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SESJE RADY GMINY 
 

SESJA ABSOLUTORYJNA 
 

W dniu 29 kwietnia br. odbyła się XLIII sesja 
Rady Gminy Opatówek, na której najważniejszym 
punktem porządku było rozpatrzenie sprawozdania 
Wójta Gminy z wykonania budżetu za rok ubiegły oraz 
udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium za 2009 rok. 
Radni, najpierw wysłuchali sprawozdania z wykonania 
budżetu, w którym zawarto wszystkie dane dotyczące 
budżetu - najważniejszego finansowego dokumentu 
w gminie. Uchwałą Nr 142/08 Rady Gminy Opatówek 
z dnia 29 grudnia 2008 r. przyjęto do realizacji na 2009 
rok: 
dochody w wys. 24 255 610 zł, w tym: 
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
ustawami w kwocie 2 691 401 zł,

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 
bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorial-
nego w kwocie 45 000 zł,

wydatki w wys. 24 005 708 zł, w tym: 
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie ustawami w kwocie 2 691 401 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań wspólnych 
realizowane na podstawie porozumień zawartych 
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 
w kwocie 45 000 zł,

- wydatki majątkowe w wys. 1 663 500 zł.

W 2009 roku trzynastokrotnie dokonano zmian 
budżetu uchwałami Rady Gminy oraz 5 razy 
zarządzeniem Wójta Gminy. Po uwzględnieniu wszyst-
kich wprowadzonych zmian budżet kształtował się
następująco: 
plan dochodów budżetu na 2009 wyniósł
24 766 348 zł, w tym: 
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 
3 084 509 zł,

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 
bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorial-
nego 45 000 zł.

plan wydatków budżetu po zmianach wyniósł
25 870 636 zł, w tym: 
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie ustawami 3 084 509 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań wspólnych na 
podstawie porozumień zawartych z innymi jednost-
kami samorządu terytorialnego 45 000 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 2 175 515 zł.
Za 2009 rok wykonanie dochodów Gminy Opatówek 
przedstawia się następująco: 
Plan dochodów 24 766 348 zł, wykonanie: 
24 404 021,36 zł, co stanowi 98,54%, w tym: 
- wpływ dotacji celowych otrzymanych z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie ustawami: plan dochodów: 3 084 509 zł,
wykonanie: 3 040 947,73 zł, co stanowi 98,59% 
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- wpływ dotacji celowej otrzymanej z powiatu na 
zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego: plan: 45 000 zł, wykonanie: 45 000 zł,
co stanowi 100%. 

W poszczególnych działach wykonanie wydatków 
przedstawia się następująco: 
Plan po zmianach: 25 870 636 zł, wykonanie: 
24 329 682,24 zł, co stanowi 94,04%, w tym: 
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
ustawami: plan: 3 084 509 zł, wykonanie: 
3 040 947,73 zł, co stanowi 98,58% 

- wydatki związane z realizacją bieżących zadań
wspólnych zrealizowanych na podstawie porozu-
mień (umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego: plan: 45 000 zł, wykonanie: 45 000 zł,
co stanowi 100% 

- wydatki majątkowe: plan: 2 175 515 zł, wykonanie: 
2 054 145,29 zł, co stanowi 94,42% 

W poszczególnych działach wykonanie wydatków za 
2009 rok przedstawia się następująco: 
- dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 387 470,80 zł, w tym 

337 592,03 zł na zwrot podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju opałowego; 

- dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektr., gaz i wodę kwota 668 957,65 zł została
wydatkowana na utrzymanie hydroforni, wodocią-
gów wiejskich, zakup energii elektr. i wody od innych 
dostawców; 

- dział 600 Transport i łączność 2 145 332,07 zł:
wydatki na bieżące utrzymanie i remonty dróg, 
budowę chodników i inwestycje drogowe oraz 
zimowe utrzymanie dróg; 

- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 266 544,21 zł
na bieżące utrzymanie i remonty komunalnych lokali 
i budynków, wydatki na energię elektryczną, wywóz 
nieczystości, ubezpieczenie budynków; 

- dział 757 Obsługa długu publicznego 317 558,76 zł -
spłata odsetek od zaciągniętych kredytów; 

- dział 801 Oświata i wychowanie 11 019 627,15 zł,
w tym utrzymanie szkół, wynagrodzenia i dodatki dla 
nauczycieli, zakup artykułów biurowych, szkolnych, 
pomocy dydaktycznych oraz sprzętu sportowego, 
utrzymanie przedszkola, remonty; 

- dział 851 Ochrona zdrowia 129 986,51 zł, w tym: na 
zwalczanie narkomanii, profilaktykę i przeciwdzia-
łanie alkoholizmowi zgodnie z gminnym programem 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholo-
wych gminy Opatówek, działalność i utrzymanie 
świetlicy środowiskowej "Słoneczko" w Opatówku, 
wydatki związane z organizacją imprez sportowo-
integracyjnych w ramach programu "Żyj zdrowo 
i sportowo"; 

- dział 852 Pomoc społeczna 3 726 230,26 zł, w tym: 
2 591 777,64 zł tytułem wypłaty świadczeń rodzin-
nych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, 
składek z ubezpieczenia społecznego, wypłat 
zapomogi z tyt. urodzenia dziecka, wypłata zasiłków 
i pomoc w naturze, wypłata świadczeń w formie 
dodatków mieszkaniowych; 

- dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 
133 447,30 zł przeznaczono na wypłatę stypendiów 
dla uczniów i studentów, wypoczynek dzieci z gminy 
Opatówek, zakup wyprawek szkolnych; 

- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 1 114 955 zł, w tym 307 548,24 zł na 
utrzymanie oczyszczalni i kanalizacji ściekowej 
w Opatówku, na gospodarkę odpadami 7 251,48 zł,
oczyszczanie placów, ulic i dróg, utrzymanie zieleni, 
a także kwotę 641 441,68 zł na oświetlenie uliczne 
i drogowe; 

- dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
608 781,72 zł, w tym na utrzymanie orkiestr dętych 
45 468,99 zł, 200 000 zł dotacji podmiotowej dla 
Gminnego Ośrodka Kultury, 320 000 zł dotacji 
podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej; 

- dział 926 Kultura fizyczna i sport 205 057,72 zł,
w tym na utrzymanie i obsługę hali sportowej i kom-
pleksu boisk "Orlik 2012" w Opatówku, dofinanso-
wanie działalności sportowej, organizację imprez 
sportowych; 

Wydatki majątkowe zamknęły się w kwocie 
2 054 145 zł, w tym: 
- zakup pomp do hydroforni - 41 889,26 zł;
- budowa chodnika w Szulcu - 20 000 zł;
- remont drogi 4612P w Opatówku w zakresie budowy 

chodnika, udział finansowy gm. Opatówek - 
30 000 zł;

- udział finansowy Gminy w remoncie drogi w Borowie 
- 12 200 zł

- budowa chodnika ul. Św. Jana (kontynuacja) 
46 064,10 zł

- przebudowa drogi w Rajsku - 16 999,14 zł
- przebudowa ul. Piaskowej w Opatówku - 

342 475,42 zł
- przebudowa nawierzchni drogi Rożdżały-Kobierno - 

230 281,58 zł
- przebudowa nawierzchni drogi w Sierzchowie - 

150 245,75 zł
- przebudowa ulic na os. Kościuszki - 137 400,35 zł
- przebudowa nawierzchni drogi Cienia Trzecia-Cienia 

Druga - 109 762,58 zł
- przebudowa nawierzchni drogi Tłokini Kościelnej - 

217 544,54 zł
- przebudowa nawierzchni ul. Parkowej w Opatówku - 

204 992,86 zł
- przebudowa nawierzchni drogi w Trojanowie - 

59 933,72 zł
- przebudowa nawierzchni drogi w Warszewie - 

29 017,09 zł
- przebudowa nawierzchni drogi w Józefowie - 

102 921,30 zł
- przebudowa nawierzchni drogi w Sierzchowie - 

99 560,15 zł
- przebudowa ciągu drogowego Saczyn-Chełmce-

Opatówek - 19 035,11 zł
- udział Gminy Opatówek w programie e-urząd - 700 zł
- budowa sali sportowej przy Zespole Szkół w Tłokini 

Wielkiej - 33 183,63 zł
- zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do 

Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe - 2 345,65 zł
- budowa oświetlenia ulicznego w Szałe, ul. Różana - 

53 985 zł
- budowa oświetlenia ulicznego, Zduny, ul. Radosna, 

ul. Miła - 46 360 zł
- modernizacja oświetlenia ulicznego ul. 3 Maja 

w Opatówku - 10 004 zł
- modernizacja oświetlenia ulicznego w Sierzchowie - 

8 540 zł
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- modernizacja oświetlenia ulicznego w Rożdżałach - 
15 250 zł

- wydatki na obiekt sportowy "Moje boisko - Orlik 
2012" - 13 454,06 zł
Sprawozdanie było przedmiotem badania przez 

Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu, która 
w uchwale Nr SO -0954/55/4/Ka/2010 z dnia 19 kwietnia 
2010 r. wyraziła pozytywną opinię o przedłożonym 
sprawozdaniu Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy 
Opatówek za 2009 rok. Przedstawiona została także
uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 kwietnia 2010 r. 
w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej 
Rady Gminy Opatówek o udzielenie absolutorium 
Wójtowi Gminy Opatówek za 2009 r. 
 

Przed podjęciem uchwały absolutoryjnej, 
głos zabrał Przewodniczący Komisji Oświaty, 
Kultury, Sportu i Zdrowia Stanisław Kuś, mówiąc
m.in.: Nie ma chyba wśród radnych osób, które do 
każdego budżetu, jego korekt, a także do jego realizacji 
nie miałyby stosunku osobistego. Na budżet patrzymy 
przede wszystkim przez pryzmat naszych działań
i potrzeb, na to, co nas interesuje. Dla jednych jest to 
problem drogi, dla drugich problem chodnika, oświetle-
nia ulicznego, lokalnego. Dla większości, to sprawy 
zaspakajania potrzeb bytowych, socjalnych, osobistych 
ludzi tut. gminy w znacznie szerszym zakresie. Sumę
tych potrzeb, bez względu na ich jednostkowy zakres 
i koszty każdego przedsięwzięcia odnosimy, a właściwie 
powinniśmy odnosić zawsze do wielkości realnych 
dochodów. I tu trudno uniknąć rozbieżności tak na 
etapie ustalania budżetu, jak i jego realizacji, w zakresie 
jednomyślności i określonych działań, ważności 
przedsięwzięć, czy kolejności ich realizacji. Są to sprawy 
oczywiste. Występują i występować będą zawsze. 

Informację szczegółową na temat realizacji 
budżetu na przestrzeni 2009 roku przedstawił Wójt 
Gminy. W mojej ocenie, jako radnego gminy pozytywne 
elementy realizacji budżetu, to: wysoki wskaźnik 
realizacji dochodów ogółem, wynoszący 98,54%, mimo 
pewnych kłopotów z ich realizacją choćby z tytułu
podatków pochodzących z udziału gmin w podatkach 
stanowiących dochód budżetu państwa - dział 756. 
W przedstawionej wersji budżetu przedstawionej na rok 
2009 przyjętej na sesji w dniu 29 grudnia 2008 roku 
dochody te planowano w wysokości 4 500 000 zł.
Po korekcie w skali ubiegłego roku skorygowano do 
4 300 000 zł, to i tak ostateczna ich wielkość na koniec 
2009 rok jest niższa o ponad 300 000 zł. Drugi element, 
to szeroki rzeczowy zakres wykonywanych prac 
inwestycyjnych; podjęto i wykonano w sumie 27 zadań
inwestycyjnych, w tym szczególnie istotne z punktu 
widzenia przeciętnego obywatela i mieszkańca gminy 
w zakresie modernizacji dróg i chodników (tych zadań
było 17). Na podkreślenie zasługuje w tym zakresie 
współdziałanie, jako gminy z samorządem powiatowym 
oraz samorządami gmin ościennych w rozwiązywaniu 
problemów ponadgminnych (np. droga 4612 P i 4610 P 
w Opatówku oraz budowę drogi Saczyn - Chełmce - 
Opatówek). Element następny, to niskie zadłużenie 
gminy w porównaniu do tego sprzed kilku lat, wynoszące 
na koniec 2009 r. ponad 6 700 000 zł. Wskaźnik 
zadłużenia gminy liczony wielkością zobowiązań ogółem 
do wielkości osiągniętych dochodów wyniósł na koniec 

roku 2009 27,29%. Utwierdza on w przekonaniu, iż
działania podejmowane przez gminę realizować można 
oszczędniej. Wiąże się to także z obniżeniem kosztów 
odsetek zaciągniętych kredytów; planowano odsetki 
w wysokości 450 tys. zł, a poniesiono faktycznie 
w wysokości 317 tys. zł. Można też pracować efektyw-
niej; spłacono w roku ubiegłym ponad 2 000 000 zł
kredytu, a na rok przyszły planuje się 1 390 000 zł.

Jako Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, 
Sportu i Zdrowia muszę odnieść się także do wyników 
w realizacji budżetu w tych działach, które są
podstawowymi w kręgu zainteresowań komisji. 
W oświacie zrealizowano w wysokości 97%, w zdrowiu 
96%, w sporcie 87,65%, w kulturze 98,83%. 
Stosunkowo niskie wykonanie wydatków w dziale 926 
Sport i wychowanie - jest efektem niewykorzystania 
środków na wydatki osobowe ok. 7 000 zł. Najbardziej 
chłonny dział budżetu, to oświata i wychowanie. 
W strukturze wydatków ogółem wydatki na ten cel 
stanowią ponad 45%. W ramach tych wydatków 
podkreślić należy wysokie 99% wykorzystanie środków 
bieżących na remonty szkół. Wykonano m.in. takie 
działania, jak: remont zaplecza sanitarnego, łazienki 
przy sali gimnastycznej, korytarza i pomieszczeń
w przyziemiu w Opatówku, remont instalacji centralnego 
ogrzewania i pomieszczeń świetlicy w Chełmcach, 
remont podłogi w Cieni Drugiej i wiele, wiele innych 
zadań, które w znacznym stopniu poprawiły warunki 
pracy nauczycieli i młodzieży. Uwzględniając złożoność 
warunków i trudności występujące w 2009 roku moja 
ocena wykonania budżetu za rok ubiegły jest generalnie 
pozytywna. 
 

Stanisław Kuś
Przewodniczący Komisji 
Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia 
 

Również Przewodniczący Komisji Budżetu, 
Finansów, Założeń i Planów Gospodarczych oraz 
Porządku Publicznego zabrał głos w sprawie 
wykonania budżetu za 2009 rok, mówiąc m.in.: 
Budżet na rok 2009 został wykonany zgodnie z planem, 
jaki Rada przyjęła Uchwałą Nr 142/08 z dnia 29 grudnia 
2008 roku. Realizowano dochody jak i wydatki 
majątkowe powodujące rozwój gminy, z jednoczesnym 
ostrożnym gospodarowaniem portfelem, wychodzącym 
z zadłużenia gminy. Stan zadłużenia na koniec 2009 roku 
z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 6 759 850 zł, co 
stanowi 27,29% planowanych dochodów. Mając na 
uwadze wykonanie budżetu w zakresie dochodów 
i wydatków, dzisiaj należy stanowczo stwierdzić, że był
to budżet dobrze zaplanowany. Należy wspomnieć, że
kiedy trwała dyskusja o planach inwestycyjnych, 
mówiono o zagrożeniach; niepewne wydawały się
wpływy z podatków dochodowych, rolnicy na czas nie 
otrzymywali wypłat akcyzy na paliwo do celów 
rolniczych, czy choćby obawy o środki na koncie 
Ośrodka Pomocy Społecznej, które nie wpływały na 
czas. Mówiło się wiele o kryzysie gospodarczym, jak 
również o rosnących kosztach związanych ze 
zmieniającymi się cenami za media, w tym energię
elektryczną i paliwa. Dzisiaj do kryzysu się przyzwycza-
jono, oczekując aż pęknie bańka spekulacyjna. Z drugiej 
strony, gminy, samorządy są najbardziej uczciwym 
mechanizmem dzielenia publicznych środków finanso-
wych. I tak w roku poprzednim dochody zrealizowano 
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w wysokości 98,54%, na które składają się dotacje 
celowe z budżetu państwa, które zrealizowano 
w wysokości ponad 99%, dotacje celowe z powiatu na 
utrzymanie biblioteki gminnej pełniącej również funkcje 
biblioteki powiatowej, którą zrealizowano w 100%. 
Najistotniejsze elementy dochodów zrealizowane 
zgodnie z planem, a mianowicie zaopatrzenie w wodę
91,69%, dochody od innych jednostek i podmiotów 
nieposiadających osobowości prawnej w wysokości 
96,39%, wpływy z podatku rolnego, od nieruchomości, 
od śr. transportu - ponad 102%, udział gminy 
w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa- 
92,36%, różne rozliczenia, subwencja oświatowa ogólna 
- ponad 100%. Znacznie wzrosła realizacja dochodów 
w dziale gospodarki komunalnej w zakresie opłat za 
ścieki łącznie na kwotę 366 310 zł, co stanowi 128% 
w stosunku do planu. Wydatki zrealizowano w wysokości 
94,04%. W tym miejscu należy wspomnieć o wydatkach 
z zakresu administracji publicznej zrealizowanych 
w ponad 90%. Wydatki majątkowe zrealizowane 
w ponad 94,4%. Wcześniej było już wspomniane, rok 
2009 był również dobrym dla inwestycji. Udało się
wygenerować środki na zadania, które wstępnie nie 
pojawiały się w planie inwestycyjnym. W porównaniu do 
planu zmalała obsługa długu publicznego; wydatki były
mniejsze ze względu na niezaciągnięcie kredytów na 
początku roku i zrealizowano je w wysokości 70,57%. 
W roku poprzednim spłacono kredyty długoterminowe 
w wysokości 2 810 802 zł, jak również zaciągnięto 
kredyt 2 600 000 zł.
Na koniec wystąpienia składam szczególne 
podziękowania Wójtowi Gminy, Sekretarzowi Gminy, 
Skarbnikowi i wszystkim pracownikom samorządu za 
udany rok finansowy dla portfela gminnego, za 
wypracowanie nadwyżki budżetowej. A biorąc pod 
uwagę wszystkie inne dochody, przychody, rozchody 
i wydatki - to 1 mln 104 tys. zł. Dziękuję wszystkim 
radnym za to, że w większości uchwały w roku ubiegłym 
przebiegały jednomyślnie. 
 

Paweł Bąkowski - Przewodniczący Komisji 
Budżetu, Finansów, Założeń i Planów Gospodarczych 
oraz Porządku Publicznego 
 

Na zakończenie głos zabrał Przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej Dariusz Jaśkiewicz: W dniu 
24 marca 2010 r. odbyło się spotkanie Komisji 
Rewizyjnej w sprawie absolutorium. Na podstawie art. 
18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym, Komisja Rewizyjna w składzie: Dariusz 
Jaśkiewicz - przewodniczący, członkowie: Jarosław 
Kłysz, Wojciech Pokojowy, rozpatrując sprawozdanie 
roczne z wykonania budżetu gminy Opatówek za 2009 
rok, analizowała i badała dane z uchwałą nr 142/09 
z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu 
gminy Opatówek za 2009 rok z uwzględnieniem zmian 
wprowadzonych w ciągu roku budżetowego uchwałami 
Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy. Plan 
dochodów na 2009 rok wyniósł 24 766 348 zł,
zrealizowano go na kwotę 24 404 021,36 zł, co stanowi 
98,54%. Plan wydatków na 2009 rok wyniósł
25 870 636 zł, zrealizowano go na kwotę
24 329 682,24 zł, co stanowi 94,04%. Komisja 
przeanalizowała dochody i wydatki w poszczególnych 
działach na podstawie sprawozdań budżetowych. 
W związku z tym komisja pozytywnie ocenia wykonanie 

budżetu gminy Opatówek za 2009 rok i wnioskuje 
o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Opatówek za 
2009 rok. 
 

Dariusz Jaśkiewicz 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
 

Rada Gminy Opatówek, po wysłuchaniu 
sprawozdania i opinii, jednogłośnie podjęła uchwałę 
udzielając Wójtowi Gminy absolutorium za 2009 rok. 
 

Kolejnym punktem porządku sesji było
zatwierdzenie w drodze uchwały zmian w budżecie 
gminy na 2010 rok, polegających na wprowadzeniu do 
planu wydatków Gminnego Ośrodka Kultury kwot 
przeznaczonych na realizację programów unijnych: "Żyj 
zdrowo i sportowo" - kwota 49 814 zł oraz "Dać Szansę
Młodym" - kwota 62 547 zł.

Ponadto przyjęto uchwałą nowe stawki doty-
czące zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków. Zmiana stawek za wodę i ścieki 
w wys. 5% obowiązywać będzie od 01.06.2010 r. Treść 
uchwały znajduje się na stronie www.bip.opatowek.pl 
oraz na str. 24 Wiadomości Gminnych. 

 
********** 

 
BIEŻĄCE SESJE RADY GMINY 
 

W marcu odbyła się kolejna sesja Rady Gminy 
Opatówek. Radni wysłuchali sprawozdania z działal-
ności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Opatówku za 2009 rok, przyjęli sprawozdania za 2009 
i plany pracy na 2010 rok komisji stałych Rady Gminy 
oraz uchwałą przyjęli plan pracy na 2010 rok 
i sprawozdanie za 2009 r. Komisji Rewizyjnej Rady 
Gminy. Ponadto podjęto uchwały: 
- w sprawie zmian w budżecie i budżetu gminy 

Opatówek na 2010 rok 
- w sprawie zaciągnięcia w 2010 długoterminowego 

kredytu bankowego, 
- zmieniającą Uchwałę Nr 119/04 Rady Gminy 

Opatówek z dnia 29.09.2004 r. w sprawie nadania 
Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, 

- w sprawie nadania nazw ulic we wsi Szałe - przybyły
dwie nowe ulice: Letnia i Koralowa, 

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
"Miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla terenu wzdłuż zbiornika w m. Szałe" - 
uchwała przewiduje zagospodarowanie, na wniosek 
osób fizycznych, terenów pomiędzy ul. Kaliską,
a linią brzegową zbiornika. 
W dniu 5 maja br. na krótkiej roboczej sesji, radni 

zaakceptowali w drodze uchwały zmiany w budżecie 
gminy na 2010 rok. Zmiany te podyktowane zostały
opracowaniem przez pracowników urzędu kolejnych 
wniosków o środki unijne, m.in. na: 
- budowę linii oświetlenia drogowego we wsi Szałe

(ul. Jagodowa, Wiśniowa, Zielona) 
- odnowienie bramy głównej zespołu pałacowego 

w Opatówku 
- przebudowę nawierzchni chodnika we wsi Szałe, 

ul. Działkowa 
- zagospodarowanie skweru w Opatówku, Plac 

Wolności 
 

*************************************** 
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INWESTYCJE I REMONTY 
 

Remont sali gimnastycznej w Rajsku 
Gmina Opatówek w br. uzyskała wsparcie 

finansowe na remont podłogi sportowej w sali 
gimnastycznej w Zespole Szkół w Rajsku. Wniosek, 
który został złożony do Departamentu Sportu i Turystyki 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielko-
polskiego, rozpatrzono pozytywnie, w wyniku czego 
otrzymamy dotację celową w wysokości 45 tys. złotych. 
Remont podłogi polegać będzie na całkowitej wymianie 
nawierzchni, która ze względu na duże zużycie 
(budynek z lat 70-tych) nie spełnia norm sportowych 
oraz bezpieczeństwa. Wartość kosztorysowa zadania 
wynosi 92 tys. złotych. W przygotowaniu jest 
dokumentacja przetargowa. Wykonanie remontu 
planowane jest w miesiącach wakacyjnych, czyli w lipcu 
i sierpniu, tak aby na rozpoczęcie nowego roku 
szkolnego 2010/2011, sala była gotowa. 
 
Wymiana pokrycia dachowego w SP Opatówek 

Na miesiące wakacyjne zaplanowana jest 
kompleksowa naprawa dachu na budynku szkoły
podstawowej w Opatówku. Ogłoszony został przetarg na 
wykonanie prac. Aktualnie toczy się postępowanie 
mające na celu wyłonienie wykonawcy spośród 
6 wykonawców, którzy złożyli swoje oferty. 
Zakres prac obejmować będzie wymianę pokrycia dachu 
o pow. 1879 m2, w tym: 
- rozbiórka istniejącego pokrycia dachu z dachówki 

ceramicznej karpiówki, 
- rozbiórka ołacenia dachu z przeznaczeniem 

częściowym łat do ponownego montażu, 
- rozbiórka obróbek blacharskich, rynien i rur 

spustowych z blachy stalowej ocynkowanej, 
- oczyszczenie powierzchni elementów drewnianych 

więźby dachowej z kurzu i innych zanieczyszczeń,
- odgrzybienie i impregnacja drewna konstrukcyjnego 

środkami owadobójczymi, przeciwgrzybiczymi, 
przeciwpleśniowymi oraz przeciwogniowymi, 

- przemurowanie ponad dachem istniejących 
kominów, uzupełnienie kominów wentylacyjnych 
w przestrzeni strychowej z wyprowadzeniem ponad 
połać dachu, 

- zamontowanie folii wysokoparoprzepuszczalnej 
wstępnego krycia pod pokrycie dachówką,

- wykonanie pokrycia dachu blachodachówką kolor 
czerwony, ceglasty, połysk, 

- zamontowanie wyłazów, 
- wykonanie obróbek blacharskich z blachy stalowej 

ocynkowanej, powlekanej w kolorze czerwonym, 
ceglastym przy kominach, w koszach, pasów 
nadrynnowych i czapek kominowych, 

- wykonanie i montaż rynien i rur spustowych z blachy 
ocynkowanej, powlekanej w kolorze czerwonym 
ceglastym, 

- roboty towarzyszące (m.in.: demontaż instalacji 
odgromowej, przemurowanie uszkodzonych komi-
nów, wymiana, uzupełnienie i wykonanie tynków 
cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad 
połacią dachu, malowanie tynków kominów, wyko-
nanie nowej instalacji odgromowej itp.). 

Tablica informacyjna 
W środę, 26 maja br. na wysepce przystankowej 

w centrum Opatówka została ustawiona tablica 

informacyjno-reklamowa. Znalazła na niej miejsce mapa 
gminy i mapka sytuacyjna Opatówka oraz kilka 
kolorowych zdjęć z różnych ciekawych zakątków naszej 
gminy. Wykonanie tej tablicy możliwe było tylko dzięki 
przedsiębiorcom z naszej gminy - i nie tylko - bowiem to 
oni, w zamian za umieszczenie reklam sfinansowali jej 
powstanie i ustawienie. Wszystkim, którzy zdecydowali 
się na tę formę reklamy, a przez to przyczynili się
bezpośrednio do promocji gminy Opatówek serdecznie 
dziękujemy. 
 
Remonty dróg 

Miesiąc maj to dni o nieprzychylnej pogodzie - 
liczne ulewne deszcze sprawiły konieczność zwięk-
szenia nakładów na bieżące utrzymanie dróg, chodni-
ków. Na bieżąco wykonywane były liczne naprawy, 
w najbliższym czasie pracami remontowymi obejmiemy 
kolejne odcinki. 
Dziękujemy wszystkim - szczególnie strażakom - za 
pomoc w walce z żywiołem i usuwaniu jego skutków. 
 

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

WNIOSKI 
O POMOC FINANSOWĄ DLA GMINY 

 
Kwiecień i maj tego roku to kolejne miesiące 

przygotowań do nowych zadań inwestycyjnych i remon-
tów planowanych do zrealizowania w gminie Opatówek. 
W tym czasie przygotowane i złożone zostały kolejne 
wnioski o dofinansowanie następujących zadań ze 
źródeł zewnętrznych: 
 
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 młodzieży zagrożonej 
wykluczeniem społecznym poprzez pracę z pracownikami socjalnymi, 
psychologiem, pedagogiem, 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 
 
Projekt "Żyj zdrowo i sportowo" 

W maju br. kontynuujemy realizację projektu 
konkursowego "Żyj zdrowo i sportowo", na realizację
którego pozyskano środki finansowe w wysokości 
49 814,00 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Głównym celem projektu jest integracja poprzez 
zagospodarowanie czasu wolnego i organizację zajęć 
sportowych dzieci i młodzieży z gminy Opatówek. 
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50 uczestników projektu (15 dziewcząt i 35 chłopców) 
uczestniczy w warsztatach sportowo - rekreacyjnych 
w zakresie nauki gry w tenisa stołowego. Jest to 
młodzież ucząca się - nieaktywna zawodowo w wieku 
15 - 25 lat. W ramach projektu przewidziane są również
grupowe spotkania z pedagogiem, których celem jest 
wyuczenie lepszego radzenia sobie ze stresem 
i przykrymi sytuacjami, poznanie swoich mocnych 
i słabych stron. Zajęcia w ramach projektu odbywają się
w salach OSP Opatówek, Chełmce, Tłokinia Wielka, 
Rajsko, Cienia Druga i Michałów Drugi. W ramach 
projektu zostaną zakupione stoły do gry w tenisa 
stołowego wraz z wyposażeniem. 

Całość realizacji projektu zostanie zakończona 
Integracyjnym Gminnym Turniejem w Tenisie Stołowym, 
który odbędzie się w Opatówku. W turnieju będą mogli 
wziąć udział nie tylko uczestnicy projektu, ale też chętna 
młodzież z terenu całej gminy. 

W trakcie realizacji projektu zamierzono 
realizację takich celów jak: podniesienie przynależności 
do lokalnego środowiska społecznego, zagospodarowa-
nie czasu wolnego dzieci i młodzieży z wykwalifikowaną
kadrą, organizowanie zajęć rozwijających zaintereso-
wania i zdolności w zakresie gry w tenisa stołowego, 
wzmocnienie wartości i zaufania we własne siły, 
zwiększenie zdolności komunikacyjnych dzieci i mło-
dzieży, podniesienie samooceny uczestników projektu, 
wykorzystanie ich silnych stron i potencjału, zwiększenie 
poziomu wiedzy w zakresie tenisa stołowego, 
zainteresowanie aktywnością sportową i społeczną,
rozwijanie umiejętności intrapsychicznych i sposobu 
radzenia sobie z takimi uczuciami jak: złość, agresja, 
wściekłość, zdenerwowanie. 
 
Odnowienie i rekonstrukcja mostku żelaznego 
w parku dworskim w Opatówku 

Gmina Opatówek wystąpiła do Urzędu 
Marszałkowskiego w Poznaniu z wnioskiem o dofinanso-
wanie prac polegających na odnowieniu mostku 
żelaznego w parku w Opatówku wraz z rekonstrukcją
poręczy. Dobra leżące wokół Opatówka wraz z zabyt-
kowym dworskim parkiem należały do gen. Józefa 
Zajączka. Mostek jest elementem założenia parkowego 
w stylu angielskim. Powstał w 1824 roku jako kładka dla 
pieszych przez sztuczną fosę, która wcześniej od strony 
południowej otaczała dawny pałac. Celem prac jest 
ochrona zabytku przed zniszczeniem i korozją oraz 
rekonstrukcja w jego pierwotnym wyglądzie (rekon-
strukcja żelaznych, ozdobnych poręczy). Będzie to 
pierwszy etap rewitalizacji dawnego założenia parko-
wego w stylu angielskim. Kwota pozyskana to 20 000 zł.

Rewaloryzacja parku w Opatówku 
W najbliższym czasie przewidziane jest 

wykonanie pierwszych prac związanych z rewaloryzacją
zabytkowego parku w Opatówku na kwotę 20 000 zł.
Projekt przewiduje wykonanie m.in. następujących prac: 
- inwentaryzację dendrologiczną drzewostanu z na-

niesieniem na mapie i opisem stanu sanitarnego 
- wykonanie projektu szaty roślinnej obejmującej 

nasadzenia drzew, krzewów ozdobnych oraz roślin 
runa parkowego 

- opracowanie układu alejek parkowych 
- wykonanie kosztorysu 

- opracowanie rysu historycznego z wytycznymi kon-
serwatorskimi 

- sporządzenie dokumentacji fotograficznej. 
 
Oświetlenie drogowe 

W ostatnich dniach złożony został wniosek na 
budowę linii oświetlenia drogowego w m. Szałe
ul. Wiśniowa, Jagodowa, Zielona. W konsekwencji 
nastąpi poprawa bezpieczeństwa ruchu, zwłaszcza 
pieszego, oraz stanu estetyki przestrzeni. Zakładamy, że
oświetlenie zapewni dobrą widoczność dla ruchu 
pojazdów oraz zwiększy bezpieczeństwo ich i innych 
uzytkowników ruchu. Kwota projektu 94 240,94 zł, kwota 
dofinansowania 57 935,00 zł.

Odnowienie bramy pałacowej 
W maju złożony został wniosek na 

dofinansowanie prac związanych z odnowieniem bramy 
głównej dawnego Zespołu Pałacowego w Opatówku. 
Celem projektu jest odrestaurowanie i pełna 
konserwacja techniczna istniejącej bramy głównej. 
Projekt zakłada pełną konserwację techniczną
i estetyczną obiektu. Z uwagi na brak dokumentacji 
archiwalnej nie będą rekonstruowane wrota bramy. 
Elementy wykonane z żelaza oraz odlewy żeliwne po 
usunięciu powłok oraz korozji zostaną pokryte farbą
ochronną w kolorystyce zbliżonej do obecnej. Biały kolor 
aplikacji żeliwnych zastąpiony zostanie kolorem złotym. 
Kwota projektu 26 428,00 zł, kwota dofinansowania 
18 499,60 zł

Oznakowanie gminy Opatówek 
Również w ostatnim okresie (maj) został złożony 

wniosek na wykonanie oznakowania miejscowości na 
terenie gminy Opatówek. Projekt ma na celu poprawę
oznakowania ulic miejscowości na terenie Opatówka, 
Zdun, Tłokini Kościelnej i Szałego. Realizacja 
powyższego zadania przyczyni się do ułatwienia życia 
codziennego mieszkańców, poprawy estetki wsi i pod-
niesienia standardu życia mieszkańców oraz zachęci 
liczniejszych turystów do odpoczynku. Ułatwi to 
znajdowanie właściwego adresu i dojazdu, co jest 
szczególnie niezbędne w przypadku służb publicznych, 
np. konieczności udzielenia szybkiej pomocy przez 
pogotowie ratunkowe i straż pożarną. Rzucające się w
oczy tablice będą doskonale spełniały rolę informatorów 
dla osób z poza miejscowości. Kwota projektu 
42 748,80 zł, kwota dofinansowania 24 528,00 zł.

Szkolenia i współpraca 
Gminny Ośrodek Kultury w Opatówku poprzez 

Stowarzyszenie LGD 7 "Kraina Nocy i Dni" złożył
wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych 
działania ph. "Szkolenie i wymiana doświadczeń
gospodyń wiejskich". Celem złożenia wniosku jest 
pozyskanie środków na działania kół gospodyń
wiejskich, które to działania promować będą region, 
tradycje, walory kulturowe i historyczne. Kwota projektu 
18 431 zł, kwota dofinansowania 12 900 zł.
Kolejny wniosek o pozyskanie środków z zewnątrz 
złożony został na dofinansowanie zakupu strojów 
ludowych dla zespołu śpiewaczego "Opatowianie". 
Jednocześnie z pozyskanych środków wydany zostanie 
folder promujący nasz region oraz widokówki promujące 
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zespół "Opatowianie". Kwota projektu 9 294 zł, kwota 
dofinansowania 6 490 zł.

Projekty unijne biblioteki 
W ramach unijnego Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Gminna 
Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku 
zgłosiła za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania 
"LGD-7 Kraina Nocy i Dni" wnioski o przyznanie pomocy 
finansowej na realizację 2 projektów. 
Jeden z projektów pt. "Wymiana posadzki w zabytkowej 
bramie wejściowej Gminnej Biblioteki Publicznej 
im. Braci Gillerów w Opatówku" zakłada wymianę
zniszczonej cementowej posadzki na posadzkę z kostki 
granitowej w bramie, przez którą przechodzą wszyscy 
użytkownicy biblioteki. Nierówna, pełna dziur posadzka 
szpeci piękną bramę, którą można byłoby wykorzystać
na działalność wystawową biblioteki. Kwota projektu 
14 805,99 zł, kwota dofinansowania 8 500 zł.

Drugi projekt p.t. "W kręgu "Miasteczka Róży
Wiatrów" przewiduje przybliżenie mieszkańcom gminy 
jej bogatej historii i teraźniejszości poprzez organizację
wycieczek rowerowych po gminie i wydanie popularnego 
wydawnictwa informacyjnego p.t. "W kręgu "Miasteczka 
Róży Wiatrów" pokazującego historię gminy Opatówek, 
jej dzień dzisiejszy oraz poszczególne miejscowości 
gminy. Wydawnictwo takie jest poszukiwane przez 
młodzież, miłośników Opatówka oraz regionalistów. 
Będzie służyło także jako informacja dla gości 
odwiedzających Opatówek, a dzięki tłumaczeniom na 
języki obce również dla gości z zagranicy. Kwota 
projektu 18 054,34 zł, kwota dofinansowania 10 900 zł.

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

WIOSENNE TARGI 
"PAMIĘTAJCIE O OGRODACH..." 

 

W dniach 24 i 25 kwietnia na terenach Zespołu
Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku, odbyły się
kolejne, XIII Wiosenne Targi Ogrodniczo - Rolnicze 
i Działkowe "Pamiętajcie o Ogrodach...". Tradycyjnie 
organizatorami targów byli: Zespół Szkół im. St. 
Mikołajczyka w Opatówku, Starostwo Powiatowe 
w Kaliszu oraz Urząd Gminy w Opatówku. 
 

Otwarcia targów dokonał wicestarosta kaliski 
Andrzej Dolny oraz Marek Janiak, dyrektor Zespołu

Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku. Na targi 
przybyli parlamentarzyści, przedstawiciele urzędu 
marszałkowskiego, władze powiatu, gminy Opatówek 
oraz radni. 
 

Około 150 wystawców z całego kraju 
zaprezentowało swoją ofertę z branży rolniczej 
i ogrodniczej na dwudniowych targach. Swoje stoisko 
wystawiły także szkoły ogrodnicze z Holandii, które stale 
współpracują ze szkołą w Opatówku. Równocześnie 
z targami odbyły się Dni Otwartych Drzwi Szkoły, Rajd 
Ogrodnika, seminaria naukowe, prezentacje gmin 
powiatu kaliskiego. 

 

Swoje promocyjne stoisko wystawił powiat 
kaliski i gmina Opatówek. Największym powodzeniem 
cieszyły się sadzonki kwiatów do ogródków, 
balkonowych skrzynek, wszelkiego rodzaju iglaki 
i drzewka ozdobne, drzewka i krzewy owocowe, 
wyposażenie oczek wodnych, rośliny pokojowe, a także
meble, altany, wyposażenie rekreacyjne i ozdoby do 
naszych ogrodów. Dopełnieniem oferty były stoiska 
handlowców wystawiających kosiarki, piły, narzędzia 
ogrodnicze, i nawozy. 
 

Dzieci oblegały stragany z zabawkami 
i słodyczami, dla zgłodniałych i spragnionych ustawiono 
stoiska gastronomiczne, gdzie szybko i smacznie można 
było się posilić. Powodzeniem cieszyła się zorganizo-
wana przez uczniów loteria fantowa, z której dochód 
zasilił konto szkoły. Nagrody w loterii ufundowali sami 
wystawcy i organizatorzy. 
 

Honorowy patronat na targami objął Starosta 
Kaliski Krzysztof Nosal i to on w towarzystwie Wójta 
Gminy Opatówek Sebastiana Wardęckiego oraz dyrek-
tora Marka Janiaka nagradzał laureatów konkursów 
towarzyszących targom. 
 

Tegoroczny konkurs na najciekawszą aranżację
stoiska targowego wygrała firma SAMI Sp. z o.o. 
Hurtownia Ogrodniczo - Rolnicza. Drugą nagrodę w tej 
kategorii zdobył Andrzej Bergandy - firma "Meble-Ogród-
Dom". Trzecia nagroda przyznana została firmie "Drog-
Bruk" - A. P. Szczerek. 
 

Wyróżnienia w tej kategorii przyznano: 
- PPH RECO - Remigiusz Kaźmierczak 
- CLUSIUS COLLEGE - zaprzyjaźniona szkoła

z Holandii 
- PROB - MET P.H.U.N.iT. - Mieczysław Krzywda 
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Konkurs na najlepszy produkt targowy wygrali: 
1. HULAK - Zakład Usług Metalowych Kowalstwo 

Artystyczne, nagroda za zestaw kuty ręcznie stół
z blatem ozdobnym + krzesła

2. P.P.H.U. "MOSKIT" - Marek Strzyż, nagroda za 
rozrzutnik obornika "Moskit 3" 

3. Ogrodnictwo Jarosław Pawlicki, nagroda za sosny 
i jałowce szczepione na pniu o wysokości 90 cm 

 

Wyróżnienia: 
- "Mój balkon" - Gospodarstwo Ogrodnicze Mirosław 

Pychyński, wyróżnienie za żółtą pelargonię "zonale" 
- Stowarzyszenie LGD 7 "Kraina Nocy i Dni" - 

wyróżnienie za żywność ekologiczną
- WAT - Teliga Karol - wyróżnienie za automatyczny 

system ciągłego oczyszczania kotłów, oszczędza 
paliwo i ogranicza emisję zanieczyszczeń.

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

POWIATOWO - GMINNY 
PIKNIK RODZINNY 

 
Majowy weekend stał się tradycyjnie miejscem 

rodzinnej zabawy. Po raz kolejny całe rodziny spotkały
się na placu przy Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka 
w Opatówku. Tegoroczni organizatorzy: Urząd Gminy 
w Opatówku, Starostwo Powiatowe w Kaliszu przy 
współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury, opató-
weckim Kołem Gospodyń Wiejskich, Ochotniczą Strażą 
Pożarną w Opatówku i Zespołem Szkół im. St. 
Mikołajczyka w Opatówku w ramach promowania 
rodziny i rodzinnego spędzania czasu na świeżym 
powietrzu, zaplanowali wspaniałą zabawę dla 
wszystkich - młodszych, starszych i najmłodszych 
mieszkańców powiatu. 

Komandorami pikniku byli: Sekretarz Gminy 
Opatówek Krzysztof Dziedzic oraz Artur Kijewski 
dyrektor Wydziału Oświaty i Rozwoju Powiatu. W tym 
roku patronat nad piknikiem objęli: Wójt Gminy 
Opatówek Sebastian Wardęcki oraz Starosta Kaliski 
Krzysztof Nosal, nadając majówce rangę I Powiatowo - 
Gminnego Pikniku Rodzinnego. 

Dzieci zachwyciły się spektaklem Zespołu
Teatralnego "Grupa T" z Torunia, w którym aktorzy 
aktywnie włączyli widzów w akcję i przygody bajkowych 
bohaterów, poruszając przy tym problem ekologii, 
ochrony zwierząt i dzikiej przyrody oraz zdrowego stylu 

życia. Aktorzy w przystępny, zrozumiały sposób 
przekazali dzieciom wiedzę związaną z zanieczysz-
czeniem środowiska i segregowaniem śmieci. Dla 
odprężenia aktorzy zaprosili dzieci do fizycznego 
wysiłku, a były to: walki zapaśników sumo, wyścig 

"syjamskie trojaczki" i wyścig do czarodziejskiego kufra, 
z którego wyczarować można było fantazyjne 
przebrania. Z myślą o dzieciach w różnym wieku, na 
terenie pikniku rozstawiono najróżniejsze zabawki - 
dmuchane zamki, zjeżdżalnie, samochodziki, stragany 
z zabawkami i słodyczami. Dzieci miały możliwość 
usiąść za kierownicą oraz obejrzeć prawdziwy wóz 
strażacki, a także samochód ciężarowy marki Volvo. 
Stąd na boisku co jakiś czas rozbrzmiewały sygnały
klaksonów i syren. 

Na scenie zaprezentowali się młodzi 
wykonawcy, m.in. finaliści Międzygminnego Festiwalu 
Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej: Gabrysia Michalak 
i Dominik Niklas ze Szkoły Podstawowej w Opatówku, 
duet Angelika Filipiak i Patryk Olejniczak z Gimnazjum 
w Opatówku, Natalia Mikołajczyk z Zespołu Szkół
w Rajsku. Układy tańca nowoczesnego pokazały grupy 
taneczne z Gminnego Ośrodka Kultury - laureaci wielu 
konkursów i przeglądów tanecznych: "CDN Mini", "CDN 
Mini 2", "CDN Mix". 

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Opatówku 
przygotowały dla zgłodniałych stół pełen smakołyków, 
z których największym powodzeniem cieszył się chleb 
ze smalcem. W trakcie festynu rozstrzygnięto i wręczono 
nagrody dla najszybszego gołębia pocztowego w locie 
na dystansie 116 km na trasie Góra - Opatówek 
zorganizowanego przez Sekcję Opatówek Polskiego 
Związku Hodowców Gołębi Pocztowych. Konkurs 
wygrała gołębica należąca do Marka Jankowskiego, 
a nagrodę wręczył Starosta Kaliski Krzysztof Nosal 
i Sekretarz Gminy Opatówek Krzysztof Dziedzic. 

Dzięki sponsorom organizatorzy zapewnili 
słodycze, napoje i inne upominki dla wszystkich 
uczestników gier, zabaw i konkursów. Było też wspólne 
ognisko i pieczenie kiełbasek, a wieczorem do tańca 
zagrał zespół ICE BAND z Opatówka. Organizatorzy 
dziękują serdecznie sponsorom tegorocznego pikniku: 
 

- Jutrzenka Colian SA 
- COCA COLA HBC Polska Sp. z o.o. 
- Kowalstwo Artystyczne "HULAK" 
- Firma Transportowa "Andrzejak Karol" 
 

*************************************** 
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POWIATOWE 
SPOTKANIE SENIORÓW 

 

12 maja br. w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Opatówku odbyło się Powiatowe Spotkanie Seniorów 
i Osób Samotnych. Przyjechało ok. 130 osób, w tym 90 
podopiecznych gminnych ośrodków pomocy społecznej 
z całego powiatu oraz sponsorzy, władze gmin i powiatu, 
członkowie Stowarzyszenia Ludzi Dobrej Woli Ziemi 
Kaliskiej. 

Gości powitał starosta kaliski Krzysztof Nosal 
oraz gospodarz gminy Opatówek wójt Sebastian 
Wardęcki. Każdy z podopiecznych otrzymał paczki 
żywnościowe, w których były m.in. cukier, makarony, 
kasza, mleko, konserwy. Jest to żywność unijna 
pozyskana przez Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli 
Ziemi Kaliskiej dzięki współpracy z Bankiem Żywności 
w Koninie. Artykuły te - z żywności unijnej - będą
sukcesywnie trafiać do podopiecznych ośrodków 
pomocy w powiecie kaliskim. 

Przy wspólnych rozmowach i skromnym posiłku 
przygotowanym przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
w Opatówku, seniorzy obejrzeli program artystyczny 
przygotowany przez opatówecką grupę taneczną "CDN 
Mix". W piosenkach zaprezentowała się Gabriela 
Michalak - finalistka Festiwalu Piosenki Dziecięcej 
i Młodzieżowej, a także Angelika Filipiak i Patryk 
Olejniczak z Gimnazjum w Opatówku. Panie: Daniela 
Miś i Maria Pawelec, zaprezentowały krótki spektakl 
pt. "Przeminęły młode lata". 

Organizatorem spotkania było Starostwo 
Powiatowe w Kaliszu, Gmina Opatówek, Gminny 
Ośrodek Kultury w Opatówku i Stowarzyszenie Ludzi 
Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej. 
 

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

DZIEŃ STRAŻAKA 
 

Kilkuset strażaków z powiatu kaliskiego spotkało
się 2 maja w Koźminku na Powiatowym Święcie 
Strażaka. 

Delegacja straży pożarnych z gminy Opatówek 
pojechała w niedzielę, 2 maja br. do Koźminka, by 
w towarzystwie przedstawicieli druhów strażaków 
z całego powiatu kaliskiego uczcić dzień św. Floriana, 
patrona straży. Obchody powiatowego dnia strażaka 
rozpoczęły się o godzinie 1300 przemarszem uczestników 
w mundurach i pocztów sztandarowych. Do Koźminka 

przybyło kilkuset strażaków z powiatu kaliskiego oraz 
delegacja z Niemiec. 

Dowódcą niedzielnej uroczystości był druh 
Dariusz Pietrzak. Po mszy świętej odbyło się
przegrupowanie pododdziałów i wciągnięcie flagi 
państwowej na maszt. Wójt Gminy Koźminek Andrzej 
Miklas oficjalnie otworzył uroczystości, a referat 
okolicznościowy wygłosił dh Wacław Skotowski. 
Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego woj. 
Wielkopolskiego Zarządu OSP RP dh Wacław 
Skotowski poinformował również, że OSP Pólko z gminy 
Żelazków zostało najlepszą strażą 2009 roku na terenie 
województwa wielkopolskiego. 

Podczas uroczystości, na wniosek Zarządu 
Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Kaliszu, 
Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP 
w Warszawie nadało Złote Odznaki Związku, Złote, 
Srebrne i Brązowe Medale "Za Zasługi dla Pożarnictwa" 
druhom i działaczom z terenu powiatu kaliskiego. 

Natomiast 9 maja, po raz pierwszy w historii 
Oddziału Wojewódzkiego, Wielkopolski Dzień Strażaka 
2010 uroczyście obchodzono nie w Poznaniu, lecz 
w kompleksie pałacowo-parkowym w Gołuchowie. 
Obecna tam była także delegacja z gminy Opatówek. 

Podczas uroczystości przyznano 121 odznak, 
medali i awansów. Miło nam przekazać, że dh Mariusz 
Małoburski z OSP w Opatówku otrzymał nominację do 

tytułu "Wielkopolski Strażak Roku 2009". Odbyło się
również uroczyste przekazanie pięciu Ochotniczym 
Strażom Pożarnym ciężkich samochodów ratowniczo-
gaśniczych, współfinansowanych przez Unię Europejską
oraz środki samorządów gminnych. 
 

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

SPOTKANIE PO LATACH 
 

"Ludzie, ludzie jak ten czas leci 
to nie do wiary wprost. 
Tak niedawno jeszcze dzieci, 
a już się srebrzy włos." 
(pios. Jerzy Połomski) 
 

Ta refleksja towarzyszyła byłym uczennicom 
i uczniom Szkoły Podstawowej w Opatówku, którzy 
ukończyli 7 klasę w 1962 roku. Spotkanie "Po latach" 
miało miejsce w Gminnym Ośrodku Kultury. W dawnym 
kinie "Jutrzenka", z którym biesiadujący mają najwięcej 
wspomnień i chwil do zadumy. Można by zadać sobie 
pytanie: po co to? Odpowiedzi mogą być różne. Jedno 
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jest pewne i wszyscy byli zgodni co do tego, że takie 
spotkanie powinno się odbyć, bowiem od wielu lat 
w luźnych rozmowach i przypadkowych spotkaniach 
wola ta była okazywana. 

Od lewej, w pierwszym rzędzie od góry stoją:
Włodzimierz Sowa, Romuald Drobnik, Henryk Bączak, 
Ryszard Grzesiak, Wojciech Świątczak, Ryszard 
Kuśmierczak. 
 

W drugim rzędzie od góry stoją:
Wojciech Frankiewicz, Jerzy Muszalski, Hubert Kwinta, 
Ryszard Pogorzelec, Andrzej Michalski, Kazimierz 
Napadłek, Zygmunt Napadłek, Lucyna Pogorzelec, 
Henryk Szymczak. 
 

W trzecim rzędzie od góry stoją:
Jadwiga Kowalkiewicz, Maria Żurawska, Sabina Bączak, 
Zenobia Adamkiewicz, Stefania Salamon, Zofia 
Żurawska, Jerzy Cichy, Jadwiga Mazurkiewicz, Krystyna 
Dziedzic, Anna Kopytko, Maria Mularczyk, Jadwiga 
Stolarczyk, Eugenia Kliber, Julia Matysiak, Eugenia 
Sowa. 
 

W czwartym rzędzie od góry siedzą:
Teresa Naszyńska, Maria Rogozińska, Elżbieta 
Różańska, - p. Teresa Jaśkiewicz, p. Zdzisław 
Bąkowski, p. Irena Rożnowska, p. Krystyna Antczak- 
Janina Banasiak, Maria Górczyńska. 
 

W piątym rzędzie od góry:
Grażyna Imirowicz, Stefania Lindner, Danuta Nurek, 
Krystyna Stolarczyk, Wiesława Łakomiak, Maria 
Pogorzelec, Tadeusz Tomaszewski oraz Jerzy 
Olejniczak. 
 

Siódmą klasę z naszego rocznika (1948) 
ukończyło 111 osób. Nasz rocznik był liczny. Wg list 
ewidencyjnych "Dzienników lekcyjnych" do klasy "A" 
uczęszczało 40, do klasy "B" uczęszczało 32 i do klasy 
"C" 39 uczennic i uczniów. W spotkaniu wzięło udział 43 
absolwentów i 4 nauczycieli. Wśród nauczycieli Pani 
Teresa Jaśkiewicz i Pan Zdzisław Bąkowski - to 
wychowawcy klasy "C". Panie Irena Rożnowska 
i Krystyna Antczak - to najdłużej uczący nas nauczyciele. 

Miło jest być wśród żywych, ale pamiętać należy
o tych co odeszli. Nie było wśród nas: wychowawców 
klasy "A" - p. Jadwigi Adamczewskiej, p. Wiesławy 
Sieradzkiej, p. Marii Wiewiórkowskiej, wychowawców 
klasy "B" - p. Kazimierza Kowalkiewicza, p. Ireny Kliber, 
koleżanek i kolegów z klasy "A": Krysi Jabłońskiej, 
Marylki Bąk, Wojtka Gieszczyńskiego, Jadzi Lingockiej, 

Wojtka Lazarka, Mirka Nawrota, Gienka Sobieraja, 
Kazia Stawieraja, Ali Wange, Mariana Marciniaka, Zdzisi 
Olejniczak, koleżanek i kolegów z klasy "B": Władka 
Antczaka, Iwonki Gieszczyńskiej, Heńka Hadasia, Janka 
Pracowitego, Heńka Paprzyckiego, Grażynki Sztrajt, 
Stasia Wochlika, koleżanek i kolegów z klasy "C": 
Mietka Miluśkiego, Stasia Michalaka, Wojtka 
Pogorzelca, Romka Stefaniaka, Gienka Wojcieszaka, 
Basi Dogielskiej. Symboliczną wiązankę dla wszystkich, 
bez względu na jakich cmentarzach spoczywają,
złożyliśmy pod krzyżem na środku cmentarza 
w Opatówku. 

To spotkanie to także wyraz, jak zostaliśmy 
wychowani przez rodziców. To hołd dla naszych 
nauczycieli, wychowawców, którzy swoją mozolną pracą
kształtowali nasze umysły i charaktery. Kończąc 7 klasę
mieliśmy po 14 lat, dziś znacznie więcej. Dla osób 
patrzących z boku nasze spotkanie "Po latach" może
wydawać się dziwne, ale nie dla nas. Odżyły dawne 
chwile, dawne przeżycia i wspomnienia. Pogłębiły się
więzi koleżeńskie, których w dzisiejszych czasach jest 
mniej, a niekiedy brakuje. Ba, zdecydowano, że teraz 
powinniśmy spotykać się częściej, nawet co rok. 

Pechowcem okazał się Stefan Glapa, który nie 
dojechał z uwagi na awarię samochodu pod Łodzią.
Mimo nawału obowiązków tego dnia przybył do nas Wójt 
Gminy Sebastian Wardęcki. Miło było słyszeć z jego 
wypowiedzi szacunek dla naszego pokolenia, które 
stopniowo schodząc z firmamentu życia zawodowego 
nie szczędzi sił dla dobra gminy Opatówek. Obecność 
wójta na spotkaniu, choć krótka, to wg nas przekonanie, 
że mamy godnych następców w sterowaniu życiem 
społeczno-gospodarczym naszych mieszkańców. Mamy 
świadomość, że część naszych koleżanek i kolegów nie 
przyszła bo chorują, a najbardziej cieszyło to, że
niektórzy choć schorowani, ale byli. 

Dziękując wszystkim, dziękując nauczycielom za 
udział w spotkaniu mówimy "Do zobaczenia"! 
 

Organizatorzy: 
Andrzej Michalski, Maria Mularczyk, Zenobia Adamkiewicz, Maria 
Rogozińska, Krystyna Stolarczyk, Zofia Żurawska, Jadwiga Plota, 
Elżbieta Różańska, Wiesława Łakomiak, Krystyna Szychta. 
 

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

''NIEBIESKA LINIA'' 
POMAGA OFIAROM PRZEMOCY 

 

Doświadczasz przemocy domowej i szukasz 
wsparcia w trudnej sytuacji? Jesteś świadkiem 
rodzinnego dramatu i chcesz pomóc ofiarom? Wystarczy 
wybrać numer 801 120 002 (płatny pierwszy impuls), by 
skontaktować się z psychologami i prawnikami. 
Konsultanci Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar 
Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" codziennie 
pomagają w zmianie życia każdemu, kto chce uwolnić
się od przemocy. 

"Niebieska Linia" już od 15 lat działa na zlecenie 
Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. Każdy przypadek traktowany jest 
indywidualnie - mówi Katarzyna Łukowska, wicedyrektor 
Agencji. Z pomocy specjalistów dyżurujących przy 
telefonie korzysta ponad 10 tys. osób rocznie. 
Konsultanci telefoniczni "Niebieskiej Linii" udzielili do tej 
pory 150 tysięcy porad. 
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Żyjąc w stanie chronicznego napięcia, lęku 
i poniżania, osoba doznająca przemocy bardzo długo 
podejmuje decyzję o poszukiwaniu pomocy dla siebie 
i dzieci. Zwykle decyduje się na to po ostrej przemocy 
skierowanej na nią samą lub na dziecko. 
 

Według badań co trzeci Polak (36%) przyznaje, 
że przynajmniej raz doświadczył którejkolwiek z form 
przemocy. Nieco mniej, bo 30% badanych, doświad-
czyło przemocy więcej niż raz, natomiast co dziewiąty 
(11%) doświadczał jej wielokrotnie (TNS OBOP 2007 r. 
na zlecenie Ministerstwa Pracy  i Polityki Społecznej). 
Bardzo trudno pokonać wstyd i powiedzieć: potrzebuję
pomocy - mówi Wanda Paszkiewicz, psycholog 
i szefowa "Niebieskiej Linii". Jesteśmy po to, by podać
rękę ludziom, którym zawalił się świat, pokazujemy, że
można uwolnić się od przemocy, odzyskać godność 
i powiedzieć jasno: za przemoc odpowiada ten, kto 
krzywdzi, a nie ofiara. 
 

Badanie przeprowadzone przez Państwową
Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w 2008 roku wykazało, że zdecydowana większość 
(ponad 89%) przypadków zaobserwowanej przemocy 
w rodzinie miała związek z alkoholem. Pomaganie 
ofiarom przemocy to element systemu rozwiązywania 
problemów alkoholowych i rzeczywistego wspierania 
rodzin w kryzysie - mówi Katarzyna Łukowska. 
Zachęcamy samorządy lokalne do tworzenia własnych 
działań pomocowych. Gminy tworzą punkty konsulta-
cyjne, ośrodki interwencji kryzysowej i specjalistyczne 
ośrodki dla ofiar przemocy. Często pracownicy 
"Niebieskiej Linii" wskazują dzwoniącym do nas osobom 
właśnie takie placówki położone najbliżej miejsca 
zamieszkania - dodaje Wanda Paszkiewicz. 
 

W kontakcie z osobami doświadczającymi 
przemocy bardzo ważne jest psychologiczne wsparcie. 
Nasi psychologowie życzliwie z Tobą porozmawiają
i pomogą ustalić najlepsze możliwe dla Ciebie 
rozwiązanie - mówi szefowa "Niebieskiej Linii". Z jakimi 
jeszcze problemami zwracają się klienci "Niebieskiej 
Linii"? Poszukują również informacji prawnych. Często 
złożonych sytuacji rodzinnych nie da się rozwiązać bez 
uruchomienia procedur, takich jak: alimenty, eksmisja 
czy ograniczenie władzy rodzicielskiej. 
 

W gminie Opatówek ofiary przemocy mogą
zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Opatówku przy Placu Wolności 14. 
Gminny Koordynator ds. Przeciwdziałania Przemocy 
w rodzinie Bożena Kaczmarska starszy pracownik 
socjalny, tel. 609-334-655 lub (62) 76-18-425 (wew. 24). 
Ważne Telefony: 
 

1. Katarzyna Łukowska, Zastępca Dyrektora 
Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych - tel. (22) 532-03-20 

2. Wanda Paszkiewicz, Kierownik Ogólnopolskiego 
Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 
"Niebieska Linia" - tel. (22) 666-10-36 

3. W gminie Opatówek Przewodnicząca Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 
Małgorzata Rektor specjalista pracy socjalnej, tel. 
(62) 76-18-425 (wew. 21). 

 

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

SPOTKANIE PROFILAKTYCZNE 
DLA MŁODZIEŻY

W dniu 9 kwietnia w Hali Sportowej im. Polskich 
Olimpijczyków w Opatówku odbył się program dotyczący 
profilaktyki uzależnień ph. "Broń się, nie trać wiary". 
W realizacji programu wzięło udział 500 osób - uczniowie 
gimnazjum w Opatówku, gimnazjum w Tłokini Wielkiej 
oraz uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Opatówku wraz z nauczycielami. Zadaniem programu 
był rozwój zainteresowań w różnych formach 
działalności, nauka kreowania właściwych stosunków 
międzyludzkich oraz właściwych postaw życiowych, 
umiejętność podejmowania dobrych decyzji i wyborów 
moralnych, asertywnego mówienia "nie" oraz pomoc 
w budowaniu wiary we własną godność i wartość 
uczestników programu. 

Młodzież z dużym zainteresowaniem słuchała
słów Piotra Lubertowicza. Artysta świadom wielu 
niebezpieczeństw i pokus czyhających na młodzież,
zawarł głębokie przesłanie płynące z jego twórczości. 
Jego występ to spójne dzieło traktujące o narkomanii, 
alkoholizmie, przemocy, pościgu za pieniądzem, stresie, 
samotności i niezaradności życiowej. Podczas spotkania 
Piotr Lubertowicz mówił i śpiewał o tym, jak nałóg 
niszczy - co dla niego jest najcenniejsze - rodzinę,
pracę, wartości duchowe. Wszystkie te wiadomości 
powiązane zostały z doświadczeniami z okresu 
dzieciństwa, dorastania i pracy twórczej na scenie. 
Opowieści o doznaniach w życiu, przeplatane były
rockowymi kompozycjami. W występie współuczest-
niczył Tomasz Dzień - artysta i przyjaciel Piotra 
Lubertowicza. Uczestnicy programu wzięli udział
w wielkim przeżyciu duchowym, o głębokim podłożu
moralnym i etycznym. 
 

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

WYDARZENIA SPORTOWE 
 

Wyścig kolarski 
W dniach 22-25 kwietnia br. na terenie 

województw wielkopolskiego i łódzkiego odbył się
Jubileuszowy XXV Ogólnopolski Wyścig Szlakiem 
Bursztynowym HELLENA TOUR 2010. Wyścig 
rozpoczął się w czwartek, 22 kwietnia w Zgierzu. Trasa 
tegorocznego wyścigu wiodła m.in. przez: Poddębice, 
Opatówek, Kalisz i Stawiszyn. 
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24 kwietnia br. kolarze pojechali w drugim etapie 
XXV Wyścigu Kolarskiego Szlakiem Bursztynowym 
Hellena Tour 2010. Dokładnie o 930, spod siedziby firmy 
Hellena w Opatówku wyruszył pierwszy zawodnik 
w jeździe indywidualnej na czas. Trasa jego przejazdu 
wiodła z Opatówka przez Trojanów, Chełmce, Porwity 
i z powrotem do Opatówka. Łącznie każdy z zawodników 
miał do pokonania na tym etapie około 15 kilometrów. 
Najszybciej dystans ten pokonał Wojciech Ziółkowski 
z DHL Author, a zawodnik KTK Kalisz Piotr Kasper-
kiewicz uzyskał czwarty czas. Na trasie jechał także
Tomasz Lisowicz, kaliszanin, obecnie reprezentujący 
CCC Polsat Polkowice. Uzyskał on drugi czas tego 
odcinka. Dziewiątą lokatę wywalczył Kornel Sójka z KTK 
Kalisz. 

25 kwietnia trasa wyścigu przebiegała przez 
Tłokinię Kościelną, gdzie ok. godz. 1400 przy sklepie GS 
rozegrana została lotna premia o nagrodę Wójta Gminy 
Opatówek. Tego samego dnia, na czwartym etapie 
dodatkowo rozegrany został także wyścig w kategorii 
żaków i młodzików. 
 
Turniej piłkarski "Orlik Cup 2010" 

W słoneczny poniedziałek 26 kwietnia o godzinie 
900 został rozegrany turniej piłkarski "Wielkopolski Orlik 
Cup 2010". W każdej gminie została przeprowadzona 
1 runda eliminacyjna, dla uczniów uczęszczających do 
szkół podstawowych z rocznika 1997 i młodszych. 

Celem turnieju jest propagowanie piłki nożnej 
i wyłonienie najzdolniejszych piłkarzy, zapewnienie 
synergii z programami rządowymi: "Moje Boisko - Orlik 
2012", "Animator - Orlik 2012" oraz "Przeciwdziałania 
poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci i mło-

dzieży". Organizacja sportowych zajęć pozalekcyjnych 
kształtuje pożądane postawy życiowe zgodne z ideą fair 
play, kreuje właściwe postawy uczestników imprez 
masowych, promuje zdrowy styl życia i odżywiania oraz 
hamuje negatywne tendencje w rozwoju biologicznym 
dzieci i młodzieży. Do turnieju eliminacyjnego zgłosiły
się cztery zespoły: Zespół Szkół w Rajsku, Zespół Szkół
w Chełmcach, Zespół Szkół w Tłokini Wielkiej i Szkoła
Podstawowa w Opatówku. Zawody były rozgrywane 
systemem każdy z każdym, czas gry 2 x 10 minut + 5 
minutowa przerwa. Mecze toczyły się w szybkim tempie 
i obfitowały w ciekawe zagrania, w których mogliśmy 
zobaczyć piękne bramki w wykonaniu młodych piłkarzy. 
 

Wyniki turnieju:
1. Szkoła Podstawowa w Opatówku - 9 
2. Zespół Szkół w Rajsku - 6 
3. Zespół Szkół w Tłokini Wielkiej - 3 
4. Zespół Szkół w Chełmcach - 0 
 

Nagrody indywidualne:
Najlepszy strzelec: Kamil Świerek, 9 bramek, 
SP Opatówek 
Najlepszy bramkarz: Jakub Strzałka, ZS Rajsko 

 

Urząd Gminy zapewnił odpowiednie warunki, 
aby turniej odbył się na dobrym poziomie organiza-
cyjnym, dla wszystkich zawodników były napoje oraz 
słodycze. Statuetki i pamiątkowe dyplomy wręczał
Krzysztof Dziedzic Sekretarz Gminy Opatówek. 
Organizatorem "Wielkopolski Orlik Cup 2010" jest 
Szkolny Związek Sportowy WIELKOPOLSKA. W rundzie 
eliminacyjnej organizatorami turnieju był Urząd Gminy 
w Opatówku oraz Rafał Stępień pełniący funkcję
Animatora Orlik 2012. 
 
Finał powiatowy na rolce kolarskiej 

W niedzielę 30 maja w Jarantowie (gmina 
Blizanów) odbył się powiatowy festyn sportowo - 
rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka z udziałem dzieci ze 
szkół powiatu kaliskiego. W programie imprezy 
uwzględniono m.in. finał II Sprawdzianu Kolarskiego 
o Puchar Starosty Kaliskiego. Przypomnijmy, że od 
grudnia 2009 r. do końca kwietnia br. w każdej gminie 
odbył się I etap sprawdzianu - Mistrzostwa Gmin na 
rolce kolarskiej, w których uczestniczyło 430 dziewcząt
i chłopców z klas IV i V powiatu kaliskiego. 

Zawody finałowe - jazda indywidualna na czas - 
odbyła się na dystansie 1 kilometra z nawrotem 
w warunkach zamkniętego ruchu drogowego na drodze 
Jarantów - Kolonia Jarantów. Zawodnicy startowali 
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w odstępach czasowych 1 minuty w odwrotnej kolejności 
do zajętego miejsca w rankingu powiatu na rolce 
kolarskiej. Najlepsi otrzymali puchary i dyplomy Starosty 
Kaliskiego. Gminę Opatówek w finale reprezentowali: 
Ewa Sobczak - SP Tłokinia Wielka, Daria Śniegula - 
SP Opatówek, Monika Rajca - SP Opatówek, Kinga 
Włodarz Michałów II - SP Marchwacz, Aleksandra 
Michalak - SP Opatówek, Michał Knop - SP Opatówek, 
Bartłomiej Klepanda - SP Opatówek, Mateusz Trzecia - 
SP Opatówek. 
 

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

STYPENDIA 
DLA NAJZDOLNIEJSZYCH 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu na 
początku br. ogłosił nabór wniosków o przyznanie 
stypendiów dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych w ramach projektu p.t. "Wielkopolski 
program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdol-
nionych", współfinansowanego ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecz-
nego, Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla 
uczniów szczególnie uzdolnionych. Projekt ten realizo-
wany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki. Komisja, kierując się ogłoszonymi w konkursie 
kryteriami, oceniła łącznie 518 wniosków o przyznanie 
stypendium, co pozwoliło na wyłonienie 500 stypen-
dystów z terenu całego województwa wielkopolskiego. 
Również osiągnięcia uczniów ze szkół na terenie naszej 
gminy znalazły uznanie i 18 uczniów szkół otrzymało
stypendia. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów, a oto oni: 
1. Katarzyna Zabawa - Zespół Szkół w Rajsku 
2. Katarzyna Jach - Gimnazjum w Tłokini Wielkiej 
3. Klaudia Bach - Gimnazjum w Tłokini Wielkiej 
4. Sara Olejniczak - Gimnazjum w Tłokini Wielkiej 
5. Piotr Antoszczyk - Gimnazjum w Rajsku 
6. Agnieszka Pietrzak - Gimnazjum w Tłokini Wielkiej 
7. Waldemar Gaczyński - Gimnazjum w Rajsku 
8. Konrad Michalak - Gimnazjum im. Agatona i Stefana 

Gillerów w Opatówku 
9. Mateusz Janik - Gimnazjum w Rajsku 
10. Sylwia Marczak - Gimnazjum im. Agatona i Stefana 

Gillerów w Opatówku 
11. Michał Klepanda - Gimnazjum w Tłokini Wielkiej 
12. Karolina Majewska - Gimnazjum w Tłokini Wielkiej 
13. Aleksandra Kajdanek - Gimnazjum im. Agatona 

i Stefana Gillerów w Opatówku 
14. Kacper Zieliński - Gimnazjum im. Agatona i Stefana 

Gillerów w Opatówku 
15. Szymon Jędrzejak - Gimnazjum im. Agatona 

i Stefana Gillerów w Opatówku 
16. Piotr Kasprzak - Gimnazjum w Opatówku 
17. Michał Pawlak - Gimnazjum w Tłokini Wielkiej 
18. Dominik Wosiek - Gimnazjum w Rajsku 
 

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

WIADOMOŚCI BIBLIOTECZNE 
 

Podsumowanie konkursu fotograficznego 
W dniu 9 kwietnia br. w Gminnej Bibliotece 

Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku odbyło się
podsumowanie konkursu fotograficznego ph. "Ziemia 
Kaliska w zimowej szacie". W konkursie wzięło udział 46 

uczestników (4 dorosłych, 12 ze szkół ponad-
podstawowych i 30 ze szkół podstawowych) z Brzezin, 
Cekowa, Czajkowa, Godziesz, Iwanowic, Jankowa, 
Jastrzębnik, Kosmowa, Krowicy, Kuczowoli, Niemieckiej 
Wsi, Gostyni, Marchwacza, Michałowa, Opatówka, 
Pawłówka, Pietrzykowa, Piotrowa, Poklękowa, Porwit, 
Pośrednika, Przedzenia, Stawiszyna, Szadykierza 
i Szczytnik. Uczestnicy przysłali na konkurs łącznie 223 
fotografie. 

Komisja Konkursowa w składzie: Mariusz 
Kuleczko, Helena Filipiak, Małgorzata Judasz i Jadwiga 
Miluśka-Stasiak postanowiła przyznać następujące 
nagrody: 
- w kategorii "Dorośli, studenci" nagrodę otrzymała

Eliza Pastusiak z Godziesz Wielkich. Dodatkową
nagrodą było wydanie 2 widokówek na podstawie 
wykonanych przez nią zdjęć.

- w kategorii "Uczniowie szkół ponadpodstawowych" 
nagrody otrzymali: Michał Spychała z Kościan, 
Patrycja Witońska z Brzezin i Eliza Zielińska 
z Jankowa. 

- w kategorii "Uczniowie starszych klas szkół
podstawowych" nagrody otrzymali: Anna Różańska 
z Kosmowa, Marlena Spisz z Kuczewoli i Tobiasz 
Staszak z Pośrednika. 

- wyróżnienie otrzymał Dominik Knop z Porwit. 
Dodatkową nagrodę w formie widokówki otrzymał
Adam Nawrocki ze Stawiszyna. 

W dniu podsumowania konkursu została otwarta 
w korytarzu biblioteki wystawa fotografii konkursowych, 
którą można oglądać w godzinach pracy biblioteki od 730 
do 1800, w soboty od 800 do 1300. Wystawa będzie 
czynna do połowy czerwca. 

W bibliotece w Opatówku oraz w Centrum 
Informacji Turystycznej w Kaliszu przy ul. Zamkowej 
można nabyć widokówki wykonane na podstawie 
fotografii konkursowej, ufundowane przez Agencję
Reklamową W47 Mariusza Kuleczki. Widokówki 
przedstawiają Kościół parafialny w Godzieszach, widok 
z Borku i kościół parafialny w Tłokini Wielkiej. 
Do nabycia są także widokówki z poprzedniego 
konkursu: stawy w Lipce i park w Opatówku. Dochód ze 
sprzedaży widokówek zostanie przeznaczony na zakup 
książek dla biblioteki. 
 

Jadwiga Miluśka-Stasiak 
 
Poranki z książeczką

Jesienią 2009 roku w bibliotece im. Braci 
Gillerów w Opatówku rozpoczęły się zajęcia ph.: 
"Poranki z książeczką". Spotkania odbywają się w każdy 
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wtorek i z tygodnia na tydzień cieszą się coraz większą
popularnością wśród uczestników. A kim są uczestnicy? 
Przychodzący wiernie od ponad pół roku sympatycy 
zajęć, to dzieci w wieku od 2 do 4 lat, które nie 
uczęszczają do przedszkola. Zajęcia mają bardzo 
spontaniczny przebieg. Nawet jeśli temat jest starannie 
przygotowany to dzieci decydują o biegu wydarzeń.
Ważne jest aby nie odczuwały presji, nie bały się
i chętnie brały udział w zabawie. 

Spotkania trwają zwykle od 20 do 30 minut 
i zaczynają się od wspólnego oglądania książeczek, 
które potem są czytane i omawiane. Dzieci nazywają
kolory, kształty, przedmioty, rośliny i zwierzęta, próbują
nawet wspólnie liczyć. Czytanie książeczek zawsze 
przeplatane jest zabawą. Szczególnym powodzeniem 
cieszy się wchodzenie na drabinę a ostatnio także
"zabawa w chowanego". Dzieci, które przychodzą na 
"Poranki z książeczką" od jesieni, znakomicie 
opanowały zasady przebywania w bibliotece. Wiedzą, że
nie należy hałasować, umieją same wybrać dla siebie 
książeczki, ze swobodą poruszają się po bibliotece. 

W ostatnim czasie do stałych bywalców 
dołączają nowi uczestnicy. Na zajęcia docierają dzieci 
nie tylko z Opatówka, ale i z okolicznych wsi. Wszystkim 
maluszkom, które chętnie przychodzą do biblioteki 
nawet kiedy pogoda nie sprzyja, należy się wielkie 
uznanie. Oczywiście żadne dziecko nie wzięłoby udziału
w tym przedsięwzięciu gdyby nie zaangażowanie 
rodziców, babć i cioć, które wraz ze swymi 
podopiecznymi spieszą do biblioteki w każdy wtorek na 
godzinę 1030. Zajęcia wciąż trwają - zapraszamy również
Twoje Dziecko ! 
 

Małgorzata Matysiak 
 
Spotkanie z Wiesławem Drabikiem 

17 marca w Szkole Podstawowej w Sierzchowie 
gościł Wiesław Drabik - krakowianin, pisarz, autor wielu 
zabawnych książek dla dzieci. Najbardziej znane 
bajeczki jego autorstwa to: "Bajka o Smoku i Kraku 
i o tym jak powstał Kraków", "Awantura na podwórku", 
"Łakomczucha", "Kocie łakocie", "Mała mysz skacze 
czyli myszomania", "Jak baran zbaraniał na szkole 
przetrwania", "Nie-zły pies". Niektóre z książek 
Wiesława Drabika były prezentowane w programie 
telewizyjnym pt. "Książki z górnej półki", pokazano je 
również na Międzynarodowych Targach Książki 
w Bolonii w 2003 roku. 

Panie nauczycielki ze szkoły w Sierzchowie 
znakomicie przygotowały swoich podopiecznych do 
spotkania z autorem. Dzieci świetnie orientowały się
w tematyce bajek swojego gościa. Bez pomyłek 
odpowiadały na pytania i przygotowane zagadki. 
Chłopiec, który udzielił najwięcej poprawnych 
odpowiedzi otrzymał w nagrodę książeczkę z podpisem 
autora. Na zakończenie spotkania dzieci zaśpiewały
gościowi "Sto lat", bo był to właśnie dzień jego urodzin, 
ofiarowały piękne kwiaty i samodzielnie wykonanego, 
wielkanocnego zajączka, który być może zainspiruje 
pisarza do napisania kolejnej bajki. Każdy mógł kupić
dla siebie książeczkę i otrzymać autograf. 

Spotkanie odbyło się dzięki zaangażowaniu 
biblioteki im. Braci Gillerów w Opatówku, a pomysł aby 
zorganizować je dla uczniów klas 0 - 3 ze szkoły
w Sierzchowie spotkał się z ogromnym entuzjazmem 
dyrektor szkoły p. Aliny Łańduch. 
 

Małgorzata Matysiak 
 

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

WIADOMOŚCI SZKOLNE 
 
GIMNAZJUM W OPATÓWKU 
 
Egzamin gimnazjalny 

W dniach 27-29 kwietnia w Gimnazjum im. 
A. i S. Gillerów w Opatówku odbył się egzamin gimnaz-
jalny. 94 trzecioklasistów zmagało się przez kolejne dni 
z zadaniami z zakresu przedmiotów humanistycznych, 
matematyczno-przyrodniczych i języka angielskiego. 
Nad prawidłowym przebiegiem wszystkich części 
egzaminu czuwały komisje egzaminacyjne, w skład 
których powołano nauczycieli z naszego gimnazjum, 
Szkoły Podstawowej w Opatówku i Zespołu Szkół
w Chełmcach. 
 

Edyta Kowalska 
 
Spotkanie z rzecznikiem praw dziecka 

W poniedziałek 10 maja uczniowie Gimnazjum 
im. A. i S. Gillerów w Opatówku gościli w swojej szkole 
Rzecznika Praw Dziecka RP p. Marka Michalaka. 
Przybliżył on uczniom cele swojej pracy, omówił
i przypomniał podstawowe prawa dziecka, odpowiadał
na zadane pytania. 

Spotkanie trwające godzinę było na pewno 
cennym doświadczeniem dla gimnazjalistów. Dzięku-
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jemy za odwiedzenie naszych murów panu rzecznikowi 
i dyrektorowi WNP w Kaliszu KO w Poznaniu 
p. Małgorzacie Kasprzyckiej, która była inicjatorką tegoż
spotkania. 
 
Dyrektor Gimnazjum w Opatówku 
Jolanta Pokojowa 
 
Projekt realizowany w gimnazjum 

23 kwietnia br. pod patronatem Uniwersytetu 
Szczecińskiego rozpoczęła się realizacja projektu 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Priorytet III "Wysoka jakość systemu oświaty", 
Działanie "Poprawa jakości kształcenia, moderni-
zacja treści i metod kształcenia". Do projektu 
przystąpiły dwie grupy projektowe uczniów klas 
pierwszych, które pod opieką nauczycieli: Elżbiety 
Wojciechowskiej i Agnieszki Kowalczyk przez okres 
edukacji w gimnazjum rozwijać będą kompetencje 
z nauk matematyczno-fizycznych i przedsiębiorczości. 
W każdym semestrze gimnazjaliści pracować będą nad 
jednym, zaproponowanym przez organizatora, tematem 
projektowym w obszarze edukacji związanej z matema-
tyką, fizyką i przedsiębiorczością. Celem projektu jest 
rozwój zainteresowań matematyką, fizyką i przedsiębior-
czością, nabywanie umiejętności pracy zespołowej, 
rozwój doświadczeń w podejmowaniu decyzji oraz 
nabycie umiejętności związanych z tworzeniem 
prezentacji wyników projektu. 

Obecnie grupa matematyczno-fizyczna 
opracowuje temat "Gęstość materii", a grupa przedsię-
biorczości "Unia Europejska - szanse i zagrożenia dla 
Polski jako członka UE po sześciu latach członkostwa". 
W ramach pracy nad projektem matematyczno-
fizycznym uczniowie poznają teorię, wykonują doświad-
czenia laboratoryjne, obliczenia, przygotowują prezen-
tację. Grupa przedsiębiorczości poznaje: historię Unii 
Europejskiej, jej instytucje, idee i cele działań, programy 
pomocowe, aby w finale projektu zbilansować zyski 
i straty wynikające z członkostwa Polski w UE. 
 

Dyrektor Gimnazjum w Opatówku 
Jolanta Pokojowa 

 
********** 

 
SZKOŁA PODSTAWOWA W OPATÓWKU 
 
Międzyszkolny Festiwal Piosenki Papieskiej 

30 kwietnia br. w Szkole Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Gruszczycach odbyła się czwarta edycja 
Festiwalu Piosenki Papieskiej - Pokolenie JP2. Celem 

festiwalu jest propagowanie polskiej muzyki religijnej 
w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej, ożywienie 
dziecięcego ruchu artystycznego, a przede wszystkim - 
wyłonienie młodych talentów. Patronat nad festiwalem 
objął Burmistrz Gminy i Miasta Błaszki - Krzysztof 
Stępiński. 

W tym roku do udziału zgłoszonych zostało
ponad 80 wykonawców z 40 szkół kilkunastu gmin. 
Gminę Opatówek reprezentowali uczniowie ze Szkoły
Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku: 
Gabriela Michalak z kl. IIa i Dominik Niklas z kl. Va 
(opiekun - Bożena Binkowska). Poziom wykonań z roku 
na rok wydaje się coraz wyższy, jak również coraz 
liczniejsza rzesza uzdolnionych wykonawców 
konfrontuje swoje umiejętności toteż coraz trudniej 
wspiąć się na szczyt. Mimo to sukcesem zakończył się
występ Dominika Niklasa, który zajął zaszczytne 
I miejsce w II kategorii wiekowej. Dla przypomnienia, 
w ubiegłym roku zajął II miejsce, a dwa lata wcześniej 
otrzymał za swój występ wyróżnienie. Nagrodą za 
I miejsce był bogato ilustrowany album książkowy oraz 
dyplom. Wszyscy uczestnicy obdarowani zostali 
książkami o tematyce religijnej oraz otrzymali 
pamiątkowe dyplomy. 
 

Bożena Binkowska 
 
Konkurs recytatorski 

30 kwietnia br. w Szkole Podstawowej 
w Opatówku już po raz szósty odbył się Gminny Konkurs 
Recytatorski dla dzieci z kl. 0 pod hasłem "Żyjmy zdrowo 
i bezpiecznie". Celem konkursu jest promowanie 
zdrowego i bezpiecznego stylu życia oraz kształtowanie 
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wrażliwości na piękno i kulturę żywego słowa. Poziom 
konkursu i umiejętności artystyczne dzieci z roku na rok 
są coraz wyższe, dlatego jury w składzie: p. Jadwiga 
Miluśka-Stasiak - dyrektor Biblioteki Publicznej 
w Opatówku, p. Maria Kocemba - poetka i pisarka 
z Opatówka, p. Zbigniew Czajczyński - policjant, miało
nie lada problem z przyznaniem nagród. Spośród 20 
uczestników konkursu najlepszym okazał się Adrian 
Kasperczak ze Szkoły Podstawowej w Sierzchowie. 
II miejsce zdobyła Julia Rutkowska ze Szkoły
Podstawowej w Opatówku, a III miejsce Bartosz 
Mielcarek również ze Szkoły Podstawowej w Opatówku. 

Wyróżnienia otrzymali: Marcin Kopeć - Szkoła
Podstawowa w Rajsku, Jan Kordas - Szkoła Podsta-
wowa w Opatówku, Gabriela Szewczyk - Szkoła Podsta-
wowa w Sierzchowie, Julia Łuczak - Szkoła Podstawowa 
w Opatówku. Dla każdego dziecka zostały przygoto-
wane upominki i poczęstunek ufundowane przez 
cukiernię pp. Menclów, p. H. Janiak i Urząd Gminy 
w Opatówku. Nagrody i wyróżnienia ufundowane zostały
także przez Wójta Gminy Opatówek, za co serdecznie 
wszystkim dziękujemy. 
 

Renata Albrecht, Sylwia Bąkowska 
 
Sukcesy uczniów 

Po pomyślnym przebrnięciu przez etap szkolny 
i rejonowy, uczennica klasy VIa Szkoły Podstawowej 
w Opatówku, Anna Przyjazna, awansowała do finału IV 
Wojewódzkiego Konkursu Matematyczno - Przyrodni-
czego. Wszyscy finaliści z Wielkopolski przyjechali do 
Obornik Wlkp., gdzie miał miejsce etap wojewódzki. 
Pierwsza część finału polegała na rozwiązaniu testu 
i zdobyciu co najmniej 18 punktów na 20 możliwych. 
Ania zdobyła 14 i, tym samym, uzyskała tytuł finalisty 
z łączną liczbą punktów za wszystkie etapy 24/30. 

O dużym sukcesie może też mówić inna 
uczennica tej samej klasy - Martyna Kołodziejczyk. 
Udział w szkolnym etapie XXV Wojewódzkiego 
Konkursu Recytatorskiego zakończył się dla niej 
zwycięskim I miejscem i umożliwił udział w etapie 
rejonowym w Ostrowie Wlkp., gdzie Martyna zdobyła
wyróżnienie. Naszym laureatkom serdecznie gratulu-
jemy i życzymy dalszych sukcesów! 

25 maja w siedzibie Komendy Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu odbyło się
spotkanie podsumowujące etap powiatowy XII edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci 
i Młodzieży ph. "Wiatr, wypadek, ogień, woda - strażak 
zawsze rękę poda". Zostały wręczone nagrody uczniom 
nagrodzonym i wyróżnionym w poszczególnych katego-
riach wiekowych, a wśród nich znaleźli się uczniowie 
z gimnazjum i szkoły podstawowej w Opatówku. 

1. Aleksandra Laskowska ze Szkoły Podstawowej 
w Opatówku - II miejsce w kat. wiekowej 9-12 lat, 

2. Aleksandra Kajdanek z Gimnazjum im. A. i S. 
Gillerów w Opatówku - II miejsce w kat. wiekowej 
13-16 lat, 

3. Sara Łukasik z Gimnazjum A. i S. Gillerów 
w Opatówku - III miejsce w kat. wiekowej 13-16 lat. 

 
Anna Smolicka 
 
Turniej gier i zabaw sportowych 

21 kwietnia br. w Hali Sportowej im. Polskich 
Olimpijczyków w Opatówku, już po raz siódmy odbył się

Gminny Turniej Gier i Zabaw Sportowych dla uczniów 
klas I - III. W zawodach wzięło udział 6 drużyn 
reprezentujących szkoły z terenu naszej gminy - łącznie 
82 uczniów. Organizatorami zawodów były nauczycielki 
nauczania zintegrowanego Szkoły Podstawowej 
w Opatówku. Wszyscy uczestnicy dzielnie walczyli 
podczas kolejnych konkurencji osiągając następujące 
wyniki: 
 

I miejsce - Szkoła Podstawowa w Opatówku - 14 zawod-
ników 
II miejsce - Szkoła Podstawowa w Cieni Drugiej - 12 
zawodników 
III miejsce - Szkoła Podstawowa w Tłokini Wielkiej - 14 
zawodników 
 

Drużynom, które stanęły na podium, nagrody 
i medale wręczył Wiceprzewodniczący Rady Gminy 
i przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu 
i Zdrowia - p. Stanisław Kuś. Pozostałe drużyny otrzy-
mały puchary i pamiątkowe dyplomy. Na zakończenie 
turnieju szczęśliwi, ale i zmęczeni zawodnicy mogli 
posilić się drożdżówkami ufundowanymi przez państwa 
Menclów. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulu-
jemy i życzymy sukcesów w przyszłorocznym turnieju! 
 

Anna Smolicka 
 

********** 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W RAJSKU 
 
Projekt "Harcerska Natura" 

W dniach 19-23 kwietnia br. uczniowie naszej 
szkoły wzięli udział w Projekcie Edukacji Ekologicznej 
"Harcerska Natura". Jest to jeden z największych 
programów realizowanych w ramach Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
którego adresatami są uczniowie klas IV-VI szkół
podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich. 
Zagranicznym Partnerem Projektu Edukacji Ekologicznej 
"Harcerska Natura" jest The Norwegian Guide and 
Scout Association (NSF) powstały w 1978 roku 
z połączenia The Norwegian Scout Association i The 
Norwegian Girl Guide Association. Podstawowym celem 
tego wielkiego międzynarodowego przedsięwzięcia jest 
podnoszenie poziomu wiedzy przyrodniczej, utrwalanie 
świadomości ekologicznej przy jednoczesnym 
propagowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. 

Istotą prowadzonych zajęć dydaktycznych 
podczas realizacji Projektu Edukacji Ekologicznej 
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"Harcerska Natura" jest przekazanie biorącym w nim 
udział uczestnikom wiedzy i umiejętności oraz zasad 
dotyczących efektywnej obserwacji i skutecznego 
poznawania środowiska z uwzględnieniem zachodzą-
cych w nim zmian. Przy zastosowaniu metody poznania 
i nauki, poprzez bezpośrednie doświadczanie otoczenia 
przyrodniczego i rządzących nim zjawisk, uczestnik 
stanie się badaczem odkrywającym to co go otacza. 

Jednym z trzech ośrodków, które przeprowa-
dzają zajęcia z zakresu Harcerskiej Natury, jest Szkolno-
Wypoczynkowy Ośrodek "Nadwarciański Gród" 
w Załęczu Wielkim (woj. łódzkie). Właśnie w tym ośrodku 
na pięciodniowe warsztaty zostali zakwalifikowani 
uczniowie V klasy Szkoły Podstawowej w Rajsku, którzy 
wyjechali wraz z wychowawczynią p. Małgorzatą
Burdelak i nauczycielką przyrody p. Dorotą Okrasą.

W trakcie turnusu dzieci miały wiele ciekawych 
zajęć, które z pewnością przyczynią się do lepszego 
poznania otaczającego środowiska. Dzieci nauczyły się
w praktyczny sposób odczytywać mapę, co potrzebne 
im było podczas biegu na orientację. Spacerowały
ścieżką dydaktyczną po okolicy, płynęły promem. 
W trakcie zajęć musiały też poprawnie posegregować
śmieci, zbadać czystość wody w rzece, opisać dolinę
rzeki Warty i rozpoznać mieszkańców lasu. Dodatkową
atrakcją były również wieczorne spotkania integracyjne, 
podczas których dzieci uczyły się ciekawych układów 
tanecznych i wykonywały plakaty propagujące zdrowy 
tryb życia. Zabawa podczas zajęć była wyśmienita, 
a atmosfera panująca w ośrodku sprawiła, że żal było go 
opuszczać.
Małgorzata Burdelak 
 
Projekt "Z fizyką, matematyką i przedsiębiorczością
zdobywamy świat" 

W Zespole Szkół w Rajsku rozpoczęto realizację
projektu "Z fizyką, matematyką i przedsiębiorczością
zdobywamy świat". Jest on współfinansowany przez 
Unię Europejską w ramach środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Liderem projektu jest 
Uniwersytet Szczeciński, partnerem COMBIDATA 
Poland sp. z o.o., natomiast patronami projektu są:
Zachodniopomorski Kurator Oświaty, Wielkopolski 
Kurator Oświaty oraz Lubuski Kurator Oświaty. Projekt 
adresowany jest do 1920 uczniów klas pierwszych z 90 
gimnazjów województw: zachodniopomorskiego, wielko-
polskiego i lubuskiego, z czego 1800 uczniów będzie 
miało możliwość rozwijania wiedzy i umiejętności 
w obszarze matematyki i fizyki lub przedsiębiorczości 
dzięki udziałowi w zajęciach pozalekcyjnych organizo-
wanych w szkołach, w ramach 10 osobowych 
Uczniowskich Grup Projektowych, natomiast 120 
uczniów będzie uczestniczyło w zajęciach organizowa-
nych na uczelni w ramach 10 osobowych Naukowych 
Kół Projektowych, rozwijających kompetencje w obsza-
rze matematyczno-fizycznym lub przedsiębiorczości 
w zakresie szerszym, niż w ramach zajęć projektowych 
w szkołach. 

Projekt ma na celu rozwój kompetencji 
kluczowych uczniów w zakresie matematyki, fizyki oraz 
przedsiębiorczości za pośrednictwem tworzonego 
w projekcie Ponadregionalnego Szkolnego Ruchu 
Naukowego obejmującego współpracę szkół
z uczelniami wyższymi oraz współpracę międzyszkolną.
Odzwierciedleniem tej współpracy jest: udział

pracowników dydaktycznych uczelni w pracach 
Uczniowskich Grup Projektowych utworzonych 
w szkołach, organizowanie na uczelniach Naukowych 
Kół Projektowych dla uzdolnionych uczniów z różnych 
szkół, tworzenie międzyszkolnych projektów przez 
Uczniowskie Grupy Projektowe. Zajęcia pozalekcyjne 
oraz pozaszkolne będą miały atrakcyjną i przystępną dla 
ucznia gimnazjum formę. Prowadzący zajęcia stosować
będą nowoczesne rozwiązania dydaktyczne 
wykorzystujące m.in. metodę projektu, materiały
e-learningowe, nowoczesne zestawy narzędzi 
dydaktycznych oraz funkcjonalność portalu projektu 
umożliwiającego m.in. prowadzenie dedykowanych dla 
każdej grupy i koła e-kroniki, forum i grup dyskusyjnych. 
COMBIDATA zakupi i dostarczy do szkół nowoczesny 
sprzęt dydaktyczny, stanowiący pomoc w pracach 
projektowych, prowadzonych przez zespoły
uczniowskie. W Zespole Szkół w Rajsku powstały
2 dziesięcioosobowe Uczniowskie Grupy Projektowe, 
które pod kierunkiem opiekunów: Anny Zimnej (grupa 
o profilu przedsiębiorczości) i Mariusza Maciaszka 
(grupa o profilu matematyczno-fizycznym) będą
opracowywały przez kolejne 3 lata szkolne projekty 
semestralne, które będą umieszczane na portalu 
projektu. Będą one podlegały ocenie przez Zespół
Oceny Projektów, a najlepsze z nich zostaną nagro-
dzone na organizowanych Festiwalach Uczniowskich 
Grup Projektowych. Rozwój zainteresowań oraz wiedzy 
z matematyki i fizyki lub przedsiębiorczości powinien 
przyczynić się do osiągnięcia przez uczniów dobrych 
wyników na egzaminie gimnazjalnym. Znaczącą
korzyścią będzie nabycie przez uczniów umiejętności 
pracy zespołowej, stosowania wiedzy w praktyce, 
analitycznego, logicznego i twórczego myślenia. Udział
w projekcie będzie stanowił inspirację i motywację dla 
uczniów do wyznaczania i osiągania celów 
edukacyjnych, co w przyszłości stanowić może solidną
podstawę do podejmowania nauki na wyższych etapach 
kształcenia, a także do zgodnego z posiadanymi 
zainteresowaniami wyboru kierunku przyszłych studiów. 
 

Anna Zimna 
 
Turniej wiedzy o bezpieczeństwie 

W dniu 19 kwietnia br. w naszej szkole 
przeprowadzone zostały eliminacje Gminnego Turnieju 
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Do eliminacji 
zgłosiły się 3 zespoły uczniów szkół podstawowych 
i 3 zespoły gimnazjalne z terenu Gminy Opatówek. 
Podczas konkursu panowała miła atmosfera i zdrowa 
rywalizacja. Eliminacje przebiegły bez przeszkód 
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i wypadków. W pracach komisji uczestniczyli 
nauczyciele, higienistka szkolna i dyrektor ZEAS 
w Opatówku p. Arkadiusz Łańduch. Po przeprowadzeniu 
testów, jazdy sprawnościowej i pierwszej pomocy 
komisja podsumowała wyniki i ustaliła klasyfikację
końcową.

Szkoła Podstawowa: 
1 miejsce - Rajsko, 
2 miejsce - Sierzchów, 
3 miejsce - Opatówek. 
 

Gimnazjum: 
1 miejsce - Rajsko, 
2 miejsce - Tłokinia Wielka, 
3 miejsce - Opatówek. 
 

Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy 
i nagrody ufundowane przez WORD w Kaliszu i Urząd
Gminy w Opatówku, które wręczył Sekretarz Gminy 
Opatówek p. Krzysztof Dziedzic. Uczniowie w trakcie 
konkursu wykazali się obszerną wiedzą i umiejętno-
ściami z zakresu zasad ruchu drogowego. Mamy 
nadzieję, że wykorzystają to w praktyce, a jednocześnie 
będą wzorem do naśladowania dla swoich koleżanek 
i kolegów. 
 

Agnieszka Wosiek 
 
Lekcja przyrody po niemiecku 

Dorota Okrasa - nauczycielka przyrody i Anna 
Grzybowska - nauczycielka języka niemieckiego 
w Zespole Szkół w Rajsku przygotowały lekcję przyrody 
w kl. V w ramach realizacji projektu "Bądźmy zdrowi - 
wiemy, więc działamy". Tematem lekcji było wdrażanie 
do zdrowego trybu życia z wykorzystaniem słownictwa 
w języku niemieckim. Uczniowie pracując w grupach 

wykonywali różne zadania; uzupełniali Piramidę
Zdrowego Żywienia nazwami produktów w języku 
polskim i niemieckim, poszukiwali skojarzeń do wyrazu 
zdrowie w obu językach, podpisywali obrazki, 
rozpoznawali za pomocą węchu i smaku różnorodne 
produkty żywnościowe oraz prezentowali swoje 
przebrania za owoce i warzywa. W czasie zajęć 
uczniowie wykazali się wiedzą w zakresie zdrowego 
odżywiania oraz znajomością słownictwa w języku 
niemieckim. Otrzymali również małe upominki, które 
wręczyła dyrektor szkoły p. Honorata Wolniaczyk. 
Na zakończenie wszyscy degustowali smaczną
wiosenną sałatkę warzywną przygotowaną przez mamę
uczennicy Natalii Antczak. 
 

Dorota Okrasa 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W TŁOKINI WIELKIEJ 
 
Egzaminy gimnazjalne 

"Oj, za dzień matura, za godzinę. Już niedługo, 
coraz bliżej, już za chwilę!" tak w maju śpiewają
maturzyści tuż przed swoim egzaminem dojrzałości. Ale 
wszyscy wiedzą, że w kwietniu do sprawdzianu swojej 
wiedzy przystępują gimnazjaliści z całej Polski, w tym 
roku już po raz ósmy. 

W Zespole Szkół w Tłokini Wielkiej do 
egzaminów kończących trzyletnią naukę w gimnazjum 
przystąpiło 22 uczniów. 27 kwietnia, tak jak przez 
kolejne dwa dni młodzież w galowych strojach 
punktualnie o godzinie 9 zasiadała w ławkach, które 
wcześniej wylosowała. Każdego dnia można było
zaobserwować na ich twarzy różne uczucia, między 
innymi strach przed otwarciem arkuszy z zadaniami, ale 
po tej chwili widać było już promieniującą wiedzę
i koncentrację, wychodząc z sali egzaminacyjnej można 
było zauważyć roześmiane oblicza uczniów. Ostatniego 
dnia radość była największa, bo uczniowie mieli 
egzaminy za sobą, teraz pozostaje jedynie czekać na 
pomyślne wyniki, które pozwolą im dostać się do 
wymarzonych szkół średnich. 

Gimnazjaliści z Tłokini bardzo dziękują
wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie do 
egzaminów oraz wspierali ich w tym czasie: 
nauczycielom uczącym tę klasę, pani dyrektor, komisjom 
egzaminacyjnym, obserwatorom oraz rodzicom. 

Myślę, że wszyscy się ze mną zgodzą, że już
czas napisać piosenkę na cześć gimnazjalistów, którzy 
tak jak maturzyści ciężko pracują żeby zdobyć wiedzę,
którą wykazują się w swoim pierwszym, poważnym 
egzaminie i, która będzie im towarzyszyć przez całe
życie. 
 

Marlena Pilarczyk, Izabela Olszewska 
 
Dzień Europy 

Dziś już chyba prawie każdy Europejczyk wie, 
że 9 maja 1950 r. uczyniono pierwszy krok w tworzeniu 
tego, co znamy dziś pod nazwą Unii Europejskiej. Tego 
dnia niemal w każdym miejscu naszego kontynentu 
obchodzi się Dzień Europy. Uczniowie z Zespołu Szkół
w Tłokini Wielkiej przypomnieli sobie wydarzenia sprzed 
60 lat, ponadto uczcili szóstą rocznicę wejścia Polski do 
Unii Europejskiej, którą świętowaliśmy 1 maja oraz 65. 
rocznicę zakończenia II wojny światowej - największego 
konfliktu zbrojnego w historii świata, którą obchodzimy 
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8 maja. W tym celu gimnazjaliści przygotowali krótkie 
wystąpienie, które było odczytaniem bogatych kart 
historii Polski i Europy. 

Starsza młodzież doskonale rozumie istotę tych 
wydarzeń. Aby móc dokładniej przybliżyć je młodszym 
kolegom zorganizowali oni quiz wiedzy o Europie i jej 
najważniejszej instytucji. Dzieci przy tej zabawie 
zdobywały wiedzę i świetnie się bawiły. Za tą wspaniałą 
powtórkę z historii oraz uroczysty nastrój dziękujemy 
klasom I i II gimnazjum oraz opiekunom Szkolnego Koła
Europejskiego p. Marlenie Pilarczyk i p. Agnieszce 
Madziale. 
 

Izabela Olszewska 
 
Konkurs matematyczny 
 

"Matematyka jest drzwiami i kluczem do nauki." 
 Roger Bacon 

 

O tym jak ważna jest matematyka w dzisiejszych 
czasach wie każdy z nas, a w ostatnim czasie informują
nas o tym młodzi ludzie i wybitne osobowości z ekranów 
naszych telewizorów, którzy uczestniczą w kampanii 
reklamowej promującej naukę przedmiotów ścisłych. Ale 
uczniowie z Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej nie 
ograniczają się tylko do podziwiania sportowców 
występujących w spotach reklamowych, pragną oni 
osiągnąć sukces w dziedzinie matematyki. 

Wspaniałą okazją ku temu był Międzynarodowy 
Konkurs "Kangur Matematyczny", który odbył się
18 marca. Troje uczniów z najmłodszych klas - I i II 
sprawdzili swoją wiedzę matematyczną w "Kangurku", 
który jest testem dostosowanym do umiejętności 
najmłodszych matematyków. W wersji konkursu dla 
starszych uczniów w kategorii szkół podstawowych 
(klasy III-VI) wzięło udział 19 osób, w kategorii szkół
gimnazjalnych (klasy I-III) uczestniczyło 20 uczniów. 

Kilkoro uczniów szkoły podstawowej zostało
nagrodzonych za swoje wysokie wyniki otrzymując
wyróżnienie, brązowego kangurka i nagrody książkowe: 
Przemysław Król (112,5 pkt.), Artur Suchorzewski (107,5 
pkt.) oraz Anita Wojtaszczyk (106,25 pkt.). Natomiast 
uczennice gimnazjum Ola Raszewska uzyskując 86,25 
punktów oraz Klaudia Bach z wynikiem 96 punktów 
otrzymały nagrody książkowe. Te sukcesy są wynikiem 
wytężonej pracy włożonej w naukę matematyki ale 
również owocem starań nauczycieli matematyki, dlatego 
dziękujemy paniom: Magdalenie Łuczak, Marii Jolancie 
Tomasiuk, Annie Macniak oraz Ewie Janiak, które 

przygotowały naszych matematyków do konkursu. 
Życzymy dalszych sukcesów ! 
 

Izabela Olszewska 
 
Wyciągnij pomocną dłoń

"Wyciągnij pomocną dłoń" - to wyrażenie było
mottem akcji charytatywnej na rzecz chorego ucznia 
Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej. Dzięki wyrozumiałości 
i hojności całej społeczności szkolnej mogliśmy pomóc 
naszemu wychowankowi. Dyrektor szkoły p. Teresa 
Kobierska, wychowawca oddziału przedszkolnego 
p. Katarzyna Magierska i rada rodziców dziękują
wszystkim ofiarodawcom za okazane serce i wsparcie 
tej szczególnej akcji. Dziękujemy. 
 
Katarzyna Magierska 
 
Rajd Wiosenny 

Kiedy dni stają się coraz dłuższe, kiedy słońce 
częściej wygląda zza chmur, na dworze słychać śpiew 
ptaków witających nowy dzień, a w przyrodzie wszystko 
budzi się z zimowego snu wiemy, że nadeszła wiosna. 
A jak wiosna to rajd wiosenny, przez niektórych 
wyczekiwany i wytęskniony jak sama pora roku. Nie było
zatem na co dłużej czekać i z radością w sobotę
15 maja od samego rana wyruszyliśmy na trasę XII 
Rajdu Wiosennego zorganizowanego przez drużynę
harcerską i koło ekologiczne przy Zespole Szkół
w Tłokini Wielkiej. Patronat nad całym przedsięwzięciem 
objęli Starosta Powiatu Kaliskiego p. Krzysztof Nosal 
oraz Wójt Gminy Opatówek p. Sebastian Wardęcki. 

Na rajd przybyło 134 harcerzy z 10 gmin. 
Większość z uczestników na trasie rajdu z Tłokini 
Wielkiej do malowniczo położonej wsi Słoneczna 
znalazło się nie po raz pierwszy, więc doskonale 
wiedzieli, ze czeka ich wspaniała zabawa. Organizatorzy 
zaproponowali młodym turystom wiele atrakcji, które 
miały na celu zapewnienie aktywnego spędzania 
wolnego czasu, dostarczyły one bliskiego kontaktu 
z przyrodą leśną oraz integrację z innymi drużynami 
Hufca ZHP powiatu kaliskiego. Na trasie rajdu 
uczestnicy mogli wykazać się w konkursach sprawno-
ściowych, które przygotowali dla nich koledzy - 
uczniowie z Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej. I tak 
członkowie drużyn musieli m.in. celnie trafiać do 
wyznaczonej bramki, skakać jak tylko najdalej mogli, 
szukać w lesie zaginionych skarbów i z zakrytymi 
oczami, z koleżanką na plecach jako swoim pilotem 
przemierzać tor przeszkód. Jak się okazało te zadania 
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wcale nie były bułką z masłem, ale to nie przeszkadzało
młodzieży żeby dobrze się bawić przy ich wykonywaniu. 

Na mecie, "Pod grzybkiem" na Słonecznej na 
drużyny czekały kolejne ciekawe konkurencje 
w konkursie ekologicznym. Młodzież rywalizowała
w kategorii piosenki turystycznej lub wiosennej oraz 
miała za zadanie zaprojektować z kawałków szmatek 
strój dla modelki lub modela. Te zadania sprawiły
uczestnikom wiele przyjemności, bo każdy z nich mógł
wykazać się swoim talentem. Co najważniejsze można 
było zauważyć, że członkowie drużyn potrafią ze sobą
współpracować i koordynować powierzone im zadania. 
Taka praca w grupie musiała przynieść wspaniałe
rezultaty, które przełożyły się na miejsca w konkursach 
i nagrody. 
 

W zawodach sprawnościowych I miejsce zajęła 4 DH 
"Dzierzby" z Dzierzbina 
W konkursie ekologicznym I miejsce zdobyła 38 DH 
"Wędrowne Ptaki" z Mycielina, II miejsce - 9 DH 
"Tropiciele" z Tłokini 
W ogólnej rywalizacji najlepsza okazała się 4 DH 
"Dzierzby" z Dzierzbina 
 

Ale nikt nie zaznał porażki, bo wszystkie drużyny 
zostały nagrodzone pamiątkowymi dyplomami, wielkimi 
brawami oraz niezwykle pomysłowymi okrzykami, które 
wymyślili harcerze. 
 

Okazałe puchary, piękne dyplomy i ciekawe 
nagrody książkowe, które wręczyli zwycięskim drużynom 
Dyrektor Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej p. Teresa 
Kobierska, Wójt Gminy Opatówek p. Sebastian 
Wardęcki, Radny Gminy Opatówek p. Stanisław Kuś
oraz Komendant Hufca ZHP hm Tomasz Brodziak, 
ufundowali: Starosta Powiatu Kaliskiego p. Krzysztof 
Nosal i Wójt Gminy Opatówek p. Sebastian Wardęcki. 
Pozostałe nagrody dla uczestników zapewnili sponsorzy, 
którzy są z nami już od kilku lat: pp. Urszula i Zbigniew 
Rychterowie, Firma "ASO" z Tłokini Kościelnej oraz rada 
rodziców przy Zespole Szkół w Tłokini Wielkiej. 
Serdecznie dziękujemy za wsparcie naszym przyja-
ciołom. 
 

Słowa podziękowania kierujemy również
w stronę Wójta Gminy Opatówek p. Sebastiana 
Wardęckiego, który zapewnił gorący posiłek dla 
wszystkich, którzy brali udział w rajdzie. Talerz smacznej 
grochówki i zarumieniona w płomieniach ogniska 
kiełbaska smakowały wszystkim jak nigdy. Wspaniały
smak potraw zawdzięczamy p. Markowi Marciniakowi. 
 

Ten sobotni XII Rajd Wiosenny nie zostawiłby 
w uczestnikach tylu miłych wspomnień gdyby nie 
p. Zenon Kamiński, który udostępnił nam obiekt na 
Słonecznej oraz organizatorzy rajdu: p. Maria Jolanta 
Marciniak, p. Anna Macke, a także grono pedagogiczne 
z Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej, które czuwało nad 
przebiegiem całej imprezy i co najważniejsze dokonało
trafnego zamówienia ładnej pogody na ten dzień, która 
tej wiosny jest bardzo kapryśna. Dziękujemy im 
serdecznie i z niecierpliwością czekamy na XIII edycję
Rajdu Wiosennego. 
 

Dyrektor Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej 
Teresa Kobierska 

 
********** 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHEŁMCACH 
 
Dzień patrona szkoły

18 maja br. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II 
w Chełmcach odbyły się uroczyste obchody Dnia 
Patrona. Oprócz nauczycieli, uczniów i ich rodziców oraz 
przyjaciół szkoły na uroczystość licznie przybyli 
zaproszeni goście. Byli wśród nas min. Senator RP Piotr 
Kaleta, Radny Rady Powiatu Kaliskiego Mieczysław 
Łuczak, Przewodniczący Rady Gminy Opatówek 
Andrzej Michalski oraz Sekretarz Gminy Opatówek 
Krzysztof Dziedzic. 

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. sprawo-
waną przez ks. prałata Józefa Kwiatkowskiego w intencji 
uczniów i pracowników szkoły. Po niej odbyła się
akademia przygotowana przez uczniów klas 0-III szkoły
podstawowej pod opieką pań wychowawczyń: Beaty 
Kalety, Violetty Różalskiej, Karoliny Gramzy i Iwony 
Frątczak. Uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności 
podczas recytacji wierszy i śpiewu utworów tematycznie 
związanych z patronem szkoły. Występy poprzedziła
prezentacja multimedialna ukazująca postać papieża
Jana Pawła II zgodnie z hasłem tegorocznych obchodów 
"Jan Paweł II jest obecny wśród nas". W związku z tym 
najważniejszym wydarzeniem dla szkoły odbył się
również konkurs plastyczny i konkurs wiedzy o Janie 
Pawle II. Papieska kremówka, napoje i cukierki dla 
dzieci oraz pamiątkowe zdjęcia zakończyły tę bardzo 
udaną uroczystość.
Dyrektor Zespołu Szkół w Chełmcach 
Tomasz Mikucki 
 
Matematyczne zmagania 

Kolejne zmagania uczniów Zespołu Szkół
im. Jana Pawła II w Chełmcach z królową nauk - 
matematyką za nimi. Po raz kolejny uczniowie klas IV-VI 
szkoły podstawowej i klas I-III gimnazjum mieli 
możliwość sprawdzenia swojej wiedzy matematycznej. 
Tym razem uczestniczyli w ponadprogramowej 
ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej "Albus". 

Ciekawe i interesujące zadania sprawiają, że
uczniowie z przyjemnością je rozwiązują, rozwijają
swoje umiejętności matematyczne, sprawdzają wiedzę
i zdolność logicznego myślenia. Ogólnopolskie olimpiady 
przedmiotowe zawierają zadania o różnym stopniu 
trudności, dlatego każdy uczeń może spróbować swoich 
sił.
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Bieżący rok szkolny obfitował w olimpiady 
i konkursy z matematyki oraz fizyki, których koordyna-
torem jest p. Lidia Kałuża. Uczniowie mogli sprawdzić
swoje umiejętności w konkursie "Multitest" (wyróżnienie: 
12 miejsce - Dominika Banach, ucz. kl. III g oraz 15 
miejsce - Filip Kliber ucz. kl. II g), "Olimpus" (tytuł
laureata: 5 miejsce - Magdalena Grabińska, ucz. kl. IV), 
w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym 
"Kangur" (wyróżnienie: Marek Maćkowiak, ucz. kl. VI 
oraz Joanna Cofalska ucz. kl. III). 
 
Dyrektor Zespołu Szkół w Chełmcach 
Tomasz Mikucki 

 
********** 

 
SZKOŁA PODSTAWOWA W SIERZCHOWIE 
 
Spotkanie w Nadleśnictwie 

Czy wiesz, gdzie sowa ma uszy? Jak wygląda? 
Jaki prowadzi tryb życia? Gdzie mieszka? Co znika w jej 
dziobie? Tego wszystkiego najmłodsze dzieci z oddziału
przedszkolnego i klasy pierwszej ze Szkoły
Podstawowej w Sierzchowie dowiedziały się podczas 
zajęć edukacyjnych w Nadleśnictwie Kalisz. Ciekawostki 
na temat życia sów opowiadał dzieciom pan leśnik 
ornitolog. Wszystkie z wielkim zainteresowaniem 
obejrzały prezentację multimedialną przedstawiającą
różne gatunki sów występujących na terenie naszego 
kraju. Wysłuchały także ich odgłosów. Najbardziej 
aktywne dzieci zostały obdarowane wspaniałymi 
upominkami. 

Na zakończenie zajęć wszyscy mogli pochwalić
się zdolnościami plastycznymi w postaci pięknych 
portretów "sówek". Dzieci wzbogaciły swoje wiadomości 
na temat sów i ich ochrony. Teraz już wiedzą, dlaczego 
sowa to "mądra głowa". 
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sierzchowie 
Alina Łańduch 
 
Mitologia bez tajemnic 

Joanna Białek, uczennica klasy VI Szkoły
Podstawowej w Sierzchowie, po raz kolejny sięgnęła po 
laury. Tym razem zajęła I miejsce w V Konkursie 
Mitologicznym, zorganizowanym przez doradcę meto-
dycznego języka polskiego - p. Iwonę Frąszczak. 
Konkurs odbył się 30 kwietnia br. w Zespole Szkół
w Dębem. Nasza mistrzyni wykazała się doskonałą 
znajomością greckich mitów oraz wspaniale napisała

wypracowanie o Prometeuszu. Pokonała 52 uczest-
ników z powiatu kaliskiego. 

Z rąk Wójta Gminy Żelazków Joasia otrzymała
cenną nagrodę książkową oraz dyplom. Na pochwałę 
zasłużyła również druga reprezentantka szkoły - Natalia 
Duleba. Jako jedyna czwartoklasistka zdobyła aż 80% 
punktów. Natalia zapowiada dalsze pogłębianie wiedzy 
mitologicznej i walkę w przyszłym roku. Obu 
dziewczynkom składamy gratulacje ! 
 

Wiesława Giercarz 
 
Konkurs recytatorski 

24 maja br. w Szkole Podstawowej 
w Sierzchowie odbył się V Gminny Konkurs Recytatorski 
dla klas I-III pod patronatem Wójta Gminy Opatówek. 
Uczniowie klas młodszych ze szkół z całej gminy 
Opatówek prezentowali swe recytatorskie umiejętności 
przed profesjonalnym jury. Komisji przewodniczyła
p. Małgorzata Kraszkiewicz - doradca metodyczny edu-
kacji wczesnoszkolnej, zaś wśród oceniających znaleźli 
się: Wójt Gminy Opatówek - p. Sebastian Wardęcki, 
dyrektor Gminnej Publicznej Biblioteki im. Braci Gillerów 
w Opatówku - p. Jadwiga Miluśka-Stasiak, nauczycielki 
języka polskiego w klasach IV-VI: p. Edyta Banasiak 
z Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej i p. Wiesława Giercarz 
ze Szkoły Podstawowej w Sierzchowie. Laureatami 
zostali: 
 

Klasa I
I miejsce - Martyna Kwaśniewska - Zespół Szkół
w Chełmcach, 
II miejsce - Wiktoria Łukaszczyk - Szkoła Podstawowa 
w Cieni Drugiej, 
III miejsce - Bartłomiej Kaźmierczak - Szkoła
Podstawowa w Sierzchowie. 
 

Klasa II
I miejsce - Julia Czajczyńska - Szkoła Podstawowa 
w Cieni Drugiej, 
II miejsce - Kinga Kaźmierczak - Szkoła Podstawowa 
w Sierzchowie, 
III miejsce - Katarzyna Klepanda - Zespół Szkół
w Tłokini Wielkiej. 
 

Klasa III
I miejsce - Aleksandra Zimna - Szkoła Podstawowa 
w Opatówku, 
II miejsce - Natalia Pilas - Zespół Szkół w Tłokini 
Wielkiej, 
III miejsce - Weronika Filipiak - Zespół Szkół w Rajsku. 
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Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali 
pamiątkowe dyplomy, upominki w postaci książek 
i artykułów piśmienniczych. Nagrody zostały ufundowane 
przez Wójta Gminy Opatówek i dyrekcję Szkoły
Podstawowej w Sierzchowie. Nad sprawną organizacją
i przebiegiem konkursu czuwały nauczycielki nauczania 
zintegrowanego - p. Bogumiła Kwaśniewska i p. Magda-
lena Noskowska. 

Mocno trzymamy kciuki za dziewięciu laureatów 
naszego konkursu, którzy w dniach 7-11 czerwca będą
reprezentowali naszą gminę na V Powiatowym 
Konkursie Recytatorskim w Kaliszu, pod patronatem 
Starosty Kaliskiego. 
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sierzchowie 
Alina Łańduch 

 
********** 

 
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W OPATÓWKU 
 
Z życia przedszkola 

Przedszkole to miejsce, w którym dzieci pod 
fachowym okiem nauczycielek nie tylko bawią się ale 
przede wszystkim uczą się poznawać świat i otoczenie. 
Uczą się samodzielności, współdziałania w grupie 
rówieśników, rozwijają swoje umiejętności i zdolności 
osiągając pierwsze sukcesy życiowe. W przedszkolu 
odbywa się wiele spotkań, uroczystości, na których mali 
wychowankowie prezentują umiejętności recytatorskie, 
śpiewu i tańca. 

Przedszkolaki biorą udział w różnych konkur-
sach. Ala Bąkowska i Gabrysia Nowak prezentowały
swoje umiejętności na Gminnym Festiwalu Piosenki 
w Opatówku, a Lenka Foltyńska mająca zaledwie 3,5 
roku oczarowała swoją muzykalnością jury "Piosenki 
Świątecznej" w Kaliszu - otrzymując wyróżnienie. Dzieci 
z najstarszych grup wzięły udział w konkursie 
plastycznym dotyczącym wiedzy pożarniczej. Zajęły
w nim czołowe miejsca: Marcin Fiechowski - I miejsce, 
Amelia Bartosik - II miejsce, Maria Wolf - III miejsce. 
 

Od kilku lat nasze Przedszkole uczestniczy 
w Festiwalu Tańca i Piosenki Ludowej w Kaliszu. Warto 
nadmienić, że dotychczasowe sukcesy naszych dzieci 
w tej trudnej ludowej konkurencji nie spadły nigdy 
w ocenach jurorów poniżej podium. W tym roku w VII 
Festiwalu PYZA 2010 brało udział 8 przedszkoli. Nasze 
przedszkole wystąpiło z układem tanecznym pt. "Folklor 

miejski", który przygotowała p. Agnieszka Przybylak. 
Dzieci z grup "Zajączków" i "Mrówek" ćwiczyły układ pod 
bacznym okiem p. Urszuli Woźniak i p. Bożeny 
Pogorzelec-Śmietańskiej. Występujące dzieci z wielkim 
przejęciem prezentowały swoje popisy na scenie 
Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Wszystkich 
uczestników Festiwalu nagrodzono brawami. Jednak 
największy aplauz publiczności otrzymały nasze 
przedszkolaki, które tym razem wywalczyły III miejsce. 
Bardzo się cieszymy z tego sukcesu ! 

 
Przez cały rok w celu kształtowania postawy 

czytelniczej przedszkolaki z całego przedszkola biorą
udział w spotkaniach bibliotecznych w Bibliotece 
Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku. Są to 
regularne spotkania w ciągu których dzieci poznają
pomieszczenia biblioteki oraz zasady zachowania się
w niej. Słuchają różnych bajek i opowiadań związanych 
tematycznie z treściami zajęć prowadzonych w przed-
szkolu. Dzieci z grupy "Wiewiórek" uczestniczą w projek-
cie pt. "Biblioteczny Krasnal". Uwieńczeniem tych 
cyklicznych spotkań było Pasowanie na Bibliotecznego 
Skrzata, które odbyło się 12 maja br. Aby nim zostać

dzieci musiały przejść szereg prób i zadań. Okazało się,
że przedszkolaki mają duży zasób wiedzy czytelniczej 
i z łatwością zdały ten egzamin. 
 

Agnieszka Przybylak 
 

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

NOWA LOKATA Z NAGRODAMI 
 

Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej wspólnie ze 
Spółdzielczą Grupą Bankową proponuje swoim Klientom 
6-miesięczną Lokatę SGB z loterią promocyjną. Jest to 
jeden z ciekawszych produktów depozytowych 
oferowanych przez Bank ponieważ każdy posiadacz 
lokaty, który dotrzyma terminu lokowania pieniędzy, ma 
szansę na atrakcyjne nagrody. 
 

W dniu 18 maja br. w Oddziale Opatówek Banku 
Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej odbyło się uroczyste 
wręczenie nagrody II stopnia z promocji Lokaty SGB 
prowadzonej pod hasłem "WIELKIE LOSOWANIE 2". 
Nagrodę stanowił skuter marki Keeway a szczęśliwymi 
zwycięzcami zostali Państwo Janina i Zdzisław 
Ciepluchowie - Klienci Oddziału Opatówek. 
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Nagrodę przekazuje Prezes Zarządu Banku Spółdziel-
czego Ziemi Kaliskiej Pan Grzegorz Poniatowski. 

Pozostałe nagrody w tej promocji to: rower marki 
Eurobike wylosowany przez Pana Roberta Smoligę
z Oddziału Żelazków oraz zegarki marki Casio, które 
otrzymali Pani Małgorzata Pilarska z Oddziału Żelazków, 
Pani Janina Kubiak z Oddziału Lisków i Pan Mariusz 
Przybył z Oddziału Brzeziny. 
Nagrodę główną, samochód osobowy Mercedes klasy 
C, wylosował Klient Banku Spółdzielczego w Gryficach. 
Losowanie odbyło się w dniu 19 kwietnia 2010 r. 
w Centrali Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A. 
Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy. 

Pragniemy poinformować, iż Klienci BS Ziemi 
Kaliskiej mają szansę wziąć udział w kolejnej promocji 
Lokaty SGB prowadzonej pod hasłem "Nowa Lokata 
z Nagrodami". Do wygrania w losowaniu głównym 
ekskluzywne BMW X1 sDrive. Nagrody gwarantowane 
dla Klientów Naszego Banku to: motorower Romet, 
2 rowery Eurobike, 3 kuchenki halogenowe. Zapraszamy 
do placówek Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej do 
dnia 21 czerwca 2010 r. 
 

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

OGŁOSZENIA 
 

Informacja Wójta Gminy Opatówek 
 

z dnia 7 maja 2010 roku 
 
o numerach i granicach obwodów głosowania oraz 
siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wybo-
rach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzo-
nych na dzień 20 czerwca 2010 roku. 
 
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 
1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
(tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 72, poz. 467) oraz uchwały Nr 
261/02 Rady Gminy Opatówek z dnia 28 czerwca 2002 r. 
w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na 
obszarze Gminy Opatówek (Dz. Urz. Woj. Wielko-
polskiego Nr 106, poz. 2808 ze zm.1) podaje się do 
publicznej wiadomości informację o numerach i grani-
cach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodo-
wych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
20 czerwca 2010 r. 
 

Numer 
obwodu 
głoso-
wania 

Granice obwodu 
głosowania 

Siedziba 
obwodowej komisji 

wyborczej 

1

Sołectwo OPATÓWEK 
ulice: Akacjowa, Feliksa 
Dziubińskiego, Grabowa, 
Helleny, Kaliska, Kościelna, 
Leśna, Parkowa, Piaskowa, 
Poprzeczna, Rogatka, 
Sosnowa, Szkolna, Św. Jana, 
Zagórek, Zdrojowa 

Szkoła Podstawowa 
ul. Szkolna 3 
Opatówek 
 
tel. (62) 76-18-011 

2

Sołectwo OPATÓWEK 
ulice: Mariana Buczka, Braci 
Gillerów, Dworcowa, 
Działkowa, Gen. Józefa 
Zajączka, Marcina Kasprzaka, 
Jana Kilińskiego, Tadeusza 
Kościuszki, Krótka, Ks. 
Adama Marczewskiego, 
Ludowa, Łódzka, 3-go Maja, 
Nowoogrodowa, Ogrodowa, 
Plac Wolności, Józefa 
Poniatowskiego, Piotra 
Szadkowskiego, Turkowska 

Gminny Ośrodek 
Kultury 
ul. Kościelna 2 
Opatówek 
lokal dostosowany 
do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych 
 
tel. (62) 76-18-118 

3
Sołectwa: 
CHEŁMCE, PORWITY, 
SZAŁE

Szkoła Podstawowa 
Chełmce 3 
 
tel. (62) 76-12-724 

4
Sołectwa: 
JANIKÓW, RAJSKO, 
SIERZCHÓW, WARSZEW 

Szkoła Podstawowa 
Rajsko 4a 
 
tel. (62) 76-18-563 

5

Sołectwa: 
 
DĘBE-KOLONIA, 
KOBIERNO, NĘDZERZEW, 
ROŻDŻAŁY, TŁOKINIA 
KOŚCIELNA, TŁOKINIA 
MAŁA, TŁOKINIA NOWA, 
TŁOKINIA WIELKA, 
ZAWADY, ZDUNY 

Szkoła Podstawowa 
Tłokinia Wielka 86a 
 
tel. (62) 76-14-312 

6

Sołectwa: 
 
BORÓW, CIENIA DRUGA, 
CIENIA-FOLWARK, CIENIA 
PIERWSZA, CIENIA 
TRZECIA, JÓZEFÓW, 
MICHAŁÓW DRUGI, 
MICHAŁÓW TRZECI, 
SZULEC, TROJANÓW 

Gimnazjum 
ul. Szkolna 7 
Opatówek 
lokal dostosowany 
do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych 
 
tel. (62) 76-18-463 

Głosowanie odbędzie się w siedzibach obwodowych 
komisji wyborczych w dniu 20 czerwca 2010 r. między 
godziną 600 a 2000 bez przerwy. 
 
W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
wyborca niepełnosprawny, na swój wniosek wniesiony 
do Urzędu Gminy w Opatówku do dnia 15 czerwca 
2010 r., jest dopisywany do spisu wyborców 
w wybranym obwodzie głosowania dostosowanym do 
potrzeb wyborców niepełnosprawnych na obszarze 
gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego 
zamieszkania. 
 

Wójt Gminy Opatówek 
/-/ Sebastian Wardęcki 

 
1) Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone 
w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2004 r. Nr 94, poz. 
1898, z 2006 r. Nr 153, poz. 3675. 

 
********** 
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Uchwała Nr 215/10 
Rady Gminy Opatówek 

z dnia 29 kwietnia 2010 roku 
 

w sprawie zatwierdzenia taryfy dotyczącej 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 
z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1
i art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbioro-
wym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 ze zm.) Rada 
Gminy Opatówek uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
 
1. Zatwierdza się taryfę za zbiorowe zaopatrzenie 

w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 
obszarze gminy Opatówek: 
1) za wodę na cele socjalno-bytowe: 1,93 zł/m3

2) za wodę kupowaną od Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji w Kaliszu: 2,48 zł/m3

3) za wodę na cele prowadzonej działalności 
gospodarczej: 3,45 zł/m3

4) za ścieki socjalno-bytowe: 2,70 zł/m3

5) za ścieki komunalne: 3,30 zł/m3

6) za ścieki przemysłowe: 4,12 zł/m3

7) za ścieki dowożone z terenu gminy Opatówek: 
8,22 zł/m3

8) za przyłączenie do sieci wodociągowej: 600,00 zł
9) za przyłączenie do sieci kanalizacyjnej: 500,00 zł
10) opłata abonamentowa miesięczna zależna od 

średnicy wodomierza głównego: 
ø 15 i ø 20:  3,74 zł
ø 25, ø 40, ø 50, ø 80: 9,35 zł

Powyższe ceny powiększa się o obowiązującą stawkę
podatku VAT. 
 
2. W przypadku nie korzystania z wody, za usługę

odbioru ścieków pobierana będzie opłata abona-
mentowa naliczana wg w/w stawek, zależnie od 
średnicy wodomierza zainstalowanego na ujęciu 
własnym. 

3. W odniesieniu do odbiorców zlokalizowanych na 
terenie Ogrodów działkowych "Pod Gruszą", 
"Relax", "Kolejarz" opłata abonamentowa, o której 
mowa w pkt 10 pobierana będzie w okresie od 
1 czerwca 2010 r. do 30 września 2010 r. 

4. Stawki opłaty za przekroczenie określonych 
w umowie warunków wprowadzania ścieków prze-
mysłowych do urządzeń kanalizacyjnych w zł/m3:
1) za każde kolejne 10% powyżej dopuszczalnego 

wskaźnika zanieczyszczeń, za każdy wskaźnik - 
0,10 zł plus podatek VAT. 

2) za przekroczenie o 1 stopień pH dopuszczal-
nego zakresu, za każdy stopień pH - 4,00 zł plus 
podatek VAT. 

 
§ 2. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Opatówek. 
 

§ 3. 
 
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą

od dnia 1 czerwca 2010 r. i podlega ogłoszeniu na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Opatówku. 

2. Uchwała obowiązuje przez okres 1 roku począwszy 
od dnia 1 czerwca 2010 r. 

 
********** 

 
Apel o pomoc dla powodzian 

Setki tysięcy osób na terenach dotkniętych 
kataklizmem powodzi czekają na naszą pomoc. 
Mieszkańcy wielu obszarów naszego kraju stracili domy, 
gospodarstwa, sprzęt rolniczy, zwierzęta gospodarskie, 
jednym słowem dorobek całego życia - niejednokrotnie 
nie mają do czego wracać. Wspólnymi siłami możemy 
im pomóc, dołożyć choć niewielką cegiełkę do 
zorganizowanej w całej Polsce pomocy. 

Dlatego w dniach 7 - 11 czerwca 2010 r. Urząd
Gminy w Opatówku organizuje zbiórkę darów. W tej 
chwili najbardziej potrzebna pomoc to: żywność, środki 
czystości, środki dezynfekcyjne, wiadra, łopaty, rękawice 
gumowe, kalosze, peleryny, kurtki przeciwdeszczowe, 
ubrania robocze, koce, śpiwory, materace, miotły, 
ręczniki, pościel, worki na śmieci, pampersy, odżywki 
i środki pielęgnacyjne dla dzieci, żywność o prze-
dłużonej trwałości (np. dżemy, konserwy, cukier, 
herbata), woda pitna niegazowana, nieużywana odzież.
Dary - w określonych wyżej dniach - przyjmowane będą
na terenie byłego gospodarstwa pomocniczego przy 
ul. Szkolnej 10 w Opatówku. 

Powodzian można wesprzeć także darami 
pieniężnymi za pośrednictwem organizacji charytatyw-
nych urządzających zbiórki w całym kraju: 
- Caritas, nr konta: 77 1160 2202 0000 0000 3436 

4384 z dopiskiem: "Powódź". 
- Polski Czerwony Krzyż, nr konta: 93 1160 2202 

0000 0001 6233 5614 z dopiskiem "Powódź 2010". 
 

********** 
 

Ogłoszenie dla rolników 
Tegoroczna powódź dokonała zniszczeń w wielu 

gospodarstwach. W niektórych rejonach Polski pola, na 
których rosły już zboża, rzepak, ziemniaki czy inne 
uprawy rolnicze, zostały całkowicie zniszczone przez 
wodę i rolnicy stracili tegoroczne plony. Oznacza to 
również, że zadeklarowane we wnioskach o przyznanie 
płatności bezpośrednich na rok 2010 uprawy (grupy 
upraw) są już w takich przypadkach nieaktualne. 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
informuje poszkodowanych, że aby zachować prawo 
do tych płatności w pełnej wysokości bez 
jakiegokolwiek ich obniżenia, konieczne jest 
pisemne poinformowanie, w terminie 10 dni 
roboczych od daty ustania takich zdarzeń lub 
okoliczności (ustania powodzi), kierownika biura 
powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce 
zamieszkania lub siedzibę rolnika o zaistnieniu 
nadzwyczajnych okoliczności. Za okoliczności 
nadzwyczajne lub działanie siły wyższej uznaje się m.in.: 
- poważną klęskę żywiołową w dużym stopniu 

dotykającą grunty rolne gospodarstwa 
- wypadek powodujący zniszczenie w gospodarstwie 

budynków dla zwierząt gospodarskich 
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- chorobę episootyczną dotykającą wszystkie 
zwierzęta gospodarskie rolnika lub część tych 
zwierząt

- długookresową niezdolność rolnika do pracy 
Dowodami potwierdzającymi działanie siły wyższej lub 
wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności w przypadku 
szkód w uprawach rolnych, spowodowanych przez 
suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki 
przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, 
piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę są:
1. protokół oszacowania szkód przez komisję powo-

łaną przez wojewodę
2. dokument potwierdzający wystąpienie szkody 

w uprawach rolnych potwierdzony przez zakład 
ubezpieczeń, z którym rolnik zawarł umowę

3. pisemne oświadczenie dwóch świadków potwierdza-
jące wystąpienie szkody (wzór na stronie inter-
netowej ARiMR) - w przypadku gdy nie została
powołana komisja przez wojewodę oraz uprawy nie 
zostały objęte ubezpieczeniem 

4. pisemne oświadczenie rolnika, że gospodarstwo 
leży na obszarze, na którym został wprowadzony 
stan klęski żywiołowej. 

Pełny tekst komunikatu znajduje się na tablicy ogłoszeń
w urzędzie gminy. 

 

********** 
 

Urząd Gminy informuje mieszkańców: 
1. wodociąg w Opatówku, Cieni Drugiej, Michałowie 

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

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

 

********** 
 

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 dochodach, 
dostępna bez poręczycieli i zgody współmałżonka, 
decyzja kredytowa w 15 minut bez opłat. 

 

********** 
 

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. (0-62) 76-77-275. 
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. od 1000 
do 1800 oraz w soboty od 1000 do 1400.

********** 
 

PHP "Agro-Efekt" zaprasza do nowego obiektu 
w Opatówku, ul. Ogrodowa 71 (po SKR). Polecamy: 
nawozy, środki ochrony roślin, materiał siewny, 
maszyny. Bliższe informacje tel. (62) 76-18-665 lub 697-
185-259. Zapraszamy. 

Doskonalenie umiejętności czytania tekstów ze 
zrozumieniem, wyszukiwania informacji w tekście, 
konstruowania różnych form wypowiedzi pisemnej, 
przygotowanie do sprawdzianu w szkole podstawowej 
oraz egzaminu gimnazjalnego z zakresu przedmiotów 
humanistycznych. Telefon: 508-142-902 (w godzinach: 
1500 - 1700). 

 

********** 
 

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. 

 

********** 
 

Usługi minikoparką, wykop fundamentów, przyłącza 
wodne, energetyczne, teletechniczne. Telefon: 500-818-
331. 

 

********** 
 

Świadczę usługi w zakresie robót ogólnobudowlanych: 
docieplenia, remonty, malowanie, karton-gips - TANIO. 
Telefon: 602-607-944. 

 

********** 
 

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

 

********** 
 

ZAPRASZAMY - salon optyczny, optyk rodzinny, 
Opatówek, Plac Wolności 2 przy aptece Zdrowie - 
zaprasza i oferuje bezpłatne badania wzroku, modne 
oprawy okularowe, wysokiej jakości soczewki, szybkie 
wykonanie okularów, miła i profesjonalna 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 

 

********** 
 

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 
jednorodzinnych, budynków użyteczności publicznej 
oraz przemysłowych, wykonywanie pełnobranżowej 
dokumentacji służącej realizacji inwestycji, prowadzenie 
nadzoru autorskiego. Kontakt: tel. 503-170-369, (62) 76-
77-275. 

 

********** 
 

Przyjmę tanio kierownictwo budowy domów jednoro-
dzinnych. Tel. 691-582-672. 
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Weterynarz na telefon: profilaktyka, leczenie, kastracje, 
inseminacja krów i loch. Waldemar Kuś, tel. 605-314-
856. 

 

********** 
 

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

 

********** 
 

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

 

********** 
 

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

 

********** 
 

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

 

********** 
 

Sprzedam działkę budowlaną ok. 600m2 w Opatówku 
przy ul. Ogrodowej. Telefon: (62) 76-19-441. 

 

********** 
 

Sprzedam pustaki. Wiadomość pod nr tel. (62) 76-18-
267, Opatówek, ul. Łódzka 47. 

 

********** 
 

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

 

********** 
 

Sprzedam sadzonki pomidorów "grondena" - tanio. 
Tel. 501-464-152. 

 

********** 
 

Sprzedam słomę, Tel. (62) 76-18-826. 
 

********** 
 

Sprzedam tuje z gruntu. Tel. (62) 76-19-072 
 

********** 
 

Sprzedam akordeon marki "HORCH" 120 basowy, stan 
bardzo dobry. Tel. (62) 76-18-364 po godz. 2000.

********** 
 

Świadectwa charakterystyki budynków, lokali 
mieszkalnych, użytkowych. Tel. 605-165-060. 

 

********** 
 

Punkt Charytatywny przy parafii NSPJ w Opatówku 
składa wyrazy serdecznego podziękowania za 
włączenie się przyjścia z pomocą dzieciom oraz osobom 
starszym najbardziej potrzebującym, przy zorganizo-
waniu paczek z racji Świąt Wielkanocnych. Serdecznie 
dziękujemy pp. M.M. Wróblewskim, p. Elżbiecie Paś,

p. Mariannie Chojnackiej z Opatówka, anonimowym 
ofiarodawcom oraz złożoną ofiarę do puszki w kościele. 
Marianna Kocemba 

 

********** 
 

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 OC 
- ubezpieczenia 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. 

 

********** 
 

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

 

********** 
 

Jan Dzikowski, Opatówek, ul. Braci Gillerów 30, tel. 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. 

 

********** 
 

Rodzinie, Przyjaciołom, Znajomym, Sąsiadom, 
Wójtowi Gminy, Koleżankom i Kolegom 

z Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnej Biblioteki 
Publicznej i Ośrodka Doradztwa Rolniczego 

serdeczne podziękowania za złożone kwiaty i wieńce, 
zamówione msze święte 

i uczestnictwo w ostatnim pożegnaniu 

Ś.P. GENOWEFY BALCERCZYK 

składa Zofia Gąsiorowska 

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

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