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SESJA RADY GMINY 
 

15 lutego br. odbyła się kolejna, XLI sesja Rady 
Gminy Opatówek, na której Radni podjęli m.in. uchwałę 
w sprawie budżetu i zmian w budżecie na 2010 rok. 
Przyjęte zmiany oraz przesunięcia środków między 
paragrafami dotyczą działów:  
- Transport i łączność (zmniejszenie wydatków), 
- Administracja publiczna (zmniejszenie wydatków), 
- Oświata i wychowanie (zwiększenie wydatków 

z przeznaczeniem na remonty), 
- Pomoc społeczna (zwiększenie dochodów i wy-

datków o dotację otrzymaną z budżetu państwa), 
- Gospodarka komunalna (zmniejszenie wydatków) 
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (zwięk-

szenie wydatków na konserwację i oznaczenie 
zabytków). 

Dochody budżetu po zmianach wynoszą: 25 305 308 zł,
w tym dochody bieżące 24 715 960 zł, dochody mająt-
kowe 589 348 zł.
Wydatki budżetu na 2010 rok po zmianach wynoszą
26 105 046 zł, w tym wydatki bieżące 23 523 698 zł,
wydatki majątkowe 2 581 348 zł.

W tym dniu podjęte zostały także następujące uchwały: 
 

- w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwo-
lenia na prowadzenie działalności w zakresie odbie-
rania odpadów komunalnych od właścicieli nierucho-
mości, opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych, 

- w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub 
wynajmowania majątku trwałego Gminnego Ośrodka 
Kultury w Opatówku, 

- sprawie przystąpienia gminy Opatówek do realizacji 
projektu "Żyj zdrowo i sportowo" współfinanso-
wanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, 
Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej 
integracji (uchwała została podjęta w związku 
z przygotowaniem przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Opatówku wniosku o dofinansowanie 
ze środków unijnych projektu "Żyj zdrowo i sportowo" 
złożonego w odpowiedzi na ogłoszony konkurs). 
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FESTIWAL PIOSENKI 
DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ 

 

Trzy dni, od 22 do 24 lutego trwały
przesłuchania do jubileuszowego X Międzygminnego 
Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej 
w Opatówku. Przez trzy dni jury słuchało utworów 
prezentowanych przez 150 uczestników, i wybrało
najlepszych, którzy zaprezentowali swoje możliwości 
wokalne podczas finału 7 marca. Wykonawców - wspól-
nie z jury - oceniała URSZULA. 

Po trzydniowych przesłuchaniach jury wyłoniło
finalistów, którzy śpiewająco walczyli o pierwsze miejsce 
na podium w 5 kategoriach wiekowych. 

7 marca 25 finalistów prezentowało swoje 
możliwości wokalne na scenie Muzeum Historii 
Przemysłu w Opatówku podczas jubileuszowego 
X Międzygminnego Festiwalu Piosenki Dziecięcej 
i Młodzieżowej. Jury obradowało w składzie: prze-
wodnicząca - Grażyna Bartoszek-Szłapak, ks. Jacek 
Paczkowski, Monika Szczot i Urszula, wokalistka, która 
w sobotę bawiła publiczność podczas Powiatowego 
Dnia Kobiet i zgodziła się zostać na niedzielny festiwal, 
by wybrać najlepszych młodych piosenkarzy. 

Festiwal - zainicjowany 10 lat temu przez 
Mieczysławę Jaskułę z opatóweckiego GOK-u - obecnie 
organizują Gminne Ośrodki Kultury w Opatówku 
i Szczytnikach oraz Starostwo Powiatowe w Kaliszu. 
W niedzielne popołudnie finał festiwalu oficjalnie 
otworzył starosta kaliski: "Życzę wspaniałej zabawy, 
wspaniałego wieczoru, a gwiazdom mniejszym i więk-
szym jak najmniej stresu. Bardzo dziękuję jury za wielki 
wkład pracy, nie tylko podczas dzisiejszego finału, ale 

i kilku dni przesłuchań" - mówił starosta kaliski Krzysztof 
Nosal. 

Specjalne statuetki z okazji jubileuszu wręczono 
sponsorom i organizatorom festiwalu. Osoby, które 
zajęły pierwsze miejsca w Opatówku zakwalifikowały się
do ogólnopolskiego festiwalu, który odbędzie się
w Kaliszu. 
 

Wyniki X Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej 
w Opatówku: 
 

W kategorii przedszkolnej 3-6 lat jury przyznało trzy 
pierwsze miejsca: 
1. Klaudia Bryła - SP w Moskurni 
1. Michał Marek - Przedszkole Samorządowe 
 w Godzieszach Wielkich 
1. Antonina Woszczek - Przedszkole Samorządowe 
 w Godzieszach Wielkich 
 

W kategorii klas I - III szkół podstawowych: 
1. Natalia Laskowska - GOK w Szczytnikach 
2. Gabriela Michalak - SP w Opatówku 
3. Maja Pęchorzewska - GOK w Blizanowie 
 

Wyróżnienia:
Anna Czarnecka - GOK w Szczytnikach 
Zuzanna Jankowska - SP w Piotrowie 
 

W kategorii klas IV-VI szkół podstawowych: 
1. Weronika Jałoszyńska - ZS w Kościelcu 
2. Kewin Sieradzki - SP w Brzezinach 
3. Olaf Bressa - GOK w Blizanowie 
 

Wyróżnienia:
Dominik Niklas - SP w Opatówku 
Klaudia Ostrowska - ZS w Chełmcach 
Natalia Sołtysiak - ZS w Kościelcu 
Patrycja Szymoniak - ZS w Stawiszynie 
Mateusz Wojtaszek - SP w Opatówku 
 

W kategorii gimnazjum: 
1. Izabela Płóciennik - Gimnazjum w Iwanowicach 
2. Agata Górecka - Gimnazjum w Stawie 
3. Natalia Mikołajczyk - ZS w Rajsku 
 

Wyróżnienia:
Dawid Dobrowolski - ZS w Blizanowie 
Anna Koszela - Gimnazjum w Korzeniewie 
 

W kategorii szkoły ponadgimnazjalne: 
1. Anastazja Simińska - GOK w Blizanowie 
2. Marta Nielaba - GOK w Szczytnikach 
3. Gracja Maciaszek - GOKSiR w Żelazkowie 
 

Wyróżnienie:
Magdalena Manika - GOK w Blizanowie 
 

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

POWIATOWE OBCHODY 
DNIA KOBIET 

 

Urszula była gwiazdą Powiatowego Dnia Kobiet 
organizowanego w hali widowiskowo-sportowej w Opa-
tówku. Ponad dwa tysiące pań i niewielki procent panów 
doskonale bawiło się podczas jej godzinnego koncertu. 
Jednak zanim publiczność śpiewała przeboje Urszuli, 
w znakomity nastrój wprowadził ją wójt gminy Opatówek, 
który parodiował występ Marcina Dańca. 

Organizowanie powiatowego dnia kobiet, to już
tradycja. Co roku pojawia się inna gwiazda, bądź to 
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muzyczna, bądź kabaretowa, by wystąpić przed publicz-
nością złożoną w większości z płci pięknej. 
Od kilku lat tradycją są już występy dwóch wójtów: gminy 
Opatówek - Sebastiana Wardęckiego i gminy Brzeziny - 
Krzysztofa Niedźwiedzkiego, które niemal do ostatniej 
chwili owiane są tajemnicą. Tym razem wójt Opatówka 
rozbawiał publiczność wcielając się w rolę Marcinka. 
Natomiast już po koncercie Urszuli wystąpił jako Hela 
wspólnie z wójtem Krzysztofem Niedźwiedzkim - 
Marianem i radnym z gminy Opatówek Mariuszem 
Małoburskim. Parodiowali kabaret "Koń Polski". Publicz-
ność zanosiła się od śmiechu, panie były zachwycone 
występem, a przede wszystkim poczuciem humoru 
włodarzy. 

W tym roku na kobiety czekało wiele niespodzia-
nek, każda z pań otrzymała czekoladę, i mogła brać
udział w losowaniu atrakcyjnych nagród m.in. pobytu 
w saunie, kriokomorze, uczestnictwa w areobiku 
w Specjalistycznym Centrum Rehabilitacji w Opatówku. 
Nagrody rozlosował starosta kaliski Krzysztof Nosal. 
Starosta, w imieniu wszystkich włodarzy powiatu - 
organizatorów uroczystości, złożył życzenia paniom. 
Dla kobiet utwór "Baby" zaśpiewał Piotr Porada, finalista 
m.in. ogólnopolskiego konkursu piosenki francuskiej. 

Urszula nie zawiodła publiczności w Opatówku, 
wyśpiewała największe przeboje, takie jak "Dmuchawce, 
latawce, wiatr", "Malinowy król", "Rysa na szkle", "Klub 
samotnych serc", "Anioł wie", "Na sen", "Żegnaj więc", 
"Dziś już wiem", "Konik na biegunach", a utwór "Niebo 
dla ciebie" śpiewała wspólnie z publicznością.

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

MISTRZOSTWA GMINY 
W ROLCE KOLARSKIEJ 

 

Rekord powiatu padł podczas Mistrzostw Gminy 
Opatówek na rolce kolskiej. Klaudia Bielawska z IV klasy 
SP w Rajsku przejechała 2 km 450 metrów i obecnie 
zajmuje pierwsze miejsce w powiecie w swojej kategorii. 
W mistrzostwach w Opatówku startowało 47 uczniów 
z pięciu szkół podstawowych w Opatówku, Chełmcach, 
Rajsku, Cieni Drugiej i Tłokini Wielkiej. 

Walka o puchar starosty kaliskiego trwa. 
W sumie na mistrzostwach wystartowało już 274 
uczniów z klas IV i V szkół podstawowych. Walka jest 
coraz bardziej emocjonująca. A i uczniowie coraz 
bardziej waleczni. Padają kolejne rekordy. Tym razem 
mistrzynią została Klaudia Bielawska, jest najlepsza 
w powiecie kaliskim w kategorii dziewcząt klas IV. 
Na podium tuż za Klaudią była Ewa Sobczak ze szkoły
w Tłokini Wielkiej, a trzecie miejsce należało do Darii 
Śnieguli z Opatówka. 

 

Wśród dziewcząt z klasy V najdłuższy dystans 
(2,29km) na rolce przejechała Aleksandra Michalak 
z Opatówka. Druga była Andżelika Filipiak, a trzecia 
Joanna Olejniczak. Te dziewczynki przejechały dokład-
nie taki sam dystans i w ich wypadku o miejscach na 
podium zdecydowała przeciętna prędkość jazdy. Wśród 
chłopców klas czwartych najlepszy był Michał Knop, 
który przejechał dwa kilometry i 590 metrów. Adrian 
Bąkowski przejechał mniej od mistrza gminy o 230 
metrów i znalazł się na miejscu drugim. Trzecie miejsce 
należało do Szymona Grzesiaka. 

Z kolei Jakub Domagalski, Bartek Klepanda, 
i Mateusz Trzeciak znaleźli się na podium w kategorii 
chłopców z klas V. I tutaj walka była niezwykle zacięta, 
a o tym kto zajmie II i III miejsce zdecydowała przeciętna 
prędkość jazdy, bo odległość przejechana przez 
chłopców była identyczna. 

Mistrzostwa w Opatówku jak każde miały
profesjonalną opiekę medyczną. Na szczęście nikt z niej 
nie musiał korzystać. Dyplomy mistrzom kolarstwa 
wręczał Krzysztof Dziedzic Sekretarz Gminy Opatówek 
i gospodarz obiektu, dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Opatówku Mateusz Przyjazny. Mistrzostwa w gminach 
odbywają się pod patronatem Starosty Kaliskiego 
Krzysztofa Nosala i kaliskiego Sanepidu. 
 

*************************************** 
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TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO 
 

23 stycznia, już po raz szósty, tym razem w sali 
OSP w Borowie odbył się Turniej o Puchar Wójta Gminy 
Opatówek w tenisie stołowym ph "Żyj Zdrowo i Spor-
towo" realizowany zgodnie z Gminnym Programem 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na 2010 rok. Organizatorami tegorocznego turnieju było
OSP w Borowie i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Opatówku, a jego uczestnikami byli chłopcy i dziew-
częta z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z gminy 
Opatówek. Zawody odbyły się w następujących katego-

riach wiekowych: do 14 lat, 14-16, 16-21, a dla nieco 
starszych miłośników celuloidowej piłeczki kategoria 
OPEN. Nad przebiegiem rozgrywek czuwał p. Jerzy 
Kowalczyk (sędzia główny zawodów). Uroczystego 
otwarcia turnieju dokonał p. Stanisław Janik - prezes 
OSP Borów. 

Celem turnieju było wzbudzenie wśród dzieci 
i młodzieży motywacji do życia bez nałogów, promocja 
aktywnego, zdrowego stylu życia, wspomaganie rodzin 
w procesie wychowywania dzieci. Do zawodów zgłosiło
się łącznie 82 zawodników reprezentujących 9 jednostek 
OSP: Borów, Chełmce, Cienia Druga, Opatówek, 
Porwity, Rajsko, Sierzchów, Szałe, Tłokinia Wielka. 
 

A oto osiągnięte wyniki: 
 

Dziewczęta:
- Kategoria wiekowa do 14 lat - I miejsce - Szymań-

ska Lucyna OSP Rajsko, II miejsce - Wanga 
Aleksandra OSP Tłokinia Wielka, III miejsce - 
Salamon Sandra OSP Borów 

- Kategoria wiekowa 14 - 16 lat - I miejsce - Kaleta 
Weronika OSP Chełmce, II miejsce - Pejaś Marta 
OSP Porwity, III miejsce Mikołajczyk Natalia OSP 
Rajsko 

- Kategoria wiekowa 16 - 21 lat - I miejsce - Wosiek 
Maria OSP Rajsko, II miejsce - Kaleta Anna OSP 
Chełmce, III miejsce - Banaś Marta OSP Porwity 

- Kategoria OPEN - I miejsce - Sobieraj Justyna OSP 
Borów, II miejsce - Małgorzata Janik OSP Borów, 
III miejsce - Gryczyńska Natalia OSP Borów 

 

Chłopcy:
- Kategoria do lat 14 - I miejsce - Miągowski Michał

OSP Borów, II miejsce - Perskawiec Mariusz OSP 
Rajsko, III miejsce - Banasiak Adam OSP Borów 

- Kategoria od 14 do 16 lat - I miejsce - Jeziorski 
Damian OSP Rajsko, II miejsce - Jurga Szymon 
OSP Chełmce, III miejsce - Jarczewski Michał OSP 
Opatówek 

- Kategoria od 16 do 21 lat - I miejsce - Kaleta Piotr 
OSP Chełmce, II miejsce - Łukaszczyk Patryk OSP 
Rajsko, III miejsce - Sobieraj Jacek OSP Borów 

- Kategoria OPEN - I miejsce - Bach Sebastian OSP 
Rajsko, II miejsce - Janik Grzegorz OSP Cienia 
Druga, III miejsce - Gruszka Mirosław OSP Borów 

 

W klasyfikacji generalnej niezawodna okazała
się młodzież z jednostki OSP w Rajsku zdobywając
puchar w kategorii chłopców, natomiast w kategorii 
dziewcząt puchar otrzymały zawodniczki z OSP 
w Borowie. Indywidualni zwycięzcy w poszczególnych 
kategoriach z rąk Wójta Gminy Sebastiana Wardęckiego 
otrzymali nagrody rzeczowe i medale ufundowane 
w ramach gminnego programu profilaktyki. Wszyscy 
zawodnicy turnieju otrzymali dyplomy za uczestnictwo 
w rozgrywkach. 
 

Turniejowym zmaganiom przyglądali się
zaproszeni goście: p. Stanisław Kuś - Wiceprzewodni-
czący Rady Gminy Opatówek oraz radni gminy 
Opatówek: Paweł Kołaciński, Jarosław Kłysz, Mariusz 
Małoburski, Damian Jakóbczak, Dariusz Jaśkiewicz, 
przedstawiciele Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych: p. Małgorzata Rektor, p. Józef 
Pająk oraz Sekretarz Gminy p. Krzysztof Dziedzic. 
Jak corocznie w turnieju uczestniczyli także prezesi 
i przedstawiciele ochotniczych straży pożarnych z gminy 
Opatówek. 
 

Turniej uzyskał wsparcie p. Haliny Sroczyńskiej, 
Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej w Opatówku, 
p. Wiesława Rutkowskiego (sklep spożywczo - wędli-
niarski w Opatówku), p. Grażyny Kisiela (sklep spożyw-
czo - przemysłowy w Borowie). 

Organizatorzy dziękują za bezinteresowną
pomoc przy sędziowaniu rozgrywek: Jakubowi 
Graczykowi, Mateuszowi Cieślakowi, Mateuszowi 
Zielińskiemu, Arturowi Banasiakowi, Krzysztofowi 
Banasiakowi i Piotrowi Banasiakowi. Dziękujemy 
również paniom z OSP w Borowie: Małgorzacie Janik, 
Halinie Janik, Renacie Juszczak, Monice Janik, 
Wioletcie Gryczyńskiej za przygotowanie ciepłego 
posiłku dla wszystkich sympatyków tenisa stołowego. 
 

*************************************** 
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ROCZNICA 
ROLNICZYCH PROTESTÓW 

 

W niedzielę, 7 lutego, w Rajsku odbyły się
uroczystości upamiętniające rolnicze blokady dróg. 
Z okazji siódmej rocznicy odbyła się msza święta 
w kościele parafialnym w Rajsku. Po mszy rolnicy 
odczytali pismo dotyczące obecnej sytuacji w rolnictwie. 
Potem poszczególne delegacje, wspólnie ze starostą
kaliskim Krzysztofem Nosalem, złożyły kwiaty w miej-
scach pamięci w Marchwaczu i w Cieni Drugiej. To już
kolejna rocznica największych rolniczych protestów 
w powojennej historii Polski, do jakich doszło w powiecie 
kaliskim. W skali kraju, to właśnie w Marchwaczu 
najdłużej trwały blokady dróg, a w Cieni Drugiej policja 
użyła broni przeciwko protestującym. Co roku w lutym 
na pamiątkę wydarzeń z 2003 roku składane są kwiaty 
i odbywają się msze święte w intencji rolników. 
 

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

WIADOMOŚCI BIBLIOTECZNE 
 
Ferie w bibliotece 

Tegoroczne ferie w województwie wielkopolskim 
odbyły się wcześnie i wielu o nich już nie pamięta. Zima 
dała się nam we znaki, więc tym bardziej tęsknimy do 
wiosny, ale warto wrócić pamięcią do niektórych 

zimowych dni. Czas, o którym chcemy pamiętać, to czas 
dobrze wykorzystany, mile spędzony. Warto zatem 
przypomnieć dwa dni z czasu ferii, kiedy to odbyły się
zajęcia dla dzieci zorganizowane przez Gminną
Bibliotekę Publiczną im. Braci Gillerów w Opatówku. 

20 stycznia w ramach pierwszych zajęć "Ferie 
2010 w Bibliotece", nasi najmłodsi czytelnicy wybrali się
do opatóweckiego lasu. Cel wyprawy był szlachetny. 
Uczestnicy spotkania zabrali ze sobą ogromne ilości 
produktów spożywczych: warzyw, owoców, nasion, 
chleba i słoninki. Wszystko to w trosce o zwierzęta, dla 
których ta zima była szczególnie trudna. Przed 
wymarszem dzieci zapoznały się z księgozbiorem 
biblioteki, który traktuje o zwierzętach występujących 
w naszym regionie. Odczytanych zostało kilka ważnych 
wskazówek dotyczących dokarmiania zwierząt. Wiele 
dzieci przyznało, iż nie miały świadomości, jak szkodliwy 
dla małego ptaszka może być okruszek chleba, i że nie 
należy go serwować naszym polskim wróbelkom. 

Początek wyprawy nie był łatwy. Dzieci 
heroicznie niosły kilogramy zapasów, brodząc przy tym 

w wysokim śniegu. Na pewno nikomu wówczas nie było
zimno. Atmosferę podgrzewały także liczne zabawy. 
Najlepsze z nich były te, które pozwalały "nurkować"
w puszystym, czystym śniegu, bitwa na śnieżki i aniołki. 
Dopisała nam pogoda, dopisały humory a w drodze 
powrotnej do biblioteki towarzyszyło nam jeszcze 
poczucie, że dzięki nam niektóre zwierzątka w naszym 
lesie nie będą dzisiaj głodne. Gdyby tak, zamiast śmieci, 
wozić zimą do lasu "małe conieco" i dokarmiać
zwierzęta... 

Drugie spotkanie odbyło się w wyjątkowo 
mroźne przedpołudnie 27 stycznia. Dobrze, że tym 
razem miejscem zabawy była przytulna i ciepła czytelnia 
naszej biblioteki. Mimo to zima była z nami nie tylko za 
oknami biblioteki, ale także jako bohaterka zajęć. Dzieci 
poznały sylwetkę autora "Królowej Śniegu" - H. Ch. 
Andersena, jego życiorys, pochodzenie, wizerunek 
i zainteresowania. Opowieści o wielkim bajkopisarzu 
urozmaicone były prezentacją multimedialną, dzięki 
której przenieśliśmy się do duńskiego Odense, gdzie 
znajduje się dom Andersena. W prezentacji znalazły się
także okładki najpopularniejszych baśni autora, a wśród 
nich wspomniana "Królowa Śniegu", którą podczas 
spotkania również wspólnie czytaliśmy. Po zapoznaniu 
się z treścią baśni, rozważaliśmy jej przesłanie. 

W drugiej części zajęć dzieci przystąpiły do 
wykonania ilustracji do "Królowej Śniegu". Technika 
wykonania spotkała się z bardzo entuzjastycznym 
przyjęciem. Tym razem zamiast kredek czy farb, 
materiałem plastycznym była... pasta do zębów. Zbędne 
były pędzelki czy patyczki, najlepiej malowało się
paluszkami. Powstały cudowne prace przedstawiające 
bohaterów baśni w nocnej, zimowej aurze. Dzieła
naszych czytelników jak zwykle można było podziwiać
w wypożyczali biblioteki. 
 

Małgorzata Matysiak 
 
Cztery pory roku na fotografiach 

Jesienią ubiegłego roku Gminna Biblioteka 
Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku wspólnie 
z Agencją Reklamową (W)47 Mariusza Kuleczki ogłosiły
Powiatowy Konkurs Fotograficzny ph. "Piękno jesieni 
wokół nas". Był to pierwszy z cyklu konkursów 
poświęconych kolejnym porom roku w powiecie kaliskim 
ziemskim. Uczestnikami konkursu mogli być wszyscy, 
którzy lubią fotografować i nie są profesjonalistami. 
Prace konkursowe oceniane były w kategoriach 
wiekowych. 
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Ze 160 fotografii przysłanych na jesienny 
konkurs najwyżej zostały ocenione fotografie Marty 
Filipczak z Brzezin, Magdaleny Galuby z Sierzchowa, 
Danuty Walczak z Opatówka, Michała Spychały ze 
Szczytnik, Kornelii Woźniak i Karoliny Żarneckiej 
z Gimnazjum w Marchwaczu, Santany Figiel z SP 
w Pośredniku, Moniki Trunkwalter i Anny Stasiak z SP 
w Kosmowie oraz Moniki Walczak z SP w Jastrzęb-
nikach. W dniu podsumowania konkursu została otwarta 
w bibliotece wystawa wszystkich fotografii. 

Autorzy najciekawszych zdjęć otrzymali cenne 
nagrody książkowe. Jednak szczególną nagrodą w tym 
konkursie są widokówki wykonane przez p. Mariusza 
Kuleczkę na podstawie niektórych fotografii. Po jesien-
nym konkursie ukazały się 2 widokówki: stawy w Lipce 
wg fotografii Michała Spychały oraz park w Opatówku 
wg fotografii Danuty Walczak. Można je nabyć w biblio-
tece w Opatówku i w Centrum Informacji Turystycznej 
w Kaliszu przy ul. Zamkowej. Dochód z ich sprzedaży
jest przeznaczony na zakup książek dla biblioteki. 

Jesienią został ogłoszony kolejny konkurs z tego 
cyklu ph. "Ziemia Kaliska w zimowej szacie". Tym razem 
na konkurs wpłynęło ponad 200 fotografii. Wyniki 
konkursu podamy w następnym wydaniu "Wiadomości 
Gminnych", ale już teraz zachęcamy wszystkich, którzy 
umieją dostrzegać otaczające nas piękno i chcieliby 
zachować je na fotografii, do udziału w konkursie 
wiosennym, a później letnim. Może Państwa fotografia 
posłuży do wykonania widokówki i przyczyni się do 
popularyzacji bliskiej Państwu miejscowości czy miejsca. 
Na pewno będą mogli ją obejrzeć wszyscy odwiedzający 
bibliotekę w Opatówku, ponieważ wkrótce jesienną
wystawę zastąpi zimowa, a później pokażemy w naszej 
bibliotece kolejne pory roku na fotografiach konkurso-
wych. 
 

Jadwiga Miluśka-Stasiak 
 

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

WIADOMOŚCI SZKOLNE 
 
GIMNAZJUM W OPATÓWKU 
 
Zabawa karnawałowa dla dzieci 

Szkolne Koło "Caritas", w ramach comiesięcz-
nych spotkań dla dzieci, przygotowało zabawę
karnawałową. Bal odbył się 20 stycznia w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Opatówku. W zabawie uczestniczyło
około trzydzieścioro dzieci w wieku przedszkolnym 

i wczesnoszkolnym. Młodzież starała się, by czas ten był
jak najpełniej wykorzystany i przeżyty w atmosferze 
radości, otwartości i zaufania. Dla dzieci przygotowane 
zostały własnoręcznie wykonane maski, stroje i poczę-
stunek. Młodzież wraz z dziećmi współtworzyła zabawy, 
gry taneczne i zespołowe oraz konkursy. Całość trwała
około 2 godzin. 

Dzieci odebrały bardzo pozytywnie inicjatywę
gimnazjalistów ze Szkolnego Koła "Caritas". Wiele z nich 
należy do grona stałych bywalców "Miesięcznic". Celem 
tych spotkań jest integracja, budzenie kreatywności, 
zdobywanie wiedzy i nowych doświadczeń.

W tym miejscu składamy serdeczne podzięko-
wania dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku 
p. Mieczysławie Jaskule za nieodpłatne udostępnienie 
sali, w której mogliśmy przeprowadzić bal. Pragniemy 
również podziękować rodzicom dzieci, które przychodzą
na organizowane dla nich spotkania, za obdarzenie nas 
zaufaniem i otwartość na podjęte przez młodzież
działania. 

Zapraszamy wszystkie chętne dzieci na "Mie-
sięcznice". Informacje o czasie i miejscu podajemy 
w kościele parafialnym oraz w gablocie Gminnego 
Ośrodka Kultury. 
 

Elżbieta Kołomecka 
 
Lekcja wychowania fizycznego 

W dniu 10 lutego 34 osobowa grupa uczniów 
Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku 
pod opieką nauczycieli: D. Janiszewskiej - Marciniak, 
E. Kowalskiej i A. Stacha, spędziła lekcję wychowania 
fizycznego na lodowisku w Kaliszu. 

Część uczniów doskonaliła nabyte już wcześniej 
umiejętności, jednak zdecydowana większość pierwszy 
raz miała łyżwy na nogach. Obserwując ich postępy 
można powiedzieć, że jazda na łyżwach wcale nie jest 
tak trudna, jak mogłoby się wydawać. Nie brakowało
upadków, ale uśmiechy na twarzach naszych uczniów 
świadczyły o tym, że bawili się świetnie. 
 

Edyta Kowalska 
 
Projekt "Z fizyką, matematyką i przedsiębiorczością
zdobywamy świat!" 

Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów 
w Opatówku zostało zakwalifikowane do projektu współ-
finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego zatytułowanego 
"Z fizyką, matematyką i przedsiębiorczością zdobywamy 
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świat!". Liderem projektu jest Uniwersytet Szczeciński 
a partnerem COMBIDATA Poland Sp. z o.o. Bezpośred-
nimi odbiorcami projektu są tegoroczni uczniowie klas 
pierwszych z 90 gimnazjów województw: zachodnio-
pomorskiego, wielkopolskiego i lubuskiego. Projekt 
realizowany będzie przez 3 lata szkolne, od drugiego 
półrocza roku szkolnego 2009/2010 do sierpnia 2012 
roku. Uczniowie zakwalifikowani do projektu wezmą
udział w atrakcyjnych zajęciach pozalekcyjnych i poza-
szkolnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia 
matematyczno-fizyczne oraz w zakresie przedsiębior-
czości, prowadzonych przez nauczycieli oraz kadrę
dydaktyczną uczelni wyższych. Uczestnictwo w zaję-
ciach z przedsiębiorczości umożliwi rozwój m.in. takich 
umiejętności jak: kreatywność, innowacyjność i umiejęt-
ność oceniania i podejmowania ryzyka, a także zdolność 
do planowania przedsięwzięć i prowadzenia ich dla 
osiągnięcia zamierzonych celów. Rozwój zainteresowań
oraz wiedzy z matematyki i fizyki a także z przedsię-
biorczości stworzy szansę osiągnięcia przez uczniów 
sukcesów na egzaminie gimnazjalnym. Bezpośrednią
korzyścią będzie nabycie przez uczniów umiejętności 
pracy zespołowej, stosowania wiedzy w praktyce, 
analitycznego, logicznego i twórczego myślenia. Udział
w projekcie będzie inspiracją i motywacją dla uczniów do 
wyznaczania celów edukacyjnych i ich osiągania, co 
w przyszłości stanowić może solidną podstawę do 
podejmowania nauki na wyższych etapach kształcenia, 
a także do wyboru kierunku przyszłych studiów. 

Nasze gimnazjum z racji udziału w projekcie 
zostanie wyposażone w nowoczesny sprzęt dydak-
tyczny, będzie miało możliwość nieodpłatnego korzy-
stania z portalu edukacyjnego projektu oraz wdrożenia 
wspólnego dla wszystkich uczniów systemu edukacji 
e-learningowej. W projekcie wezmą udział dwie 
Uczniowskie Grupy Projektowe. Grupa o profilu mate-
matyczno-fizycznym: opiekun Elżbieta Wojciechowska, 
uczniowie: Adam Banasiak, Tomasz Bukwa, Paweł
Garliński, Małgorzata Kardynał, Izabela Mańka, Tomasz 
Mokrzycki, Justyna Piechota, Natalia Śniegula, Kamil 
Świątek, Katarzyna Wielgusiak. Grupa o profilu przed-
siębiorczości: opiekun Izabella Bugajna, uczniowie: 
Monika Olszewska, Joanna Prus, Mateusz Skowroński, 
Patryk Stasiak, Patryk Stelmasiak, Marta Stępień, Agata 
Świerek, Marlena Witczak, Hubert Wojtaszek, Justyna 
Wojtysiak. Praca tych grup polegać będzie na 
opracowywaniu, w ciągu roku szkolnego tematu 
z Portalowego Zasobu Kompetencji. Na koniec roku 
szkolnego, opracowane projekty zostaną ocenione przez 
Zespół Oceny Projektów. Dla najlepszych grup 
przewidziane są nagrody w postaci naukowych 
wycieczek. Na zakończenie uczestnicy projektu 
otrzymają Certyfikat Uczestnika Szkolnego Ruchu 
Naukowego. 
 

Dyrektor Gimnazjum w Opatówku 
Jolanta Pokojowa 
 
Uniwersytet gimnazjalisty 

W czwartek 25 lutego br. 20-osobowa grupa 
uczniów naszego gimnazjum wzięła udział w uroczystym 
absolutorium w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 
w Kaliszu kończącym projekt Uniwersytet Gimnazjalisty. 
Dostojnie wyglądający uczniowie ubrani w togi i birety 
odebrali z rąk rektora prof. dr inż. Jana Chajdy 
pamiątkowe dyplomy. Uroczystość uświetnili koncertem 

muzycy Filharmonii Kaliskiej z solistą Adamem 
Michalakiem oraz studenci z Afryki, prezentując tańce 
afrykańskie. 

To była druga już edycja projektu, w którym nasi 
gimnazjaliści wzięli udział. Poprzez uczestnictwo 
w wykładach i ćwiczeniach prowadzonych przez 
pracowników naukowych uczelni i zaproszonych gości, 
poszerzyli swoją wiedzę, mieli możliwość kontaktu ze 
środowiskiem akademickim. Dla uczestników projektu 
zorganizowano wycieczkę do Krakowa na Międzyna-
rodowe Targi Książki. 

Projekt był finansowany ze środków Unii 
Europejskiej, jedynie koszty dojazdu na zajęcia 
wyasygnowano z budżetu Gminy Opatówek. 
 

Dyrektor Gimnazjum w Opatówku 
Jolanta Pokojowa 
 
Spotkanie szkolnych klubów europejskich 

Szkolny Klub Europejski "Opatus" działający 
w Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów 
w Opatówku od lat współpracuje z klubami europejskimi 
w gimnazjach w Brzezinach, Godzieszach i w Woli 
Droszewskiej. Kluby wspólnie realizują projekty 
regionalne, a wyniki swojej pracy przedstawiają na 
spotkaniach z udziałem wójtów gmin i dyrektorów, które 
każdego roku odbywają się w innej szkole. 

W tym roku młodych Europejczyków gościło
Gimnazjum w Woli Droszewskiej. Trzeciego marca 
przedstawiciele poszczególnych klubów zaprezentowali 
etapy pracy nad tegorocznymi zadaniami, wśród których 
znalazły się: ułożenie wiersza skierowanego do własnej 
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miejscowości na wzór "Inwokacji" Adama Mickiewicza, 
przygotowanie scenki pt: "Mroczne opowieści, czyli 
gdzie straszy w naszej okolicy", przedstawienie 
w dowolnej formie współpracy gminy lub szkoły z Unią
Europejską, zaprezentowanie narodowego tańca 
ludowego, zareklamowanie produktu wytworzonego na 
terenie gminy, zaprojektowanie wycieczki po najbliższej 
okolicy, przygotowanie potraw charakterystycznych dla 
kuchni państw z Unii Europejskiej. Realizacja projektów, 
oprócz walorów poznawczych i wychowawczych jest też
dla uczniów doskonałą zabawą.

"Opatusa" reprezentowali uczniowie klas I: 
Joanna Prus, Adam Banasiak, Hubert Wojtaszek oraz 
uczniowie klas II: Paulina Antczak, Olimpia Śnieguła, 
Anna Żebrowska i Kamil Nowakowski. Członkowie 
"Opatusa" zaprosili zaprzyjaźnionych klubowiczów na 
przyszłoroczne spotkanie do gimnazjum w Opatówku. 
 

Bożena Banasiak 
 

********** 
 

SZKOŁA PODSTAWOWA W OPATÓWKU 
 
Akcje charytatywne 

W pierwszym półroczu roku szkolnego 
2009/2010 uczniowie Szkoły Podstawowej im. Janusza 
Kusocińskiego w Opatówku po raz kolejny pokazali, że
mają dobre serca i włączyli się w akcje charytatywne. 
W dniach od 23 listopada do 4 grudnia ubiegłego roku 
na terenie szkoły przeprowadzona została zbiórka 
funduszy w ramach corocznej akcji pod hasłem "Góra 
Grosza". Jej celem jest organizowanie pomocy finanso-
wej dla rodzinnych domów dziecka oraz innych 
placówek opiekuńczo - wychowawczych. Zebrane środki 
przeznaczone zostaną także na szkolenia dla rodzin 
zastępczych oraz programy terapeutyczne dla dzieci 
odseparowanych od rodzin. Akcja prowadzona jest 
poprzez zbiórkę monet groszowych (od 1 do 50 gr) we 
wszystkich szkołach w Polsce. Naszym uczniom udało
się zebrać 21 861 monet, które dały kwotę 946,43 zł.
Patronat nad akcją sprawuje Minister Edukacji 
Narodowej, a sponsorami są firmy wspomagające 
Towarzystwo Nasz Dom. 

Społeczność szkolna nie pozostała także
obojętna wobec Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Młodzi wolontariusze: Julia Mosińska, Monika Rajca, 
Aleksandra Michalak, Justyna Stępień, Kacper 
Wojtaszek zaangażowali się w akcję nie tylko na terenie 
szkoły, lecz także - pod opieką p. Iwony Walczak - 
wyszli na ulice Opatówka. Dzięki dobrym sercom 
uczniów szkoły podstawowej oraz opatowian, na rzecz 
dzieci z chorobami onkologicznymi mogliśmy przekazać
rekordową kwotę 2 847,96 zł. Wszystkim, którzy razem 
z naszymi uczniami wspierali akcję WOŚP, serdecznie 
dziękujemy. 
 

Marta Cygan 
 
Dzień Babci i Dziadka 

16 stycznia br. w auli Szkoły Podstawowej 
w Opatówku, już po raz dziewiąty, odbyła się uroczy-
stość z okazji Dnia Babci i Dziadka, którą przygotowali 
członkowie szkolnego koła artystycznego z kl. I-III. 
Dzieci zadedykowały swoim babciom i dziadkom piękne 
wiersze i piosenki oraz przedstawiły inscenizację baśni 

"Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków". W głównych 
rolach, Śnieżki i złej królowej, wystąpiły uczennice klas 
III - Elżbieta Mazurowska i Julia Tomaszewska, które 
wspaniale poradziły sobie z tymi trudnymi zadaniami 
aktorskimi, podobnie jak wszyscy pozostali wykonawcy. 

Zebrani w auli szkolnej widzowie, wśród których 
oprócz babć i dziadków byli również zaproszeni goście: 
ks. prałat Władysław Czamara, Wiceprzewodniczący 
Rady Gminy Opatówek p. Stanisław Kuś, dyrektor 
Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów 
w Opatówku p. Jadwiga Miluśka - Stasiak, wicedyrektor 
Gimnazjum w Opatówku p. Beata Tomczak, prze-
wodnicząca rady rodziców p. Ewa Kaźmierczak, 
gromkimi brawami nagrodzili małych artystów, którzy 
wykazali się dużymi zdolnościami aktorskimi. Widzowie 
podziwiali też piękne stroje i wspaniałą dekorację, które 
nadały przedstawieniu odpowiedni klimat i nastrój. 
Oglądający przedstawienie babcie i dziadkowie ocierali 
łzy wzruszenia, radości i dumy ze swoich wnucząt. 
Na zakończenie uroczystości głos zabrał dyrektor szkoły
p. Mateusz Przyjazny, który podziękował dzieciom za 
przygotowanie uroczystości. Wykonawcy otrzymali też
słodycze, które ufundowała rada rodziców naszej szkoły. 
 

Ala Lintner 
 
Konkurs recytatorski 

Już po raz kolejny uczniowie klas IV-VI wzięli 
udział w szkolnym etapie VII Wojewódzkiego Konkursu 
Recytatorskiego Twórczości Adama Mickiewicza oraz 
Polskich Romantyków, który w naszej szkole przepro-
wadzono 15 stycznia br. Celem konkursu jest popula-
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ryzacja twórczości wieszcza oraz innych twórców epoki 
romantyzmu, kształtowanie wśród dzieci i młodzieży
postaw patriotycznych oraz szacunku dla kultury i tradycji 
narodowej. 

Jury w składzie: p. Marta Cygan, p. Beata 
Frydrychowicz, p. Anna Smolicka wysłuchało blisko 
dwudziestu utworów twórcy "Pana Tadeusza" oraz 
utworów innych polskich romantyków. Dzieci recytowały
pięknie, jednak zgodnie z regulaminem szkoła mogła
wyłonić jednego tylko zwycięzcę, który kwalifikował się
do etapu rejonowego. I tym razem - podobnie jak w roku 
ubiegłym - bezkonkurencyjna okazała się uczennica 
klasy VI b - Aleksandra Laskowska, która w sposób 
niezwykle ekspresyjny zaprezentowała utwór Adama 
Mickiewicza pt. "Pies i wilk". II miejsce zajęła uczennica 
klasy VI a - Martyna Kołodziejczyk, natomiast III miejsce 
przypadło uczennicy klasy VI b - Karolinie Kaźmierczak. 
Zdobywczyniom trzech pierwszych miejsc nagrody 
książkowe wręczył dyrektor szkoły p. Mateusz Przyjazny, 
a wszyscy uczestnicy otrzymali na pamiątkę dyplomy 
uczestnictwa. Naszym recytatorom oraz ich opiekunom 
gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów, a także
nieustannego odkrywania piękna i swoistej magii słowa 
pisanego. 
 

Anna Smolicka 
 
Turnieje sportowe 

Zima to dla uczniów w dziedzinie sportowej 
okres przede wszystkim gier zespołowych. Sezon 
zimowy zaczęliśmy od rozgrywek w piłkę nożną. Turniej 
"Piłkarskie piątki" odbył się na naszym szkolnym boisku, 
które niestety nie okazało się dla nas szczęśliwe. 
Zwycięstwo odniósł zespół z Rajska, a my znaleźliśmy 
się zaraz za nim, wyprzedzając SP Tłokinia i SP 
Chełmce. 

Kolejne rozgrywki to piłka nożna halowa. 
W turnieju wzięły udział te same drużyny, w związku 
z czym liczyliśmy na rewanż. Niestety i tym razem dali-
śmy się pokonać naszym kolegom z Rajska. W grudniu 
do rywalizacji dołączyły dziewczęta. W zawodach 
gminnych w piłce siatkowej zajęły II miejsce po zaciętej 
i bardzo wyrównanej walce z zespołem z Rajska. 
Poziom gry wszystkich zespołów był bardzo podobny, 
przez co zawody dostarczyły nam wiele emocji. Naszej 
męskiej reprezentacji w tej dziedzinie udało się tym 
razem pokonać wszystkich przeciwników i chłopcy 
reprezentowali naszą gminę w mistrzostwach powiatu, 
na których zajęli VIII miejsce. 

Piłka ręczna zarówno dziewcząt i chłopców 
okazała się dla nas szczęśliwa tylko na szczeblu 
gminnym. Jak do tej pory największym osiągnięciem 
naszej szkoły jest II miejsce w mistrzostwach powiatu 
w piłce koszykowej dziewcząt. Zawody odbyły się
w Iwanowicach i gospodarz jak zwykle okazał się
niepokonany. Chłopcy w tej samej dziedzinie zajęli 
II miejsce w gminie, ustępując miejsca najlepszym w tym 
sezonie reprezentantom z Rajska. Ostatnimi zawodami 
był Drużynowy Turniej Tenisa stołowego, który na 
poziomie gminy również zakończył się zwycięstwem SP 
Rajsko. Nasza reprezentacja zajęła II miejsce. Sezon 
wiosenny zaczniemy od mistrzostw powiatu w indywi-
dualnych biegach przełajowych. 
 

Joanna Kupczyk 
 

********** 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W RAJSKU 
 
Dzień Babci i Dziadka 

Już po raz kolejny w Zespole Szkół w Rajsku 
odbyła się akademia z okazji Dnia Babci i Dziadka. 
Ze względu na warunki atmosferyczne, impreza odbyła
się w tym roku nieco później niż zwykle. Wśród 
zaproszonych gości, jak co roku, znaleźli się mieszkańcy 

domów pomocy społecznej w Kaliszu i Liskowie. 
Program artystyczny przygotowany został przez 
p. Małgorzatę Burdelak, przy dużej pomocy p. Agaty 
Wegner i p. Damiana Pyrka, ale podziękowania należą 
się wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły, 
którzy pomagali w przygotowaniu imprezy. Bez nich 
z pewnością nic by się nie udało. 

Dzieci zaprezentowały przed dziadkami swoje 
talenty aktorskie i muzyczne. Po występach dzieci 
zaprezentowała się orkiestra dęta Ochotniczej Straży
Pożarnej w Rajsku. Później przyszedł czas na słodką
niespodziankę oraz miłe upominki. 
 

Małgorzata Burdelak 
 
Konkurs recytatorski 

11 marca w Zespole Szkół w Rajsku odbył się
gminny etap XXV Wojewódzkiego Konkursu Recyta-
torskiego. Celem konkursu było zainteresowanie dzieci 

i młodzieży sztuką recytacji i kultury słowa. W konkursie 
brali udział uczniowie ze szkół podstawowych i z gim-
nazjów z terenu gminy Opatówek. Każdy z uczestników 
prezentował jeden z dwóch przygotowanych tekstów 
(proza i wiersz). Komisje sędziowskie miały twardy 
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orzech do zgryzienia, gdyż poziom konkursu był
niezwykle wysoki, a wygrać mogli nieliczni. Jury podczas 
oceny zwracało uwagę na dobór tekstów do możliwości 
percepcyjnych recytatorów, interpretację tekstu, kulturę
słowa oraz ogólny wyraz artystyczny. Do kolejnego 
etapu, który odbędzie się w Ostrowie Wielkopolskim, 
zakwalifikowało się po 2 uczestników z każdej grupy 
wiekowej: 
- w kategorii klas I-III SP: Beata Nowak (kl. 2) ze 

Szkoły Podstawowej w Rajsku i Ewelina Jaśkiewicz 
(kl. 2) ze Szkoły Podstawowej w Cieni Drugiej 

- w kategorii klas IV-VI SP: Natalia Duleba (kl. 4) ze 
Szkoły Podstawowej z Sierzchowa i Martyna 
Kołodziejczyk (kl. 6) ze Szkoły Podstawowej 
w Opatówku 

- w kategorii klas I-III gimnazja: Katarzyna Zabawa 
(kl. 2) z Gimnazjum w Rajsku i Remigiusz Wierucki 
(kl. 1) z Gimnazjum w Chełmcach 

Gratulacje należą się wszystkim uczestnikom. Składamy 
serdeczne podziękowania dla wszystkich nauczycieli, 
którzy sprawili, że konkurs przebiegał sprawnie i w miłej 
atmosferze. 
 

Małgorzata Burdelak 
 
Mistrzostwa gminy w rolce kolarskiej 

Jesteśmy niezwykle dumni z uczniów klas IV - V 
naszej szkoły, którzy podczas Mistrzostw Gminy 
Opatówek na rolce kolarskiej byli najlepsi. Uczennica 
klasy IV - Klaudia Bielawska - pobiła rekord powiatu 
i z wynikiem 2 km 450 metrów zajmuje pierwsze miejsce 
w powiecie w swojej kategorii. Również uczniowie z klasy 
V zaprezentowali się bardzo dobrze. Jakub Domagalski 
zajął 1 miejsce w swojej kategorii, a Andżelika Filipiak 
była druga. 

To jednak nie koniec sukcesów. Michał Bach, 
Damian Jeziorski i Patryk Tomczyński z gimnazjum 
w Rajsku zajęli najwyższe miejsca na podium podczas 
Mistrzostw Powiatu w Tenisie Stołowym. 
 

Małgorzata Burdelak 
 
Projekt "Bądźmy zdrowi - wiemy, więc działamy" 

W ZS w Rajsku realizowany jest projekt 
"Bądźmy zdrowi - wiemy, więc działamy", którego celem 
jest wyrabianie wśród uczniów poprawnych nawyków 
żywieniowych oraz uświadamianie konieczności 
spożywania warzyw i owoców. W tym celu wprowa-
dzono w szkole Dzień z jabłkiem, Dzień z marchewką,
Dzień z owocem egzotycznym. Podczas tych dni 

uczniowie przynoszą do szkoły i jedzą na przerwach 
marchewkę, jabłka, banany, mandarynki. Mamy 
nadzieję, że poprzez takie akcje, zdrowe przekąski 
owocowe i warzywne na stałe zagoszczą na przerwach 
szkolnych, a uczniowie będą mieli większą świadomość,
że jedząc warzywa i owoce dostarczają organizmowi 
niezbędne witaminy i sole mineralne. 
 

Dorota Okrasa 
 

********** 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHEŁMCACH 
 
Dzień Babci i Dziadka 

Dnia 16 stycznia w Szkole Podstawowej 
w Chełmcach uczniowie klasy 3 pod kierunkiem wycho-
wawczyni Iwony Frątczak przygotowali uroczystość 

z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka. Dzieci przedstawiły
dwie inscenizacje, śpiewały piosenki i recytowały
wiersze. Po części artystycznej wręczyły Babciom 
i Dziadkom upominki, które same wcześniej wykonały. 
Rodzice uczniów włączyli się do uprzyjemnienia tej 
uroczystości przygotowując dla wszystkich słodki 
poczęstunek. 
 
Dyrektor Zespołu Szkół w Chełmcach 
Tomasz Mikucki 
 
Zawody gminne w "warcabach klasycznych" 
W dniu 2 lutego br. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II 
w Chełmcach odbyły się zawody gminne w "warcabach 
klasycznych" dla klas gimnazjalnych. W zawodach brało
udział 13 uczestników z 4 szkół.

Klasyfikacja: 
 

Dziewczynki: 
1. Paulina Kaleta (Chełmce)  
2. Martyna Świerek (Rajsko) 
3. Weronika Kaleta (Chełmce) 
4. Paulina Kobyłka (Chełmce) 
 

Chłopcy: 
1. Damian Tułacz (Opatówek) 
2. Michał Krzywda (Chełmce) 
3. Waldemar Gaczyński (Rajsko) 
4. Adam Banasiak (Opatówek) 
 

W następnym dniu w warcabach zmierzyło się 9 uczniów 
szkół podstawowych zajmując następujące miejsca: 
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Dziewczynki: 
1. Joanna Białek (Sierzchów) 
2. Natalia Frankowska (Chełmce) 
3. Oliwia Nadarzycka (Chełmce) 
 

Chłopcy: 
1. Tomasz Antczak (Rajsko) 
2. Dawid Wyborny (Tłokinia Kościelna) 
3. Przemysław Antczak (Rajsko) 
4. Marek Maćkowiak (Chełmce) 

Wszyscy wyżej wymienieni otrzymali dyplomy pamiąt-
kowe, a poczęstunek symboliczną drożdżówką oficjalnie 
zakończył zawody. 
 

Magdalena Karolak 
 

********** 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W TŁOKINI WIELKIEJ 
 
Akademia Przedsiębiorczości 

O tym, że nauka i starania mogą przynieść wiele 
satysfakcji przekonali się uczniowie gimnazjum z Tłokini 
Wielkiej. Od września aktywnie uczestniczą oni 
w dodatkowych zajęciach w ramach kursu "Akademia 
Przedsiębiorczości". Głównym celem tych zajęć jest 
przybliżenie uczniom wiedzy z zakresu ekonomii, 
zarządzania, marketingu oraz prowadzenia działalności 
gospodarczej, a co za tym idzie, wykorzystania tej 
wiedzy w praktyce poprzez tworzenie i rozwijanie 
wirtualnego mini-przedsiębiorstwa. 

Uczniowie I i II klasy gimnazjum zaangażowani 
w ten projekt, wzięli udział w konkursie na najlepsze 
logo mini-przedsiębiorstwa. Młodzież wspólnie z panią
Magdaleną Łuczak opracowała i przygotowała logo 
tworzonego przez siebie szkolnego przedsiębiorstwa 
"Peace". Wysiłek i praca włożona w to przedsięwzięcie 
przyniosło niespodziewany sukces - gimnazjaliści 
z Tłokini zostali laureatami tego konkursu, zajmując
I miejsce. W nagrodę otrzymali najnowszej generacji 
aparat fotograficzny Kodak. Na pewno to wspaniałe
urządzenie zostanie odpowiednio spożytkowane przez 
młodych przedsiębiorców. Serdecznie gratulujemy 
naszym uczniom i życzymy im dalszych sukcesów. 
 

Izabela Olszewska 
 
Bal karnawałowy 

Szkoła, to nie tylko miejsce, gdzie można zdoby-
wać wiedzę, ale także miejsce, gdzie można świetnie się
bawić. W czasie karnawału przekonały się o tym dzieci 
z oddziału przedszkolnego w Tłokini Wielkiej. 

Dzieci z kl. "0" razem ze swoją wychowawczynią
p. Katarzyną Magierską wzięły udział w projekcie 
realizowanym wspólnie przez miesięcznik "Księżniczka" 
i firmę Disney. Ma on na celu zachęcenie jak 
największej liczby przedszkoli do wspólnej zabawy, 
zorganizowania balu karnawałowego i przyczynienia się
tym samym do pobicia rekordu Disney'a na największy 
bal karnawałowy świata. 

Dzieci z niecierpliwością oczekiwały dnia, 
w którym przeniosą się w zaczarowany świat Disney’a. 
Kiedy nadszedł, najmłodsi byli zachwyceni. Ich kolorowa 
klasa zamieniła się w bajkową scenerię sali balowej. 
Z każdej strony uśmiechały się do nich postaci 
z ulubionych kreskówek. Sami byli przebrani w stroje 
księżniczek i książąt. W tak nadzwyczajnym klimacie 
rozpoczęła się wyśmienita zabawa. Bal rozpoczęła
wychowawczyni, która również przebrała się za piękną
królową. Uczestnicy brali udział w wielu konkursach 
związanych z disneyowskimi bajkami oraz tańczyli do 
muzyki, którą wszyscy dobrze znają z filmów 
animowanych. 

Oczywiście bal nie mógł się odbyć bez wspa-
niałej uczty, o którą zadbały mamy z rady rodziców. 
Na tę szczególną zabawę karnawałową przybyli również
inni rodzice przedszkolaków, którzy nie mogli poznać
swoich dzieci w pięknych przebraniach księżniczek 
i książąt. Wszyscy dorośli z przyjemnością dołączyli do 
zabawy, przenosząc się w magiczną krainę bajek. 
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Pani Katarzyna Magierska składa serdeczne 
podziękowania wszystkim rodzicom za zaangażowanie 
i pomoc w przygotowaniu balu oraz za wspaniałe
towarzystwo podczas zabawy. 

Teraz, wspólnie z najmłodszymi uczniami naszej 
szkoły, niecierpliwie oczekujemy na wyniki konkursu na 
największy bal karnawałowy świata. Do zdobycia są
cenne nagrody: stoliki do zabawy i zestawy klocków 
firmy LEGO oraz produkty Disney Electronics firmy 
Arkas. 

Życzymy sukcesu naszym najmłodszym oraz 
dalszej wspaniałej zabawy podczas nauki w "zerówce". 
 

Izabela Olszewska 
 
Certyfikat FAS 

Współczesna szkoła staje dzisiaj w obliczu 
nowych wyzwań. Do realizacji kolejnych zadań
profilaktycznych skłaniają niepokojące wyniki prowa-
dzonych w ramach Europejskiego Programu badań
ankietowych w szkołach na temat używania alkoholu 
i narkotyków. Z tych badań wynika, że najbardziej 
rozpowszechnioną substancją psychoaktywną wśród 
młodzieży szkolnej są napoje alkoholowe. Próby picia 
ma za sobą 90,2% gimnazjalistów z klas trzecich 
i 94,8% uczniów drugich klas szkół ponadgimnazjalnych. 
Picie alkoholu przestaje być domeną mężczyzn, 
dziewczęta piją alkohol porównywalnie często jak 
chłopcy - 80,1% chłopców i 77,8% dziewcząt trzecich 
klas gimnazjum oraz 92,6% chłopców i 91,4% dziewcząt
drugich klas ponadgimnazjalnych piło alkohol w czasie 
12 miesięcy przed badaniem. 

Wiadomo już, że kilkanaście tysięcy 
niepełnoletnich dziewcząt zostaje matkami. Wiedza na 
temat wpływu alkoholu na rozwijający się płód jest nadal 
niedostateczna, a wciąż powszechne są błędne 
przekonania i mity. Profilaktyka problemów alkoho-
lowych musi zatem uwzględnić również ten rodzaj 
zagrożeń wynikających z picia alkoholu przez 
dziewczęta, kobiety i matki. 

W obliczu tak przerażających faktów 
nauczyciele z Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej nie mogli 
pozostać obojętni. Włączyli się oni do projektu "Szkoła
w profilaktyce Edukacji FAS", którego celem jest 
podniesienie wiedzy pedagogów, nauczycieli i kate-
chetów w zakresie FAS (Zespół Alkoholowy Płodu) oraz 
wskazanie kierunków i możliwości pomocy dzieciom 
dotkniętym tą chorobą.

Po odbyciu szkolenia w ramach tego projektu 
p. Maria Jolanta Marciniak otrzymała certyfikat 
"Nauczyciel profilaktyk FAS w szkole", który upoważnia 
do prowadzenia działań profilaktycznych w oparciu 
o program zawarty w projekcie. Szkoła zaś po realizacji 
tego projektu otrzymała certyfikat "Szkoła w profilaktyce 
i edukacji FAS". 

Do tej pory w ramach profilaktyki przeprowa-
dzono zajęcia z uczniami gimnazjum, na których 
przedstawiono problem picia alkoholu przez nastolatków 
oraz jakie skutki może ono wywołać, kiedy alkohol 
spożywany jest przez przyszłe matki. Zorganizowano 
także wywiadówkę profilaktyczną z rodzicami, na której 
zostały przedstawione konsekwencje zażywania napo-
jów alkoholowych przez osoby młode, zwłaszcza przez 
kobiety w ciąży. 

Jesteśmy pełni nadziei, że takie działania 
pozwolą przestrzec naszych uczniów przed nieodpo-
wiedzialnym zachowaniem. 
 

Izabela Olszewska 
 
Mistrzostwa w warcabach klasycznych 

Potrzebą człowieka jest osiąganie coraz 
wyższych celów. Uczniowie również wysoko stawiają
sobie poprzeczkę, oprócz piątek i szóstek z przed-
miotów szkolnych, pragną swoje ambicje realizować
w innych dziedzinach, dlatego biorą udział w różnych 
konkursach, olimpiadach i zawodach szkolnych. Ta krót-
ka charakterystyka doskonale odpowiada działaniom 
uczniów z Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej. Oprócz 
poświęcenia się codziennym obowiązkom, wolny czas 
przeznaczają na rozwijanie swoich pasji, co przynosi 
wspaniałe rezultaty. Przekonaliśmy się o tym 3 lutego 
br., kiedy to uczeń V klasy szkoły podstawowej w Tłokini 
Wielkiej - Dawid Wyborny zajął II miejsce w Mistrzo-
stwach Gminy Opatówek Szkół Podstawowych w warca-
bach klasycznych. Zawody organizował Szkolny Klub 
Sportowy w szkole w Chełmcach. 

Umiejętności oraz ambicje naszego ucznia, już
5 lutego zaprowadziły go na sam szczyt, zajął on I miej-
sce w Mistrzostwach Powiatu Kaliskiego Ziemskiego 
w warcabach klasycznych. W nagrodę otrzymał złoty 
medal oraz pamiątkowy dyplom. Zawody organizował
Kaliski Ziemski Szkolny Klub Sportowy w Szkole 
Podstawowej w Stawie. 

Serdecznie gratulujemy naszemu mistrzowi 
warcabów - Dawidowi Wybornemu oraz jego 
opiekunom: p. Marii Jolancie Marciniak i p. Agnieszce 
Marciniak. Życzymy dalszych sukcesów podczas 
wojewódzkiego etapu mistrzostw w warcabach 
klasycznych, które odbędą się w Poznaniu. 
 

Izabela Olszewska 
 
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

Po raz osiemnasty uczniowie Zespołu Szkół
w Tłokini Wielkiej wzięli udział w zbiórce pieniędzy dla 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Po raz drugi na 

leczenie dzieci z chorobami onkologicznymi. Wolonta-
riuszkami XVIII Finału zostały uczennice: Karolina Król, 
Sara Olejniczak, Marcela Raszewska oraz Ola 
Raszewska. Zebrana suma 818,43 złotych została
przekazana do kaliskiego sztabu WOŚP mieszczącego 
się w Miejskim Ośrodku Kultury przy ulicy Podmiejskiej. 



Wiadomości Gminne str. 13/20 

Podziękowania kierujemy do rodziców wolon-
tariuszy za pomoc i wsparcie. Dziękujemy także
ofiarodawcom za wielką życzliwość i gorące serca! 
Pamiętajmy, dobre uczynki wracają do nas! 
 
Agnieszka Madziała, Marlena Pilarczyk 
 
Zabawy karnawałowe 
 

"Miło szaleć, kiedy czas po temu" 
 Jan Kochanowski 
 

Tak pisał kiedyś nasz wspaniały poeta i nie 
można się oprzeć prawdzie tych słów. Uczniowie 
z Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej od wielu lat są wierni 
uniwersalizmowi tej sentencji. I tak 15 stycznia, kiedy 
zabrzmiał ostatni dzwonek pierwszego semestru, 
uczniowie zaczęli zabawę karnawałową - choinkę
noworoczną. Tradycyjnie odbyła się ona w sali 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Tłokini Wielkiej. W tym 
roku bal zorganizowano w zmodernizowanych 
wnętrzach remizy. 

Uczniowie bawili się w dwóch grupach 
wiekowych - klasy od "0" do III szkoły podstawowej oraz 
klasy od IV SP do III gimnazjum. Najmłodsi, jak co roku, 
byli przebrani w bajeczne stroje karnawałowe. Na sali 
można było spotkać wytworne księżniczki, piękne 
czarodziejki, przystojnych królewiczów, walecznych 
wojowników Power Rangers, odważnych Zorro, dziel-
nych Batmanów. 

Oczywiście wśród zaproszonych gości nie mogło
zabraknąć babć i dziadziusiów naszych uczniów, którzy 
niebawem obchodzili swoje święto. Specjalnie dla nich 
dzieci przygotowały krótkie wystąpienia artystyczne. 
Nasi aktorzy ze swojego zadania wywiązali się
znakomicie, dowodem na to były łzy wzruszenia kręcące 
się w oczach dziadków oraz gromkie brawa na 
zakończenie uroczystości. Te wspaniałe chwile obser-
wował i przeżywał pan Stanisław Kuś - radny gminy 
Opatówek, który swoją obecnością zaszczycił naszą
choinkę.

Kolejne godziny balu upływały pod znakiem 
wspaniałej zabawy. Największą atrakcją dla najmłod-
szych były odwiedziny klowna, który dostarczał im 
swoimi sztuczkami i żartami wiele śmiechu. Dzieci 
tańczyły, bawiły się ze swoimi dziadkami, rodzicami 
i nauczycielami, przy czym było dużo radości. 

W całej sali unosiła się wspaniała, karnawałowa 
atmosfera, którą po godzinie 16 tworzyli starsi uczniowie 
naszej szkoły. Jak na prawdziwy bal przystało chłopcy 

byli bardzo elegancko ubrani, a dziewczęta, w sposób 
niezwykle gustowny, oddały swoim strojem najnowsze 
trendy w modzie. Od samego początku choinki DJ 
wprowadził młodzież w nastrój zabawowo-taneczny 
wygrywając melodie polskich i zagranicznych hitów. 

Główną atrakcją wieczoru był występ zespołu
"Front", który tworzą absolwenci naszej szkoły. Chłopcy 
zostali bardzo ciepło przyjęci przez młodszych kolegów 
i koleżanki, którzy po występie nagrodzili ich gromkimi 
brawami. 

O tym, że zabawa choinkowa w Tłokini Wielkiej 
jest zawsze udana świadczy przybycie wielu abitu-
rientów Zespołu Szkół, którzy z przyjemnością wracają
do miłych wspomnień związanych ze swoją byłą szkołą.

Wszyscy wiedzą, że co dobre szybko się
kończy. Kiedy wybiła 21 bal dobiegł końca, a uczniowie 
naszej szkoły bezpiecznie udali się do swoich domów, 
z nadzieją, że za rok wezmą udział, w równie udanej, 
zabawie karnawałowej razem ze swoimi kolegami 
i koleżankami. Ale żeby tak się stało, nie może
zabraknąć przyjaciół naszej szkoły. Dyrektor szkoły, 
grono pedagogiczne oraz cała młodzież szkolna 
dziękuje wszystkim rodzicom za zaangażowanie i pomoc 
w przygotowaniu i organizacji choinki noworocznej. 
Składamy również podziękowania p. Wiesławowi Bara-
nowi i strażakom z OSP Tłokinia Wielka za udostęp-
nienie sali. Dziękujemy za zapewnienie wspaniałej 
zabawy i prowadzenie choinki p. Kamilowi Zymonowi, 
oraz za wsparcie i sponsoring p. Kamili Jeżyk i p. Urszuli 
Gnerowicz. 

Tradycyjnie, po szaleństwach karnawałowych 
z udziałem młodzieży szkolnej, rada rodziców przy 
Zespole Szkół w Tłokini Wielkiej zorganizowała coroczny 
bal, dla mieszkańców Tłokini i nie tylko. Nad całością
czuwały pane: Agata Byler i Mariola Król. Dochód z tej 
imprezy przeznaczony zostanie na rzecz naszej szkoły. 
I tak, przybyli goście bawiąc się do białego rana, przy 
suto zastawionym stole i wirując na parkiecie połączyli 
miłe z pożytecznym. 

Rada rodziców oraz dyrektor szkoły dziękują
serdecznie tym, bez których ten bal karnawałowy nie 
miałby tak wspaniałej oprawy i nie pozostawiłby tak 
wielu miłych wspomnień.

Dziękujemy sponsorom: OSP Tłokinia Wielka, 
Urszula i Stanisław Zymonowie, Firma "Vegex" Szulec, 
"Alces" Chłodnia Składowa Tłokinia Kościelna, Bogumiła
i Zbigniew Suchorzewscy, Urszula i Zbigniew Rychte-
rowie, Zakład Budowlano-Transportowy Paweł i Hiero-
nim Łuczak, Punkt Apteczny Tłokinia Kościelna, "Esel" 
Marek Wypych Kalisz, Renata i Tomasz Pawlak 
Rogatka 7H, Sklep "Bożena" Tłokinia Kościelna, Sklep 
Tłokinia Wielka Jan i Dorota Wangowie, Sklep Tłokinia 
Wielka Barbara Dubiel, Firma "ASO" Opatówek, Sklep 
mięsny Marian Bach, Magdalena i Mirosław Grzelusz-
kowie, Sklep "Hobby" Wiesław Krymarys ul. Babina 14 
Kalisz, "ULPIANUS" Kancelaria Prawna Owidiusz 
Krymarys, Piotr Lubecki ul. Zgodna, Grażyna i Arkadiusz 
Amborscy, "Chojnacki" Centrum Rolno-Ogrodnicze, 
Agro Serwis Eugeniusz Banasiak, "Amfora" Salon Urody 
Maria Dybioch Osiedle Winiary, "Lawenda" Kwiaciarnia 
Opatówek ul. Łódzka, "Dahabi" Club-Shisha Pub, Zakład 
Fryzjersko-Kosmetyczny Aleksandra Bartosik, Doktor 
Iwona Podgórska, "RECO" Opatówek, Rogatka 6A, 
Barbara i Krzysztof Majchrzakowie, Grażyna Klimińska, 
Teresa i Arkadiusz Szymczakowie, Ewa i Jarosław 
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Raszewscy, Wojciech Ugorny Tłokinia Kościelna, Aneta 
i Dariusz Pietrzakowie, "Budmat" ul. Łódzka Kalisz, 
Hurtownia Odzieżowa Agata i Marek Bylerowie Tłokinia 
Kościelna, Spółka Handlowo-Produkcyjna Z.I.E.J.M. 
Efemberg, ul. Saperska 19a, Restauracja "Pod 
Orzechami", Systemy Komputerowe ARKOMP Robert 
Dworczak, Windykacja Dariusz Maślak, Centrum Urody 
La Moda Italiana. 
 

Izabela Olszewska 
 
Akcja czytania bajek 

W bajkach dziecko odnajduje swoje marzenia. 
Słuchając baśni budzi wiarę w siebie i swoją przyszłość.

Zaczyna rozumieć, że pomyślne życie jest dostępne 
każdemu, mimo wielu przeszkód, ale tylko wtedy, gdy 
nie ucieka się od życiowych zmagań, stawia im czoło. 
 

Baśnie czy bajki nazywa się literaturą
pocieszenia - można dzięki nim pokrzepić serca 
i uczynić świat bardziej zrozumiałym. Bajki - pocieszanki 
w klasach młodszych zaprezentowali p. Paulina 
Olszewska, p. Ewa Jerzak i p. Piotr Olszewski, którym 
serdecznie dziękujemy! 
 

Renata Szlenkier, Marlena Pilarczyk 
 
Przegląd Pieśni Religijnej 

Zbliżające się święta Wielkiej Nocy są wspaniałą 
okazją do krzewienia wśród młodzieży kultury religijnej. 
Ten czas wykorzystano na zorganizowanie i przeprowa-
dzenie VII Międzyszkolnego Przeglądu Pieśni Religijnej, 
który po raz kolejny odbył się w Zespole Szkół w Tłokini 
Wielkiej. Patronat nad całą imprezą objął Wójt Gminy 
Opatówek Sebastian Wardęcki, a nad całym przedsię-
wzięciem czuwała dyrektor Zespołu Szkół w Tłokini 
Wielkiej Teresa Kobierska i Urszula Borwik - nauczyciel 
muzyki i religii w szkole w Tłokini. 
 

W konkursie wzięło udział 18 szkół z powiatu 
kaliskiego. Młodzież rywalizowała w pięciu kategoriach: 
solistów do 9 lat, od 10-12 lat, od 13-16 lat oraz 
zespołów wokalnych w kategorii szkoła podstawowa 
i gimnazjum. Występy były oceniane przez jury 
w składzie: ks. Jacek Paczkowski - przewodniczący, 
p. Małgorzata Krawczyk, p. Krzysztof Dziedzic. Jak 
zawsze ocenianie tak znakomitych występów jest 
bardzo trudnym zadaniem. Po obradach jury wyłoniło
zwycięzców, którzy otrzymali nagrody książkowe. 
 

W kategorii do 9 lat
I miejsce - Adrianna Pietura ze Szkoły Podstawowej 
w Koźminku 
II miejsce - Julia Korczyńska ze Szkoły Podstawowej 
w Brzezinach 
III miejsce - Aleksandra Mituta ze Szkoły Podstawowej 
w Biernatkach 
III miejsce - Kacper Lazarek ze Szkoły Podstawowej 
w Moskurni 
 

W kategorii od 10-12 lat
I miejsce - Weronika Pietrasik ze Szkoły Podstawowej 
w Moskurni 
II miejsce - Monika Czelusta ze Szkoły Podstawowej 
w Morawinie 
III miejsce - Kinga Knop ze Szkoły Podstawowej 
w Godzieszach Wielkich 
 

W kategorii 13-16 lat
I miejsce - Adrianna Macke z Zespołu Szkół w Tłokini 
Weilkiej 
II miejsce - Małgorzata Strojwąs z Gimnazjum 
w Koźminku 
III miejsce - Daria Nadera z Zespołu Szkół w Dębem 
 

Zespoły wokalne - szkoła podstawowa
I miejsce - zespół wokalny "Boże Ludki" ze Szkoły
Podstawowej w Koźminku 
II miejsce - zespół wokalny "Żółtodzioby" ze Szkoły
Podstawowej w Godzieszach Wielkich 
III miejsce - zespół wokalny ze Szkoły Podstawowej 
w Moskurni 
 

Zespoły wokalne - gimnazjum
I miejsce - zespół wokalny z Gimnazjum w Opatówku 
II miejsce - zespół wokalny z Zespołu Szkół w Tłokini 
Wielkiej 
III miejsce - zespół wokalny "SEVENTH HEAVEN" 
z Gimnazjum w Koźminku 

To wydarzenie nie odbyłoby się i nie miałoby 
takiej wspaniałej oprawy, gdyby nie zaangażowanie 
przyjaciół szkoły. Serdecznie dziękujemy wójtowi gminy 
Sebastianowi Wardęckiemu za ufundowanie nagród, 
p. Krzysztofowi Dziedzicowi, ks. Jackowi Paczkow-
skiemu, p. Małgorzacie Krawczyk za pełnienie funkcji 
jurorów, radzie rodziców przy Zespole Szkół w Tłokini 
Wielkiej za przygotowanie słodkiego poczęstunku dla 
uczestników. Podziękowania składamy również na ręce 
opiekunów, którzy przygotowywali uczestników do tego 
występu. 
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Sukcesy i osiągnięcia naszej młodzieży cieszą
wszystkich, ale największą radość sprawia fakt iż kultura 
religijna rozpowszechnia się wśród młodych ludzi, tym 
samym Przegląd Pieśni cieszy się coraz większą
popularnością. Zapraszamy wszystkie chętne szkoły do 
uczestnictwa w tym konkursie za rok. 
 

Dyrektor Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej 
Teresa Kobierska 

 
********** 

 
SZKOŁA PODSTAWOWA W CIENI DRUGIEJ 
 
Dzień Babci i Dziadka 

Jak co roku w styczniu obchodziliśmy piękne 
święto. 21 stycznia swój dzień miały babcie, 22 stycznia 
dziadkowie, a w Szkole Podstawowej w Cieni Drugiej 
Święto Babci i Dziadka obchodziliśmy już 15 stycznia. 
Uroczystość ta jest w naszej szkole wspaniałą okazją,
by uświadomić dzieciom, jak wiele w ich życiu znaczą
dziadkowie. W tym roku szkolnym z okazji Dnia Babci 
i Dziadka, wspólnie z uczniami, panie Barbara Ochocka 
i Anna Wawrzonowska przygotowały program arty-
styczny, który był okazją do integrowania uczniów, 
przeżywania wzruszeń, chwil radości w gronie bliskich - 
dziadków. 

Ważne jest przecież, by dzieci doceniły troskę
i miłość, jaką darzą ich dziadkowie. Powinny przyzwy-
czajać się do okazywania swoich uczuć osobom 
starszym, nauczyć się doceniać wiedzę i tradycję, jaką
im przekazują. Ten dzień był również okazją dla babć
i dziadków do spotkania we własnym gronie przy kawie, 
herbacie i słodkim poczęstunku ufundowanym przez 
radę rodziców. 
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cieni Drugiej 
Olga Woźniak 
 
Bal piratów 

Karnawał to wspaniały, radosny czas. Dzieci 
uwielbiają się przebierać, tańczyć i śmiać się. Nauczy-
ciele, jak co roku szukali oryginalnych pomysłów na 
zabawę karnawałową dla dzieci. W tym roku, 4 lutego, 
panie Agnieszka Nieborak i Anna Wawrzonowska 
zorganizowały dla naszych uczniów bal piratów. 
Podczas wspólnej zabawy zaproponowano uczniom 
konkursy, które dostarczyły dużo dobrej zabawy, ale 
także poszerzyły wiedzę dzieci. Smakołyki i napoje 
serwowane podczas balu zostały ufundowane przez 

p. Jarosława Kłysza. Serdecznie dziękujemy za wspar-
cie zorganizowanego przez nas balu. Taki bal każde 
dziecko na pewno zapamięta na długo. 
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cieni Drugiej 
Olga Woźniak 
 
Tłusty czwartek 

Tłusty Czwartek to ostatni czwartek przed 
Wielkim Postem. W takim dniu nie liczy się kalorii. 
Na każdym kroku człowiek jest kuszony pączkami 
i bynajmniej nie chodzi tu o pączki kwiatów, a o słodziut-
kie, posypane cukrem pudrem lub lukrowane pączki 
usmażone w głębokim tłuszczu. I mimo, że przeciętnie 
pączek liczy aż 226 kalorii, to nie wyobrażamy sobie 
Tłustego Czwartku przynajmniej bez jednego zjedzo-
nego pączka. Warto też pamiętać, że według jednego 
z przesądów, jeśli ktoś w Tłusty Czwartek nie zje ani 
jednego pączka, nie będzie mu się wiodło. O to, aby 
tradycji stało się zadość i o powodzenie dla naszych 
uczniów zadbał p. Jarosław Kłysz, który ufundował
pyszne pączki dla naszych małych łasuchów, za co 
serdecznie dziękujemy. W tym dniu uczniowie podczas 
zajęć wychowania fizycznego mieli także okazję spalić
zbędne, choć tak smaczne kalorie. 
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cieni Drugiej 
Olga Woźniak 
 

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

FORUM ROLNICZE W OPATÓWKU 
 

Ponad 100 rolników z gminy Opatówek uczest-
niczyło w Gminnym Forum Rolniczym zorganizowanym 
przez radnego powiatu kaliskiego Mieczysława Łuczaka. 
Spotkanie odbyło się 26 lutego br. w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Opatówku. Uczestnicy mogli zapoznać się
z nowymi przepisami w zakresie dopłat obszarowych. 
Wyczerpujących informacji w tym temacie udzielili 
pracownicy Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa w Kaliszu. Rolnicy mieli również
możliwość szczegółowego zapoznania się z ubezpie-
czeniami rolniczymi w ramach KRUS-u, najnowszymi 
przepisami i zmianami. 

"Pragnę zwrócić uwagą, że budżet państwa do 
systemu ubezpieczeń rolniczych dopłaca w ciągu roku 
około 13 mld zł, a do systemu powszechnego (ZUS-u) 
około 45 mld zł, a więc ciągłe wypominanie przez różne 
środowiska, że rolnicy w tym zakresie są grupą
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uprzywilejowaną jest daleko niesprawiedliwe" - mówił
Mieczysław Łuczak, członek zarządu powiatu kaliskiego. 

Kolejnym poruszanym tematem były sprawy 
związane z weterynarią. Temat przybliżyli przedsta-
wiciele Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kaliszu, 
mówili m.in. o zagrożeniach i chorobach zwierzęcych. 
W trakcie spotkania rolnicy mogli dowiedzieć się również
wielu informacji o ubezpieczeniach, których oferty przed-
stawiły firmy ubezpieczeniowe. 

"Tego typu spotkania świetnie służą temu, by 
w jednym miejscu mogli spotkać się przedstawiciele 
różnych instytucji działających w sferze rolnictwa 
i przekazać informacje zainteresowanym rolnikom" - 
dodaje Mieczysław Łuczak. 
 

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

PROJEKT "ŻYJ ZDROWO 
I SPORTOWO" 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej 

Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz 
aktywnej integracji 

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku 
jest realizatorem projektu pn. "Żyj Zdrowo i Spor-
towo", na które pozyskał środki z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 
 
Celem ogólnym projektu jest integracja dzieci i mło-
dzieży z Gminy Opatówek, zagrożonych wykluczeniem 
społecznym poprzez zagospodarowanie czasu wolnego 
i organizację zajęć sportowych. 
 
Działania: 
1. Zarządzanie projektem i promocja. 
2. Warsztaty sportowo-rekreacyjne. Celem jest zago-

spodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży przy 
pomocy wykwalifikowanej kadry, organizowanie 

zajęć rozwijających zainteresowania i zdolności 
w zakresie nauki gry w tenisa stołowego oraz zwięk-
szenie poziomu wiedzy i zainteresowania aktywno-
ścią sportową i społeczną, podniesienie samooceny 
uczestników projektu, wykorzystanie ich silnych 
stron i potencjału. 

3. Doradztwo pedagogiczne. Celem jest podniesienie 
poczucia przynależności do lokalnego środowiska 
społecznego, przeciwdziałanie szerzeniu się postaw 
destrukcyjnych, agresywnych, antyspołecznych 
w środowisku dzieci i młodzieży, wzmocnienie 
wartości i zaufania we własne siły, zwiększenie 
zdolności komunikacyjnych dzieci i młodzieży, 
rozwijanie umiejętności intrapsychicznych i sposo-
bów radzenia sobie z takimi uczuciami jak: złość,
agresja, wściekłość, zdenerwowanie. 

4. Integracyjny Gminny Turniej w Tenisie Stołowym. 
 
Projekt adresowany jest do 50 młodych mieszkańców 
gminy Opatówek (w tym: 15 dziewcząt i 35 chłopców) - 
dzieci i młodzieży w wieku 15-25 lat (osoby nieaktywne 
zawodowo - uczące się). 
 
Termin realizacji projektu 01.03.2010 r. - 31.08.2010 r. 
 
Kierownik GOPS w Opatówku - Violetta Galant 
Koordynator projektu - Monika Sztandera 
 
*************************************** 

 

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 które pozyskał środki z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki. 
 
Projekt ma na celu zwiększenie motywacji do działania 
i rozwijanie aktywnych form integracji społecznej mło-
dzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym poprzez 
pracę z pracownikami socjalnymi, psychologiem, peda-
gogiem, terapeutą, doradcą zawodowym, socjologiem 
i informatykiem. 
 
Termin realizacji projektu 01.01.2010 r. - 31.12.2010 r. 
 
Kierownik GOPS w Opatówku - Violetta Galant 
Koordynator projektu - Sylwia Matczak 
 

*************************************** 
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WNIOSKI O POMOC FINANSOWĄ
DLA GMINY 

 

Miesiące styczeń - marzec tego roku to okres 
przygotowań do wykonania licznych inwestycji i remon-
tów planowanych w gminie Opatówek. W tym czasie 
przygotowano i złożono także kolejne wnioski o dofinan-
sowanie ze źródeł zewnętrznych następujących zadań:

1. Remont i wymiana nawierzchni podłogi w sali 
gimnastycznej w Rajsku - wniosek na kwotę
45 tys. zł złożony został do Departamentu Sportu 
i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego. 

2. Remont i odnowienie zabytkowego mostku 
żelaznego w parku w Opatówku - wniosek na kwotę
32 900 zł złożony został do Departamentu Kultury 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopol-
skiego. 

3. Remont bramy głównej zespołu pałacowego 
w Opatówku - wniosek na kwotę 15 700 zł złożony 
został do Departamentu Kultury Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Wielkopolskiego. 

4. Podniesienie jakości edukacji i wyrównywanie szans 
rozwojowych dzieci w gminie Opatówek poprzez 
otwarcie nowych oddziałów przedszkolnych. 
Wniosek dotyczący pozyskania środków z Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego na kwotę
793 162 tys. zł z podziałem na 3 lata (2010-2012) 
został złożony do Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Poznaniu. 

5. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup 
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniej-
szenie różnic w jakości usług edukacyjnych "Dobra 
edukacja - lepsza przyszłość". Wniosek o dofinan-
sowanie zadania ze środków Europejskiego Fundu-
szu Edukacyjnego na kwotę 234 695 zł z podziałem 
na lata 2010-2011 został złożony do Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Poznaniu. 

6. Doposażenie strażackich orkiestr dętych z terenu 
gminy Opatówek w nowe instrumenty muzyczne. 
Wniosek na kwotę 24 978 zł złożony został za 
pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania LGD7 
"Kraina Nocy i Dni" do Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego. 

7. Wzbogacenie oferty kulturalnej gminy i regionu 
Lokalnej Grupy Działania LGD7 poprzez dofinan-
sowanie imprezy pn. "Święto Plonów - Dożynki 
gminne 2010". Wniosek na kwotę 24 946 zł złożony 
został za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania 
LGD7 "Kraina Nocy i Dni" do Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Wielkopolskiego. 

 

Prace poszczególnych komisji oceniających powyższe 
wnioski będą odbywać się w najbliższych miesiącach. 
 

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

BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG 
 

Zakończył się okres zimy - czas długich, licznych 
i kosztownych prac związanych z odśnieżaniem dróg. 
W tym okresie na wszystkie akcje odśnieżania 
i udrażniania celem umożliwienia przejazdu na drogach 
gminnych, z budżetu wydatkowano kwotę ok. 150 tys. zł.
W miesiącu marcu, w ramach bieżącego utrzymania 
dróg, rozstrzygnięto kolejny przetarg, tym razem na 

naprawę i poprawę stanu dróg gminnych, które uległy
zniszczeniu w okresie zimowym (na skutek działań
niskich temperatur, zalegającego śniegu i wody). Zakres 
prac obejmować będzie: 
- naprawy cząstkowe nawierzchni tłuczniowych, 
- mechaniczne zagęszczenie tłuczniem, 
- naprawy dróg - ułożenie i zagęszczenie żwirem, 
- praca równiarki, 
- praca walca, 
- naprawę nawierzchni asfaltowo-betonowej. 
 

W bieżących tygodniach na terenie gminy wykonywane 
są prace polegające m.in. na wypełnianiu ubytków 
w drogach asfaltowych oraz pozostałych drogach 
nieutwardzonych. 
 

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

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO 
 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 
10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywa-
nego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379) 
w dniach od 1 do 31 marca 2010 r. należy składać
w Urzędzie Gminy w Opatówku wnioski o zwrot 
podatku akcyzowego (druk wniosku dostępny 
w urzędzie oraz na stronie: www.bip.opatowek.pl). 

Zwrot przysługuje producentowi rolnemu, który 
był w posiadaniu lub współposiadaniu użytków rolnych 
określonych w ewidencji gruntów i budynków oraz był
posiadaczem gospodarstwa rolnego w momencie 
składania wniosku. Do wniosku należy dołączyć faktury 
VAT albo potwierdzone za zgodność z oryginałem ich 
kopie (oryginały do wglądu), stanowiące dowód zakupu 
oleju napędowego w okresie od 1 września 2009 r. do 
28 lutego 2010 r. (6 miesięcy poprzedzających miesiąc
złożenia wniosku), oraz odpis z Krajowego Rejestru 
Sądowego, w przypadku gdy producent rolny podlega 
wpisowi do tego rejestru. 

W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego 
stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku 
przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do 
którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną
zgodę (na wniosku). Pisemna zgoda nie dotyczy 
współmałżonków. 

Wypłata kwoty zwrotu producentom rolnym 
nastąpi w terminie: 1-30 maja 2010 r. wyłącznie 
przelewem na rachunek bankowy podany we 
wniosku. 

Zgodnie z art. 9 ust. 1 w/w ustawy producent 
rolny, który pobrał nienależnie lub w nadmiernej 
wysokości zwrot podatku jest obowiązany do jego 
zwrotu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla 
zaległości podatkowych. 

Zwrot podatku w 2010 roku wynosi: 73,10 zł
x ilość ha użytków rolnych (limit roczny - 86 litrów na 
1 ha użytków rolnych). 
 

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

OGŁOSZENIA 
 
Wójt Gminy Opatówek informuje, że na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy (parter) został wywieszony wykaz 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Opatówek 
przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat. 
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Urząd Gminy informuje mieszkańców: 
- wodociąg w Opatówku, Cieni Drugiej, Michałowie Drugim, 

w dniach 1-15 każdego miesiąca obsługuje Mieczysław 
Pietrzak, tel. 601-310-089; w dniach 16-30 każdego 
miesiąca obsługuje Bogusław Woźniak, tel. 601-974-817; 

- wodociąg w Tłokini Wielkiej, w dniach 1-15 każdego 
miesiąca obsługuje Grzegorz Kajdanek, tel. 601-974-815; 
w dniach 16-30 każdego miesiąca obsługuje Andrzej 
Olczak, tel. 605-071-153. 

 
********** 

 
13 lutego 2010 r. odbył się po raz kolejny, bo czwarty już bal 
karnawałowy zorganizowany przez radę rodziców przy Szkole 
Podstawowej w Opatówku. Za pomoc w organizacji oraz za 
uczestnictwo w tej imprezie pragniemy bardzo serdecznie 
podziękować. Dochód z balu został przekazany na 
doposażenie szkoły. Dziękujemy rodzicom: Cichy Agata, 
Chojnacka Urszula, Janik Beata, Humelt Żaneta, Karpińska 
Sylwia, Kasprzycka Joanna, Kaźmierczak Ewa, Kolecka 
Beata, Łańduch Małgorzata, Malec Wioletta, Małoburska 
Honorata, Małoburska Żaneta, Mencel Jadwiga, Michalak 
Ewa, Mosińska Lesława, Niewieś Artur, Pawlak Marta, 
Perskawiec Ewa, Rybka Bogusława, Stępień Małgorzata, 
Szmajdzińska Iwona, Wenderska Małgorzata, Zimna Marzena. 
Dziękujemy sponsorom: Centrum Ogrodnicze "Lidia", Firma 
EKO FRESH pp. Humeltowie, Pompy "Ola" p. Ślesiński, Firma 
PoMaRoL p. Balcerzyk, Dworek w Grabowie, PPUH RECO, 
Cukiernia pp. J. H. Menclowie, Zakład Fotograficzny 
p. Gruszka, OSP Opatówek, Sklep Obuwniczy pp. Grzesia-
kowie, Zakład Fryzjerski p. Bartosik, Kwiaciarnia "Zielona", 
pp. St. i H. Janiak, pp. Trzeciak, pp. J. P. Michalak. 
 

Rada Rodziców: 
Ewa Kaźmierczak i Żaneta Humelt 

 
********** 

 
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. 
Tel. 508-142-902 (w godz. 1500 - 1700). 

 
********** 

 
Korepetycje - j. angielski. Telefon: 502-522-331. 

 
********** 

 
Udzielę korepetycji z chemii na poziomie gimnazjum i szkoły
średniej - tanio, solidnie. Kontakt: 506-089-625. 

 
********** 

 
Biuro Rachunkowo-Księgowe "PLAYQ", tel. 691-087-981 
prowadzi: 
- księgi handlowe 
- książki przychodów i rozchodów 
- karty podatkowe i ryczałt
- VAT, PIT, CIT 
- kadry, płace, ZUS 

 
********** 

 
Biuro rachunkowe, tel. (62) 76-181-70, 76-193-12, kom. 
693-777-309, 608-495-048, świadczy usługi w zakresie 
prowadzenia ksiąg rachunkowych, ksiąg przychodów 
i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego, VAT w rolnictwie, 
rozliczenia ZUS. 

 

********** 

Jan Dzikowski, Opatówek, ul. Braci Gillerów 30, telefon: 
604-077-679, codziennie w godz. 800-2000 - oferta 10 firm 
ubezpieczeniowych w jednym miejscu. 
1. Oferta jedynej firmy ubezpieczeniowej, w której kobieta 

poniżej 25 lat nie płaci podwyższonej składki za OC 
komunikacyjne. 

2. Oferta firmy ubezpieczeniowej, która za wykupienie OC 
komunikacyjne samochodu osobowego oferuje gratis 
ubezpieczenie mieszkania. 

 
********** 

 
Zapraszamy do Agencji PZU w Opatówku (agencja PKO BP) 
od poniedziałku do piątku w godz. 830 - 1600 oraz poza 
godzinami pracy agencji pod nr tel. 792-202-650. Świadczymy 
usługi w zawieraniu: 
- obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego OC 
- ubezpieczenia AUTOCASCO (AC) oraz NNW pojazdów 
- kompleksowego ubezpieczenia domów i mieszkań
- kompleksowego ubezpieczenia na wyjazd za granicę
- otwartego funduszu emerytalnego "Złota Jesień" OFE 
- dotowanych obowiązkowych ubezpieczeń dla rolników 
Przyjmujemy blankiety opłat OC komunikacyjne i rolne 
bezprowizyjnie. 

 
********** 

 
Apelujemy o 1% podatku dla Związku OSP RP. Apel 
kierujemy do strażaków ochotników, terenowych jednostek 
organizacyjnych, działaczy oraz członków współdziałających 
i sympatyków Związku OSP RP. To nic nie kosztuje darczyńcę.
Odpisując 1% od swojego podatku w rocznym zeznaniu 
podatkowym PIT wystarczy podać pełną nazwę Związku 
i nr w Krajowym Rejestrze Sądowym, tj. Związek Ochotniczych 
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, nr KRS 
0000116212. Konieczne jest również wpisanie w rubryce: 
"Informacje uzupełniające, cel szczegółowy 1%", tj. należy
wpisać nazwę OSP oraz jej dokładny adres. Na podstawie 
powyższych trzech informacji Urząd Skarbowy przeleje 
pieniądze do Związku oraz przekaże informację, że są to 
pieniądze skierowane do wskazanej jednostki. 

 
********** 

 
Naprawa starych zegarów - renowacja. Telefon: 600-153-121 

 
********** 

 
Salon Meblowy "Sosnowy Styl" mieszczący się w Kaliszu 
przy ul. Lipowej 6 oferuje meble kuchenne, pokojowe, 
wypoczynkowe, sypialnie, łóżka, materace, bardzo tanie stoły
i krzesła oraz elementy dekoracyjne (obrazy, repliki broni). 
Tel. (62) 76-77-275. Zapraszamy od poniedziałku do piątku 
w godz. od 1000 do 1800 oraz w soboty od 1000 do 1400.

********** 
 

Firma GF - Grażyna Faworska w Opatówku, Pl. Wolności 10 
informuje, że wychodząc naprzeciw naszym klientom, 
w Punkcie LOTTO można opłacić rachunki m.in. ZUS, KRUS, 
US, telefony stacjonarne, komórkowe, energię, gaz, czynsz 
oraz inne zobowiązania finansowe. Pobieramy niskie prowizje. 
Ponadto można zawrzeć umowę szybkiej pożyczki gotówkowej 
- wystarczy dowód osobisty i własne oświadczenie o docho-
dach, dostępna bez poręczycieli i zgody współmałżonka, 
decyzja kredytowa w 15 minut bez opłat. 

 
********** 

 
ZAPRASZAMY - salon optyczny, optyk rodzinny, Opatówek, 
Plac Wolności 2 przy aptece Zdrowie - zaprasza i oferuje 
bezpłatne badania wzroku, modne oprawy okularowe, wysokiej 
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jakości soczewki, szybkie wykonanie okularów, miła i profe-
sjonalna obsługa. Telefon: 601-712-887. 

 
********** 

 
Zapraszamy do klubu FITNESS Siłownia w Opatówku przy 
ul. Kaliskiej 13 (dawny WDH, I piętro, wejście od podwórza). 
Oferujemy: 
- treningi w siłowni 
- aerobik 
- yoga 
- nowość! - kurs tańca towarzyskiego 
- kurs samoobrony 
UWAGA PROMOCJA! w marcu nowe, niższe ceny karnetów 
do siłowni. Kontakt: 502-604-391. Godziny otwarcia: pon.-pt. 
1600-2100.

********** 
 

Sklep firmowy PATROL - odzież damska, męska, mieszczący 
się na skwerku handlowym "Piotr i Paweł", ul. Graniczna 80/82 
w Kaliszu. Telefon: 607-408-768. Zapraszamy: pon.-sob. 
900-2000, niedz. 1000-1800.

********** 
 

Pracownia architektoniczna - projektowanie domków jednoro-
dzinnych, budynków użyteczności publicznej oraz przemy-
słowych, wykonywanie pełnobranżowej dokumentacji służącej 
realizacji inwestycji, prowadzenie nadzoru autorskiego. 
Kontakt: tel. 503-170-369, (62) 76-77-275. 

 
********** 

 
Weterynarz na telefon. Waldemar Kuś. Profilaktyka, leczenie, 
kastracje, inseminacja krów i loch. Telefon: 605-314-856. 

 
********** 

 
Sprzedam działkę 0,45 ha przy trasie Opatówek - Brzeziny. 
Telefon: 889-001-818. 

 
********** 

 
Sprzedam szklarnię zblokowaną "ukrainka" o pow. 1000m2

do rozbiórki. Telefon: (62) 75-18-554. 
 

********** 
 

Pilnie sprzedam działkę rolną z możliwością budowy, 
pow. 0,43 ha w Opatówku, ul. Św. Jana. Telefon: 722-832-722. 

 
********** 

 
Wynajmę/wydzierżawię działkę turystyczno-rekreacyjną o pow. 
800m2 na terenie Opatówka, na trasie Opatówek-Koźminek. 
Działka uzbrojona w wodę i prąd. Cena do uzgodnienia. 
Telefon: 515-053-797. 

 
********** 

 
Sprzedam dom do zamieszkania w Opatówku o pow. 120m2,
powierzchnia działki 400m2, zabudowa szeregowa. Telefon: 
501-487-993. 

 
********** 

 
Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe w bloku w Józefowie. 
Telefon: 509-901-503 (dzwonić po godz. 1700). 

 
********** 

 
Kupię mieszkanie 3 pokojowe lub niedrogo dom w Opatówku. 
Pilne! Telefon: 511-467-257 lub 797-183-898. 

Sprzedam mieszkanie w Opatówku, ul. Piaskowa, 67m2

po remoncie. Cena 185 000 zł. Telefon: 791-709-222. 
 

********** 
 

Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe w Opatówku. Telefon: 
515-377-661. 

 
********** 

 
Sprzedam akordeon marki FORCH, 120 basowy, stan bardzo 
dobry. Telefon: (62) 76-18-365, po godz. 2000.

********** 
 

Sprzedam żyto i pszenżyto. Telefon: 604-826-164. 
 

********** 
 

Sprzedam pilnie samochód osobowy marki Toyota - rocznik 
1981, cena do uzgodnienia. Telefon: 500-411-705. 

 
********** 

 
Sprzedaż ziemniaków sadzeniaków i zbóż siewnych. Telefon: 
695-999-206. 

 
********** 

 
Oddam w dobre ręce śliczne szczeniaczki. Tel. (62) 76-18-689, 
510-623-959. 

 
********** 

 
Uczciwa, zaufana z doświadczeniem podejmie pracę przy 
sprzątaniu mieszkań, prasowaniu, ewentualnie w opiece nad 
dzieckiem lub osobą starszą. Telefon: 696-558-228. 

 
********** 

 
Prasowanie, mycie okien, sprzątanie mieszkań i domów. 
Telefon: 502-848-396. 

 
********** 

 
Podejmę pracę jako opiekunka przy osobach chorych 
(leżących) z terenu Opatówka lub w pobliżu. Telefon 
kontaktowy: 660-132-653. 

 
********** 

 

Rodzinie, Przyjaciołom, Znajomym, Sąsiadom, 
Współpracownikom, Uczniom klasy IVb z Wychowawcą

serdeczne podziękowania za złożone kwiaty, zamówione msze 
święte, za okazane współczucie i uczestnictwo w pogrzebie 

Ś. P. MACIEJA ROSIAKA 
składa żona i syn 

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

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

strona internetowa: www.opatowek.pl 
e-mail: gmina@opatowek.pl 
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******************************************* 
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GALERIA - FESTIWAL PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ 


