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SESJE RADY GMINY 
 

W minionym okresie, od początku bieżącego 
roku odbyły się kolejne sesje Rady Gminy Opatówek 
kadencji 2010 - 2014. W dniu 31 stycznia odbyła się
sesja, na której radni obradowali m.in. nad budżetem 
Gminy Opatówek na 2011 rok. Projekt uchwały
budżetowej przygotowany został zgodnie z ustawą
o finansach publicznych. Po debacie przyjęta została
uchwała określająca dochody i wydatki na 2011 rok, 
planowane zadania realizowane w drodze porozumień
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, 
planowane dotacje (w tym dla Gminnego Ośrodka 
Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej). 
Ponadto na sesji w dniu 31 stycznia 2011 r. podjęto 
następujące uchwały: 
- w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy 

Opatówek w Zgromadzeniu Związku Komunalnego 
Gmin "Czyste Miasto, Czyste Gmina" 

- zmieniającą uchwałę nr 245/10 Rady Gminy 
Opatówek z dnia 24.09.2010 r. w sprawie warunków 

udzielania oraz wysokości stawek procentowych 
bonifikat przy sprzedaży nieruchomości 

- w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy Opatówek na 2011 rok 

- w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji 
stałych Rady Gminy Opatówek na 2011 rok 

 
W dniu 15 lutego br. odbyła się kolejna sesja Rady 
Gminy Opatówek, na której radni podjęli dwie uchwały: 
- w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły

Podstawowej w Cieni Drugiej na Szkołę Filialną
Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego 
w Opatówku 

- w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły
Podstawowej w Sierzchowie na Szkołę Filialną
Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego 
w Opatówku 

- w sprawie wyboru członków Rady Społecznej 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia 
w Opatówku. Uchwała ta została podjęta w związku 
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Ciepłych, pełnych radosnej nadziei Świąt Wielkanocnych,
serdecznych spotkań w rodzinnym gronie, 

a także wiele wypoczynku wśród budzącej się do życia przyrody 
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z upływem poprzedniej kadencji członków Rady 
Społecznej. 

 
23 marca br. odbyła się sesja Rady Gminy 

Opatówek, której przedmiotem obrad było m.in. przy-
jęcie uchwał w sprawie: 
- zatwierdzenia zmiany budżetu i w budżecie gminy 

Opatówek na 2011 rok polegających na zmianach 
w dochodach i wydatkach oraz przeniesieniu między 
działami, rozdziałami i paragrafami w ramach 
działów 

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Opatówek na lata 2011 - 2022, w której radni 
upoważnili Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań
związanych z realizacją zamieszczonych w niej 
przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja 
w roku budżetowym i w latach następnych jest 
niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania 
Gminy i których płatności wykraczają poza rok 
budżetowy 

- nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie 
Gminy Opatówek środków stanowiących fundusz 
sołecki 

- diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla 
sołtysów - przewodniczących organów wykonaw-
czych jednostek pomocniczych Gminy Opatówek 

- warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez 
gminę Opatówek. Wsparcie finansowe, o którym 
mówi wymieniona uchwała, udzielane będzie 
w formie dotacji celowych na prowadzenie statutowej 
działalności sportowej, a środki finansowe na 
wspieranie rozwoju sportu corocznie zabezpieczać
będzie uchwała budżetowa 

- przekształcenia Szkoły Podstawowej w Cieni Drugiej 
na Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej im. Janusza 
Kusocińskiego w Opatówku 

- przekształcenia Szkoły Podstawowej w Sierzchowie 
na Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej im. Janusza 
Kusocińskiego w Opatówku 

- ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Opatówek oraz 
określenia granic ich obwodów. Uchwała ta została
wywołana w wyniku przekształceń szkoły
w Sierzchowie i w Cieni Drugiej w szkoły filialne 
(uchwały jak powyżej) 

- przyjęcia do realizacji Gminnego programu 
profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 
2011 - 2020 - program wchodzący w skład Gminnej 
Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów 
Społecznych. Program ten, oprócz diagnoz i danych 
statystycznych niezbędnych do planowania 
i realizacji celów, zawiera główne elementy: 
- zachowanie równowagi między ochroną

dziecka, a utrzymaniem rodziny, 
- respektowanie punktu widzenia rodziców, 
- model negocjacyjny jako zasada pracy 

z rodzinami dzieci o specjalnych potrzebach, 
- zwracanie uwagi na kwestię praw dziecka i ich 

respektowanie, 
- troska o zachowanie właściwej proporcji 

- przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Opatówek" 

- zawarcia porozumienia międzygminnego z Miastem 
Kalisz na przekazanie przez Gminę Opatówek 

zadania publicznego w zakresie lokalnego 
transportu zbiorowego na terenie gminy Opatówek. 
Na mocy tej uchwały i zawartego porozumienia 
Gmina Opatówek przekazuje Miastu Kalisz zadanie 
w zakresie organizacji lokalnego transportu 
zbiorowego i zobowiązuje się do partycypacji 
w kosztach związanych z jego realizacją.

- wyrażenia zgody na dzierżawę na czas 
nieoznaczony w trybie bezprzetargowym gruntu 
położonego w Opatówku 

- wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony 
w trybie bezprzetargowym gruntu części działki 
oznaczonej nr 981/10 położonej w Opatówku przy 
ul. Poniatowskiego (przedłużenie umów na rzecz 
dotychczasowych najemców) 

- wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony 
w trybie bezprzetargowym Motelu "Maria" we wsi 
Szałe

- wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony 
w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego 
w Opatówku Plac Wolności 17 

 

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

INWESTYCJE W GMINIE OPATÓWEK 
 

Przebudowa drogi Saczyn-Chełmce-Opatówek 
 

W miesiącu marcu rozpoczęto procedurę wyłaniania 
wykonawcy na przebudowę drogi Saczyn - Chełmce - 
Opatówek (od skrzyżowania z drogą krajową nr 12, 
przez Trojanów, Chełmce do Saczyna). Gmina 
Opatówek, jako lider projektu, wraz z partnerami: 
Starostwem Powiatowym w Kaliszu i Gminą Godziesze 
Wielkie, przebudują 5 939 mb drogi, z tego 4 437 mb to 
droga powiatowa, 876 mb - droga należąca do gminy 
Opatówek, 626 mb droga będąca w gestii gminy 
Godziesze Wielkie. 
Stosownie też przypadną udziały w wydatkach na tę
inwestycję pomiędzy trzech wymienionych inwestorów. 
Inwestycja ta będzie dofinansowana ze środków 
unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego, a łączny koszt szacuje się na 
kwotę 1 547 111,51 zł.

Bieżące utrzymanie dróg gminnych 
 

W wyniku przeprowadzonego w dniu 28 marca br. 
postępowania przetargu nieograniczonego, wyłoniony 
został wykonawca prac w zakresie bieżącego 
utrzymania i konserwacji dróg gminnych w 2011 roku. 
Komisja przetargowa wybrała ofertę firmy "DROMAX" 
Usługi Drogowo-Budowlane Wojciecha Krymarysa 
z Chełmc. Cena wybranej oferty - 145 509,00 zł.

Sala sportowa w Tłokini Wielkiej 
 

Trwają prace przy budowie sali sportowej wraz 
z zapleczem towarzyszącym przy Zespole Szkół
w Tłokini Wielkiej. W okresie 2010 roku i w I kwartale br. 
zrealizowano zakres robót o wartości 1 326 417,98 zł.
Zakończono roboty stanu surowego zamkniętego wraz 
z montażem okien. Wykonano także instalację
wewnętrzną c.o., wod.-kan. i elektryczną.
W chwili obecnej przystąpiono do robót z zakresu stanu 
wykończeniowego obiektu: 
- tynki wewnętrzne 
- podłogi i posadzki 
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- montaż osprzętu elektrycznego i sanitarnego 
- elewacje 
- roboty malarskie 
Obiekt przygotowywany jest do montażu wyposażenia 
sportowego. Wykonanie robót zewnętrznych, przyłącza 
wody, zewnętrznej kanalizacji sanitarnej, dróg 
dojazdowych przewidziano na miesiąc czerwiec br. 
Planowany termin zakończenia budowy sali to 18 sierp-
nia 2011 roku. 
Inwestycja będzie dofinansowana z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 "Odnowa 
i Rozwój Wsi" w wysokości 500 000 złotych. 
 
Przebudowa drogi Dojutrów-Zduny 
25 marca br. rozstrzygnięty został przetarg 
nieograniczony na wykonanie zadania pn.: "Przebudowa 
drogi powiatowej nr 4327P (Kuchary) granica powiatu - 
Dojutrów - Zduny na odcinku Kokanin - Zduny". Przetarg 
wygrała firma "Skanska" oferując wykonanie zadania za 
kwotę 5 313 104,40 zł. Inwestycja będzie realizowana 
z udziałem środków unijnych. Gmina Opatówek będzie 
partycypować w kosztach kwotą 189 173 zł. Termin 
realizacji: 31.08.2011 r. 
 
Wydatki majątkowe z budżetu na 2011 
Wszystkie powyższe zadania znalazły się w wykazie 
wydatków majątkowych na 2011 rok stanowiącym 
załącznik nr 3 do uchwały budżetowej gminy Opatówek. 
W wykazie tym zaplanowane zostały następujące 
zadania: 
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zduny 
- Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu 

z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji 
w celu realizacji przebudowy drogi powiatowej 
nr 4327 na odcinku Kokanin - Zduny w ramach 
zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 4327P 
(Kuchary) granica powiatu - Dojutrów - Zduny" 

- Przebudowa drogi Saczyn - Chełmce - Opatówek 
- Budowa sali sportowej z zapleczem towarzyszącym 

przy Zespole Szkół w Tłokinii Wielkiej 
- Tablica interaktywna w ramach programu POKL 
- Rekultywacja wysypiska 
 

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

REALIZACJA 
PROJEKTÓW UNIJNYCH 

 

PROJEKT "UCZĘ SIĘ I BAWIĘ”
Trwa realizacja projektu pn. "Uczę się i bawię", na który 
gmina Opatówek przygotowała wniosek o dofinanso-
wanie. Celem głównym projektu jest wyrównanie szans 
edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu 
kształcenia dzieci z klas I-III w 100% szkół
podstawowych funkcjonujących w gminie Opatówek od 
20 września 2010 r. do 31 sierpnia 2011 r. Wartość 
dofinansowania projektu wynosi 231 058,50 zł. Do celów 
szczegółowych należą:
- zapewnienie każdemu dziecku oferty edukacyjno-

wychowawczo-profilaktycznej, zgodnej z jego 

indywidualnymi potrzebami i możliwościami 
edukacyjnymi i rozwojowymi, 

- zwiększenie stopnia i zakresu wykorzystania 
aktywizujących metod nauczania w szkołach 
podstawowych, 

- zwiększenie dostępności i podniesienie jakości 
wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
udzielanej dzieciom, w szczególności dzieciom 
o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkołach 
podstawowych, 

- podniesienie jakości pomocy udzielanej przez szkołę 
rodzicom dzieci uczących się na I etapie 
edukacyjnym w szkołach podstawowych oraz 
zintensyfikowanie współpracy i zaangażowania 
rodziców w życie szkoły. 

 

W ramach realizacji powyższego projektu przygotowany 
został i rozstrzygnięty przetarg na dostawę pomocy 
dydaktycznych i wyposażenia. Przetarg podzielony był
na 5 części: 
- dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego 
- dostawa sprzętu rehabilitacyjno-sportowego 
- dostawa mebli 
- dostawa programów komputerowych i gier eduka-

cyjnych (na nośnikach DVD/CD) 
- dostawa zestawów edukacyjnych i gier planszowych 

dydaktycznych (układanki, plansze, zabawki 
edukacyjne), zeszytów ćwiczeń, materiałów 
pomocniczych (biurowych) 

Łączna wartość przetargu wyniosła 139 463,10 zł.

Pozostała kwota zostanie wykorzystana na zajęcia dla 
uczniów klas I-III szkół podstawowych: 
- zajęcia dla dzieci mających trudności w czytaniu 

i pisaniu oraz zagrożonych dysleksją
- zajęcia dla dzieci mających trudności w zdobywaniu 

umiejętności matematycznych 
- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami 

rozwoju mowy 
- zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami 

postawy 
 
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. 
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Projekt ma na celu zwiększenie motywacji do działania 
i rozwijanie aktywnych form integracji społecznej 
młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym 
w Gminie Opatówek poprzez pracę z pracownikami 
socjalnymi, psychologiem, pedagogiem, terapeutą,
doradcą zawodowym, socjologiem i informatykiem. 
 

Termin realizacji projektu 01.01.2011 r. - 31.12.2011 r. 
 

Kierownik GOPS w Opatówku - Violetta Galant 
Koordynator projektu - Sylwia Matczak 
 

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

POWIATOWE OBCHODY 
DNIA KOBIET 

 

Ponad półtora tysiąca pań i znacznie mniejsze 
grono panów bawiło się w rytm muzyki Krzysztofa 
Krawczyka w Opatówku. W piątek, 4 marca, w hali 
sportowej im. Polskich Olimpijczyków odbyły się
Powiatowe obchody Dnia Kobiet. Występ gwiazdy nie 
był jedyną niespodzianką tego wieczoru. Powiatowe 
obchody dnia kobiet tradycyjnie już rozpoczęły się
życzeniami dla pań. Składał je Starosta Kaliski Krzysztof 
Nosal w imieniu włodarzy gmin powiatu kaliskiego. 
Starosta w swoich życzeniach przytoczył refren piosenki 
Janusza Gniatkowskiego "W kalendarzu jest wciąż taki 
dzień, przeznaczony wyłącznie dla ciebie. Pośród innych 
ukrytych dat, niby w książce ukryty kwiat" i złożył
zebranym paniom najlepsze życzenia. 

Występ Krzysztofa Krawczyka zauroczył
wszystkich przybyłych na koncert gości. Publiczność 
doskonale bawiła się przy znanych utworach takich jak: 
"Bo jesteś Ty", "Mój przyjacielu", "Jak minął dzień", "Byle 
było tak", "To co dał nam świat". Przy najpopular-
niejszych utworach cała hala kołysała się w takt muzyki. 
Wspaniała atmosfera udzieliła się publiczności, która 
nagradzała wykonawcę gromkimi brawami na stojąco. 
Po występie Krawczyka na scenie pojawiła się
niespodzianka wieczoru - Hela, w którą tradycyjnie 
wcielił się Wójt Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki, 
ale tym razem bez Mariana (Wójta Gminy Brzeziny). 
Trzeba przyznać, że ten występ rozbawił publiczność do 
łez. 
 

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

FESTIWAL PIOSENKI 
DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ 

 

Na przełomie lutego i marca 2011 r. odbył się
kolejny, XI Międzygminny Festiwal Piosenki Dziecięcej 
i Młodzieżowej "Opatówek 2011". 28 luty, 1 i 2 marzec to 

kolejne dni przesłuchań zgłoszonych do festiwalu 
uczestników z całego powiatu kaliskiego. W ciągu tych 
trzech dni jury festiwalu przesłuchało ponad 120 
młodych wykonawców. W tym roku w jury zasiedli: 
Grażyna Bartoszek-Szłapak - prezes Kaliskiego 
Towarzystwa Muzycznego, Eryk Szolc - muzyk, 
wykładowca Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego 
UAM w Kaliszu, Krzysztof Negrowski - wykładowca 
Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu, 
Marek Łakomy - muzyk, kierownik artystyczny i dyrygent 
Chóru Chłopięco - Męskiego Bazyliki Kaliskiej. 

Finał XI Międzygminnego Festiwalu Piosenki 
Dziecięcej i Młodzieżowej odbył się w niedzielę
13 marca w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku. 
Wzięło w nim udział 31 osób wyłonionych w trakcie 
trzydniowych przesłuchań. Do jury dołączył piosenkarz 
Andrzej Rybiński, z którym także przed koncertem 
odbyły się warsztaty wokalne dla finalistów. 

Po wysłuchaniu koncertu finałowego, jury 
wyłoniło sześciu najlepszych wokalistów z powiatu 
kaliskiego w poszczególnych kategoriach wiekowych. 
Przyznano również drugie i trzecie miejsca oraz 
wyróżnienia. A oto wyniki: 
 

W kategorii wiekowej przedszkola i klasy "0": 
I miejsce - Maria Wolf (SP w Opatówku) 
II miejsce - Anna Dziedzic (ZS w Rajsku) 
III miejsce - Malwina Olszewska (Przedszkole 
w Opatówku) 
Wyróżnienia:
Lenka Foltyńska (Przedszkole w Opatówku) 
Maja Kępa (Przedszkole w Opatówku) 
 

W kategorii wiekowej klasy I-III SP: 
I miejsce - Michał Raczyk (GOK w Szczytnikach) 
II miejsce - Aleksandra Mituta (SP w Biernatkach) 
III miejsce - Martyna Błaszczyk (SP w Piotrowie) 
Wyróżnienia:
Julia Korczyńska (ZS w Brzezinach) 
Aleksandra Pilarska (ZS w Rajsku) 
Anna Przybylak (SP w Brzezinach) 
Julia Żórawicz (ZS w Piotrowie) 
 

W kategorii wiekowej klasy IV-VI SP: 
I miejsce - Adrianna Pietura (SP w Koźminku) 
II miejsce - Kewin Sieradzki (ZS w Brzezinach) 
III miejsce - Angelika Jasińska (SP w Woli Droszewskiej) 
IV miejsce - Kinga Knop (SP w Godzieszach Wielkich) 
Wyróżnienia:
Bożena Baran (SP w Nowym Nakwasinie) 
Paulina Krych (SP w Liskowie) 
Miłosz Maślak (SP w Godzieszach Wielkich) 
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W kategorii wiekowej gimnazja: 
I miejsce - Klaudia Ostrowska (ZS w Chełmcach) 
II miejsce - Agata Górecka (Gimnazjum w Stawie) 
III miejsce - Julita Balcerzyk (GOK w Żelazkowie) 
Wyróżnienia:
Martyna Kołodziejczyk (Gimnazjum w Opatówku) 
Patryk Olejniczak (Gimnazjum w Opatówku) 
Weronika Pietrasik (Gimnazjum w Koźminku) 
Hubert Wojtaszek (GOK w Opatówku) 
 

W kategorii wiekowej szkoły ponadgimnazjalne: 
I miejsce - Marta Nielaba (GOK w Szczytnikach) 
II miejsce - Sylwia Nowak (GCPKSiR w Cekowie Koloni) 
III miejsce - Agnieszka Borowiak (ZS w Opatówku) 
Wyróżnienia:
Bogusława Malinowska (GOK w Opatówku) 
Patryk Osiewała (GOKSiR w Liskowie) 
 

Organizatorzy: Starostwo Powiatowe w Kaliszu, Centrum 
Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Gmina Szczytniki i Gmina 
Opatówek. 
 

Sponsorzy: 
- Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej w Koźminku 
- Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego Ziemi 

Kaliskiej w Koźminku 
- pp. Jadwiga i Henryk Menclowie z Opatówka 
- pp. Krystyna i Grzegorz Olczakowie z Opatówka 
- pp. Teresa i Jan Balcerzykowie - firma Pomarol 

w Opatówku 
- pp. Ilona i Zbigniew Wojtaszczykowie z Tłokini Małej 
 

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

WIELKA ORKIESTRA 
Z POMOCĄ DLA STRAŻAKÓW 

 

W sobotę 18 grudnia, na Placu Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w Warszawie, odbyła się
uroczystość przekazania sprzętu zakupionego przez 
Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy jednostkom 
Ochotniczych Straży Pożarnych. 

Sprzęt zakupiony został w ramach akcji STOP 
POWODZIOM, którą Fundacja WOŚP przeprowadziła
4 lipca 2010 r. Zebrano wówczas 2 644 507,34 złotych 
i za te pieniądze kupiono sprzęt dla 575 OSP. Trafił on 
przede wszystkim do tych miejsc, które zmagały się
w tym roku z powodzią, lub które mieszczą się na 
terenach zagrożonych powodziami w przyszłości. 
Fundacja zakupiła: 
 

- 100 motopomp WT 40 
- 200 motopomp pływających "Posejdon" 
- 130 agregatów prądotwórczych 1-fazowych FH 3541 

firmy Fogo 
- 15 agregatów prądotwórczych 3-fazowych ECT 

7000P firmy Honda 
- 130 motopomp do wody zanieczyszczonej KTH 80X 

(druga tura) 
Zakupione przez Orkiestrę urządzenia to wyposażenie 
podstawowe i uniwersalne - różne rodzaje pomp, 
agregaty jedno- i trójfazowe, wszystko to sprawdzi się w
wielu akcjach ratowniczych. W obdarowanych przez 
WOŚP 575 jednostek OSP z całego kraju znalazło się
7 jednostek z powiatu kaliskiego, a wśród nich jednostka 
z naszej gminy, którą jest Ochotnicza Straż Pożarna 
w Borowie. 

Na Placu Piłsudskiego, przy mroźnej pogodzie, 
ale w gorącej atmosferze, przy przepięknie padającym 
śniegu, zebrali się przedstawiciele 120 jednostek OSP. 
Wszyscy oni odebrali sprzęt zakupiony i darowany 
im przez Orkiestrę. Pozostałe jednostki otrzymają swoje 
dary w najbliższych dniach, kiedy tylko dotrą do nich 
kurierzy z cennymi przesyłkami. Uroczystość, przygoto-
wana w całości przez Związek Ochotniczych Straży
Pożarnych, miała charakter państwowy - rozpoczęła się
odegraniem hymnu państwowego przez Młodzieżową
Harcersko-Strażacką Orkiestrę Dętą z Uniejowa (woj. 
Łódzkie) i wciągnięciem na maszt biało-czerwonej flagi. 
W programie musiał także znaleźć się element 
obowiązkowy, jakim jest złożenie wieńca przy Grobie 
Nieznanego Żołnierza. Fundację WOŚP reprezentował
Jurek Owsiak, Państwową Straż Pożarną m.in. 
Komendant Główny, gen brygadier Wiesław Leśnia-
kiewicz, a Związek Ochotniczych Straży Pożarnych - 
m.in. Dyrektor Zarządu Wykonawczego ZOSP, Minister 
Jerzy Maciak. 
 

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

WIELKOORKIESTROWA 
SZTAFETA CYKLISTÓW 

 

Geneza pomysłu
Kalisz, najstarsze miasto w Polsce może się

poszczycić także wieloletnimi tradycjami kolarskimi 
kultywowanymi od 1892 r., kiedy to zarejestrowano 
Kaliskie Towarzystwo Cyklistów, pierwsze w grodzie nad 
Prosną stowarzyszenie sportowe. Od tego czasu do 
dnia dzisiejszego kolarstwo jest tu dominującą
dyscypliną sportową. W początkowej fazie rozwoju 
kolarstwa w Królestwie Polskim, kaliscy cykliści ściśle 
współpracowali sportowo z Warszawskim Towa-
rzystwem Cyklistów, (działał tu także konsul WTC). 
Warszawscy cykliści bardzo często na rowerach 
docierali do Kalisza, bo stąd było najbliżej do granicy 
pruskiej i do zachodnich nowinek sprzętowych. 

Szef tegorocznej sztafety, wieloletni działacz 
Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego, doskonale znający 
historię kaliskiego kolarstwa, widząc zaangażowanie 
wolontariuszy w działaniach Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy, postanowił do wielkiego dzieła
Jurka Owsiaka wprowadzić elementy sportowej rekreacji 
i... odwrócił współpracę z Warszawą. Od 2001 roku to 
kaliscy cykliści w dniu Finału WOŚP docierają na 
rowerach do Warszawy, wzorując się na zasadach 
rozgrywania, jedynego jak do tej pory, Wyścigu 



Wiadomości Gminne str. 6/24 

Objazdowego Królestwa Polskiego (21-23 maja 1899 r.). 
Jest to kolarska sztafeta do Warszawy, w czasie której 
bez względu na pogodę uczestnicy mają wyznaczone 
odcinki do pokonania ponad 250 km trasy. W historii 
dotychczasowych eskapad na Finały WOŚP tylko 
ubiegłoroczne warunki atmosferyczne nie pozwoliły na 
przejazd całej trasy do Warszawy. Od 2003 roku kaliscy 
cykliści latem na tych samych zasadach docierają na 
Przystanki Woodstock, w ramach "Woodstockowej 
Sztafety Cyklistów" propagując aktywne formy 
wypoczynku i rozrywki wśród uczestników muzycznego 
Festiwalu - wyścigi na rowerach... nie ruszając się
z miejsca. Jest to 3 minutowa sprinterska jazda na 
stacjonarnych rolkach kolarskich, podczas której 
uczestnicy starają się "wykręcić" jak najdalszy dystans 
i tym samym największą przeciętną "jazdy". 

W kaliskiem staramy się propagować formy 
aktywnej rekreacji na rowerach, szczególnie wśród ludzi 
na co dzień nie mających nic wspólnego ze sportem, dla 
ich przyjemności i za ich własne pieniądze, kultywując
przy tym ponad 100-letnie tradycje pionierów cyklizmu, 
zapoczątkowane w Królestwie Polskim. 
 

Nieco statystyki 
W dotychczasowych wielkoorkiestrowych 

sztafetach uczestniczyło 45 cyklistów, niektórzy 
uczestniczyli we wszystkich wyjazdach do Warszawy. 
Do tej pory sztafeta pokonała ogólny dystans 2 810 km. 
W gronie uczestników, prócz żelaznej trójki (Andrzej 
Wolniak, Zbigniew Sobczak, Bronisław Krakus) 
w sztafecie uczestniczyła olimpijka i mistrzyni świata - 
Ola Dawidowicz, eurodeputowany - Marek Siwiec 
i Starosta Kaliski - Krzysztof Nosal. 

W ośmiu Woodstockowych Sztafetach Cyklistów 
uczestnicy przejechali ponad 2 700 km. Do Warszawy 
sztafeta nigdy nie docierała z "pustymi rękami". Aby 
wesprzeć działania Fundacji WOŚP, kaliski sztab 
przekazał na centralną licytację oryginalną rakietę klasy 
ziemia - powietrze, dwa konie arabskie, dwa rowery 
MTB, w poprzednim roku słodki wypiek firmy Jutrzenka - 
mega Grześka, a w tegorocznej wyprawie metalografię
kaliskiego artysty. 
 

Szkoły podstawowe też grają
Od czterech lat, z inicjatywy dzieci i nauczycieli 

ze szkół podstawowych miasta i powiatu kaliskiego 
objętych programem "Ratujemy i Uczymy Ratować", 
przed wyjazdem kolarzy do Warszawy trwa kwesta 
w szkołach na rzecz Fundacji WOŚP, w ramach imprez 
zamkniętych poprzedzających Finały WOŚP. 
Tegoroczna akcja odbyła się w dniach 4-5 stycznia 
2011 r. Zebrana przez dzieci kwota 13 616,93 zł trafiła
do Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej, który od 
początku obsługuje zbiórkę i wspomaga kaliską sztafetę.

Warto wspomnieć, że inauguracyjne szkolenie 
nauczycieli w ramach RUR miało miejsce w kaliskim 
szpitalu i w Gimnazjum w Opatówku w dniach 4-6 
kwietnia 2006 r. Fundacja WOŚP przeszkoliła 99 
nauczycieli z 68 szkół podstawowych miasta i powiatu 
kaliskiego. W pięciu edycjach dotychczasowych zbiórek 
w 175 szkołach podstawowych miasta i powiatu 
kaliskiego, łącznie uczestniczyło 515 wolontariuszy 
i zebrano kwotę 49 088,82 zł. Kwota powyższa zasiliła
konto Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

Także od czterech lat delegacje kaliskich dzieci 
ze szkół podstawowych uczestniczących w programie 

"Ratujemy i Uczymy Ratować" towarzyszą sztafecie 
w wyjazdach do Warszawy i zawożą do studia TVP 
symboliczny czek z zebraną kwotą podczas 
wewnętrznych zbiórek. Do tej pory były to delegacje 
z gmin: Koźminek i Godziesze, Żelazków oraz SP nr 14 
reprezentująca szkoły kaliskie. W tym roku sztafecie 
towarzyszyły dzieci ze Szkoły Podstawowej 
w Chełmcach, które w ubiegłym roku zebrały największą
kwotę ze szkół w gminie Opatówek. Wyjazd ten jest 
formą nagrody za aktywną zbiórkę.

Prawie wszystko o tegorocznej sztafecie 
XI Wielkoorkiestrowa Sztafeta Cyklistów 

o godzinie 8.00 w dniu 9 stycznia 2011 r. wyruszyła
z kaliskiego Rynku Głównego do Warszawy. Tym razem 
cykliści mieli do pokonania trasę o długości 252 km. 
Wiodła ona przez: Błaszki, Wartę, Szadek, Aleksandrów, 
Zgierz, Łódź, Brzeziny, Skierniewice, Żyrardów, 
Grodzisk Maz., Pruszków na Plac Defilad w Warszawie 
na który cykliści dotarli o godzinie 19.10. Po odliczeniu 
straconego czasu na zmianach jadącego i przerwy na 
posiłek, czas efektywnej jazdy wyniósł 9 godz. 23 min. 
Przeciętna prędkość jazdy sztafety wyniosła 26,9 
km/godz. Sztafeta jechała w warunkach otwartego ruchu 
drogowego i w asyście zmieniających się pilotujących 
radiowozów policji. 
 

W tegorocznej sztafecie uczestniczyli: 
Debiutanci:
- Sebastian Wardęcki - Wójt Gminy Opatówek 
- Krzysztof Nosal - Starosta Kaliski - po raz drugi 

w sztafecie 
- Stanisław Michalski - nauczyciel WF z Poznania - po 

raz drugi w sztafecie 
- Mateusz Raczyński - uczeń gimnazjum - najmłodszy 

uczestnik sztafety 
Weterani:
- Zbigniew Sobczak - wielokrotny uczestnik kaliskich 

sztafet WOŚP do Warszawy i na Przystanki 
Woodstock. Amator kolarstwa. 

- Andrzej Wodniak - także wielokrotny uczestnik 
sztafet kaliskich, dodatkowo biega i uprawia sporty 
ekstremalne. Jeden z kaliskich "Morsów" 

- Bronisław Krakus - kaliski działacz sportowy z ponad 
50 letnim stażem. Inicjator, pomysłodawca i szef 
kaliskich sztafet. Współorganizator kaliskich etapów 
Wyścigu Pokoju i Tour de Pologne. Dyrektor wielu 
prestiżowych wyścigów kolarskich. Członek 
Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego i kaliskiego 
Sztabu WOŚP. Aktywny kolarz - amator. 
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Dzieci z Chełmc towarzyszące sztafecie zaprezentowały
w studiu TVP symboliczny czek na kwotę z zebraną
podczas tegorocznej kwesty w 10 szkołach 
podstawowych z miasta Kalisza i w 28 szkołach 
w powiecie kaliskim. 
 

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

HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ 
 

W piątkowe przedpołudnie, gdy w naszej gminie 
powoli kończyły się ferie, został rozegrany Turniej 
Halowej Piłki Nożnej ''Ferie 2011'' zawodników 
z rocznika 94 i młodszych z naszej gminy. Głównym 
organizatorem, który wyszedł po raz kolejny z taką
inicjatywą, był Rafał Stępień. Turniej rozpoczął się około
godziny 11.00, zaś wszyscy zawodnicy nie mogli się
doczekać pierwszych zmagań na boisku. System gry był
dość prosty: 6 drużyn, które zostały podzielone na 
2 grupy, A i B. Grupę B możemy zaliczyć do grupy 
śmierci, ponieważ zawodnicy ci, którzy występowali 
w Dinksach, Tibii Team i Czerwonej Armii, to gracze 
z drużyny Juniora Młodszego przeważnie z Klubu 
Sportowego Opatówek. Czerwoną Armię tworzyli 
zawodnicy KS Opatówek, a także bramkarz LKS 
Jankowych, gracze Szczyt Szczytniki i Lecha Poznań.
Grupę A tworzyły zespoły swoich wymyślonych nazw, 
tak jak poprzednie i były to: KS Sierzchów, Rakiet Fiuel 
i FC Albatros. Z grupy A do półfinałów wyszły zespoły
faworyzowane, a trzecią pozycję zajęła drużyna 
z Sierzchowa. W grupie B niespodziewanie słabo 
zaprezentowali się zawodnicy Tibii Team, którzy zostali 
rozgromieni 4:0 przez Dinksów i 8:1 przez Czerwoną
Armię.

Najciekawszy mecz tej grupy rozegrany został
pomiędzy Dinksami, a Czerwoną Armią dowodzoną
przez wcześniej już wspomnianego Rafała Stępnia. 
Wynik tego meczu 1 do 0 dla Czerwonej Armii, a jedyną
bramkę strzelił Krystian Ślesicki. Obydwa półfinały
kończyły się dogrywkami, po których zwyciężyły Dinksy 
pokonując Rakiet Fiuel i Czerwona Armia gromiąc po 
5 dodatkowych minutach FC Albatros. Czerwoni, którzy 
w końcu spotkania przyspieszyli grę, zagrali zespołowo 
i tym sposobem awansowali do finału. 

Po dłuższej przerwie przyszedł czas na 
najbardziej oczekiwane spotkania w tym turnieju. 
O trzecie miejsce zagrały równe sobie drużyny i, po 
dość ciekawym meczu, szalę zwycięstwa na swoją
stronę przechylili zawodnicy Rakiet Fiuel. W końcu 
przyszedł czas na finał i drugą potyczkę w tym dniu 
Dinksów i Czerwonej Armii - przypomnijmy, że w grupie 
lepsi okazali się zawodnicy Rafała Stępnia. Zaczęli 
Czerwoni, którzy z akcji na akcję przyspieszali grę

i zdobyli swojego pierwszego gola w finale. Potem tylko 
kilkoma strzałami mogli odpowiedzieć zawodnicy 
Dinksów, którzy nie błyszczeli w ofensywie, bo im na to 
nie pozwalano. Następne dwie bramki padły dla Armii 
i zrobiło się 3 do 0, a mecz zakończył się wynikiem 4:1. 
Sędziami po obydwu stronach byli zawodnicy 
występujący w KS Gmina Opatówek: Paweł Przybył
i Dominik Lubka. 

Oficjalne zakończenie odbyło się z udziałem 
Sekretarza Gminy Opatówek Krzysztofa Dziedzica, który 
pogratulował młodym zawodnikom i wraz z Rafałem 
Stępniem wręczył ufundowane przez Wójta Gminy 
Sebastiana Wardęckiego oryginalne piłki "adidasa" dla 
drużyn oraz dla poszczególnych piłkarzy. Najlepszym 
piłkarzem turnieju został Dominik Jezierski, który 
reprezentował drużynę Dinks. Najlepszym bramkarzem, 
który wpuścił najmniejszą ilość bramek został Adam 
Dworniak - zawodnik Czerwonej Armii, a najskutecz-
niejszym piłkarzem turnieju okazał się Zbigniew Mucha, 
który zwyciężył dopiero po rzutach karnych, 
rozstrzygających zwycięstwo, ponieważ równo z ostatnim 
gwizdkiem po tyle samo bramek mieli właśnie Mucha 
i Krystian Ślesicki. Organizacji i poczynaniom młodych 
zawodników przyglądali się między innymi Przemysław 
Zając, obecny trener LKS Jankowych, Michał
Gołembiewski piłkarz KS Opatówek i Piotr Stasiak, 
działacz KS Opatówek. Młodym graczom jeszcze raz 
gratulujemy i życzymy udanych zmagań na boiskach 
ligowych i Orlikach. 
 

Grupa A 
Miejsce Drużyna Punkty Bramki 

1 Rakiet Fiuel 6 14-0 
2 FC Albatros 3 3-2 
3 KS Sierzchów 0 0-13 

1 mecz: FC Albatros - Rakiet Fiuel - 0:3 
3 mecz: KS Sierzchów - FC Albatros - 0:2 
5 mecz: Rakiet Fiuel - KS Sierzchów - 11:0 
 

Grupa B 
Miejsce Drużyna Punkty Bramki 

1 Czerwona 
Armia 6 9-1 

2 Dinks 3 4-1 
3 Tibia Team 0 1-12 

2 mecz: Dinks - Czerwona Armia - 0:1 
4 mecz: Tibia Team - Dinks - 0:4 
6 mecz: Czerwona Armia - Tibia Team - 8:1 
 

Półfinały: 
1 mecz: Rakiet Fiuel - Dinks - 2:4 
2 mecz: Czerwona Armia - FC Albatros - 5:1 
 

Mecz o 3 miejsce: 
Rakiet Fiuel - FC Albatros - 3:0 
 

Finał:
Dinks - Czerwona Armia - 1:4 
 

Nagrody indywidualne: 
- najlepszy strzelec: Zbigniew Mucha (Rakiet Fiuel) - 
 8 bramek 
- najlepszy zawodnik: Dominik Jezierski (Dinks) 
- najlepszy bramkarz: Adam Dwornik (Czerwona Armia) 
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Drużyny występujące w turnieju: FC Albatros, Rakiet 
Fiuel, KS Sierzchów, Dinks, Czerwona Armia, Tibia 
Team. 
 

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

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO 
 

5 lutego br. już po raz siódmy, odbył się Turniej 
o Puchar Wójta Gminy w tenisie stołowym ph. "Żyj 
zdrowo i sportowo", realizowany zgodnie z Gminnym 
Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2011 rok. Organizatorami 
tegorocznego turnieju było OSP w Szałe i Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku. Uczestnikami 
turnieju byli chłopcy i dziewczęta z Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych oraz druhowie z OSP gminy 
Opatówek. Nad przebiegiem rozgrywek czuwali 
sędziowie: Jerzy Kowalczyk i Tomasz Mikucki. 
Uroczystego otwarcia turnieju dokonał Andrzej Brodziak 
- Naczelnik OSP Szałe i Marlena Kiermas - Gruszka - 
radna Gminy Opatówek. 

Celem turnieju było wzbudzenie wśród dzieci 
i młodzieży motywacji do życia bez nałogów, promocja 
aktywnego, zdrowego stylu życia, wspomaganie rodzin 
w procesie wychowywania dzieci. Do zawodów zgłosiło
się łącznie 98 zawodników reprezentujących 10 
jednostek OSP: Borów, Chełmce, Cienia Druga, 
Opatówek, Michałów Drugi, Porwity, Rajsko, Sierzchów, 
Szałe, Tłokinia Wielka. A oto osiągnięte wyniki: 
 

Dziewczęta:

Kategoria wiekowa do 14 lat 
I miejsce - Bach Monika OSP Tłokinia Wielka 
II miejsce - Kaleta Maria OSP Chełmce 
III miejsce - Szymańska Lucyna OSP Rajsko 
Kategoria wiekowa 14 - 16 lat 
I miejsce - Szymańska Dominika OSP Rajsko 
II miejsce - Gonera Lidia OSP Sierzchów 
III miejsce Salamon Sandra OSP Borów 
Kategoria wiekowa 16 - 21 lat 
I miejsce - Miklas Natalia OSP Rajsko 
II miejsce - Kaleta Anna OSP Chełmce 
III miejsce - Kaleta Weronika OSP Chełmce 
Kategoria wiekowa 22 - 30 lat 
I miejsce - Baran Monika OSP Tłokinia Wielka 
II miejsce - Janiak Lidia OSP Michałów Drugi 
III miejsce - Wietrzych Aneta OSP Borów 
Kategoria wiekowa 31 lat i powyżej 
I miejsce - Włodarz Beata OSP Borów 
II miejsce - Janik Anita OSP Borów 
III miejsce - Ubych Maria OSP Borów 
 

Chłopcy:

Kategoria wiekowa do lat 14 
I miejsce - Liberacki Robert OSP Rajsko 
II miejsce - Tomaszewski Wiktor OSP Opatówek 
III miejsce - Gryczyński Michał OSP Borów 
Kategoria wiekowa od 14 do 16 lat 
I miejsce - Perskawiec Przemysław OSP Rajsko 
II miejsce - Jeziorski Damian OSP Rajsko 
III miejsce - Piękny Szymon OSP Chełmce 
Kategoria wiekowa od 16 do 21 lat 
I miejsce - Kaleta Piotr OSP Chełmce 
II miejsce - Frątczak Michał OSP Rajsko 
III miejsce - Bach Sebastian OSP Rajsko 

Kategoria wiekowa 22- 30 lat 
I miejsce - Łukaszczyk Patryk OSP Rajsko 
II miejsce - Szyszkiewicz Mariusz OSP Chełmce 
miejsce - Krystyniak Janusz OSP Borów 
Kategoria wiekowa 31 lat i powyżej 
I miejsce - Janik Grzegorz OSP Borów 
II miejsce - Bilski Tomasz OSP Rajsko 
III miejsce - Janik Michał OSP Borów 
 

W klasyfikacji generalnej niezawodni okazali się
zawodnicy z jednostki OSP z Rajska, którzy zdobyli 
Puchar Wójta Gminy w kategorii chłopców, natomiast 
w kategorii dziewcząt Puchar otrzymała jednostka OSP 
z Borowa. Indywidualni zwycięzcy w poszczególnych 
kategoriach, z rąk Wójta Gminy Sebastiana 
Wardęckiego otrzymali nagrody rzeczowe i medale 
ufundowane w ramach gminnego programu profilaktyki. 
Wszyscy zawodnicy turnieju otrzymali dyplomy za 
uczestnictwo w rozgrywkach. 

W turnieju uczestniczyli zaproszeni goście: 
Paweł Bąkowski Przewodniczący Rady Gminy 
Opatówek, radni: Marlena Kiermas-Gruszka, Jarosław 
Kłysz, Mariusz Małoburski, Damian Jakóbczak, Dariusz 
Jaśkiewicz, Sekretarz Gminy Opatówek Krzysztof 
Dziedzic, przedstawiciele Gminnej Komisji ds. Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych: Małgorzata Rektor, 
Jacek Mazurowski, Józef Pająk, Renata Szlenkier. 
W Turnieju, jak co roku, uczestniczyli prezesi 
i przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych 
z gminy Opatówek 

Turniej uzyskał wsparcie Banku Spółdzielczego 
Ziemi Kaliskiej w Opatówku i właściciela firmy PHU 
"Trans-Sól" w Szałe - p. Andrzeja Brodziaka. 
Dziękujemy również paniom z OSP w Szałe za 
przygotowanie ciepłego posiłku dla wszystkich 
sympatyków celuloidowej piłeczki oraz Zarządowi OSP 
w Borowie za udostępnienie sali do przeprowadzenia 
tegorocznych rozgrywek. 
 

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

REGIONALNY PRZEGLĄD
ZESPOŁÓW TANECZNYCH 

 

W dniu 14 marca 2011 r. w Centrum Kultury 
i Sztuki w Kaliszu ogłoszone zostały wyniki Regionalnego 
Przeglądu Zespołów Tanecznych. Jury w składzie: Rafał
Lebiest z Krakowa (przewodniczący), Robert Chodara 
z Olsztyna i Iwona Markiewicz z Poznania obejrzało
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występy konkursowe 46 zespołów i grup tanecznych - 
łącznie ponad 550 wykonawców. Na scenie królował
przede wszystkim taniec nowoczesny i tzw. inne formy 
tańca. 

Właśnie w tej kategorii: "inne formy tańca", 
w kategorii wiekowej od 16 lat, pierwsze miejsce zajął 
zespół "CDN..." z Gminnego Ośrodka Kultury 
w Opatówku, prowadzony przez Małgorzatę Kujawę,
która jest też choreografem zwycięskich układów 
tanecznych. Niewątpliwie jest to duże osiągnięcie 
dziewcząt, a nagroda pieniężna zachęca do dalszej 
pracy. Nagrody ufundowane zostały przez Centrum 
Kultury i Sztuki w Kaliszu. 
 

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

POWIATOWY PRZEGLĄD
FORMACJI TANECZNYCH 

 

Z powiatowego przeglądu formacji tanecznych 
zespoły z Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku 
przywiozły nagrody będące kolejnymi wyrazami uznania. 
To cieszy, tym bardziej, że w powiecie kaliskim działa
wiele zespołów i grup tanecznych. 

W sobotę 9 kwietnia br. odbył się w Liskowie 
VII Powiatowy Przegląd Formacji Tanecznych. Swoje 
umiejętności taneczne zaprezentowało 25 zespołów ze 
szkół i ośrodków kultury z powiatu kaliskiego. Wśród 
uczestników była także reprezentacja gminy Opatówek. 
W kategorii kl. I-III szkół podstawowych grupa taneczna 
"CDN... MINI", układem "Calineczka" zajęła II miejsce. 
W kategorii klas IV-VI szkół podstawowych grupa 
"CDN...MINI 2" zajęła III miejsce w układzie "Łilma", 
a w kategorii młodzieży gimnazjalnej I miejsce zdobyły

dziewczęta z grupy tanecznej "CDN...Junior" w układzie 
"Septimus". 

Wszystkie te grupy prowadzone są przez 
Małgorzatę Kujawę. Zespoły wyróżniały się kostiumami 
współgrającymi z ciekawie opracowaną choreografią,
której autorką jest również Małgorzata Kujawa. 
Zespołom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. 
 

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

POMYŚLMY O WAKACJACH 
 

Kiedy słońce coraz wyżej, a na dworze coraz 
cieplej, zmienia się nasz nastrój i stosunek do 
wszystkiego co nas otacza. Czujemy, że zaczynamy żyć
jakby inaczej. Tak, to już chyba wiosna. Kalendarz 
biologiczno-przyrodniczy daje o sobie znać. To wraz 
z wiosną urealniamy plany naszego życia na najbliższe 
dni, tygodnie i miesiące. Myślę, że rozmowy na temat 
letniego urlopu lub kilkudniowego wypoczynku toczyć się
teraz będą częściej w każdym niemal domu. Gdzie 
pojechać?, gdzie odpocząć?, gdzie zregenerować
podupadłe zdrowie? Możliwości jest dużo. To zależy
oczywiście od wielu czynników: aktualnego stanu 
zdrowia, kondycji fizycznej, warunków materialnych itp. 
itd. Jedno jest pewne. Odpocząć należy, a nawet trzeba. 

Dla osób w wieku nieco podwyższonym, dla 
których sama podróż jest już ciężarem, takim miejscem 
z uwagi na niewielką odległość od Opatówka (ok. 150 
km) może być Spała. Miejscowość położona jest 
niedaleko Tomaszowa Mazowieckiego, nad rzeką Pilicą,
wśród pięknych lasów dawnej Puszczy Pilickiej. Jako 
miejsce letniskowe znana już ona była w czasach 
Królestwa Polskiego. W latach międzywojennych Spała
stała się letnią rezydencją prezydentów: Stanisława 
Wojciechowskiego i Ignacego Mościckiego. Ślady ich 
pobytu w Spale spotyka się na każdym kroku. W Spale 
leczył się także Józef Piłsudski. To tutaj odbywały się
przed wojną tradycyjne Dożynki Prezydenckie. Kilka lat 
temu do tradycji tych dożynek powrócił prezydent 
Aleksander Kwaśniewski. 

Obecnie Spała znana jest z pięknego Ośrodka 
Przygotowań Olimpijskich i dobrych warunków 
wypoczynkowych w domach F.W.P: Rogacz, Żbik i Miś.
Nazwy tych domów nawiązują do czasów, kiedy w tych 
okolicach odbywały się wielkie polowania z udziałem 
królów polskich, carów rosyjskich i prezydentów Polski 
międzywojennej. Dzisiejsza Spała posiada także
"zabytki" z czasów II wojny światowej. Należą do nich 
w części północnej (Konewka) i południowej (Jelenie) 
wielkie bunkry betonowe zbudowane przez Niemców dla 
armii niemieckiej. W ich wnętrzach (ok. 500 m długości) 
mieściły się swobodnie całe składy pociągów 
wojskowych. Jeden z nich spełnia dziś rolę obiektu 
muzealnego. Wielkość obiektu głównego, jak i pozostała
ilość obiektów mniejszych rozmieszczonych w bliskim 
sąsiedztwie bunkra, dają wyobrażenie o grozie i strachu, 
w jakim przyszło żyć ludziom w tamtych czasach. 

Okolice Spały dostarczają nam także przeżyć
innego rodzaju. W odległości 20 km od Spały w kierunku 
wschodnim położona jest miejscowość o nazwie 
Studzianna. Tutaj znajduje się piękne Sanktuarium Matki 
Bożej Świętorodzinnej. Opiekunami Sanktuarium, od 
1974r. już Bazyliki, są księża Filipini. Przebywając
w Spale choć kilka dni mamy okazję nie tylko dobrze 



Wiadomości Gminne str. 10/24 

wypocząć, ale również poznać ciekawe miejsca 
związane z najnowszą i nieco starszą historią Polski. 
 

Stanisław Kuś

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

WIADOMOŚCI BIBLIOTECZNE 
 

180 rocznica urodzin Agatona Gillera 
180 lat temu, 9 stycznia 

1831 roku przyszedł na świat 
w Opatówku Agaton Marcelli Giller, 
jeden z najwybitniejszych miesz-
kańców Opatówka. Całe swoje 
życie poświęcił sprawie narodowej. 
Jako wielki patriota był więziony 
przez wszystkich zaborców. Rok 
spędził w X pawilonie cytadeli 

warszawskiej, później przez 16 miesięcy szedł
w straszliwych warunkach na syberyjskie zesłanie. 
W czasie drogi na Sybir i pobytu na zesłaniu, powstały
jego cenne prace poświęcone Syberii, stąd nazywany 
jest pierwszym historykiem Syberii. 

Po uwolnieniu z zesłania włączył się aktywnie 
w wir patriotycznych demonstracji w Warszawie, był
jednym z przywódców powstania styczniowego, 
redaktorem powstańczych czasopism. Później aktywnie 
działał w emigracyjnych kręgach w Saksonii, Szwajcarii, 
Włoch i Francji powołując organizacje wspierające 
emigrantów polskich i redagując, wspólnie z Józefem 
Ignacym Kraszewskim, czasopismo "Ojczyzna". 
Współpracował z emigracją polską w Stanach 
Zjednoczonych i pomógł jej się organizować.

Był pomysłodawcą i jednym z najbardziej 
oddanych pracowników Muzeum Polskiego 
w Rapperswilu w Szwajcarii. W istniejącym do dziś
Muzeum jego portret wisi obok portretu Stefana 
Żeromskiego. Agaton Giller ostatni raz odwiedził
Opatówek potajemnie latem 1863 r., by spotkać się
z matką. Nigdy więcej nie dane było mu tutaj powrócić,
choć dom w Opatówku pozostał dla niego jedynym 
prawdziwym domem rodzinnym, gdyż nigdy nie założył
własnej rodziny, ani nie miał swojego domu. Ostatnie 
lata życia spędził w Stanisławowie u siostry Agrypiny 
Kopernickiej. Tam zmarł 18 lipca 1887 r., a jego 
pogrzeb, zorganizowany przez władze miasta, był wielką
patriotyczną manifestacją.

Agaton Giller był człowiekiem niezwykle 
aktywnym, autorem prac historycznych, redaktorem, 
publicystą. W swojej działalności kierował się miłością
ojczyzny. Pomimo trapiących go chorób i trudności 
finansowych wytrwale pracował. Jego dorobek jest 
trudny do ogarnięcia. Nie zaznał spokoju nawet po 
śmierci. W 1980 r. zaczęto likwidować cmentarz 
w Iwano-Frankowsku (d. Stanisławów), gdzie został
pochowany. Dzięki wsparciu Związku Narodowego 
Polskiego w Ameryce, który uważa Agatona Gillera za 
swojego "ojca duchowego", szczątki zmarłego zostały
przeniesione na warszawskie Powązki. 

W Opatówku pamięć o Agatonie Gillerze i jego 
rodzinie jest żywa do dnia dzisiejszego. Imię Braci 
Gillerów - Agatona i Stefana nosi jedna z opatowskich 
ulic, biblioteka oraz gimnazjum. Na cmentarzu 
w Opatówku znajduje się grób rodzinny, w którym 
pochowani są jego rodzice i brat Stefan - poeta 
i pedagog. Istnieje jeszcze rodzinny dom, w którym się

urodzili, choć jego stan jest bardzo zły. W naszym 
kościele imiona obu braci są wspominane w każdą
niedzielę. W ostatnich latach pojawia się coraz więcej 
publikacji na temat Agatona Gillera. 

Również biblioteka w Opatówku ma w tym swój 
udział. Opublikowane zostały listy znalezione przez 
bibliotekarki na strychu rodzinnego domu Gillerów, 
zorganizowano wystawę znaleziska w Muzeum Historii 
Przemysłu, publikowane są artykuły w prasie i na stronie 
internetowej biblioteki. W 180 rocznicę urodzin Agatona 
Gillera biblioteka zorganizowała w dużym holu wystawę
i opublikowała artykuł pt. Życie osobiste Agatona Gillera, 
który można przeczytać na naszej stronie internetowej 
www.biblioteka.opatowek.pl (zakładka opatowianie). 
Gimnazjum w Opatówku zorganizowało poranek 
poświęcony jednemu ze swoich patronów. 
 
Książka o mieszkańcach Michałowa i Cieni 

W bibliotece można 
kupić książkę pt. Rodzina 
Nowaków - notatki genealo-
giczne. Jej autorem jest 
Eugeniusz Nowak wywodzą-
cy się z rodziny od wieków 
zamieszkałej w naszej oko-
licy. Jest to bardzo ciekawa 
publikacja będąca wynikiem 
wieloletnich poszukiwań ge-
nealogicznych autora i współ-
pracy wielu członków rodziny. 

Książka zawiera biogramy 
licznych przedstawicieli ro-
dzin Nowaków, Tomaszews-

kich, Jaśkiewiczów, Piotrowskich, Tęsiorowskich i innych 
- dawnych mieszkańców naszej gminy, głównie 
z Michałowa i Cieni, a także ich krewnych i powino-
watych z kraju i zagranicy. Publikacja została
wzbogacona fotografiami, tablicami genealogicznymi, 
indeksem osób oraz bibliografią. Liczy 303 strony. 
Można ją także wypożyczyć w naszej bibliotece. Książkę
można kupić w bibliotece po cenie wydawcy - 36 zł.

Kolej w Wielkopolsce dawniej i dziś
15 stycznia 2011 r. odbyło się podsumowanie 

kolejnego powiatowego konkursu fotograficznego. 
Współorganizatorami konkursu byli: Mariusz Kuleczko - 
właściciel Agencji Reklamowej W 47 i Robert Matczak - 
członek Stowarzyszenia Kolejowych Przewozów 
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Lokalnych. W konkursie wzięło udział 10 uczestników, 
którzy przysłali 145 fotografii. W kategorii "Dorośli, 
studenci" nagrody otrzymali: Marcin Galant i Michał
Górniak z Kalisza, wyróżnienie - Danuta Walczak 
z Opatówka. W kategorii "Uczniowie szkół ponadpodsta-
wowych" - Dominika Domaracka z Gimnazjum 
w Cekowie Kolonii, Michał Spychała z III LO w Kaliszu 
i Aleksandra Żabierek z Gimnazjum w Russowie. 
Wyróżnienie przyznano Alicji Macniak ze Zbierska. 

Nagrody książkowe dla laureatów konkursu 
ufundowało Stowarzyszenie Kolejowych Przewozów 
Lokalnych. Był to już piąty konkurs fotograficzny 
organizowany wspólnie z Agencją Reklamową W 47 
z Kalisza. Dzięki tej współpracy biblioteka otrzymała
5 widokówek wykonanych na podstawie fotografii 
konkursowych, a po ostatnim konkursie piękny, duży
kalendarz ścienny z fotografiami uczestników konkursu. 

Bibliotekarki składają podziękowanie Robertowi 
Matczakowi za nagrody książkowe i Mariuszowi 
Kuleczce za kalendarz opracowany i wydany w Jego 
Agencji Reklamowej. Dziękujemy także sponsorom 
z Opatówka, dzięki którym kalendarz mógł się ukazać.
Byli to: Dostawca gazu do zbiorników przydomowych 
"Biolchem", Autoserwis Wójcicki, Karczma "Gastro", 
Centrum Pompowe "Ola", Producent Folii Ekologicznych 
"Suark-Pak", Bramy-Napędy-Ogrodzenia "Jessica", 
Kwiaciarnia & Butik "Lawenda", Elektro-Plast Opatówek 
i Motel "Czarnuszka". 

Kalendarze trafią do laureatów i najwier-
niejszych uczestników konkursów fotograficznych. 
Następny konkurs to "Portret". Zapraszamy do udziału. 
Regulamin znajduje się na stronie internetowej biblioteki. 
 
90 lat harcerstwa w Opatówku 

Harcerstwo w Opatówku miało swoje początki 
w 1920 r. Powstała wówczas przy Preparandzie 
Nauczycielskiej I Drużyna Harcerska im. Juliusza 
Słowackiego. W tym samym czasie młodzież
pozaszkolna zorganizowała II Drużynę Harcerską
im. gen. Józefa Sowińskiego. Później powstawały kolejne 
drużyny: żeńskie - im. Królowej Jadwigi, im. Orląt
Lwowskich i im. Emilii Plater; szkolna drużyna męska im. 
Romualda Traugutta, Drużyna Skautów im. Romualda 
Traugutta oraz drużyna zuchów "Opatowiaczków". 

Organizacja harcerska skupiała młodzież, która 
przestrzegała prawa harcerskiego nie tylko w czasie 
zbiórek i obozów, ale przede wszystkim w życiu 
codziennym. Pierwsi harcerze organizowali kolejne 
drużyny harcerskie w Opatówku i w innych 
miejscowościach. Harcerze zgłaszali się jako ochotnicy 
do wojska w chwilach zagrożenia Ojczyzny, aktywnie 
uczestniczyli w życiu Opatówka, organizowali obozy, 

które uczyły samodzielności, odpowiedzialności 
i przyjaźni; czuli się harcerzami do końca swoich dni. 

Z okazji 90 rocznicy powstania harcerstwa 
w Opatówku, Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci 
Gillerów wydała publikację pt. "90 lat temu…Z dziejów 
opatowskiego harcerstwa" autorstwa Jadwigi Miluśkiej-
Stasiak. Ponadto, 25 lutego br. spotkali się w bibliotece 
w Opatówku potomkowie harcerzy okresu 
międzywojennego i harcerze, którzy należeli do tej 
organizacji przez kilka powojennych lat, do czasu jej 
rozwiązania. Obecni byli także: sekretarz Gminy 
Opatówek - Krzysztof Dziedzic i harcerze z drużyny 
harcerskiej przy Szkole Podstawowej w Opatówku. 
W czasie spotkania prezentowano fotografie 
przedwojennego harcerstwa w Opatówku oraz sztandar 
harcerski z 1935 r. znajdujący się obecnie w zbiorach 
Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku. Obecni byli 
synowie opatowian, którzy z narażeniem życia 
przechowywali sztandar w czasie okupacji hitlerowskiej. 
Były wspomnienia i chwile wzruszeń. Zarówno 
publikacja, jak i spotkanie poświęcone były najstar-
szemu harcerstwu w Opatówku - do 1948 r. Nie 
obejmowały późniejszych dziejów harcerstwa po 1956 r. 

Zainteresowanym zależało na tym, by zachować
wiedzę i pamięć o harcerstwie, które odeszło, po którym 
jest coraz mniej śladów i informacji. Dzieje późniejszego 
harcerstwa to również ciekawy do opracowania temat. 
Może podejmie go ktoś związany z tą organizacją,
uczestniczący w jej działaniach i dysponujący dokumen-
tami, fotografiami, czy materiałami kronikarskimi. 
 
Święto kobiet w bibliotece 

Pierwsze dni marca od lat kojarzą nam się ze 
świętem kobiet. W tym roku biblioteka w Opatówku 
zaakcentowała tematykę kobiecą zapraszając na 
spotkanie aforystę i poetę - Krzysztofa Martynę, który 
przedstawił multimedialny wykład pt. "Kobiety 
w aforyzmie i aforystyce". Czytelnia biblioteki zapełniła
się słuchaczami i muzyką Wolfganga Amadeusza 
Mozarta, która wprowadziła nastrój pogody i święta. Już
na początku autor wyznał Nie wierzę mężczyznom, 
którzy mówią, że znają się na kobietach. Nawet 
wszechwiedzący Bóg nie zna się na nich - inaczej nie 
stworzyłby Ewy. Świat kobiety jest bogaty i nieogarniony, 
co pokazywał autor zaczynając od etymologii słowa 
"kobieta", wędrując z kobietą poprzez historię i literaturę.

Aforyzmy autorów polskich i obcych, w tym 
prowadzącego Krzysztofa Martyny wywołały wiele 



Wiadomości Gminne str. 12/24 

emocji i komentarzy ze strony gości imprezy. Myśli, 
pełne humoru, zachęcające do refleksji na temat natury 
kobiety i jej relacji ze światem mężczyzn były
wszechobecne - nie tylko na ekranie, także w różnych, 
zupełnie niespodziewanych miejscach czytelni 
i garderoby Krzysztofa Martyny. Autor zmieniał także
swój strój i image, posługując się elementami 
happeningu i monodramy, by wzmocnić znaczenie 
przedstawianych kwestii. Królował dowcip i lekkość 
w przedstawieniu tematu, ale także, dzięki świetnemu 
kontaktowi autora ze słuchaczami, spontaniczność.

Wystąpienie było urozmaicone przerywnikami, 
oczywiście dotyczącymi kobiet, a także wystąpieniem 
Aleksandry Wojtaszak, która jest początkującą
aforystką, a do tworzenia aforyzmów zachęcił ją
Krzysztof Martyna. Uczestnicy spotkania mieli okazję
kupić zbiór aforyzmów Krzysztofa Martyny Cogito, 
ergo…BUM oraz pocztówki aforystyczne i zamienić
jeszcze kilka słów z autorem przy wpisywaniu przez 
Niego dedykacji. Wieczór z Krzysztofem Martyną na 
pewno zostanie w pamięci uczestników i zachęci ich do 
czytania aforyzmów, do własnych interpretacji 
i przemyśleń, a może do ich samodzielnego tworzenia. 
 

Jadwiga Miluśka-Stasiak 
 
"Tydzień z Internetem - Pomyszkuj w bibliotece" 

Biblioteka w Opatówku 
włączyła się do ogólnoeuro-
pejskiej akcji "Tydzień
z Internetem" organizując
spotkanie pod hasłem: 
"Pomyszkuj w bibliotece", 
które prowadziła Małgorzata 
Judasz. W ostatni dzień
"Tygodnia z Internetem", 
w sobotnie popołudnie 
5 marca 2011 roku, chętne 
osoby mogły nauczyć się,

w jaki sposób bezpiecznie i efektywnie obsługiwać
komputer i poruszać się po Internecie. Przygotowano 
także ekspozycję książek ze zbiorów biblioteki, 
dotyczących tematu spotkania. 

Na spotkanie przybyły dwie panie, które, choć
do tej pory samodzielnie nie surfowały, poradziły sobie 
świetnie ze wszystkimi nowymi zadaniami. Temat 
zaciekawił je na tyle, że spotkanie, zaplanowane na 
półtorej godziny przeciągnęło się do dwóch. 
Uczestniczki zarejestrowały się także na specjalnej 
stronie, gdzie liczono uczestników "Tygodnia 
z Internetem". Panie wyraziły zadowolenie ze spotkania, 
zadeklarowały udział w przyszłych kursach kompute-
rowych w bibliotece i zapowiedziały, że będą korzystać
z Internetu. 

W przyszłości, jeśli zbierze się odpowiednia 
liczba chętnych, biblioteka przeprowadzi dłuższe kursy 
z podstaw obsługi komputerów dla dorosłych. 
 
Dzieci w bibliotece 

Wszystkich na pewno cieszy fakt, że trzy 
miesiące nowego roku są już za nami. Pozytywnie 
nastraja wiosenna aura i dłuższe dni, które pozwalają
zaplanować dużo więcej czasu na powietrzu. O długiej, 
surowej zimie wolimy zapomnieć. Jest jednak kilka 
powodów, dla których warto przywołać we wspom-
nieniach choć niektóre zimowe dni. Te wspomnienia 

wiążą się z radosnym przeżywaniem chwil spędzonych 
w sposób beztroski, ale i wartościowy, w towarzystwie 
ciekawych ludzi. 

W mijającym okresie jesienno zimowym, 
w czytelni naszej biblioteki odbyło się kilka ciekawych 
spotkań. Tydzień od 23 listopada do 2 grudnia 
poświęcony był obchodom Światowego Dnia 
Pluszowego Misia. 30 listopada miał miejsce niezwykły
wieczór andrzejkowy, pełen wróżb i dobrej zabawy. 

Tuż przed świętami 22 grudnia nasi młodzi 
czytelnicy spróbowali swoich sił w tworzeniu obrazków 
z przypraw. Powstały piękne choinki z majeranku 
ozdobione kolorowym pieprzem, bałwanki z wiórków 
kokosowych, śliczne dzwonki z innych ziół i przypraw 
z całego świata. Zajęcia były okazją aby dowiedzieć się
jak rosną i skąd przybywają do Polski liczne egzotyczne 
przyprawy. 

W pierwszym tygodniu tegorocznych ferii, 
1 lutego 2011 roku chętne dzieci spotkały się
w bibliotece na rozgrywkach warcabowych. Rozgrywki 
toczyły się w dwóch grupach 7-8 latków i 9-10 latków, 
tak by w miarę możliwości wyrównać szanse. Zwycięzcą
w grupie młodszej został Wiktor Janiak, a w starszej - 
Iwona Tomczak. 

Drugie zajęcia odbyły się 8 lutego i były okazją
do zaprezentowania swojej fantazji i umiejętności 
malarskich. Malowane na sklejce obrazy były
odpowiedzią na pytanie: "Wyobraźcie sobie, że jest 
pierwszy dzień waszych ferii. Nagle zjawia się przed 
wami czarodziej lub wróżka. I mówi, że możecie spędzić
dwa tygodnie w dowolnym miejscu, gdzie tylko chcecie, 
z ulubionym bohaterem książkowym. Z kim byście 
pojechali, dokąd i co chcielibyście robić?" W dwie 
godziny powstały piękne, prawdziwe obrazy, które 
budziły szczery zachwyt a inspiracją do ich tworzenia 
były przeczytane fragmenty przygód Fizi Pończoszanki 
oraz rozmowy o innych bohaterach: Koziołku Matołku, 
Muminkach, Harrym Potterze, Emilu ze Smalandii, 
Murzynku Bambo i innych. 

Biblioteka w Opatówku poza dużym i ciekawym 
zbiorem książek dla dzieci i młodzieży, przez cały rok 
organizuje różne zajęcia, które mają zachęcić do jej 
odwiedzania, nie tylko wtedy gdy potrzebna jest lektura 
szkolna. W każdy wtorek bibliotekę odwiedzają
przedszkolaki, środowe przedpołudnie zarezerwowane 
jest dla "Poranków z książeczką", na które przychodzą
wraz z opiekunami najmłodsi 2-3 letni mieszkańcy 
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naszej gminy. Także we środę odwiedzamy dzieci, 
spędzające czas po lekcjach w świetlicy szkolnej. 

Dużą popularnością cieszą się cykliczne, 
organizowane w każdym miesiącu zajęcia literacko-
artystyczne, lub imprezy okolicznościowe. Takie 
spotkania odbywają się najczęściej w piątkowe 
popołudnie. Cieszy fakt, że odwiedzają nas wówczas 
dzieci, które mieszkają także poza Opatówkiem. Mamy 
nowych uczestników zabaw i czytelników z Chełmc, 
Tłokini i Winiar. I tutaj duży ukłon w stronę rodziców, 
którzy znajdują czas aby dowieźć swoje pociechy na 
dwie godziny do naszej biblioteki. 
 

Małgorzata Matysiak 
 
Biblioteka zaprasza 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na 
imprezy i konkursy organizowane w bibliotece. 
Szczególnie zapraszamy rodziców i opiekunów 
z najmłodszymi dziećmi, które nie chodzą jeszcze do 
przedszkola. Dla nich są organizowane w każdą środę
o godz. 10.30 "Poranki z książeczką". Zajęcia są
bezpłatne, dzieci nie muszą przychodzić w każdą środę.
Odwiedziny biblioteki, zabawa z innymi dziećmi i kontakt 
z książką jest dla dzieci dwu-, trzylatków bardzo ważny. 
A rodzice lub opiekunowie dziecka mają w tym czasie 
pół godziny czasu wolnego dla siebie. 

Zapraszamy fotografów - amatorów na kolejny 
konkurs fotograficzny, którego tematem jest tym razem 
portret. Regulamin konkursu jest dostępny w bibliotece 
oraz na naszej stronie internetowej. Zachęcamy do 
odwiedzania naszej placówki oraz przeglądania strony 
internetowej www.biblioteka.opatowek.pl, gdzie znajdują
się zawsze aktualne informacje o wszystkich imprezach 
dla dzieci i dorosłych. Pragniemy podkreślić, że
wszystkie spotkania są bezpłatne, trzeba tylko wyrazić
chęć uczestniczenia w nich. 
 

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

WIADOMOŚCI SZKOLNE 
 
GIMNAZJUM W OPATÓWKU 
 
Chopin w szkolnej kawiarence literackiej 

Rok 2010 był czasem, w którym w sposób 
szczególny upamiętniono wielkiego Polaka, kompo-
zytora - Fryderyka Chopina. W obchody Roku 
Chopinowskiego włączyła się młodzież Gimnazjum 
im. Agatona i Stefana Gillerów, przygotowując program 

artystyczny w szkolnej kawiarence literackiej. 
W grudniowe, mroźne popołudnie hol szkoły wypełniły
dźwięki pięknej muzyki Chopina, przeplatane słowami 
poezji o jego twórczości. Preludia, polonezy, etiudy, 
nokturny rozbrzmiewały podczas opowieści o życiu, 
podróżach i ogromnej miłości kompozytora do Ojczyzny. 
Pokaz multimedialny przeniósł widzów w czasy XIX 
wieku, przypominając osoby, miejsca związane z tym 
wielkim Polakiem. Atmosferę skupienia i zasłuchania 
potęgował półmrok i blask palących się świec na 
stolikach, przy których zasiedli goście, wśród których 
znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych, 
dyrektorzy szkół z terenu gminy, przyjaciele szkoły, 
rodzice uczniów. Zaproszonych gości uczniowie 
częstowali pysznym ciastem i kawą.

Spotkanie przygotowała młodzież z koła
teatralnego pod opieką p. Honoraty Warszewskiej oraz 
z chóru szkolnego pod opieką p. Anny Nowackiej. 
Po występie odbył się również kiermasz świąteczny, 
podczas którego można było kupić ozdoby, stroiki 
i kartki świąteczne przygotowane przez gimnazjalistów. 
 
Bożena Banasiak 
 
W rocznicę urodzin Agatona 

9 stycznia 1831 roku w Opatówku urodził się
Agaton Giller. Był synem burmistrza Opatówka Jana 
Kantego i jego żony Franciszki. W 180 rocznicę urodzin 
tego wielkiego opatowianina uczniowie opatowskiego 
gimnazjum zorganizowali uroczysty poranek poświęcony 
pamięci Gillera. Przypomnieli jego niezwykłą sylwetkę
i dokonania, opowiedzieli o walce z zaborcami, 
o prześladowaniach i ciągłej tułaczce. Ważne 
przemyślenia i przesłania Agatona zaczerpnęli z jego 
bogatego dorobku literackiego, dotyczącego między 
innymi dziejów narodu polskiego. Podkreślali, jak ważne 
miejsce w jego sercu zajmowała rodzina i Opatówek. 
Dzięki prezentacji multimedialnej oglądali fotografie 
pamiątek, miejsc i osób związanych ze swoim patronem. 

Młodzież gimnazjum noszącego imię Agatona 
i Stefana Gillerów, w rocznicę urodzin i w dniu imienin, 
które patron obchodził 10 stycznia, w hołdzie Agatonowi 
złożyła piękny bukiet białych kwiatów pod tablicą
pamiątkową. Uroczysty poranek miał niezwykle 
podniosły charakter. Został przygotowany przez 
członków Szkolnego Klubu Europejskiego "Opatus" 
z kl. IIa i IIb pod opieką p. Bożeny Banasiak. 
 

Honorata Warszewska 
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Wystawa 
13 stycznia w Gimnazjum im. A. i S. Gillerów 

w Opatówku została zorganizowana wystawa kończąca 
projekt uczniowski pt. "Jak przygotować dekorację stołu
na różne okazje?". Grupa krawiecka klas drugich pod 
kierunkiem p. Elżbiety Wojciechowskiej, przygotowała
dekoracje stołów na przyjęcia z okazji pierwszej Komunii 
Świętej, Świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy, imienin, 
Walentynek, pierwszych urodzin i Halloween. Wiele 
elementów dekoracyjnych zostało zrobionych 
samodzielnie przez uczniów. Można było podziwiać
hafty, robótki na drutach, piękne stroiki, draperie 
z obrusów i inne ciekawe elementy. 

Rodzice mogli podziwiać również prace 
wykonane na lekcjach zajęć technicznych. Były to 
lampki wykonane z masy solnej i zasilane bateriami, 
świecące choinki i pięknie haftowane krzyżykami kartki 
świąteczne oraz elementy dekoracyjne na choinkę.
Wystawa wzbudziła duże zainteresowanie wśród 
rodziców i uczniów. 
 

Dyrektor Gimnazjum w Opatówku 
Jolanta Pokojowa 
 
Koncert 

Dnia 6 marca 2011r. mury Gminnego Ośrodka 
Kultury w Opatówku pękały w szwach. Wszystko za 
sprawą uczniów Gimnazjum im. Agatona i Stefana 
Gillerów w Opatówku, którzy w ostatni weekend 
karnawału wraz z opiekunkami p. Anną Nowacką
i p. Anną Marszał-Olejnik postanowili urozmaicić
mieszkańcom Opatówka i okolic niedzielne popołudnie. 

Młodzież wzięła udział w koncercie, którego tematem 
przewodnim były niezapomniane lata 50-te i 60-te. 

Soliści wykonywali najpopularniejsze utwory 
polsko- i angielskojęzyczne przy akompaniamencie m.in. 
zespołu muzycznego, co sprawiło, że piosenki stały się
jeszcze bardziej żywiołowe i energiczne. Niewątpliwą
atrakcją były popisy taneczne towarzyszące wybranym 
hitom. Przybyli goście, oprócz zabawy przy muzyce, 
mogli także wziąć udział w loterii fantowej, konkursie 
z wiedzy o latach 50 i 60 ubiegłego stulecia oraz 
skosztować przysmaków, jakimi niegdyś raczyli się
uczestnicy domowych prywatek. Koncert był okazją do 
cofnięcia się w czasie o ponad 40 lat - stroje, fryzury, 
informacje zawarte w zapowiedziach konferansjerów 
oraz prezentowane fotografie wprowadzały zebranych 
gości w ówczesny klimat. 

Organizatorki imprezy pragną złożyć serdeczne 
podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do 
sukcesu, jaki odniósł niedzielny koncert. A byli to: 
- konferansjerzy: Aleksandra Laskowska, Sergiusz 

Warga 
- soliści: Angelika Filipiak, Karolina Kaźmierczak, 

Martyna Kołodziejczyk, Mariusz Kasprzak, Patryk 
Olejniczak, Hubert Wojtaszek, Kacper Zieliński 

- zespół muzyczny: Dariusz Zieliński, Mateusz 
Zieliński, Piotr Giernalczyk 

- tancerki: Justyna Kępa, Oliwia Olszewska, Marta 
i Ewelina Pejaś

- obsługa techniczna: Aleksandra Kaźmierczak, 
Agnieszka Mariańska, Anna Ścigała, Anna 
Żebrowska, Paweł Garliński, Alan Gałęski 

- sponsorzy nagród: p. Bogdan Marszał oraz 
pp. Marta i Rafał Militowscy 

- rodzice naszych uczniów, którzy wspomogli nas od 
strony gastronomicznej 

 

Anna Marszał-Olejnik, Anna Nowacka 
 

********** 
 

SZKOŁA PODSTAWOWA W OPATÓWKU 
 
Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka 

22 stycznia 2011 roku w Szkole Podstawowej 
im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku odbyła się
X jubileuszowa uroczystość z okazji Dnia Babci 
i Dziadka. Zgromadzonych w auli szkolnej gości powitała
pani wicedyrektor Izabela Dubanowicz. Pierwsza część 
spotkania składała się z wierszy i piosenek 
poświęconych babciom i dziadkom, które wykonywali 
uczniowie klas I. W drugiej części członkowie szkolnego 
koła artystycznego zaprezentowali, pod czujnym okiem 
opiekunek p. Ali Lintner i p. Renaty Narczyńskiej, 
inscenizację baśni pt. "Kopciuszek". 

W roli tytułowej wystąpiła uczennica klasy IIIa 
Gabriela Michalak. Gabrysia zachwyciła publiczność 
wspaniałą grą aktorską i pięknie wykonanymi 
piosenkami. Wyśmienicie w roli macochy 
zaprezentowała się też Nikola Kasprzycka. Role 
złośliwych sióstr Kopciuszka perfekcyjnie odegrały
Zuzanna Stankiewicz i Zuzanna Kaźmierczak. Gromkimi 
brawami widzowie powitali wchodzących na scenę:
króla, królową i królewicza. Znana wszystkim historia 
Kopciuszka, w szkolnym przedstawieniu wzbogacona 
została o melodyjne piosenki. W czasie trwania 
spektaklu na sali panowała cisza i skupienie, 
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przerywane od czasu do czasu wybuchem śmiechu 
publiczności. Wartka, dynamiczna akcja nie pozwalała
na nudę żadnemu widzowi. Młodzi artyści, którzy 
wystąpili w sztuce, zagrali na bardzo wysokim poziomie, 
doskonale odtworzyli postaci, które zostały im 
powierzone, opanowali swoje kwestie tak, że obecność 
suflera nie była im w ogóle potrzebna. 

W niezwykły bajkowy klimat wprowadziły widzów 
piękne dekoracje oraz nastrojowa muzyka. Głównym 
elementem scenografii był zaprojektowany i "wyczaro-
wany" przez p. Renatę Narczyńską wspaniały zamek. 
Niektórym osobom aż trudno było uwierzyć, że został
wykonany wyłącznie z bibuły i szarego papieru. Młodzi 
artyści wspaniale prezentowali się w barwnych strojach, 
w przygotowaniu których pomagali również rodzice. 
Obecni na uroczystości babcie i dziadkowie ukradkiem 
ocierali łzy wzruszenia, któremu towarzyszyło poczucie 
dumy z własnych wnucząt. 

Uroczystość zaszczycili swą obecnością zacni 
goście, wśród nich: Sekretarz Gminy p. Krzysztof 
Dziedzic, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, 
Sportu i Zdrowia p. Marlena Kiermas-Gruszka, 
Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Opatówku 
p. Mariusz Małoburski, Przewodniczący Rady Gminy 
ubiegłej kadencji p. Stanisław Kuś, dyrektor Gimnazjum 
p. Jolanta Pokojowa, opatówecka poetka p. Marianna 
Kocemba, przedstawicielki rady rodziców p. Ewa 
Kaźmierczak i p. Żaneta Humelt, p. Małgorzata Matysiak 
z Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatówku. 

Publiczność podziękowała małym artystom 
głośnymi brawami. Wykonawcy zostali nagrodzeni 
słodkimi upominkami ufundowanymi przez p. Krzysztofa 
Dziedzica, radę rodziców oraz jedną z babć -
p. Czesławę Jaźwiec. Opiekunki szkolnego koła
artystycznego dziękują sponsorom p. Ilonie Grzesiak, 
p. Dariuszowi Kaźmierczakowi, p. Urszuli Chojnackiej 
i p. Iwonie Szmajdzińskiej. 
 

Katarzyna Lewicka 
 
Konkursy 

Pierwszy semestr roku szkolnego 2010/2011 
w Szkole Podstawowej w Opatówku obfitował w liczne 
konkursy. Uczniowie mogli wykazywać się swoimi 
umiejętnościami z różnych przedmiotów. 19 listopada 
uczniowie klas VI mogli zmierzyć swoje siły
w corocznym konkursie języka angielskiego "English 
Expert". Zwycięzcą konkursu okazała się uczennica 
klasy 6A Agata Przepórka. Drugie miejsce zajął uczeń

klasy 6C Piotr Goławski, a trzecie uczennica klasy 6C 
Joanna Mancewicz. Laureaci konkursu zostali 
nagrodzeni książkami do nauki języka angielskiego. 

Poloniści również mogli wykazać się swoją
wiedzą z tego przedmiotu. Uczennica klasy 6A Agata 
Przepórka zajęła II miejsce w powiecie w konkursie 
ortograficznym "Z ortografią za pan brat". Natomiast 
uczennica klasy 6C Aleksandra Mazurowska zajęła
I miejsce w powiecie w konkursie recytatorskim 
pt. "Poetyckim śladem Marii Konopnickiej" - autorki 
"Roty" i wierszy dla dzieci. Uczennice do konkursów 
przygotowała p. Beata Frydrychowicz. 

26 listopada 2010 roku odbył się szkolny etap 
Wojewódzkiego Konkursu Matematyczno - Przyrod-
niczego. Liczna grupa uczniów naszej szkoły
zakwalifikowała się do etapu rejonowego tego konkursu, 
który odbył się 15 stycznia 2011 roku w Szkole 
Podstawowej w Opatówku. 

14 grudnia 2010 roku w szkolnym konkursie 
"Śpiewamy kolędy polskie" uczennica klasy IVA Wiktoria 
Zielińska zajęła 1 miejsce. W klasie IVB pierwsze 
miejsce zajęła uczennica Julia Tomaszewska. Najładniej 
w klasie VA zaśpiewała Paulina Jasiorska, a w klasie VB 
Justyna Kończyńska. Za zajęcie pierwszego miejsca 
uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody książkowe. 
Wszyscy uczestnicy festiwalu otrzymali dyplomy za 
zajęcie II i III miejsca. 

Festiwal piosenki pod hasłem "Śpiewać każdy 
może" odbył się 16 grudnia 2010 roku. Wzięło w nim 
udział łącznie 32 uczestników. Pierwsze miejsca zajęli: 
- Alicja Bąkowska - w oddziale przedszkolnym, 
- Martyna Wosiek - w klasach pierwszych, 
- Kinga Wolf - w klasach drugich, 
- Gabrysia Michalak.-w klasach trzecich. 
Konkurs zorganizowały panie Iwona Walczak i Anna 
Karwowska. 

Uczniowie naszej szkoły, którzy mogą
poszczycić się zdolnościami plastycznymi, mogli wziąć 
udział w Przeglądzie Twórczości Plastycznej Dzieci 
i Młodzieży organizowanym przez Galerię "Wieża
Ciśnień" w Kaliszu. Do ekspozycji zakwalifikowały się
prace uczniów: Kingi Zimnej, Mateusza Dworniaka 
i Karoliny Żarneckiej. Mamy nadzieję, że drugi semestr 
roku szkolnego 2010/2011 będzie równie owocny 
w ciekawe konkursy i festiwale. 
 

Sonia Matczak 
 
Podsumowanie sportowych zmagań

Wraz z końcem semestru roku szkolnego 
2010/2011 nadszedł czas na podsumowanie sportowych 
zmagań naszych uczniów. A jest się czym pochwalić.
Największym osiągnięciem jest III miejsce w rejonie 
w piłce nożnej halowej. Nasza reprezentacja w składzie: 
K. Świerek, M. Grzesiak, M. Knop, M. Lesicki, 
P. Nowicki, B. Napadłek, P. Wojtaszek, H. Wojcie-
chowski, W. Kiermasz, K. Wojtaszek, P. Malec, 
M. Trzeciak, D. Niklas - pod kierunkiem p. Zbigniewa 
Muzalewskiego - na wszystkich etapach eliminacji do 
Mistrzostw Rejonu Kaliskiego pokazała się z najlepszej 
strony. Chłopcy dopiero na finiszu dali się pokonać
SP nr 12 z Kalisza i szkole z Krotoszyna. Pozostając
przy grach zespołowych należy wspomnieć również, że
zajęliśmy II miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Piłce 
Ręcznej chłopców oraz I miejsce w Mistrzostwach 
Gminy w Piłce Siatkowej dziewcząt (K. Żarnecka, 
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A. Michalak, J. Stępień, P. Humelt, M. Rajca, 
J. Mosińska). 

W tym roku po raz pierwszy wzięliśmy udział
w rozgrywkach w unihokeja w kategorii zarówno 
dziewcząt jak i chłopców. Niestety, nasz debiut nie 
należy do udanych. Reprezentacja dziewcząt
(K. Żarnecka, J. Stępień, W. Dziedzic, P. Humelt, 
A. Mazurowska, P. Jasiorska, J. Mosińska, P. Perska-
wiec, M. Rajca, J. Kaciupa, S. Szkudlarek) uplasowała
się na V miejscu w powiecie, a chłopców (M. Lesicki, 
M. Knop, K. Świerek, M. Trzeciak, B. Napadłek, 
M. Szmajdziński, M. Kasprzycki, M. Rybka, P. Wojta-
szek, K. Dybioch, P. Malec, A. Bruź) na IV miejscu. 

Jesienią nasi uczniowie dwukrotnie zmagali się
z pokonaniem trasy ok. 1000-1200m w biegach przeła-
jowych. I tak w indywidualnych biegach przełajowych na 
etapie gminy nasi uczniowie zajęli następujące miejsca: 
Michał Knop I miejsce (1999-2000), Wiktor Kiermasz 
II miejsce (1999-2000), Adrian Kliber III miejsce (1999-
2000), Miłosz Kasprzycki I miejsce (1998), Patryk 
Nowicki II miejsce (1998), Justyna Stępień III miejsce 
(1998), Aleksandra Michalak IV miejsce (1998). Cała
siódemka zakwalifikowała się do zawodów powiatowych, 
które odbędą się wiosną 2011r. W Sztafetowych 
Biegach Przełajowych reprezentacja SP Opatówek 
w składzie: W. Kolecka, E. Mazurowska, K. Jamroziak, 
A. Michalak, J. Stępień, A. Kliber, W. Kiermasz, 
P. Nowicki, M. Knop, M. Kasprzycki zajęła III miejsce tuż
za SP Rajsko i SP Staw. 

W tym semestrze odbyły się również
Mistrzostwa Gminy w Warcabach Klasycznych. W tej 
dziedzinie najwięcej udało się osiągnąć uczennicy 
Paulinie Jasiorskiej, która wywalczyła III miejsce. 
Jeszcze jednym sukcesem, kończącym I semestr 
zmagań, jest I i II miejsce w Mistrzostwach Gminy 
w Tenisie Stołowym drużynowym w kategorii chłopców. 
Dużymi umiejętnościami i dobrym refleksem wykazali się
M. Knop i P. Nowicki oraz H. Wojciechowski 
i K. Wojtaszek. Chłopcy byli nie do pokonania, 
a zwycięzcę turnieju musiał wyłonić ciężki, braterski 
pojedynek. 
 

Joanna Kupczyk 
 
Turniej gier i zabaw sportowych 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz 
nauczania zintegrowanego ze Szkoły Podstawowej 
w Opatówku wytrwale dbają o propagowanie kultury 
fizycznej wśród dzieci oraz wdrażanie ich do współpracy 
i współzawodnictwa zespołowego opartego na 
wzajemnym zaufaniu, zrozumieniu i życzliwości. 
Dowodem na to jest organizowany przez nich Gminny 
Turniej Gier i Zabaw Sportowych dla klas I-III. To już
niemal tradycja. 30 marca 2011 r. w Hali Sportowej 
im. Polskich Olimpijczyków w Opatówku ów turniej odbył
się już po raz ósmy. 

W tym szczególnym wydarzeniu sportowym, 
które co roku budzi ogromne emocje wśród naszych 
najmłodszych sportowców i kibiców wzięły udział
drużyny ze wszystkich szkół podstawowych w Gminie 
Opatówek. W gotowości do rywalizacji sportowej, 
w duchu fair play, stanęli zawodnicy ze Szkoły
Podstawowej w Chełmcach, Rajsku, Tłokini Wielkiej, 
Sierzchowie, Cieni Drugiej oraz Opatówku. Punktualnie 
o godzinie 9.00 dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Opatówku p. Mateusz Przyjazny oraz dyrektor ZEAS-

u p. Arkadiusz Łańduch powitali małych sportowców 
zagrzewając ich do rywalizacji. 

Każda drużyna biorąca udział w zawodach 
składała się z 12 zawodników (6 chłopców 
i 6 dziewczynek) z klas I, II i III. Jak przystało na 
prawdziwe zawody, każda z drużyn miała swoich 
zawodników rezerwowych, którzy cierpliwie czekali na 
moment, w którym będzie im dana możliwość wsparcia 
swoich kolegów i koleżanek. Zadaniem uczestników 
turnieju było jak najdokładniejsze i najsprawniejsze 
wykonanie przewidzianego programem zestawu 
ćwiczeń, wśród nich przewrotów, przeskoków, biegów, 
rzutów do celu i wielu innych. Dzieci z zapałem 
wykonywały wszystkie ćwiczenia, starając się wypaść 
jak najlepiej. Pomagali im w tym ich koledzy i koleżanki 
na trybunach, którzy choć nie mieli możliwości 
wykazania się swoimi sprawnościami również stanęli na 
wysokości zadania. Okrzyki, własnoręcznie przygoto-
wane transparenty - wszystko po to by kibicować swoim 
rówieśnikom. 

Niestety, jak to w sporcie, ktoś musi przegrać, by 
ktoś inny mógł wygrać. Ważne jest to, by umieć zarówno 
wygrywać jak i przegrywać. Zwycięzcą VIII Gminnego 
Turnieju Gier i Zabaw Sportowych została drużyna ze 
Szkoły Podstawowej w Opatówku, drugie miejsce 
wywalczyli zawodnicy ze Szkoły Podstawowej z Cieni 
Drugiej, a trzecie - drużyna ze Szkoły Podstawowej 
w Chełmcach. Niezmierzona była radość zwycięzców, 
którzy nagrodzeni zostali medalami wręczanymi przez 
dyrektora Szkoły Podstawowej w Opatówku p. Mateusza 
Przyjaznego oraz dyrektora ZEAS-u p. Arkadiusza 
Łańducha. Pozostałe drużyny otrzymały puchary. 
Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali drobne 
upominki i napoje przygotowane przez Urząd Gminy 
w Opatówku oraz słodycze i soki ufundowane przez 
radę rodziców Szkoły Podstawowej w Opatówku. 
 

Katarzyna Lewicka 
 

********** 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHEŁMCACH 
 
Remonty w szkole 

Dobiegł końca remont ostatnich sal lekcyjnych 
uszkodzonych podczas ubiegłorocznego pęknięcia 
stropu. Uczniowie wszystkich klas po feriach zimowych 
wrócili do swoich świeżych i czystych pomieszczeń.
W czterech salach oprócz wymiany stropu 
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przeprowadzono tynkowanie i gipsowanie ścian 
z malowaniem oraz położono nową wykładzinę
podłogową. W klasach wymieniono także instalację
elektryczną. Całkowity koszt remontu to prawie 70 000 
złotych. W marcu w budynku głównym szkoły
zainstalowano bezprzewodowy dostęp do Internetu. 
Umożliwi on nauczycielom korzystanie z zasobów sieci 
w trakcie zajęć lekcyjnych także poza pracownią
komputerową.

Prace remontowe przewidziane na ten rok 
rozpoczną się od dachu i kominów w budynku głównym 
szkoły. W okresie wakacji planowany jest remont 
wejścia do szkoły, klatki schodowej i pokoju 
nauczycielskiego. Planowane jest powstanie czytelni 
i pomieszczenia do prowadzenia zajęć indywidualnych 
z uczniami. Z funduszy pozyskanych przez radę
rodziców chcemy doposażyć plac zabaw dla 
najmłodszych oraz gruntownie zmodernizować Izbę
Pamięci Patrona Szkoły. 
 

Dyrektor Zespołu Szkół w Chełmcach 
Tomasz Mikucki 
 
8 marca 

Dzień Kobiet ma już 100 lat. Mało kto pamięta 
goździki i paczkę rajstop, którymi obdarowywano płeć
piękną. Teraz liczy się niebanalny pomysł i odrobina 
fantazji. Z tej okazji nauczyciel muzyki p. Damian Pyrek 
wraz z uczniami przygotowali muzyczną niespodziankę -
koncert. 
 

Dyrektor Zespołu Szkół w Chełmcach 
Tomasz Mikucki 
 
Konkurs Recytatorski 

16 marca w Zespole Szkół im. Jana Pawła II 
w Chełmcach odbyły się gminne eliminacje XXVI 
Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego. Nad prawi-
dłowym przebiegiem konkursu czuwał doradca 
metodyczny języka polskiego mgr Barbara Nowak oraz 
nauczycielki z zespołu humanistycznego: Damiana 
Rutkowska, Katarzyna Juskowiak i Anna Karamucka. 
Konkurs odbył się w trzech kategoriach wiekowych. 
 

W kategorii klas I- III laureatami zostali: 
Julia Czajczyńska - SP w Cieni Drugiej 
Katarzyna Klepanda - SP w Tłokini Wielkiej 
 

W kategorii klas IV- VI: 
Natalia Duleba - SP w Sierzchowie 
Weronika Filipiak - SP W Rajsku 
 

W kategorii gimnazjum: 
Joanna Białek - Gimnazjum w Opatówku 
Klaudia Bach - Gimnazjum w Tłokini Wielkiej 
 

Dyrektor Zespołu Szkół w Chełmcach 
Tomasz Mikucki 
 
Apel z okazji Dnia Wiosny 

W dniu 21 marca 2011 r. Samorząd Uczniowski 
przygotował apel z okazji Dnia Wiosny. Młodzież stanęła
na wysokości zadania bardzo chętnie biorąc udział
w zorganizowanych zabawach. Na zakończenie 
rozstrzygnięto ogłoszony wcześniej konkurs na 
najlepsze wiosenne przebranie i wiosenną piosenkę.

Wszyscy bawili się znakomicie. Atmosfera wiosenna 
jaka panowała w sali gimnastycznej na pewno była
alternatywą dla wagarów w tym dniu. 
 

Dyrektor Zespołu Szkół w Chełmcach 
Tomasz Mikucki 

 
********** 

 
ZESPÓŁ SZKÓŁ W RAJSKU 
 
Spotkanie w Domu Pomocy Społecznej w Liskowie 

20 stycznia 2011 r. uczniowie Zespołu Szkół
w Rajsku odwiedzili mieszkańców Domu Pomocy 
Społecznej w Liskowie. Dzieci z klasy II przebrane za 
krasnoludki, leśne licho, drzewa iglaste oraz szyszaki 
przedstawiły "Opowieść bożonarodzeniową". Najwięcej 
oklasków otrzymał polonez w wykonaniu drzew. 
Wszystkich wzruszyła, zaśpiewana na zakończenie 
przez Malwinę Sieradzką z klasy I gimnazjum, kolęda 
"Nie było miejsca". Wykonawcy zostali nagrodzeni 
brawami i hojnie obdarowani słodyczami. 

Nad przebiegiem występu czuwała p. Ryszarda 
Gwóźdź. O sprawny sprzęt nagłaśniający zadbał,
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z pomocą gimnazjalistów, p. Andrzej Sieradzki. Michał
Bach sfilmował, a Dominik Wosiek sfotografował nasze 
spotkanie. Bezpłatny dowóz zapewniła nam firma 
P.P.U.H Remico Piotr Kaźmierczak. Wszystkim 
serdecznie dziękuję i mam nadzieję, że częściej 
będziemy mogli spotykać się z mieszkańcami DPS 
w Liskowie. 
 

Agata Wegner 
 
Konkurs "Wolność bez nałogów" 

W listopadzie i grudniu 2010 roku uczniowie klas 
I-III i IV-VI SP oraz I-III gimnazjum brali udział
w konkursie promującym zdrowy styl życia i styl życia 
bez nałogów. Konkurs organizowany był w ramach 
Szkolnego Programu Profilaktyki dla uczniów Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum w Rajsku. Młodsi uczniowie 
wykonali w grupach plakaty na temat "Zdrowy styl 
życia", a starsi na temat "Wolność bez nałogów". Oto 
wyniki konkursu: 

 

Zwycięzcy w klasach I-III SP:
I miejsce (klasa I): Martyna Karpisiewicz, Dominika 
Suchecka 
I miejsce (klasa II): Julia Gaczyńska, Sylwia Kopeć,
Natalia Przybył, Szymon Jabłoński, Seweryn Jaworski, 
Łukasz Przyłęcki 
I miejsce (klasa III): Jakub Matysiak 
 

Zwycięzcy w klasach IV-VI SP:
I miejsce (klasa IV): Martyna Jakubek, Michalina 
Rychlewska, Katarzyna Antczak, Weronika Ratajczyk 
II miejsce (klasa VI): Piotr Antczak, Przemysław 
Antczak, Mateusz Marciniak, Adrian Danielewski, Adrian 
Powązka 
III miejsce (klasa V): Bartosz Kliber, Jakub Korbacz, 
Eryk Matysiak 
 

Zwycięzcy w klasach I-III gimnazjum:
I miejsce (klasa II): Justyna Smolińska i Paulina Dziedzic 
II miejsce (klasa III): Norbert Mikołajczyk, Sebastian 
Owczarek, Bartosz Filipiak, Damian Anyszewski, Mikołaj 
Trawnik 
III miejsce (klasa III): Fatima Janiak, Klaudia Grzelaczyk, 
Natalia Parużak, Agnieszka Korbacz i Sandra Lasiecka 
 

Organizatorzy dziękują Samorządowi Uczniowskiemu 
Zespołu Szkół w Rajsku za ufundowanie nagród dla 
uczestników konkursu. 
 

Agata Wegner 
 

Dzień Babci i Dziadka 
"Babciu, Dziadku, w dniu Waszego święta każda 

wnuczka i każdy wnuczek o Was pamięta" - to hasło
przewodnie naszej tegorocznej uroczystości z okazji 

dnia Babci i Dziadka. Tradycją wieloletnią są wizyty 
naszych Dziadków w dniu ich święta. Wnuki 
przygotowują uroczystą akademię. W tym roku czuwała
nad nią p. Małgorzata Burdelak. Piękna sceneria 
przeniosła nas w świat baśni, była to Księżniczka na 
ziarnku grochu. Później zaproszeni goście przy słodkiej 
niespodziance wysłuchali koncertu orkiestry dętej przy 
OSP w Rajsku. Na koniec wszyscy otrzymali upominki, 
które dzieci zrobiły samodzielnie. 
 

Małgorzata Burdelak 
 

********** 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W TŁOKINI WIELKIEJ 
 
Dzień Patrona 

Dzień Patrona jest jedną z najważniejszych 
uroczystości w kalendarzu Szkoły Podstawowej w Tłokini 
Wielkiej. Wspomnienie Władysława Broniewskiego - 
wybitnego poety, przyświecało społeczności szkolnej 
17 grudnia, w dniu urodzin naszego patrona. 

Od rana młodsi uczniowie z naszej szkoły
przygotowywali smaczne kanapki, starsza młodzież zaś
przepyszne sałatki warzywne i owocowe w ramach 
programu "Trzymaj formę". Po tych kuchennych 
rewolucjach wszyscy wzięli udział w apelu poświęconym 
Władysławowi Broniewskiemu. Samorząd uczniowski 
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pod opieką p. Izabeli Krupińskiej oraz p. Rafała
Mrozińskiego zaprezentował swoim kolegom i koleżan-
kom oraz nauczycielom krótki przegląd twórczości 
patrona naszej szkoły. Uczniowie recytowali jego 
wiersze, które wszystkim wychowankom są bardzo 
bliskie oraz przybliżyli zawiłe losy poety. 

Ten dzień był szczególny, pokazał, że warto 
wspominać dzieje twórcy, który nam patronuje, po to, 
aby pielęgnować w nas dumę, że jego imię reprezentuje 
naszą społeczność szkolną. Opisywane święto było
wspaniałą okazją, aby połączyć tradycję z oryginal-
nością i w sposób nietypowy spędzać czas oraz 
integrować uczniów. 
 

Izabela Krupińska 
 
Zabawy karnawałowe 

W tym roku karnawał był niezwykle długi i trwał
aż do 8 marca. Nic więc dziwnego, że wszyscy ten czas 
chcieli jak najlepiej wykorzystać. 28 stycznia uczniowie 
z Zespołu Szkół w Tlokini Wielkiej uczestniczyli 
w choince noworocznej. Jak co roku odbyła się ona na 
Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Tłokini Wielkiej. 
Uczniowie bawili się w dwóch grupach wiekowych - 
klasy od "0" do III szkoły podstawowej oraz klasy od IV 
do III gimnazjum. Grupa młodsza spędzała czas na 
zabawie od godziny 11 do 16. Towarzyszyli im ich 
kochane babcie i kochani dziadkowie, którzy tego dnia 
obchodzili swoje święto. Specjalnie dla nich dzieci 
przygotowały krótkie wystąpienia artystyczne, które 
rozpoczęli niezwykle wytwornym tańcem - polonezem. 

Nasi tancerze i aktorzy ze swojego zadania wywiązali 
się znakomicie, dowodem na to były gromkie brawa na 
zakończenie uroczystości. Te wspaniałe chwile 
obserwował p. Krzysztof Dziedzic - Sekretarz Gminy 
Opatówek, który wspólnie z nami uczestniczył w choin-
kowej zabawie. Kolejne godziny balu upływały pod 
znakiem wspaniałej zabawy. Największą atrakcją dla 
najmłodszych były niespodzianki przygotowane przez 
radę rodziców. Dzieci tańczyły, bawiły się ze swoimi 
dziadkami, rodzicami i nauczycielami, przy czym było
dużo radości. W całej sali unosiła się wspaniała, 
karnawałowa atmosfera, którą po godzinie 16 tworzyli 
starsi uczniowie naszej szkoły. Bawili się oni przy 
melodiach polskich i zagranicznych hitów. Młodzież
również jak młodsi koledzy otrzymali upominki w loterii 
fantowej. Wszyscy byli zachwyceni. 

O tym, że zabawa choinkowa w Tłokini Wielkiej 
jest zawsze udana świadczy przybycie wielu 

absolwentów Zespołu Szkół, którzy z przyjemnością
wracają do miłych wspomnień związanych ze swoja byłą 
szkołą. W tym roku naszą zabawę odwiedziło także
wielu uczniów z innych szkół, którzy w miłej atmosferze 
integrowali się z kolegami z Tłokini. Tak wspaniały dzień
nie odbyłby się gdyby nie przyjaciele naszej szkoły. 
Dyrektor, grono pedagogiczne oraz cała młodzież
szkolna dziękuje wszystkim rodzicom za zaangażowanie 
i pomoc w przygotowaniu i organizacji choinki 
noworocznej. Składamy podziękowania OSP Tłokinia 
Wielka za udostępnienie sali. Dziękujemy za 
zapewnienie wspaniałej zabawy i prowadzenie choinki 
p. Kamilowi Zymonowi. 

W czasie ferii natomiast w szkole odbył się
Wielki Bal Księżniczek "Bicie rekordu Disney’a". O tym, 
że jest to wspaniała atrakcja dla najmłodszych świadczy 
fakt, że wzięli w nim udział zarówno uczniowie 
z oddziału przedszkolnego, przedszkola, jak i dzieci 
z Tłokini i okolic razem ze swoimi rodzicami. Wszyscy 
zgromadzeni przenieśli się w zaczarowany świat 
Disney’a. Najmłodsi byli zachwyceni. Ich kolorowa klasa 
zamieniła się w bajkową scenerię sali balowej. Z każdej 
strony uśmiechały się do nich postaci z ulubionych 
kreskówek. Sami byli przebrani w stroje księżniczek 
i książąt. W tak nadzwyczajnym klimacie rozpoczęła się
wyśmienita zabawa. Bal rozpoczęła dyrektor szkoły
p. Teresa Kobierska. Uczestnicy brali udział w wielu 
konkursach związanych z disneyowskimi bajkami oraz 
tańczyli do muzyki, którą wszyscy dobrze znają z filmów 
animowanych. Zapewnił ją p. Kamil Zymon, który 
bezinteresownie poświęcił swój czas i przy muzycznej 
konsolecie wygrywał największe przeboje. Wszyscy 
obecni na balu dziękują mu za wspaniałą zabawę. Gry 
i zabawy, taniec to nie były jedyne atrakcje 
przygotowane dla dzieci, mogły one również kosztować
przepysznych smakołyków. Dzieci oraz grono 
pedagogiczne pragnie również podziękować wszystkim 
mamom za pomoc w organizacji imprezy i zapewnienie 
tych wszystkich atrakcji, szczególnie p. Grażynie 
Wywijas, p. Barbarze Jakóbczak oraz p. Kamili Jeżyk. 
Niestety, co dobre szybko się kończy, a najmłodsi 
z niecierpliwością oczekują kolejnego balu z bohaterami 
bajek Disney’a. 

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

Dyrektor dziękuje serdecznie tym, bez których 
ten bal karnawałowy nie miałby tak wspaniałej oprawy 
i nie pozostawiłby tak wielu miłych wspomnień.
W szczególności radzie rodziców za ich zaangażowanie, 
poświęcony czas i przygotowanie balu. 

Dziękuje także sponsorom, którymi byli: Wójt 
Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki, Sekretarz Gminy 
Krzysztof Dziedzic, Urszula i Stanisław Zymon, Firma 
"Vegex" Szulec, Bogumiła i Zbigniew Suchorzewski, 
Urszula i Zbigniew Rychter, Punkt Apteczny Tłokinia 
Kościelna, Bożena Waszak Sklep Spożywczo-
Przemysłowy "Bożena" Tłokinia Kościelna, Usługi 
Transportowe Jan Wange, Firma "ASO" Opatówek, 
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"Chojnacki" Centrum Rolno-Ogrodnicze, "Dahabi" Club-
Shisha Pub, Ewa i Jarosław Raszewscy, Aneta i Dariusz 
Pietrzak, Agata i Marek Byler, Anna Dymna, Żaneta 
i Jerzy Małach Bar "Tornado" Kalisz, Salon Fryzjerski 
U. Osiewała Kalisz, Marek Stasiak Handel Hurtowy, 
Iwona Podgórska, Hieronim Konopiński. 
 

Dyrektor Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej 
Teresa Kobierska 
 
Pierwszy dzień wiosny 

Dzień 21 marca w kalendarzu szkolnym ma 
różne nazwy. Mówimy o nim, że jest pierwszym dniem 
wiosny lub dniem wagarowicza, jednak przede 
wszystkim jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. 
W tym roku Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło tę
datę Dniem odkrywania talentów, który jest jednym 
z elementów "Roku odkrywania talentów". 

W Zespole Szkół w Tłokini Wielkiej to święto 
odbyło się zgodnie z propozycją MEN w związku z czym 
w szkole działy się rzeczy niezwykłe. Uczniowie 
prezentowali swoje talenty w różnych dziedzinach. Na 
scenie mogliśmy zobaczyć tancerzy, którzy prezentowali 
różne style taneczne oraz piosenkarzy, którzy 
występowali niczym gwiazdy estrady. Mogliśmy również
poznać inne talenty artystyczne naszych uczniów, m.in. 
zdolności plastyczne. Gimnazjaliści z II klasy 
przeobrazili się w aktorów i przedstawili uwspółcześ-
nioną wersję dramatu "Dziady cz. II". Po prezentacji 
wszystkich uzdolnień, zgodnie z wieloletnią tradycją
naszej szkoły, uczniowie najstarszej klasy wcielili się
w role nauczycieli i opiekowali się swoimi młodszymi 
kolegami. Był to czas przeznaczony na zabawy 
i konkursy wiedzy. Ten dzień jak zawsze był miłą 
alternatywą od zwykłej codzienności każdego ucznia. 
Z pewnością można stwierdzić, ze wraz z wiosną w na-
szej szkole zakwitły talenty, które często są skrywane. 
 
Izabela Krupińska 
 
W rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II 

2 kwietnia 2005 r. - ta data to szczególny dzień
dla każdego Polaka. W momencie śmierci naszego 
papieża wszyscy wstrzymaliśmy oddech. W rocznicę
tego wydarzenia uczniowie z Zespołu Szkół w Tłokini 
Wielkiej pragnęli w szczególny sposób przypomnieć
tamte emocje. 

Uczniowie klasy II gimnazjum wraz z p. Urszulą
Borwik przygotowali wzruszający apel o życiu 
największego polaka - Karola Wojtyły. Młodzież
cytowała jego najznamienitsze wypowiedzi z czasów 
pontyfikatu, jak i te słowa, które były jego 
wspomnieniami o domu rodzinnym, najbliższych, 
dzieciństwie. Nie mogło zabraknąć jego ulubionej pieśni 
"Barki" oraz "Wadowice moje miasto". Podczas tych 
melodii w oczach wszystkich zgromadzonych można 
było ujrzeć łzy, które same napływają na myśl, że tak 
wielkiego człowieka nie ma już z nami. Na zakończenie 
uczniowie przypomnieli nam wydarzenia sprzed sześciu 
lat, które były udziałem nas wszystkich i, które są nadal 
obecne w naszych sercach. 

Wspomnienie tego dnia jest wspaniałą okazją ku 
temu by przygotować się do beatyfikacji Jana Pawła II 
i odpowiedzieć sobie na pytanie: czy swoimi wyborami 
życiowymi naśladujemy naszego znakomitego 
nauczyciela? Na to pytanie należy szukać odpowiedzi 
przez całe życie. W tym dniu zaś mogliśmy się

przekonać, że człowiek żyje tak długo, jak długo trwa 
pamięć o nim. 

Korzystając ze sposobności, że ta uroczystość 
zgromadziła całą społeczność szkolną, dyrektor 
p. Teresa Kobierska wręczyła puchary, medale, dyplomy 
i podziękowania uczniom za ich postawę oraz 
reprezentowanie szkoły poza jej murami. Za udział w 19. 
Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy słowa 
uznania i podziękowanie dla Aleksandry Banasiak 
i Natalii Pilas - uczennic klasy IV oraz dla Karoliny Król 
i Oli Raszewskiej - uczennic klasy II gimnazjum 
skierował organizator tej akcji Jurek Owsiak. Medale 
z rąk dyrektora szkoły odebrali: Dawid Wyborny - uczeń
klasy VI za zajęcie III miejsca w Mistrzostwach Powiatu 
Kaliskiego w warcabach klasycznych oraz Ola 
Nowakowska - uczennica klasy III gimnazjum za III 
miejsce w Mistrzostwach Powiatu Kaliskiego w indywi-
dualnych biegach przełajowych szkół gimnazjalnych. 
Natomiast gimnazjaliści odebrali puchary i dyplomy za 
zajęcie I miejsca w Mistrzostwach Powiatu Kaliskiego 
w Aerobiku Grupowym dziewcząt oraz za III miejsce 
w Mistrzostwach Powiatu Kaliskiego w tenisie stołowym 
i III miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Wielkopolski 
w kolarstwie przełajowym. 
 
Izabela Krupińska 

 
********** 

 
SZKOŁA PODSTAWOWA W CIENI DRUGIEJ 
 
WOŚP

Po raz kolejny Szkoła Podstawowa w Cieni 
Drugiej brała udział w finale Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Tym razem był to już 19 finał
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i zebrane pieniądze trafią do placówek pomagających 
dzieciom ze schorzeniami urologicznymi i nefrologicz-
nymi. Wielki finał odbył się w dniu 9-tego stycznia br., 
a szkoły z terenu powiatu kaliskiego zbierały datki już
w dniach 4-5 stycznia. W naszej szkole w dniu 5-tego 
stycznia, wybrani wolontariusze przeprowadzili kwestę,
w której zebraliśmy kwotę 284 zł i 63 gr. Po rozliczeniu 
się z Bankiem Spółdzielczym w Opatówku, który 
wspierał akcję, nasze datki trafiły do ogólnopolskiego 
wielkiego liczenia a my mamy satysfakcję, iż mogliśmy 
brać udział w tak wspaniałym przedsięwzięciu ratującym 
ludzkie życie. 
 

Magdalena Janik 
 

********** 
 

SZKOŁA PODSTAWOWA W SIERZCHOWIE 
 
Światowy Dzień Wody 

Dzień Odkrywania Talentów w Szkole 
Podstawowej w Sierzchowie odbył się w dniu 21 marca 
2011 r. pod hasłem "Światowy Dzień Wody". Czy wiecie, 
że woda jest bezcennym surowcem i podstawowym 
czynnikiem umożliwiającym życie? Ale czy wszędzie jest 
jej pod dostatkiem? A czy wiesz, że co 15 sekund, 
z powodu braku dostępu do czystej wody i środków 
higieny na świecie umiera jedno dziecko. A za 
kilkadziesiąt lat z powodu niedostatku wody pitnej może
cierpieć 7 miliardów ludzi. Wodę należy oszczędzać.
To też wszyscy wiemy, ale ilu z nas, na co dzień
pamięta o tym korzystając z wody przy podstawowych 
czynnościach. O tym wszystkim przypomniały nam 
najmłodsze dzieci prezentując swoje talenty aktorskie 
w przedstawianiu pt. "Smutna rzeka". 

Następnie każde dziecko mogło wcielić się w rolę
degustatora wody o różnych smakach. Swoje zdolności 
wokalne uczniowie zaprezentowali w konkursie: "Co to 
za wodna piosenka?", a zdolności językowe w zabawie 
"Wodne kalambury". Dużym powodzeniem cieszył się
udział dzieci w doświadczeniach związanych z wodą.
W wodnej zabawie uczestniczyli także rodzice, sołtys 
wsi Sierzchów p. Stanisław Suchecki oraz przedstawiciel 
"Jutrzenki" p. S. Michałek. Obchody Święta Wody 
przygotowały panie Magdalena Galuba i Bogumiła
Kwaśniewska. 
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sierzchowie 
Alina Łańduch 
 

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

 

KARNAWAŁOWA DYSKOTEKA 
 

W czasie ferii zimowych, 3 lutego, Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku i Świetlica 
Środowiskowa "Słoneczko" we współpracy z Gminną
Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Urzędem Gminy, zorganizowali 
I Karnawałową Dyskotekę Profilaktyczną dla dzieci 
i młodzieży. Dyskoteka została zorganizowana 
w Gminnym Ośrodku Kultury. W godz. 11.00-15.00 
bawiły się dzieci w wieku szkoły podstawowej, od 15.00 
do 20.00 parkiet zapełniły dzieci w wieku gimnazjalnym. 
Kolorowe baloniki do wystroju sali zapewnił Urząd
Gminy oraz p. Urszula Prus właścicielka sklep 
przemysłowego. W czasie dyskoteki nie zabrakło
konkursów dla dzieci i młodzieży zorganizowanych 
przez prowadzącego dyskotekę p. Jana Kempę
i wychowawcę Świetlicy Środowiskowej "Słoneczko". 

Dzieci i młodzież biorące udział w konkursach 
otrzymały nagrody ufundowane przez sponsorów: 
Gminną Spółdzielnię "Samopomoc Chłopska" w Opa-
tówku, p. Wiesława Rutkowskiego (Sklep Spożywczo 
Przemysłowy) i Bank Spółdzielczy w Opatówku. 
Dla dzieci i młodzieży biorącej udział w dyskotece 
przygotowano słodki poczęstunek - soki, napoje, ciastka 
i słodycze. Fundatorami byli: Gminna Spółdzielnia 
"Samopomoc Chłopska" w Opatówku, p. Halina Marszał
- Sroczyńska, p. Henryk Urbański, Sklep Spożywczo - 
Wędliniarski p. Wiesława Rutkowskiego. 
 
*************************************** 
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OGŁOSZENIA 
 
Zwrot podatku akcyzowego 
 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 marca 
2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego 
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379) w dniach od 
1 do 31 marca 2011 r. należy składać w Urzędzie 
Gminy w Opatówku wnioski o zwrot podatku 
akcyzowego (druk wniosku dostępny w urzędzie oraz 
na stronie: www.bip.opatowek.pl). 
 

Zwrot przysługuje producentowi rolnemu, który był
w posiadaniu lub współposiadaniu użytków rolnych 
określonych w ewidencji gruntów i budynków oraz był
posiadaczem gospodarstwa rolnego w momencie 
składania wniosku. Do wniosku należy dołączyć faktury 
VAT albo potwierdzone za zgodność z oryginałem ich 
kopie (oryginały do wglądu), stanowiące dowód zakupu 
oleju napędowego w okresie od 1 września 2010 r. do 
28 lutego 2011 r. (6 miesięcy poprzedzających miesiąc
złożenia wniosku), oraz odpis z Krajowego Rejestru 
Sądowego, w przypadku gdy producent rolny podlega 
wpisowi do tego rejestru. 
 

W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego 
stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku 
przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do 
którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną
zgodę (na wniosku). 
Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków. 
Wypłata kwoty zwrotu producentom rolnym nastąpi 
w terminie: 1-31 maja 2011 r. wyłącznie przelewem na 
rachunek bankowy podany we wniosku.
Zgodnie z art. 9 ust.1 w/w ustawy producent rolny, który 
pobrał nienależnie lub w nadmiernej wysokości zwrot 
podatku jest obowiązany do jego zwrotu wraz 
z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 
podatkowych. 
Zwrot podatku w 2011 roku wynosi: 73,10 zł. x ilość 
ha użytków rolnych (limit roczny - 86 litrów na 1 ha 
użytków rolnych). 

 
********** 

 
Wydział Ochrony Środowiska UG informuje, że
kontenery do zbiórki odzieży rozmieszczone na terenie 
gminy Opatówek, nie należą do PCK. Urząd Gminy 
w Opatówku nie ustawiał i nie zlecał ustawienia w/w 
pojemników na terenie naszej gminy. Kontenery 
rozmieściła firma "Wtórpol" ze Skarżyska Kamiennej, 
która zebraną odzież zagospodarowuje we własnym 
zakresie. 

 
********** 

 
Urząd Gminy w Opatówku informuje, że w 2011 roku 
upływa 10 letni termin ważności dowodów osobistych 
wydanych w 2001 roku. Osoby, które miały wydane 
dowody w 2001 roku zobowiązane są złożyć wniosek 
o wydanie dowodu osobistego w Urzędzie Stanu 
Cywilnego w Opatówku, pokój nr 8 lub 9, parter urzędu. 

 
********** 

 

Podziękowanie 
Składam serdeczne podziękowania mieszkańcom gminy 
Opatówek, którzy w odpowiedzi na apel złożyli dary 
w formie żywności i środków czystości na okres świąt
Bożego Narodzenia dla podopiecznych Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatówku. W akcję
pomocy włączyły się sklepy, którym serdecznie dziękuję
za umożliwienie przeprowadzenia zbiórki: 
- p. Agaty Szczepańskiej w Szałe
- p. Anny Mikusińskiej w Chełmcach 
- p. Renaty Kłysz w Cieni Drugiej 
- p. Marka Marciniaka w Józefowie 
- p. Andrzeja Brodziaka w Szałe
- sklep "EKO" w Opatówku 
- sklepy GS "SCh" w Opatówku, Tłokini Kościelnej 

i w Rajsku 
- p. Moniki Kasperek w Opatówku 
- p. Grażyny Kisiela w Borowie 
- p. Bogdana Kozaneckiego w Opatówku 
Zebrane produkty i artykuły zostały przekazane 
podopiecznym GOPS - osobom potrzebującym, 
rodzinom niepełnym, wielodzietnym, osobom niepełno-
sprawnym i samotnym. Dzięki Państwa pomocy paczki 
świąteczne otrzymało 37 rodzin. 
 

Wójt Gminy - Sebastian Wardęcki 
 

********** 
 

Serdecznie dziękuję za okazane zaufanie i życzliwość 
w wyborach sołtysa sołectwa Opatówek. Dziękuję
wszystkim, którzy swój głos oddali na moją osobę.
Z poważaniem - Karolina Olejniczak 

 
********** 

 
Podziękowanie 
Rada Rodziców Gimnazjum im. Agatona i Stefana 
Gillerów w Opatówku pragnie gorąco podziękować
wszystkim Darczyńcom i Rodzicom, którzy pomagali 
w organizacji balu ostatkowego dnia 8 marca 2011 r. w 
sali OSP w Opatówku. Dochód z tej imprezy 
przeznaczony został a potrzeby szkoły. 
Dziękujemy Rodzicom: p. M. Stępień, E. Wojtaszek, 
G. Olejnik, E. Kaźmierczak, A. Olszewskiej, Ż. Humelt, 
J. Michalak, M. Tomaszewskiej, A. Kaciupa, 
W. Gryczyńskiej, A. Gryczyńskiemu, U. Grejner, 
K. Dybioch, A. Kardynał, A. Wardęckiej. 
Dziękujemy za przekazane wypieki ciast: kl.Ie, kl.Ic, 
kl. IIa, kl.IIIe, kl.IIId, kl.IIIb, kl.Id, kl.IIb 
Dziękujemy sponsorom: Firmie "Jutrzenka" p. J. Kolań-
skiego, Firmie AVENA Szulec, Firmie NEOROL, 
Cegielni Cienia, Sklep. Ogrod. "Maja", Sklep Ogrod. 
"Lidia", Sklep Obuwniczy J. Grzesiak, Dworkowi 
w Grabowie p. E.R. Kaźmierczak, Straży Pożarnej 
w Opatówku, Leśnictwu Rożdżały, kl. Ia, Państwu: 
W.A. Gryczyńskim, J. Humelt, B.K. Andrzejak, 
E. Wojtaszek, J. Michalak, K. Dybioch. 
 
Rada Rodziców: Humelt Żaneta 

 
********** 

 
Uczestnicy wycieczki związanej ze szkoleniem 
i wymianą doświadczeń gospodyń wiejskich, pragną
serdecznie podziękować Pani Mieczysławie Jaskule 
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i Zofii Gąsiorowskiej za profesjonalną i doskonałą 
organizację oraz obsługę szkoleniowego wyjazdu. 

 
********** 

 
Punkt Charytatywny przy parafii NSPJ w Opatówku 
składa wyrazy wdzięczności pp. M.M. Wróblewskim, 
p. Mariannie Chojnackiej oraz anonimowym ofiaro-
dawcom za okazane serce. Dzięki państwa wrażliwości, 
za zakupione świece oraz karty świąteczne, mogliśmy 
wspomóc najbardziej potrzebujących. 

 
********** 

 
Od dnia 1 kwietnia 2011 r. Gminna Biblioteka Publiczna 
w Opatówku będzie pracowała w dni powszednie 
godzinę dłużej. Od poniedziałku do piątku zapraszamy 
od 7.30 do 19.00, w soboty bez zmian: od 8.00 
do 13.00. 

 
********** 

 
Serwis - sklep komputerowy. Opatówek, ul. Szkolna 3, 
tel. 509-855-952. 

 
********** 

 
Świadectwa charakterystyki budynków, lokali miesz-
kalnych, użytkowych. Telefon: 605-165-060. 

 
********** 

 
Sprzedaż tui. Telefon: (62) 76-19-072. 

 
********** 

 
Mieszkanie 2 pokojowe, kuchnia, łazienka (w bloku przy 
ul. Szkolnej) zamienię na mniejsze. Telefon kontaktowy: 
500-639-957. 

 
********** 

 
Sprzedam sofę w dobrym stanie. Telefon: 886-170-815. 

 
********** 

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

 
********** 

 
Sprzedam dom do zamieszkania w Opatówku o pow. 
100m2, zabudowa szeregowa, powierzchnia działki 
323m2. Telefon: 501-487-993. 

 
********** 

 
Sprzedam segment pokojowy. Telefon 880-588-984. 

 
********** 

 
Sprzedam tunel foliowy. Telefon: 607-375-701. 

 
********** 

 

Sprzedam mieszkanie własnościowe, trzypokojowe 
w bloku 63,20m2 działka 5 arowa i pomieszczenie 
gospodarcze w Marchwaczu. Telefon: 660-791-676. 

 
********** 

 
Do sprzedania działka budowlana w Szałe, ul. Zielona 
20, nr ewid. 495/1 o pow. ca 1000m. Telefon kontak-
towy: 500-093-606, 600-027-079. 

 
********** 

 
Sprzedam rozdrabniacz do ziarna na 150 kg - stan 
dobry, parnik elektryczny 100 litrów. Telefon kontaktowy: 
886-736-775. 

 
********** 

 
Sprzedam działkę o powierzchni 0,5279 ha Opatówek, 
ul. Kościuszki. Telefon: 660-803-265. 

 
********** 

 
Sprzedam działkę budowlana ogrodzoną o pow. 870m2

w Opatówku przy ul. Ogrodowej, media w pasie 
przydrożnym. Telefon: 691-389-743. 

 
********** 

 
Sprzedam pług 2 skibowy - stan idealny, platformę
trakcji konnej przerobioną do ciągnika o ładowności 
3 tony oraz kompletne koła do Stara - 2 szt. 825-20 
i 750-20 - nie wymaga wkładu finansowego. Telefon: 
(62) 76-19-597. 

 
********** 

 
Sprzedam: 
- komin stalowy 0,6 x 20m 
- rury Ø 60 ocynk 
- rury Ø 80, 90 
- piec 24m 
- Telefon: 887-818-381 

 
********** 

 
Sprzedam słomę. Telefon: (62) 76-18-826. 

 
********** 

 
Sprzedam rocznego psa rasy buldog francuski, czarny. 
Telefon: 503-385-837. 

 
********** 

 
Sprzedam królika miniaturkę, samiczka maści białej, 
cena do uzgodnienia. Telefon: 516-567-090. 

 
********** 

 
Sprzedam pszenżyto. Telefon: 604-826-164. 

 
********** 
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Kopanie fundamentów ręcznie, zbrojenie, zalewanie itp. 
Telefon: 692-990-828. 

 
********** 

 
Kupię opony używane w dobrym stanie, felgi stalowe 
i aluminiowe oraz całe komplety kół. Telefon kontaktowy: 
692-990-828. 

 
********** 

 
Ręczna myjnia samochodowa, Plac Wolności 5, 
Opatówek, czynna pon.-sob. 800-1700 oferuje: mycie aut, 
pranie tapicerki, ręczne nakładanie wosku, sprzątanie, 
odkurzanie, pranie dywanów. Tel.: 504-154-882. 

 
********** 

 
INTERAMAX Sp. z o.o. zaprasza do sklepu firmowego 
w Opatówku, ul. Dziubińskiego 1a. Polecamy w sprze-
daży artykuły AGD, artykuły chemiczne, papiernicze. 
szkolne, sztuczne kwiaty, znicze, dywany. Zapraszamy 
w dniach pon.-pt 900-1700 soboty800-1300. Wykonuję
świadectwa energetyczne budynków. Tel.: 518-826-910, 
514-819-925. 

 
********** 

 
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). 

 
********** 

 
Prywatna szkoła Korepetycji i kursów przedmiotowych w 
centrum Kalisza, Pl. Jana Pawła II 3 (Dom Pielgrzyma). 
"Akademia Prymusów" to: wykwalifikowana i uznana 
w środowisku zawodowym kadra, na co dzień zaanga-
żowana w pracę z młodzieżą kaliskich szkół.
"Akademia Prymusów" oferuje kursy przedmiotowe 
przygotowujące do: 
- sprawdzianu szóstoklasisty 
- egzaminu gimnazjalnego 
- egzaminu maturalnego 
Zapewniamy: 
- pracę w grupach 4-6 osobowych lub indywidualną
- sale wyposażone w nowoczesny sprzęt multime-

dialny 
- atrakcyjną cenę

********** 
 

Kancelaria Prawno-Doradcza, ul. Dziubińskiego 1A, 
Opatówek, www.interamax.pl. Świadczone przez 
Kancelarię Prawniczą usługi w ramach: 
- odzyskiwanie należności 
- prawo handlowe 
- prawo pracy 
- sprawy rodzinne i majątkowe 

- stała obsługa prawna przedsiębiorców, organizacji 
pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, 
innych podmiotów prawa. 

Telefon: (62) 76-18-055. Zapraszamy pon.-pt. w godz. 
900 - 1600.

********** 
 

Radca Prawny Sławomir Foltyński zaprasza do punktu 
konsultacyjnego w Opatówku, przy Placu Wolności 9, 
tel. 601-358-106. Dyżury w każdy piątek, w godz. 
900 - 1300. Pierwszy dyżur 6 maja br. 

 
********** 

 
Usługi koparko-ładowarką, układanie kostki brukowej, 
instalacje wod-kan, c.o. Telefon: 604-084-895. 

 
********** 

 
Biuro Rachunkowe KASSUS, tel. 601-250-439 oferuje 
profesjonalną obsługę firm w zakresie księgowości, 
podatków oraz kadr i płac. 

 
********** 

 
Agencja ubezpieczeniowa AS oferuje ubezpieczenia 
z wielu firm: 
- komunikacyjne OC, AC, NNW, Assistance 
- nieruchomości 
- rolne 
- ubezpieczenia upraw, szklarni 
Kontakt: ul. Łódzka 30A (obok ronda), 62-860 Opatówek. 
Aneta Sobczak - tel. 501-474-818. 

 
********** 

 
Pracownia architektoniczna - projektowanie domków 
jednorodzinnych, budynków użyteczności publicznej 
oraz przemysłowych, wykonywanie pełnobranżowej 
dokumentacji służącej realizacji inwestycji, prowadzenie 
nadzoru autorskiego. Telefon kontaktowy: 503-170-369, 
(62) 76-77-275. 

 
********** 

 
Przyjmę panią do pracy w ogrodnictwie. Telefon: 
782-277-720. 
 
*************************************** 
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