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Zako%czy' si( rok szkolny 2007/2008 w placówkach o wiatowych
w naszej gminie. Z tej okazji sk'adamy serdeczne gratulacje
i podzi(kowania wszystkim uczniom za w'o1ony wysi'ek
w poszerzanie wiedzy oraz za zaanga1owanie w 1ycie swojej szko'y.
Jednocze nie dzi(kujemy nauczycielom, wychowawcom, pracownikom
o wiaty oraz rodzicom, którzy pojawili si( na naszej drodze i s'u1yli
pomoc4, za ca'y trud w'o1ony w wychowanie i edukacj( m'odzie1y.
A na czas wakacji 1yczymy zas'u1onego odpoczynku
w gronie rodzinnym i przyjació'.

Przewodnicz4cy Rady Gminy
Andrzej Michalski

Sekretarz Gminy
Krzysztof Dziedzic

Wójt Gminy Opatówek
Sebastian Ward(cki
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SESJA RADY GMINY
23 czerwca odby a si kolejna w tej kadencji sesja Rady
Gminy, na której radni przyj li poprzez g osowanie
nast puj ce uchwa y:
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Powiatu Kaliskiego na realizacj zadania w zakresie
budowy chodnika w m. Che mce (pomoc ta dotyczy
cz )ciowego dofinansowania budowy chodnika
w Che mcach)
- w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego Samodzielnego Publicznego Zak adu
Opieki Zdrowotnej Gminnego O)rodka Zdrowia
w Opatówku za 2007 rok (przedstawione przez
Kierownika sprawozdanie b d ce podstaw do
podj cie tej uchwa y zawiera bilans oraz rachunek
zysków i strat za okres 01.01.2007 - 31.12.2007r.)
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-

-

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci
Gillerów w Opatówku za 2007 rok (w której radni
zatwierdzili przedstawiony bilans na dzie2 31 grudnia 2007r.)
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego
Gminnego
O)rodka
Kultury
w Opatówku za 2007 rok (jw)
w sprawie wyra3enia zgody na wynajem lokalu
u3ytkowego po o3onego w Opatówku, ul. Szkolna 10
w sprawie najmu lokalu u3ytkowego po o3onego
w Rajsku 63A
w sprawie zmian bud3etu i w bud3ecie Gminy
Opatówek na rok 2008. Bud3et Gminy Opatówek na
2008 rok po zmianach wynosi: dochody ogó em:
23 279 641 z , wydatki ogó em: 22 786 693 z
W dziale "Bezpiecze2stwo publiczne i ochrona
przeciwpo3arowa" dokonuje si
korekty planu

str. 1/18

wydatków poprzez przeznaczenie )rodków na
Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 12 000 z
z przeznaczeniem na zadania remontowe budynku
policji w Opatówku.
***************************************

BIE

CE INWESTYCJE W GMINIE

Przebudowa drogi w miejscowo ci Szulec
(w kierunku Borowa)

W marcu tego roku og oszony zosta przez Wójta Gminy
Opatówek, przetarg na wykonanie przebudowy
nawierzchni drogi gminnej w miejscowo)ci Szulec,
o d ugo)ci 620 mb.
Najkorzystniejsz
ofert
z o3y o Przedsi biorstwo
Drogowo - In3ynieryjne "KAREX" z Kalisza, z/s
w Oci 3u. Oferta ta opiewa a na kwot 153.539,44 z .
Podpisanie umowy i przekazanie placu budowy
nast pi o 8 maja br. Przed przebudow droga posiada a
nawierzchni kamienn . Obecnie, zgodnie z zamówieniem, wykonano podbudow z kruszywa amanego oraz
u o3ono nawierzchni
z mieszanek mineralnoasfaltowych. Oficjalny odbiór z udzia em obydwu stron
umowy (inwestor i wykonawca) nast pi w dniu
17 czerwca 2008r.
Przebudowa drogi w Micha owie Trzecim

Dobiega
ko2ca
modernizacja
drogi
gminnej
w Micha owie Trzecim na odcinku 1020 mb. Przetarg na
wykonanie tej drogi wygra a firma "DANBUD"
z Emilianowa z ofert
o warto)ci 260 862,84 z .
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W ramach prac zostanie wykonana zostanie podbudowa
z kruszywa, po o3ony dywanik asfaltowy oraz wykonane
rowy po obu stronach drogi. Przewidywany termin
zako2czenia robót to prze om czerwca i lipca.
Zmiana organizacji ruchu na ul. Ko cielnej
w Opatówku
Po przebudowie ul. Ko)cielnej, w ostatnich dniach
nast pi a zmiana organizacji ruchu na tej ulicy.
Wyznaczone zosta y miejsca parkingowe, przej)cia dla
pieszych, ulica otrzyma a znaki poziome i pionowe.
W chwili obecnej wjazd na ul. Ko)cieln mo3e odbywaF
si tylko od ul. Poniatowskiego; wyjazd z Ko)cielnej na
ul. Kalisk . Ulica Poprzeczna jest obecnie równie3
jednokierunkowa: od ul. Kaliskiej w kierunku Ko)cielnej.
Pozyskane rodki na inwestycje
W I pó roczu 2008 roku gmina Opatówek pozyska a
dodatkowe )rodki finansowe, które zasil bud3et i b d
przeznaczone na inwestycje. W tym celu zawarto
nast puj ce umowy:
1. z Województwem Wielkopolskim na dofinansowanie
zadania realizowanego pod nazw Budowa dróg
dojazdowych do gruntów rolnych, oznaczonych
ewidencyjnie jako obr b Cienia Druga, Porwity
w kwocie 150.000 z ;
2. z Województwem Wielkopolskim na dofinansowanie
zadania pod nazw Budowa dróg dojazdowych do
gruntów rolnych o szer. min. 4m oznaczonych
ewidencyjnie jako obr b Kobierno, Micha ów Trzeci,
Cienia Druga, Cienia Trzecia, Porwity, Szulec,
Ro3d3a y, Sierzchów, Borów, N dzerzew, Che mce
w kwocie 110.000 z ;
3. z Powiatem Kaliskim z przeznaczeniem na
przebudow drogi gminnej Cienia Druga - Porwity
o d . 2.667mb w wysoko)ci 50.000 z .
***************************************

ZEBRANIE STOWARZYSZENIA LUDZI
DOBREJ WOLI ZIEMI KALISKIEJ
W dniu 11.06.2008r. odby o si w go)cinnym
gmachu Starostwa Powiatowego Walne Zebranie
Wyborcze Stowarzyszenia Ludzi Dobrej Woli Ziemi
Kaliskiej z siedzib w Opatówku. W zebraniu udzia
wzi o 20 osób z ca ego powiatu. Niemal wszystkie
gminy maj swojego reprezentanta w stowarzyszeniu co zreszt by o jednym z podstawowych przes anek
jakimi kierowali si za o3yciele organizacji. Celem
spotkania by o dokonanie wyboru w adz, to znaczy
zarz du i komisji rewizyjnej. 12 osobowy zarz d zosta
wybrany spo)ród cz onków w taki sposób, aby by
reprezentatywny dla jak najszerszej grupy osób.
Tak wi c, poza udzia em wszystkich gmin i miasta
Kalisza, zwracano uwag na dobór ró3nych grup
spo ecznych i zawodowych. W sk ad zarz du wesz o
6 pa2 z czego jedna z nich - pani Mieczys awa Jasku a
z Opatówka jednog o)nie zosta a wybrana na prezesa
stowarzyszenia. Wiceprezesem zosta pan Tadeusz
Maciejewski z Liskowa, skarbnikiem pani Janina Nowak
ze Szczytnik a sekretarzem pan Mariusz Kaczmarek
z KoJminka. Pozostali cz onkowie zarz du to: Józef
Wanga (Opatówek), Barbara W odarczyk (Stawiszyn),
Jerzy Radomski (Kalisz), Violetta Kubiak (Blizanów),
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kabaretowej, nios o ze sob
jednak tak3e tre)ci
dydaktyczne. Podczas festynu nie zabrak o te3 innych
rozrywek: by konkurs "wy)cig na pi kach", "chi2ska
sztafeta" oraz adresowany do ca ych rodzin konkurs
"syjamskie trojaczki". Najwi kszym jednak powodzeniem
cieszy y si walki zapa)ników "sumo".

Zdzis aw Figas (Brzeziny), Barbara Niekrasz Mielczarek
(Lelazków),
Agnieszka
Matuszewska
(Mycielin) i Zenon Antczak (Ceków Kolonia). W sk ad
komisji rewizyjnej weszli: p. Grzegorz Maleszka - jako
przewodnicz cy oraz p. Andrzej Hewi2ski, p. Antoni
Gryczy2ski, p. Florian Kuczma i p. Dariusz Zió kowski cz onkowie.
Po dokonanych wyborach zarz d zastanawia
si ju3 nad pierwszymi inicjatywami i poszukiwaniem
partnera do realizowania planowanych przedsi wzi F.
Pani Prezes ma mnóstwo pomys ów i spore
do)wiadczenie w spo ecznej dzia alno)ci. Z pomoc
pozosta ych cz onków organizacji z pewno)ci zrobi
wiele dobrego dla ca ego powiatu kaliskiego.
***************************************

FESTYN RODZINNY
Tradycj
staje si
organizowanie przez
miejscowy samorz d, Gminny O)rodek Kultury, Ko o
Gospody2 Wiejskich, Parafialny Oddzia Akcji Katolickiej
oraz Ochotnicz Stra3 Po3arn w Opatówku festynu
rodzinnego dla mieszka2ców gminy Opatówek. W tym

Cz onkinie
Ko a
Gospody2
Wiejskich
z Opatówka przygotowa y bigos, kie baski na gor co,
chleb ze smalcem i ogórkiem oraz ciasta w asnego
wypieku i napoje; nie zabrak o te3 straganów, gdzie
uczestnicy mogli zaopatrzyF si w s odycze, napoje,
a nawet zabawki i baloniki. Dla najm odszych
rozstawiono zje3d3alnie, samochody-hu)tawki, s owem:
atrakcji i zabawy by o co niemiara. Ci, którzy zg odnieli,
mogli upiec sobie kie baski przy ognisku zorganizowanym przez stra3aków z Opatówka. Wieczorem, dla
wszystkich ch tnych - a tych nie brakowa o - do ta2ca
zagra zespó "Ice Band". Jak zwykle, powodzenie
imprezy to nie tylko wysi ek organizatorów, ale tak3e
wspania omy)lno)F sponsorów, którymi byli: "Jutrzenka"
S.A z/s w Opatówku, pp. Zofia i Stanis aw
Olejniczakowie z Opatówka, Piekarnia p. Benedykta
Owczarka z Iwanowic.
***************************************

ESTRADA FOLKLORU

roku, dzie2 3 maja zgromadzi ca e rodziny, które
zach cone wspóln
zabaw
przysz y na boisko
sportowe przy Zespole Szkó
im. Stanis awa
Miko ajczyka w Opatówku. Opraw rozrywkow festynu
by y wyst py grup tanecznych ze Studia Ta2ca
"Escudo", "CDN...", "CDN... Junior", "CDN... Mini",
zaprezentowali si
tak3e finali)ci Mi dzygminnego
Festiwalu
Piosenki
Dzieci cej
i
M odzie3owej.
Na zako2czenie na scenie wyst pi - zaproszony przez
organizatorów - zespó teatralny "Grupa T" z Torunia,
którego widowisko osadzone by o w konwencji

Wiadomo ci Gminne

22 czerwca, po raz kolejny w Opatówku odby a
si Wielkopolska Estrada Folkloru Ziemi kaliskiej, tym
razem po czona z Gminnymi Zawodami SportowoPo3arniczymi.
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Organizatorami tegorocznej estrady by o Centrum
Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Gminny O)rodek Kultury
w Opatówku.
Na scenie, udekorowanej w wiklinowo-kwiatowe
elementy, zaprezentowa y si
najbardziej znane
i pr 3nie dzia aj ce zespo y regionu kaliskiego:
- Zespó Npiewaczy KALINA z Blizanowa
- Zespó Npiewaczy DOBROWIANKI
- Zespó Folklorystyczny DORUCHOWIANIE
- Zespó Pie)ni i Ta2ca NOSKOWIACY
- Zespó Npiewaczy POTARZYCZANKI
- Kapela FURMANY z Gorzyc
- Zespó Pie)ni i Ta2ca GORZYCZANIE
- Zespó Npiewaczy OPATOWIANIE
- Kapela Ludowa z Blizanowa
Prezentacjom zespo ów wyst puj cych w barwnych
strojach ludowych, odtworzonych na podstawie
przekazów
ludowych
i
opracowa2
historyków,
towarzyszy a atmosfera weso ej zabawy na )wie3ym
powietrzu, a widzowie mogli wys uchaF weso ych
przy)piewek zwi zanych z tradycjami mieszka2ców wsi
w danym regionie. Nosków pod Jarocinem oraz Gorzyce
pod Ostrowem Wlkp. pochwali y si
dodatkowo
zespo ami dzieci cymi i m odzie3owymi w sk adance
wielkopolskich ta2ców ludowych, w której królowa y
"wiwaty" i "owijoki", a tak3e kujawiak i oberek.

Impreza sfinansowana zosta a cz )ciowo z programu
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a tak3e
dzi ki Piekarni p. Benedykta Owczarka z Iwanowic,
który dostarczy pieczywo do posi ku serwowanego
uczestnikom, a przygotowanego przez Gminny O)rodek
Kultury w Opatówku.
Panie z Ko a Gospody2 Wiejskich przygotowa y loteri
fantow , w której na ka3dy los mo3na by o otrzymaF
drobny upominek.
Organizatorzy przewidzieli dla ka3dej kapeli dyplom oraz
upominek, które wr czyli Sekretarz Gminy Krzysztof
Dziedzic i Wiceprzewodnicz cy Rady Gminy Pawe
B kowski.

w Kleczewie, zaj a bardzo wysokie trzecie miejsce - na
33 dru3yny startuj ce w tych zawodach. By a to bardzo
mi a wiadomo)F przekazana uczestnikom Gminnych
Zawodów
Sportowo-Po3arniczych
rozgrywanych
w niedziel 22 czerwca na boisku w Opatówku przy
ul. Ogrodowej. Tym samy serdeczne podzi kowania
przekazujemy dru3ynie z T okini oraz ich opiekunom:
p. Monice Baran i p. Damianowi Jakóbczakowi.
GMINNE ZAWODY SPORTOWO - PO/ARNICZE
W OPATÓWKU
W dniu 22 czerwca 2008r. na boisku
w Opatówku odby y si Gminne Zawody SportowoPo3arnicze. Swoj obecno)ci zaszczycili nas: senator
RP Piotr Kaleta, pos owie na Sejm Józef Racki oraz
Leszek Aleksandrzak, cz onek Zarz du Powiatu
Kaliskiego Mieczys aw Quczak, radni powiatowi Józef
Wanga, Urszula Rychter, Przewodnicz cy Rady Gminy
dh Andrzej Michalski oraz radni Gminy Opatówek:
dh Mariusz Ma oburski, dh Pawe B kowski, Stanis aw
Ku), Wojciech Pokojowy i Jaros aw Gadera. Dru3yny na
plac zawodów wprowadzi Komendant Gminny OSP
dh Stanis aw Baran, a uroczystego rozpocz cia i powitania wszystkich druhów i go)ci dokona Wójt Gminy
Opatówek dh Sebastian Ward cki. W roli prowadz cego
zawody )wietnie sprawdzi si dh Mariusz Ma oburski.

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

ZAWODY SPORTOWO - PO ARNICZE
WOJEWÓDZKIE ZAWODY M.ODZIE/OWYCH
DRU/YN PO/ARNICZYCH
Mi o nam poinformowaF, 3e w przeddzie2
Gminnych Zawodów Sportowo-Po3arniczych, dru3yna
dziewcz t z T okini Wielkiej, reprezentuj ca nasz
gmin
w Wojewódzkich Zawodach M odzie3owych
Dru3yn Po3arniczych, jakie odby y si 21 czerwca

Wiadomo ci Gminne

Warto zauwa3yF, 3e zainteresowanie sportem
po3arniczym w naszej gminie bardzo wzros o, czego
dowodem jest to, 3e jeszcze nigdy do zawodów nie
przyst pi a tak du3a liczba dru3yn. Rywalizowa o ze
sob 31 zespo ów (22 m skich, 9 3e2skich), a go)cinnie
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zaprezentowa a si zaprzyjaJniona jednostka z OSP
Domas ów (gmina Perzów). T okinia od lat wystawia
najwi ksz liczb dru3yn, w tym roku by o ich 7.
W innych stra3ach sport po3arniczy staje si równie3
coraz popularniejszy, bowiem OSP Borów i OSP
Che mce wystawi y po 5 dru3yn, OSP Opatówek
4 dru3yny, OSP Rajsko 3 dru3yny, OSP Porwity, OSP

Nale3y pogratulowaF zwyci zcom, ale tak
naprawd
wygrali)my wszyscy. Zawody SportowoPo3arnicze to nie tylko rywalizacja, to spotkanie
po3arników i sympatyków stra3y, to tak3e spotkanie
z w odarzami gminy i radnymi. W tym roku
zaprezentowa o si ponad trzystu m odych ludzi na
murawie
boiska.
Organizatorzy kieruj
gor ce
podzi kowania: Prezesom, Komendantom i opiekunom
dru3yn, Zarz dowi Gminnemu, Wójtowi Gminy
dh Sebastianowi Ward ckiemu, Sekretarzowi Gminy
dh Krzysztofowi Dziedzicowi, lek. med. p. El3biecie
Kawali, klubowi sportowemu, orkiestrze z Opatówka,
prowadz cemu dh Mariuszowi Ma oburskiemu, komisji
s dziowskiej
pod
przewodnictwem
Macieja
Saganowskiego, Paniom z KGW w Micha owie Drugim
z Przewodnicz c Rozali Ludwiczak oraz druhom
z OSP Micha ów Drugi, którzy w tym roku byli
gospodarzami zawodów, a tak3e wszystkim sympatykom stra3y.
Komendant Gminny - Stanis aw Baran

***************************************
Sierzchów, OSP Micha ów Drugi, OSP Zduny po jednej
dru3ynie. W zwi zku z du3
ilo)ci
startuj cych
zawodników zawody przeci gn y si do póJnych
godzin i na werdykt trzeba by o troch poczekaF.
Ko2cowa klasyfikacja przedstawi a si nast puj co:

ZJAZD MOTOCYKLISTÓW

W grupie 7e8skiej wg regulaminu CTiF:
1. T okinia Wielka II
2. Cienia Druga
3. T okinia Wielka I
4. Che mce
5. Rajsko
6. T okinia Wielka III
7. Borów
W grupie m;skiej wg regulaminu CTiF:
1. T okinia Wielka I
2. Rajsko
3. Che mce II
4. T okinia Wielka II
5. Zduny
6. Opatówek II
7. Porwity
8. Borów I
9. Opatówek I
10. Sierzchów
11. Che mce I
12. Borów II

Bardzo g o)no by o na placu przed ko)cio em
w Opatówku, bowiem w niedziel 8 czerwca zjechali do
naszej miejscowo)ci motocykli)ci, dla których Parafia
Rzymsko-Katolicka pw. NSPJ w Opatówku wraz
z Wójtem Gminy, Gminnym O)rodkiem Kultury, Ko em
Gospody2 Wiejskich, Parafialnym Oddzia em Akcji

W grupie 7e8skiej C:
1. Che mce
2. T okinia Wielka
W grupie m;skiej A:
1. T okinia Wielka
2. Che mce
3. Opatówek II
4. Borów II
5. Cienia Druga
6. Sierzchów
7. Rajsko
8. Borów I
9. Micha ów Drugi
10. Opatówek I

Wiadomo ci Gminne

str. 5/18

Katolickiej
oraz
Ochotnicz
Stra3
Po3arn
zorganizowali zjazd motocyklistów. Punktualnie o godz.
12 proboszcz W adys aw Czamara odprawi msz )wi t
w ko)ciele parafialnym, po której wszystkie pojazdy
zosta y po)wi cone. Po mszy uczestnicy zjazdu na
swych rycz cych "rumakach" - nie tylko na motorach,
ale i quadach - przejechali ulicami Opatówka w kierunku
placu ko o stawu przy ul. Poniatowskiego. Organizatorzy
zapewnili wiele atrakcji podczas festynu, mi dzy innymi:
konkursy z nagrodami, loteri fantow , wyst p zespo u
bluesowego
Cytoplazma
oraz
pokaz
ta2ca
nowoczesnego w wykonaniu formacji Kleks. Szefem
zjazdu motocyklistów by ks. Rafa Kowalski.

Mazurowski - cz onkowie tej komisji, p. Eleonora
Gieszczy2ska Prezes Gminnej Spó dzielni "Samopomoc
Ch opska" w Opatówku, p. Miros awa Ga ach Dyrektor
Przedszkola w Opatówku, p. Dagmara Gajewska - Paj k
Skarbnik Gminy Opatówek, p. Bogus aw WoJniak
Prezes
Ko a
Gminnego
Polskiego
Zwi zku
W dkarskiego.

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

NOWY PLAC ZABAW W OPATÓWKU
W tym roku Dzie2 Dziecka w Opatówku
obchodzono wyj tkowo i ca kiem inaczej, a to za spraw
oddania do u3ytku nowego placu zabaw. Na ten cel
wykorzystano plac przy ul. Poprzecznej w Opatówku.
Budowa placu zosta a zrealizowana zgodnie z Gminnym
Programem Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów
Alkoholowych na 2008 rok.
Organizatorem Dnia Dziecka by Wójt Gminy
Opatówek we wspó pracy z Ko em Gminnym Polskiego
Zwi zku W dkarskiego, Gminnym O)rodkiem Pomocy
Spo ecznej i Nwietlic
Nrodowiskow
"S oneczko"
w Opatówku.

Nowo wybudowany plac "KRAINA MARZES",
otworzy - uroczystym przeci ciem wst gi - Wójt Gminy
Opatówek Sebastian Ward cki z wychowank )wietlicy,
która by a autorem nazwy placu. Ksi dz Marcin Za 3ny
z parafii Opatówek po)wi ci
i pob ogos awi
uczestników,
miejsce
przysz ych
zabaw
oraz
wyposa3enie placu, 3ycz c udanych i bezpiecznych
zabaw.
Na uroczysto)F, oprócz gospodarzy i dzieci,
przybyli tak3e zaproszeni go)cie: p. Mieczys aw Quczak
radny Powiatu Kaliskiego, p. Krzysztof Dziedzic Sekretarz
Gminy Opatówek, p. Pawe B kowski Wiceprzewodnicz cy Rady Gminy, radni Rady Gminy: p. Jaros aw
K ysz, p. Jaros aw Gadera, p. Mariusz Ma oburski,
p. Ma gorzata Rektor Przewodnicz ca Gminnej Komisji
Rozwi zywania Problemów Alkoholowych, p. Halina
Marsza Sroczy2ska, p. Józef Paj k i p. Jacek

Wiadomo ci Gminne

Plac zabaw jest ogólnodost pnym terenem
przeznaczonym do zabaw i wypoczynku dzieci w wieku
od 3 do 13 lat. KorzystaF z niego b d dzieci ze
)wietlicy )rodowiskowej "S oneczko", z miejscowego
przedszkola oraz dzieci mieszka2ców z terenu gminy
Opatówek. Mog si one teraz bezpiecznie bawiF
w piaskownicy, na hu)tawce wagowej i hu)tawce
pojedynczej, równowa3ni, zestawie zabawowym typu
Paulina mog tak3e graF w mini kosza.
Administratorem placu zabaw jest Gminny
O)rodek Pomocy Spo ecznej i )wietlica )rodowiskowa
"S oneczko" w Opatówku.
Podczas obchodów Dnia Dziecka nie zabrak o takich
atrakcji jak: wspólne w dkowanie z nagrodami za
najwi ksze z owione ryby, ognisko i wspólne pieczenie
kie basek.
Sponsorem s odyczy, napojów i nagród dla dzieci byli:
- Wójt Gminy Opatówek
- "Jutrzenka" S.A. z siedzib w Opatówku
- p. Halina Marsza Sroczy2ska
- Zak ad Cukierniczy pp. Jadwigi i Henryka Menclów
W okresie wakacyjnym zapraszamy na plac zabaw
00
00
codziennie w godzinach od 8 do 19 .
**********
REGULAMIN PLACU ZABAW KRAINA MARZEA
przy Bwietlicy Brodowiskowej
z elementami socjoterapii
"S oneczko" GOPS w Opatówku ul. Poprzeczna 2
1. Plac zabaw jest obiektem Nwietlicy Nrodowiskowej
z elementami socjoterapii "S oneczko" Gminnego
O)rodka Pomocy Spo ecznej w Opatówku.
2. Jest ogólnodost pnym terenem przeznaczonym do
zabaw i wypoczynku dzieci.
3. Z urz dze2 placu zabaw mog korzystaF dzieci od
lat 3 do lat 13.
4. Z placu zabaw korzystaj przede wszystkim dzieci:
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5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.

12.

13.

14.
15.
16.

17.

a) w godz. 8:00 - 13:00 ucz szczaj ce do
Przedszkola Publicznego w Opatówku
b) w godz. 13:00 - 18:00 dzieci ze Nwietlicy
Nrodowiskowej z elementami socjoterapii
"S oneczko"
w
Opatówku
oraz
dzieci
mieszka2ców z terenu Gminy Opatówek.
Z urz dze2 zabawowych dzieci powinny korzystaF
pod opiek doros ych
Dzieci ucz szczaj ce do Przedszkola Publicznego
w Opatówku mog korzystaF z placu zabaw
wy cznie pod opiek wychowawców.
Dzieci ucz szczaj ce do Nwietlicy Nrodowiskowej
z elementami socjoterapii "S oneczko" w Opatówku
mog korzystaF z placu zabaw w cznie pod opiek
wychowawcy Nwietlicy.
Dzieci z gminy Opatówek oraz pozosta e mog
korzystaF z placu zabaw wy cznie pod opiek
rodziców/opiekunów.
Korzystanie
z
poszczególnych
urz dze2
zabawowych winno byF dostosowane do rozwoju
psychofizycznego dziecka. Oceny winien dokonaF
rodzic/opiekun/wychowawca dziecka.
Wyposa3enie
placu
zabaw
powinno
byF
wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Wychowawcy/rodzice/
opiekunowie
dzieci
zobowi zani s do odpowiedzialno)ci prawnej za
ewentualne szkody wyrz dzone przez dzieci na
osobach lub mieniu.
Na terenie placu zabaw zabrania si;:
a) przebywania osobom pod wp ywem alkoholu lub
pod dzia aniem innych )rodków odurzaj cych
b) wnoszenia i spo3ywania napojów alkoholowych
c) palenia papierosów
d) niszczenia sprz tu i urz dze2
e) za)miecania terenu
f) wprowadzania zwierz t
g) wchodzenia na dach i górne elementy
konstrukcji obiektów
h) korzystania z hu)tawek i wa3ek przez wi cej ni3
jedno dziecko na jedno miejsce
i) gier zespo owych np. w pi k i jazdy na
rowerach oraz hulajnogach.
Osoby korzystaj ce z placu zabaw powinny
stosowaF si do polece2: Kierownika Nwietlicy
Nrodowiskowej
z
elementami
socjoterapii
"S oneczko",
Kierownika Gminnego O)rodka
Pomocy Spo ecznej w Opatówku i Dyrektora
Przedszkola Publicznego w Opatówku.
Osoby niszcz ce sprz t i urz dzenia placu zabaw
b dJ
ich
opiekunowie
prawni
ponosz
odpowiedzialno)F materialn .
Osoby naruszaj ce porz dek publiczny lub przepisy
niniejszego Regulaminu b d usuwane z terenu
placu zabaw.
Skargi i wnioski mo3na sk adaF bezpo)rednio
w
Nwietlicy
Nrodowiskowej
z
elementami
socjoterapii "S oneczko" lub w Gminnym O)rodku
Pomocy Spo ecznej w Opatówku.
Regulamin placu zabaw zatwierdzi Wójt Gminy
Opatówek.
Z uwagi na bezpiecze8stwo bawiEcych si;
prosimy o przestrzeganie w/w punktów
/YCZYMY UDANEJ ZABAWY

Wiadomo ci Gminne

Administratorem Placu Zabaw, do którego mo7na
zg aszaH uwagi jest:
1. Gminny O)rodek Pomocy Spo ecznej, Opatówek,
ul. Plac Wolno)ci 14, tel. (0-62) 76-18-425, (0-62)
76-18-143
2. Nwietlica Nrodowiskowa z elementami socjoterapii
"S oneczko", Opatówek, ul. Poprzeczna 2, tel. (0-62)
76-18-026
Telefony alarmowe:
1. Policja tel. 997
2. Posterunek Policji Opatówek tel. (0-62) 76-19-997
3. Pogotowie Ratunkowe tel. 999
4. Ogólny - pomoc tel. 112
5. Stra3 Po3arna tel. 998
***************************************

UDANY WYST(P DZIEWCZ T
Z ZESPO)U "CDN..."
Dnia 5 czerwca w kinie "Komeda" w Ostrowie
Wlkp. odby si IX Przegl d Zespo ów Tanecznych
ph "Magia Ta2ca". Organizatorem przegl du by
ostrowski M odzie3owy Dom Kultury.

Na scenie zaprezentowa o si 57 zespo ów
w 3 kategoriach wiekowych z Ostrowa Wlkp., Raszkowa
Odolanowa, Sieroszewic, Kalisza i Opatówka. Nasze
zespo y "CDN..." i "CDN Junior", dzia aj ce przy
Gminnym O)rodku Kultury, by y bezkonkurencyjne,
zdoby y uznanie jurorów i w swojej kategorii wiekowej
"zgarn y" nagrody za I miejsca. Instruktorem grup
z Opatówka jest Ma gorzata Kujawa.
***************************************

RAJD M)ODYCH STRA AKÓW
Pi kna pogoda, prawie czterystu m odych
stra3aków i doskona a zabawa, tak podsumowaF mo3na
to, co dzia o si w sobot 17 maja na terenie gminy
Piaski.
Trzydzie)ci osiem dru3yn z województwa
wielkopolskiego
przyjecha o
do
Piasków,
aby
rywalizowaF w ramach IX Wielkopolskiego Rajdu
M odzie3owych Dru3yn Po3arniczych. Celem rajdu by o
doskonalenie sprawno)ci fizycznej, popularyzacja
turystyki, poznawanie historii kraju i regionu,
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poznawanie zabytków, pog bianie wiedzy w dziedzinie
po3arnictwa i znajomo)ci przyrody.

Uczestnikami rajdu by a m odzie3 w wieku od 12
do 16 lat, cz onkowie M odzie3owych Dru3yn
Po3arniczych. W rajdzie wystartowa y cztery dru3yny
z terenu gminy Opatówek. By y to MDP z OSP Borów,
Cienia Druga i dwie z T okini Wielkiej.
Uczestnicy rajdu mieli do pokonania pieszo
8-kilometrow tras z kilkoma punktami kontrolnymi, na
których rozgrywano konkurencje sprawno)ciowe. M odzi
stra3acy mogli si równie3 wykazaF wiedz z zakresu
ochrony przeciwpo3arowej i ekologii lasu oraz
w konkursie turystycznym z poznanych miejsc, a tak3e
znajomo)ci hymnu Zwi zku OSP RP i umiej tno)ci
u o3enia i za)piewania piosenki rajdowej.
Reprezentanci
gminy
Opatówek
udanie
zaprezentowali si w Piaskach. W klasyfikacji generalnej
szóste miejsce zaj a MDP T okinia Wielka I.
W konkurencji "Znamy i )piewamy hymn Zwi zku OSP
RP" na szóstej pozycji uplasowa a si MDP Cienia
Druga. W )piewaniu piosenki rajdowej drugie miejsce
zaj li zawodnicy MDP T okinia Wielka II. Najbardziej
udany okaza si konkurs ochrony przeciwpo3arowej
i ekologii lasu, w którym zwyci 3y a MDP T okinia Wielka
II, a trzecie miejsce wywalczy a MDP T okinia Wielka I.

Ca odniowa wyprawa okaza a si )wietn okazj
do dobrej zabawy, integracji m odych stra3aków oraz
promocji
gminy
Opatówek
w
województwie
wielkopolskim.
Damian Jakóbczak

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

Wiadomo ci Gminne

WIADOMO,CI SZKOLNE
NAJLEPSI UCZNIOWIE W GMINIE
Wraz z gratulacjami przedstawiamy poni3ej uczniów,
którzy osi gn li najwy3sze wyniki w nauce oraz
otrzymali nagrod Wójta Gminy Opatówek:
Gimnazjum w Opatówku
kl. I - Bart omiej WoJniak ()rednia ocen 5,86 i wzorowe
zachowanie)
kl. II - Sara Szymczak ()rednia ocen 5,94 i wzorowe
zachowanie); Ewa Dobrza2ska - szczególne osi gni cia
sportowe
kl. III - Amanda KaJmierczak ()rednia ocen 5,93
i wzorowe zachowanie); Martyna J drzejak ()rednia
ocen 5,64 i wzorowe zachowanie); Krzysztof Pawlaczyk
()rednia ocen 5,94 i wzorowe zachowanie); Santana
Sowa ()rednia ocen 5,50 i wzorowe zachowanie);
Katarzyna Wojciechowska ()rednia ocen 5,94 i wzorowe
zachowanie);
Damian
Petrasiak
szczególne
osi gni cia sportowe
Szko a Podstawowa im. Janusza Kusoci8skigo
w Opatówku
kl. IVa - Martyna Ko odziejczyk ()rednia ocen 5,8
i wzorowe zachowanie)
kl. Va - Sandra Salamon ()rednia ocen 5,7 i wzorowe
zachowanie oraz wszechstronne zainteresowania
i godne reprezentowanie szko y w ró3norodnych
konkursach wiedzy i umiej tno)ci)
kl. VIa - Anna Lebrowska ()rednia ocen 5,8 i wzorowe
zachowanie)
kl. VIa - Justyna Ekert ()rednia ocen 5,8 i wzorowe
zachowanie)
kl. VIb - Patryk Olejniczak ()rednia ocen 5,6 i wzorowe
zachowanie)
kl. VIc - Aleksandra KaJmierczak ()rednia ocen 5,8
i wzorowe zachowanie oraz wybitne osi gni cia
sportowe i godne reprezentowanie szko y w rozmaitych
konkursach wiedzy i umiej tno)ci)
Zespó Szkó im. Jana Paw a II w Che mcach
Szko a Podstawowa - za bardzo dobre wyniki w nauce
i wzorowe zachowanie
kl. IV - Marek MaFkowiak
kl. V - Klaudia Bijak
kl. VI - Aleksandra Kulawinek; Agnieszka Frankowska
Gimnazjum - za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe
zachowanie
kl. I - Dominika Banach
kl. II - Daria Pawlak
kl. III - Klaudia Nadarzycka; Karolina Molka
Zespó Szkó w Rajsku
Szko a Podstawowa
kl. IV - Daria Bilska - za bardzo dobre wyniki w nauce,
wzorowe zachowanie i godne reprezentowanie szko y;
Sara Strza ka - za bardzo dobre wyniki w nauce,
wzorowe zachowanie i godne reprezentowanie szko y
kl. V - Ilona Gaczy2ska - za bardzo dobre wyniki
w nauce, wzorowe zachowanie i godne reprezentowanie
szko y
kl. VI - Dominik Wosiek - za bardzo dobre wyniki
w nauce, wzorowe zachowanie i osi gni cia
w konkursach
Gimnazjum
kl. IG - Mateusz Janik - za bardzo dobre wyniki w nauce,
wzorowe zachowanie
i osi gni cia w konkursach;
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Bogumi a Malinowska - za osi gni cia wokalne, bardzo
dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie
i wyró3nienie w konkursie ortograficznym
kl. IIG - Joanna Wsz doby - za bardzo dobre wyniki
w nauce, wzorowe zachowanie i osi gni cia
w konkursach
kl. IIIG - Paulina Nowicka - za celuj ce wyniki w nauce,
wzorowe zachowanie oraz wybitne osi gni cia
w konkursach wiedzy; Micha KaJmierczak - za wybitne
osi gni cia sportowe
Zespó Szkó w T okini Wielkiej
Szko a Podstawowa
kl. IV - Barbara Rogozi2ska - )rednia ocen 5,50
i wzorowe zachowanie
kl. V - Ola Raszewska - )rednia ocen 5,60 i wzorowe
zachowanie
kl. VI - Katarzyna Jach - )rednia ocen 5,83 i wzorowe
zachowanie
Gimnazjum
kl. I - Marcela Raszewska - )rednia ocen 6,00 i wzorowe
zachowanie
kl. II - Olimpia Dubiel - )rednia ocen 5,40 i wzorowe
zachowanie
kl. III - Bartosz Wojtaszczyk - )rednia ocen 5,90
i wzorowe zachowanie oraz osi gni cia sportowe
Szko a Podstawowa w Cieni Drugiej
kl. IV - Napiera a Klaudia - za bardzo dobre wyniki
w nauce i wzorowe zachowanie
kl. V - Nwi tek Kamil - za bardzo dobre wyniki w nauce,
wzorowe zachowanie oraz osi gni cia sportowe
kl. VI - J drzejak Szymon - za bardzo dobre wyniki
w nauce i wzorowe zachowanie
Szko a Podstawowa w Sierzchowie
kl. IV - Joanna Bia ek - za bardzo dobre wyniki w nauce,
wzorowe zachowanie oraz promowanie szko y na
terenie gminy i powiatu
kl. V - Adrianna Bardowska - za bardzo dobre wyniki
w nauce i wzorowe zachowanie
kl. VI - Kamil Nowakowski - za bardzo dobre wyniki
w nauce i bardzo dobre zachowanie
WYKAZ ABSOLWENTÓW, KTÓRZY OTRZYMALI
BWIADECTWA Z WYRÓ/NIENIEM:
Gimnazjum w Opatówku
klasa 3a
1. Amanda KaJmierczak
2. Tomasz Zimny
3. Magdalena Mosi2ska
4. Ewa Machelak
5. Kamil Dziedzic
6. Daria Michalak
7. Adrian K pa
8. Pawe Machowicz
9. Ewa Melka
10. Krzysztof KopeF
klasa 3b
1. Krzysztof Pawlaczyk
2. Micha Góral
3. Przemek Cichy
4. Karolina Tylczy2ska
5. Ewa Nwiec
6. Angelika Krzywda
7. Sylwia Dybioch
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klasa 3c
1. Santana Sowa
2. Joanna Kasprzak
3. Mateusz Zuska
4. Patryk Pogorzelec
5. Paulina Quczak
6. Patrycja Rosa
klasa 3d
1. Martyna J drzejak
2. Martyna Juszczak
3. Alicja Pracowita
4. J drzej Chmara
5. Patrycja Ka u3na
6. Klaudia Juszczak
7. Tomasz Ordon
8. Cezary Kaciupa
9. Krzysztof Wi)niewski
10. Dominika Idzikowska
klasa 3e
1. Katarzyna Wojciechowska
2. Klaudia K pa
3. Katarzyna Matysiak
4. Katarzyna Charsche
5. Monika Rutowicz
Szko a Podstawowa im. Janusza Kusoci8skiego
w Opatówku
1. Justyna Ekert
2. Anna Lebrowska
3. Olimpia Nniegu a
4. Aleksandra To oczko
5. Konstancja Lazarek
6. Aleksandra Rutowicz
7. Anna Dybioch
8. Mariusz Kasprzak
9. Patryk Olejniczak
10. Emil Rasiewski
11. Karolina Suchecka
12. Aleksandra KaJmierczak
13. Paulina Antczak
14. Aleksandra Pietrowska
15. Mateusz Karski
16. Angelika Filipiak
17. Natalia Wróbel
Zespó Szkó im. Jana Paw a II w Che mcach
klasa VI
1. Agnieszka Frankowska
2. Aleksandra Kulawinek
3. Agata Wardega
4. Adam Wróbel
klasa III
1. Karolina Molka
2. Joanna Ciupa
3. Klaudia Nadarzycka
4. Marta Juszczak
5. Kamila Konopi2ska
Zespó Szkó w Rajsku
klasa VI
1. Wosiek Dominik
2. Janiak Fatima
3. Korbacz Agnieszka
4. Zabawa Katarzyna
5. Gaczy2ski Waldemar
6. Grzelaczyk Klaudia
7. Jeziorski Damian
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8. Glapa Ewelina
9. KaJmierczak Robert
10. Maciejewska Marta
11. Lasiecka Sandra
12. Perskawiec Przemys aw
13. Bach Micha
14. B aszczyk Mateusz
15. Nowak Mateusz
16. Paru3ak Natalia
17. Nwierek Natalia
klasa III
1. Nowicka Paulina
2. Krymarys Monika
3. Wojciechowski Piotr
4. Marczak Ewa
5. Fr tczak Tomasz
6. GwóJdJ Piotr
7. KaJmierczak Micha
Zespó Szkó w T okini Wielkiej
klasa VI
1. Bach Klaudia
2. Jach Katarzyna
3. Janiak Marcin
4. Klepanda Micha
5. Macke Adrianna
6. Majewska Karolina
7. Pwlak Micha
8. Pietrzak Agnieszka
9. Pilas Marcin
klasa III
1. Gibus Kinga
2. Janiak Agnieszka
3. Macke Hubert
4. Majewska Daria
5. Misiak Micha
6. Pilas Mateusz
7. Siero2ska Patrycja
8. Sidorowicz Agnieszka
9. Wilczy2ska Paulina
10. Witkowski Piotr
11. Wojtaszczyk Bartosz
Szko a Podstawowa w Cieni Drugiej
1. Szymon J drzejak
2. Dawid Molka
3. Marta Peja)

Jury konkursu po sprawdzeniu
zwyci zców. Laureatami zostali:

prac

wy oni o

w kategorii klas I:
I m Sylwia Marczak - Gimnazjum w Opatówku
II m Bart omiej WoJniak - Gimnazjum w Opatówku
III m Marcela Raszewska - Zespó Szkó w T okini
III m Mateusz Janik - Zespó Szkó w Rajsku
w kategorii klas II:
I m Monika Roma2czyk - Gimnazjum w Opatówku
II m Justyna Szmaja - Gimnazjum w Opatówku
III m Krzysztof Wojtaszczyk - Gimnazjum w Opatówku
w kategorii klas III:
I m Bartosz Wojtaszczyk - Zespó Szkó w T okini
II m Piotr GwóJdJ - Zespó Szkó w Rajsku
III m J drzej Chmara - Gimnazjum w Opatówku

Uroczyste wr czenie dyplomów i nagród odby o
si 30 maja podczas VI Festiwalu Nauki w Gimnazjum
w Opatówku.
Organizatorzy konkursu dzi kuj , Wójtowi
Gminy Opatówek p. Sebastianowi Ward ckiemu oraz
Radzie Rodziców Gimnazjum w Opatówku za zakup
nagród dla najlepszych matematyków. Dzi kujemy te3
pp. Jadwidze i Henrykowi Menclom za ufundowanie
s odkiego pocz stunku dla wszystkich uczestników
konkursu.
Organizatorzy V Gminnego
Konkursu Matematycznego

Kawiarenka Literacka
Uczniowie z Gimnazjum w Opatówku nie
zapomnieli o Dniu Matki wystawiaj c w szkolnej
Kawiarence Literackiej program poetycko-muzyczny
"O matce pie)2". Uroczysto)F, na któr zaproszono

Szko a Podstawowa w Sierzchowie
1. Nowakowski Kamil
**********
GIMNAZJUM W OPATÓWKU
Gminny Konkurs Matematyczny
14 maja 2008r. w Gimnazjum w Opatówku ju3
po raz pi ty odby si Gminny Konkurs Matematyczny,
nad którym honorowy patronat sprawuje Wójt Gminy
Opatówek. Organizatorami konkursu s nauczyciele
matematyki: p. Urszula Jasku a, p. Magdalena Sorbian,
p. Barbara Wrze)niewska, p. Dariusz Michalak,
p. El3bieta Wojciechowska. W rywalizacji wzi o udzia
46. gimnazjalistów z: Rajska, Che mc, T okini Wielkiej
i Opatówka. Konkurs rozgrywany by w trzech
kategoriach wiekowych. Uczniowie klas I, II, III,
rozwi zywali przygotowane dla nich zestawy zada2.
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mamy gimnazjalistów, w adze samorz dowe i przyjació
szko y odby a si 28 maja br. M odzie3, pod kierunkiem
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opiekunek - ko a teatralnego Izabelli Bugajnej i chóru
Anny Nowackiej, przygotowa a program o matkach i dla
matek. W pi knych wierszach i piosenkach zabrzmia y
s owa wdzi czno)ci za matczyne po)wi cenie, trosk
i mi o)F. Dzi ki darczy2com pp. Jadwidze i Henrykowi
Menclom, którym sk adamy serdeczne podzi kowanie,
zaproszonych
go)ci
szko a
podj a
s odkim
pocz stunkiem.
Opiekunka i cz onkowie ko a teatralnego

Wybór patrona szko y
Nasze Gimnazjum w Opatówku istnieje od
1999r., a 14 maja 2006r. odby o si uroczyste oddanie
do u3ytku nowego budynku. Od roku 2007 spo eczno)F
szkolna pod przewodnictwem samorz du uczniowskiego
podj a dzia ania zmierzaj ce do wyboru patrona szko y.

Po og oszeniu akcji, w szkole i )rodowisku
lokalnym, uczniowie, nauczyciele i rodzice rozpocz li
poszukiwania postaci, która by aby wzorem godnym do
na)ladowania, a swoim 3yciem prezentowa aby warto)ci
istotne dla wychowania m odego pokolenia. Najcz )ciej
przedstawiane
propozycje
to:
Jan
Pawe
II,
K.K. Baczy2ski, J. Pi sudski, M. Kopernik, K. Górski,
ks. J. Twardowski, Polscy Olimpijczycy, Polscy Nobli)ci,
Agaton i Stefan Gillerowie.
Zgodnie z regulaminem wyboru patrona,
27 lutego tego roku zebra si specjalny zespó
przedstawicieli rodziców, rady pedagogicznej, dyrekcji
szko y i uczniów, którzy po d ugiej dyskusji i dog bnej
analizie przedstawionych postaci zdecydowa wybraF
2 bezpo)rednie kandydatury: Agatona i Stefana Gillerów
oraz Polskich Noblistów. Od marca do pocz tku maja
uczniowie w ró3ny sposób dok adnie poznawali prace
i dzia alno)F kandydatów. 14 maja br. odby y si
bezpo)rednie, tajne, równe wybory patrona. Mogli
w nich wzi F udzia wszyscy uczniowie i nauczyciele
szko y. Agaton i Stefan Gillerowie otrzymali 227 g osów,
Polscy Nobli)ci 61, oddano te3 5 g osów niewa3nych.
Znacz c
przewag
g osów spo eczno)F
szkolna zdecydowa a, 3e patronem gimnazjum zostan
wielcy zas u3enia dla Opatówka bracia - Agaton i Stefan
Gillerowie.
Dyrektor Gimnazjum w Opatówku
Jolanta Pokojowa

Zako8czenie roku szkolnego
Dnia 19 czerwca 2008 r. w Gimnazjum
w Opatówku odby o si uroczyste po3egnanie 104
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tegorocznych absolwentów. Uroczysto)F rozpocz a si
w ko)ciele msz )w., nast pnie uczniowie udali si do
szko y, gdzie odby o si uroczyste rozdanie )wiadectw,
wyró3nie2, nagród i podzi kowa2. W uroczysto)ci wzi li
udzia : sekretarz gminy Opatówek p. Krzysztof Dziedzic,
wiceprzewodnicz cy Rady Gminy p. Pawe B kowski,
dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej p. Jadwiga
Milu)ka - Stasiak, dyrektor Muzeum Historii Przemys u
p. Jerzy Marciniak, przewodnicz ca Rady Rodziców
p. Magdalena K ysz i wiceprzewodnicz ca p. Barbara
Michalak, nauczyciele i rodzice.
Mi ym akcentem spotkania by o wr czenie przez
przedstawicieli organu prowadz cego szko
nagród
Wójta Gminy Opatówek Sebastiana Ward ckiego,
najlepszym tegorocznym absolwentom.
Nagrody te otrzymali: Martyna J drzejak, Amanda
KaJmierczak, Krzysztof Pawlaczyk, Santana Sowa
Katarzyna Wojciechowska oraz Damian Pietrasiak za
znacz ce sukcesy sportowe.
Uczniowie, którzy w czasie trzyletniego pobytu
w gimnazjum uzyskali )redni ocen co najmniej 4,8
a ich zachowanie nie budzi o zastrze3e2, zostali
uhonorowani laurem "Z otego Absolwenta”.
Klasa 3a
- Amanda KaJmierczak
- Tomasz Zimny
- Magdalena Mosi2ska
- Ewa Machelak
- Kamil Dziedzic
Klasa 3b
- Krzysztof Pawlaczyk
- Micha Góral
- Przemek Cichy
- Karolina Tylczy2ska
Klasa 3c
- Santana Sowa
- Joanna Kasprzak
- Mateusz Zuska
Klasa 3d
- Martyna J drzejak
- Martyna Juszczak
- Alicja Pracowita
- J drzej Chmara
- Patrycja Ka u3na
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Klasa 3e
- Katarzyna Wojciechowska
- Klaudia K pa
- Katarzyna Matysiak
- Katarzyna Charsche
Dyrektor Gimnazjum w Opatówku
Jolanta Pokojowa

**********

równie3 ze szko y w Opatówku. Jury przyzna o równie3
wyró3nienia dla Weroniki Matysiak ze szko y
w Che mcach, Anastazji JaJwiec ze szko y w Opatówku
oraz Eweliny Ja)kiewicz ze szko y w Cieni Drugiej.
laureatom serdecznie gratulujemy! Organizatorami
konkursu by y panie: Sylwia B kowska i Renata
Albrecht.
Dyrektor Szko y Podstawowej w Opatówku
Henryka WoKniak

**********

SZKO.A PODSTAWOWA W OPATÓWKU
Konkurs im. Teresy Ocieszko
24 maja odby si w Koninie fina II Konkursu
Artystycznego im. Teresy Ocieszko. Konkurs, który
zorganizowany zosta pod honorowym patronatem
Arcybiskupa Henryka Muszy2skiego - metropolity
gnieJnie2skiego oraz Biskupa Wies awa Meringa ordynariusza w oc awskiego, nosi tytu : "Bo3e, który
nam da e) ziemi jak3e pi kn ".
Konkurs adresowany by do dzieci z przedszkoli,
uczniów szkó podstawowych oraz m odzie3y ze szkó
gimnazjalnych. Zasi giem swym obj 8 archidiecezji
polskich oraz miasto Rzym i Wilno.
Przedmiotem konkursu
by o wykonanie pracy
plastycznej,
literackiej
lub fotograficznej. Grupa
21 uczniów z klas I - VI
ze Szko y Podstawowej
im. Janusza Kusoci2skiego w Opatówku,
pod opiek p. Bo3eny
Wywijas, przyst pi a do
zmaga2 konkursowych.
Najm odsi uczniowie wykonali barwne prace
plastyczne, jednak wi kszo)F
postawi a
na
ciekaw
fotografi .
Uczennica klasy V a Sandra Salamon podj a si najtrudniejszego
zadania, a mianowicie
napisania 10-cio stronicowej pracy literackiej. Jak si
póJniej okaza o, trud ten nie by daremny. Sandra zaj a
I miejsce w tej kategorii dla )redniej grupy wiekowej.
Podczas uroczystego fina u w Koninie zosta a
nagrodzona dyplomem pami tkowym oraz zestawem
pi knych ksi 3ek i albumów.
Serdecznie gratulujemy wysokiego poziomu pracy
i 3yczymy powodzenia w innych konkursach.
Bo7ena Wywijas

Konkurs recytatorski
21 maja br. w Szkole Podstawowej w Opatówku
odby si Konkurs Recytatorski dla dzieci z oddzia ów
przedszkolnych szkó podstawowych. Jury w sk adzie:
Barbara Sulwi2ska - przedstawicielka Gminnej Biblioteki
Publicznej, Marta Zió kowska - nauczycielka j zyka
polskiego, Pawe Nawrocki - Kierownik Posterunku
Policji, po wys uchaniu wszystkich dzieci, przyzna o
nast puj ce miejsca: I miejsce Martyna Dziedzic ze
szko y w Sierzchowie, II miejsce Grzegorz Mazurowski
ze szko y w Opatówku, III miejsce Gabriela Michalak
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ZESPÓ. SZKÓ. W CHE.MCACH
Dzie8 patrona

20 maja uczniowie Zespo u Szkó im. Jana
Paw a II w Che mcach obchodzili Dzie2 Patrona.
Uroczysto)ci rozpocz to od z o3enia kwiatów i zapalenia
zniczy pod tablic pami tkow . Zaproszeni go)cie,
a w)ród nich wiceprzewodnicz cy Rady Gminy
Opatówek p. Stanis aw Ku) oraz ksi dz kanonik Józef
Kwiatkowski proboszcz parafii NMP w Che mcach, wzi li
udzia w akademii, która prezentowa a Jana Paw a II
jako niezwyk ego Pielgrzyma. Po cz )ci oficjalnej odby y
si konkursy, które jak zawsze cieszy y si wielk
popularno)ci , zarówno w)ród dzieci jak i doros ych.
Ostatnim akcentem obchodów Dnia Patrona
by a uroczysta msza )w. odprawiona za dusz Papie3a
Polaka, w której wzi li udzia zaproszeni go)cie, rodzice,
nauczyciele i ca a spo eczno)F uczniowska.
Dyrektor Zespo u Szkó im. Jana Paw a II w Che mcach
Tomasz Mikucki

Festyn rodzinny przy OSP w Che mcach
11 maja 2008 roku na boisku przy sali OSP
w Che mcach odby si festyn rodzinny. W programie
spotkania by y min. loteria fantowa, zje3d3alnia "Gigant",
konkursy rodzinne, przeja3d3ki kucykiem, wyst p
orkiestry OSP w Che mcach oraz zespo u tanecznego,
pokaz przyk adowej akcji ratowniczej ofiar z wypadku
samochodowego
przeprowadzony
przez
Sekcj
Ratownictwa Medycznego OSP w Sulis awicach. Nie
zbrak o te3 smako yków kulinarnych przygotowanych
przez rodziców uczniów. Wspania a pogoda i humory
dopisywa y wszystkim uczestnikom festynu.
Na zako2czenie odby a si zabawa taneczna przy
muzyce zespo u SMD.
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plastycznym "Pozosta e) z nami na zawsze, Ojcze
Nwi ty". Nagrodzonych uczniów przygotowywa a
p. Damiana Rutkowska.
Wyró3nieni uczestnicy, wraz ze swoimi
opiekunami, wzi li udzia w uroczystym podsumowaniu
konkursu, które odby o si 3 czerwca w Wy3szym
Seminarium Duchownym w Kaliszu. Wszystkim uczniom
oraz nauczycielom, którzy wzi li udzia w konkursie
serdecznie dzi kuj i gratuluj .
Dyrektor Zespo u Szkó im. Jana Paw a II w Che mcach
Tomasz Mikucki

G ówne nagrody ufundowali: Wójt Gminy
Opatówek Sebastian Ward cki, Sk ad Budowlany
"Chata", A. Wieli2ski, J. Kotala, A.A. Sobczak,
L. S opie2, R. Opieli2ski, S. Raszewski. Organizatorami
imprezy by a rada rodziców pod kierunkiem pani
K. Jab o2skiej, dyrektor szko y T. Mikucki i nauczyciele
Zespo u Szkó im. Jana Paw a II w Che mcach.
Organizatorzy gor co dzi kuj wszystkim sponsorom,
osobom prywatnym, firmom i instytucjom, które tak
licznie wspomog y t imprez . Dochód z festynu
zostanie przeznaczony na potrzeby szko y.
Dyrektor Zespo u Szkó im. Jana Paw a II w Che mcach
Tomasz Mikucki

Konkurs z okazji 11-rocznicy wizyty Jana Paw a II
w Kaliszu oraz XXX-lecia pontyfikatu
"Wy jeste)cie moj nadziej "
Pod takim has em uczniowie Szko y Podstawowej
w Zespole Szkó im. Jana Paw a II w Che mcach
przyst pili do I edycji konkursu z okazji 11-rocznicy
wizyty Jana Paw a II w Kaliszu oraz XXX - lecia
pontyfikatu.

Organizatorem
konkursu
by a
Szko a
Podstawowa nr 2 w Kaliszu oraz Wydzia Nadzoru
Pedagogicznego w Kaliszu Kuratorium O)wiaty
w Poznaniu. M odzie3 naszej szko y wzi a udzia we
wszystkich jego kategoriach: literackiej, plastycznej
i muzycznej. Efektem zmaga2 by o III miejsce
Aleksandry Kulawinek (uczennicy klasy VI) w konkursie
literackim "Pisz do Ciebie, Ojcze" oraz wyró3nienie dla
Patryka Stachurskiego (ucznia klasy IV) w konkursie
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Mali arty ci z Che mc
Aleksandra Tu acz - uczennica klasy II Szko y
Podstawowej w Zespole Szkó im. Jana Paw a II
w Che mcach zdoby a wyró3nienie w XV edycji konkursu
plastycznego "Legendy Krakowskie" organizowanego
przez Klub Kultury "Wola" w Krakowie. Do udzia u
w konkursie zaproszono dzieci z ca ej Polski. Praca
zosta a wykonana podczas zaj F kó ka plastycznego dla
klas najm odszych, których opiekunem jest p. Karolina
Gramza. Gratulujemy!
Dyrektor Zespo u Szkó im. Jana Paw a II w Che mcach
Tomasz Mikucki

**********
ZESPÓ. SZKÓ. W RAJSKU
Festyn rodzinny
W dniu 01.06. 2008r. na boisku przy Zespole
Szkó w Rajsku, pod patronatem Rady Rodziców odby
si II Festyn Rodzinny. Licznie przybyli go)cie: pose na
Sejm RP Witold Sitarz, przedstawiciel pos a na Sejm RP
Leszka Aleksandrzaka - Andrzej Górski, radna Sejmiku
Wojewódzkiego Barbara Nowak, radni powiatu
kaliskiego: Mieczys aw Quczak, Józef Wanga, Wójt
Gminy Opatówek Sebastian Ward cki, Sekretarz Gminy
Krzysztof Dziedzic, Przewodnicz cy Rady Gminy
Andrzej
Michalski,
proboszcz
parafii
Rajsko
ks. Grzegorz Kamzol, dyrektorzy szkó gminy Opatówek,
Rada So ecka, KGW i Zarz d OSP Rajsko. Mieli oni
okazj obejrzeF z nami bogaty program artystyczny,
który rozpocz
si koncertem orkiestry d tej OSP
w Rajsku. Nast pnie na scenie zaprezentowa si
Zespó Ludowy KoJminianki z KoJminka. Dzieci ze
szko y w Rajsku wyst pi y w programie artystycznym
z okazji Dnia Mamy i Taty, który przygotowa y panie:
Józefa i Ma gorzata Burdelak przy pomocy p. Ewy
Wieczorek. W rol konferansjera wcieli si p. Damian
Pyrek. Kolejnym punktem programu by pokaz talentów.
Na zako2czenie, z mini-recitalem wyst pi a absolwentka
tutejszego gimnazjum Sylwia G siorowska. Po cz )ci
artystycznej nast pi szereg konkurencji sportowych,
nad którymi opiek sprawowali nauczyciele. By y m.in.
rzuty do kosza, biegi sztafetowe, 3onglerka pi k no3n ,
ergometr wio)larski i przeci ganie liny. Du3ym
zainteresowaniem cieszy si mecz pi ki no3nej synowie
- ojcowie, który drugi rok z rz du wygrali rodzice.
Na wszystkich zwyci zców czeka y dyplomy i s odkie
nagrody.
Na festynie, ku uciesze wszystkich obecnych, zjawili si
harleyowcy na swoich motorach.
Ogromnym powodzeniem cieszy a si tak3e
loteria fantowa, gdzie czeka y cenne nagrody: ekspres
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ro)lina z Amazonki - Viktoria Amazonica, której li)cie
dochodz do 2 m szeroko)ci. Zachwycali)my si
równie3
pi knie
kwitn cymi
storczykami
oraz
malowniczymi sadzawkami, w których p ywa y czerwone
karasie i bia oczerwone karpie. W Palmiarni uczniowie
mieli równie3 okazj zobaczyF i poznaF ró3ne gatunki
p azów, gadów, ptaków, a tak3e niezwyk e okazy ryb.
Pomimo pi kna naszej rodzimej przyrody, Palmiarnia
zachwyca a uczniów sw
odmienno)ci , pobudzi a
wyobraJni i przenios a nas na chwil do krajów
dalekich i nieznanych.

do kawy, odtwarzacz dvd i rower. Mo3na te3 by o kupiF
ciekawe i oryginalne prace plastyczne wykonane przez
uczniów, pojeJdziF bryczk oraz zdrowo i smacznie
zje)F. Wszystkie kulinarne specja y przygotowali
rodzice. By bigos, kie baski z grilla, wiejski chleb ze
smalcem, kiszone ogórki i pyszne ciasta.
Na imprezie wyst pi nieodp atnie zespó
Premium z o3ony z absolwentów szko y podstawowej
w Rajsku. W organizacji festynu bra o udzia wielu
rodziców, którym nale3 si ogromne podzi kowania za
po)wi cony czas, prac i zaanga3owanie. Festyn,
podobnie jak ten zesz oroczny, okaza si bardzo udany,
a dochód przeznaczony zostanie na potrzeby szko y.
Sk adamy te3 podzi kowania sponsorom, którzy
przyczynili si do zorganizowania imprezy: Marsza ek
Województwa Wielkopolskiego; Wielkopolska Agencja
Rozwoju Przedsi biorczo)ci; Powszechny Zak ad
Ubezpiecze2 w Kaliszu; Fabryka Firanek i Koronek
"HAFT" w Kaliszu; Hurtownia Papiernicza "PAPEX";
Ksi garnia i Hurtownia Taniej Ksi 3ki Tuliszków; Apteka
"Eskulap"; Sklep Spo3ywczy "Malwex"; Rada So ecka
Wsi Rajsko, Ko o Gospody2 Wiejskich w Rajsku;
Ochotnicza Stra3 Po3arna w Rajsku; Gminna
Spó dzielnia w KoJminku; Kwiaciarnia "Gardena";
Centrum Rolnicze "AVENA"; Wytwórnia Pasz "Piast";
Firma "REMICO" KaJmierczak; PPH. "Admat" Nowe
Skalmierzyce; Kino "Apollo" w Kaliszu; Wytwórnia Pasz
"Neorol"; Firma "IMPROWEX" w Kaliszu; Okr gowa
Spó dzielnia Mleczarska w Kaliszu; Firma SAP
"RENOVATION" w Kaliszu; Zak ad Aktywno)ci
Zawodowej w Swobodzie; Wytwórnia Lizaków "KRIS";
p.
Józef
Miko ajczyk,
p.
Wojciech
Stasiak;
p. Jan Przybys awski, p. Maciej Tomczak.

Z Palmiarni udali)my si na spotkanie z ró3nymi
gatunkami zwierz t do pozna2skiego ZOO. Pobyt
w Palmiarni i ZOO dostarczy wielu mi ych wra3e2
i u)wiadomi uczniom, jak pi kny mo3e byF kontakt
z przyrod .
Dorota Okrasa

**********
ZESPÓ. SZKÓ. W T.OKINI WIELKIEJ
Dzie8 Europy
W pi tek 7 maja uczniowie Zespo u Szkó
w T okini Wielkiej, na weso o, choF z angielsk powag
uczcili )wi to zjednoczonej Europy. Nad ca o)ci

Dyrektor Zespo u Szkó w Rajsku
Honorata Wolniaczyk

Lekcja przyrody w Palmiarni
Uczniowie z Zespo u Szkó w Rajsku pojechali
na lekcj przyrody do Pozna2skiej Palmiarni. Lekcja
prowadzona by a przez botanika, który przybli3y
uczniom wiedz
na temat ro)linno)ci klimatu
)ródziemnomorskiego,
subtropikalnego,
tropiku,
sawann, pusty2 Ameryki i Afryki. Uczniowie mieli okazj
zobaczyF niezwyk e okazy ro)lin, takich jak: paproF
drzewiasta, drzewo kie basiane, drzewo cynamonowe,
bananowe, korkowe, krzewy kakaowca, kamy i wiele
innych. Niezwyk e wra3enie zrobi a na uczniach wodna
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czuwali cz onkowie klubu europejskiego Eurogwiazdy.
W)ród niebiesko-3ó tych balonów uczniowie klas O, I, II
i III szko y podstawowej odpowiadali na pytania
zwi zane z pa2stwami unii. W podsumowaniu gromkim
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chórem za)piewali, 3e "Europa da si lubiF". Zostali
nagrodzeni s odkimi upominkami.
Przed czwarto-, pi to- i szóstoklasistami oraz
gimnazjalistami klubowicze postawili nieco wy3ej
poprzeczk . Ich przedstawiciele sprawdzili swoj wiedz
o Europie w konkursach dotycz cych: zabytków,
ta2ców, kuchni. W grupie klas IV, V i VI pierwsze
miejsce zaj a klasa V w sk adzie Karolina Król i Ola
Raszewska. W gimnazjum pierwsze miejsce zaj Piotr
Witkowski i Bartosz Wojtaszczyk z klasy III. Cz onkowie
klubu europejskiego wszystkim uczestnikom gratuluj
wiedzy i poczucia humoru!
Opiekunowie klubu europejskiego
Agnieszka Madzia a i Marlena Pilarczyk

X Rajd Wiosenny
Harcerze i uczniowie z 14 szkó z terenu powiatu
kaliskiego wzi li udzia w X jubileuszowym Rajdzie
Wiosennym organizowanym przez dru3yn harcersk
i ko o ekologiczne przy Zespole Szkó w T okini Wielkiej.
Na trasie rajdu uczestnicy musieli pokonaF punkty
sprawno)ciowe z wiedzy o olimpizmie oraz ekologiczne
"Czas na metal". Rajd zako2czy si w lesie "Pod
Grzybkiem" na S onecznej. Uczestnicy otrzymali tam
puchary i nagrody ufundowane przez Starost
Kaliskiego p. Krzysztofa Nosala i Wójta Gminy
Opatówek p. Sebastiana Ward ckiego, którzy pe nili
honorowy patronat nad jubileuszow edycj rajdu.

SZKO.A PODSTAWOWA W CIENI DRUGIEJ
Festyn rodzinny
Niedziela 15 czerwca 2008 roku by a w Cieni
Drugiej okazj do wspólnej zabawy dla ca ych rodzin na
kolejnym IX Festynie Familijnym. Go)Fmi festynu byli:
Wójt Gminy Opatówek p. Sebastian Ward cki, Sekretarz
Gminy p. Krzysztof Dziedzic, Proboszcz parafii
Naj)wi tszego Serca Pana Jezusa Ksi dz Pra at
dr W adys aw Czamara, Radni Gminy Opatówek,
dyrektorzy szkó gminy Opatówek, ksi 3a wikariusze.
Program imprezy obejmowa wiele atrakcji w tym
konkursy dla dzieci i doros ych z ciekawymi nagrodami,
loteri fantow , konkurencje zr czno)ciowe. Uczestnicy
wspólnej zabawy mogli tak3e skorzystaF z przeja3d3ki
kucykiem, porozmawiaF z dietetykiem, b dJ obejrzeF
swoje portrety w wersji karykatury. Tradycj festynów
w Cieni Drugiej s mecze. Tym razem w rozgrywkach
w "dwa ognie", z paniami zmierzyli si panowie.
W dru3ynie panów zagrali m.in. nasi go)cie: Wójt Gminy
Opatówek, Sekretarz Gminy Opatówek oraz radni gminy
i rodzice. W rol komentatora sportowego, z du3ym
sukcesem, wcieli si ksi dz Rafa Kowalski. Mecz
cieszy si ogromnym zainteresowaniem i dostarczy
wielu niezapomnianych wra3e2. Imprez uatrakcyjni
wyst p aktora kaliskiego teatru i pokaz ta2ca
towarzyskiego.

W X rajdzie w kwalifikacji ogólnej:
I miejsce zaj a dru3yna harcerska ze szko y z Radliczyc
z dru3ynow dh El3biet Paku
II miejsce zaj a dru3yna harcerska ze szko y
z Dzierzbina z dru3ynow dh Barbar Durkiewicz
III miejsce zaj a dru3yna harcerska ze szko y ze
Szczytnik z dru3ynow dh Józef Przepiórk
W konkursie ekologicznym:
I miejsce zaj a dru3yna ze Szczytnik
II miejsce zaj a dru3yna z Dzierzbina
III miejsce zaj a dru3yna ze Skarszewa
W konkursie sportowym:
I miejsce dru3yna z Radliczyc
II miejsce dru3yna z Iwanowic
III miejsce dru3yna z gimnazjum z KoJminka
Na koniec wszyscy zajadali si wspania
grochówk
przygotowan
przez OSP Opatówek
i pieczonymi kie baskami. Organizatorki rajdu dh Jolanta
Marciniak i p. Anna Macke sk adaj
serdeczne
podzi kowania Dyrektor ZS w T okini Wielkiej p. Teresie
Kobierskiej, pp. U.Z. Rychterom, Firmie ASO w T okini
Ko)cielnej, komendantowi Hufca powiatu kaliskiego dh
hm Tomaszowi Brodziakowi, Radzie Rodziców, OSP
Opatówek na czele z prezesem dh Krzysztofem
Karolewskim i naczelnikiem dh Mariuszem Ma oburskim,
nauczycielom szko y w T okini, nauczycielom szkó ,
które uczestniczy y w rajdzie oraz le)niczemu
p. Zenonowi Kami2skiemu. Do zobaczenia w przysz ym
roku. Z harcerskim pozdrowieniem "Czuwaj!"
Dyrektor Zespo u Szkó w T okini Wielkiej
Teresa Kobierska

**********
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W trakcie festynu odby a si akcja poboru krwi,
przeprowadzona przez Zarz d Rejonowy PCK
w Kaliszu, która propagowa a ide
honorowego
oddawania krwi. Jak zwykle, wiele emocji towarzyszy o
losowaniu g ównych nagród. Na festynie mo3na by o
bowiem wygraF: wie3
hi-fi, kosiark
ogrodow ,
kuchenk mikrofalow , odtwarzacz dvd. Zorganizowanie
imprezy by o mo3liwe dzi ki wspólnemu zaanga3owaniu
ca ej spo eczno)ci szkolnej. Atrakcyjne nagrody
zapewni o wsparcie wielu sponsorów:
- Wójt Gminy Opatówek
- Cegielnia Cienia I
- Centrum Rolno - Ogrodnicze pp. Chojnackich
- Zak ad Cukierniczy Jadwigi Mencel
- Firma Rolmond - hurtownia budowlana
- Sklep pp. K yszów
- Mieszka2cy Cieni Drugiej, Porwit, Micha owa
Trzeciego, Micha owa Czwartego
- Firma Mayger, pp. M.J. Przybys awskich
z Opatówka
- P.P.H.U. "KRIS" Krystyna Olczak, Opatówek
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- IVO Plast - Sp. z o.o. Opatówek
- Dariusz Ja)kiewicz - radny gminy
- Firma COPY SERVICE z Kalisza
- Okr gowa Spó dzielnia Mleczarska w Kaliszu
- Firma KAJA - Producent Mebli, Kalisz
- Nestle Oddzia w Kaliszu
- Firma MAWI
- Wydawnictwo Nowa Era
- Wydawnictwo WSIP
- Towarzystwo Ubezpieczeniowe Cigma STU
- PZU
- Firma Tupper Ware
- Firma EMU
- Firma Orange
Bardzo serdecznie dzi kujemy wszystkim, którzy okazali
zrozumienie i swoj hojno)ci przyczynili si do
wzbogacenia naszej imprezy.

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej
W Szkole Podstawowej w Cieni Drugiej dzia a
Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Centrum

Dyrektor Szko y Podstawowej w Cieni Drugiej
Olga WoKniak

II Mistrzostwa Gminy Opatówek w Scrabble
W Szkole Podstawowej w Cieni Drugiej
29 kwietnia odby y si II Mistrzostwa Gminy Opatówek
w Scrabble. Do udzia u w zorganizowanym przez pani

wyposa3one jest w urz dzenie wielofunkcyjne do
drukowania i skanowania dokumentów, cztery
nowoczesne komputery, posiada tak3e sta e
cze
internetowe, a komputery wyposa3one s w program
blokuj cy niepo3 dane i szkodliwe dla m odego
u3ytkownika tre)ci. ICIM zosta o sfinansowane ze
)rodków Europejskiego Funduszu Spo ecznego EFS.
Znajduje si ono w pracowni zaadaptowanej na potrzeby
biblioteki i czytelni szkolnej. W tym celu pracowni
wyposa3ono w nowe awki, biurka, krzes a, szafy
niezb dne do przechowywania ksi 3ek oraz kolorowe
rolety w oknach.
Dyrektor Szko y Podstawowej w Cieni Drugiej
Olga WoKniak

Agnieszk Nieborak konkursie, zg osi y si cztery szko y
podstawowe z terenu naszej gminy. Miejsce I zaj y
uczennice Szko y Podstawowej przy Zespole Szkó
im. Jana Paw a II w Che mcach - Patrycja Kaczmarek
i Kinga Nlesicka, miejsce II wywalczy y Adrianna
Bardowska i Joanna Bia ek ze Szko y Podstawowej
w Sierzchowie. Uczniowie Robert KaJmierczak
i Dominik Wosiek reprezentuj cy Szko Podstawow
przy Zespole Szkó w Rajsku zdobyli miejsce III,
natomiast Marcin M ynek i Dawid Krupczy2ski ze Szko y
Podstawowej w Cieni Drugiej zaj li miejsce IV.

Konkurs "Matematyczny Czar Par"
W dniu 29 maja w Szkole Podstawowej w Cieni
Drugiej odby si V Gminny Konkurs "Matematyczny
Czar Par" przeznaczony dla uczniów klas III i IV szko y
podstawowej. Jego organizatorkami by y nauczycielki
Katarzyna Wojtaszek i Beata Pietrowska. W matematycznych zmaganiach wzi o udzia 26 uczniów z terenu
gminy Opatówek. Ka3d
ze szkó reprezentowa a
najlepsza dla danego rocznika "para matematyczna".
Uczestnicy próbowali swych si w kilku konkurencjach:
krzy3ówka z has em, zadanie tekstowe, domino, zagadki
logiczne. Uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody,
a zwyci zcami zostali:

Wszyscy uczestnicy otrzymali pami tkowe
dyplomy i nagrody. Przygotowano dla nich tak3e s odki
pocz stunek.
Swoj
obecno)ci
zaszczyci a
organizatorów i uczestników mistrzostw pani Barbara
Nowak - doradca metodyczny j zyka polskiego.
Dzi kujemy pani Wies awie Giercarz, pani
Damianie Rutkowskiej i pani El3biecie Wosiek za
przygotowanie uczniów do udzia u, w ciesz cym si
coraz wi kszym zainteresowaniem, konkursie.
Dyrektor Szko y Podstawowej w Cieni Drugiej
Olga WoKniak

Wiadomo ci Gminne
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Kategoria klas IV:
I miejsce uczniowie ze Szko y Podstawowej w Opatówku
Martyna Ko odziejczyk i Anna Przyjazna
II miejsce uczniowie ze Szko y Podstawowej w Cieni
Drugiej Klaudia Napiera a i Micha Chojnacki
III miejsce uczniowie ze Szko y Podstawowej
w Sierzchowie Joanna Bia ek i Dominika Szymczak
Kategoria klas III
I miejsce uczniowie ze Szko y Podstawowej w Opatówku
Mateusz Trzeciak i Bartosz Napad ek
II miejsce uczniowie ze Szko y Podstawowej
w Opatówku Aleksandra Mazurowska i Micha Rybka
III miejsce uczniowie z Zespo u Szkó w T okini Wielkiej
Dawid Wyborny i Kamil Misiak
Po zako2czeniu konkursu na dzieci czeka s odki
pocz stunek
ufundowany
przez
pp.
Menclów.
Serdecznie dzi kujemy sponsorom za wsparcie
organizowanej przez nas imprezy, dzi ki której mo3emy
rozwijaF matematyczne zainteresowania uczniów,
a tak3e proponowaF interesuj ce formy sp dzania czasu
wolnego.
Dyrektor Szko y Podstawowej w Cieni Drugiej
Olga WoKniak

Obchody Dnia Ziemi
Dnia 30.04.2008r. w Szkole Podstawowej
w Cieni Drugiej odby y si obchody Dnia Ziemi. Ich
tradycj jest przygotowanie inscenizacji z przes aniem

ekologicznym. Tytu tegorocznej inscenizacji brzmia :
"Jak uczyli)my Jasia szanowaF przyrod ". Cz )ci tego
przedstawienia
by a
prezentacja
multimedialna
zawieraj ca zdj cia wykonane przez dzieci, a ukazuj ce
zarówno pi kno przyrody, jak i brzydot
dzikich
wysypisk )mieci w najbli3szej okolicy. Prezentacja ta
dokumentowa a te3 dzia ania edukacyjne szko y
zwi zane
z ochron
)rodowiska. Tego dnia
podsumowano tak3e kolejn edycj szkolnej akcji
ekologicznej
organizowanej
przez
O)rodek
Doskonalenia Nauczycieli i Zwi zek Komunalny Gmin
"Czyste Miasto, Czysta Gmina".
W tym roku odbywa a si ona pod has em "Czas
na metal". W jej ramach zorganizowano wystaw
dzieci cych prac wykonanych z aluminiowych puszek.
Na uroczysto)ci obecny by Sekretarz Gminy Krzysztof
Dziedzic oraz, od lat wspó pracuj cy ze szko , stra3nik
lasu p. Jaros aw Ma olepszy.
Dyrektor Szko y Podstawowej w Cieni Drugiej
Olga WoKniak
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Spotkanie z poetE
12 maja w Szkole Podstawowej w Cieni Drugiej
odby o si spotkanie z pochodz cym z Opatówka
literatem panem Janem Grossem. Poeta przybli3y
dzieciom tajniki swej pracy, zaprezentowa równie3 kilka
swych utworów zwi zanych tematycznie ze zwierz tami,
sportem i szko , czyli tym, co dzieciom jest bliskie.
Pe ne humoru spotkanie uda o si zorganizowaF dzi ki
3yczliwo)ci dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Braci Gillerów w Opatówku p. Jadwigi Milu)kiej Stasiak.
Dyrektor Szko y Podstawowej w Cieni Drugiej
Olga WoKniak

Prezentacje teatrzyków lalkowych
10 czerwca br., podczas V Prezentacji
Teatrzyków Lalkowych w Szkole Podstawowej w Cieni
Drugiej, wyst pi y teatrzyki z Publicznego Przedszkola w
Opatówku, Szko y Podstawowej w Sierzchowie i Szko y
Podstawowej w Cieni Drugiej. Spotkania te s okazj do
wymiany do)wiadcze2 i wspólnej zabawy dla m odych
aktorów. Sprzyjaj te3 pog bianiu wspó pracy mi dzy
nauczycielami, opiekunami zespo ów teatralnych. W tym
roku prezentacje zaowocowa y wizyt uczniów ze Szko y
Podstawowej w Cieni Drugiej w Publicznym Przedszkolu
w Opatówku. Wychowankowie przedszkola z du3
rado)ci
przyj li
swoich
starszych
kolegów.

Zainteresowanie tak
form
dzia alno)ci dzieci cej
sprawia, 3e niew tpliwie nale3y kontynuowaF takie
dzia ania w przysz o)ci.
Dyrektor Szko y Podstawowej w Cieni Drugiej
Olga WoKniak

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

OG)OSZENIA
Wójt Gminy Opatówek zaprasza do nieodp atnego korzystania ze
szkolnego boiska zewn;trznego pokrytego sztuczn traw przy
Szkole Podstawowej w Opatówku, ul. Szkolna 3 przez m odzie3
szkoln i studenck . Boisko b dzie udost pniane codziennie oprócz
sobót i niedziel od 23 czerwca do 29 sierpnia 2008 r. od
poniedzia ku do piEtku w godz. 1000 - 2000.
Warunkiem korzystania z boiska jest posiadanie aktualnej legitymacji
szkolnej lub studenckiej oraz obuwia sportowego.
Boisko mo3na wykorzystaF do gier w pi k no3n , siatkow i r czn
oraz do gry w tenisa ziemnego.
Osoby zainteresowane mog kontaktowaF si z pracownikiem obs ugi
hali sportowej w Opatówku telefonicznie pod nr (0-62) 76-18-553.
Wójt Gminy Opatówek
/-/ Sebastian Ward;cki
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Wnioski o oszacowanie szkód z tytu u suszy
Urz d Gminy w Opatówku informuje na podstawie pisma
Wielkopolskiego Urz du Wojewódzkiego w Poznaniu SR.VII-2.52216/08 z dnia 26.06.2008 r., 3e na terenie województwa wielkopolskiego
stwierdzono zagro3enie wyst pienia suszy rolniczej. Skutki suszy
widoczne s w uprawach zbó3 jarych i ozimych, truskawek, rzepaku
i rzepiku, ziemniaków, buraków cukrowych, chmielu, tytoniu, warzyw
gruntowych i ro)lin str czkowych.
Producenci rolni mog
sk adaF w urz dach gmin wnioski
o oszacowanie powsta ych szkód. Wysoko)F szkód ustalaj Zespo y
Komisji powo anej zarz dzeniem Nr 88/07 Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 1 czerwca 2007 r. w sprawie powo ania Komisji do szacowania
zakresu wysoko)ci szkód w gospodarstwach rolnych i dzia ach
specjalnych produkcji rolnej znajduj cych si
na obszarach
dotkni tych kl sk
suszy, gradobicia, nadmiernych opadów
atmosferycznych, wymarzni cia, powodzi, huraganu, po3aru
spowodowanego wy adowaniem atmosferycznym lub osuwisk ziemi.
Sporz dzone protoko y okre)laj ce wysoko)F strat stanowiF b d
podstaw do zbiorczego oszacowania strat na terenie województwa
wielkopolskiego i wyst pienia Wojewody Wielkopolskiego z wnioskiem
do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wyra3enie zgody na
uruchomienie preferencyjnej linii kredytowej na wznowienie produkcji
rolnej. Protoko y mog byF równie3 niezb dne do ubiegania si przez
poszkodowanych rolników o ró3ne formy pomocy, mi dzy innymi ulgi,
zwolnienia i odroczenia w op acie sk adek KRUS, obni3enia lub
roz o3enia przez Agencj Nieruchomo)ci Rolnych p atno)ci czynszów
dzier3awnych, a tak3e w ewentualnej pomocy spo ecznej.
W zwi zku z powy3szym zainteresowani rolnicy mog sk adaF wnioski
o wyszacowanie strat w Urz dzie Gminy w Opatówku w pokoju nr 3
w godzinach pracy urz du w terminie do 18 lipca 2008r. Druk wniosku
dost pny jest u so tysa, na stronie internetowej Gminy Opatówek
www.bip.opatowek.pl i w Urz dzie Gminy w Opatówku pokój nr 3.
**********
Gminny O)rodek Pomocy Spo ecznej w Opatówku informuje, 3e
w dniach od 20.06.2008r. do 31.08.2008r. Nwietlica Nrodowiskowa
SQONECZKO w Opatówku przy ul. Poprzecznej 2, czynna jest w
godzinach od 800 do 1600. Zaj cia dydaktyczno - rekreacyjne dla dzieci
realizowane b d w godz. od 1100 do 1500.
**********
Gminny O)rodek Pomocy Spo ecznej w Opatówku informuje, 3e
posiada wózki rehabilitacyjne - balkoniki dla osób chorych,
niepe nosprawnych maj cych trudno)ci z poruszaniem si . Osoby
zainteresowane prosimy o kontakt pod nr tel. (0-62) 76-18-425, (0-62)
76-18-143 lub osobisty, pokój nr 5-6 przyziemie Urz du Gminy
w Opatówku.
**********
Gminna
Komisja
Rozwi zywania
Problemów
Alkoholowych
w Opatówku informuje, 3e posiedzenia komisji w II pó roczu 2008 roku
odbywaF si b d dnia 20-tego ka3dego miesi ca. W przypadku
wyst pienia dnia wolnego od pracy, posiedzenie komisji odb dzie si
w poprzedzaj cy pi tek.
Osoby dotkni te chorob alkoholow i ich rodziny oraz wszyscy
zainteresowani problemem uzale3nienia mog zg aszaF si na
posiedzenie komisji w godz. od 1630 do 1730 - Urz d Gminy
w Opatówku sala posiedze2 I pi tro.
GKRPA w Opatówku
**********
Gminny O)rodek Kultury w Opatówku informuje, 3e w dniach
30 sierpnia - 2 wrze)nia br. organizowany jest wyjazd do Ko obrzegu.
Koszt 250 z od osoby. Bli3szych informacji udziela i wp aty przyjmuje
GOK w Opatówku, ul. Ko)cielna 2.
**********
Przedsi biorcy posiadaj cy zezwolenia na opró3nianie zbiorników
bezodp ywowych (szamba) i transportu nieczysto)ci ciek ych od
w a)cicieli nieruchomo)ci na terenie gminy Opatówek:
Nazwa
Adres
Telefon
ul. Zakopia2ska 12
FHU "JARTEX"
(0-62) 762-37-01
62-800 Kalisz
Przedsi biorstwo
ul. Qódzka 19
(0-62) 767-23-30
Oczyszczania Miasta
62-800 Kalisz
EKO Sp.J
Przedsi biorstwo
ul. Ba3ancia 1A
Us ug Komunalnych
(0-62) 767-50-18
62-800 Kalisz
S.A.
Przedsi biorstwo
Sza e, ul Kaliska 125
(0-62) 761-45-33
Wielobran3owe "MAX"
62-860 Opatówek
Krzysztof Piechota
Saczyn 59
Sobi) Zbigniew
(0-62) 761-18-01
62-872 Godziesze Ma e
Che mce 92
Us ugi Asenizacyjne
696-432-448
Dybioch Maria
62-860 Opatówek
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Samorz d Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz
Wojewódzki Specjalistyczny Zespó Zak adów Opieki Zdrowotnej
Chorób P uc i GruJlicy w Wolicy k/Kalisza organizuje masowe
badania rentgenowskie po Eczone z badaniem spirometrycznym
(badanie okre)laj ce sprawno)F p uc) dla mieszka2ców województwa
wielkopolskiego. Badania wykona ruchomy ambulans cyfrowym
aparatem rentgenowskim. Miejsce postoju ambulansu: O)rodek
Zdrowia w Opatówku; data 10 lipca 2008 r. (czwartek). Mieszka2cy
mog zg aszaF si na badania z legitymacj ubezpieczeniow lub
dowodem osobistym w oznaczonym terminie od godziny 800. Zapisy
w O)rodku Zdrowia w Opatówku, tel. 62/76 18 019. Przy zapisie
wymagany jest nr PESEL.
**********
Wojewódzki Inspektor sporz dzi wykaz jednostek upowa3nionych do
przeprowadzania bada2 opryskiwaczy oraz do prowadzenia szkole2
w zakresie obrotu, konfekcjonowania i stosowania )rodków ochrony
ro)lin. Wszelkie w tpliwo)ci rolnicy mog wyja)niF poprzez kontakt
z delegatur kalisk pod nr tel. (062) 767-20-27. Wykaz ten
wywieszony zosta na tablicy og osze2 (parter) Urz du Gminy.
**********
Salon Meblowy "Sosnowy Styl" mieszcz cy si w Kaliszu przy
ul. Lipowej 6 oferuje meble kuchenne, pokojowe, wypoczynkowe,
sypialnie, ó3ka, materace, bardzo tanie sto y i krzes a oraz elementy
dekoracyjne (obrazy, repliki broni). Tel. (0-62) 76-77-275. Zapraszamy
od poniedzia ku do pi tku w godz. od 1000 do 1800 oraz w soboty od
1000 do 1400.
**********
Sprzedam mieszkanie w Kaliszu ul. Podmiejska: trzy pokoje, 48m2,
IV pi tro z balkonem, 1,5 roku po remoncie,, nowe okna PCV, pokoje panele, dwie szafy w zabudowie, kuchnia umeblowana, gotowe do
zamieszkania, termin od zaraz. Cena 150 000 z . Kontakt pod nr tel.
509-739-609.
**********
Sprzedam dzia k o pow. 5512m2 przy drodze krajowej nr 12 Opatówek, ul. Qódzka 70. Tel. (0-62) 76-18-222, 691-319-678.
**********
Sprzedam 73 ary dzia ki budowlanej. Tel. (0-62) 76-12-813.
**********
Sprzedam opryskiwacz w dobrym stanie. Tel. (0-62) 76-18-855.
**********
Potrzebna osoba do opieki nad dwójk dzieci 3 i 4 lata trzy razy
w tygodniu w godz. od 1400 do 1500 w miejscowo)ci Trojanów. Kontakt
pod nr tel. 604-082-550.
**********
Firma w Kaliszu zatrudni pracowników do robót na wysoko)ci oraz
m 3czyzn z grup
inwalidzk
w charakterze pracowników
gospodarczych. Telefon 602-599-213, 604-535-305.
**********
Wynajm lub kupi gara3 w okolicy ul. Szkolnej w Opatówku. Kontakt
pod nr tel. 664-183-848.
**********
Oddam gruz z rozbiórki. Tel. (0-62) 76-19-442, Opatówek.
**********
Auto - Naprawa, Blacharstwo, Lakierowanie. Telefon: 604-356-737,
788-156-123.
**********
Ko o Gospody2 Wiejskich w Opatówku dzi kuje sponsorom za pomoc
w zorganizowaniu loterii fantowej w dniu 22 czerwca,
a w szczególno)ci firmie "Jutrzenka" S.A, Sklepowi Spo3ywczemu
z Borowa, p. Cichej z Opatówka, pp. A.P. Prusom z Radliczyc,
p. Józefowi Wandze z Opatówka, pp. M.R. Prusom z Cieni Pierwszej,
pp. H.J. Chwira om z Opatówka oraz wszystkim anonimowym
ofiarodawcom.

***************************************
Urz d Gminy w Opatówku,
Pl. Wolno)ci 14, 62-860 Opatówek
tel. (0-62) 76-18-453, 76-18-454, faks (0-62) 76-18-017
strona internetowa: www.opatowek.pl
e-mail: gmina@opatowek.pl
WG Nr 4 (566) / 2008 / 1300 egz.
Opracowanie i sk ad: H. Lutos awska, Q. Kruk
Korekta: K. Dziedzic
*******************************************
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