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

ŚWIĘTO SKAUTINGU 
 

Druhny i Druhowie 
 

The Thinking Day to święto obchodzone 
rokrocznie przez wszystkich skautów w dniu 22 lutego, 
ponieważ to rocznica urodzin gen. Roberta Baden-
Powella - twórcy skautingu. 

Nie sposób zatem, abym w tym dniu nie złączył
się myślą braterską z harcerkami i harcerzami, którzy 
swą zaszczytną służbę Bogu, Polsce i bliźnim pełnią na 
terenie naszej gminy. 

Niech świetlane idee, które przekazał Wam 
Naczelny Skaut Świata prowadzą Was "w jasną,
z błękitu utkaną dal" - jak śpiewacie to w jednej ze 
swych obrzędowych pieśni. 

"Szczyt ideałów" osiągnął już Wasz Patron - 
błogosławiony ksiądz podharcmistrz Stefan Wincenty 
Frelichowski, którego z kolei wspominacie 23 lutego. 
Niech we wszelkich Waszych zmaganiach będzie on 
nieustannym orędownikiem. 

Wszystkim Instruktorom, Harcerzom i Zuchom 
życzę wierności Prawu Harcerskiemu. 
 

Z braterskim pozdrowieniem 
 Czuwaj ! 
 Sebastian Wardęcki 
 

Opatówek, dnia 22 lutego 2007 r. 
 

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

MUZEALNE SPOTKANIA 
Z FOTOGRAFIĄ

Starostwo Powiatowe oraz Muzeum Historii 
Przemysłu w Opatówku zapraszają do wzięcia udziału
w konkursie fotograficznym "Muzealne spotkania 
z fotografią". Zamiarem organizatorów jest, aby poprzez 
udział w konkursie zachęcić młodzież do pogłębienia 
wiedzy na temat historii regionu oraz poznania jego 
ciekawych miejsc, wyrobić wśród nich potrzebę
poznawania, rozwijania własnych zainteresowań
twórczych i prezentowania swoich dokonań w tym 
zakresie, popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki. 
Uczestnik konkursu, którym może być uczeń szkoły
podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponad gimnazjalnej, 

powinien dostarczyć maksymalnie 8 zdjęć w formacie 
nie mniejszym niż 15x21 cm wykonanych dowolną
techniką, przedstawiających obiekty zabytkowe z terenu 
powiatu kaliskiego i miasta Kalisza w tym przynajmniej 
jedna praca związana z muzealnictwem, dostarczyć
negatywy i zdjęcia (wykonane metodą tradycyjną lub 
oryginalne zdjęcia w formie elektronicznej wykonane 
aparatem cyfrowym), każde zdjęcie na odwrocie opisać
(nazwisko, imię wiek autora, tytuł pracy lub cyklu, nazwę
i adres szkoły, placówki, imię i nazwisko nauczyciela 
oraz dopisek: MSzF 2007), dołączyć wypełniony druk 
zgłoszenia znajdujący się na stronie: www.mszf.px.pl. 
Sztywno opakowaną przesyłkę należy dostarczyć
osobiście do siedziby organizatora lub przesłać pocztą
na adres: Muzeum Historii Przemysłu, ul. Kościelna 1, 
62-860 Opatówek z dopiskiem "Konkurs fotograficzny" 
do dnia 30 kwietnia 2007 r. 
Szczegóły o konkursie u organizatorów na podanej 
wyżej stronie internetowej. 
 

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

KARNAWAŁ, KARNAWAŁ
W ostatnią sobotę karnawału 17 lutego Rada 

Rodziców przy Szkole Podstawowej w Opatówku 
zorganizowała bal, na którym bawiło się ponad 100 
osób. Skorzystaliśmy z uprzejmości OSP w Opatówku, 
która udostępniła nam bezpłatnie salę, za co serdecznie 
dziękujemy. Wchodząc do pięknie udekorowanej sali 
goście dostawali czerwoną różę i słodkiego lizaka, a do 
tańca przygrywał zespół Dekret. O menu i obsługę
uroczystości zatroszczyły się mamy naszych uczniów. 
Gościem zabawy karnawałowej był Sekretarz Gminy. 
Atrakcje zabawy to: pokaz tańców latynoamerykańskich 
w wykonaniu Amandy Kaźmierczak i Krzysztofa 
Nabzyka ze Szkoły Tańca "Wypych" w Kaliszu, talony 
upoważniające wszystkich uczestników do skorzystania 
z usług na stacji obsługi pojazdów RECO w Opatówku, 
loteria fantowa, gdzie wszystkie losy wygrywały, a różne 
upominki przekazali sponsorzy i czekoladowy walczyk. 
Dziękujemy również za ekologiczne jabłka pp. Janiakom 
z Cieni Pierwszej, za ciasto pp. Jadwidze i Henrykowi 
Menclom i pp. Pieturom za atrakcje w postaci 
pieczonego dzika i pokaz sztucznych ogni. 

Opatówek, 01.03.2007 r.
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Wszyscy spisali się na medal, a uczestnicy 
zabawy mieli otwarte, gorące serca przekazując dla 
dzieci na konto Rady Rodziców kwotę 3.500zł.
Serdecznie wszystkim dziękujemy. Pieniądze 
wykorzystane zostaną dla dzieci znajdujących się
w trudnej sytuacji rodzinnej np. na wycieczki oraz 
doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne. Miło nam, 
że zabawa była udana i wszyscy goście wyszli z niej 
zadowoleni. Zapraszamy za rok i do zobaczenia. 
 

Ewa Kaźmierczak - przewodnicząca Rady Rodziców 
Henryka Woźniak - dyrektor Szkoły

Dziękujemy rodzicom: 
Ewa i Robert Wojtaszek, Agnieszka Witczak, Barbara 
Michalak, Jolanta Michalak, Donata Żywiołowska, 
Żaneta Humelt, Anna Marek, Iwona Szmajdzińska, 
Mirosława Lazarek, Urszula Dybioch, Ewa Kuś,
Agnieszka Minta, Katarzyna Dybioch, Elżbieta Pietura, 
Agnieszka Kaciupa, Karolina Olejnik, Monika i Paweł
Jarczewscy, Małgorzata i Wojciech Stempień, Danuta 
Olejniczak, Maria Prus, Ewa Kaźmierczak, Agnieszka 
Mostowska, Anna Kardynał, Małgorzata Ścigała, Maciej 
Śniegula, Beata Wencwel 
 

Sponsorzy: 
Firmom "Reco" i "Remico" z Opatowka, Sklep 
ogrodniczy - Chojnaccy, Sklep Awena - Szulec, Sklep 
odzieżowy p. Dziubek, Sklep p. Elżbiety Paś, Sklep 
obuwniczy pp. Grzesiaków, Kwiaciarnia p. Drobnik 
i p. Laskowskiej, OSP Cienia Pierwsza, pp. Maria 
i Ryszard Prusowie z Cieni Pierwszej, p. Ryszard 
Dybioch, p. Zbigniew Trzeciak, p. Włodzimierz Rybka, 
p. Jolanta Michak, pp. Gabarscy, Apteka "Zdrowie", 
Apteka pp. Romańczyków, Sklep Wielobranżowy 
Ryszarda Wojcieszaka, Sklep mięsny: Grzesiak, 
Werbliński, Nestle - Winiary Kalisz, Cukiernia 
pp. Menclów, Kwiaciarnia "Zielona" p. Ewy Kuś,
p. Żaneta i Janusz Humelt, Firma "EKO", pp. Militowscy, 
Firma pp. Olczaków, pp. Monika i Paweł Jarczewscy. 
 

Bal karnawałowy w Tłokini Wielkiej 
W rytmach wesołej muzyki 10 lutego 2007r bawili się
uczestnicy balu szkolnego zorganizowanego przez Radę
Rodziców Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej, pod 
kierunkiem p. Barbary Dubiel, p. Małgorzaty Kisiela, 
p. M. Ratajczyk. Na balu obecny był także Sekretarz 
Gminy Opatówek. Dzięki licznym sponsorom, którym 
dziękujemy poniżej, odbyła się loteria fantowa z licznymi 
nagrodami. Wszystkim uczestnikom oraz tym, którzy 
przyczynili się do organizacji i uatrakcyjnienia balu 
składam serdeczne podziękowania. 
 

Dyrektor szkoły - Teresa Kobierska 
 

Tegorocznymi sponsorami balu byli: 
p. Aneta Pietrzak, p. Agata Byler, p. Tomasz Majchrzak, 
p. Mieczysław Wanga, p. Lech Nowak, p. Witczak, 
p. E. Domagalska i p. B. Macke - ASO Opatówek, 
Państwo Mencel - Cukiernia w Opatówku, p. Urszula 
i Stanisław Zymon - Szkółka Krzewów Ozdobnych 
w Tłokini Wielkiej, p. Małgorzata Ratajczyk - LECO 
Kalisz, p. Lech i Michał Marszał - Piekarnia, p. Urszula 
Generowicz - Sklep Spożywczo-Przemysłowy w Tłokini 
Wielkiej, p. Benedykt Owczarek - Piekarnia Staropolska 
Iwanowice, p. Jolanta Wilczyńska - Apteka w Tłokini 
Kościelnej, Centrum Ogrodnicze "Lidia" - Rogatka, 
Stacja obsługi "RECO", Teatr Kaliski im. Wojciecha 

Bogusławskiego w Kaliszu, Kino "APOLLO" Kalisz, 
Energetyka Kaliska, Pizzeria "Cool Pizza". 
 

Dorośli bawili się na balu karnawałowym, a tak bawiły
się dzieci na zorganizowanym dla nich w czasie ferii 
Balu Przebierańców 
 

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

TURNIEJ PIŁKI HALOWEJ 
 

24 lutego w Hali Widowiskowo-Sportowej 
im. Polskich Olimpijczyków w Opatówku odbył się
II Ogólnopolski Turniej Piłkarski Juniora Młodszego 
o Puchar Stowarzyszenia "Ludzie Widzewa". 

W rozgrywkach turniejowych wzięło udział sześć 
zespołów firmowanych przez takie kluby jak: Widzew 
Łódź, Ruch Chorzów, Jagiellonia Białystok, Calisia 
Kalisz, Astra Krotoszyn i oczywiście gospodarz turnieju 
KS Opatówek. W wielkim finale spotkały się Jagiellonia 
Białystok i Widzew Łódź. Po bardzo emocjonującym 
spotkaniu zwyciężyła Jagiellonia 1:0. W małym finale 
Astra Krotoszyn pokonała Calisię, a młodzi piłkarze 
z Opatówka zdobyli piąte miejsce pokonując
zwycięzców z poprzedniego roku - Ruch Chorzów 2:0. 
 

Turniej stał na bardzo wysokim poziomie, 
o czym można było dowiedzieć się w prasie i na 
stronach internetowych. Ku zaskoczeniu organizatorów 
hala sportowa wypełniona była po brzegi kibicami 
z całego kraju. Miejscowi kibice mogli podziwiać
umiejętności przyszłych gwiazd piłki nożnej z wielkich 
klubów. 
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W imieniu piłkarzy, sympatyków sportu, 
a w szczególności piłki nożnej i wszystkich ludzi, którym 

dobro futbolu leży na sercu, inicjatorzy turnieju o Puchar 
Stowarzyszenia "Ludzie Widzewa" składają gorące 
podziękowania za pomoc w organizacji tego przed-
sięwzięcia: Wójtowi Gminy Sebastianowi Wardęckiemu 
i Staroście Kaliskiemu Krzysztofowi Nosalowi oraz 
sponsorom: p. Remigiuszowi Kaźmierczakowi i firmie 
FORD REMICO, HONDA RECO, firmie MARTRANZ, 
p. Pawłowi Stopulskiemu, firmie SAP RENOVATION, 
Zarządowi OSP Opatówek i wielu innym osobom. Dzięki 
udzielonej nam pomocy 
przyczynili się Państwo do 
jeszcze większej populary-
zacji piłki nożnej wśród mło-
dego pokolenia. Wierzymy, 
że dzięki takiemu zaanga-
żowaniu w przyszłości bę-
dziecie Państwo mogli czuć
się współautorami sukce-
sów polskiej piłki. 
 

Ze sportowym pozdrowieniem - organizatorzy. 
 

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

FESTIWAL PIOSENKI 
DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ 

 

Kolejny, już siódmy Festiwal Piosenki Dziecięcej 
i Młodzieżowej przyciągnął do Opatówka 180 młodych, 
zdolnych wykonawców. Jak co roku młodzi uczestnicy 
ze wszystkich gmin powiatu kaliskiego, zakwalifikowani 
w 5 kategoriach wiekowych, zaprezentowali swoje 
wokalne umiejętności w przesłuchaniach trwających 
kilka dni. Do finału jury zakwalifikowało 30 z nich. 
W tegorocznym jury zasiedli: Grażyna Bartoszek-
Szłapak - Prezes kaliskiego Towarzystwa Muzycznego, 
Marta Szabelska-Holeksa - wykładowca Wydz. 
Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Poznaniu, 
ks. Jacek Paczkowski - muzykolog, wykładowca Wydz. 
Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Poznaniu oraz 
Jacek Jędrzejak - muzyk, wokalista zespołu Big Cyc 
i Czarno-Czarni.  

W dniu 25 lutego, w sali fortepianowej Muzeum 
Historii Przemysłu w Opatówku odbył się koncert 
finałowy, na którym jury wyłoniło zwycięzców 
w poszczególnych kategoriach wiekowych. Pierwsze 
miejsce w najmłodszej grupie zdobyła Gabriela Michalak 
z Przedszkola w Opatówku, w kategorii wiekowej 7-10 
lat najlepiej jury oceniło Oliwię Maruchę ze szkoły

Podstawowej nr 16 w Kaliszu, najlepszą wokalistką
w wieku 11-13 lat została Izabela Płóciennik ze Szkoły
Podstawowej w Iwanowicach, a Natalia Karolak 
z Gimnazjum nr 9 w Kaliszu w kategorii 14-16 lat. 
Justyna Wieruszewska z V LO w Kaliszu okazała się
najlepiej ocenioną wokalistką w grupie wiekowej 17-19 
lat. Wszyscy laureaci zostali uhonorowani nagrodami 
rzeczowymi i finansowymi - czeki dla wszystkich oprócz 
najmłodszych uczestników ufundował Bank Spółdzielczy 
Ziemi Kaliskiej. 

Podczas gdy jury obradowało nad wyborem 
najlepszych wykonawców, publiczność zgromadzona 
w sali podziwiała pokaz iluzjonisty i wysłuchała
minirecital finalistki poprzednich edycji festiwalu - Sylwii 
Gąsiorowskiej. 

 
Organizatorzy dziękują serdecznie wielkim 
przyjaciołom festiwalu, którzy rokrocznie wspierają
tę imprezę, a wśród nich: Bank Spółdzielczy Ziemi 
Kaliskiej, Cukiernia Państwa Jadwigi i Henryka Menclów 
w Opatówku, PZU S.A. Oddział w Kaliszu, firma 
FERTON s.c. z Józefowa, EJO Sp. z o.o. Punkt 
Sprzedaży Opatówek, Sklep spożywczy p. Wiesława 
Rutkowskiego w Opatówku, Państwo Ewa i Henryk 
Suchorzewscy z Kalisza, Państwo Krystyna i Grzegorz 
Olczakowie z Opatówka, Piekarnia p. Benedykta 
Owczarka w Iwanowicach, Gospodarstwo Ogrodnicze 
Państwa Zofii i Jerzego Witczaków w Cieni Pierwszej, 
Przedsiębiorstwo ASO z Tłokini Kościelnej. 
 

M. Jaskuła, M. Janiak, P. Pasik 
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PIŁKA SIATKOWA 
 

W Hali Sportowej im. Polskich Olimpijczyków 
w Opatówku odbyły się Powiatowe Mistrzostwa 
w Piłce Siatkowej szkół gimnazjalnych - dziewcząt
i chłopców - poprzedzone wcześniej eliminacjami 
gminnymi. Za organizację oraz sprawny i właściwy 
przebieg zawodów odpowiadał gminny koordynator 
sportu Zofia Marciniak i nauczyciele w-f Gimnazjum 
w Opatówku: Donata Janiszewska-Marciniak, Wojciech 
Koch, Arkadiusz Stach. W mistrzostwach wystąpiło
10 najlepszych zespołów z gmin powiatu kaliskiego, 
a rozgrywki odbywały się dla dziewcząt w dniu 
15 lutego, dla chłopców 20 lutego. 

Zawody zostały przeprowadzone zgodnie 
z zasadami gry PZS. Gry eliminacyjne przeprowadzono 
w trzech grupach (2 grupy po 3 zespoły, 1 grupa 
4 zespoły) systemem "każdy z każdym". Zwycięzcy 
poszczególnych grup awansowały do gier finałowych. 
W kategorii dziewcząt najlepsze okazały się gimnazja-
listki ze Stawiszyna, a w kategorii chłopców siatkarze 
z Gimnazjum w Blizanowie. Zespoły Gimnazjum w Opa-
tówku, zarówno dziewcząt jak i chłopców, uplasowali się
na VII miejscu w powiecie kaliskim. 

Drużyny zajmujące miejsca 1-3 otrzymały
puchary i dyplomy, pozostałe zespoły pamiątkowe 
dyplomy. Wszystkim uczestnikom turnieju zapewniono 
posiłek i napoje z funduszy Gminy Opatówek. 

 

*************************************** 
OGŁOSZENIA 

 

Zarząd OSP Sierzchów ogłasza przetarg ustny na sprzedaż działki nr 
75 o pow. 0,95ha położonej w obrębie wsi Sierzchów, KW 52612. 
Cena wywoławcza 12.000,00 złotych. Wadium  w wys. 1500,00 zł
płatne u skarbnika najpóźniej w dniu przetargu do godz.1600. Przetarg 
odbędzie się w dniu 17 marca 2007r. w OSP Sierzchów o godz. 1700.
OSP Sierzchów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez 
podania przyczyny. W przypadku uchylenia się osoby lub 
przedsiębiorcy wygrywającego przetarg od zawarcia aktu notarialnego, 
wadium przepada. Koszty umowy notarialnej i wpisu do KW ponosi 
nabywca. 

********** 
Pilnie kupię działkę budowlaną w Opatówku, także w okolicach. 
Telefon kontaktowy: 662-907-945. 

Szanowni Mieszkańcy Opatówka! 
Przed nami w najbliższą niedzielę 4 marca odbędą się wybory uzupeł-
niające w celu wyłonienia 2 radnych Gminy Opatówek z okręgu wybor-
czego Nr 4. Informujemy, że w obecnych wyborach każdy z nas może
oddać swój głos na jednego lub 2 kandydatów. Są to wybory bez-
pośrednie - każdy głos ma więc znaczny wpływ na ostateczne wyniki. 
Serdecznie zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w niedzielnych 
wyborach. 
 Jarosław Gadera, Mariusz Małoburski 

********** 
GOPS w Opatówku informuje, że w dniu 4 marca 2007r. w sali OSP 
Chełmce o godz. 11:00 odbędzie się Turniej tenisa stołowego 
"Kocham zdrowe, trzeźwe spojrzenie". Zawodnicy z 7 jednostek OSP z 
terenu gminy Opatówek rywalizować będą o Puchar Wójta Gminy 
Opatówek. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do kibico-
wania uczestnikom rozgrywek. 

********** 
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza rozpoczęcie programu 
dotacyjnego Polsko-Amerykańskiej Fundacji "Równać szanse 2007 - 
Ogólnopolski Konkurs Grantowy". Celem programu jest wsparcie 
inicjatyw społecznych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych 
młodzieży z terenów wiejskich. O dofinansowanie projektów mogą się
ubiegać organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje). 
Formularz wniosku, zasady konkursu i kryteria oceny znajdują się na 
stronie internetowej: www.rownacszanse.pl 

********** 
Sprzedam 2 działki po ok. 3000m na ul. Ogrodowej 19 i pod Szulcem 
(Półrzepki). Telefon: (0-62) 757-20-94. 

********** 
Stowarzyszenie Ekologiczne Przyjaciół Ziemi Nadnoteckiej, Koło
Gminy Opatówek, Przewodnicząca Joanna Panfil, Rajsko 61A, 62-860 
Opatówek, tel. (0-62) 761-83-32 zaprasza osoby zainteresowane do 
współpracy. 

********** 
Wynajmę mieszkanie w Opatówku. Nr telefonu: 888-371-501. 

********** 
W dniu 12 lutego o godz. 2300 zaginął młody piesek, mieszaniec, który 
z wyglądu przypomina miniaturę wilka. Jest czarny, pysk i łapki 
brązowo-białe, wabi się Marcel, posiada na sobie czerwoną obrożę,
jest bardzo bojaźliwy i nieufny. Być może błąka się na działkach przy 
ul. Kościuszki. Czekamy na wiadomość pod nr telef. 669-344-353 lub 
787-249-686. W miarę możliwości pieska można doprowadzić na 
ul. Parkową 1/4. Znalazcę czeka nagroda. Serdecznie dziękujemy. 

********** 
Sprzedam mieszkanie w Opatówku, 57m2. Kontakt 609 453 619. 

********** 
Biuro Rachunkowe "PODATNIK" - Andrzej Bugajny, 
ul. Poniatowskiego 8 w Opatówku, tel. (0-62) 76-18-170, 693-777-309 
oferuje usługi w zakresie: prowadzenia ksiąg rachunkowych, ksiąg
przychodów i rozchodów, ryczałtów, ewidencji VAT, deklaracji PIT, 
VAT, CIT, VAT w rolnictwie, rozliczeń z urzędem skarbowym, rozliczeń
ZUS (deklaracje). 

********** 
Tanie ubezpieczenia dla mieszkańców gm. Opatówek: ubezpieczenia 
samochodów osobowych (OC,AC,NNW), ubezpieczenia ciągników 
i przyczep rolniczych, ubezpieczenia domów i mieszkań, cały zakres 
pozostałych ubezpieczeń. Oferta ponad 10 firm ubezpieczeniowych. 
Jan Dzikowski, Opatówek, ul. Kościelna 13/4 (budynek ośrodka 
zdrowia) - poniedziałek-piątek 1800-2000. Telefon: 604-077-679, 
w godz. 18-20 tel. (0-62) 76-18-058. 

********** 
Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów REMICO, Opatówek, Rogatka 6A 
zaprasza posiadaczy samochodów do wykonania przeglądu pojazdu. 
Do każdego przeglądu - mycie gratis. Każdy Klient, który dokona 
przeglądu pojazdu bierze udział w losowaniu Forda Fiesty. Szczegóły
w siedzibie firmy lub pod nr tel. (0-62) 767-98-94. 

********** 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego informuje, że
corocznie, poczynając od 2007 roku organizowany będzie konkurs na 
najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce. 
Konkurs obejmuje kategorie obiektów: gospodarstwa agroturystyczne, 
obiekty wiejskiej bazy noclegowej, inne obiekty turystyczne, 
terapeutyczne, rekreacyjne itp. Informacje nt. konkursu wraz 
z załącznikami znajdują się na stronie: 
www.wielkopolska.mw.gov.pl/doc.php?dcid=3042&grid=113.

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