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ZJAZD ODDZIAŁU GMINNEGO ZW. OCHOTNICZYCH STRA�Y PO�ARNYCH W OPATÓWKU 

 
W dniu 10 czerwca br. w Domu Stra�aka w Cieni Drugiej odbył si� IX Zjazd Oddziału Gminnego 

Zwi�zku Ochotniczych Stra�y Po�arnych RP w Opatówku. W porz�dku obrad przyj�to m.in. 
sprawozdanie  działalno�ci Zarz�du Oddziału, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, dokonano wyboru 
delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego, podj�to uchwały oraz zatwierdzono skład nowego 
Zarz�du Oddziału w Opatówku. 
 18 czerwca  odb�dzie si� uroczysto�� jubileuszowa 50-lecia powstania Ochotniczej Stra�y 
Po�arnej w Cieni Pierwszej poł�czona z nadaniem i po�wi�ceniem sztandaru organizacyjnego. 
Relacje z obydwu tych wydarze� przeka�emy w kolejnych Wiadomo�ciach Gminnych. 
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INTEGRACYJNY DZIE� DZIECKA 

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Dar Serca” zorganizowało w dniu 10.06.2006r. w 
Hali Sportowej im. Polskich Olimpijczyków w Opatówku uroczysty Dzie� Dziecka dla dzieci i młodzie�y 
niepełnosprawnej z terenu gminy Opatówek i gminy Brzeziny oraz dla dzieci ze �wietlic 
�rodowiskowych. 
Integracyjny Dzie� Dziecka u�wietniły wyst�py: dzieci z Przedszkola w Opatówku pod kierunkiem p. A. 
Mosi�skiej, Eweliny Łuszczak z Brzezin, Zespołu Tamburmajorek z Brzezin. 
Podczas całej imprezy dzieci bawił klaun cz�stuj�cy słodyczami. Nie zabrakło konkursów 
przeprowadzonych przez nauczycielk� p. Renat� Szlenkier z Zespołu Szkół  w Tłokini Wielkiej. 
Dzie� Dziecka zako�czyła wspólna zabawa przy muzyce  Zespołu p. Dariusza Zieli�skiego. 
 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Dar serca” dzi�kuje  za pomoc i współprac� przy 
organizacji imprezy: Wójtowi Gminy Opatówek – P. Janowi Wolfowi za nieodpłatne udost�pnienie 
pomieszcze� Hali Sportowej, pracownikom GOPS za merytoryczn� pomoc przy organizacji Dnia 
Dziecka, p. Dariuszowi Zieli�skiemu za nieodpłatne zapewnienie dzieciom wspaniałej zabawy, p. 
Renacie Szlenkier za przygotowanie konkursów dla dzieci, p. Ryszardowi Kasperczakowi za 
nieodpłatny transport dzieci z Brzezin, młodzie�y ze Wspólnoty Katolickiej w Opatówku za pomoc w 
organizacji zabawy, p. A. Mosi�skiej – nauczycielce z Przedszkola w Opatówku za przygotowanie 
dzieci do wyst�pów. 

W imieniu dzieci i młodzie�y z całego serca serdecznie dzi�kujemy sponsorom za ufundowane 
słodycze, ciasto i napoje oraz upominki, w szczególno�ci: Fundacji Haliny Sroczy�skiej, Wójtowi 
Gminy Opatówek – p. Janowi Wolfowi, pp. Jadwidze i Henrykowi Menclom – Zakład cukierniczy w 
Opatówku, pp. Dorocie i Pawłowi Naszy�skim z Opatówka, p. Wiesławowi Rutkowskiemu z Szulca, 

Opatówek, 13.06.2006 r. 
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pp. Krystynie i Grzegorzowi Olczakom z Opatówka, Ksi�dzu Proboszczowi Władysławowi Czamarze, 
Firmie FOTON Kalisz, Firmie REKORD Kalisz, p. Janowi Kubasikowi, p. Konradowi Wysockiemu - 
Drukarnia Kalisz, p. Urba�skiemu z Brzezin, p. St�pie� z Brzezin, p. Zofii Szuleta, Piekarnia w 
Brzezinach. 
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RAJD ROWEROWY 

24 czerwca odb�dzie si� Gminny Rajd Rowerowy, którego organizatorami s�: Gminny O�rodek 
Pomocy Społecznej, Gminny O�rodek Kultury, �wietlica �rodowiskowa "Słoneczko" w Opatówku, a 
realizacja zgodna jest z Gminnym Programem Rozwi�zywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok. 
Celem rajdu jest rozwój edukacji ekologicznej w�ród dzieci i mieszka�ców gminy, upowszechnianie 
zorganizowanych form turystyki i krajoznawstwa, popularyzacja walorów krajobrazowych gminy 
Opatówek, uczestnictwo w aktywnych formach rekreacji i wypoczynku, promocja zdrowego stylu �ycia, 
realizacja systemu profilaktyki gminnej w odniesieniu do uzale�nie�, wspieranie głównych czynników 
chroni�cych rodzin� poprzez kształtowanie wi�zi rodzinnych, poznawanie zasad bezpiecznego 
zachowania si� w ró�nych sytuacjach, wspomaganie rodzin w procesie wychowania dzieci. 
 W rajdzie mo�e uczestniczy� ka�dy, z tym �e dzieci do 10 roku �ycia bior� udział w rajdzie tylko 
pod opiek� osoby dorosłej. Uczestnicy zgłaszaj� swój udział w Gminnym O�rodku Kultury w 
Opatówku lub w �wietlicy socjoterapeutycznej Słoneczko w Opatówku do dnia 19 czerwca 2006 roku. 
Organizatorzy zapewniaj� uczestnictwo w atrakcyjnych imprezach sportowo-rekreacyjnych 
towarzysz�cych podczas rajdu, wspólny posiłek, �wietn� zabaw�. 
 Obowi�zkiem ka�dego uczestnika jest przestrzeganie postanowie� regulaminu, przestrzeganie 
przepisów ruchu drogowego i przepisów o ochronie przyrody i zabytków, kulturalne zachowanie 
podczas rajdu. 

Start w dniu 24 czerwca 2006 r. o godzinie 1000 sprzed siedziby Gminnego O�rodka Kultury w 
Opatówku, przy ul. Ko�cielnej 2. 
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WIADOMO�CI SZKOLNE 

Szkoła Podstawowa w Cieni Drugiej otrzymała 26 maja 2005 r. Certyfikat potwierdzaj�cy udział 
w projekcie edukacyjnym "Kaliska Przygoda z Odpadami" organizowanym przez O�rodek 
Doskonalenia nauczycieli w Kaliszu oraz Zwi�zek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina". 
Certyfikat ten potwierdza, �e w szkole - zgodnie z przyj�tym regulaminem projektu - przeprowadzono 
ró�norodne zaj�cia popularyzuj�ce w�ród uczniów i w �rodowisku lokalnym ide� segregacji odpadów. 
Dzi�ki temu placówka w Cieni Drugiej zyskała prawo posługiwania si� hasłem projektu: "W tej szkole 
ucz� my�le� EKO-logicznie". Jest to dodatkowo uzasadnione faktem, �e w szkole od dawna 
realizowany jest program ekologiczny.  

Elementem realizacji tego programu jest współpraca z Nadle�nictwem Kalisz. Jego 
przedstawiciel jest cz�stym go�ciem w�ród uczniów w Cieni Drugiej. Ostatnio współorganizował on 
szkoln� wycieczk� do rezerwatów Olbina i Brzeziny, był te� go�ciem podczas tegorocznych obchodów 
Dnia Ziemi. 

�������������

Dnia 7 czerwca w Szkole Podstawowej w Cieni Drugiej odbyły si� III Gminne Prezentacje 
Teatrzyków Lalkowych. Impreza ta odbywa si� pod patronatem Wójta Gminy Opatówek p. Jana Wolfa. 
Jej celem jest popularyzacja teatrzyku lalkowego jako formy pracy z dzie�mi, rozbudzanie 
zainteresowa� literatur� dzieci�c�, a tak�e wymiana do�wiadcze� i pomysłów mi�dzy członkami i 
opiekunami zespołów. W trakcie prezentacji dzieci wykazały si� oryginalnymi sposobami 
przedstawiania utworów oraz wykonanymi w ciekawy sposób lalkami. W tym roku w przegl�dzie udział 
wzi�ły teatrzyki lalkowe z Publicznego Przedszkola w Opatówku, Szkoły Podstawowej w Opatówku, 
Szkoły Podstawowej w Sierzchowie i Szkoły Podstawowej w Cieni Drugiej. 
 Miło nam, �e zorganizowana przez nas impreza cieszy si� coraz wi�ksz� popularno�ci�. 
Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Cieni Drugiej, Grono Pedagogiczne, a tak�e uczestnicy prezentacji 
serdecznie dzi�kuj� Wójtowi Gminy Opatówek p. Janowi Wolfowi za ufundowanie nagród rzeczowych 
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dla wyst�puj�cych zespołów. Dzi�kujemy tak�e pp. Jadwidze i Henrykowi Menclom za ufundowanie 
słodkiego pocz�stunku, który czekał na dzieci po zako�czeniu prezentacji. 

�������������

 W dniu 4 czerwca w Zespole Szkół w Tłokini Wielkiej odbył si� po raz kolejny Festyn Rodzinny 
zorganizowany przez Dyrektora szkoły, Rad� Pedagogiczn� i Rad� Rodziców. Patronat nad nim obj�ł 
Wójt Gminy Opatówek p. Jan Wolf. 

Dla uczestników przygotowano wiele atrakcji, m.in. zje�d�alni�, wyst�py uczniów oraz ciepły 
bufet. Mimo niezbyt przyjaznej aury, impreza przebiegała w radosnej i pogodnej atmosferze. Du�ym 
powodzeniem cieszyła si� loteria fantowa, tym bardziej, �e wszystkie losy były wygrane.  

Podczas uroczysto�ci odbyła si� licytacja atrakcyjnej piłki siatkowej podpisanej przez 
zawodniczki "Grze�ków" Kalisz oraz losowanie nagród głównych, które zostały ufundowane przez: 
Wójta Gminy Opatówek (kuchenka mikrofalowa), Firm� VEGEX p. King� Legg (telewizor), p. Marka 
Wolfa (radiomagnetofon z odtwarzaczem), Firm� ASO p. B.Macke, E.Domagalsk� (rower), 
p.T.Majchrzaka (DVD). W�ród szcz��liwców znale�li si� uczniowie szkoły: Ewelina Suchorzewska, 
Marcin Pilas, Paweł Misiak, Aleksandra Raszewska. 

Darczy�cami, którzy ufundowali upominki na loterie fantow�, oprócz w/w oraz wspomagali 
nasz� uroczysto�� byli: pp.U.Z. Rychterowie, pp. U.S. Zymonowie, pp. G.S. Amborscy, pp. A.M. 
Bylerowie, pp. A.D. Pietrzakowie, pp.G.M. Bachowie, p.U. Gnerowicz, p.P. Olczak, p.I. Grzesiak, 
pp.T.J. D�bowi, pp.M.St. Misiakowie oraz Firma LECO pp. Ratajczyków i Fundacja Haliny 
Sroczy�skiej. 
Dyrektor szkoły p. Teresa Kobierska dzi�kuje sponsorom, organizatorom i uczestnikom festynu. 

������������ 
Dnia 30 maja odbył si� Szkolny Konkurs Wiedzy o Obronie Cywilnej. Organizatorami konkursu 

był Urz�d Gminy w Opatówku i Zespół Szkół w Rajsku. W konkursie wzi�ło udział 11 uczniów z klas II 
gimnazjum. 
Komisja, po przeprowadzeniu testu, wyłoniła trzech zwyci�zców: Im Sylwia Antczak, IIm. Justyna 
Wsz�dobył, IIIm. Agnieszka Białek. 
 Wszyscy uczestnicy otrzymali pami�tkowe dyplomy, a zwyci�zcy otrzymali nagrody ksi��kowe 
ufundowane przez Wójta Gminy Opatówek p. Jana Wolfa. 

������������ 
W Zespole Szkół w Rajsku, 30 maja odbył si� I Konkurs j�zyka angielskiego z wiedzy o kulturze 

i historii Wielkiej Brytanii. Organizatorami konkursu były nauczycielki j�zyka angielskiego w ZS w 
Rajsku - Karolina Popiołek i Romana Zawal. W konkursie wzi�ły udział dru�yny ze szkół 
podstawowych: w Opatówku, Cieni Drugiej i Rajsku. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i  
upominki, a zwyci�ska dru�yna ze szkoły w Rajsku otrzymała nagrod� ksi��kow� - słownik. Wszystkie 
nagrody zostały ufundowane przez firm� Polanglo. 

������������ 
  W dniu 9 czerwca w Ostrowskim Centrum Kultury odbył si� VII Przegl�d Zespołów Tanecznych 
"Magia Ta�ca". W przegl�dzie tym wzi�ło udział ponad 50 zespołów i grup tanecznych ze szkół i 
o�rodków kultury. Uczestniczył równie� zespół "CDN..." działaj�cy przy Gminnym O�rodku Kultury w 
Opatówku zajmuj�c II miejsce w kategorii inne formy ta�ca pow. 16 lat. Zespół od ubiegłego roku 
pracuje pod kierunkiem Małgorzaty Kujawy. 
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PRZETARG 
Wójt Gminy Opatówek ogłasza przetarg ustny nieograniczony 

 
na sprzeda� nieruchomo�ci poło�onej w Cieni Pierwszej. Ksi�ga Wieczysta nr 39300. 
Nieruchomo�� przeznaczona była w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Opatówek, obowi�zuj�cym do 31.12.2003 roku pod tereny projektowanego wysypiska �mieci - symbol 
w planie 19.2 NU. 
W studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania Przestrzennego Gminy Opatówek 
zatwierdzonego Uchwał� nr 117/99 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 grudnia 1999 roku teren 
oznaczony jest jako gminne składowisko odpadów. 
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Urz�d Gminy Opatówek jest w trakcie opracowania decyzji o lokalizacji celu publicznego dla inwestycji 
na przedmiotowej nieruchomo�ci. Cena wywoławcza nieruchomo�ci wynosi 25.742,00 zł (słownie: 
dwadzie�cia pi�� tysi�cy siedemset czterdzie�ci dwa złote).  
Przetarg odb�dzie si� w dniu 14 lipca 2006 r o godz.10°° w sali posiedze� tutejszego Urz�du. 
Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysoko�ci 1300,00 zł gotówk� 
w kasie Urz�du Gminy w godz. 800-1300 najpó�niej do dnia 10 lipca 2006 roku. 
Wadium osoby wygrywaj�cej przetarg zalicza si� na poczet ceny nabycia nieruchomo�ci. Wadium 
pozostałych uczestników przetargu zostanie wypłacone zgodnie z regulaminem przetargu. 
W przypadku uchylenia si� osoby wygrywaj�cej przetarg od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega 
przepadkowi. Cena osi�gni�ta w przetargu płatna jest w cało�ci przed podpisaniem aktu notarialnego. 
Przed przyst�pieniem do przetargu nale�y zapozna� si� z regulaminem. 
Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych 
przyczyn. Bli�szych informacji mo�na uzyska� w Urz�dzie Gminy Opatówek Pl. Wolno�ci 14, pokój nr 
3 lub tel. 76-180-80, 76-181-79 wew. 23 i 41. 
Opatówek, dnia 8 czerwca 2006 roku. 
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O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  A 
 
Sprzedam sukni� �lubn� z dodatkami, rozmiar 36. Cena do uzgodnienia. Telefon: 62/7618110. 

������������ 
Sprzedam tanio zestaw wypoczynkowy: kanapa + dwa fotele na biegunach, w bardzo dobrym stanie. 
Wiadomo�� pod nr telefonu: 061334346. 

������������ 
Zamra�alnia Owoców i Warzyw Wiktor Tyc Sp. z o.o. w Ko�ciuszkowie nr 11, 63-460 Nowe Skalmierzyce  
zatrudni od zaraz pracowników produkcji na okres czerwiec - sierpie� do sortowania i zamra�ania owoców. 
Praca na trzy zmiany, umowa o prac�, z Kalisza dowóz autobusem zakładowym (bezpłatnym). Je�eli na 
przystanku w Opatówku b�dzie grupa pracowników ok. 15 osób, rozwa�ymy mo�liwo�� dowozu i odwozu do 
Opatówka. Osoby posiadaj�ce uprawnienia do obsługi wózków widłowych akumulatorowych maj� mo�liwo�� 
zatrudnienia na stałe. 
Zatrudnimy od zaraz magazyniera. Poszukujemy osoby, która ma zarejestrowan� działalno�� gospodarcz� lub 
jest ch�tna takow� zało�y� do prowadzenia magazynu wyrobów gotowych i opakowa�. 
Wszelkich informacji udzielamy osobi�cie lub telefonicznie: 062/762-15-89. 
Zapraszamy do współpracy. 
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Sprzedam mieszkanie M-4 w Kaliszu. Telefon 0/601561398. 

������������ 
Prowadzenie ksi�g przychodów i rozchodów, rozliczenia z ZUS, ewidencje VAT, VAT w rolnictwie. Biuro 
Rachunkowe "PODATNIK", Opatówek, ul. Poniatowskiego 8, tel. 62/7618170, 696234312. 

������������ 
W zwi�zku z wej�ciem w �ycie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w 
cenie oleju nap�dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U.Nr 52 poz. 379) w dniach od 1 do 30 
wrze�nia 2006 r. nale�y składa� w Urz�dzie Gminy w Opatówku wnioski o zwrot podatku akcyzowego. 
Do wniosku nale�y doł�czy� faktury VAT albo potwierdzone za zgodno�� z oryginałem ich kopie stanowi�ce 
dowód zakupu oleju nap�dowego w okresie 6 miesi�cy poprzedzaj�cych miesi�c zło�enia wniosku (od marca 
do sierpnia 2006). 
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Sprzedam działk� budowlan� w Opatówku przy ul. Ogrodowej o pow. 1,20ha. Telefon: 608206087. 

������������ 
Kupi� dom ok. 130m2 wolnostoj�cy, okolice Winiar, Zdun, Rogatki, Opatówka z działk� 700-100m2. Telefon 
0/604 514-056. 
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Sprzedam Komputer. Telefon 500411705. 
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Urz�d Gminy w Opatówku, Plac Wolno�ci 14, tel. 62/7618080, 7618454, faks 62/7618017 
WG NR 9/2006, 800 egz. Opracow. skład. H. Lutosławska 
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