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SESJE RADY GMINY 
 

W ostatnim okresie odbyły się dwie sesje Rady Gminy 
Opatówek. W dniu 10 lutego radni podjęli następujące 
uchwały: 
- w sprawie wyrażenia zgody na objęcie statusem 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej działki nr 694/9 
o pow. 1,9976ha położonej w Opatówku. Radni, 
mając na względzie efekt w postaci rozwoju istnie-
jącego zakładu produkcyjnego, podjęli niniejszą
uchwałę wywołaną na wniosek złożony przez 
COLIAN S.A. 

- w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali miesz-
kalnych stanowiących zasób mieszkaniowy gminy 
Opatówek; przedmiotowa uchwała ma na celu 
uregulowanie problemów wynikłych w trakcie zbywa-
nia lokali mieszkalnych na podstawie dotychcza-
sowych przepisów, jak również zwiększenie zainte-
resowania wykupem mieszkań stanowiących zasób 
mieszkaniowy gminy. 

- w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny 
nieruchomości; dotyczy działek w Sierzchowie prze-
kazanych na cel publiczny - budowa zatok autobu-
sowych i chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 471 

służących mieszkańcom Sierzchowa i gminy Opa-
tówek 

- w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas 
nieoznaczony w trybie bezprzetargowym gruntu 
części działki; dotyczy najmu, na rzecz 
dotychczasowych najemców, działek pod garażami 
i garaży przy ulicy Szkolnej, Łódzkiej, Kościelnej, 
Parkowej w Opatówku, gruntu przy ul. Kościuszki 
w Opatówku, gruntu przy ul. Kaliskiej w Szałem, 
lokalu użytkowego przy Placu Wolności 16 i ulicy 
Szkolnej 11 w Opatówku; powyższe uchwały
dotyczące przedłużenia umów najmu zostały podjęte 
na wnioski zainteresowanych najemców. 

W dniu 27 marca br. podczas sesji Rady Gminy 
Opatówek podjęte zostały następujące uchwały: 
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Opatówek na lata 2012-2022 (zapisy dosto-
sowuje się do zmian zawartych w zmianach do 
uchwały budżetowej na 2012 r. ze względu na wzrost 
dochodów na 2012 rok; 

- w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji 
stałych Rady Gminy Opatówek na 2012 rok 

- w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy Opatówek na 2012 rok 

Opatówek, 02.04.2012 r.

Nr 2 (587) / 2012 

Biuletyn Informacyjny

Pełnych radosnej nadziei Świąt Wielkanocnych,
serdecznych spotkań w gronie rodzinnym i wśród przyjaciół,

a także wiele wypoczynku wśród budzącej się do życia przyrody 
 

życzą

Przewodniczący Rady Gminy        Sekretarz Gminy      Wójt Gminy Opatówek
Paweł Bąkowski                              Krzysztof Dziedzic                  Sebastian Wardęcki 
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- zmieniającą Uchwałę Nr 153/12 Rady Gminy 
Opatówek z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie wyra-
żenia zgody na objęcie statusem Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej działki nr 694/9 o pow. 1,9976 ha 
położonej w m. Opatówek obręb Opatówek (wzrost 
powierzchni do 1,9981 ha) 

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

- radni przyjęli sprawozdania z pracy Komisji Stałych 
Rady Gminy Opatówek z działalności za 2011 rok 

- w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas 
nieoznaczony w trybie bezprzetargowym gruntu 
części działki oznaczonej nr 748 położonego 
w Opatówku przy ul. Kościelnej 2 oraz pomiesz-
czenia gospodarczego położonego w Opatówku 
przy ul. Kościelnej 2 

- w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatówek na 
2012 rok, w której wprowadza się zmiany 
w dochodach i wydatkach oraz przenosi pomiędzy 
działami rozdziałami i paragrafami w ramach 
działów. Między innymi:  
Dział 600 Transport i łączność. Zwiększa się
dochody i wydatki o kwotę 125 000 zł na dofinan-
sowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów 
rolnych ze środków budżetu Województwa Wielko-
polskiego oraz dodatkowo na inwestycje dróg 
gminnych o kwotę 500 000 zł i zgodnie z zadaniami 
wyszczególnionymi w załączniku nr 3 do niniejszej 
uchwały. Zwiększa się wydatki na transport 
publiczny o kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na 
pomoc publiczną dla Miasta Kalisza który obsługuje 
transport na terenie gminy Opatówek (dotyczy linii 
1B Kalisz-Tłokinia-Opatówek). 
Dział 801 Oświata i wychowanie. Zwiększa się
środki w rozdziale 80104 o kwotę 50 000 zł na 
inwestycje dotyczącą wykonania projektu na 
budowę przedszkola gminnego w m. Opatówek. 
Dział 926 Kultura fizyczna. Zwiększa się wydatki 
o kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na remont 
zaplecza szatniowo-sanitarnego na boisku w Opa-
tówku przy ul. Ogrodowej. 
W załączniku nr 3 do powyższej uchwały określone 
zostały zadania inwestycyjne na 2012 rok (wydatki 
majątkowe) w tym: 

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi: 
1 560 000 zł
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zduny: 

1 560 000 zł

Transport i łączność: 725 000 zł
- przebudowa nawierzchni drogi Rożdżały - Kobierno: 

250 000 zł
- przebudowa nawierzchni drogi w Sierzchowie: 

100 000 zł
- przebudowa nawierzchni ul. Św. Jana 

w m. Opatówek: 30 000 zł
- przebudowa nawierzchni drogi Cienia Trzecia - 

Cienia Druga: 35 000 zł
- przebudowa nawierzchni drogi gminnej 

w m. Tłokinia Kościelna, ul. Poduchowna: 120 000 zł
- przebudowa nawierzchni drogi gminnej 

w m. Zawady: 40 000 zł

- przebudowa drogi gminnej w m. Zduny, ul. Jana 
Pawła II w zakresie kanalizacji deszczowej oraz 
krawężników: 150 000 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 
350 000 zł
- zakup samochodu strażackiego: 350 000 zł

Oświata i wychowanie: 95 500 zł
- zakup komputerów do pracowni komputerowych 

w Zespole Szkół Rajsku i Tłokini Wielkiej: 35 000 zł
oraz w Gimnazjum w Opatówku: 10 500 zł

- budowa przedszkola publicznego w Opatówku - 
dokumentacja projektowa: 50 000 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 
1 303 784 zł
- rewaloryzacja zabytkowego parku w Opatówku - 

wykonanie alejek parkowych - "Dzika promenada": 
267 000 zł

- termomodernizacja obiektów użyteczności 
publicznej: 1 036 784 zł (Szkoła Podstawowa 
w Opatówku, Zespół Szkół w Tłokini Wielkiej, 
SP ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Opatówku) 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 93 206 zł
- rekonstrukcja i odnowienie zabytkowego muru 

ogrodzeniowego przy tzw. Domku gotyckim na ulicy 
Kościelnej w Opatówku: 43 000 zł

- odnowienie centrum wsi Opatówek poprzez 
zagospodarowanie skweru przy Placu Wolności: 
50 206 zł

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

INWESTYCJE I REMONTY 
 

Wykaz wydatków majątkowych na 2012 rok 
W tegorocznym budżecie zaplanowane zostały kolejne 
inwestycje, dla których zabezpieczone zostały środki 
finansowe. W trakcie trwania roku budżetowego, w ra-
mach dodatkowo pozyskanych środków mogą pojawić
się nowe inwestycje nie ujęte w powyższym zestawieniu: 
 
Nowe oddziały przedszkolne 
Dobiega końca realizacja projektu pod nazwą "Podnie-
sienie poziomu jakości edukacji i wyrównywanie szans 
rozwojowych dzieci w gminie Opatówek poprzez 
otwarcie nowych oddziałów przedszkolnych" w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinanso-
wanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecz-
nego. Wartość projektu wyniosła 736 162 zł, z czego 
dofinansowanie ze środków unijnych - 721 162 zł,
a wkład własny gminy - 15 000 zł.
Celem ogólnym projektu było wyrównanie szans 
rozwojowych dzieci pochodzących z obszarów wiejskich 
poprzez zapewnienie ciągłości działania 3 oddziałów 
przedszkolnych dla dzieci od 3 do 5 lat na bazie Zespołu
Szkół w Chełmcach, Rajsku i Tłokini Wielkiej, zapo-
bieganie dyskryminacji, a pośrednio stworzenie szans 
rozwoju społecznego i zawodowego dla kobiet - matek 
dzieci uczęszczających do nowopowstałych przedszkoli. 
Gmina Opatówek była beneficjentem tego programu 
przez 2 lata i z przyczyn regulaminowych nie może
dłużej brać udziału w nowych naborach na ten cel 
w ramach POKL 9.1.1. Nowo powstałe oddziały przed-
szkolne działać będą w ramach w/w programu do końca 
września br. Natomiast od 1 października, gmina 
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Opatówek, wykorzystując efekt osiągnięty w czasie 
trwania tego programu (bogato wyposażone oddziały
przedszkolne), planuje kontynuować to zadanie w latach 
następnych, jako publiczne przedszkola w Chełmcach, 
Rajsku i Tłokini Wielkiej w ramach zadań własnych 
gminy. 
 
Projekt dla Rajska 
Gmina Opatówek, w ramach programu Wielkopolska 
Odnowa Wsi, złożyła wniosek w konkursie "Pięknieje 
wielkopolska wieś" obejmujący sołectwo Rajsko pn. 
"W naszym Rajsku jak w rajskim ogrodzie - jasno 
zielono i zdrowo". 
W ramach tego przyznawane jest wsparcie w formie 
dotacji z przeznaczeniem na zagospodarowanie przes-
trzeni publicznej oraz utrzymanie, odbudowę i poprawę
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi poprzez 
podniesienie atrakcyjności turystycznej obszarów wiejs-
kich, co doprowadzi do powstania warunków przyspie-
szających rozwój społeczno - ekonomiczny terenów 
wiejskich a tym samym przyczyni się do aktywizacji 
ludności wiejskiej. 
Projekt zakłada zakup drzewek rajskiej jabłoni, kwiatów 
i iglaków karłowych, kwietników, witaczy, lamp ledo-
wych, a także przeprowadzenie konkursu i "zielonych" 
warsztatów. Realizacja projektu zakończy się w sierpniu 
2012 r. 
 
Modernizacja zaplecza boiska sportowego 
w Opatówku 
W marcu br. do Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Wielkopolskiego gmina Opatówek złożyła wniosek 
o dofinansowanie zadania z zakresu infrastruktury 
sportowej i turystycznej, realizowanego przez samo-
rządy województwa wielkopolskiego. Wniosek dotyczy 
remontu zaplecza szatniowo-sanitarnego oraz poprawy 
funkcjonalności i estetyki zaplecza boiska sportowego 
w Opatówku przy ul. Ogrodowej. Realizacja tego 
zadania przewidziana jest w miesiącach lipiec-
październik 2012 roku. W ramach zaplanowanych prac 
przewiduje się m.in.: 
 

- wymiana drzwi wejściowych i do kotłowni 
- wymiana urządzeń sanitarnych (baterie umywal-

kowe, prysznicowe, grzejniki) 
- uzupełnienie płytek podłogowych i ściennych 
- montaż grzejników stalowych 
- montaż bojlera elektrycznego 
- montaż zlewozmywaka z szafką
- montaż opraw oświetleniowych 
- założenie kratek wentylacyjnych 
- malowanie ścian i sufitów 
- naprawa pokrycia dachu papa termozgrzewalną

Ogólna wartość projektu to 37 tys. zł, w tym środki 
z budżetu wojewódzkiego mogą wynieść do 50% koszu 
remontu. Zakończenie prac związanych z tym zadaniem 
przewidziane jest na miesiąc październik tego roku. 
 
Rewaloryzacja zabytkowego parku w Opatówku 
16 lutego br. gmina Opatówek złożyła wniosek do 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gos-
podarki Wodnej w Poznaniu pn. "Rewaloryzacja 
zabytkowego parku w Opatówku - nasadzenia runa". 
Realizacja tego wniosku będzie polegać na odtworzeniu 
runa parkowego i nasadzeniu takich roślin, jak: runianka 

japońska, ułudka wiosenna oraz krzewów różanecznika. 
Wnioskowana kwota do WFOŚiGW to 20 340 zł, środki 
własne gminy stanowią 30%, czyli 8 717 zł.

Prace konserwatorskie w oficynie dworskiej 
w Opatówku 
Do Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego 
w Poznaniu, w dniu 1 marca br., gmina Opatówek 
złożyła wniosek o dotację na prace konserwatorskie pn. 
"Program prac konserwatorskich i projekt budowlany dla 
oficyny dworskiej w Opatówku", który dotyczyć będzie 
odtworzenia zabytkowej elewacji budynku. Wnioskowana 
kwota dotacji to 4 900 zł, udział własny gminy - 2 100 zł.
Efektem projektu, a przede wszystkim opracowanej 
dokumentacji będzie możliwość prowadzenia w przysz-
łości dalszych prac konserwatorskich przy zabytkowej 
oficynie. 
 
Rekultywacja wysypiska w Cieni Pierwszej 
Istniejące od lat 90-tych składowisko śmieci w Cieni 
Pierwszej nie przyjmuje odpadów komunalnych już od 
2003 roku. Natomiast w 2010 roku Gmina uzyskała
decyzję Starosty Kaliskiego o zamknięciu dotychczaso-
wego składowiska w Cieni Pierwszej. 

 

W 2011 roku pojawiła się szansa na wykonanie 
rekultywacji tego terenu za symboliczną kwotę 240 zł.
Pierwotna kwota kosztorysowa obowiązkowej rekulty-
wacji wysypiska wynosiła w 2009 roku ponad 600 tys. zł.
Z uwagi na fakt wykorzystania istniejącego miejsca na 
składowanie materiałów z odwiertów w różnych miejs-
cach w Polsce, koszt gminy jest symboliczny. W tym 
celu podpisana została umowa z firmą Max-Eko 
z Komornik, która na podstawie dokumentacji rekulty-
wacji technicznej i biologicznej składowiska odpadów, 
opracowanej na zlecenie Gminy Opatówek przez firmę
CONECO-BCE wykona pełen zakres prac, w tym: 
 

- ukształtowanie czaszy wysypiska 
- wykonanie warstwy rekultywacyjnej 
- wykonanie rowu odwadniającego 
- wykonanie studni odgazowujących 
- usypanie warstwy podglebia 
- przykrycie warstwą gleby urodzajnej 
- zadarnienie rekultywowanego terenu. 
 

Planowany termin zakończenia wymienionych prac 
przewidziano na 2013 rok. 
 

*************************************** 
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REALIZACJA 
PROJEKTÓW UNIJNYCH 

 

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. 
 

Termin realizacji projektu 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r. 
 

BUDOWA SIECI KANALIZACJI W ZDUNACH 
Trwają prace przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej 
w Zdunach. Wykonawcą tego zadania za kwotę
2 319 402,88 zł jest Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo 
Usługowo-Budowlane "BUDMEX" Aneta Wawrzyniak 
oraz PPHU EKO-KAN-GAZ Jan Tokarski. Przedmiotem 
zamówienia są roboty budowlane w zakresie budowy 
sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zduny wraz 
z budową przepompowni ścieków i komór pomiarowych. 
Zakres rzeczowy tego zadania obejmuje: 
 

1. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dł.
6 749 m wraz z odgałęzieniami wprowadzonymi do 
granicy z posesją zainteresowanych. System kana-
lizacji grawitacyjnej przewidziano w technologii z rur 
PVC, uzbrojonych w studzienki systemowe z PVC 
średnicy 425mm oraz w miejscach węzłowych, we 
włazowe systemowe lub betonowe prefabrykowane 
o średnicy 1000/1200 mm. 

2. Budowę sieci kanalizacji tłocznej PEHD o dł. 1295 m. 
W zakresie kanalizacji tłocznej zaprojektowano 
system rurociągów z rur PEHD średnicy 90 mm, 
zgrzewanych doczołowo. 

3. Budowę przepompowni ścieków 
4. Budowę komór krat z komorą pomiarową

Zadanie podzielono na dwa etapy. Realizację prac 
pierwszego, na kwotę 1 012 873,87 zł, zakończono 
3 listopada 2011 roku. Koszt drugiego etapu to kwota 

1 341 584,01 zł, a zakres prac do wykonania w roku 
2012 obejmuje: 
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 

dł. 3 600 m 
- budowę sieci kanalizacji tłocznej PEHD o średnicy 

1 295 m 
- budowę przepompowni ścieków 
 

Na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Zdunach gmina 
złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinan-
sowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 
na lata 2007 - 2013 działanie "Podstawowe usługi dla 
gospodarki i ludności wiejskiej" na kwotę 2 354 457,88 zł.
Umowa została podpisana w dniu 15 lutego 2011 r. 
 

WNIOSKI ZŁOŻONE DO LGD-7 
 
Rewaloryzacja zabytkowego parku w Opatówku, 
wykonanie alejek parkowych "Dzika promenada" 
W ramach operacji w roku 2012 planuje się wykonanie 
alejki parkowej o nazwie "Dzika promenada" z zacho-
waniem naturalnej otuliny roślinnej, co będzie pierwszym 
etapem rewaloryzacji parku. W kolejnych etapach 
powstaną nowe alejki, postawione ławki w prawie całym 
parku. Powstanie również mostek, który połączy park 
z obiektem sportowym Orlik. W chwili obecnej zagos-
podarowanych jest 5 ha, a cały park liczy sobie 15 ha. 
W planie jest też utworzenie ogrodu kwaterowo - róża-
nego. Natomiast w pobliżu przedszkola ma powstać
ogródek kwiatowo - ziołowy z miejscem edukacyjnym 
dla dzieci i młodzieży. Kwota projektu - 266 568,31 zł -
kwota dofinansowania 173 377 zł. Umowa została
podpisana w dniu 25.07.2011 r. 
 

Odnowienie centrum wsi Opatówek poprzez 
zagospodarowanie skweru przy Placu Wolności 
Realizacja projektu poprawi walory estetyczne i atrak-
cyjność centrum miejscowości oraz poprawi jej 
wizerunek. Celem projektu jest odnowienie centrum 
miejscowości i zagospodarowanie skweru przy Placu 
Wolności tak, aby stanowił wizytówkę miejscowości. 
W ramach tego projektu przewiduje się liczne nasa-
dzenia z zachowaniem zieleni istniejącej. Zakres prac 
przewiduje: rozścielenie kory sosnowej, nasadzenie 
form piennych drzew liściastych (magnolii) i iglastych 
(daglezja), krzewów liściastych (azalie, różaneczniki 
i róże) i iglastych (cis pośredni), założenie trawników, 
wysadzenie bylin i instalację systemu nawadniającego. 
Kwota projektu - 50 205,36 zł - kwota dofinansowania 
36 337 zł. Umowa została podpisana 25.07.2011 roku. 
 

Rekonstrukcja i odnowienie zabytkowego muru 
ogrodzeniowego przy tzw. "Domku gotyckim" przy 
ul. Kościelnej w Opatówku 
Celem projektu jest pełna konserwacja techniczna 
i estetyczna muru ogrodzeniowego przy tzw. "Domku 
gotyckim" na ul. Kościelnej w Opatówku. 
W ramach inwestycji przewidziano: 
- odtworzenie jednego przęsła ogrodzeniowego 

z cegły gotyckiej 28 x 14 x 7 cm 
- wymianę tynków bramy 
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- naprawę lica muru ceglanego bramy od strony 
skweru 

- wykonanie tynku na nowym przęśle 
- naprawę lica muru na 10 przęsłach od strony skweru 
- malowanie tynków farbami silikonowymi 
Kwota projektu - 42 122,60 zł - kwota dofinansowania 
23 972,21 zł. Umowa na realizację tego zadania została
podpisana 8 lutego br. 
 

PROJEKT "Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ,
PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT" 

W kwietniu 2010 roku Gimnazjum im. Agatona 
i Stefana Gillerów w Opatówku przystąpiło do realizacji 
projektu ''Z fizyką, matematyką, przedsiębiorczością
zdobywamy świat''. Projekt, współfinansowany przez 
Unię Europejską, realizowany w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, stworzył Uniwersytet 
Szczeciński oraz COMBIDATA Poland Sp. z o.o. 
Realizacja działania trwać będzie do sierpnia 2012 roku. 
W tym czasie uczniowie zrealizują 5 tematów 
projektowych, z których każdy zostanie oceniony przez 
ekspertów uniwersyteckich. Do udziału w projekcie 
komisja rekrutacyjna zakwalifikowała łącznie 180 Ucz-
niowskich Grup Projektowych z 90 szkół z województw: 
wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i lubuskiego. 
Wśród nich znalazły się dwie szkoły z gminy Opatówek: 
Gimnazjum w Opatówku i Gimnazjum w Rajsku. 

Uczniowie uczestniczą bezpłatnie w ciekawych, 
pozalekcyjnych zajęciach w zakresie kompetencji przed-
siębiorczości i fizyki. Zajęcia są realizowane z wykorzys-
taniem nowoczesnego sprzętu m.in. tablic interaktyw-
nych, materiałów e-learningowych. Realizacja zajęć 
odbywa się wspólnie z nauczycielami szkół oraz kadrą
dydaktyczną uczelni wyższych. 

W październiku ogłoszono listę rankingową
pierwszego etapu projektu, na której wyłoniono po pięć 
szkół z zakresu obu kompetencji, które najlepiej 
opracowały temat projektowy. Grupą, która oceniona 
została najwyżej z dziedziny przedsiębiorczości okazała
się grupa z Gimnazjum im A. i S. Gillerów w Opatówku 
pod opieką p. Agnieszki Kowalczyk. Tematem 
realizowanym przez zwycięską drużynę był: Unia 
Europejska - Szanse i zagrożenia Polski po 6 latach 
członkostwa w UE. Uczniowie przeprowadzili debatę
z władzami gminy, zaplanowali i odbyli wycieczkę do 
Urzędu Pracy w Kaliszu. 

W tym roku szkolnym młodzież podjęła wyzwa-
nie polegające na zdalnej, ponadregionalnej współpracy 
z uczestnikami z innego województwa, w ramach 
powołanej tzw. Międzyszkolnej Grupy Projektowej. 
Praca nad projektem przebiegała w oparciu o komu-
nikację zdalną, m.in. za pośrednictwem portalu projektu, 
poprzez forum i grupy dyskusyjne. Nowoczesna forma 
edukacji pozwala na nabywanie nie tylko wiedzy 
i umiejętności z danego obszaru lecz również umożliwia 
wykorzystanie zdolności komunikacyjnych i ICT w nauce. 

Uczniowie Gimnazjum im. Agatona i Stefana 
Gillerów w Opatówku wspólnie z kolegami i koleżankami 
z Gimnazjum nr 1 im. Bohaterów Cassino w Złocieńcu 
opracowali projekt edukacyjny pt. "Środowisko przyrod-

nicze w Polsce. Stan obecny - ochrona - prewencja", 
który został wysoko oceniony przez ekspertów z Uniwer-
sytetu Szczecińskiego. W ramach Międzyszkolnych 
Grup Projektowych w kompetencji przedsiębiorczość 
gimnazjaliści z Opatówka zajęli II miejsce na 45 
zespołów kompetencyjnych z województw lubuskiego, 
wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. We wszystkich 
działaniach podjętych przez grupę wpierali ich opieku-
nowie - p. Agnieszka Kowalczyk z Gimnazjum 
w Opatówku i p. Ewa Kilian z Gimnazjum w Złocieńcu. 

Projekt jest realizowany przez Partnerstwo 
Uniwersytetu Szczecińskiego z Firmą Combidata Poland 
sp. z o.o. Trwa do sierpnia 2012 roku. 
 

Projekt realizowany przez Uniwersytet Szczeciński w partnerstwie 
z Combidata Poland sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, Priorytet III "Wysoka jakość systemu oświaty", 
Działanie 3.3. "Poprawa jakości kształcenia", Poddziałanie 3.3.4 
"Modernizacja treści i metod kształcenia - projekty konkursowe" 

REALIZACJA PROJEKTU COMENIUS 
Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów 

w Opatówku kontynuuje działania w projekcie Comenius 
"Tęcza nad Europą: kultura, edukacja, tradycja, sztuka, 
historia". Przypomnijmy, że od sierpnia 2011 roku szkoła
realizuje projekt, w którym współpartnerami jest siedem 
krajów Europy: Niemcy, Włochy, Hiszpania, Rumunia, 
Turcja, Litwa i Estonia. 

25 marca 2012 roku sześcioro przedstawicieli 
naszego gimnazjum - dwoje nauczycieli i czworo 
uczniów - rozpoczęło wizytę w Turcji. Pobyt u naszych 
tureckich partnerów trwał do 31 marca. W programie 
spotkania znalazło się między innymi zwiedzanie 
największych zabytków Stambułu: Błękitnego Meczetu, 
Kościoła Mądrości Bożej, pałacu Topkapi, parku miniatur 
oraz rejs po cieśninie Bosfor. 

Od poniedziałku, 26 marca br. uczestnicy 
spotkania przebywali w mieście Bursa, oddalonym 
o 240 km od Stambułu, czwartym pod względem 
wielkości w Turcji. Zakwaterowani byli u rodzin dzieci ze 
szkoły tureckiej. Partnerzy tureccy na kolejne dni 
zaplanowali szereg ciekawych spotkań mających na 
celu lepsze poznanie ich kultury, historii, tradycji i sztuki. 
Szczegółowy raport z wizyty zamieścimy w następnym 
wydaniu "Wiadomości Gminnych". Aby zatrzymać piękne 
wspomnienia w kadrze, ze środków projektu zakupiony 
został nowy aparat fotograficzny firmy Nikon. 

Przed wyjazdem przygotowaliśmy wiele 
pamiątek i niespodzianek dla naszych przyjaciół
z Europy. Uczniowie zaśpiewali i nagrali dwie piosenki: 
"Serduszko puka" w wykonaniu Martyny Kołodziejczyk 
oraz "Szła dzieweczka", którą zaśpiewali Hubert 
Wojtaszek, Kacper Zieliński i Dominik Niklas. Młodzi 
gimnazjaliści tworzyli także obrazy inspirowane 
malarstwem polskim, jeden z nich pędzla Justyny 
Jagielskiej jest już w Turcji, pozostałe zostaną
zaprezentowane na specjalnej wystawie pokonkursowej 
w Gimnazjum w Opatówku. 

Uczniowie wykonali też symboliczne pamiątki 
narodowe i regionalne - Weronika Matusiak metodą



Wiadomości Gminne str. 6/20 

zbliżoną do pirografii wypaliła obrazki przedstawiające 
panoramę Opatówka oraz żelazny mostek w parku. 
Joanna Białek z kilkoma koleżankami wykonała
kilkadziesiąt bransoletek z białej i czerwonej muliny. 
Konrad Ignaszak miał ciekawy pomysł na zakładkę
z widokami Opatówka. Wszystkie prace uczniów zostały
przekazane naszym europejskim partnerom. 
 

Szkolny Koordynator Projektu 
Monika Ratajczyk 
 

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

POWIATOWY DZIEŃ KOBIET 
 

Na tegoroczne obchody Powiatowego Dnia 
Kobiet, które odbyły się w sobotę 10 marca, organiza-
torzy zaprosili ponad 1800 Pań z całego powiatu 
kaliskiego. Ten uroczysty dzień zaczął się od życzeń
złożonych wszystkim mieszkankom powiatu kaliskiego, 
które w imieniu władz powiatowych oraz władz miast 
i gmin powiatu kaliskiego złożył Starosta Krzysztof 
Nosal. Wszystkie Panie otrzymały też słodki upominek 
ufundowany przez Stowarzyszenie "LGD 7 Kraina Nocy 
i Dni". 

Jak zwykle koncert na Dzień Kobiet odbył się
w Hali Widowiskowo-Sportowej im. Polskich Olimpijczy-
ków w Opatówku, a zaproszoną na ten dzień gwiazdą
był Zbigniew Wodecki, który zaśpiewał największe swoje 
przeboje, bisując na koniec "Chałupy welcome to". 
Zagrał też kilka utworów na skrzypcach i trąbce, a także
podzielił się z widownią swoimi wrażeniami z pobytu 
w Kaliszu. 

 

Po koncercie, w kabaretowym występie, 
publiczność rozśmieszyli przebrani za pszczółki: Maję
i Gucia - Wójt Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki 
i Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki. Orga-
nizatorami obchodów powiatowych Dnia Kobiet było
Starostwo Powiatowe w Kaliszu i Urząd Gminy w Opa-
tówku przy współudziale pozostałych samorządów 
powiatu kaliskiego. 
 

Organizatorzy składają serdeczne podziękowa-
nia wszystkim, którzy swoją pracą wsparli organizację
tegorocznego święta Pań, w szczególności OSP w Opa-
tówku, OSP w Tłokini Wielkiej, Gimnazjum i Szkole 
Podstawowej w Opatówku, m.in. za pomoc w zabezpie-
czeniu parkingów oraz obsłudze i uporządkowaniu hali. 
 

W tym roku w trakcie koncertu odbyła się
zbiórka na cel charytatywny na rzecz 16-miesięcznego 
Franka chorego na SMARD1 - nieuleczalną chorobę
genetyczną.

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

FESTIWAL PIOSENKI DZIECIĘCEJ 
I MŁODZIEŻOWEJ 

 

18 marca br. odbył się finał XII Międzygminnego 
Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej. Finał
poprzedzony został dwudniowymi warsztatami (piątek, 
sobota), które z uczestnikami poprowadziła Danuta 
Błażejczyk, popularna piosenkarka. Dzięki warsztatom, 
osoby, które dostały się do finału, mogły podszlifować
swój głos i usłyszeć cenne uwagi, np. taką, aby na siłę 
nie starać się powielać artystów, którzy są dla nas 
idolami, lecz w wykonywanych piosenkach wyrażać
siebie. 

W niedzielę, na scenie w Muzeum Historii 
Przemysłu w Opatówku, przed jury zaprezentowało się
36 finalistów, którzy wyłonieni zostali we wcześniejszych 
eliminacjach spośród ponad 100 zgłoszonych wyko-
nawców. Wykonanie, dobór repertuaru, talent i wrażli-
wość muzyczną oceniało jury w składzie: Grażyna 
Bartoszek-Szłapak - Prezes Kaliskiego Towarzystwa 
Muzycznego, Anna Kowalkiewicz-Oligny - instruktor 
wokalny, właściciel szkoły muzycznej PIANO SONG 
w Kaliszu i Eryk Szolc - muzyk, wokalista, wykładowca 
UAM w Kaliszu oraz piosenkarka Danuta Błażejczyk. 
Podczas finału, w czasie obrad jury, zaśpiewał Mariusz 
Urbaniak, który jest uczestnikiem obecnej edycji "Bitwy 
na głosy". Na co dzień współpracuje on z fundacją
prowadzoną przez Danutę Błażejczyk. 
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Laureaci festiwalu: 
 

Przedszkola 
Anna Dziedzic - Zespół Szkół w Rajsku, Wiktor Glapa - 
Szkoła Podstawowa w Biernatkach, Martyna Lange - 
Publiczne Przedszkole Samorządowe w Zbiersku 
Szkoły podstawowe klasy I-III 
1. Kacper Wojcieszak - Szkoła Podstawowa 

w Koźminku 
2. Julia Olejnik - Szkoła Podstawowa w Koźminku 
3. Kornelia Raźniewska - Szkoła Podstawowa 

w Jankowie Pierwszym 
 

Szkoły podstawowe klasy IV-VI 
1. Bartek Dreczko - Zespół Szkół w Dębem 
2. Kewin Sieradzki - Zespół Szkół w Brzezinach 
3. Gabriela Michalak - Szkoła Podstawowa w Opatówku 
 

Gimnazja 
1. Dominik Niklas - Gimnazjum w Opatówku 
2. Julita Balcerzyk - GOK w Żelazkowie 
3. Martyna Kołodziejczyk - Gimnazjum w Opatówku 
 

Szkoły ponadgimnazjalne 
1. Amanda Litwa - Zespół Szkół nr 2 w Liskowie 
2. Monika Felisiak - Zespół Szkół nr 1 w Liskowie 
3. Agnieszka Borowiak - Zespół Szkół im. Mikołajczyka 

w Opatówku 
 

Wójt Gminy Opatówek serdecznie dziękuje sponsorom 
Międzygminnego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Mło-
dzieżowej. W tym roku festiwal wsparli: 
- Prezes Grzegorz Poniatowski - Bank Spółdzielczy 

Ziemi Kaliskiej 
- Oddział Regionalny PZU S.A w Kaliszu 
- PZU Życie S.A Oddział w Kaliszu 
- p. Krzysztof Dziedzic - członek Zarządu Powiatu 

Kaliskiego 
- pp. Jadwiga i Henryk Menclowie z Opatówka 
- pp. Ilona i Zbigniew Wojtaszczykowie z Tłokini Małej 
- pp. Krystyna i Grzegorz Olczakowie z Opatówka 
- Przedsiębiorstwo ASO z Tłokini Kościelnej - p. Ewa 

Domagalska, p. Bolesław Macke 
- p. Jadwiga Miluśka-Stasiak - dyrektor Gminnej 

Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku 
- Hotel "Calisia" w Kaliszu 
 

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

WIADOMOŚCI SPORTOWE 
 
Inauguracja rolki kolarskiej w gminie Opatówek 

37 uczestników (14 dziewczyn i 23 chłopców) 
z klas IV i V z czterech szkół podstawowych gminy 
Opatówek wzięło udział w mistrzostwach gminy na rolce 
kolarskiej, w ramach pierwszego etapu III Sprawdzianu 
Kolarskiego w powiecie o Puchar Starosty Kaliskiego. 
Gospodarzem kolarskich zmagań był Zespół Szkół
w Tłokini Wielkiej, gdzie niedawno dokonano otwarcia 
sali sportowej. Zawody zostały przeprowadzone na 
profesjonalnych trenażerach, ufundowanych przez Bank 
Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej i urzędy gmin. Zawody 
obserwował Wójt Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki, 
a trener KTK Kalisz, Krzysztof Dąbrowski zachęcał
dzieci do uprawiania kolarstwa. Zwycięzców poszcze-
gólnych roczników uhonorowano pamiątkowymi 
dyplomami. 
 

A oto zwycięzcy w poszczególnych kategoriach: 
 

Dziewczęta z klas IV:
Katarzyna Bielawska SP Rajsko 2,29 km 
Ewelina Spież SP Opatówek 1,67 km 
Iwona Tomczak  SP Opatówek 1,57 km 
 

Dziewczęta z klas V:
Michalina Rychlewska SP Rajsko 2,27 km 
Natalia Janiak  SP Opatówek 1,78 km 
Patrycja Krasnowska SP Chełmce 1,71 km 
 

Chłopcy z klas IV:
Adam Długaś SP Rajsko 2,53 km 
Hubert Kozibura SP Rajsko 1,82 km 
Kacper Krysia  SP Opatówek 1,72 km 
 

Chłopcy z klas V:
Dawid Sobczak  SP Opatówek 1,86 km 
Konrad Szczot  SP Rajsko 1,84 km 
Michał Jach  SP Tłokinia 1,78 km 
 

Punktacja szkół wg miejsc na podium:
SP Rajsko  14 pkt 
SP Opatówek  9 pkt 
SP Tłokinia Wielka 1 pkt 
SP Chełmce 
 

Medyczną opiekę na zawodach nieodpłatnie 
zapewnił dzieciom Zespół Ratownictwa Medycznego 
Bobo Med Kalisz. 

W tym roku spodziewałem się gorszych wyników 
w czasie trzyminutowej jazdy, jako że na profesjo-
nalnych trenażerach warunki jazdy były zbliżone do 
szosowych i wymagały większego wysiłku u dzieci. 
W czasie 10 lat, podczas siedmiu sprawdzianów, 
obserwowałem zmagania ponad 2500 dzieci ze szkół
podstawowych miasta Kalisza i powiatu kaliskiego. 
Większość wyników na nowych rolkach rzeczywiście 
była gorsza, ale trafiły się niewątpliwe talenty. Kasia 
Bielawska nie jest gorsza od siostry Klaudii (odkrycie 
z rolki w 2010 roku!). Klaudia pod opieką Marka Cieś-
laka z UKS Koźminianka była najlepsza w dwóch 
edycjach ubiegłorocznego Mini Tour de Pologne i zdo-
była Puchar Polski w najmłodszej kategorii dziewcząt. 
Kasia zapewne pójdzie w jej ślady, a w rodzinie Bie-
lawskich z Dąbrowy bez kolarskich tytułów pozostanie 
jedynie mama, bo ojciec Robert również dosiadł roweru 
i z powodzeniem startuje w kolarskich maratonach. 

Adam Długaś, na moją prośbę, po raz drugi na 
próbie dosiadł roweru, ponieważ obawiałem się, że źle 
zanotowałem jego wynik po pierwszej jeździe. Jednak, 
pomimo zmęczenia, druga jazda niewiele odbiegała od 
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pierwszej. Niewątpliwie posiada on talent do uprawiania 
kolarstwa. Następna rolka odbędzie się po feriach 
w gminie Blizanów. Może i tam są do odkrycia kolarskie 
talenty ? 
 
Bronisław Krakus 
 
Turniej Tenisa Stołowego 

25 lutego 2012 r., już po raz ósmy odbył się
Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Opa-
tówek ph. "Żyj zdrowo i sportowo", realizowany zgodnie 
z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2012 rok. Organizatorami 
tegorocznego turnieju były: OSP Porwity i Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku. Uczestnicy 
turnieju to chłopcy i dziewczęta z Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych oraz druhowie z OSP z terenu gminy 
Opatówek. Zawody odbyły się w następujących kate-
goriach wiekowych: do 14 lat, 14-16 lat, 16-21 lat, 22-30 
lat, 31 lat i powyżej. Nad przebiegiem rozgrywek 
czuwali: Tomasz Mikucki - sędzia główny rozgrywek 
i Jerzy Kowalczyk. Uroczystego otwarcia turnieju doko-
nał Krzysztof Kasprzak - Prezes OSP Porwity. Celem 
turnieju było wzbudzenie wśród dzieci i młodzieży
motywacji do życia bez nałogów, promocja aktywnego 
i zdrowego stylu życia oraz wspomaganie rodzin 
w procesie wychowywania dzieci. 

Do zawodów zgłosiło się łącznie 127 zawodni-
ków reprezentujących 11 jednostek OSP: Borów (26 
zawodników), Chełmce (21), Cienia Druga (3), 
Opatówek (10), Michałów Drugi (10), Porwity (11), 
Rajsko (19), Sierzchów (7), Szałe (3), Tłokinia Wielka 
(15) i Trojanów (2). 
 

A oto osiągnięte wyniki: 
 

Dziewczęta:
- kategoria wiekowa do 14 lat: I miejsce - Szymańska 

Lucyna OSP Rajsko, II miejsce - Frątczak Karolina 
OSP Rajsko, III miejsce - Salamon Sara OSP Borów 

- kategoria wiekowa 14-16 lat: I miejsce - Szymańska 
Dominika OSP Rajsko, II miejsce - Bach Monika 
OSP Tłokinia Wielka, III miejsce Ciebień Dagmara 
OSP Opatówek 

- kategoria wiekowa 16-21 lat: I miejsce - Olejnik 
Magdalena OSP Tłokinia Wielka, II miejsce - Wosiek 
Maria OSP Rajsko, III miejsce - Sobczak Alicja OSP 
Tłokinia Wielka 

- kategoria wiekowa 22-30 lat: I miejsce - Krzywda 
Aleksandra OSP Chełmce, II miejsce - Baran 

Monika OSP Tłokinia Wielka, III miejsce - Rychter 
Alicja OSP Tłokinia Wielka 

- kategoria wiekowa 31 lat i powyżej: I miejsce - 
Perskawiec Dorota OSP Rajsko, II miejsce - 
Szczęsna Agnieszka OSP Borów, III miejsce - 
Gryczyńska Iwona OSP Borów 

 

Chłopcy:
- kategoria wiekowa do 14 lat: I miejsce - Gruszka 

Mateusz OSP Trojanów, II miejsce - Pejaś Wiktor 
OSP Porwity, III miejsce - Lesicki Marcin OSP 
Opatówek 

- kategoria wiekowa 14-16 lat: I miejsce - Liberacki 
Robert OSP Rajsko, II miejsce - Perskawiec Mariusz 
OSP Rajsko, III miejsce - Kasprzak Paweł OSP 
Porwity 

- kategoria wiekowa 16-21 lat: I miejsce - Frątczak 
Michał OSP Rajsko, II miejsce - Jeziorski Damian 
OSP Rajsko, III miejsce - Kliber Dominik OSP 
Chełmce 

- kategoria wiekowa 22-30 lat: I miejsce - Łukaszczyk 
Patryk OSP Rajsko, II miejsce - Frątczak Tomasz 
OSP Rajsko, III miejsce - Bach Sebastian OSP 
Rajsko 

- kategoria wiekowa 31 lat i powyżej: I miejsce - Janik 
Grzegorz OSP Borów, II miejsce - Gruszka Mirosław 
OSP Borów, III miejsce - Janik Michał OSP Borów 

 

W klasyfikacji generalnej niezawodni okazali się zawod-
nicy z jednostki OSP Rajsko. Otrzymali oni Puchar 
Wójta Gminy Opatówek zarówno w kategorii chłopców 
jak i dziewcząt. Indywidualni zwycięzcy w poszcze-
gólnych 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: 
Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic, Przewodniczący 
Rady Gminy Paweł Bąkowski, radni: Marlena Kiermas-
Gruszka, Jarosław Kłysz, Mariusz Małoburski, Damian 
Jakóbczak oraz przedstawiciele Gminnej Komisji ds. 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Małgorzata 
Rektor i Józef Pająk. Jak co roku, w turnieju uczest-
niczyli prezesi i przedstawiciele Ochotniczych Straży
Pożarnych z naszej gminy. Turniej uzyskał wsparcie 
Fundacji Haliny Sroczyńskiej, Jutrzenki Colian Sp. z o.o., 
PPHU. Wiesława Rutkowskiego i pp. M.M. Wróblew-
skich z Opatówka. Dziękujemy również paniom z OSP 
Porwity za przygotowanie ciepłego posiłku dla wszyst-
kich uczestników tego sportowego spotkania oraz 
Zarządowi OSP Borów za udostępnienie sali do 
przeprowadzenia tegorocznych rozgrywek. 
 
Turniej FAN CUP 

W dniu 13 lutego br. na terenie Zespołu Szkół
im. S. Mikołajczyka w Opatówku odbył się turniej FUN 
CUP. Turniej skierowany był do uczniów szkół gimnaz-
jalnych powiatu kaliskiego i Zespołu Szkół im. S. Mikołaj-
czyka w Opatówku. Celem turnieju było podwyższenie 
umiejętności w grach e-sportowych oraz możliwość 
współzawodnictwa i fajne spędzenie wolnego czasu 
podczas ferii zimowych. 
 

Do turnieju przystąpiły drużyny ze szkół:
- Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów 

w Opatówku 
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- Gimnazjum w Rajsku 
- Gimnazjum w Tłokini Wielkiej 
- Gimnazjum w Szczytnikach 
- Gimnazjum w Radliczycach 
- Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Chełmcach 
- Zespół Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku 
 

Drużyny wystawiły zawodników w trzech rodzajach gier:
- Counter Strike 
- FIFA 12 
- NFS World 
 

W kategorii gier zespołowych CS zwycięzcami byli:
1. Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Chełmcach 
2. Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów 

w Opatówku 
3. Zespół Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku 
 

W kategorii gier indywidualnych FIFA 12 - kategoria 
open:
1. IV LO w Kaliszu 
2. IV LO w Kaliszu 
3. Gimnazjum nr 10 w Kaliszu 
 

W kategorii gier indywidualnych NFS World:
1. Gimnazjum w Rajsku 
2. Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów 

w Opatówku 
3. Gimnazjum w Rajsku 
 

Wszystkim uczestnikom turnieju serdeczne dziękujemy 
za udział a zwycięzcom gratulujemy. Szczególne po-
dziękowania dla uczniów z klas I b i III c Technikum 
Informatycznego Zespołu Szkół im. St. Mikołajczyka 
w Opatówku za zaangażowanie w organizację i pomoc 
w prowadzeniu turnieju. 

Podziękowanie firmie "Agro-Rami" z Kościelnej Wsi za 
ufundowanie upominków, a organizatorowi za nagrody 
i poczęstunek. Opieka i prowadzenie turnieju: Krzysztof 
Małyjasiak, Wojciech Abkowicz, Ireneusz Kasprzak, 
Sławomir Przybyłek. 
 

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

WALENTYNKOWY 
KONCERT CHARYTATYWNY 

 

5 lutego br. mury opatóweckiego GOK-u pękały
w szwach. Blisko 200 osób przybyło na koncert charyta-
tywny. Koncert na rzecz leczenia Maćka z Opatówka, 
zorganizowany został przez nauczycielki Gimnazjum 

im. Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku - Annę
Marszał-Olejnik i Annę Nowacką, we współpracy z Fun-
dacją Haliny Sroczyńskiej, która pomogła w zorgani-
zowaniu aukcji. Duet, który profesjonalnie poprowadził
imprezę oraz wykonawcy piosenek o miłości, to ucznio-
wie i absolwenci gimnazjum. Wspomagał ich zaprzyjaź-
niony zespół muzyczny: Dariusz, Mateusz i Filip 
Zielińscy oraz Paweł Kramza. W przerwie koncertu prze-
prowadzono licytację "obrazków szczęścia" autorstwa 
Justyny Jagielskiej i Aleksandry Laskowskiej - uczennic 
gimnazjum oraz "słodkich serc" ufundowanych przez 
państwa Jadwigę i Henryka Menclów. Głównym przed-
miotem aukcji był obraz słynnego malarza Mariana 
Osieckiego (dar od osoby, która chciała pozostać
anonimowa). Dzieło było licytowane dwukrotnie - 
życzeniem pierwszych nabywców (przyjaciół Maćka) 
było wystawienie obrazu do ponownej licytacji. 

Zwyciężczyni drugiej aukcji (pani Maria Prus) przekazała
dzieło na licytację internetową. Wynik aukcji przerósł
najśmielsze oczekiwania organizatorek - w sumie 
zebrano blisko 8,5 tys. zł., które w całości zostały
przekazane na leczenie Maćka. 

Pragniemy złożyć gorące podziękowania 
wszystkim, którym nie jest obojętny los drugiego 
człowieka. Mieliśmy przyjemność się przekonać, że
mieszkańcy Opatówka mają wielkie serce! Dziękujemy 
tym, którzy przyczynili się do sukcesu naszego koncertu: 
solistom: Martynie Kołodziejczyk, Agacie Gąsiorek, 
Justynie Kępie, Karolinie Żarneckiej, Justynie Stępień,
Gabrysi Sieradzkiej, Kacprowi Zielińskiemu, Hubertowi 
Wojtaszkowi, Dominikowi Niklasowi; absolwentom: 
Patrykowi Olejniczakowi, Mariuszowi Kasprzakowi; gita-
rzystkom: Asi Prus, Alicji Olejnik, Weronice Matusiak; 
prowadzącym: Aleksandrze Laskowskiej i Sergiuszowi 
Warga; obsłudze technicznej: Darii Lisiak, Milenie 
Przybyle, Helenie Pawlak, Zuzi Preiss, Pawłowi 
Garlińskiemu, Rafałowi Stankiewiczowi oraz paniom 
Anicie Marciniak-Maciaszek i Annie Nowińskiej. 
 

Anna Marszał-Olejnik 
Anna Nowacka 
 

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

ZIMOWA DYSKOTEKA 
 

W dzień Walentynek, 14 lutego, GOPS w Opa-
tówku, świetlica środowiskowa ''Słoneczko'' wraz 
z Gminną Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych zorganizowali II Karnawałową Dys-
kotekę Profilaktyczną dla dzieci i młodzieży. Dyskotekę
zorganizowano w Gminnym Ośrodku Kultury w Opa-
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tówku. W godz. 1100 - 1500 bawiły się dzieci przed-
szkolne oraz ze szkół podstawowych, natomiast od 1500

do 2000 karnawałowym szaleństwom oddała się mło-
dzież ze szkół gimnazjalnych. Celem zorganizowania 
dyskoteki było prowadzenie profilaktycznej działalności 
wśród dzieci i młodzieży. 

Podczas tegorocznej dyskoteki nie zabrakło
walentynkowych akcentów, które często przewijały się
w czasie trwania imprezy. Uczestnicy dyskoteki bardzo 
chętnie brali udział w różnego rodzaju konkursach 
z nagrodami zorganizowanych przez prowadzącego 
dyskotekę p. Jana Kempę i wychowawcę świetlicy 
"Słoneczko". We wspólnej zabawie karnawałowej 
uczestniczył Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic. 

Na dzieci i młodzież biorącą udział w dyskotece 
czekała słodka niespodzianka w postaci walentynko-
wych lizaków, a dla spragnionych nie zabrakło również
napojów. Fundatorami nagród i poczęstunku byli: 
p. Halina Marszał-Sroczyńska, P.P.H.U. Kris Krystyna 
Olczak, Jutrzenka Colian S.A oraz Pryzmat Kalisz 
Spółka z o.o. 

W imprezę włączyli się wolontariusze: p. Magda-
lena Poklęk nauczycielka Zespołu Szkół w Chełmcach, 
p. Renata Szlenkier nauczycielka Zespołu Szkół w Tło-
kini Wielkiej, p. Jacek Mazurowski z Gminnej Komisji 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
oraz uczennice gimnazjum w Opatówku - Karolina Żar-
necka i Joanna Prus, za co wszystkim wymienionym 
serdecznie dziękujemy. 
 

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

PODSUMOWANIE 
LOTÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH 

 

Tradycyjnie, styczeń to okres podsumowania 
lotów gołębi pocztowych, które odbyły się w roku 
poprzednim. Hodowcy gołębi pocztowych Sekcji Opa-
tówek spotkali się 3 lutego br. na uroczystej kolacji 
w miejscowej restauracji, aby wręczyć puchary i dyplomy 
hodowcom, których gołębie w 2011 r. uzyskały najlepsze 
wyniki. 

Sekcja Opatówek liczy obecnie 32 członków, 
którzy, zrzeszeni w Polskim Związku Hodowców Gołębi 
Pocztowych, wysyłają swe gołębie na loty z odległości 
od 100 km do 1000 km. Funkcję prezesa od pięciu lat 
pełni Paweł Jarczewski. Wśród zebranych znaleźli się
weterani sportu gołębiarskiego, których skrzydlaci pod-
opieczni już od ponad 50 lat uczestniczą w lotach 
organizowanych z różnych kierunków i odległości, 

nierzadko przekraczających 1000 km (z Wlk. Brytanii). 
Są to: Jerzy Gunera i Kazimierz Jarczewski. Jak 
wspominają, hodowla gołębi pocztowych bardzo różniła
się od tego, co dziś uważane jest za standard. Gołębie 
na loty transportowano koleją, a powracające z lotu ptaki 
trzeba było złapać, zdjąć z nóżki gumową obrączkę
i wkręcić ją do specjalnego zegara, który był tylko jeden 
w Opatówku, więc liczyło się również szybkie dotarcie 
do tego urządzenia. Pośród hodowców krąży wiele 
śmiesznych anegdot, w groteskowy sposób opisujących 
wyścigi motocyklowo-rowerowe do zegara, który co 
tydzień znajdował się u innego hodowcy. Zdarzały się
podobno przypadki połknięcia gumowej kontrolki 
trzymanej w zębach, gdy pędzący motocykl wpadł
w dziury na drodze, ale dobry hodowca radził sobie 
i w takich sytuacjach. Obecnie w gołębnikach królują
komputerowe zegary, a gołębie na nogi mają założone 
obrączki z elektronicznymi chipami. Szybkość osiąganą
w lotach oblicza komputer, a współrzędne startu gołębi 
i położenie gołębników określa GPS z dokładnością do 
1m. 

W tegorocznym rozdaniu nagród za 2011 rok, 
podnosząc rangę tego uroczystego spotkania, uczestni-
czyli: Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego Mieczy-
sław Łuczak oraz Wójt Gminy Opatówek Sebastian 
Wardęcki. Wręczyli oni najlepszym hodowcom puchary 
i pamiątkowe dyplomy. Wójt Gminy, zwracając się do 
obecnych, pogratulował zwycięzcom i zadeklarował, że
również w przyszłych latach będzie wspierał ten piękny 
sport, poprzez fundowanie pucharów i nagród. Prze-
wodniczący Rady Powiatu Mieczysław Łuczak podzię-
kował za zaproszenie, pogratulował wyróżnionym i w kil-
ku zdaniach wyraził swój podziw dla pasjonatów, którzy 
pielęgnują to szczególne hobby. PZHGP reprezentowali 
Wiesław Puchalski i Daniel Stachowiak, a OSP Opa-
tówek - Krzysztof Karolewski. Wszyscy oni przyłączyli 
się do gratulacji i życzeń dla hodowców gołębi 
pocztowych. 

 

Najlepsze wyniki w 2011 r. w sekcji Opatówek 
PZHGP uzyskali: 
 

w lotach gołębi starych:
1 miejsce - Paweł Jarczewski 
2 miejsce - Andrzej Spławski 
3 miejsce - Jerzy Gunera 
 

w lotach gołębi młodych:
1 miejsce - Janusz Skowroński 
2 miejsce - Daniel Napierała
3 miejsce - R. i M. Małoburscy 
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Po wręczeniu nagród, hodowcy długo dyskutowali wspo-
minając miniony sezon, który dla jednych był udany, 
a dla drugich trudny i nie spełnił ich oczekiwań. Jednak 
wszyscy zgodnie wybiegali z nadzieją w przyszłość 
snując plany co do sposobu prowadzenia hodowli, 
organizowania treningów dla swoich skrzydlatych 
sportowców, z nadzieją na jak największe sukcesy 
w 2012 roku. 
 

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

WIADOMOŚCI BIBLIOTECZNE 
 

Balik karnawalik 

Poranki z książeczką cieszą się niesłabnącą
popularnością. Chętnych do udziału przybywa. Zimowa 
aura czasem uniemożliwiała przyjście na zajęcia, ale te, 
które odbyły się w środę 1 lutego, mimo siarczystego 
mrozu, zgromadziły sporą grupkę maluszków. Odbyła
się bowiem zaplanowana wcześniej zabawa karna-
wałowa. Dzieci miały przygotowane fantastyczne stroje, 
za co należy się ukłon w stronę rodziców i dziadków. 
Bibliotekę zaszczyciły wytworne królewny, hrabia, Zorro, 
Indianka, cyganeczka i król. Dzieci bawiły się doskonale, 
grały w kręgle i słuchały bajeczek. W przerwach między 
tańcami popijały herbatkę i zajadały ciasteczka. 
 
Drukarskie ciekawostki 

Jak wyglądała praca drukarza dawniej, a jak 
wygląda dziś? Na to pytanie postanowiliśmy dać odpo-
wiedź naszym młodym czytelnikom, zabierając ich 
w środę 15 lutego, najpierw na wystawę starych maszyn 

drukarskich w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, 
a potem do nowoczesnej drukarni Offset Kolor w Zdu-
nach. To była prawdziwa podróż w czasie. 

W muzeum przewodniczka, p. Ewa Andrze-
jewska opowiadała nam jak dawniej powstawały książki, 
jak mozolny i długotrwały był to proces do czasów 
wynalezienia ruchomej czcionki. Nasze zainteresowanie 
budziły osobliwe eksponaty, ogromne maszyny, których 
od lat nikt nie używa, przy których praca była trudna 
i szkodliwa dla zdrowia. Atrakcją dla nas wszystkich była
możliwość użycia stempla drukarskiego oraz czytania 
wyrazów wspak. Po tych zadaniach zostaliśmy paso-
wani na drukarzy. 

Po wyjściu z muzeum udaliśmy się do kapsuły
czasu (autobus linii 1A), która powiozła nas do 
współczesności, a konkretnie do nowoczesnej drukarni, 
którą mogliśmy obejrzeć dzięki uprzejmości jej właści-
ciela p. Tomasza Sroczyńskiego i oprowadzającego nas 
kierownika produkcji p. Tomasza Swinarskiego. Skok 
z przeszłości w teraźniejszość okazał się ogromny. Wra-
żenie zrobiły na nas nowoczesne, skomputeryzowane 
maszyny, dla których wydrukowanie setek stron w krót-
kim czasie to żaden problem. Dowiedzieliśmy się, że
w drukarni można wydrukować prawie wszystko, ograni-
czeniem może być jedynie format zamawianych stronic 
i brak prądu. 

Ważne, że od czasów wynalezienia ruchomej 
czcionki drukowanie książek stało się przede wszystkim 
tańsze i dostęp do nich może mieć każdy, kto tylko 
zechce, niezależnie od zasobności portfela. Przecież po 
książkę można przyjść także do naszej biblioteki 
i wypożyczyć ją bez żadnych opłat. 
 
Spotkanie z Help Animals 

Po kilku smutnych artykułach ukazujących się
w prasie lokalnej, opisujących okrucieństwo ludzi wobec 
zwierząt, w naszej bibliotece zrodził się pomysł, aby 
zorganizować spotkanie z przedstawicielami Kaliskiego 
Stowarzyszenia Pomocy Zwierzętom Help Animals. Po 
ustaleniach z dyrektorem Szkoły Podstawowej w Opa-
tówku, p. Mateuszem Przyjaznym, spotkanie odbyło się
7 lutego w auli szkoły. Z prezesem Stowarzyszenia 
p. Sylwestrem Piechowiakiem i p. wiceprezes Roksaną
Drapałą spotkali się uczniowie klas drugich, trzecich 
i czwartych. Prezentowany pokaz zdjęć opatrzony 
komentarzem wzbudzał poruszenie. Zależało nam, aby 
dotrzeć do świadomości dzieci i uwrażliwić je na 
potrzebę reagowania na krzywdę wyrządzaną zwierzę-
tom. Mamy nadzieję, że dzieci zapamiętają tę lekcję
i niezwykłych nauczycieli, którzy oprócz słów uznania za 
swą bezinteresowną pracę na rzecz czworonogów 
otrzymali także od naszej biblioteki wielki worek karmy 
dla psów. 
 
W kręgu Miasteczka Róży Wiatrów 

Gmina Opatówek wzbogaciła się o kolejną
lokalną publikację - wydawnictwo Gminnej Biblioteki 
Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku pt. "W kręgu 
Miasteczka Róży Wiatrów. Gmina Opatówek wczoraj 
i dziś" autorstwa Jadwigi Miluśkiej-Stasiak. Jest to wy-
dawnictwo zawierające informacje o gminie Opatówek, 
o Opatówku i o poszczególnych miejscowościach gminy. 
Tytuł nawiązuje do książki Eligiusza Kor-Walczaka, 
której akcja dzieje się w Opatówku w czasie budowy 
fabryki sukna. Informacje są wzbogacone fotografiami 



Wiadomości Gminne str. 12/20 

autorstwa Doroty Buncler, Władysława Kościelniaka, 
Ewy Andrzejewskiej i samej autorki. Zamieszczono 
także fotografie ze zbiorów Muzeum Okręgowego Ziemi 
Kaliskiej, Urzędu Gminy w Opatówku i zbiorów biblioteki. 
Tekst został przetłumaczony na 3 języki obce: angielski, 
niemiecki i rosyjski. Na wielu stronach pojawia się
firletka - popularny na naszych łąkach dziki goździk, 
który zaistniał w jednym z najpiękniejszych wierszy 
poetki urodzonej w Opatówku - Łucji Pinczewskiej-
Gliksman. 

Jest to szósta publikacja książkowa biblioteki 
w Opatówku. Jej wydanie było możliwe dzięki środkom 
unijnym, które biblioteka uzyskała z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W ostatnim 
czasie biblioteka w Opatówku otrzymała dofinansowanie 
do 3 opracowanych przez bibliotekarzy projektów: na 
wymianę posadzki w zabytkowej bramie wejściowej do 
biblioteki, na wydanie publikacji o gminie i na tablice 
z fotografiami dawnego Opatówka w parku i w bramie 
biblioteki. 

9 marca odbyła się promocja książki w Muzeum 
Historii Przemysłu w Opatówku. Uczestniczyło w niej 
ponad 120 osób, w tym Przewodniczący Rady Powiatu - 
Mieczysław Łuczak, Przewodniczący Rady Gminy 
w Opatówku - Paweł Bąkowski, Wójt Gminy Opatówek - 
Sebastian Wardęcki, proboszcz parafii Opatówek - 
ks. Władysław Czamara i dyrektor biblioteki Wyższego 
Seminarium Duchownego w Kaliszu - ks. Jan Ludwi-
czak. Promocja była okazją do przedstawienia roli 
biblioteki w miejscowej społeczności. Autorka wydaw-
nictwa i bibliotekarki usłyszały wiele miłych słów pod 
swoim adresem ze strony gości. Bogato ilustrowane 
wydawnictwo promujące naszą gminę jest przeznaczone 
dla młodzieży, która poszukuje informacji o swoim 
miejscu zamieszkania, dla miłośników Opatówka i okolic 
oraz dla turystów, którzy odwiedzają nasze strony. 

W przygotowanej prezentacji multimedialnej 
autorka przedstawiła dzieje i teraźniejszość gminy 
Opatówek poprzez fotografie, które nie znalazły się
w wydawnictwie. Jednocześnie Jadwiga Miluśka-Stasiak 
wyjaśniła, że bogate dzieje samego Opatówka znajdą
się w przygotowywanym wydawnictwie poświęconym 
tylko tej miejscowości. Ostatnim etapem powyższego 
projektu jest poszerzenie strony internetowej Gminnej 
Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku 
o fotografie gminy Opatówek. 
 
Młodzież "wierna Prośnie" 

W tym roku IX Powiatowy Konkurs Recytatorski 
im. Stefana Gillera zorganizowany przez bibliotekę

w Opatówku zachęcił młodzież do sięgnięcia po wiersze 
z tomu "Strofy wierne Prośnie". Do udziału w konkursie 
zgłosiło się 42 uczestników z gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych. Nasz konkurs cieszy się coraz 
większą popularnością wśród uczniów kaliskich szkół.
W tym roku stanowili oni połowę uczestników. Od lat 
wiernymi uczestnikami konkursu są także uczniowie 
gimnazjum i czytelnicy biblioteki z Brzezin. Młodzież
uczestnicząca w konkursie miała do wyboru poezje 
różnych autorów z różnych okresów i to na pewno było
zachętą do uczestnictwa. W tym roku zdecydowanie 
dominowała poezja poetów współczesnych: Urszuli 
Zybury, Wandy Karczewskiej, Henryka Grynberga, 
Eligiusza Kor-Walczaka, Łucji Pinczewskiej-Gliksman, 
Piotra Łuszczykiewicza, ale nie zapomniano także
o Adamie Asnyku, Marii Konopnickiej czy Stefanie 
Gillerze. 

Poziom konkursu był wysoki i wyrównany, 
a uczestnicy dobrze przygotowani i odświętnie ubrani. 
I choć przy tej liczbie osób dawała się we znaki szczup-
łość pomieszczeń, to jednak panująca atmosfera 
przenosiła wszystkich do Kalisza widzianego i odczuwa-
nego duszą poetów. 

Komisja w składzie: dr Anna Szurczak, mgr Da-
nuta Jankowska i mgr Anna Burek przyznała w kategorii 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych trzy I nagrody. 
Otrzymali je uczniowie kaliskich szkół: Samuel Jędrze-
jewski z LO Sióstr Nazaretanek, Bartosz Poniatowski 
z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Monika Waszak 
z III LO im. Mikołaja Kopernika. II miejsce zajął Adam 
Bączyk z V LO im. Jana III Sobieskiego, III miejsce 
zajęła Agnieszka Szczepaniak z LO Sióstr Nazaretanek. 

W kategorii gimnazjum Komisja przyznała
I miejsce Joannie Pomykale z Zespołu Szkół w Tłokini 
Wielkiej i Marlenie Szcześniak z Gimnazjum w Iwano-
wicach, II miejsce - Faustynie Michalak z Biblioteki 
w Brzezinach, III miejsce - Agacie Wojtas i Paulinie 
Waliszewskiej z Gimnazjum w Brzezinach. 

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim 
uczestnikom, opiekunom i członkom jury oraz zapra-
szają na konkurs recytatorski w przyszłym roku. 
 
Co wiemy o dwudziestoleciu międzywojennym? 

Odzyskanie niepodległości przez Polskę
w 1918 r. po ponad stuletniej niewoli oraz organizowanie 
państwowości polskiej było wielkim wyzwaniem dla 
naszych przodków. W okresie Polski Ludowej celowo 
pomniejszano ich zasługi w tamtym okresie. Tymczasem 
były one niezaprzeczalne i godne naszej pamięci. 
10 lutego, na zaproszenie bibliotekarzy, odwiedził Opa-
tówek prof. dr hab. Artur Kijas - historyk z Uniwersytetu 
im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W czasie spotkania 
z młodzieżą gimnazjum w Opatówku przedstawił osiąg-
nięcia społeczno-kulturalne II Rzeczypospolitej. Ciekawie 
przedstawiony temat wzbudził zainteresowanie mło-
dzieży i na pewno pobudził do refleksji nad dziejami 
ojczystymi, roli Polaków w organizowaniu własnej 
państwowości, ich mądrości, patriotyzmie, solidnej, 
uczciwej pracy i społecznym zaangażowaniu. 

Drugie spotkanie, które odbyło się w bibliotece, 
było poświęcone postaci Józefa Piłsudskiego i jego 
drodze do niepodległości. Uczestniczyły w nim osoby 
zainteresowane tą niezwykłą osobowością. Wszyscy 
z uwagą słuchali wykładu i odpowiedzi na zadawane 
pytania. Profesor przedstawił zarówno zasługi Józefa 
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Piłsudskiego w walce Polaków o niepodległość, jak i jego 
rolę w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości. 
Najwięcej emocji budził rok 1926, w którym doszło do 
"zamachu majowego". W Polsce istnieje "legenda" 
Piłsudskiego, opublikowano prace wielu historyków na 
jego temat, w bibliotekach dostępne są prace samego 
Marszałka, a jednak jego postać ciągle budzi zaintere-
sowanie i różne oceny. Mamy nadzieję, że wykład prof. 
Artura Kijasa zachęci opatowian do poszerzania wiedzy 
o polityku, który był uhonorowany w przedwojennym 
Opatówku medalionem z podobizną na Pomniku Wol-
ności oraz nazwą ulicy. 
 

Jadwiga Miluśka-Stasiak 
 
Widokówka z Opatówka 

W drugim tygodniu ferii nasi młodzi czytelnicy 
mieli okazję spotkać się w bibliotece, pójść na spacer 
i stworzyć indywidualne prace plastyczne - widokówki 
z Opatówka. Podczas wycieczki po najciekawszych 
zakątkach naszej miejscowości dzieci poznawały jej 
historię i związane z nią legendy. Odwiedziły także
Muzeum Historii Przemysłu. Po powrocie do czytelni 
biblioteki, dzieci przystąpiły do pracy, w efekcie której 
powstały projekty widokówek z naszej miejscowości. 
Najpopularniejszym miejscem w Opatówku, którym 
chcieliby pochwalić się przed znajomymi z innych 
miejscowości, okazał się nasz pięknie odrestaurowany 
mostek żelazny z 1824 r. Na widokówkach można 
zobaczyć także muzeum, pomnik na Placu Wolności, 
kościół czy staw z łabędziami. 
 

Małgorzata Matysiak 
 

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

WIADOMOŚCI SZKOLNE 
 
SZKOŁA PODSTAWOWA W OPATÓWKU 
 
Konkursy przedmiotowe 

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Janusza 
Kusocińskiego w Opatówku w I semestrze roku szkol-
nego 2011/2012 wzięli udział w wielu różnorodnych 
konkursach o tematyce humanistycznej, przyrodniczej 
i matematycznej. 

Ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów 
cieszył się Powiatowy Konkurs Ortograficzny "Z orto-
grafią za pan brat". Uczniowie klas VI - Justyna 
Kończyńska i Karol Baranowski zajęli I i II miejsce 
w gminnym etapie tego konkursu i reprezentowali gminę
Opatówek w ostatnim - powiatowym etapie ortogra-
ficznych zmagań. Wielkim sukcesem zakończyły się one 
dla ucznia Karola Baranowskiego, który wywalczył
III miejsce podczas kaliskiego finału, pokonując wielu 
rywali z Kalisza i powiatu kaliskiego. Do konkursu ucznia 
przygotowała polonistka p. Marta Cygan. 

Dużym zainteresowaniem wśród uczniów klas 
V i VI cieszył się Wojewódzki Konkurs Humanistyczny 
zorganizowany przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. 
W etapie szkolnym tego konkursu najlepsi okazali się
uczniowie: Stanisława Szmajdzińska (klasa VIc), Michał
Pawelec (klasa VIa), Natalia Duleba (klasa VIa) 
i Aleksandra Zimna (klasa Vb). Wymienieni uczniowie 
zakwalifikowali się do etapu rejonowego, a do konkursu 
przygotowywały ich polonistki - p. Beata Frydrychowicz 
i p. Anna Smolicka. 

Ponadto, 26 uczniów naszej szkoły wzięło udział
w szkolnym etapie Wojewódzkiego Konkursu Przyrod-
niczego. Anna Chojnacka (VIa), Michał Pawelec (VIa), 
Adrian Grandyberg (VIa), Mateusz Gruszka (VIc), Dawid 
Kasprzak (Va) oraz Igor Łukaszczyk (Va) zakwalifikowali 
się do etapu rejonowego tego konkursu. 

Niektórzy uczniowie odnosili sukcesy w konkur-
sach matematycznych. W grudniu, 19 uczniów wzięło
udział w Wojewódzkim Konkursie Matematycznym. 
Do etapu rejonowego zakwalifikowała się tylko Anna 
Chojnacka z klasy VIa. Uczennica ta w lutym reprezen-
towała naszą szkołę w etapie wojewódzkim i została
finalistką Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego. 
Następnie, dnia 10 marca Anna Chojnacka uzyskała
tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Matema-
tycznego organizowanego przez Kuratorium Oświaty 
w Poznaniu. 
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Opatówku 
Mateusz Przyjazny 

 
********** 

 
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHEŁMCACH 
 
Zabawa karnawałowa 

Tuż przed zimowym wypoczynkiem, 9 lutego 
odbyła się zabawa karnawałowa dla najmłodszych 
uczniów. W świetle kolorowych lamp, we wspaniałych 
strojach i przy dźwiękach głośnej muzyki, dzieci 
cudownie bawiły się na długo oczekiwanej imprezie. 

Po wyczerpującej zabawie, pragnienie ugasiły soki 
zakupione przez radę rodziców. 
 
Matematyczne zmagania w konkursie "Kangur 2012" 

Czwartkowy dzień rozpoczął się bardzo praco-
wicie dla miłośników matematyki, których w naszej 
szkole nie brakuje. 15 marca br. 22 uczniów rozpoczęło
matematyczne zmagania w konkursie Kangur 2012. 
Uczestników konkursu przywitała p. Lidia Kałuża -
szkolny koordynator konkursu, życząc wszystkim sukce-
sów. Konkurs polegał na rozwiązaniu testu z zadaniami 
zamkniętymi o różnym stopniu trudności. Rozwiązanie 
testu wymagało olbrzymiej pomysłowości, spostrzegaw-
czości, sprawnego liczenia oraz ugruntowanej wiedzy 
matematycznej. Udział w konkursie ma charakter zaba-
wy z matematyką i jest treningiem logicznego myślenia. 
Dzieci i młodzież wszystkich krajów uczestniczących 
w konkursie otrzymuje te same zadania, wspólne dla 
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danej kategorii wiekowej. Ideą konkursu jest zbliżenie 
dzieci i młodzieży całego świata poprzez masowy udział
we wspólnej zabawie matematycznej. 

W bieżącej edycji wprowadzona została nagroda 
uczestnictwa, przeznaczona dla każdego ucznia zgło-
szonego do konkursu. W tej edycji była to łamigłówka 
przestrzenna z grupy "Radosnych Sześcianów". Na wy-
niki uczestnicy konkursu muszą poczekać aż do maja. 
Za wszystkich uczestników mocno trzymamy kciuki 
i życzymy jak najlepszych osiągnięć.

Olimpiada "Promocja Zdrowego Stylu Życia" 
22 marca br. w Gimnazjum nr 43 im. PTPN przy 

ul. Łozowej w Poznaniu odbył się etap okręgowy 
Olimpiady "Promocja Zdrowego Stylu Życia". W XX edy-
cji Olimpiady udział wzięli uczniowie z całego wojewódz-
twa wielkopolskiego, którzy zajęli I miejsca w etapach 
rejonowych. Uczniowie pisali test przygotowany przez 
Zarząd Główny PCK. 

W punktacji końcowej zostały również uwzględ-
nione prezentacje przygotowane przez uczniów oraz 
zakres działań prozdrowotnych. Laureatką w kategorii 
szkół gimnazjalnych została uczennica klasy II gimnaz-
jum Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Chełmcach - 
Kamila Przepiórka. Kamila zakwalifikowała się tym 
samym do etapu centralnego Olimpiady Promocji 
Zdrowego Stylu Życia. Będzie ona reprezentować naszą
szkołę oraz Wielkopolski Zarząd Okręgowy PCK 
w Poznaniu podczas ogólnopolskiego etapu olimpiady, 
który odbędzie się w Ośrodku Szkoleniowym PCK 
w Zgierzu. Uczennicę do olimpiady przygotowała p. Lidia 

Kałuża - opiekun Szkolnego Koła PCK. Serdecznie 
gratulujemy Kamili I miejsca i życzymy jej sukcesu 
w etapie centralnym. 

Kilka dni wcześniej Kamila zakwalifikowała się
do finału Konkursu Wiedzy o Sztuce, zdobywając
53 punkty na 60 możliwych do uzyskania. Wspólnie 
z opiekunem p. Damianą Rutkowską przygotowują się
obecnie do rywalizacji w następnym etapie. W finale 
z naszą uczennicą będzie rywalizowało 19 uczniów. 
Życzymy powodzenia. 
 
Dyrektor Zespołu Szkół w Chełmcach 
Tomasz Mikucki 

 
********** 

 
ZESPÓŁ SZKÓŁ W RAJSKU 
 
Ferie w Zakopanem 

Ferie to czas wypoczynku i relaksu po ciężkiej 
i solidnej nauce, to również czas wyjazdów, zimowisk 
i wycieczek. Dzięki operatywności nauczycieli, uczniowie 
naszej szkoły mogli kilka dni spędzić w zimowej stolicy 
Polski, w Zakopanem. Głównym celem wycieczki była
nauka jazdy na nartach. Pod okiem profesjonalnych 
instruktorów dzieci nauczyły się podstaw tego sportu. 
Dużą popularnością cieszyła się także jazda na łyżwach. 
Uczestnicy mieli też okazję wjechać koleją linowo - 
terenową na Gubałówkę i podziwiać stamtąd panoramę
Tatr. 

Będąc na wycieczce w Zakopanem trudno 
pominąć spacer po Krupówkach - najsłynniejszym dep-
taku w kraju. W drodze powrotnej zaplanowany był
postój w Krakowie - wizyta na Wawelu, przy grobie tra-
gicznie zmarłego prezydenta RP - Lecha Kaczyńskiego, 
a następnie spacer po krakowskiej starówce. Wrażenie 
z wycieczki na długo pozostaną w pamięci wszystkich 
uczestników. 
 

Małgorzata Burdelak 
 

********** 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W TŁOKINI WIELKIEJ 
 
Dzień Kobiet 

Tego jedynego dnia w roku wszystkie kobiety, 
niemal na całym świecie, obdarowane zostają kwiatami 
i drobnymi upominkami. Bo przecież każda okazja jest 
dobra do tego, aby osobom lubianym okazać, że się
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o nich pamięta i myśli. Świąteczna atmosfera zapano-
wała 8 marca w Zespole Szkół w Tłokini Wielkiej, 
zapachniało wiosną, zrobiło się radośniej. Wszystko to 
za sprawą akademii dla pań i koleżanek, przygotowanej 
przez chłopców pod opieką p. Rafała Mrozińskiego. 

Na uroczystość przybyli: p. Janina Banasiak, 
dyrektor ZEAS-u p. Arkadiusz Łańduch, panie z rady 
rodziców, dyrektor Teresa Kobierska, nauczyciele, 
pracownicy szkoły i uczniowie. Znajoma muzyka od razu 
przypomniała zebranym, że właśnie nadawany jest 
Teleexpress. Były wiadomości z kraju i ze szkoły, 
wywiady, wiersze. Ale najwięcej emocji wzbudziły
muzyczne hity Marka Sierockiego. Zabrzmiały wspaniałe
przeboje w wykonaniu boysbandów. Nawet opiekun 
samorządu uczniowskiego zamienił się w rockowego 
artystę. Piskom dziewczyn i owacjom nie było końca! 
Spadł nawet prawdziwy deszcz pluszowych maskotek! 
Na koniec wszystkie panie zostały obdarowane 
tulipanami. Miła uroczystość stała się również okazją do 
uhonorowania laureatów różnych konkursów. Dyrektor 
Teresa Kobierska pogratulowała zwycięzcom, wręczyła
dyplomy i życzyła dalszych sukcesów. 
 
Próbne egzaminy 

W dniach 12-14 marca br. zostały przeprowa-
dzone próbne egzaminy w II klasie gimnazjum. Ucznio-
wie zmierzyli się z zadaniami z historii, wiedzy o społe-
czeństwie, języka polskiego, biologii, chemii, geografii, 
fizyki, matematyki i języka angielskiego. Do sprawdzenia 
wiedzy i umiejętności gimnazjalistów wykorzystano za-
kupione przez rodziców testy egzaminacyjne wydaw-
nictwa WSiP. 

I choć do prawdziwych egzaminów pozostał
jeszcze rok, emocje były duże. Wszyscy drugoklasiści 
pragnęli dobrze wypaść, dlatego z wyników nie wszyscy 
byli zadowoleni. Okazało się, że jest jeszcze sporo do 
zrobienia. Dla uczniów mamy dobrą wiadomość:
w przeciwieństwie do prawdziwego egzaminu, ten 
będzie można poprawić, bowiem na przełomie kwietnia 
i maja odbędzie się druga tura testów sprawdzających. 
Życzymy powodzenia! 
 
Sukcesy uczniów 

Uczniowie Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej chęt-
nie rywalizują z rówieśnikami i biorą udział w różnych 
konkursach. Uczennice gimnazjum: Anita Wojtaszczyk, 
Ola Raszewska i Karolina Król uczestniczyły w etapie 
rejonowym Konkursu Języka Polskiego. Karolina Król 

odniosła duży sukces awansując do etapu wojewódz-
kiego. 

Uczeń klasy I gimnazjum - Dawid Wyborny zajął 
II miejsce w Mistrzostwach Powiatu Ziemskiego w War-
cabach Klasycznych i zakwalifikował się do etapu woje-
wódzkiego. 

W zorganizowanych w Zespole Szkół w Tłokini 
Wielkiej Mistrzostwach Gminy w Piłkę Siatkową, chłopcy 
ze szkoły podstawowej zajęli II miejsce i uzyskali awans 
do etapu powiatowego. 

Grupa dziewcząt ze szkoły podstawowej, w skła-
dzie: Aleksandra Banasiak, Aleksandra Bryła, Klaudia 
Nowak, Natalia Olejniczak i Julia Reksa wytańczyła II 
miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Aerobiku Grupo-
wym w Russowie. Układ, wykonanie oraz prezentacja 
tancerek bardzo się spodobały komisji oceniającej 
i widowni. 

Dużym sukcesem zakończył się udział gimnazja-
listek: Joanny Pomykały i Barbary Rogozińskiej w IX Po-
wiatowym Konkursie Recytatorskim im. Stefana Gillera 
w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Braci Gillerów 
w Opatówku. Dziewczyny pięknie zaprezentowały
wiersze twórców wywodzących się z Ziemi Kaliskiej. 
Zachwyt i aplauz wzbudziła prezentacja uczennicy klasy 
I Joanny Pomykały, która zajęła I miejsce, pokonując 25 
uczestników. Joasia w nagrodę otrzymała encyklopedię
szkolną.

25 lutego br., w sali OSP w Borowie odbył się
już po raz ósmy Turniej Tenisa Stołowego o Puchar 
Wójta Gminy Opatówek ph "Żyj zdrowo i kolorowo”, tym 
razem zorganizowany przez druhów OSP w Porwitach 
oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku. 
Uczestniczyli w nim chłopcy i dziewczęta z Młodzieżo-
wych Drużyn Pożarniczych z terenu gminy Opatówek. 
Naszą szkołę reprezentowali następujący uczniowie: 
Monika Bach, Ewa Sobczak, Miłosz Jendrzejak, 
Bartłomiej Klepanda, Przemysław Król, Kazimierz 
Rychter i Kacper Wilczyński. Na pochwałę zasługuje 
Monika Bach, która po zaciętej walce, zajęła w kategorii 
wiekowej 14-16 lat II miejsce. Gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów. 
 
Witaj, wiosno! 

W tym roku chyba wszyscy mieli już dość zimy 
i z niecierpliwością oczekiwali nadejścia cieplejszej pory 
roku. Wiosna symbolizuje początek nowego życia. Nic 
dziwnego, że na całym świecie świętuje się jej przyby-
cie. I choć fakt ten obwieściły znacznie wcześniej licznie 
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przybyłe ptaki, tradycyjnie powitaliśmy ją 21 marca. 
W Zespole Szkół w Tłokini Wielkiej pierwszy dzień wios-
ny przebiegał pod hasłem "Czas na plastik". Uczniowie 
zaprezentowali krótką inscenizację, następnie pomiesz-
czenia klasowe zamienili w pracownie artystyczne, gdzie 
powstawały niezwykłe przedmioty z plastiku: fantas-
tyczne kwiaty, biżuteria, pojazdy, roboty itp. Najlepsi 
konstruktorzy otrzymali dyplomy i drobne upominki, a ich 
prace zostały wyeksponowane. Nie zabrakło tradycyjnej 
Marzanny, o którą zatroszczyli się najmłodsi. Jej los 
można było z góry przewidzieć... Dzień upłynął w miłej 
atmosferze. 
 
Apel poświęcony Januszowi Korczakowi 

23 marca w Zespole Szkół w Tłokini Wielkiej 
odbył się apel poświęcony Januszowi Korczakowi. Była
to zapowiedź wielu przedsięwzięć, jakie szkoła podej-
mie, by oddać hołd Staremu Doktorowi. Rok 2012 
bowiem, został ogłoszony przez Sejm Rzeczypospolitej 
Rokiem Janusza Korczaka. Zebrani uczcili pamięć 
wybitnego pedagoga, autora książek dla dzieci, 
założyciela Domu Sierot w Warszawie, człowieka, który 
nie opuścił swoich podopiecznych i razem z nimi zginął 
z rąk hitlerowców w Treblince. 

Uczennice kl. V: Aleksandra Banasiak, Aleksan-
dra Bryła, Natalia Olejniczak, Natalia Pilas i Julia Reksa 
przybliżyły zebranym postać wielkiego Polaka. Wszyscy 
uczestnicy apelu obejrzeli prezentację multimedialną na 
temat życia i działalności Janusza Korczaka. Piosenkę
"Co może mały człowiek" zaśpiewały maluchy z przed-
szkola oraz uczniowie kl. I, a piękne wiersze o bohaterze 
czytała Joanna Pomykała. Apel przygotowały panie: 
Marlena Pilarczyk i Renata Szlenkier. 
 

Dyrektor Zespołu Szkół w Tłokini 
Teresa Kobierska 
 

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

BEZPŁATNA MAMMOGRAFIA 
W OPATÓWKU 

 

W ramach Populacyjnego Programu Wczesnego 
Wykrywania Raka Piersi, finansowanego przez NFZ, 
wykonywane były bezpłatne badania mammograficzne 
w mammobusie, który odwiedził Opatówek w dniu 27 
lutego br. Program, realizowany od kilku lat, skierowany 
jest do kobiet w wieku od 50 do 69 roku życia. W tym 
roku badania wykonywała firma FADO Centrum Usług 
Medycznych z Gdyni. Jest to największy w Polsce 

świadczeniodawca, który do wykonywania badań wyko-
rzystuje mammobusy. 

Mammografia, czyli rentgenowskie badanie 
piersi, to najbardziej skuteczna metoda w diagnostyce 
wczesnych objawów raka piersi. Wczesne wykrycie tego 
nowotworu gwarantuje niemal 100% pewności na wyle-
czenie choroby, dlatego warto się badać. Co więcej, 
mammografia jest badaniem bezpiecznym i wykony-
wanym przy użyciu minimalnej dawki promieniowania 
rentgenowskiego. 
 

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

HARMONOGRAM PRACY 
OŚRODKA ZDROWIA 

 
Ośrodek Zdrowia w Opatówku 

czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 18:00 
 

Pomoc lekarska i pielęgniarska w soboty, 
niedziele i święta 

oraz w nocy od godz. 18:00 do 8:00 dnia następnego 
ZPOZ PULS Przychodnia Medycyny Rodzinnej 
ul. Polna 29, 62-800 Kalisz, tel. (62) 76-31-633 

 

Harmonogram pracy lekarzy, pielęgniarek i położnej 
SP ZOZ GOZ w Opatówku zgodny z umową z NFZ. 
1. Trzy poradnie lekarza rodzinnego, lekarze przyjmują

codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 
13:00, wizyty domowe 13:00 - 15:00 z wyjątkiem: 
- poniedziałek lek. Romana Kaczmarek przyjmuje 

w godz. 12:30 - 18:00, wizyty domowe 10:30 - 
12:30, 

- wtorek lek. Bogdan Pogorzelec przyjmuje 
w godz. 7:30 -12:00 i 17:00 - 18:00, wizyty 
domowe 12:00 - 14:00, 

- środa lek. Marek Grabowski przyjmuje w godz. 
12:30 - 18:00, wizyty domowe 10:30 - 12:30. 

2. Poradnia dziecięca, lekarz przyjmuje codziennie od 
poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 13:00, wizyty 
domowe 13:00 - 15:00 z wyjątkiem: 
- czwartek lek. Elżbieta Iwasieczko przyjmuje 

w godz. 12:30 - 18:00, wizyty domowe 10:30 - 
12:30. 

W każdy piątek w godz. 17:00 - 18:00 przyjmuje je-
den lekarz (praca zmianowa). 

3. Poradnia K, lekarz ginekolog - położnik przyjmuje 
w poniedziałek i czwartek w godz. 7:30 - 14:00 oraz 
w środę w godz. 13:00 - 18:00. 

4. Gabinet stomatologiczny czynny jest od 
poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 19:30, 
przyjmują lek. Agnieszka Biesiada i lek. Beata 
Górczyńska (praca zmianowa). 
Obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna, 
tel. (62) 76-18-019. 

5. Gabinet zabiegowy czynny od poniedziałku do 
piątku w godz. 7:30 - 18:00 (praca zmianowa). 

6. Gabinet pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych 
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 
18:00 (praca zmianowa). 

7. Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej czynny od 
poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:00, w środy 
10:30 - 18:00. 

8. Punkt szczepień czynny we wtorek, środę, czwartek 
i piątek w godz. 12:00 - 13:00, w środy w godz. 
13:00 - 17:00 szczepienia młodzieży szkolnej. 
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Zastrzega się zmiany w harmonogramie pracy w związ-
ku z urlopami, szkoleniami itp. Jednocześnie informu-
jemy, że wizyty domowe dla uprawnionych chorych 
(zadeklarowanych w tut. ośrodku zdrowia) są bezpłatne. 
 

Informuję, że formularze deklaracji wyboru lekarza 
rodzinnego, pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej i położ-
nej środowiskowo-rodzinnej oraz formularze dla celów 
leczenia sanatoryjnego znajdują się w rejestracji tut. 
ośrodka zdrowia. Szczegółowych informacji udziela 
kierownik OZ i pracownicy rejestracji. 
 

Kierownik SP ZOZ GOZ w Opatówku 
/-/ Bogdan Pogorzelec 
 

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

DZIEŃ KOBIET W BOROWIE 
Słynne przysłowie mówi, iż w marcu jak w garn-

cu, odnosi się ono do zmiennej aury w tym miesiącu, 
jednak jedno jest niezmienne o tej porze roku - Dzień
Kobiet. Tego dnia wszystkie panie i te małe, i te większe 
otrzymują prezenty i najlepsze życzenia od mężczyzn. 
Jest to również wspaniała okazja żeby się spotkać
i wspólnie świętować. Z taką inicjatywą wyszli po raz 
kolejny sołtysi gminy Opatówek. Pani Anna Dymna - 
sołtys Tłokini Wielkiej, Pani Henryka Olszewska - sołtys 
wsi Rożdżały oraz Pan Antoni Gryczyński - sołtys wsi 
Borów połączyli swoje siły i zorganizowali dla swoich 
mieszkanek obchody Dnia Kobiet. 

Uroczystość odbyła się 9 marca w sali OSP 
Borów. Od samego progu na pięknych gości czekała
gorąca atmosfera. W jednym miejscu spotkało się kilka-
dziesiąt Pań z pobliskich wsi. Rozmowom, uśmiechom 
i żartom nie było końca. Oprócz wspaniałego towarzys-
twa, dobry humor zapewniło pyszne jedzenie, słodkie 
smakołyki i szlachetne trunki. Organizatorzy złożyli 
życzenia wszystkim Paniom i wręczyli drobne upominki. 
Rangę tego święta podkreślił swoją obecnością Wójt 
Gminy Opatówek Pan Sebastian Wardęcki i Przewod-
niczący Rady Gminy Pan Paweł Bąkowski, którzy 
wchodząc na salę zdumieni byli widokiem tylu pięknych 
Pań. Wójt również przekazał serdeczne życzenia 
zdrowia, pomyślności w życiu osobistym i zawodowym 
oraz spełnienia marzeń.

Ten piątkowy wieczór nie byłby tak udany, 
gdyby nie wysiłek i praca organizatorów. Podziękowania 
kierujemy również w stronę cateringu Moniki i Krzysztofa 
Waszaków, dla całego Zarządu OSP w Borowie, a także
dla wspaniałego sponsora z Tłokini Wielkiej, który 
zamiast kwiatów ufundował nam szlachetne trunki. 

Mamy nadzieję, że wspomnienie tego święta będzie 
żywe przez cały rok i w następnym również spotkamy 
się w tym doborowym towarzystwie, aby świętować
Dzień Kobiet. 
 
DZIEŃ KOBIET W CHEŁMCACH 

Jak co roku w OSP w Chełmcach zorganizo-
wane zostało spotkanie z okazji Dnia Kobiet. W nie-
dzielę 11 marca w Domu Strażaka spotkały się Panie - 
druhny z OSP Chełmce, Zarząd OSP Chełmce oraz 
zaproszeni goście: Przewodniczący Rady Powiatu Kalis-
kiego Mieczysław Łuczak oraz Wójt Gminy Opatówek 
Sebastian Wardęcki. 

Na wstępie uroczystości Prezes OSP Chełmce 
oraz zaproszeni goście złożyli Paniom życzenia oraz 
wręczyli kwiaty i słodkie upominki. Podczas poczęstunku 
Panie były obsługiwane przez kelnerów - druhów z OSP 
Chełmce. Spotkanie uświetnił występ dwóch akordeo-
nistów: Łukasza Jabłońskiego i Wojciecha Olejnika -
członków Orkiestry OSP Chełmce. 
 

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

OGŁOSZENIA 
 

Informacja dla rolników 
Urząd Gminy w Opatówku informuje, że rolnicy którzy 
ponieśli straty w uprawach w wyniku ujemnych skutków 
przezimowania, mogą złożyć wniosek o oszacowanie 
strat do tut. urzędu. Zainteresowani rolnicy mogą
składać wnioski o dokonanie oszacowania strat 
w terminie do dnia 13 kwietnia 2012 r. w Urzędzie 
Gminy w Opatówku (pok. nr 3, parter), w godzinach 
pracy urzędu tj.: poniedziałek 800 - 1600, wtorek-piątek 
730 - 1530. Wniosek można pobrać w urzędzie gminy 
(pok. nr 3), lub na stronie internetowej pod adresem 
www.bip.opatowek.pl (zakładka Wnioski do pobrania -> 
Rolnictwo). 

 
********** 

 
Urząd Gminy w Opatówku informuje, że w 2012 roku 
upływa 10 letni termin ważności dowodów osobistych 
wydanych w 2002 roku. Osoby, które miały wydane 
dowody w 2002 roku zobowiązane są złożyć wniosek 
o wydanie dowodu osobistego w Urzędzie Stanu Cywil-
nego w Opatówku, pokój nr 8 lub 9, parter urzędu. 

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

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

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

 
********** 

 
Informacja 
dot.: właścicieli nieruchomości położonych przy drogach 
powiatowych

W związku ze stwierdzeniem faktu niedrożności prze-
pustów pod zjazdami do nieruchomości położonych przy 
drogach powiatowych informuję, że zgodnie z zapisem 
art. 29 i 30 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach 
publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 19 poz. 115 ze zm.) 
budowa i utrzymanie zjazdów należy do właścicieli 
nieruchomości. Pod pojęciem utrzymania zjazdu należy
rozumieć również utrzymanie drożności przepustu, który 
winien być wbudowany pod zjazdem, aby istniał swo-
bodny przepływ wód rowami przydrożnymi. 
Wobec powyższego proszę w trybie odwrotnym dokonać
przeglądu własnych zjazdów, w szczególności przepus-
tów i w razie potrzeby doprowadzić do ich drożności, 
aby gromadząca się woda nie podtapiała pobocza jezdni 
drogi. 
W przypadku stwierdzenia faktu niedrożności przepustu 
pod zjazdem, zjazd taki zostanie uznany jako samowola 
budowlana i zostanie rozkopany, a wobec właściciela 
nieruchomości lub posesji zostanie uruchomiona proce-
dura nałożenia kary w drodze decyzji administracyjnej. 
 

Starosta Kaliski 
Krzysztof Nosal 

 
********** 

 
Kawalerka w Opatówku do wynajęcia. Tel. 507-133-836 
lub 600-428-162 

 
********** 

 
Sprzedam mieszkanie w Opatówku, ul. Parkowa, 69m2,
3 pokoje, kuchnia, łazienka. Telefon: 503-960-264. 

 
********** 

 
Jestem zainteresowana kupnem domu w Opatówku lub 
domu z działką. Telefon: 512-470-361. 

 
********** 

 
Sprzedam działkę w Porwitach o pow. 5.100 m2. Działka 
położona w lesie, media: gaz, prąd, woda, telefon. 
Wiadomość: 791-046-079. 

 
********** 

 
Sprzedam 1ha ziemi ornej w Trojanowie. Cena do 
uzgodnienia. Telefon: 511-964-085. 

Pilnie sprzedam działkę o pow. 0,5ha w Tłokini Wielkiej. 
Telefon: 881-926-813. 

 
********** 

 
Poszukuję mieszkania do wynajęcia. Telefon kontak-
towy: 788-719-517. 

 
********** 

 
Ubojnia Drobiu "Wyrębski", Warszew 51, telefon: 
(43) 821-31-23, 508-522-812. 

 
********** 

 
ORCAL oferuje nawóz organiczno-mineralny wapniowy. 
Zawartość:

- tlenku wapnia min.................. 30,00% 
- substancji organicznej min. ... 30,00% 
- azotu (N) mim. ......................... 3,60% 
- fosforu min............................... 0,39% 
- potasu min. .............................. 0,19% 
- magnezu min. .......................... 0,75% 

 
********** 

 
Produkujemy, sprzedajemy, dysponujemy rozrzutnikami. 
Zapraszamy do zakupu. Telefon: (43) 821-31-23, 
508-522-812. 

 
********** 

 
Salon odzieży dziecięcej "Meme", Opatówek, Plac 
Wolności 6 (wjazd w bramę), tel. 662-131-909 oferuje: 
- parking dla klientów sklepu 
- pokój zabaw dla dzieci 
- przystępne ceny 
- duży i przestronny salon 
Zapraszamy: pn - pt w godz. 900 - 1700; sob. w godz. 
900 - 1500 

********** 
 

Hurtownia Budowlana DONBUD s.c., Opatówek, 
ul. Helleny 20, tel. (62) 503-31-15. Oferujemy materiały
budowlano wykończeniowe w promocyjnych cenach: 
- wełna 0,39 grubość 5 cm - 4,22 zł
- wełna 0,39 grubość 10 cm - 8,47 zł
- wełna 0,39 grubość 15 cm - 12,56 zł

********** 
 

Restauracja "Lazurowa" w Michałowie Drugim przyjmuje 
zamówienia na imprezy okolicznościowe - wesela, 
komunie, stypy itp. Telefon: 888-572-044. 

 
********** 

 
Przydomowe oczyszczalnie ścieków - sprzedaż, serwis, 
oczyszczalnie wszystkich typów, przeglądy gwarancyjne 
i pogwarancyjne. Telefon: (61) 652-72-55. 

 
********** 
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Usługi minikoparką w zakresie: wykopy pod fundamenty, 
wykopy liniowe, wykopy pod instalacje (wodne, gazowe, 
elektryczne, telekomunikacyjne, kanalizacyjne, nawad-
niające), zasypywanie i ubijanie wykopów, pielęgnacja 
i zagospodarowywanie terenów zielonych (koszenie 
trawy, przycinanie drzew i krzewów, instalacje nawod-
nieniowe terenów zielonych). Tel. 604-217-769. 

 
********** 

 
Firma Kal-Tech, Słoneczna 2, 62-860 Opatówek, tele-
fon: 796-532-639 wykonuje bramy, ogrodzenia, balus-
trady oraz konstrukcje stalowe. Oferuje również usługę
piaskowania oraz malowania natryskowego z możliwoś-
cią dojazdu do klienta. Piaskujemy wszystko: kons-
trukcje metalowe, maszyny rolnicze, samochody oso-
bowe, ciężarowe, naczepy, felgi stalowe i aluminiowe, 
elewacje w tym usuwanie graffiti, ściany wewnętrzne 
(piwnice itp.), bramy, ogrodzenia, balustrady, pomniki, 
nagrobki. 

 
********** 

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

 
********** 

 
Biuro Rachunkowe LEXAN - kompleksowa i profesjo-
nalna obsługa podatników. Posiadamy certyfikat 
księgowy i ubezpieczenie OC. Tłokinia Kościelna, 
ul. Kościelna 43, 62-860 Opatówek, tel. 534-211-350. 
Świadczymy usługi w zakresie: 
- rozliczenia VAT rolników 
- księgi rachunkowe i podatkowe 
- rejestry VAT 
- zwrot VAT za materiały budowlane 
- ewidencje ryczałtu 
- rozliczenia (deklaracje) ZUS, KRUS, US, UC 
- kadry i płace 
- rozliczenia roczne PIT 
- ewidencje wyrobów węglowych 

 
********** 

 
Kancelaria Prawno-Doradcza, Opatówek, ul. Dziubiń-
skiego 1A, tel. (62) 761-80-55, www.interamax.pl 
zaprasza od poniedziałku do piątku w godz. 900 - 1600.
Kancelaria Prawnicza świadczy usługi w zakresie: 
odzyskiwanie należności, prawo handlowe, prawo pracy, 
sprawy rodzinne i majątkowe, stała obsługa prawna 
przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, jednostek 
samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów prawa. 

 
********** 

 
Rehabilitacja domowa i masaż, kinezyterapia (ćwiczenia 
np. po udarze, złamaniach, skręceniach, urazach itd). 
Dojazd do klienta. Telefon: 602-490-659. 

 
********** 

 

INTER AMAX Sp. z o.o. zaprasza do sklepu firmowego 
w Opatówku, ul. Dziubińskiego 1a. Polecamy: artykuły
AGD, dywany, artykuły szkolne i papiernicze, artykuły
chemiczne, znicze, sztuczne kwiaty. Ponadto INTER 
AMAX posiada w ofercie styropian FASAD EPS 070-
5.9.10.12. Zapraszamy w godz.: pon. - pt. 900 - 1700,
sobota 800 - 1300, telefon: (62) 76-17-055. 

 
********** 

 
Świadectwa charakterystyki budynków, lokali mieszkal-
nych i użytkowych. Telefon: 605-165-060. 

 
********** 

 
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)

********** 
 

Angielski - zajęcia indywidualne, 30zł za 60 min. Dojazd 
do klienta wliczony w cenę zajęć. Telefon: 505-129-605. 

 
********** 

 
Angielski - korepetycje. Telefon: 609-382-605. 

 
********** 

 
INTERLIS Zaoczne Szkoły dla Dorosłych, szkoły
policealne, Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące. 
Sekretariat: Kalisz, Nowy Rynek 7, tel. (62) 767-41-51, 
501-647-336. 

 
********** 

 
Biuro Rachunkowe "KASSUS", tel. 601-250-438 oferuje 
profesjonalną obsługę firm w zakresie księgowości, 
podatków oraz kadr i płac. 

 
********** 

 
Fizjoterapia z dojazdem. Masaże, ćwiczenia rehabili-
tacyjne, kinesiology, taping. Telefon: 662-500-003. 

 
********** 

 
Projekty budowlane, usługi w zakresie architektury. 
Telefon: 503-170-369. 

 
********** 

 
Stołówka przy Szkole Ogrodniczej: obiady na wynos 
z możliwością dowozu, catering z dowozem. Telefon: 
601-369-440, 609-713-202. 

 
********** 

 
Sprzedam skuter 50 z 2007 r., betoniarkę 150l, hak 
i szyby do Volkswagena Transportera. Tel. 661-291-429. 
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Serdeczne podziękowania Jego Ekscelencji Biskupowi 
Kaliskiemu, wszystkim Kapłanom biorącym udział we 

mszy świętej pogrzebowej, Delegacjom, Pocztom 
Sztandarowym, Strażakom, Rodzinie, Przyjaciołom, 

Sąsiadom, Znajomym, którzy uczestniczyli w ostatniej 
drodze 

Śp. Michała Janiaka 

składa 
Żona, Córki, 
Synowie z Rodzinami 

********** 
 

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

********** 
 

Sprzedam samochód ciężarowy MAN8.150 DCM 
7490kg, ład. 3800kg, skrzynia wym. 460/220cm, 
aluminiowe burty, przystosowany do przewozu samo-
chodów, maszyn itp., długość najazdów 4m. Stan 
techniczny i wizualny bdb., w ciągłej eksploatacji. 
Telefon: 604-217-769. 

 

********** 
 

Sprzedam słomę żytnią i siano. Telefon: 510-558-311 
po godz. 2000.

********** 
 

Sprzedam nowy, nieużywany pojedynczy komplet 
pościeli z wełny typu merynos firmy Pollana. Telefon: 
666-955-396. 
 
*************************************** 
 
Urząd Gminy w Opatówku 
Pl. Wolności 14, 
62-860 Opatówek 
 

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

strona internetowa: www.opatowek.pl 
e-mail: gmina@opatowek.pl 
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*************************************************** 
 

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

U NAS 
- otworzysz konto osobiste m.in. bardzo popularne PKO KONTO ZA ZERO 
- otworzysz konto FIRMOWE 
- otworzysz KONTO PIERWSZE dla młodzieży od 13 roku życia z wygodną kartą

płatniczą/zbliżeniową
- udzielimy Ci POŻYCZKI, KREDYTU 
- założysz lokatę

ORAZ 
- wypłacisz gotówkę ze swojego konta 
- opłacisz wszystkie swoje rachunki (m.in. za wodę, energię, telefon, gaz, czynsz) 
- dokonasz wpłaty na rachunek bankowy 
- zrealizujesz przelewy 
 

ZAPRASZAMY 
 

Pon - Pt: 900 - 1600 Sob: 900 - 1200 
************************************************************************************************** 
 

Wydanie niniejszego numeru Biuletynu Informacyjnego Wiadomości Gminnych powstało przy wsparciu finansowym 
Agencji PKO BP w Opatówku przy ul. Kaliskiej 20a. 
 

AGENCJA PKO BP

w Opatówku przy ul. Kaliskiej 20a 
 

zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Opatówek 
 

do swojej placówki 


