. Puchar drużyna odebrała
z rąk samego Starosty Kaliskiego Krzysztofa Nosala 
oraz Sekretarza Gminy Opatówek Krzysztofa Dziedzica. 
 
Wizyta w kaliskim Domu Dziecka 

W dniu 12 listopada br. uczniowie ze szkolnej 
grupy Latające Marzenia pod opieką Anny Nowińskiej 
oraz Anny Nowackiej odwiedzili Dom Dziecka w Kaliszu. 
Podczas wizyty rozegrany został mecz w piłkę siatkową
z młodzieżą gimnazjalną z Domu Dziecka. 

W czasie rozgrywek wszyscy dobrze się bawili 
oraz nawiązały się nowe przyjaźnie. Nasi uczniowie 
pomagali młodszym wychowankom w odrabianiu lekcji 
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oraz czytali im bajki. W planach mamy kolejny mecz piłki 
siatkowej, tym razem zorganizowany w naszym gimnaz-
jum. Dumni jesteśmy z naszych uczniów, którzy okazali 
duże serce maluchom i szybko zaprzyjaźnili się
z rówieśnikami. Zarówno nasi uczniowie jak i wychowan-
kowie Domu Dziecka już z niecierpliwością czekają na 
następne wspólne spotkanie. 

 
********** 

 
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHEŁMCACH 
 
Ogólnopolska Pielgrzymka Rodziny Szkół

10 października uczniowie z klasy II i III pod 
opieką wychowawczyń udali się do Częstochowy na XIII 
spotkanie Rodziny Szkół. W Polsce i na świecie jest 
ponad 1,2 tys. placówek oświatowych, których patronem 
jest Jan Paweł II. Uczniowie i nauczyciele należący do 
Rodziny zobowiązani są m.in. do realizowania w życiu 
nauczania Patrona. 

W tegorocznej pielgrzymce Rodziny Szkół
noszących imię Jana Pawła II uczestniczyło ok. 20 tys. 
uczniów z 500 szkół, dla których Ojciec Święty to 
największy autorytet. Natomiast 16 października, w 35 
rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolicę
Piotrową obchodziliśmy XIII Dzień Papieski, czyli dzień
wdzięczności i jedności duchowej z Ojcem Świętym. 
Z tej okazji delegacja uczniów naszej szkoły złożyła pod 
tablicą pamiątkową kwiaty i zapaliła znicze. 
 
Powiatowy konkurs plastyczny 

12 listopada w Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Kaliszu odbyło się podsumowanie 
etapu powiatowego konkursu plastycznego na logo 
nawiązujące do hasła "Nie daj szansy AIDS". Na etap 
powiatowy nadesłano 23 prace uczniów szkół gimna-
zjalnych z terenu województwa wielkopolskiego, w tym 
dwie prace uczennic z naszej szkoły: Weroniki Chrystek 
i Justyny Szewc. Komisja konkursowa wyłoniła laure-
atów trzech pierwszych miejsc oraz przyznała jedno 
wyróżnienie. Wyróżnienie to otrzymała uczennica klasy 
II gimnazjum Weronika Chrystek. 
 
Dzień Edukacji Narodowej 

14 października br. odbyła się w naszej szkole 
uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 
Przybyli na nią uczniowie, pracownicy szkoły oraz 
zaproszeni goście. Uczniowie klasy II gimnazjum pod 

kierunkiem wychowawczyni Katarzyny Juskowiak 
przygotowali humorystyczny program artystyczny na 
wzór nagród amerykańskiej Akademii Filmowej i nagro-
dzili pedagogów Oskarami. 

Po części artystycznej głos zabrał dyrektor 
szkoły Tomasz Mikucki, który złożył wszystkim pracow-
nikom szkoły serdeczne życzenia oraz podziękował za 
trud włożony w edukację i wychowanie uczniów. 
Uczniowie klasy I gimnazjum złożyli ślubowanie, dzięki 
któremu zostali uznani za pełnoprawnych gimnazja-
listów. 
 
Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca 

16 października br. w Zespole Szkół im. Jana 
Pawła II w Chełmcach zorganizowano "Europejski Dzień
Przywracania Czynności Serca" pod nazwą "Restart 
a Heart". W tym dniu uczniowie naszej szkoły przystąpili 
do bicia niecodziennego rekordu organizowanego 
w całej Polsce przez Wielką Orkiestrę Świątecznej 
Pomocy, który polegał na jednoczesnym wykonywaniu 
resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez jak najwięk-
szą ilość osób. 

Chęć uczestnictwa w ustanowieniu rekordu zgło-
siła cała społeczność szkolna. Wszyscy, którzy chcieli 
powtórzyć sobie lub nauczyć się jak przeprowadzać
podstawowe zabiegi resuscytacyjne mieli możliwość 
dzień wcześniej odbyć krótkie szkolenie praktyczne pod 
kierunkiem pielęgniarki szkolnej Ilony Kasprzak. Do akcji 
w naszej szkole przystąpiło 167 uczniów. 
 
Ślubowanie pierwszoklasistów 

Dzień 14 października to ważna data w życiu 
naszej szkoły. Tego dnia uczniowie klasy pierwszej zdali 
swój pierwszy szkolny egzamin i zostali pasowani na 
uczniów. Do uroczystości ślubowania uczniowie przygo-
towywali się pod okiem swojej wychowawczyni Iwony 
Frątczak od początku roku szkolnego. Uczyli się piose-
nek, wierszy oraz poznawali prawa i obowiązki ucznia. 

Na wstępie uczniowie zaprezentowali swój 
program artystyczny. Mimo dużej tremy wszystko wy-
padło znakomicie. Następnie dyrektor szkoły Tomasz 
Mikucki dokonał uroczystego pasowania i skierował do 
uczniów ciepłe słowa, witając ich wśród braci uczniow-
skiej. Na uroczystości obecni byli zaproszeni goście, 
m.in.: Sekretarz Gminy Opatówek Krzysztof Dziedzic, 
Proboszcz Parafii Chełmce ks. Jerzy Salamon, przewod-
nicząca rady rodziców Aneta Tułacz, a także rodzice 
pierwszoklasistów oraz nauczyciele. 



Wiadomości Gminne str. 25/32 

Festiwal Dyni 
23 października uczniowie z klasy III gimnazjum, 

pod opieką Magdaleny Karolak i Anny Koleckiej, wybrali 
się do Kalisza na Festiwal Dyni. Gwiazdą imprezy była
dynia i to właśnie ona królowała w menu przygotowanym 
na to spotkanie. Degustacji towarzyszyło wiele atrakcji: 
pokaz przyrządzania spaghetti z dyni makaronowej, 
carving czyli sztuka rzeźbienia w owocach i warzywach, 
prezentacja umiejętności składania serwetek i konkursy 
gastronomiczne dla gimnazjalistów. 
 
Święto Niepodległości 

8 listopada na uroczystym apelu uczciliśmy 
95 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Uczniowie klasy Ib pod kierunkiem wychowawcy Małgo-
rzaty Bąkowskiej-Zając przygotowali krótki rys histo-
ryczny, poezję i pieśni patriotyczne nawiązujące do 
trudnej, polskiej historii. Natomiast w dniu 11 listopada 
poczet sztandarowy naszej szkoły w składzie: Marcin 
Tułacz, Eryk Pawlak i Kamil Juszczak wziął udział
w uroczystej mszy świętej z okazji Dnia Niepodległości 
w kościele parafialnym w Chełmcach. 
 
Wycieczka do "Orlego Stawu" 

11 października uczniowie z klasy V i VI pod 
opieką nauczycielek wybrali się na wycieczkę do 
Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli 
Staw" w Cekowie. Zakład położony na 22 hektarach, 
obsługuje 320 tysięcy mieszkańców z 20 miast i gmin 
z terenu województwa wielkopolskiego i łódzkiego. 
Zakład ten działa opierając się na selektywnej zbiórce 
odpadów komunalnych, dalszym wysortowaniu z nich 
surowców wtórnych, kompostowaniu odpadów ulegają-
cych biodegradacji i składowaniu balastu. Podczas 
wycieczki przewodnik zapoznał uczniów z kolejnymi 
etapami segregacji odpadów i ich unieszkodliwianiem. 
Dzieci mogły zobaczyć składowiska odpadów przed i po 
segregacji, urządzenia i maszyny, którymi operują
pracownicy zakładu. Na zakończenie otrzymali drobne 
upominki, książeczki o tematyce ekologicznej i przybory 
szkolne. 

 
********** 

 
ZESPÓŁ SZKÓŁ W RAJSKU 
 
Dzień Edukacji Narodowej 

To, jak ważna jest edukacja, wiedzą wszyscy. 
Na przestrzeni wieków szkoła zmieniała się wielokrotnie, 
jednak jedno jest stałe, ludzie, którzy uczą - nauczyciele. 
Za całoroczny trud nauczania i wychowania młodych 
ludzi, w dniu 14 października otrzymują podziękowania. 
W Zespole Szkół w Rajsku tegoroczny Dzień Edukacji 

Narodowej, dzięki samorządowi uczniowskiemu zmienił
się w Galę Rajskich Jabłuszek. Nauczyciele i pracow-
nicy szkoły otrzymali od uczniów statuetki w wielu 
kategoriach. Ten jeden raz w roku to uczniowie wywoły-
wali "do tablicy". Na zakończenie uroczystości każdy 
otrzymał słodki upominek. 
 
Wizyta w Toruniu 

Ile tak naprawdę planet ma nasz Układ 
Słoneczny? Na to i inne pytania uczniowie Gimnazjum 
w Rajsku poszukiwali odpowiedzi w toruńskim Planeta-
rium. Pokaz "Osiem planet" przedstawił gimnazjalistom 
najważniejsze informacje o planetach Układu Słonecz-
nego, począwszy od Merkurego aż po... No właśnie, 
Neptuna czy Plutona? Znak zapytania w tytule to nie 
przypadek. Po seansie uczniowie odwiedzili dwie sale: 
Orbitarium i Geodium. Sala Orbitarium to oryginalna 
wystawa interaktywna, której centralnym elementem jest 
model sondy Cassini o połowę mniejszy od oryginału
pracującego na orbicie planety Saturn. Na zawieszonych 
ekranach można wyświetlić krótkie animacje kompute-
rowe i prześledzić losy innych misji kosmicznych oraz 
poznać bliżej planety Układu Słonecznego. Sala Geo-
dium poświęcona jest Ziemi jako planecie. Jej central-
nym elementem jest obracający się i odpowiednio 
oświetlony model kuli ziemskiej o średnicy 2,15 m. 
Wokół globusa znajdują się interaktywne urządzenia, 
dzięki którym można samodzielnie eksperymentować,
włączając odpowiednie przyciski. Na wystawie są też
2 stanowiska z kolekcją skał i minerałów. Cztery naroż-
niki sali Geodium to plastyczne instalacje pokazujące 
wybuchający wulkan, ocean będący kolebką życia, 
monumentalny lodowiec z zorzami polarnymi, czy 
wreszcie makietę cywilizacji człowieka. 

Na tym jednak nie koniec atrakcji związanych 
z wycieczką. Po wyjściu z Planetarium uczniowie mieli 
okazję zobaczyć przepiękną starówkę z pomnikiem 
Mikołaja Kopernika, zabytkowe renesansowe kamienice 
na rynku, gotycką katedrę. Widzieli także Krzywą Wieżę 
i ruiny zamku krzyżackiego. Nie zabrakło również
toruńskich specjałów i dopiero po zakupieniu przepysz-
nych pierników wyruszono w drogę powrotną.

Wizyta w "Orlim Stawie" 
Uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej 

w Rajsku zwiedzili Zakład Unieszkodliwiania Odpadów 
Komunalnych "Orli Staw". Mieli okazję zobaczyć co 
dzieje się ze śmieciami, które trafiają do tego zakładu. 
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Zapoznali się też z zasadami segregacji odpadów. 
Od teraz wiedzą, co to jest recykling i jak ważną sprawą
jest ochrona środowiska. 

Na zakończenie pobytu w zakładzie zrobili sobie 
pamiątkowe zdjęcie z Łosiem - Czystosiem, a od 
pracowników dostali niespodzianki w postaci odblas-
kowych opasek, zeszytów, planów lekcji i folderów 
o zakładzie. 
 
Ślubowanie pierwszoklasistów 

Tradycją ZS w Rajsku jest połączenie święta 
edukacji ze ślubowaniem pierwszoklasistów. 14 paź-
dziernika, wniesieniem pocztu flagowego, rozpoczęła się
szkolna uroczystość. Po odśpiewaniu hymnu i przemo-
wie dyrektor szkoły Honoraty Wolniaczyk oraz dyrektora 
ZEAS-u Arkadiusza Łańducha, na scenę wkroczyli 
najmłodsi przedstawiciele szkolnej społeczności. Pod 
czujnym okiem wychowawczyni Agnieszki Wosiek, 
zaprezentowali program artystyczny, a następnie po 
pasowaniu przez dyrektor szkoły zostali przyjęci do 
grona uczniów. 

W tym roku również uczniowie klasy I gimnaz-
jum złożyli przyrzeczenie i zostali pasowani na gimna-
zjalistów. Ich program artystyczny przygotowała wycho-
wawczyni Bernadetta Blek. 
 
Pasowanie na czytelnika 

22 listopada br. odbyło się uroczyste pasowanie 
na czytelnika biblioteki szkolnej uczniów kasy I. 
W uroczystości tej wzięły udział dzieci z klasy I wraz 
z wychowawczynią oraz zaproszeni goście: dyrektor 

Honorata Wolniaczyk, nauczyciele, rodzice, uczniowie 
klasy II, III i V. Wszyscy obejrzeli część artystyczną
pt. "Książko, książeczko" przygotowaną przez uczniów 
z klasy V. Podczas dalszej części uroczystości 
pierwszoklasiści odpowiadali na pytania oraz zagadki 
przygotowane przez członków Koła Bibliotecznego. 
Po obejrzeniu i wysłuchaniu przedstawienia, pierwszo-
klasiści złożyli uroczyste przyrzeczenie. 

Najważniejszym momentem uroczystości było
pasowanie dokonane przez panią bibliotekarkę. Na pa-
miątkę spotkania dyrektor szkoły wręczyła pierwszo-
klasistom pamiątkowe książeczki z dedykacją oraz 
zakładki zawierające zasady poszanowania książki 
wykonane przez uczennice z Klubu Przyjaciół Książki. 
Następnie dzieci przeszły do szkolnej biblioteki i wypo-
życzyły swoje pierwsze książeczki. Uroczystość zakoń-
czyło wspólne zdjęcie. 
 
Święto Niepodległości 

W 95 rocznicę odzyskania przez Polskę niepo-
dległości, w miejscowym kościele parafialnym młodzież
z Zespołu Szkół w Rajsku, pod kierownictwem Małgo-
rzaty Burdelak, przedstawiła program artystyczny 
o charakterze patriotycznym. Obok historycznych uwa-
runkowań i czasu pod zaborami, uczniowie przybliżyli 
najważniejsze wydarzenia związane z odzyskaniem 
niepodległości i pierwsze lata budowania i obrony 
nowego państwa. Występ wzbogacił pokaz slajdów 
i odśpiewanie najważniejszych pieśni legionowych. 

Po występie młodzieży Orkiestra Dęta przy OSP 
w Rajsku odegrała wiązankę melodii wojskowych. 
Uroczystości zakończyło złożenie kwiatów pod tablicą
katyńską od przedstawicieli OSP, radnej Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego Barbary Nowak i od 
młodzieży wraz z dyrektor szkoły Honoratą Wolniaczyk 
i nauczycielami ZS w Rajsku, symbolizujące hołd dla 
wszystkich, którzy oddali swoje życie za wolność Polski. 
 
Nasze sukcesy 

26 października w Gimnazjum nr 9 w Kaliszu 
odbyły się XIII Powiatowe Prezentacje Monodramów dla 
uczniów szkół podstawowych. W kategorii klas III-IV 
naszą szkołę reprezentowało troje uczniów. Antoś
Korbacz z klasy III przygotował monodram pt. "List do 
mamy". Swoją grą aktorską podbił serca jurorów i zdobył
II miejsce w swojej kategorii. Wiktoria Szprync swoje 
umiejętności aktorskie zaprezentowała w monodramie 
pt. "Mój konik", Martyna Karpisiewicz przedstawiła
"Deszczowe marzenia", czym wywołała wielki aplauz 
publiczności. Uczniów przygotowała Elżbieta Wosiek. 
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Justyna Antczak z klasy VI zakwalifikowała się do 
drugiego etapu Konkursu Języka Polskiego organizowa-
nego przez Kuratorium Oświaty. 

29 listopada w I LO im. A. Asnyka w Kaliszu 
odbyła się VI edycja Powiatowego Konkursu Wiedzy 
o HIV/AIDS pod hasłem "HIV i AIDS nie zna granic". 
Konkurs skierowany był do młodzieży gimnazjalnej 
z powiatu kaliskiego i miał na celu podniesienie poziomu 
wiedzy o HIV/AIDS oraz kształtowanie świadomości 
wpływu własnego postępowania na stan zdrowia. 
III miejsce w tegorocznej edycji zajął Jakub Domagalski 
z klasy III gimnazjum. Laureaci konkursu otrzymali 
nagrody rzeczowe, ufundowane przez Starostę Kalis-
kiego. Pozostałym uczestnikom wręczono pamiątkowe 
dyplomy. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów! 

 
********** 

 
ZESPÓŁ SZKÓŁ W TŁOKINI WIELKIEJ 
 
Dzień Edukacji Narodowej 

14 października młodzież z klasy III gimnazjum: 
Daria Krzaczkowska, Marta Wojtaszczyk i Bartłomiej 
Klepanda zaprosili gości: księdza proboszcza Parafii 
Dębe Józefa Nowackiego, Panie Lucynę Kott, Janinę
Banasiak, Barbarę Sobieraj, dyrektor szkoły Teresę
Kobierską, rodziców: Arletę Reksę, Annę Strzałkę, Kingę
Jopek, nauczycieli oraz wszystkich kolegów i koleżanki 
na pokaz mody nauczycielskiej, którego hasło brzmiało: 
"Z nami łatwiej, z nami raźniej, z nami wygodniej". 
Niepowtarzalne stroje, których celem miało być speł-
nienie oczekiwań i zdobycie powszechnej aprobaty, 
zaprezentowały uczennice naszego gimnazjum. Widow-
nia szkolna była zachwycona tym, co zobaczyła, 
dowodem na to były gromkie brawa. O wdzięczności 
uczniów za ciężką pracę nauczycieli, którą wkładają
w ich rozwój i wychowanie, świadczyły złożone 
życzenia, wręczone upominki i kwiaty. 

Uczniowie zaprezentowali swoje wystąpienie 
także podczas gminnych obchodów Dnia Edukacji 
Narodowej w Opatówku. Ich talent podziwiały władze 
samorządowe oraz zaproszeni goście, w tym nauczy-
ciele ze wszystkich szkół naszej gminy. Pokaz mody 
szkolnej oraz występ młodzieży wzbudziły wśród 
widowni niemały entuzjazm i ogromny aplauz. Doce-
niono również profesjonalizm i wysiłek nauczycieli, 
którzy przygotowali to przedstawienie. 
Święto Niepodległości 

8 listopada w naszej szkole obchodziliśmy Naro-
dowe Święto Niepodległości. Po wprowadzeniu sztan-
daru i odśpiewaniu hymnu państwowego tegoroczną

uroczystość rozpoczęliśmy od wysłuchania piosenki pt: 
"Moja Ojczyzna" w wykonaniu uczennic szkoły podsta-
wowej: Emilii Nogaj z klasy II i Pauliny Leszczyńskiej 
z klasy III, następnie wysłuchaliśmy wierszy w wykona-
niu uczennic klas III gimnazjum: Joanny Pomykały, 
Wiolety Goral, Roksany Hańczyk i Marty Szafran. Aka-
demia wzbogacona została pieśniami przygotowanymi 
pod kierunkiem Urszuli Borwik. 

Zespół wokalny w składzie: Joanna Bryła, 
Natalia Olejniczak, Natalia Pilas, Wiktoria Dryka i Bar-
tosz Dreczko wykonał pieśni "Deszcz jesienny" oraz 
"Wybaczcie piechocie". Każda pieśń nagradzana była
gromkimi brawami. Nie zabrakło także rysu historycz-
nego przedstawiającego najważniejsze postaci i wyda-
rzenia polityczne. Poprzez pieśni, wiersze oraz patrio-
tyczne teksty oddaliśmy hołd tym, którzy walcząc
o niepodległość, złożyli na ołtarzu ojczyzny ofiarę z krwi 
i życia. Akademia została przygotowana pod kierunkiem 
nauczycielek: Marleny Pilarczyk i Renaty Szlenkier. 
 
Prawa dziecka 

22 listopada z okazji 24 rocznicy uchwalenia 
przez ONZ Konwencji o Prawach Dziecka oraz 22 rocz-
nicy przyjęcia jej przez Polskę uczniowie przygotowali 
szereg haseł dotyczących praw dzieci i młodzieży. 
Podczas apelu młodzież wysłuchała trzech występów 
artystycznych w wykonaniu uczniów klasy II szkoły
podstawowej. Piosenki pt: "Podajmy sobie ręce", "Rap 
o zasadach", "Bo co może mały człowiek" z solowymi 
występami Emilii Nogaj oraz Cezarego Mażuchowskiego 
zebrały zasłużone brawa. 

Uczniowie klasy piątej: Klaudia Dąbrowska, 
Gabriela Kępa, Dorota Misiak, Paweł Gadomski przy-
pomnieli swoim kolegom jakie znaczenie w ich życiu 
mają prawa, ale i obowiązki, jaką wartość posiada 
ogólnoświatowe pojęcie tolerancji. Zaapelowali, aby 
nasza szkoła była przykładem poszanowania praw 
dziecka, aby uczniowie zawsze pamiętali, że tutaj nigdy 
nie będzie działa im się krzywda. Piątoklasiści zwrócili 
uwagę aby pamiętać, że korzystając ze swoich praw nie 
można ograniczać praw innych ludzi. 
 
Konkurs ortograficzny 

18 listopada w Zespole Szkół w Tłokini Wielkiej 
spotkali się uczniowie z gminy Opatówek, którzy do 
perfekcji opanowali zasady poprawnej pisowni. Uczest-
niczyli oni w Eliminacjach miejsko-gminnych powiato-
wego konkursu "Z ortografią za pan brat", który w tym 
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roku szkolnym zorganizowała Edyta Banasiak, Wiesława 
Giercarz i Izabela Krupińska. Teksty dyktand były
bardzo ciekawe, ale kryły wiele pułapek na uczestników 
potyczek ortograficznych. Młodzież jednak doskonale 
poradziła sobie z wyzwaniem stawianym przez komisję
konkursową. Rywalizacja była na równym poziomie 
dlatego uczniowie, którzy zajęli czwarte miejsce uzyskali 
możliwość udziału w kolejnym etapie konkursu. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali z rąk dyrektor 
szkoły Teresy Kobierskiej dyplomy udziału w konkursie 
i drobne upominki, a laureaci trzech najwyższych miejsc 
zostali uhonorowani nagrodami książkowymi. Życzymy 
powodzenia na dalszym etapie, a wszystkim pozostałym 
wytrwałości w dążeniu do tytułu mistrza ortografii. Ich 
opiekunom dziękujemy za przygotowanie uczniów do 
konkursu. 
 
Zbiórka owoców i warzyw 

Uczniowie klasy VI wspólnie z wychowawczynią
Edytą Banasiak, na terenie naszej szkoły zorganizowali 
zbiórkę owoców i warzyw dla podopiecznych Domu 
Dziecka w Kaliszu. Do pomocy zachęcili wszystkich 
swoich kolegów. W akcję włączyli się również rodzice 
i nauczyciele. Organizatorzy zaś przez cały czwartek, 
zmieniając się co godzinę, pełnili dyżury przy samo-
chodzie, do którego pakowano dary. Efektem zbiórki 
była ogromna ilość warzyw i owoców, które przewie-
ziono do siedziby placówki. Tam, dyrekcja Domu 
Dziecka serdecznie podziękowała wszystkim tym, którzy 
zaangażowali się w niesienie dobra dla dzieci. 

Uczniowie klasy VI wraz z wychowawczynią
pragną podziękować wszystkim darczyńcom za okazane 
serce i przekazane dary. Szczególne podziękowania 
składają Wojciechowi Banasiakowi, który użyczył swój 
samochód i poświęcił czas, aby przetransportować
zbiory do Kalisza. Natomiast społeczność szkolna 
chciałaby podziękować organizatorom zbiórki za stwo-
rzenie jej możliwości pomocy innym. 
 
Konkursy recytatorskie 

14 listopada Joanna Pomykała wzięła udział
w I Kaliskim Konkursie Recytatorskim ph.: "100-lecie 
urodzin Wandy Karczewskiej", organizowanym przez 
Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka z Kalisza. 
Rywalizacja odbyła się w Zespole Szkół Techniczno-
Elektronicznych w Kaliszu. Joanna zajęła w nim II 
miejsce z wierszem "Historie niestworzone na stacji 
zmyślonej". Przewodniczącą komisji była Maria Broniew-
ska-Pijanowska, córka naszego patrona - Władysława 
Broniewskiego. Swoim sukcesem gimnazjalistka mogła
się cieszyć jeszcze dwa dni później, kiedy to na 

oficjalnej gali III Ogólnopolskiego Festiwalu Poetyckiego 
im. Wandy Karczewskiej w Centrum Kultury i Sztuki 
w Kaliszu, odebrała dyplom i nagrodę oraz zaprezento-
wała się szerszej publiczności. Trzecioklasistka z naszej 
szkoły udowodniła, że jest wyjątkową popularyzatorką
twórczości poetów Ziemi Kaliskiej wśród młodego 
pokolenia i w celu uczczenia 175 rocznicy urodzin 
Adama Asnyka wzięła udział w X Powiatowym Konkur-
sie Recytatorskim im. Stefana Gillera organizowanym 
przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Braci Gillerów 
w Opatówku. Konkurs odbył się w Muzeum Przemysłu
w Opatówku. Tam, nie miała sobie równych i po zaciętej 
rywalizacji zdeklasowała innych uczestników, zajmując
I miejsce w kategorii gimnazjum. Furtkę do sukcesu 
otworzyły jej utwory: "Droga bieda" Stefana J. Gillera 
oraz "Ulewa" Adama Asnyka. 

Cieszymy się, że talent Joanny Pomykały jest 
zauważany na wielu różnorodnych konkursach. Gratulu-
jemy jej osiągnięć i życzymy dalszych sukcesów! 
 
Podziękowania 

Dyrektor, grono pedagogiczne i uczniowie Zes-
połu Szkół w Tłokini Wielkiej pragną serdecznie 
podziękować radzie rodziców za ufundowanie tablicy 
interaktywnej do pracowni matematyczno-informatycz-
nej. Ofiarowany przez Państwa nowoczesny sprzęt na 
pewno będzie nam uatrakcyjniał lekcje i pomagał
w zdobywaniu wiedzy. Mamy nadzieję, że nasze suk-
cesy edukacyjne będą wyrazem wdzięczności za Waszą
hojność. Dziękujemy! 
 

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

GOPS DLA PODOPIECZNYCH 
 

Rajd rowerowy "Powitanie jesieni" 
Tradycją stała się w gminie Opatówek organi-

zacja corocznego rajdu rowerowego z okazji powitania 
jesieni. W dniu 28 września z Opatówka wyruszył koro-
wód ponad 130 rowerzystów pod przewodnictwem 
Bronisława Krakusa - znanego działacza sportowego 
i Krzysztofa Dziedzica - Sekretarza Gminy Opatówek. 
Trasa rajdu prowadziła przez Borów, Sierzchów, Stary 
Nakwasin, Kobierno, Słoneczną, Tłokinię Nową, Tłokinię
Wielką i z powrotem do Opatówka. W leśniczówce 
w Rożdżałach na uczestników czekał poczęstunek, 
ognisko, pieczenie kiełbasek oraz szereg konkursów 
przygotowanych przez organizatorów. Uczestnikami były
dzieci ze Szkoły Podstawowej w Opatówku jadące 
z ks. prefektem parafii Opatówek Mariuszem Kubisia-
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kiem, dzieci i młodzież z Zespołu Szkół w Rajsku pod 
opieką nauczycieli: Marty Lewickiej, Bernadety Blek 
i Ewy Cichorek oraz młodzież z Gimnazjum w Opatówku 
wraz z Anną Niwińską - psychologiem. Dzieci ze 
Świetlicy Środowiskowej uczestniczyły w rajdzie wraz ze 
swoimi rodzicami oraz wychowawcą świetlicy Ewą
Brandeburą. W leśniczówce w Rożdżałach uczestników 
rajdu odwiedzili: Honorata Wolniaczyk dyrektor Zespołu
Szkół w Rajsku, Stanisław Kuś z Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Józef 
Pająk. Rajd zakończył się szczęśliwym powrotem około
godz. 14:00. Mimo zmęczenia blisko 30 kilometrową
trasą, na twarzach uczestników widniało zadowolenie 
z miło spędzonego dnia. 

Nagrody za udział w konkursach oraz poczęs-
tunek ufundowane zostały przez sponsorów, którym 
organizatorzy serdecznie dziękują: Starostwo Powia-
towe w Kaliszu, Jutrzenka Collian Sp. z o.o., Stanisław 
Piotrowski - dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego w Kaliszu, Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej 
Oddział Opatówek, PPHU Henryk Urbański z Opatówka, 
Wiesław Rutkowski - sklep spożywczy w Opatówku, 
Józef Mikołajczyk - piekarnia w Sierzchowie, Bogdan 
Kozanecki - FH "Anna" w Opatówku, Marian Wróblewski 
z Opatówka, Alicja i Maciej Burdelakowie z Pietrzykowa, 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych w Opatówku, Jarosław Gadera - przedsiębiorstwo 
wielobranżowe JG MINI w Opatówku, Anna Laskowska - 
kwiaciarnia w Opatówku, Maciej Jankowski - hurtownia 
MARKER w Kaliszu. 

Uczestnicy dziękują: Nadleśnictwu Kalisz za 
udostępnienie obiektu rekreacyjnego przy leśniczówce 
w Rożdżałach, Krzysztofowi Poradzie z Ratownictwa 
Medycznego w Kaliszu i Danucie Tomaszewskiej z GOZ 
w Opatówku za opiekę medyczną oraz policji z Kalisza 
i Opatówka za czuwanie nad bezpieczeństwem. Organi-
zatorem rajdu był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
oraz Świetlica Środowiskowa "Słoneczko" przy współ-
pracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Opatówku. Rajd 
zorganizowano w ramach Gminnego Programu Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych. 
 
Mikołajki w Świetlicy 

Porywisty wiatr nie pokrzyżował planów Świę-
tych Mikołajów, którzy 6 grudnia dotarli do dzieci ze 
Świetlicy Środowiskowej ''Słoneczko'' w Opatówku. 
Niespodziankom nie było końca. Jako pierwsi dotarli 
członkowie Klubu Motocyklowego "Czarne Orły" wraz 

z Sekretarzem Gminy Opatówek. Każde z dzieci miało
okazję zaprezentować swoje możliwości artystyczne 
w zamian otrzymało świąteczną paczkę. Prezenty pełne 
słodyczy i przyborów szkolnych zostały ufundowane 
przez Supermarket "Lewiatan" p. Bogdana Kozaneckiego 
w Opatówku. 

Kolejnymi niespodziewanymi gośćmi byli Święty 
Mikołaj i Śnieżynka z upominkami przekazanymi przez 
firmę kurierską UPS Kalisz. Dzieci i wychowawca ze 
Świetlicy Środowiskowej "Słoneczko" gorąco dziękują za 
przekazane prezenty. 
 

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

POMOC DLA UCZNIÓW 
 

W bieżącym roku samorząd gminy Opatówek 
udzielił pomocy finansowej uczniom z naszej gminy. Jest 
to pomoc materialna o charakterze socjalnym ze środ-
ków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W okresie 
od stycznia do czerwca pomocą objęto w formie: 
- stypendiów szkolnych - 162 dzieci na łączną kwotę

42 266,76 zł
- zasiłków szkolnych - 5 uczniów na łączną kwotę

1 761,15 zł
W okresie od września do grudnia pomocą objęto 
w formie: 
- stypendiów szklonych - 197 uczniów na łączną kwo-

tę 27 770,24 zł
- zasiłków szkolnych - 6 dzieci na łączną kwotę

1 142,04 zł
Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznawa-
na jest zgodnie z Regulaminem zatwierdzonym Uchwałą 
nr 205/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 27 czerwca 
2012 r. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń
znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej 
z niskich dochodów na osobę w rodzinie, a w szcze-
gólności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepeł-
nosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielo-
dzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opie-
kuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, 
a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarze-
nie losowe. Natomiast o zasiłek szkolny może ubiegać
się uczeń znajdujący się przejściowo w trudnej sytuacji 
materialnej z powodu zdarzenia losowego, w tym 
w szczególności z powodu: śmierci lub nagłej choroby 
jednego lub obojga rodziców, utraty lub zniszczenia 
lokalu mieszkalnego rodziny ucznia, ciężkiego wypadku 
lub nagłej choroby ucznia, innych zdarzeń losowych. 
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Drugą formą pomocy samorząd gminy obejmuje 
corocznie uczniów i studentów, którzy osiągają bardzo 
dobre wyniki w nauce i spełniają warunki określone 
Regulaminem. Są to stypendia z Funduszu Stypendial-
nego Gminy Opatówek zatwierdzone Uchwałą Nr 103/99 
Rady gminy Opatówek z dnia 3 grudnia 1999 r. 
W tegorocznej sesji jesiennej Wójt Gminy Opatówek 
przyznał na wniosek Komisji Stypendialnej, stypendia 
naukowe dla najzdolniejszej młodzieży. Wnioskodawcy, 
składając wymagane dokumenty spełnili wszystkie 
wymagane warunki. W sumie przyznano 75 stypendiów, 
w tym: dla 30 uczniów szkół gimnazjalnych, 13 uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych i 32 studentów. W roku 2013 
przyznano stypendia na kwotę 55 110 złotych. 
 

Stypendia naukowe w II półroczu 2013 r. otrzymali: 
 

uczniowie gimnazjów: Banasiak Piotr, Białek Joanna, 
Bielawska Klaudia, Błaszczyk Aleksandra, Domagalski 
Jakub, Gaczyńska Natalia, Grabińska Magdalena, Gra-
bowska Gabriela, Goławski Grzegorz, Humelt Weronika, 
Kępa Justyna, Kopeć Julia, Kozłowska Paulina, Król 
Przemysław, Krygier Marta, Mancewicz Joanna, Pawlak 
Paweł, Perskawiec Piotr, Pomykała Joanna, Rogozińska 
Barbara, Skonieczna Wiktoria, Słowińska Justyna, Smir-
nova Yulia, Strzałka Sara, Świerek Angelika, Wietrzych 
Joanna, Wojtaszczyk Anita, Wojtaszek Kacper, Wyborny 
Dawid, Zimna Kinga 
 

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych: Frankowska 
Agnieszka, Gawronek Dawid, Jakubek Małgorzata, 
Jędrzejak Szymon, Lachowski Piotr, Łużyńska Klaudia, 
Nowak Daria, Raszewska Marcela, Roga Agnieszka, 
Wałęsa Agnieszka, Woźniak Bartłomiej, Zieliński Kac-
per, Żarnecki Łukasz 
 

studenci: Antczak Kinga, Czubak Dorota, Garstka Ewa, 
Grenda Karina, Janiak Agnieszka, Jeziorska Martyna, 
Jędrzejak Martyna, Juszczak Klaudia, Juszczak Marty-
na, Kardynał Paulina, Kasik Magdalena, Kasprzycka 
Agnieszka, Kisielińska Joanna, Kocemba Ewelina, 
Kozłowska Angelika, Król Sandra, Krzywda Angelika, 
Pietrzak Monika, Pracowita Joanna, Raszewska Kamila, 
Rogozińska Agnieszka, Sobczak Alicja, Sowa Santana, 
Tułacz Karolina, Ugorny Marcin, Ugorny Mateusz, 
Witczak Joanna, Wojciechowska Katarzyna, Wojtasz-
czyk Bartosz, Wszędobył Justyna, Żarnecka Anna, 
Żywiołowska Sara. 
 

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

OGŁOSZENIA 
 
Informacje ws. odpadów komunalnych 
Urząd Gminy w Opatówku ponownie apeluje do wszystkich 
mieszkańców gminy o wystawianie tylko zapełnionych wor-
ków w dniu odbioru surowców wtórnych. Jeżeli, np. worek 
na opakowania szklane nie jest w danym miesiącu wypeł-
niony co najmniej do połowy, należy poczekać z jego wys-
tawieniem do momentu jego zapełnienia. 
W związku z otrzymanym pismem Ministerstwa Finansów 
zawierającym wykładnię stosowania przepisów ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa w zakre-
sie zaokrąglania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, Urząd Gminy w Opatówku informuje, że
opłatę tę zaokrągla się w ten sposób, że końcówki kwot 
wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot 
wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych 
złotych. 

Wobec powyższego osoby, które zadeklarowały mie-
sięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w wysokości 5,50 zł i nieparzystą liczbę
mieszkańców, od dnia 01.10.2013 roku zobowiązane są
zaokrąglić opłatę miesięczną w górę do pełnych złotych. 
Przykład:
Miesięczna stawka: 5,50 zł za osobę
Liczba osób zamieszkujących nieruchomość: 3
Opłata miesięczna: 5,50 zł x 3 osoby = 16,50 zł, po zaokrą-
gleniu = 17,00 zł
Opłata za kwartał: 17,00 zł x 3 miesiące = 51,00 zł
Właściciele nieruchomości, którzy dokonali już płatności 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 
IV kwartał 2013 roku mają obowiązek dopłacić brakującą
kwotę.
Informujemy ponadto, że ustalone są już i dostępne harmo-
nogramy odbioru odpadów na 2014 rok. Harmonogramy te 
dostępne są na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy oraz na 
stronie internetowej www.bip.opatowek.pl w zakładce 
"Odpady Komunalne". 

 
********** 

 
Informacja dla mieszkańców 
Szanowni Państwo, jednym z głównych problemów jaki 
pojawił się w ostatnim czasie na terenie gminy Opatówek to 
nielegalny zrzut ścieków do kanalizacji sanitarnej. Takie 
zrzuty, tj. przepompowywanie ścieków pochodzących ze 
zbiorników bezodpływowych (szamb), ze względu na swój 
nieciągły charakter, powodują blokowanie fragmentów 
sieci, co nieodzownie wiąże się ze wzrostem kosztów jej 
bieżącego utrzymania i eksploatacji. Konsekwencją takiego 
działania będzie wzrost ceny za metr sześcienny ścieków w 
kolejnych taryfach, które są kalkulowane w oparciu o koszty 
z ubiegłego okresu z uwzględnieniem poniesionych, 
a niezbilansowanych strat. Warto więc przy tym zaznaczyć,
że konsekwencje te poniosą wszyscy uczciwi odbiorcy, 
którzy zapłacą nie tylko za siebie ale też i za nielegalne 
przepompowania dokonywane przez innych mieszkańców. 
Prosimy zatem, aby nie byli Państwo obojętni wobec 
takiego procederu i zgłaszali do Urzędu Gminy w Opatówku 
wszelkie podejrzenia w powyższej sprawie. Każdy, kto bez 
zawarcia umowy wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacji 
wg art. 28 pkt. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbioro-
wym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków, podlega karze ograniczenia wolności albo grzyw-
ny do 10 000 zł. Prosimy zatem o poważne potraktowanie 
sprawy. 
Dodatkowo przypominamy Państwu o możliwości przyłą-
czania nieruchomości do kanalizacji sanitarnej. Wniosek 
o przyłączenie można pobrać na stronie internetowej 
www.bip.opatowek.pl (zakładka: wnioski do pobrania -> 
gospodarka komunalna i mieszkaniowa -> wniosek o przy-
łączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej). Wypeł-
niony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Urzę-
dzie Gminy w Opatówku (sekretariat, pierwsze piętro, pok. 
nr 13). Po otrzymaniu warunków technicznych można 
przystąpić do prac w terenie dot. włączenia nieruchomości 
do sieci kanalizacyjnej. Bliższe informacje uzyskać można 
pod nr telefonu (62) 76-18-080, wew. 21 i 59 lub osobiście 
w tut. urzędzie - pok. nr 1. 

 
********** 

 
Powiadamianie mieszkańców przez SMS 
Wójt Gminy Opatówek informuje, że podjęte zostały
działania w kierunku uruchomienia usługi powiadamiania 
mieszkańców gminy za pomocą informacji w formie 
wiadomości SMS o ważnych wydarzeniach dotyczących 
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sytuacji kryzysowych np.: zagrożeń pogodowych, awarii 
sieci wodociągowej, planowanych wyłączeń dostawy wody 
itp. Umowę, której szczegóły są w trakcie opracowywania 
planuje się podpisać od przyszłego roku. W przypadku 
zawarcia przez gminę umowy na świadczenie w/w usługi, 
zostaną mieszkańcom podane szczegóły w celu dokonania 
rejestracji osób chętnych, które będą chciały nieodpłatnie
otrzymywać z urzędu gminy określone powiadomienia. 

 
********** 

 
Świąteczna zbiórka żywności 
W dniach 29 listopada - 1 grudnia br. w sklepach na terenie 
naszej gminy została przeprowadzona świąteczna zbiórka 
żywności. W tych dniach dzięki hojności mieszkańców zeb-
rano następujące ilości produktów spożywczych: mąka - 
12 kg, cukier - 14 kg, kasza jęczmienna - 4,1 kg, kasza, 
ryż - 5,6 kg, czekolada - 21 szt., makaron - 23 szt., ciastka - 
13 op., herbata ekspresowa - 5 szt., olej - 2 szt., wafelki - 
2 szt., sok - 3 szt., dżem - 2 szt., pasztet - 10 szt., ketchup - 
1 szt., konserwy - 3 szt., kasza manna - 1 kg, koncentrat - 
5 szt., kisiel - 7 szt., kawa - 1 szt., czekolada mikołajek - 
1 szt., sól - 2 kg, budyń - 12 szt., paprykarz - 2 szt., Tic Tac 
- 1 szt., kukurydza w puszce - 1 szt., zupa - 6 szt. Ogółem 
łączna waga produktów: 65,5 kg. 
Z zebranych produktów zostało przygotowanych 14 paczek 
żywnościowych, które trafią przed Świętami Bożego 
Narodzenia do podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Opatówku, wytypowanych przez pracow-
ników socjalnych pracujących w terenie. Zbiórka żywności 
trwa nadal - szczegóły przeprowadzonej zbiórki zostaną
przekazane w następnym wydaniu Wiadomości Gminnych. 

 
********** 

 
Pomoc dla Jankowa Przygodzkiego 
14 listopada br. w Jankowie Przygodzkim doszło do niesz-
częśliwego wypadku przy budowie gazociągu. Ogień zajął 
10 domów i 4 budynki gospodarcze, kilka z nich spaliło się
doszczętnie. Zginęły dwie osoby - pracownicy firmy gazow-
niczej. Kilkanaście osób - mieszkańców Jankowa zostało
poparzonych. Urząd Gminy w Przygodzicach uruchomił
specjalne konta dla poszkodowanych w pożarze magistrali 
gazowej w Jankowie Przygodzkim. Trafiają tam środki dla 
pogorzelców. 
Od kilku dni działa uruchomione przez gminę Przygodzice 
specjalne konto, na które można wpłacać pieniądze dla 
poszkodowanych: 
- ING BANK ŚLĄSKI S.A. nr konta: 90 1050 1201 1000 

0024 0426 2343 z dopiskiem: "Pomoc dla poszko-
dowanych w wybuchu gazu w Jankowie Przygodzkim" 

- Wpłaty z zagranicy: Kod SWIFT: INGBPLPW, IBAN: 
PL 90 1050 1201 1000 0024 0426 2343 z dopiskiem: 
"Pomoc dla poszkodowanych w wybuchu gazu w Jan-
kowie Przygodzkim" 

- Konto dla firm, które chcą przekazać środki pieniężne 
w formie umowy darowizny: 84 1050 1201 1000 0022 
6097 4536 

Osoby do kontaktu: skarbnik Alicja Marek - 604-507-901, 
sekretarz Dariusz Kryś - 604-411-794. 

 
********** 

 
Podziękowanie 
Składam serdeczne podziękowanie p. Bogdanowi Marsza-
łowi za umocowanie jednej z historycznych tablic ufundo-
wanych przez bibliotekę przy wsparciu środków unijnych, 
przy Gminnym Ośrodku Zdrowia. Tablica przedstawiająca 
najstarsze dzieje Opatówka została uszkodzona przez 
niezidentyfikowanego wandala w październikowy późny 

wieczór. Biblioteka zamówiła kopię zniszczonej tablicy, ale 
jej umocowanie wymagało fachowego sprzętu i umiejęt-
ności. Dzięki bezinteresownej pomocy p. Bogdana Mar-
szała i jego firmy "Bomar”, tablica wróciła na swoje miejsce 
i znów może informować o ciekawej i bogatej przeszłości 
Opatówka. 
 

Jadwiga Miluśka-Stasiak 
 

********** 
 

Agencja PKO BP SA w Opatówku, ul. Kaliska 20a, czynna 
godz. 8-16, sob. 8-12, tel. (62) 752-94-34, 885-112-011, 
e-mail: ku54@agencja.pkobp.pl 
- Zamień raty na Mini Ratkę - tylko do końca grudnia 

sprawdź promocyjną ofertę spłaty kredytów z innych 
banków i możliwość otrzymania środków na dowolny 
cel w kwocie do 10% konsolidowanych zobowiązań
PKO 

- Konto za Zero to nowoczesne konto osobiste, które 
zapewnia w każdej chwili szybki dostęp do rachunku 
przez Internet, telefon i w oddziale 

- PKO Konto bez Granic w ramach jednej miesięcznej 
opłaty korzystaj z konta jak chcesz i ile chcesz 

- PKO Konto Dziecka to unikalne rozwiązanie dla dzieci 
poniżej 13 roku życia i ich rodziców umożliwiające 
nowoczesną i bezpieczną edukację finansową najmłod-
szych 

- WŁASNY KĄT hipoteczny - przyjdź, negocjuj cenę
i skorzystaj z najlepszego kredytu hipotecznego 

 
********** 

 
Biuro rachunkowe Honorata i Piotr Waliś, Chełmce 43A, 
telefon: 516-174-904 - doradztwo gospodarcze, consulting, 
kredyty, leasingi, pośrednictwo finansowe. Dojazd do 
klienta. Kompleksowa i profesjonalna obsługa pod-miotów 
gospodarczych, rolników, osób fizycznych. 

 
********** 

 
Biuro rachunkowe "KASSUS", Danuta Grzegorczyk, 
Opatówek, ulica Św. Jana 28B, telefon: 601-250-439, 
(62) 76-18-107. Pełna obsługa firm oraz osób fizycznych 
w zakresie księgowości, podatków, kadr i płac. 

 
********** 

 
Firma Handlowa GF - Agencja Opłat w Opatówku, Pl. Wol-
ności 10 informuje, że w punkcie LOTTO można opłacić
rachunki m.in.: ZUS, KRUS, US, telefony stacjonarne, 
komórkowe, energia, gaz, czynsze oraz inne zobowiązania 
finansowe. Pobieramy niskie prowizje - realizacja przelewu 
w ciągu 24h. 

 
********** 

 
Biuro Ubezpieczeń Krzysztof Techmański, Opatówek, 
ul. Łódzka 40 świadczy usługi w zakresie ubezpieczeń:
komunikacyjnych OC, AC, NNW, domów i mieszkań,
rolnych. Oferujemy ponad 12 towarzystw ubezpieczenio-
wych, dojazd do klienta, najkorzystniejsze warunki ubezpie-
czeń. Telefon: 509-517-677. 

 
********** 

 
Zapraszamy do nowo otwartej multiagencji ubezpieczenio-
wej przy ul. 1-go Maja 1 w Opatówku. W ofercie atrakcyjny 
wachlarz ubezpieczeń. Działamy na rynku od 1997 r., na 
terenie wielkopolski posiadamy sieć sprawnie funkcjonu-
jących oddziałów. Słyniemy z solidności i uczciwości. 
Telefon: 792-797-333, www.biw-ubezpieczenia.pl 
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Doskonalenie umiejętności czytania tekstów ze zrozu-
mieniem, 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). 

 
********** 

 
Nauka języka angielskiego, przygotowanie do matury. 
Barbara Andrzejak, telefon (62) 76-18-397. 

 
********** 

 
Udzielę korepetycji z CHEMII na poziomie gimnazjalnym, 
liceum i studiów. Telefon: 603-502-833. 

 
********** 

 
Wulkanizacja BUDKENS, Chełmce 67C, tel. 604-961-014, 
888-284-867, oferuje: opony nowe i używane, wyważanie 
komputerowe, przechowalnia opon, wymiana ogumienia, 
mechanika pojazdowa. Zapraszamy. 

 
********** 

 
Sprzedaż hurt, detal węgiel kamienny, brunatny, groszek, 
ekogroszek, miał węglowy, cement, wapno budowlane, 
nawozy rolnicze. Opatówek, ul. Poniatowskiego 45. Tele-
fon: 662-751-104, (62) 76-18-674. 

 
********** 

 
Sklep odzieżowy KAMA, Opatówek, ul. Łódzka 3, zaprasza 
w godz. 9-17, sob. 8-14. Oferujemy: sukienki, spodnie, 
swetry, bluzki, spodnie, dodatki. 

 
********** 

 
Sprzedam tanio piec węglowy ŻAR. Telefon: 782-922-740. 

 
********** 

 
Sprzedam wagę uchylną do 50kg. Stan bardzo dobry, jest 
legalizowana. Telefon: 604-547-435. 

 
********** 

 
Sprzedam magiel elektryczny Bosch (550 zł), zamrażarkę
szufladową (300 zł), pralkę z wirówką - nieużywana (300 
zł), grzejnik elektryczny olejowy (60 zł), wannę 1m nową
(150 zł), skrzydło drzwiowe (50 zł), pompę OLA, pompę do 
hydroforu, grzejniki c.o. nowe. Telefon: (62) 76-13-407. 

 
********** 

 
Pilnie poszukuję mieszkania do wynajęcia, może być
kawalerka. Telefon: 696-558-228. 

 
********** 

 
Sprzedam mieszkanie o pow. 99 m2 w Opatówku. Telefon: 
507-518-601. 

 
********** 

 
Sprzedam mieszkanie w bloku w Marchwaczu, 63m3,
II piętro, 3 pokoje z balkonem. Z mieszkaniem jest 5 arowa 
działka i pomieszczenie gospodarcze. Tel. 660-791-676. 

 
********** 

 
Sprzedam działkę pod zabudowę jednorodzinną o pow. 
1450 m2 - Opatówek, Rogatka. Telefon: 606-638-162. 

Sprzedam ziemię pod zalesie. Telefon: 510-840-538. 
 

********** 
 

Sprzedam dom w Opatówku. Telefon: (62) 735-40-61, 
791-868-844. 

 
********** 

 

Serdeczne podziękowania Rodzinie, Sąsiadom, 
Przyjaciołom i Znajomym, Pracownikom Gminnej 

Spółdzielni, Banku Spółdzielczego, służbie zdrowia 
aptekom w Opatówku, Strażakom OPS Opatówek, 

Towarzystwu Przyjaciół Opatówka, 
wszystkim, którzy złożyli wieńce i kwiaty, złożyli wyrazy 
współczucia oraz wzięli udział w ceremonii pogrzebowej 

STEFANA MELKI 

składa Rodzina 

********** 
 

Składam serdeczne podziękowania i wyrazy wdzięczności 
Księżom z Parafii Opatówek, Władzom Samorządowym 

Gminy Opatówek obecnej i poprzednich kadencji, 
Członkom Wspólnoty Mieszkaniowej, Koleżankom 

i Kolegom z Rejonowego Związku Kółek i Organizacji 
Rolniczych, Koleżankom i Kolegom z Sojuszu Lewicy 

Demokratycznej, Członkom Gminnej Komisji Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych, Pracownikom firmy 

Augusto-Sopel, Pracownikom Biblioteki i GOK w Opatówku, 
Sąsiadom, Znajomym, Koleżankom i Kolegom - 

Wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej drodze 

Ś.P. ANDRZEJA PŁYWACZYKA 

Halina Pływaczyk z Rodziną

********** 
 

Serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy uczestniczyli 
we mszy świętej i ceremonii pogrzebowej 
naszego kochanego Męża, Ojca i Dziadka 

Ś.P. SYLWESTRA ANDRZEJAKA 

Dziękujemy za msze w Jego intencji, 
za okazane współczucie oraz złożone kwiaty i wieńce 

Żona i dzieci z rodzinami 

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

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

tel. (62) 76-18-453, 76-18-454, faks (62) 76-18-017 
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