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

Biskup Diecezji Kaliskiej, Starosta Kaliski oraz Wójt Gminy Opatówek
zapraszaj# na uroczyst# celebr, KORONACJI OBRAZU,
która odb,dzie si, 7 wrze nia o godz. 1100 w ko ciele p.w. Narodzenia NMP w Che5mcach.
Po koronacji odb,dzie si, w Che5mcach cz, ? obrz,dowa DO@YNEK POWIATOWO-GMINNYCH,
po których Starosta Kaliski i Wójt Gminy Opatówek zapraszaj# do Sza5ego na cz, ? artystycznorozrywkow# do6ynek. Na terenie O rodka Sportu Rehabilitacji i Rekreacji przy ul. Kaliskiej 80
organizatorzy przewidzieli wyst,py zespo5ów ludowych, dzieci,cych i m5odzie6owych, koncert zespo5u
"ODDZIAD ZAMKNIETY", pokaz sztucznych ogni. Zaplanowano tak6e wiele atrakcji,
loteri, fantow# oraz swojskie jad5o.
************************************************************************************

Specjalistyczne Centrum Rehabilitacji w Opatówku oraz Wójt Gminy Opatówek
zapraszaj# na PIKNIK ZDROWIA,
który odb,dzie si, w Hali Sportowej i na boisku przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Opatówku
w dniu 13 wrze nia 2008r. w godzinach 1400 - 2100.
W programie pikniku m.in. pokaz ta4ca i cheerleaderek, mecz pi5ki no6nej, pokaz aerobiku,
konkurs grillowy, konkursy sportowe, a tak6e bezp5atne badania lekarskie i diagnostyczne.
************************************************************************************

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
DYREKTORÓW SZKÓ
I PRZEDSZKOLA
W zwi zku z zako czeniem pi cioletniej
kadencji dyrektorów czterech placówek o wiatowych Szko y Podstawowej w Opatówku, Zespo u Szkó
w T okini Wielkiej, Szko y Podstawowej w Sierzchowie
i gminnego Publicznego Przedszkola w Opatówku - Wójt
Gminy
zgodnie
z
obowi zuj cymi
przepisami,
og oszeniami w G osie Wielkopolskim (20.05.2008r.),
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w 7 Dniach Kalisza (21.05.2008r.) a tak2e w Wiadomo ciach Gminnych (20.05.2008r.) i na stronie internetowej
Urz du Gminy Opatówek (14.05.2008r.) poinformowa
o rozpocz ciu procedury naboru na ww. stanowiska.
W dniu 17.06.2008r. Zarz dzeniami Wójta
Gminy Opatówek zosta y powo ane komisje konkursowe
do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowiska
dyrektorów. Zgodnie z ustaw o systemie o wiaty
(Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z pó8niejszymi
zmianami) dla ka2dego post powania zosta a powo ana
komisja w 11 osobowym sk adzie: trzech przedstawicieli
organu prowadz cego szko /przedszkole (tj. Wójta
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Gminy Opatówek), trzech przedstawicieli organu
sprawuj cego nadzór pedagogiczny (tj. Kuratorium
O wiaty w Poznaniu), dwóch przedstawicieli rady
pedagogicznej, dwóch przedstawicieli rodziców, jeden
przedstawiciel zwi zku zawodowego.
Zgodnie z og oszeniem oferty nale2a o z o2y< do
dnia 16 czerwca 2008r. do godz. 15:00 w sekretariacie
Urz du Gminy Opatówek. Do konkursu mog y przyst pi<
osoby,
które
spe niaj
wymagania
(posiadaj
kwalifikacje) okre lone w ustawie o systemie o wiaty
oraz w rozporz dzeniu Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 6 maja 2003r. w sprawie wymaga , jakim
powinna odpowiada< osoba zajmuj ca stanowisko
dyrektora
oraz
inne
stanowiska
kierownicze,
w poszczególnych typach szkó i placówek (Dz. U. z dn.
21.05.2003r. ze zmianami). W wymaganym terminie
oferty z o2y o pi ciu kandydatów: Panie Teresa
Kobierska, Alina Aa duch, Miros awa Ga ach, Henryka
Wo8niak i Pan Mateusz Przyjazny.
W dniach 2-3 lipca 2008r. w Urz dzie Gminy
w Opatówku ww. komisje przeprowadzi y post powania
konkursowe na poszczególne stanowiska. Procedura
posiedzenia komisji zgodnie z rozporz dzeniem Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 pa8dziernika
2003r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko
dyrektora szko y lub placówki i trybu pracy komisji
konkursowej (Dz. U. z 2003r. Nr 189, poz. 1855) zawiera
m.in.: czynno ci sprawdzaj ce (termin z o2enia oferty,
kompletno <
dokumentów,
spe nienie
wymaga
i kwalifikacji) oraz ocen merytoryczn kandydata
(po przedstawieniu koncepcji funkcjonowania i rozwoju
szko y oraz odpowiedzi na pytania zadawane przez
cz onków komisji). Komisje konkursowe stwierdzi y co
nast puje:
- Panie Teresa Kobierska, Alina Aa duch, Miros awa
Ga ach i Pan Mateusz Przyjazny przed o2yli komplet
dokumentów
oraz
posiadaj
odpowiednie
kwalifikacje, zostali dopuszczeni do drugiego etapu,
a nast pnie uzyskali akceptacj komisji konkursowej
do zajmowania stanowisk: Pani Teresa Kobierska dyrektora ZS w T okini Wielkiej (w g osowaniu
tajnym 11 g osów oddanych na TAK - jednog o nie),
Pani Alina Aa duch - dyrektora SP w Sierzchowie
(jednog o nie), Pani Miros awa Ga ach - dyrektora
Publicznego Przedszkola w Opatówku (jednog o nie), Pan Mateusz Przyjazny - dyrektora SP
w Opatówku (w g osowaniu tajnym 8 g osów
oddanych na TAK, 3 g osy oddane na NIE);
- w przypadku Pani Henryki Wo8niak komisja
konkursowa stwierdzi a brak kompletu dokumentów
wskazanych w rozporz dzeniu i ze wzgl dów
proceduralnych kandydat nie zosta dopuszczony do
dalszej cz ci post powania. Zapisy rozporz dzenia
w sprawie regulaminu konkursu s wi 2 ce dla
komisji: w przypadku braku kompletu dokumentów
lub
niespe nienia
wymaga
wskazanych
w og oszeniu oferta taka zostaje odrzucona,
a kandydat nie mo2e zosta< dopuszczony do
dalszego post powania.
W dalszej cz ci naboru dokumentacj kandydata, który
zosta wy oniony w drodze konkursu i posiada wszelkie
wymagane prawem kwalifikacje nale2y przes a< do
organu sprawuj cego nadzór pedagogiczny. Je2eli
kuratorium w terminie 14 dni nie zg osi umotywowanego
zastrze2enia wójt powierza danemu kandydatowi
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stanowisko na okres 5 lat. Stosowne pisma w dniu
04.07.2008r. wraz z dokumentacj zosta y przes ane do
Kuratorium O wiaty w Poznaniu.

W dniu 11.07.2008r. do tut. urz du wp yn y
cztery pisma, w których odpowiednio czytamy:
"Dzia aj c na podstawie art. 36a ust. 2 ustawy z dnia
7 wrze nia 1991r. o systemie o wiaty (Dz. U. z 2004r.
Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) Wielkopolski Kurator
O wiaty nie zg asza zastrze2e w sprawie powierzenia
stanowiska dyrektora..." "...Pani Teresie Kobierskiej
w Zespole Szkó w T okini Wielkiej.", "...Pani Alinie
Aa duch w Szkole Podstawowej w Sierzchowie.",
"...Pani Miros awie Ga ach w Publicznym Przedszkolu
w Opatówku.", "...Panu Mateuszowi Przyjaznemu
w Szkole Podstawowej w Opatówku."
Wobec akceptacji kandydatów przez Wielkopolskiego
Kuratora O wiaty w Poznaniu Wójt Gminy Opatówek
Sebastian Ward cki w dniu 18.07.2008r. powo a wy2ej
wymienione osoby na nowe 5-letnie kadencje na
stanowiska
dyrektorów
gminnych
placówek
o wiatowych. Wszystkim nowo powo anym dyrektorom
sk adamy serdeczne gratulacje oraz 2yczenia wielu
sukcesów w pracy zawodowej.
Krzysztof Dziedzic
Sekretarz Gminy Opatówek

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

PODSTREFA EKONOMICZNA
W GMINIE OPATÓWEK

W dniu 28 lipca br. zosta o podpisane
Rozporz dzenie Rady Ministrów zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie ódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej
(og oszone w Dz. U. Nr 140 poz. 885). Rozporz dzenie
to wesz o w 2ycie w dniu 1 sierpnia. Na jego podstawie
utworzona zosta a m.in. podstrefa Aódzkiej Strefy
Ekonomicznej w miejscowo ci Opatówek. Podstrefa
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w Opatówku obejmuje obszar ponad 8 hektarów. Firma
Jutrzenka S.A., która planuje inwestycje w powsta ej
strefie zobowi za a si
do utworzenia minimum
250 nowych miejsc pracy.
Wcze niej - w kwietniu - koncern Jutrzenka S.A.
przeniós siedzib firmy z Bydgoszczy do Opatówka.
***************************************

Równie2 w gospodarce komunalnej zosta y
wykonane niezb dne prace remontowe i naprawcze,
m.in. w oczyszczalni cieków naprawiona zosta a
dmuchawa i pokrywa na zbiorniku osadów, zamontowana nowa sonda ultrad8wi kowa, a na przepompowni cieków dokonano remontu pomp. Ponadto
prowadzone s
prace w budynkach komunalnych
polegaj ce m.in. na wymianie okien i drzwi.

INWESTYCJE W GMINIE
W miesi cu lipcu zako czona zosta a przebudowa
nawierzchni drogi gminnej w Micha owie Trzecim
o d ugo ci 1020 mb. Prace drogowe polega y m.in. na
wykonaniu:
- rowów przydro2nych,
- warstwy podbudowy z kruszywa amanego,
- nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych,
- zjazdów na pola i przepustów pod zjazdami,
- poboczy i ustawianiu znaków drogowych.
W miesi cu wrze niu zako czono przebudow
nawierzchni drogi gminnej Cienia Druga - Porwity
o d ugo ci 700 mb - I Etap. Prace polega y m.in. na
wykonaniu warstw podbudowy z kruszywa amanego,
nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych oraz
wykonaniu rowów przydro2nych i przepustów pod
zjazdami.
Obecnie odbywa si przebudowa nawierzchni ulicy
Ludowej w Opatówku o d ugo ci 450 mb z istniej cej
nawierzchni gruntowej na nawierzchni z kruszywa

naturalnego i amanego. Wykonane zostan równie2
przepusty rurowe pod zjazdami z rur PCV i ustawione
pionowe znaki drogowe.
A cznie na powy2sze roboty drogowe ze rodków
w asnych oraz dotacji Urz du Marsza kowskiego
i Starostwa Powiatowego wydatkowano kwot ponad
520 tys. z .
Przy drodze wojewódzkiej w miejscowo ci Szulec trwaj
prace polegaj ce na wykonaniu chodnika przydro2nego
- Etap I. Dalsza cz < prac przewidywana jest
w przysz ym roku. Powy2sze roboty wykonuje Zarz d
Dróg Wojewódzkich, a na podstawie wspólnego
porozumienia, rodki na ten cel wygospodarowa a tak2e
gmina Opatówek.
Przy drodze powiatowej na odcinku Wolica - Che mce
trwaj prace polegaj ce na budowie chodnika maj cego
na celu m.in. poprawienie bezpiecze stwa dzieci
w drodze do szko y. Wymienione prace wykonuje powiat
kaliski, a na podstawie podpisanego porozumienia,
rodki na ten cel wyasygnowa a równie2 gmina
Opatówek.
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***************************************

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
W zwi zku z wej ciem w 2ycie ustawy z dnia
10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju nap dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379)
w dniach od 1 do 30 wrze nia 2008r. nale2y sk ada<
w Urz dzie Gminy w Opatówku wnioski o zwrot podatku
akcyzowego (druk wniosku dost pny w urz dzie oraz na
stronie: www.bip.opatowek.pl).
Zwrot przys uguje producentowi rolnemu, który by
w posiadaniu lub wspó posiadaniu u2ytków rolnych
okre lonych w ewidencji gruntów i budynków na dzie
1 kwietnia 2008 roku. Do wniosku nale2y do czy<
faktury VAT albo potwierdzone za zgodno <
z orygina em ich kopie (orygina y do wgl du),
stanowi ce dowód zakupu oleju nap dowego w okresie
od 1 marca 2008 r. do 31 sierpnia 2008 r. (6 miesi cy
poprzedzaj cych miesi c z o2enia wniosku), oraz odpis
z Krajowego Rejestru S dowego, w przypadku gdy
producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru.
W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego
stanowi przedmiot wspó posiadania, zwrot podatku
przys uguje temu wspó posiadaczowi, w stosunku do
którego pozostali wspó posiadacze wyrazili pisemn
zgod (na wniosku). Pisemna zgoda nie dotyczy
wspó ma 2onków.
Wyp ata kwoty zwrotu producentom rolnym nast pi
w terminie: 1 - 30 listopad 2008 r. gotówk w kasie
urz du gminy, albo przelewem na rachunek bankowy
podany we wniosku (dok adny termin wyp aty podany
w decyzji).
Zgodnie z art. 9 ust.1 w/w ustawy producent rolny, który
pobra nienale2nie lub w nadmiernej wysoko ci zwrot
podatku jest obowi zany do jego zwrotu wraz
z odsetkami w wysoko ci okre lonej jak dla zaleg o ci
podatkowych.

str. 3/12

Zwrot podatku w 2008 roku wynosi: 73,10 z#. x ilo'(
ha u*ytków rolnych (limit roczny - 86 litrów na 1 ha
u2ytków rolnych).
***************************************

GMINNY RAJD M ODZIE OWYCH
DRU YN PO ARNICZYCH

Po rozegraniu wszystkich konkurencji rajdowych
odby si pokaz sprz tu stra2ackiego oraz pogadanka
na temat ochrony przeciwpo2arowej i ekologii lasu
przeprowadzona przez pracowników Nadle nictwa
Kalisz. Rajd zako czy si
wspólnym stra2ackim
ogniskiem z pieczonymi kie baskami oraz wr czeniem
pucharów i dyplomów.

W sobot 5 lipca przy pi knej, s onecznej
pogodzie, odby si I Gminny Rajd M odzie2owych
Dru2yn Po2arniczych. Wzi o w nim udzia dziesi <
dru2yn z siedmiu jednostek OSP z terenu gminy
Opatówek: Borowa, Che mc, Cieni Drugiej, Opatówka,
Porwit, Rajska i T okini Wielkiej. M odzi stra2acy
przyjechali, aby doskonali< sprawno < fizyczn ,
popularyzowa< turystyk
piesz , pog bia< wiedz

z zakresu po2arnictwa, popularyzowa< m odzie2owe
dru2yny po2arnicze, a przede wszystkim, aby si dobrze
bawi<.
Uczestnicy rajdu mieli do pokonania pieszo
ponad pi ciokilometrow tras z T okini Wielkiej do
S onecznej. Maszeruj c w ród pól i przez las, uczestnicy
rajdu napotykali punkty kontrolne, w których musieli
wykaza< si
sprawno ci
fizyczn
oraz wiedz
po2arnicz . Na trasie rajdu rozegrano takie konkurencje
jak: znajomo < sprz tu po2arniczego, rzut lotkami do
tarczy, rzut klockiem drewnianym do celu, rzut ringo,
znajomo < dystynkcji stra2ackich czy konkurs piosenki
rajdowej. Najwi cej emocji wzbudzi a jednak rozgrywana
na mecie rajdu sprawno ciowa sztafeta po2arnicza.

W klasyfikacji generalnej rajdu najlepsza
okaza a si M odzie2owa Dru2yna Po2arnicza przy OSP
w Porwitach, drugie miejsce zaj a dru2yna z Rajska,
a na trzeciej pozycji uplasowa a si druga dru2yna
z Che mc.
Organizatorami rajdu byli: Zarz d Oddzia u
Gminnego Zwi zku Ochotniczych Stra2y Po2arnych
Rzeczypospolitej Polskiej w Opatówku, ochotnicze
stra2e po2arne z terenu gminy Opatówek, Wójt Gminy
Opatówek oraz Nadle nictwo Kalisz. Rol gospodarza
pe nili druhowie z OSP w T okini Wielkiej. Swoj
obecno ci zaszczycili nas równie2 przedstawiciele
w adz gminy Opatówek w osobach Sekretarza Gminy
Krzysztofa Dziedzica, Przewodnicz cego Rady Gminy
Andrzeja Michalskiego i Przewodnicz cego Komisji
O wiaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Gminy
Stanis awa Kusia.
Organizatorzy serdecznie dzi kuj wszystkim
osobom i instytucjom, które pomog y w organizacji rajdu
oraz wszystkim jego uczestnikom. Do zobaczenia na
kolejnym rajdzie!
Damian Jakóbczak

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

RAJD ROWEROWY
"PO EGNANIE LATA"
Gminny O rodek Kultury w Opatówku, Yacht
Klub Polski Kalisz, Ochotnicza Stra2 Po2arna
w Opatówku, Gminny O rodek Pomocy Spo ecznej,
Owietlica
Orodowiskowa
"S oneczko"
zapraszaj
serdecznie mi o ników dwóch kó ek na Rajd Rowerowy
"Po2egnanie Lata", który odb dzie si 13.09.2008r.
00
od godz. 9 na trasie Opatówek - Trojanów - Sza e Trojanów - Opatówek. Organizatorzy zapewniaj
bezp atny rejs statkiem po zalewie Sza e, uczestnictwo
w atrakcyjnych imprezach sportowo-rekreacyjnych,
wspólny posi ek, wietn zabaw i nagrody.
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REGULAMIN GMINNEGO PROFILAKTYCZNEGO
RAJDU ROWEROWEGO "PO<EGNANIE LATA"
1. Cele rajdu:
- rozwój edukacji ekologicznej w ród dzieci
i mieszka ców gminy
- upowszechnianie
zorganizowanych
form
turystyki i krajoznawstwa
- popularyzacja walorów krajobrazowych gminy
Opatówek
- uczestnictwo w aktywnych formach rekreacji
i wypoczynku
- promocja zdrowego stylu 2ycia
- realizacja
systemu
profilaktyki
gminnej
w odniesieniu do uzale2nie
- wspieranie g ównych czynników chroni cych
rodzin (kszta towanie wi zi rodzinnej)
- poznawanie zasad bezpiecznego zachowania
si w ró2nych sytuacjach
- wspomaganie rodzin w procesie wychowania
dzieci
2. Organizator rajdu:
- Gminny O rodek Kultury w Opatówku, Yacht
Club
Kalisz,
OSP
Opatówek,
GOPS
w
Opatówku,
Owietlica
Orodowiskowa
"S oneczko" w Opatówku
- realizacja zgodnie z Gminnym Programem
Rozwi zywania
Problemów
Alkoholowych
Gminy Opatówek na rok 2008
3. Uczestnictwo:
- w rajdzie uczestniczy< mo2e ka2dy, a osoby
poni2ej 18 roku 2ycia za pisemn zgod
rodziców lub opiekunów prawnych (druk zgody
mo2na
pobra<
ze
strony
internetowej
www.opatowek.pl - zak adka "wydarzenia")
- niepe noletni uczestnicy rajdu musz posiada<
kart rowerow
- ka2dy uczestnik rajdu jedzie na w asn
odpowiedzialno <
- uczestnik musi posiada< sprawny technicznie
rower z wiat em odblaskowym
- w zwi zku z poruszaniem si po drodze nale2y
bezwzgl dnie przestrzega< przepisów ruchu
drogowego
4. Zg#oszenia:
- uczestnicy zg aszaj swój udzia w Gminnym
O rodku Pomocy Spo ecznej w Opatówku,
Owietlicy
Orodowiskowej
"S oneczko"
w Opatówku do dnia 10.09.2008r.
5. Organizatorzy zapewniajA:
- uczestnictwo
w
atrakcyjnych
imprezach
sportowo - rekreacyjnych
- wspólny posi ek
wietn zabaw
6. ObowiAzki uczestników:
- przestrzeganie postanowie regulaminu
- przestrzeganie przepisów ruchu drogowego
i przepisów o ochronie przyrody i zabytków
- kulturalne zachowanie podczas rajdu
7. Trasa rajdu:
- Opatówek,
Trojanów,
Sza e,
Trojanów,
Opatówek
(odcinek
trasy
od
mostu
w Trojanowie do skrzy2owania w m. Sza e
i z powrotem zostanie przebyty pieszo)
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8. Postanowienia koCcowe:
- rajd odb dzie si bez wzgl du na pogod
- organizatorzy nie odpowiadaj za ewentualne
straty poniesione przez uczestników w trakcie
trwania rajdu
- uczestnicy bior udzia w rajdzie na w asn
odpowiedzialno <
- organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej
interpretacji i dokonania zmian w regulaminie
rajdu
00
9. Start: 13.09.2008r., godz. 9 , przewidywany powrót
00
00
w godzinach od 13 do 14
Miejsce: Gminny O rodek Kultury w Opatówku,
ul. Ko cielna 2
Z turystycznym pozdrowieniem - Organizatorzy
***************************************

WAKACJE, WAKACJE
W okresie od 29 czerwca do 13 lipca 43 dzieci
z rodzin rolniczych z terenu Gminy Opatówek sp dzi o
wakacje w malowniczej nadmorskiej miejscowo ci
Auk cin k. Pobierowa. Organizatorem wakacyjnego

wypoczynku by o Stowarzyszenie Kalisz XXI wspólnie
z
Gminnym
O rodkiem
Pomocy
Spo ecznej
w Opatówku. Nasi koloni ci mieli mo2liwo < - oprócz
pla2owania i k pieli w morzu - uczestnictwa w zaj ciach
sportowych,
kulturalnych
oraz
krajoznawczych
wycieczkach, dzi ki którym poznali walory turystyczne
Pomorza Zachodniego Polski. Wszystkie dzieci wróci y
z kolonii zadowolone, wypocz te, opalone i ze
wspania ymi wspomnieniami.
***************************************

INWESTYCJE
W PLACÓWKACH O WIATY
Podczas, gdy uczniowie i nauczyciele wypoczywali po
pracowitych 10 miesi cach nauki i pracy, w szko ach
trwa y niezb dne prace remontowe i modernizacyjne.
I tak:
1. Gimnazjum w Opatówku
- dodatkowe
pomieszczenie
zaadaptowano
i przystosowano na drug szatni dla uczniów
- toalety uczniowskie wyposa2ono w wentylatory
mechaniczne
zgodnie
z
zaleceniem
Pa stwowego
Powiatowego
Inspektora
Sanitarnego w Kaliszu
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-

2.

3.

4.

5.

6.

7.

w czterech pomieszczeniach od strony
zachodniej zamontowano rolety okienne
Szko#a Podstawowa w Opatówku
- zakupiono i za o2ono wyk adziny w salach
lekcyjnych
- pomalowano pod og i niektóre okna
- dokonano
naprawy
sprz tu
szkolnego
w klasach: awki, krzes a
Zespó# Szkó# w T#okini Wielkiej
- pomalowano i odnowiono dwie sale lekcyjne
oraz zast pcz sale gimnastyczn
- w trzech salach lekcyjnych po o2ono nowe
wyk adziny pod ogowe
- zakupiono dywan dla oddzia u przedszkolnego
- zakupiono trzy nowe komplety awek szkolnych
i biurka
- odnowiono
aweczki
gimnastyczne
oraz
obudowy na grzejniki
- dokonano bie2 cych napraw w celu poprawienia
estetyki i bezpiecze stwa placówki
Zespó# Szkó# w Rajsku
- wymiana okien w salach lekcyjnych, azienkach
i na korytarzu
- wymiana drzwi wej ciowych
- naprawa i odgrzybianie cian w korytarzu, WC,
oraz kuchni i w oddziale przedszkolnym
- odgrzybianie szatni w piwnicy
- malowanie sal i oddzia u przedszkolnego,
korytarza na parterze, szatni oraz klatki
schodowej
- za o2enie posadzki w wej ciu
- uzupe nienie ubytków stopni schodów do szatni
- malowanie sekretariatu i wymiana wyk adziny
pod ogowej
- malowanie fragmentu elewacji
Zespó# Szkó# im. Jana Paw#a II w Che#mcach
- malowanie klatki schodowej w budynku po by ej
remizie stra2ackiej
- malowanie pomieszcze lekcyjnych
- naprawa uszkodzonej cz ci dachu w budynku
g ównym
- wyburzenie starych magazynów i toalet
- wycinka drzew zagra2aj cych bezpiecze stwu
- likwidacja zniszczonego placu zabaw
- porz dkowanie terenu wokó szko y (nawóz
ziemi, sadzenie zieleni)
- budowa boiska do pi ki no2nej
- budowa drogi dojazdowej do nowo powstaj cej
sali gimnastycznej
- budowa ogrodzenia wokó szko y
- wokó szko y powstaj równie2 nowe chodniki,
zatoczki autobusowe, likwidacja ubytków
w jezdni finansowane przez Starostwo
Powiatowe w Kaliszu
Szko#a Podstawowa w Cieni Drugiej
- wymiana pod ogi w sali lekcyjnej, malowanie,
za o2enie rolet w oknach
- wymiana o wietlenia w sali lekcyjnej
- naprawa ogrodzenia wokó szko y
- prace porz dkowe w budynku i wokó szko y
Szko#a Podstawowa w Sierzchowie
- malowanie korytarza i klatki schodowej
prowadz cej do sali informatycznej i biblioteki
- malowanie pokoju nauczycielskiego
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8. Przedszkole w Opatówku
- remont szatni - za o2enie paneli, wyk adziny,
wymiana okna i drzwi wej ciowych
- naprawa pod ogi w kuchni i wymiana wyk adziny
- malowanie drzwi
- za o2enie monitoringu (klatka schodowa wej cie do przedszkola)
***************************************
Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie Zespo/u
Szkó/ w T/okini Wielkiej serdecznie dzi4kuj5 Pa6stwu
Gra7ynie i Arkadiuszowi Amborskim z T/okini Wielkiej za
nieodp/atne przekazanie na rzecz szko/y drewnianych
listew, z których wykonano obudowy na grzejniki w
zast4pczej sali gimnastycznej, w celu zwi4kszenia
bezpiecze6stwa uczniów podczas zaj4;.
Dyrektor Zespo#u Szkó# w T#okini Wielkiej
mgr Teresa Kobierska

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

Starosta
Kaliski

Wójt Gminy
Opatówek
zapraszaj na

Powiatowo-GminnA InauguracjF
Roku Szkolnego 2008/2009
która odb dzie si 11 wrze nia 2008 r.
w Zespole Szkó im. Jana Paw a II w Che mcach.
Program:
14:00 - msza wi ta w ko ciele p.w. Narodzenia NMP
w Che mcach
15:30 - uroczysta Powiatowo-Gminna Inauguracja Roku
Szkolnego 2008/2009
- po wi cenie nowej sali sportowej przy Zespole
Szkó im. Jana Paw a II w Che mcach
- wr czenie wyró2nie
- cz < artystyczna w wykonaniu dzieci i m odzie2y z gminy Opatówek
***************************************
Dopiero co 2yczyli my
uczniom i nauczycielom
udanego wypoczynku po
pe nym
pracy
roku
szkolnym, a ju2 mamy
1 wrze nia i kolejne miesi ce wype nione wyt 2on prac i aktywno ci
umys ow .
Wszystkim uczniom w naszej gminie, rodzicom, nauczycielom, pracownikom
o wiaty, w zwi zku z rozpoczynaj cym si rokiem
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szkolnym 2yczymy, aby nadchodz ce pracowite dla Was
dni by y równie2 dniami zadowolenia z dobrze
wype nionych obowi zków i satysfakcji z wykonanej
pracy.

i niepodleg o < kraju. Podawa a przyk ady wielkich
imperiów, które bezpowrotnie przemin y - i Polski, która
trwa pomimo tylu dziejowych kataklizmów.

Wójt Gminy Opatówek - Sebastian WardFcki
PrzewodniczAcy Rady Gminy - Andrzej Michalski
Sekretarz Gminy Opatówek - Krzysztof Dziedzic

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

WIADOMO CI BIBLIOTECZNE
PamiF( powstania warszawskiego
W czerwcu go ci a w Opatówku Pani Anna
Ho ubowicz-Gadkowska - uczestniczka powstania
warszawskiego. Pani Anna pochodzi z patriotycznej
rodziny; jej ojciec - Stanis aw Ho ubowicz by oficerem
Legionów. W okresie okupacji p. Anna by a m od
dziewczyn , uczestniczk tajnych kompletów. Wcze nie
zaanga2owa a si w prac konspiracyjn . Gdy wybuch o
powstanie mia a 17 lat i mieszka a z matk na Qoliborzu.
By a 2o nierzem AK - w obwodzie XXII "QYWICIEL",
zgrupowaniu "QMIJA", plutonie 228 "SAUCHAWKI".
Zosta a
czniczk
ksi dza Józefa Sieradzana
ps. "Marian", którego pozna a wcze niej w czasie
konspiracyjnej nauki.

Pani Anna Ho ubowicz - Gadkowska opowiada a
w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Braci Gillerów i na
spotkaniach z m odzie2
opatowskiego gimnazjum
o
swoich
powsta czych
prze2yciach.
Swoimi
wspomnieniami dzieli a si tak2e z wiernymi w ko ciele
parafialnym w Opatówku. "Iwona" - taki by jej
konspiracyjny pseudonim - towarzyszy a ksi dzu
"Marianowi" w najtrudniejszych chwilach. Podkre la a,
jak wielkie znaczenie dla ludzi w tych strasznych dniach
mia a wiara i jak bardzo mieszka cy Warszawy
i 2o nierze powstania potrzebowali pos ugi kap a skiej.
Opowiada a o wielkiej odwadze ks. "Mariana", jego
po wi ceniu dla chorych i umieraj cych, umiej tno ci
dodawania otuchy i wiary w zwyci stwo i ocalenie.
Pani
Anna
ze
wzruszeniem
mówi a
o 2o nierzach powstania, dla których najwa2niejsza by a
niepodleg o < Ojczyzny. Walk z wrogiem traktowali
jako naturalny obowi zek i nie za amywali si mimo
cierpie
od ran,
mierci najbli2szych i kolegów.
Pani Anna podkre la a, 2e takie romantyczne zrywy
Polaków w ci gu wieków naszej historii, pomimo ofiar
i zniszcze , pozwoli y zachowa< polskiego ducha
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W trzy tygodnie po upadku powstaniu Anna
Ho ubowicz-Gadkowska spisa a swoje powsta cze
prze2ycia. Zosta y wydane Nak adem Fundacji Armii
Krajowej w Londynie w 1995 r. pt. "Pami tnik czniczki
kapelana". Ksi 2k uznano w Londynie za dokument,
gdy2 zosta a napisana natychmiast po zako czeniu
walk, a jej autork by a uczestniczka powstania.
Ks. Józef Sieradzan od m odo ci by zwi zany
z Kaliszem. Ucz szcza do Gimnazjum im. Adama
Asnyka, a wkrótce po zako czeniu wojny, przez ponad
2 lata, by wikariuszem w parafii w. Miko aja, potem od
roku 1969 r. a2 do mierci sprawowa pos ug kap a sk
w Kaliszu.
Zarówno przyjazd autorki do Opatówka
i Kalisza, jak i ukazanie si
kolejnego wydania
wspomnie
Anny
Ho ubowicz-Gadkowskiej
zawdzi czamy zaanga2owaniu ks. pra ata W adys awa
Czamary - proboszcza parafii Opatówek.
Biblioteka dzieciom
Ponad po ow czytelników bibliotek w naszej
gminie stanowi dzieci i m odzie2 do lat 15. Jakkolwiek
wszyscy czytelnicy s dla nas wa2ni, to jednak
szczególn uwag kierujemy na tych najm odszych.
Doro li maj
ju2 ukszta towane zainteresowania
i posiadaj w asny sposób na 2ycie, dzieci i m odzie2 s
w trakcie wszelkich 2yciowych wyborów. Qyjemy obecnie
pod wielk presj reklam i kultury masowej. Zdobycze
cywilizacyjne, jakimi s komputery, internet, telefony
komórkowe, bez których ju2 trudno wyobrazi< sobie
2ycie, s
w du2ym
stopniu wykorzystywane
w niew a ciwy sposób. Niektórym u2ytkownikom,
zw aszcza m odym ludziom, wirtualny wiat zaczyna
przes ania< wiat rzeczywisty. Cierpi na tym zdrowie
psychiczne i fizyczne, zabijana jest wra2liwo <
i wyobra8nia. Wielu rodziców zupe nie nie zdaje sobie
z tego sprawy; dziecko jest zaj te przy komputerze, wi c
nie ma z nim k opotu.
Tymczasem dzieci coraz mniej czytaj ,
a siedz c przy komputerze nie rozwijaj sprawno ci
czytania lecz bawi si grami, czatuj ze znajomymi, ale
i z nieznajomymi, ci gaj muzyk , przegl daj strony.
Czytanie wymaga pracy wi kszej cz ci mózgu ni2
ogl danie, rozwija wyobra8ni , kszta tuje wra2liwo <.
Czytanie dzieciom umacnia wi zi rodzinne, budzi
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w dzieciach poczucie w asnej warto ci. Czytanie jest
okazj do w asnych, g bokich przemy le , rozmów
i dyskusji z innymi czytelnikami. O znaczeniu ksi 2ki
i czytania mówi i pisz ludzie nauki, pedagodzy,
przyjaciele dzieci. Dowiedziono, 2e ludzie czytaj cy,
pisz cy s zdrowsi i znacznie d u2ej w podesz ym wieku
zachowuj pe n sprawno < intelektualn ni2 bierni
odbiorcy masowych rodków przekazu.

Nasze biblioteki posiadaj bogate ksi gozbiory
dla dzieci, nawet tych male kich. Staramy si
przyci gn < najm odszych do biblioteki, zach ci< do
czytania. S u2 temu organizowane spotkania, konkursy
i zabawy. Od lat ich g ównym inicjatorem i realizatorem
jest Barbara Sulwi ska. Ta jej dzia alno < zosta a
dostrze2ona w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej
i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. W maju tego
roku na uroczysto ci z okazji Dnia Bibliotekarza
i Bibliotek, która odby a si
w Teatrze Polskim
w Poznaniu, Barbara Sulwi ska otrzyma a Odznak
Honorow "Zas u2ony dla Kultury Polskiej".
To wysokie odznaczenie naszej Kole2anki
cieszy i mobilizuje ca y zespó do dalszej wzmo2onej
pracy z dzie<mi. W czasie letnich wakacji organizowane
by y w bibliotece w Opatówku w ka2d
rod o godz.
00
10 zaj cia z dzie<mi - rajdy, gry, zabawy, w których
niezb dn pomoc s zawsze ksi 2ki, papier i o ówek.
Zapraszamy wszystkich, a szczególnie dzieci
i m odzie2 do biblioteki - tak2e w okresie szkolnym - na
wyprawy z bohaterami ksi 2ek w inny wymiar czasu, do
dalekich, ciekawych i tajemniczych miejsc oraz poznania
bliskich nam, cz sto niezwyk ych ludzi.
Bajkowa noc w bibliotece

To by a ju2 czwarta noc dla najm odszych
w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Braci Gillerów
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w Opatówku. Kilka lat temu, zainspirowani nocnymi
zaj ciami dla dzieci w g ównej bibliotece Bratys awy,
postanowili my wypróbowa< ten pomys u nas. Pierwsza
z du2ym
bajkowa noc w bibliotece spotka a si
zainteresowaniem
czytelników,
zw aszcza
tych
najm odszych. Dlatego postanowili my urz dza< t
imprez w ka2de wakacje.
W tym roku by a to "Krasnalowa noc".
Na rega ach w ród ksi 2ek pojawi o si mnóstwo
ró2nych "krasnali". 30 czerwca wieczorem dzieci
przysz y do biblioteki w przebraniach krasnali.
Jak zawsze by y weso e zabawy, konkursy i krasnalowe
przysmaki, np. "ciapa yga na o ciach". Mi dzy
zabawami dzieci s ucha y bajek. W bibliotece jest wiele
ksi 2ek o krasnalach, wi c z wyborem repertuaru nie
by o problemów. Tym razem grupa dzieci s ucha a bajek
z wyj tkowym zainteresowaniem i skupieniem. Nawet
do < obszerny fragment ksi 2ki Marii Konopnickiej
"O krasnoludkach i sierotce Marysi" by odebrany
z du2ym zaciekawieniem. To nie atwa dla naszych dzieci
ksi 2ka, ale jak2e pi kna. Wystarczy wyja ni< w czasie
czytania nieznane dzieciom s owa, i mo2na przenie <
si wraz z nimi w odleg e czasy sierotki Marysi,
w których bajeczny wiat przeplata si z realiami 2ycia
na wsi.

Przed pó noc zjawi si duch, na którego dzieci
czeka y od samego pocz tku. Wiedzia y, 2e jest to dobry
duch, ale mimo to niektóre krasnale bardzo si
wystraszy y. Przygoda z duchem sko czy a si jednak
dobrze - duch zosta rozebrany z charakterystycznych
atrybutów, poddany krasnalowym torturom i opu ci
grono krasnali w wielkiej przyja8ni.
Tradycyjnie ju2 o pó nocy ko cz si zabawy
i dzieci rozk adaj w ród rega ów w czytelni swoje
karimaty i piwory. Nie atwo jest zasn < po tylu
wra2eniach. Tym razem kilkoro dzieci nie spa o do
samego rana. Dla wi kszo ci poranne wstawanie by o
bardzo trudne, wi c trzeba by o u2ywa< "krasnalowego
deszczu" do budzenia zaspanych krasnali. Potem
gimnastyka, mycie r k i krasnalowe niadanie.
Organizatorem nocy w bibliotece jest od
pocz tku Barbara Sulwi ska, która wciela si w ró2ne
bajkowe postaci. Tym razem wyst pi a jako krasnal
Szuwarek. Towarzyszy jej zawsze córka Ma gosia,
obecnie studentka II roku bibliotekoznawstwa i informacji
naukowej
Uniwersytetu
Warszawskiego.
Jako
krasnalowy "Opioch" stworzy a wiele zabawnych
sytuacji, przede wszystkim jednak prowadzi a zabawy
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i konkursy. Pami tk nocy dla wszystkich krasnali
zostanie prezentacja multimedialna wykonana przez
Ma gosi .
Remont wypo*yczalni
Kilka lat temu zosta a wyremontowana czytelnia
i korytarz biblioteki w Opatówku. Obecnie remontowana
jest wypo2yczalnia, gdzie konieczna by a wymiana
instalacji elektrycznej, malowanie
cian i nowa
wyk adzina pod ogowa. Remont - I etap - prowadzony
jest ze
rodków wyasygnowanych przez gmin
Opatówek oraz powiat kaliski.
Wcze niej prosili my czytelników o wypo2yczanie ksi 2ek przed remontem. Ksi 2ki te maj
przed u2ony termin zwrotu. Prosili my tak2e aby
wypo2ycza< jak najwi cej egzemplarzy (regulamin
biblioteki zezwala do 10), gdy2 w czasie remontu trzeba
by o wynie < z pomieszczenia wypo2yczalni wszystkie
ksi 2ki, a potem je wnie <.
Remont wypo2yczalni nie przyczyni si do
powi kszenia lokalu biblioteki. Zostan
jednak
wstawione nowe, wy2sze rega y. Dzi ki temu przyb dzie
na pó kach miejsca na ksi 2ki.

atrakcje dla dzieci, grill, swojskie jad o i napoje
za przys owiowe z otówki. Wst p by wolny, natomiast
dochód ze sprzeda2y produktów przeznaczono na
bie2 c dzia alno < stra2y. Uroczysto ci - stra2ackim
powitaniem - rozpocz
dh Krzysztof Karolewski,
a nast pnie dh Mariusz Ma oburski i dh Krzysztof
Dziedzic przeprowadzili losowanie kolejno ci i par
rozgrywek pi karskich. Zasady udzia u ustalono
w sposób przejrzysty: dru2yny 3-osobowe (maksymalnie
3 rezerwowych), mecze rozgrywane systemem
pucharowym - 2 razy po 5 minut na boisku o wymiarach
24x12m, rednia wieku ca ej dru2yny minimum 30 lat.
Koniecznie nale2a o zabra< na boisko dobry humor.

Jadwiga Milu'ka-Stasiak

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

OGNISKO I TURNIEJ STRA ACKI
PI KI NO NEJ
W Opatówku stra2acy z OSP, wspierani przez
samorz dowców, ponownie w ci gu jednego dnia gasili
"dwa ognie".

Stra2acy z OSP Opatówek, nie tylko na co dzie
pomagaj mieszka com gminy wyje2d2aj c na ró2ne
zdarzenia, ale potrafi tak2e zaprosi< do wspólnej
zabawy. OSP Opatówek nale2y do Krajowego Systemu
Ratowniczo-Ga niczego i w gminie ta w a nie jednostka
odnotowuje najwi ksz liczb ró2norakich interwencji
i wyjazdów do po2arów. Nie przeszkadza o to jednak,
aby i w tym roku, po raz drugi, pod patronatem Wójta
Gminy Opatówek zorganizowa< OGNISKO oraz
II TURNIEJ STRAQACKI PIAKI NOQNEJ. Jako miejsce
pikniku wybrano urokliw
k
przed stawami
w Opatówku, przy ul. Poniatowskiego. Zgodnie
00
z afiszem, w programie od godz. 17 przewidziano m.in.
ognisko z pieczeniem kie basek, dobr muzyk i ta ce,
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I tak, przy dopingu wielu druhen, rozpocz to
sportow rywalizacj , w której - ku rado ci zebranych
kibiców - wpada y liczne bramki. W <wier<fina ach
uzyskano nast puj ce wyniki: OSP Opatówek (I) - OSP
Micha ów Drugi z wynikiem 5:3 (brawa za pi kny gol dla
Ewy Król z Micha owa Drugiego), OSP Opatówek (II) KS Opatówek 1:7, Starostwo Powiatowe - Gmina
Opatówek 2:0, OSP Domas ów - OSP Borów 2:3.
Pó fina y: OSP Opatówek (I) - KS Opatówek 3:5,
Starostwo Powiatowe - OSP Borów 3:6. Mecz
o 3 miejsce: Starostwo Powiatowe - OSP Opatówek (I)
2:7; mecz fina owy: KS Opatówek - OSP Borów 4:1.
Zaskoczeniem dla zawodników okaza si drugi mecz
fina owy, tzw. stra2acki honorowy. Dru2yny po czone
sk adaj ce si z 8 przedstawicieli stra2aków oraz
8 samorz dowców musia y rozegra< dodatkowy mecz
w tzw. "dwa ognie". W gaszeniu tego po2aru lepsza
okaza a si stra2, która pokona a gmin i starostwo wynik w setach 2:0. Nie zabrak o wi c dobrej zabawy
oraz
dawki
dobrego
humoru.
Gratulacje
za
zaanga2owanie na murawie nale2 si wszystkim
zawodnikom. S dziowie mieli za to niema o pracy.
W poszczególnych meczach honorowo byli nimi:
dh Pawe Jarczewski, senator RP Piotr Kaleta,
dh Mariusz Ma oburski, radny powiatowy Józef Wanga,
sekretarz gminy dh Krzysztof Dziedzic (fina ) i Daniel
Walczy ski (fina stra2acki). Rangi rozgrywkom doda a
obecno < dostojnych go ci m.in. w osobach: senatora
RP Piotra Kalety, pos ów na Sejm RP Witolda Sitarza
i Leszka Aleksandrzaka, cz onka zarz du Powiatu
Kaliskiego Mieczys awa Auczaka (który by jednocze nie
kapitanem dru2yny starostwa). Nie mniej dopingowali
zawodników pozostali samorz dowcy: radni powiatowi
Marek Suchorski i Józef Wanga, radni gminy Opatówek
Pawe B kowski, Stanis aw Ku , Mariusz Ma oburski,
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Ryszard Gonera, Jaros aw Gadera wraz z przewodnicz cym Andrzejem Michalskim. Go cinnie, jak zwykle
wietnie zorganizowani, zaprezentowali si stra2acy
z zaprzyja8nionego Domas owa. Ich bramki zas ugiwa y
na szczególny aplauz, bo by y na wyje8dzie.
Organizatorzy na zako czenie pierwszej cz ci
zabawy przewidzieli dla wszystkich okoliczno ciowe
dyplomy, a dla finalistów nagrody. Uroczystego
podsumowania dokona
prezes OSP Opatówek
Krzysztof Karolewski w asy cie Mariusza Ma oburskiego
i Krzysztof Dziedzic. Wyró2nienia dodatkowe otrzymali:
wszechstronny zawodnik
- Daniel Walczy ski,
wszechstronny kibic (za trafny 2art) - Piotr Stasiak,
najlepszy bramkarz (za zaanga2owanie i odwa2ne
parady) - Marek Suchorski, za porzucenie krawata
i udzia w meczach - senator Piotr Kaleta. Na podium
za , stan y nast puj ce dru2yny: III miejsce - OSP
Opatówek (I), II miejsce - OSP Borów (szczególne
brawa nale2 si dla zawodnika i jednocze nie trenera
dh Miros awa Gruszki) oraz I miejsce - KS Opatówek.
Na r ce zwyci skiej dru2yny trafi okaza y Puchar Wójta
Gminy Opatówek Sebastiana Ward ckiego oraz
nagroda specjalna ufundowana przez gospodarza
KS Opatówek "ci 2ki worek zielonych ogórków".
W drugiej cz ci wieczoru - szczególnie dzi ki
pomocy druhen oraz ich zdolno ciom kulinarnym przewidziano wspóln zabaw taneczn i piknikowanie.
Nic dziwnego wi c, 2e zabawa taneczna trwa a do
pó8nych godzin nocnych.

OBOWIIZKI WJAKCICIELI ZWIERZIT
wyciAg z Regulaminu Utrzymania Czysto'ci
i PorzAdku na Terenie Gminy Opatówek
§ 27
Osoby b d ce w a cicielami lub opiekunami zwierz t domowych
s zobowi zane do sprawowania w a ciwej opieki nad tymi
zwierz tami.
§ 28
Zwierz ta domowe powinny by< utrzymywane tak, aby:
1. nie stwarza y i nie stanowi y zagro2enia dla zdrowia i 2ycia ludzi
oraz zwierz t,
2. nie by y uci 2liwe dla innych osób,
3. nie zanieczyszcza y terenów przeznaczonych do u2ytku
publicznego.
§ 29
1. Do obowi zków osób utrzymuj cych zwierz ta domowe nale2y:
wyposa2enie psa w obro2 ,
prowadzenie w miejscach publicznych psa na smyczy, a psa
rasy uznawanej za agresywn lub psa w typie tej rasy - na
smyczy i w kaga cu,
posiadanie
wiadectw
szczepienia
psa
przeciwko
w ciekli8nie,
zabezpieczenie nieruchomo ci w taki sposób, aby zapobiec
mo2liwo ci wydostania si psa poza jej granice oraz
umieszczenie w widocznym miejscu tabliczki ze stosownym
ostrze2eniem,
usuwanie niezw ocznie odchodów i innych zanieczyszcze
pozostawionych przez psy i inne zwierz ta domowe
w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do u2ytku
publicznego, a w szczególno ci na chodnikach, jezdniach,
placach, parkingach, terenach zieleni; obowi zek ten nie
dotyczy osób niewidomych korzystaj cych z psów przewodników; dopuszcza si
umieszczanie psich
odchodów w koszach ulicznych pod warunkiem, 2e odchody
te s tak zabezpieczone, 2e nie spowoduj zabrudzenia tych
koszy.
2. Zwolnienie psa ze smyczy bez kaga ca jest dozwolone jedynie
na terenie nieruchomo ci odpowiednio oznakowanej i ogrodzonej
w sposób uniemo2liwiaj cy opuszczenie jej przez psa
i zabezpieczonej przed dost pem osób trzecich.
3. Utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywn wymaga
zezwolenia Wójta Gminy Opatówek.
4. Zwierz ta, w tym równie2 zwierz ta ranne, pozostawione bez
dozoru w miejscach publicznych traktowane b d
jako
bezdomne, i b d
wy apywane oraz doprowadzane do
Schroniska dla Bezdomnych Zwierz t.

1.

**********

Organizatorzy sk adaj serdeczne podzi kowania wszystkim uczestnikom ogniska i turnieju
stra2ackiego, za wspóln zabaw oraz za wszelk
pomoc w jej zorganizowaniu. Szczególne podzi kowania
kieruj : za swojskie jad o druhnom z OSP Opatówek,
za opraw muzyczn dla dh Paw a Janiaka, za s odki
pocz stunek dla Pa stwa Janiny i Henryka Menclów.
Oczywi cie jeszcze raz, dla wszystkich stra2aków
sk adamy, na r ce prezesa Krzysztofa Karolewskiego,
podzi kowanie za zaanga2owanie i bezinteresown
prac - na szcz cie tym razem - w ramach wspólnego
piknikowania.
Mariusz Ma#oburski

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

OG OSZENIA
Informacja o podatku od 'rodków transportowych
Urz d Gminy w Opatówku przypomina podatnikom podatku od
rodków transportowych, 2e II rata 2008 roku p atna jest do dnia
15 wrze nia br. Wp aty mo2na dokona< w kasie urz du w godz.
800 - 1400 lub na konto: BS Ziemi Kaliskiej o/Opatówek 43 8404 0006
2004 0014 4964 0001.

Wiadomo ci Gminne

Spó dzielnia Kó ek Rolniczych w Opatówku (w likwidacji),
ul. Ogrodowa 71, sprzeda budynek administracyjno-biurowy z dzia k
oraz przyleg ymi dzia kami, zabudowan stacj "trafo" oraz masztem
telefonii komórkowej Era. Bli2sze informacje pod nr tel. 508-271-062
oraz 508-271-060.
**********
Gminna Komisja Rozwi zywania Problemów Alkoholowych zaprasza
wszystkie osoby zaintere-sowane do sk adania pisemnych propozycji
dzia ania tworz cych Gminny Program Profilaktyki i Rozwi zy-wania
Problemów Alkoholowych na 2009 rok (zgodnie z ustaw z dn.
26.10.1982r. o wychowaniu w trze8wo ci i przeciwdzia aniu
alkoholizmowi - Dz. U. z 2007r. Nr 70 poz. 473) w terminie do dnia
15 pa8dziernika 2008 r. (pok. nr 5 GOPS, przyziemie UG).
**********
Drodzy Rodzice i Dzieci!
W a nie rozpocz si nowy rok szkolny. Dla dzieci nauka wi 2e si
z wielogodzinnym wysi kiem i zwi zanym z tym brakiem odpowiedniej
ilo ci ruchu. Niestety dla m odych organizmów (7-10 lat) s to
olbrzymie przeci 2enia, które w konsekwencji mog prowadzi< do
powstania wad postawy i skrzywie kr gos upa. W zwi zku z tym,
dzia aj ca od 2000 roku przy Gminnym O rodku Kultury w Opatówku
"Sekcja Gimnastyki i Samoobrony dla Dzieci" zaprasza wszystkie
dzieci w wieku 7-10 lat na zaj cia sportowo-rekreacyjne.
Podczas wielu lat dzia alno ci dziesi tki naszych dzieci zdobywa y
umiej tno ci z gimnastyki podstawowej i samoobrony. Zaj cia
gimnastyczne da y dzieciom ogromn sprawno < fizyczn , która
wyró2nia a je spo ród rówie ników; satysfakcj i - najwa2niejsze -
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stymulowa a prawid owy rozwój organizmu, wzmacniaj c go i zabezpieczaj c potrzeb ruchu.
Zapisy do sekcji rozpoczn si od wrze nia 2008r. w Gminnym
O rodku Kultury w Opatówku, ul. Ko cielna 2. Zaj cia prowadzi trener
gimnastyki sportowej kl. II instruktor samoobrony mgr Roman Ekert;
telefon kontaktowy (0-62) 76-18-488.
**********
Salon Meblowy "Sosnowy Styl" mieszcz cy si w Kaliszu przy
ul. Lipowej 6 oferuje meble kuchenne, pokojowe, wypoczynkowe,
sypialnie, ó2ka, 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.
**********

Zarz d OSP w Rajsku wydzier2awi pomieszczenie z zapleczem pow.
45m2. Kontakt: 512-291-583 lub 694-546-651.
**********
Pranie tapicerek samochodowych, meblowych, dywanów. Atrakcyjne
ceny!. Us ugi równie2 u klienta. Zapraszamy! Telefon: 784-991-915 lub
692-554-262.
**********
Mechanika pojazdowa, samochody: osobowe, dostawcze. Cz ci
zamienne, filtry, oleje, t umiki, spawanie plastiku. Przy zakupie oleju wmiana gratis!. Sierzchów 40, tel. 784-991-915 lub 692-554-292.
**********
Renowacja starych i wspó czesnych mebli, zegarów (naprawa
mechanizmów zegarowych). Telefon kontaktowy: 660-132-653.

Doskonalenie umiej tno ci czytania tekstów ze zrozumieniem,
wyszukiwania informacji w tek cie, konstruowania ró2nych form
wypowiedzi pisemnej, przygotowanie do sprawdzianu w szkole
podstawowej oraz egzaminu gimnazjalnego z zakresu przedmiotów
humanistycznych. Tel. 508-142-902 (w godz.1500 - 1700).

Przyjm ka2d ilo < ziemi i gruzu. Opatówek, ul. Ko ciuszki 27a.
Tel. 509-688-889.

**********

**********

Szko a J zyka Angielskiego FORGET-ME-NOT zaprasza na kursy
j zyka angielskiego dla:
przedszkolaków
uczniów szko y podstawowej
uczniów gimnazjum
uczniów szkó rednich
maturzystów (poziom podstawowy i rozszerzony)
doros ych
Zaj cia odbywaj si w godzinach popo udniowych w Gimnazjum
w Opatówku, ul. Szkolna 7. Telefon kontaktowy: 604-068-087.

Budowlaniec na emeryturze - przyjm tanio kierownictwo budowy
(inspektora nadzoru). Tel. (0-62) 75-33-461.

**********
Oferta sk adania zbó2 i rzepaku z mo2liwo ci ich sprzeda2y
i odkupienia przez dostawc , przeznaczona dla producentów i grup
producenckich
Producent dostarcza do elewatora nie mniej ni2 20 ton zbo2a lub
rzepaku dobrej jako ci handlowej. Ziarno pochodzi z w asnego
gospodarstwa ze zbiorów 2008r. Zbo2e i rzepak przeznaczone do
sk adowania musi spe nia< standardowe parametry jako ciowe.
Nale2no < za us ugowe przechowywanie zbo2a lub rzepaku oraz
doprowadzenie do wymaganych (standardowych) parametrów,
przechowywanie i wydanie z magazynu na podstawione pojazdy
obliczona zostanie wg obowi zuj cego cennika. Dopuszczalne ubytki
naturalne zbó2 i rzepaku w czasie sk adowania ustala si na 0,20%
masy partii towaru przyj tej do sk adowania.
Szczegó y ofert wraz z cennikiem us ug znajduj si na tablicy
og osze Urz du Gminy w Opatówku (parter).
**********
Odbierz nale*ne odszkodowanie! Zg o si do nas ze swoim
problemem, je2eli:
zosta e
poszkodowany w wypadku komunikacyjnym jako
kierowca, pasa2er, pieszy, rowerzysta lub by e pasa2erem
sprawcy wypadku
dozna e obra2e podczas jakiejkolwiek kolizji drogowej
odmówiono Ci wyp aty odszkodowania
wypadek by przyczyn mierci osoby bliskiej
dozna e obra2e cia a w wyniku wypadku przy pracy lub wskutek
upadku na chodniku, uszkodzonych schodach, nieo wietlonym
korytarzu
wyp acono Ci zbyt ma e odszkodowanie
od wypadku nie min o 10 lat
A mo2e dotyczy to Twoich znajomych lub przyjació ? Dochodzimy
odszkodowa za wszystkie szkody. Z nami nie przegrasz! Pami taj!
Niczym nie ryzykujesz. Twoje odszkodowanie mo2e by< wy2sze! Nie
pobieramy op at wst pnych. Europejskie Centrum Odszkodowa
Sp. z o.o. wszystko za atwi za Ciebie. Wystarczy tylko jeden telefon do
naszego przedstawiciela. Kontakt: Daria Pawlak, tel. 668-430-106.
**********
Nowo otwarty sklep elektryczny "ELEKTRO-TIM" zaprasza
w godzinach od 800 do 1700. Wej cie od ul. Poniatowskiego bram
muzeum.
**********

Wiadomo ci Gminne

**********

**********
Sprzedam szczeniaki owczarka niemieckiego d ugow osego z rodowodem. Tel. 604-084-895.
**********
Sprzedam VW Polo 1,4 1996 r., 2 poduszki pow., reg. i wspomaganie
kierownicy, szyberdach, immobilizer, alarm, 4 opony zimowe z felgami.
Tel. 507-557-729.
**********
Sprzedam dom o powierzchni 150 m2. Opatówek, ul. Genera a
Zaj czka. Tel. 601-326-068.
**********
Sprzedam dzia k uzbrojon w Opatówku przy ul. Ogrodowej. Cena do
uzgodnienia. Tel. 500-014-044.
**********
Sprzedam dzia k 25 arów w cenie 20 z /m2, ul. S oneczna 68,
Opatówek. Tel. (0-71) 353-90-51, 885-785-111.
**********
Sprzedam dzia k w Opatówku o pow. 1ha 39 arów. Tel. (0-62) 76190-69.
**********
Sprzedam ziemi orn 1,13ha na terenie pól T okini Wielkiej. Cena
6 z /m2. Tel. (0-62) 76-12-080 (wieczorem).
**********
Sprzedam pszen2yto ozime wie2a odmiana "Baltiko". Tel. 604-217769.
**********
Sprzedam kuchni
Tel. 513-348-097.

polsk

w bardzo dobrym stanie. Cena 450 z .
**********

Podzi kowania wszystkim, którzy uczestniczyli
w ostatniej drodze mojej mamy
Aleksandry Adamczyk z domu Wiewiórkowskiej
sk ada córka z rodzin

***************************************
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KRONIKA FOTOGRAFICZNA
Z PIELGRZYMKI
Kronika fotograficzna
ze wspólnego wFdrowania
Grupy Oliwkowej z Opatówka
w czasie Pieszej Pielgrzymki Diecezji Kaliskiej
na JasnA GórF w dniach 9-15 sierpnia 2008r.

***************************************
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 5 (567) / 2008 / 1300 egz.
Opracowanie i sk ad: H. Lutos awska, A. Kruk
Korekta: K. Dziedzic
*******************************************
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