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SESJA ABSOLUTORYJNA 
RADY GMINY 

 

Na dzień 27 kwietnia br. Przewodniczący Rady 
Gminy Andrzej Michalski zwołał sesję, na której 
zaplanowano m.in. finansowe podsumowanie roku 2006 
poprzez rozpatrzenie sprawozdania z wykonania 
budżetu Gminy Opatówek za 2006 rok i udzielenie 
absolutorium Wójtowi Gminy. 
Radni debatowali nad przedłożonym przez Wójta Gminy 
sprawozdaniem, pozytywnie oceniając jego realizację.

Wniosek o udzielenie absolutorium dla Wójta 
Gminy złożyła Komisja Rewizyjna, po uprzedniej analizie 
wykonania budżetu i wydaniu pozytywnej opinii w tej 
sprawie. Całość dokumentów: zarówno sprawozdanie 
z wykonania budżetu za 2006, jak i opinia i wniosek 
Komisji Rewizyjnej były przedmiotem badania 
Regionalnej Izby Obrachunkowej, która uchwałą Składu 
Orzekającego RIO wydała pozytywne opinie 
w powyższej sprawie. 
Radni jednogłośnie podjęli uchwałę o udzieleniu 
absolutorium Wójtowi Gminy za 2006 rok. 

Ponadto radni podjęli następujące uchwały: 
 

- w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy 
Opatówek na 2007 rok (zmiany dot. wprowadzenia 
do planu dochodów i wydatków kwoty dotacji 
otrzymanej z budżetu państwa oraz przeniesień
między §§), 

 

- zmieniającą Uchwałę Nr 25/06 Rady Gminy 
Opatówek z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie 
przyjęcia do realizacji na 2007 rok Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii (zmiany 
dotyczą ujęcia w programie wsparcia udzielanego 
dla nowo powstałych grup samopomocowych 
rodziców, których dzieci są uzależnione oraz 
zapewnienie dostępności pomocy terapeutycznej, 
psychospołecznej i prawnej), 

 

- w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia 
Jednostek Samorządu Terytorialnego Ziemi Kaliskiej 
z/s w Kaliszu (radni uznali, że ze względów 
finansowych i merytorycznych przynależność do w/w 
stowarzyszenia jest bezzasadna). 

 

Opatówek, 14.05.2007 r.
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OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW 
W OPATÓWKU 

 

W związku z podjęciem decyzji o upadłości 
Przedsiębiorstwa Produkcyjnego "Hellena" S.A, syndyk 
ogłosił przetarg na sprzedaż oczyszczalni ścieków 
wchodzącej w skład majątku upadłej firmy. Według 
wyceny rzeczoznawcy majątkowego celem ogłoszenia 
przetargu wartość oczyszczalni pomniejszona o stopień
zużycia wynosi 1.414.380 zł. Ponieważ oczyszczalnia 
ścieków, do której odprowadzane są nieczystości płynne 
z terenu gminy została zbudowana na gruntach 
gminnych i jest niezbędna dla samorządu, Wójt Gminy 
Opatówek złożył ofertę kupna z kwotą 400 tys. zł.

W dniu 11.04.2007r. syndyk masy upadłości PP 
"Hellena" S.A w trakcie dokonywania wyboru ofert jakie 
wpłynęły na przetarg na sprzedaż praw majątkowych 
dokonał wyboru oferty złożonej przez Wójta Gminy 
Opatówek. W dniu 18.04.2007r. na podstawie art. 320 
pkt. 5 prawa upadłościowego i naprawczego Sędzia 
Komisarz Postanowieniem z tej daty zatwierdził wybór 
dokonany przez syndyka w trakcie rozpatrywania ofert 
w dniu 11.04.2007r. W wyniku tego zatwierdzenia wybór 
naszej oferty stał się prawnie skuteczny. Zgodnie 
z warunkami ogłoszenia o przetargu oraz Regulaminem 
Przetargu w dniu 14.05.2007r. została podpisana 
umowa kupna - sprzedaży w formie aktu notarialnego. 

Tym samym uregulowany został stan prawny 
oczyszczalni oraz zabezpieczony odbiór nieczystości 
z terenu gminy. 
 

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

FESTYN RODZINNY 
 

W dniu 3 maja przy Zespole Szkół im. 
Stanisława Mikołajczyka w Opatówku odbył się Festyn - 
piknik rodzinny. Przedsięwzięcie stało się możliwe m.in. 
dzięki zaangażowaniu samorządu gminnego, a także
Gminnego Ośrodka Kultury, Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu gminy i Gminnego Koła Gospodyń
Wiejskich. Na licznie przybyłych uczestników czekało
mnóstwo atrakcji, m.in. punkty gastronomiczne, 
w których za przysłowiowe złotówki można było nabyć
swojskie jadło. W roli konferansjera sprawdził się
wikariusz - ks. Piotr Szkudlarek. Przed publicznością
wystąpili finaliści Międzygminnego Festiwalu Piosenki 
Dziecięcej i Młodzieżowej, zespół taneczny "CDN" 
działający przy GOK, zespoły muzyczne: "Koda" 

(prowadzony przez p. Grzegorza Kęszyckiego), oraz 
"Ice Band" (prowadzony przez p. Janusza Pogorzelca), 
które bez gaży porwały wszystkich do tańca. Niemałą 
atrakcją był występ orkiestry dętej OSP z Chełmc, ale 
prawdziwą niespodziankę zgotował uczestnikom zespół
"Wielebny Blues Band" - prowadzony przez 
ks. Arkadiusza Wieczorka. Cały dochód z festynu 
przeznaczono na dofinansowanie wakacyjnego wyjazdu 
dzieci niepełnosprawnych ze wspólnoty "Wiara 
i Światło". Jako ciekawostkę należy podać, iż na licytację
wystawiono 15 humorków Fenixa (które wcześniej 
ukazały się na łamach "Opiekuna"). Aukcję poprowadził
wikariusz ks. Marcin Załężny, który otrzymał gromkie 
brawa od zgromadzonych gości za wspaniałe, pełne 
humoru przedstawienie licytowanych obrazków. 
Składamy serdeczne podziękowanie: jednostkom OSP 
z terenu gminy Opatówek za pomoc w przygotowaniu 
i organizacji festynu; p. Grzegorzowi Kęszyckiemu 
i p. Darkowi Zielińskiemu za przygotowanie nagłośnienia 
dla występujących zespołów; pp. Renacie i Zdzisławowi 
Gabarskim oraz pp. Menclom za niespodzianki dla 
dzieci i słodki poczęstunek. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim za wspólną zabawę.
Krzysztof Dziedzic 
 

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

KONKURS RECYTATORSKI 
 

20 kwietnia 2007r. w Gminnej Bibliotece 
Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku odbył się
V Powiatowy Konkurs Recytatorski im. Stefana Gillera. 
Konkurs organizowany co roku w kwietniu ma na celu 
głównie popularyzację twórczości poetyckiej poetów 
związanych z Opatówkiem: Stefana Gillera, Łucji 
Pinczewskiej-Gliksman i Eligiusza Kor-Walczaka. W tym 
roku w konkursie uczestniczyło 31 uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Kalisza, Brzezin, 
Liskowa, Opatówka, Chełmc i Tłokini Wielkiej. Recytacja 
wielu z nich bardzo podobała się jury, stąd przyznano 
wiele nagród. Jury pod przewodnictwem dr Anny 
Szurczak przyznało nagrody w dwóch kategoriach. 
W kategorii uczniów gimnazjum równorzędne pierwsze 
nagrody otrzymały: Sara Żywiołowska (Opatówek), 
Katarzyna Janaszkiewicz (Lisków) i Aleksandra 
Wojtaszak (Tłokinia Wielka); równorzędne drugie 
nagrody: Agnieszka Janiak (Tłokinia Wielka) i Marta 
Kuświk (Brzeziny) i równorzędne 3 nagrody: Anna 
Plewińska (Brzeziny), Alicja Sobczak (Tłokinia Wielka) 
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i Monika Mariańska (Lisków). Wyróżnienia otrzymali: 
Michał Misiak (Tłokinia Wielka) i Marta Owczarek 
(Chełmce). 
W kategorii uczniów szkół ponadgimnazjalnych Komisja 
postanowiła przyznać: I miejsce Darii Roszak (Lisków), 
II miejsce Angelice Zielińskiej (Opatówek). 
Wielu uczestników wybierało do recytacji wiersze 
Stefana Gillera, które - zwłaszcza dla młodzieży - nie są
łatwe. We wstępie do wydanego w 2002 r. tomu wierszy 
poety Piotr Łuszczykiewicz napisał: "Na szczęście dziś
Giller wydaje się rewelatorem zapomnianej przez nas, 
zagubionej w cywilizacyjnym pędzie uczuciowości. 
Odwołuje się do niezakłamanych odruchów 
emocjonalnych: od głębokiego wzruszenia do szczerego 
uśmiechu. I tak odbierają jego poezję młodzi 
współcześni czytelnicy."
Jadwiga Miluśka 
 

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

WIADOMOŚCI SZKOLNE 
 
EGZAMIN GIMNAZJALNY 
 

24 i 25 kwietnia młodzież gimnazjalna - rocznik 
1991 - zmagała się z egzaminem kończącym edukację
na tym poziomie. 

W Gimnazjum w Opatówku 78 uczniów 
zgromadzonych w przestronnej hali sportowej pisało
najpierw test humanistyczny, a dzień później test 
matematyczno - przyrodniczy. Wszyscy uczniowie pisali 
test standardowy, na jego rozwiązanie mieli 120 minut. 
Kilkanaścioro pisało test, zgodnie z zaleceniami Poradni 
Psychologiczno - Pedagogicznej, o 60 minut dłużej. 

Nad prawidłowym przebiegiem egzaminu czuwała
Szkolna Komisja Egzaminacyjna oraz obserwatorzy 
skierowani przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną:
p. Krzysztof Dziedzic - Sekretarz Gminy Opatówek 
i p. Arkadiusz Łańduch - dyrektor ZEAS. 

Egzamin przebiegał zgodnie z procedurami. 
Teraz nie pozostaje nam nic innego jak oczekiwanie 
na wyniki, które do szkoły powinny dotrzeć 14 czerwca. 
 

Elżbieta Rogozińska - dyrektor Gimnazjum w Opatówku 
 
KAWIARENKA LITERACKA W GIMNAZJUM 
 

25 kwietnia odbyło się jedenaste już spotkanie 
w kawiarence literackiej opatóweckiego gimnazjum, 
która cieszy się dużą popularnością wśród miłośników 
muzyki i poezji. 

Młodzież pod kierunkiem nauczycielek: Izabelli 
Bugajnej - koło teatralne, Zofii Marcinak - warsztaty 
taneczne i Anny Nowackiej - zajęcia muzyczne tym 
razem przygotowała program "Wiosenny koncert". 

Przy świecach i słodkim poczęstunku zaproszeni 
goście wysłuchali w wykonaniu gimnazjalistów piękne 
liryki i piosenki o przyrodzie, o wiosennej nadziei 
i radości. 
Urozmaiceniem części poetycko - muzycznej był taniec - 
żywiołowa cha-cha oraz kończący program nastrojowy 
walc angielski. 

Tradycyjnie nie zabrakło pomysłowej 
scenografii, której zasadnicze elementy stanowiły, tym 
razem, kwiaty wiosenne oraz inne rekwizyty 
podkreślające tę barwną porę roku. 

Wśród licznie zgromadzonej publiczności: 
rodziców, przyjaciół i sympatyków naszej kawiarenki nie 
zabrakło przedstawicieli władz samorządowych 
i oświatowych. Sekretarz Gminy - Krzysztof Dziedzic 
oraz wizytator Kaliskiego Oddziału Zamiejscowego 
Kuratorium Oświaty w Poznaniu - Elżbieta Stadtmuller, 
dziękując młodzieży i nauczycielom, zgodnie podkreślali 
pomysł, profesjonalizm i wspaniałą atmosferę.

Składamy serdeczne podziękowanie Państwu 
Jadwidze i Henrykowi Menclom, którzy tradycyjnie 
podarowali pyszne ciasto. 
Dochód z jego sprzedaży zasilił skromne fundusze koła
teatralnego. 
Wszystkim Gościom dziękujemy za to finansowe 
wsparcie. 
 
Elżbieta Rogozińska 
 
MAJOWY PORANEK W GIMNAZJUM 
 

Początek maja obfituje w rocznice ważnych 
wydarzeń historycznych. 1 maja obchodzimy Święto 
Pracy. Jest to także rocznica wstąpienia Polski do Unii 
Europejskiej. 2 maja to ustanowiony od niedawna dzień
polskich barw narodowych. Jedno z najważniejszych 
polskich świąt państwowych przypada 3 maja, na 
pamiątkę wielkich wydarzeń z 1791r. związanych 
z uchwaleniem pierwszej w Polsce i Europie, a drugiej 
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na świecie, Konstytucji. Od 1923r. jest to także
uroczystość Matki Bożej Królowej Polski. 

27 kwietnia br. młodzież Gimnazjum 
w Opatówku zebrała się na uroczystym poranku pod 
hasłem "Witaj Majowa Jutrzenko" przygotowanym przez 
uczniów kl. Ic i członków koła historycznego pod 
kierunkiem Bożeny Banasiak. Gimnazjaliści przedstawili 
program artystyczny przypominający walkę stronnictwa 
patriotycznego w Sejmie Wielkim o utworzenie Ustawy 
Rządowej i wydarzenia z 3 maja 1791r. w Warszawie 
związane z jej uchwaleniem. 

Atmosferę tamtych dni podkreślała odpowiednia 
scenografia, stroje wykonawców i muzyka z końca 
XVIII w. 

Po uroczystości w szkole duża grupa uczniów 
pod opieką nauczycieli udała się na Plac Wolności, aby 
składając kwiaty pod obeliskiem oddać hołd wszystkim 
Polakom walczącym o wolność Rzeczypospolitej. 
 

Bożena Banasiak 
 
DZIEŃ PATRONA W SZKOLE PODSTAWOWEJ 
W OPATÓWKU 
 

W poniedziałek 30 kwietnia bieżącego roku 
w Szkole Podstawowej w Opatówku uroczyście 
obchodzono Dzień Patrona. Uczniowie i nauczyciele 
upamiętnili w ten sposób 32 rocznicę nadania imienia 
ich szkole. 

Gośćmi honorowymi byli: Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy Opatówek, a zarazem Przewodniczący Komisji 
Oświaty - Stanisław Kuś; Sekretarz Gminy - Krzysztof 
Dziedzic; Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Paweł
Bąkowski; ksiądz prałat - Władysław Czamara; dyrektor 

Gimnazjum w Opatówku - Elżbieta Rogozińska; dyrektor 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatówku - Jadwiga 
Miluśka; dyrektor Banku Spółdzielczego w Opatówku - 
Maria Pracowita; kierownik Komisariatu Policji 
w Opatówku - Paweł Nawrocki i Przewodnicząca Rady 
Rodziców - Ewa Kaźmierczak. 

Uroczystość składała się z dwóch części: 
oficjalnej i sportowej. Uczniowie przedstawili program 
artystyczny poświęcony patronowi szkoły - wybitnemu 
sportowcowi i patriocie - Januszowi Kusocińskiemu. 
Zapalono znicz oraz złożono kwiaty pod tablicą
pamiątkową. Nie zabrakło również wierszy i piosenek 
dedykowanych patronowi szkoły.  
Następnie wszyscy udali się na boisko sportowe, gdzie 
odbyły się biegi sztafetowe oraz symboliczny "Bieg ku 
Słońcu", przygotowane przez nauczycieli wychowania 
fizycznego. 
Zwycięzcy otrzymali dyplomy, które wręczył Sekretarz 
Gminy - Krzysztof Dziedzic. Natomiast Rada Rodziców 
ufundowała słodycze dla wszystkich uczniów. 
Na zakończenie głos zabrała p. dyrektor Henryka 
Woźniak dziękując uczniom, nauczycielom oraz 
wszystkim gościom za udział w tak ważnej dla szkoły
uroczystości. 
 

Opiekunki Samorządu Uczniowskiego klas IV - VI 
Sonia Szereda, Anna Smolicka, Marta Ziółkowska 
 
PRZEDSTAWIENIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ 
W OPATÓWKU 

"Musicie być mocni mocą miłości, 
która jest potężniejsza niż śmierć…" 
(Jan Paweł II) 
 

Papież Jan Paweł II, nasz kochany Ojciec 
Święty, Papież Polak, dzisiaj sługa Boży, który jak 
wierzymy, należy już do grona Świętych w niebie był
niezwykłym człowiekiem w dziejach Polski i świata. Jego 
życie, pontyfikat zmieniły losy wielu ludzi, a nawet 
narodów. W związku z przypadającą 2 kwietnia drugą
rocznicą śmierci Papieża, członkowie Szkolnego Koła
Polonistyczno - Recytatorskiego przy Szkole 
Podstawowej w Opatówku przygotowali program 
artystyczny poświęcony tej wyjątkowej postaci. 
Przypomnieli w nim drogę, jaką przebył Jan Paweł II 
z Wadowic do Watykanu. Drogę przepełnioną miłością
do Boga i człowieka. Drogę, po której pewnie kroczył
przez 26 lat posługi na Tronie Piotrowym. 



Wiadomości Gminne str. 5/8 

Młodzi wykonawcy piosenką, wierszem i modlitwą uczcili 
pamięć swego ukochanego Ojca Świętego, którego 
miłość i opiekę czują nadal. 

Kiedy umierał Jan Paweł II, świat uczył się jak 
żyć. Znamienne są słowa, jakie wypowiedział do 
młodych 2 kwietnia 2005 roku na kilka godzin przed 
śmiercią: "Szukałem was, a teraz wy przyszliście do 
mnie". 
My tu jesteśmy i zawsze będziemy, pamiętamy… 
 

Opiekunka koła - Beata Frydrychowicz 
 
TURNIEJ GIER I ZABAW 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W OPATÓWKU 

26 kwietnia 2007 roku w hali sportowej 
w Opatówku odbył się IV Gminny Turniej Gier i Zabaw 
Sportowych dla uczniów klas I - III. Organizatorami 
turnieju, podobnie jak w latach ubiegłych, były
nauczycielki nauczania zintegrowanego ze Szkoły
Podstawowej w Opatówku. W tym roku w zawodach 
wzięły udział reprezentacje wszystkich sześciu szkół
podstawowych z terenu naszej gminy. 12 osobowe 
drużyny musiały pokonać przygotowane przez 
organizatorów tory przeszkód. Młodzi zawodnicy 
wykazali się w trakcie trwania zawodów ogromnym 
zaangażowaniem i dużą sprawnością ruchową. Zawody 
przebiegały w miłej i serdecznej atmosferze, 
z zachowaniem wszelkich zasad sportowej rywalizacji. 

Wszystkich uczestników turnieju zagrzewali do 
walki zgromadzeni na trybunach kibice. Wykazali się oni 
dużą pomysłowością w dopingowaniu swoich 
zawodników. 
Po 10 konkurencjach najlepsza okazała się
reprezentacja SP w Opatówku. Na drugim miejscu 
ukończyli zawody uczniowie ze SP w Sierzchowie, 
a trzecie miejsce zdobyli uczniowie ze SP w Cieni 
Drugiej. Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe 

dyplomy, a najlepsze zespoły nagrodzono pięknymi 
pucharami ufundowanymi z gminnych środków 
Szkolnego Związku Sportowego. 
Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców SP 
w Opatówku za ufundowanie drożdżówek i soków dla 
wszystkich uczestników turnieju. 
 
"ZOSTAWCIE NAM CZYSTY ŚWIAT ..." - 
PRZEDTAWIENIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ 
W OPATÓWKU 
 

23 kwietnia 2007 roku w auli Szkoły
Podstawowej w Opatówku odbył się apel związany 
z obchodami Światowego Dnia Ziemi. Na apelu 
uczniowie klasy IIIa przedstawili program artystyczny 
o tematyce ekologicznej, który przygotowali pod 
kierunkiem wychowawczyni p. Anety Cyl. Dzieci 
przypomniały wszystkim zebranym jak ważną dla 
każdego z nas sprawą jest ochrona środowiska 
naturalnego. W zaprezentowanych wierszach, 
piosenkach, inscenizacjach mówiły jak piękny jest świat, 
który nas otacza i jak postępować, by wokół nie było
hałasu, brudnej wody, zanieczyszczonego powietrza 
i ziemi, na której nic nie może urosnąć.

Na korytarzu szkolnym można również
podziwiać wystawę plakatów pod hasłem "Ziemia, nasz 
dom", które uczniowie naszej szkoły wykonali w związku 
z obchodzonym świętem. 
Mamy nadzieję, że zaprezentowany program oraz 
wykonane plakaty pogłębiły świadomość ekologiczną
uczniów naszej szkoły i zachęciły ich do podejmowania 
działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego. 
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Przecież czasem tak niewiele trzeba, żeby wokół nie 
leżały sterty śmieci, by koło naszych domów szumiały
drzewa a w ich gałęziach śpiewały ptaki. 
 
WYCIECZKA DO MUZEUM UCZNIÓW ZE SZKOŁY
W TŁOKINI WIELKIEJ 
 

"Warto znać swoją małą ojczyznę"
Takie hasło przyświecało V klasie Zespołu Szkół
w Tłokini Wielkiej, kiedy wyruszała na wyprawę
18 kwietnia 2007 roku do Opatówka. Naszym celem było
zwiedzenie ekspozycji Muzeum Historii Przemysłu, 
a następnie spacer po Opatówku. Dzięki uprzejmości 
pracowników Powiatowej Biblioteki Publicznej, 
a w szczególności pani B. Sulwińskiej, nasz wyjazd 
zapamiętamy jako niezwykłą lekcję historii. Serdecznie 
dziękujemy za możliwość poznania wielu ciekawych 
wydarzeń z historii Opatówka i za miło spędzony czas. 
 

Uczniowie klasy V z wychowawczynią Edytą Banasiak. 
 
ZESPÓŁ SZKÓŁ W RAJSKU 
 
Spotkanie z leśnikiem 
 

19 kwietnia 2007r. w Zespole Szkół w Rajsku 
z inicjatywy p. Doroty Okrasy odbyło się spotkanie 
uczniów szkoły podstawowej z podleśniczym 
p. Tomaszem Czerniakiem z Nadleśnictwa Kalisz z/s 
w Szałe. Podleśniczy opowiadał uczniom o swojej pracy 
i o lesie. Uczniowie zadawali liczne pytania. Następne 
spotkanie z leśniczym odbędzie się w maju, tym razem 
w lesie, na terenie uroczyska "Winiary", gdzie 
zlokalizowana jest "Leśna ścieżka edukacyjna". 
Uczniowie wzbogacą swoją wiedzę o lesie, nauczą się,
w jaki sposób można policzyć, ile lat ma drzewo oraz jak 
wygląda drewno sosny i dębu. 
 
Z Pyrkiem bezpieczniej 
 

20 kwietnia 2007r. w Zespole Szkół w Rajsku 
odbył się Gminny Turniej Wiedzy i Umiejętności 
z zakresu bezpieczeństwa "Z Pyrkiem Bezpieczniej". 
W turnieju uczestniczyli uczniowie klas III szkół
podstawowych z Cieni Drugiej, Chełmc, Sierzchowa 
i Rajska. Koordynatorem Turnieju była p. Z. Marciniak 
z Gimnazjum w Opatówku, a uczestników przygotowały
panie: B. Ochocka (Cienia Druga), I. Frątczak 
(Chełmce), M. Noskowska (Sierzchów), A. Wosiek 
(Rajsko). 
Uczniowie wykazali się dużą wiedzą z zakresu 
bezpieczeństwa i wysoką sprawnością fizyczną.
W wyniku rywalizacji I miejsce zajęła SP w Sierzchowie, 
II miejsce ZS w Rajsku, III miejsca SP w Chełmcach 
i SP w Cieni Drugiej. 
Serdecznie dziękujemy władzom samorządowym Gminy 
Opatówek za słodki poczęstunek dla uczestników 
turnieju. 
 
Święto Ziemi 
 

7 maja uczniowie Zespołu Szkół w Rajsku 
świętowali Dzień Ziemi. Koordynatorem imprezy była
p. Ewa Cichorek. Dzieci brały udział w licznych 
konkursach; maluchy z klas 1 - 3 przygotowały plakaty 
na temat "Ziemia moja planeta". Uczniowie z klas 4 - 6 
układali wiersze "Co mi powiesz moje drzewo", 
a gimnazjaliści mieli przygotować skalniaki. Dodatkowo 

wszyscy chętni mogli brać udział w konkursie 
fotograficznym pt: "Wiosna w obiektywie". 
Święto Ziemi uczczono również akademią propagującą
zdrowy styl życia, a później uczniowie w poszczególnych 
klasach przyrządzili pyszne i zdrowe kanapki. 
Wszyscy chętnie uczestniczyli w pracach, a w nagrodę
mogli spożyć własnoręcznie przygotowane posiłki. 
Rada rodziców również przyłączyła się do działań
i zakupiła drzewka, które zostały zasadzone na terenie 
szkoły. 
 

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

SPORT 
 

W niedzielę 15.04.2007 roku na boisku 
sportowym w Józefowie odbył się mecz piłki nożnej 
pomiędzy drużynami piłkarskimi z Rajska i Józefowa. 
Zwycięstwo odniosła drużyna gospodarzy. 
W organizację meczu włączyły się władze gminy. Wójt 
Gminy Opatówek - p. Sebastian Wardęcki - ufundował
napoje, a radny - p. Ryszard Gonera - wykosił trawę na 
boisku. Zawodnikom życzymy dalszych sukcesów, 
natomiast sponsorom dziękujemy za zaangażowanie się
w organizację meczu. 
 

Mieszkańcy Józefowa 
 

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

SUKCES ZESPOŁU "CDN..." 
Z OPATÓWKA 

 

Blisko 70 zespołów, skupiających ok. 800 
wykonawców, zgłosiło się do tegorocznego Przeglądu 
Zespołów Tanecznych Południowej Wielkopolski, który 
odbył się w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. 
Większość popisów została zakwalifikowana do dwóch 
kategorii: miniatur tanecznych i disco dance, ale pojawiły
się także inne formy tańca. Występy oceniało fachowe 
jury, w którym zasiadali: Zbigniew Zasada z Wrocławia, 
Radosław Stępniak z Łodzi, Paweł Skalski z Warszawy 
i Ewa Zakrzewska z Kalisza. 

Wprawdzie jurorzy ocenili poziom występów 
jako wysoki, ale przyznali tylko dwie główne nagrody 
Grand Prix, które otrzymały: "Gwiazda I" z MDK 
w Ostrowie oraz grupa młodzieżowa "CDN..." z GOK 
w Opatówku. Oba występy - co też wydaje się dość 
znamienne - mieściły się w kategorii tzw. innych form 
tanecznych. 
 

Dziewczętom z opatóweckiego zespołu "CDN..." 
serdecznie gratulujemy sukcesu. 
 

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

OGŁOSZENIA 
 

"Przeterminowane leki przynieś do apteki" 
 

Przeterminowane leki to odpady niebezpieczne, które 
powinny być selektywnie gromadzone, a następnie 
unieszkodliwiane w spalarni odpadów medycznych. 
Ponieważ w każdym gospodarstwie domowym znajdują
się przeterminowane lub bezużyteczne lekarstwa, 
Wydział Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony 
Środowiska Urzędu Gminy w Opatówku zorganizował
akcję pod hasłem: "Przeterminowane leki przynieś do 
apteki". 
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Celem zbiórki jest stworzenie mieszkańcom 
Gminy Opatówek możliwości pozbywania się z apteczek 
domowych zalegających tam odpadów w sposób 
bezpieczny dla środowiska. W wyniku selektywnego 
gromadzenia oraz prawidłowego unieszkodliwiania 
farmaceutyków, znacznie spadnie toksyczność 
składowanych odpadów komunalnych, co przyczyni się
do ochrony środowiska naturalnego. 
Zbiórka przeterminowanych leków odbywa się
w aptekach na terenie gminy, które dobrowolnie 
zadeklarowały chęć przystąpienia do programu: 
 

- Apteka Prywatna, ul. Kościelna 1, Opatówek 
- Apteka "Zdrowie", Pl. Wolności 2, Opatówek 
- Punkt Apteczny "VALEO", Tłokinia Kościelna, 

ul. Kościelna 14 
- Punkt Apteczny "Nad Zalewem", Szałe, 

ul. Kaliska 101 
 

W aptekach biorących udział w programie zostały
ustawione, zakupione przez Urząd Gminy, specjalne 
pojemniki, do których mieszkańcy mogą wrzucać
przeterminowane i niepotrzebne leki. Pojemniki do 
selektywnej zbiórki leków są odpowiednio oznakowane, 
koloru czerwonego oraz zabezpieczone przed 
otwarciem przez osoby niepowołane. Apteki zostały
także wyposażone w materiały informacyjne - ulotki. 
 

Do pojemników można wrzucać leki w postaci 
tabletek, drażetek, ampułek, maści, proszków, 
syropów, oraz krople i roztwory zamknięte 
w szczelnych opakowaniach. Pojemniki na bieżąco są
opróżniane przez wyspecjalizowaną firmę i wywożone 
do spalarni odpadów medycznych. 
 

Program w całości jest finansowany przez Urząd Gminy 
i nie obciąża ani mieszkańców, ani właścicieli aptek. Na 
realizację programu Wydział Rolnictwa, Gospodarki 
Gruntami i Ochrony Środowiska uzyskał zgodę
i poparcie Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycz-
nego oraz Kaliskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. 
Zakłada się, iż podjęte działania spowodują znaczącą
redukcję toksycznych odpadów komunalnych, 
kierowanych z naszej gminy na składowiska odpadów. 
W ten sposób przyczyniamy się do poprawy stanu 
środowiska przyrodniczego, oraz zapobiegamy jego 
dalszej degradacji. 
Warto więc zrobić przegląd domowych apteczek 
i odłożyć na bok leki, które nie będą już nam potrzebne. 
Idąc do apteki weźmy je ze sobą. To będzie nasz wkład 
w ochronę środowiska, mały kroczek zbliżający nas do 
osiągnięcia ważnego celu jakim jest zachowanie 
czystego środowiska Naszej Gminy dla przyszłych 
pokoleń.

********** 
 
Informujemy, że Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny zobowiązał Gminę Opatówek do 
wyegzekwowania od indywidualnych odbiorców wody 
trwałego odłączenia od instalacji wodociągowej wody 
pochodzącej z dowolnego innego źródła (studnia 
kopana, wiercona, hydrofor, itp.). Podłączanie innych 
źródeł wody o nieznanym składzie chemicznym 
i bakteriologicznym do wodociągu stwarza zagrożenie 
dla zdrowia i życia odbiorców i jest niezgodne z prawem. 
W przypadku niezastosowania się do powyższych 

zaleceń Urząd Gminy przystąpi do odcięcia przyłącza 
wody od sieci wodociągowej. 
 

********** 
 
Urząd Gminy w Opatówku przypomina o obowiązku 
wymiany książeczkowych dowodów osobistych na nowe 
dowody do końca 2007 roku. 
 

********** 
 
Sprzedam dwa rowery typu "góral damka" rozmiar koła
24 oraz jeden rower typu "BMX" - dziecięcy. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 516-567-090. 
 

********** 
 
Sprzedam beczkę BR-6A poj. 630 litrów; opryskiwacz 
ręczny taczkowy - Lech; części do samochodu Żuk: 
pokrywę przednią kabiny, poszycie belki progowej. 
Tel. (0-62) 76-19-072. 
 

********** 
 
Sprzedam wózek 3 funkcyjny, kolor niebiesko-
granatowy, stan idealny. Tel. 507-191-971. 
 

********** 
 
Sprzedam wózek inwalidzki - nowy; materac 
przeciwodleżynowy z pompą (na gwarancji); reduktor do 
tlenu medycznego; 2 butle do tlenu. Ceny do 
uzgodnienia. Tel. 509-641-306, 501-212-880. 
 

********** 
 
Sprzedam pilnie piec do centralnego ogrzewania 
(dobowy, wydajność ogrzewania 150 m2 powierzchni, 
stan bardzo dobry). Cena do uzgodnienia. Tel. 660-132-
653. 
 

********** 
 
Sprzedam sadzonkę selera, odmiana holenderska. 
Tel. (0-62) 76-19-573. 
 

********** 
 
Zatrudnię sprzedawcę w sklepie spożywczym 
w miejscowości Szałe. Tel. 604-771-468. Agata 
Szczepańska 
 

********** 
 
Zatrudnię opiekunkę do dziecka 10-miesięcznego. 
Tel. 607-492-065 
 

********** 
 
Poszukuję opiekunki do 2 starszych osób (małżeństwo) 
mieszkających w Opatówku. Tel. (0-62) 76-18-660. 
 

********** 
 
Lokal do wynajęcia: pow. 20m2 (sklep, biuro). 
Opatówek, Pl. Wolności 15. Tel. (0-62) 76-18-416, 
604-362-983. 
 

********** 
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Udzielanie korepetycji z matematyki oraz rozwiązywanie 
zadań ze szczegółowym komentarzem. Tel. 669-344-
353, po godz. 1800.

********** 
 
Specjalista ds. Funduszy Emerytalnych oferuje usługi 
w zakresie zawierania umów pierwszorazowych 
(Filar II i III), nadzór nad zgromadzonymi środkami na 
kontach OFE, aktualizacje danych osobowych, transfery 
itp. Usługa bezpłatna. Tel. 695-060-198 po 1700,
(0-62) 76-18-030. 
 

********** 
 
Serdecznie zapraszam do nowo powstałej Agencji 
Grupy PZU S.A przy ul. Poniatowskiego 1 (Agencja PKO 
BP) w Opatówku w godzinach pracy: 
 

pon. - pt.: 830 - 1630 
sob.:  800 - 1145 

oraz pod nr telefonu 661-737-650 poza godzinami pracy 
 

Agencja świadczy usługi w zawieraniu ubezpieczeń:
- komunikacyjnych OC, AC, NNW 
- osobowych, wypadkowych oraz majątkowych 
 

Możliwość dokonywania opłat za ubezpieczenie OC, 
komunikacyjne, rolne bez dodatkowych kosztów ! 
Serdecznie zapraszam ! 
 

********** 
 
"Salon Mebli Stylowych" Opatówek, Dom Handlowy 
G.S., ul. Kaliska 13 oferuje: segmenty, wypoczynki, 
kredensy, witryny, komody, stoły, krzesła, fotele, 
sypialnie, lampy, meble kuchenne ze sprzętem AGD. 
Zapraszamy. 
 

********** 
 
Podziękowanie 
Punkt Charytatywny przy parafii p.w. NSPN w Opatówku 
po raz kolejny pragnie serdecznie podziękować za 
pomoc na rzecz potrzebujących: p.p. M.M. 
Wróblewskim, p. W. Rutkowskiemu - sklep spożywczy, 
p. Aleksandrze Kliber, p. Danieli Kliber, p. Mariannie 
Chojnackiej z Opatówka, anonimowym ofiarodawcom, 
PPHU Suark-Pak ul. Szkolna Opatówek za przekazanie 
reklamówek niezbędnych do paczek. 
Serdecznie dziękujemy za ofiarę pieniężną złożoną do 
puszki i do koszyka w kościele. Dzięki Państwa 
zrozumieniu i dobremu sercu dzieci otrzymały paczki ze 
słodyczami, a dorośli proszek do prania i mydło oraz 
produkty żywnościowe. Serdecznie dziękujemy ! 
Marianna Kocemba 
 

********** 
 
Agencja Ubezpieczeniowa PZU Życie w Opatówku, 
ul. Łódzka 30A (przy rondzie) informuje, że w placówce 
tej można zawrzeć ubezpieczenia grupowe 
i indywidualne na życie oraz zdrowotne. 
W placówce naszej mogą Państwo złożyć wniosek 
o kredyt bankowy (gotówkowy, mieszkaniowy, 
hipoteczny, samochodowy), a także dokonać opłat za 
wszelkie należności. Pomagamy przy wypełnianiu 

dokumentacji dotyczącej składanych u nas wniosków 
o w/w kredyt. 
Nasze biuro czynne jest dla Państwa codziennie od 
godz. 800 do 1700, w soboty od 800 do 1200, a poza 
godzinami urzędowania pozostajemy do Państwa usług 
pod numerami tel. 603-091-795, 695-775-972, 
609-091-740. 
Naszym Klientom gwarantujemy miłą, kompetentną
i szybką obsługę, a ponadto komfortowe warunki 
lokalowe, które umożliwiają zachowanie poufności 
załatwianych spraw. 
Zapraszamy i życzymy satysfakcji z naszej obsługi. 
Zespół Agencji Ubezpieczeniowej PZU Życie 
w Opatówku 
 

********** 
 
Terapia światłem BIOPTRON. Główne efekty terapii to: 
złagadzanie bólu (m.in. w reumatologii); szybsza 
regeneracja tkanek (gojenie ran). Terapia światłem 
BIOPTRON pozwala: polepszyć mikrokrążenie, 
zharmonizować procesy metaboliczne, wzmocnić
system immunologiczny, stymulować procesy 
regeneracji. Możliwość zabiegów w domu pacjenta. 
Tel. (0-62) 76-18-624, 693-868-624 
 

********** 
 
Serdeczne podziękowania dla pani doktor Katarzyny 
Kisielińskiej i pań pielęgniarek z ośrodka zdrowia za 
bezgraniczne oddanie i opiekę w czasie długotrwałej 
choroby mojej matki Marianny Modławskiej - składa 
córka. 
 

********** 
 
Serdeczne podziękowanie za udział w ostatniej 
posłudze złożonej mojej matce Mariannie Modławskiej. 
Księdzu Piotrowi, Rodzinie, sąsiadom, znajomym, 
wszystkim, którzy złożyli kwiaty, zamówili mszę św. 
składam Bóg zapłać - córka. 
 

********** 
 
"Rozłąka jest naszym losem 
spotkanie naszą nadzieją..." 
Serdeczne podziękowanie wszystkim przyjaciołom, 
sąsiadom i znajomym za okazane współczucie, 
zamówioną Mszę Św., modlitwę za zmarłą 
Ś.P. Zofię Trepkę składa pogrążona w smutku Rodzina. 
 

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