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WI TO NIEPODLEG O CI
Dzie 11 listopada 1918 roku by
prze omowym momentem w dziejach
naszego Pa stwa. Po 123 latach niewoli i
powsta czych zrywów wolno#ciowych,
Polska odzyska a niepodleg o#%. W a#nie
tego dnia, Rada Regencyjna - instytucja
sprawuj)ca w adz* nad Królestwem
Polskim - przekaza a Józefowi Pi sudskiemu naczelne
dowództwo polskich si zbrojnych i mianowa a go
Naczelnikiem Pa stwa.
Ustaw) Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 1937
roku, dzie 11 listopada zosta ustanowiony polskim
#wi*tem narodowym. Podczas okupacji hitlerowskiej
(1938-1944) oraz w czasie rz)dów komunistycznych
(1945-1989) obchodzenie #wi*ta 11 listopada by o
surowo zakazane. Dopiero w roku 1989, po obaleniu
komunizmu w Polsce, przywrócono jego rang* i nadano
miano 6wi*ta Niepodleg o#ci. Jest to najwa7niejsze
#wi*to pa stwowe, a 11 listopada jest dniem wolnym od
pracy.
Ten szczególny dzie sk ania wszystkich do
refleksji. W godnym i uroczystym prze7yciu tego #wi*ta
pomaga nam udzia we mszy #w. W uroczystej
atmosferze, przy akompaniamencie orkiestr oraz przy
wsparciu
jednostek
mundurowych
zanosimy
dzi*kczynne modlitwy za poleg ych w obronie naszej
Ojczyzny. Jeste#my im wdzi*czni, 7e stworzyli nam
mo7liwo#% 7ycia na terenie niepodleg ej Polski.
Powstanie niepodleg ego pa stwa polskiego
"Pó tora wieku marze o wolnej Polsce
czeka o swego ziszczenia w obecnej chwili."
Tak przemawia na okoliczno#% otwarcia Sejmu
Ustawodawczego Józef Pi sudski.
Po zako czeniu I wojny #wiatowej na mapie
Europy znów pojawi o si* niepodleg e pa stwo polskie.
Na ten fakt z o7y o si* wiele przyczyn, których nie
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mo7na traktowa% w oderwaniu od siebie. Niepodleg o#%
Polski by a jednak, przede wszystkim, wynikiem
w asnych polskich stara . Nie wolno zapomnie%
o polskich legionach i ich krwawych walkach, o tradycji
powsta narodowych, które utrwala y patriotyzm i polsk)
#wiadomo#%
narodow)
oraz
pokaza y
#wiatu
determinacj* Polaków w walce o wolno#%.
W listopadzie 1918 r. ziemie
polskie znajdowa y si* w ca o#ci
w r*kach pa stw centralnych. Ich kl*ska
dawa a wi*c gwarancj* odzyskania
niepodleg o#ci Polski wr*cz automatycznie - bowiem zwyci*skie mocarstwa
sprzymierzone uznawa y prawo Polski
do niepodleg o#ci. Korzystn) okoliczno#ci) by tak7e
fakt, 7e Rosja, na skutek bolszewickiego przewrotu
i nast*pnie pokoju z Niemcami w Brze#ciu, znalaz a si*
poza dyktuj)cymi pokój mocarstwami.
Gdy Pi sudski, uwolniony przez Niemców
z Magdeburga, przyby wczesnym rankiem 10 listopada
1918 r. do Warszawy, niemiecka okupacja by a ju7
w stanie zupe nego rozk adu. Generalny Gubernator
potajemnie opu#ci
stolic*. Polska Organizacja
Wojskowa oraz 7o nierze Polskich Si Zbrojnych
spontanicznie przyst)pili do rozbrajania stacjonuj)cych
oddzia ów
niemieckich.
Powszechny
entuzjazm
mieszka ców Warszawy, na wie#% o przyjeAdzie
Pi sudskiego spowodowa , 7e ju7 nast*pnego dnia,
11 listopada Rada Regencyjna przekaza a mu naczelne
dowództwo polskich si zbrojnych i zadanie utworzenia
rz)du narodowego. 18 listopada powo any zosta
pierwszy oficjalny rz)d niepodleg ej Polski. 22 listopada
rz)d ten wyda dekret powierzaj)cy Pi sudskiemu
najwy7sz) w adz* jako Tymczasowemu Naczelnikowi
Pa stwa, do czasu zwo ania Sejmu Ustawodawczego.
Termin pierwszych wyborów w niepodleg ej
Polsce wyznaczono na dzie 26 stycznia 1919 r. Mia y
one charakter powszechny, równy, bezpo#redni i tajny.
Po ukonstytuowaniu si* sejmu i wyborze marsza ka,
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pos owie przyst)pili do opracowania projektu zasad
ustrojowych pa stwa. Sejm zaproponowa szybkie
przyj*cie tymczasowych przepisów, które nazwano
"ma ) konstytucj)" (ostateczn) ustaw* konstytucyjn)
uchwalono 17 marca 1921r). Zgodnie z tre#ci) "ma ej
konstytucji" Sejm Ustawodawczy stanowi% mia
suwerenn) w adz* w pa stwie. Wykonawc) jego ustaw
mia by% rz)d i Naczelnik Pa stwa. Sprawowanie urz*du
Naczelnika
Pa stwa
Sejm
powierzy
Józefowi
Pi sudskiemu. W ten sposób pa stwo polskie przyjmowa o ustrój republiki parlamentarno-demokratycznej.
Wielka Wojna, oczekiwana przez poetów
romantyków przysz a, wywróci a Europ* do góry
nogami, zaborcy Polski stoczyli mi*dzy sob) wojn*.
Polska za# odrodzi a si*. I to w niezwyk y sposób,
prawie z niczego, w latach 1918-1921 odrodzi o si*
nowoczesne pa stwo Polskie.
Uroczyste obchody wi ta Niepodleg o ci w Gminie
Opatówek

z prezentacj) multimedialn) podkre#li y wyj)tkowo#%
najwa7niejszego #wi*ta pa stwowego Polski.
Po zako czeniu mszy #w. wszyscy zebrani, przy
akompaniamencie orkiestry d*tej OSP Opatówek pod
batut)
dh
Józefa
Czerniaka,
przemaszerowali
w kierunku Placu Wolno#ci. Po uroczystym wykonaniu
Hymnu Pa stwowego oraz pie#ni "Rota" przedstawiciele
w adz gminnych i powiatowych, Zwi)zku Ochotniczych
Stra7y Po7arnych, organizacji spo ecznych i kulturalnych, uczniowie oraz harcerze z o7yli kwiaty pod
Pomnikiem Wolno#ci. By to nasz zewn*trzny wyraz
wdzi*czno#ci za odzyskanie niepodleg o#ci przez
Polsk*.
Wszystkim uczestnikom uroczysto#ci sk adamy
serdeczne podzi*kowanie za udzia
i pomoc
w przygotowaniu obchodów 6wi*ta Niepodleg o#ci.
Szczególne podzi*kowanie sk adamy: za opraw*
muzyczn) druhom z OSP Opatówek, za przygotowanie
cz*#ci artystycznej dyrekcji, nauczycielom i m odzie7y
z Gimnazjum w Opatówku.
Wspólny piew pie ni patriotycznych i wojskowych
11 listopada w Gminnym O#rodku Kultury w Opatówku,
pod patronatem Parafialnego Oddzia u Akcji Katolickiej
w Opatówku, zosta przygotowany czwarty, wspólny
#piew pie#ni patriotycznych i wojskowych, tym razem, by
uczci% 90 rocznic* odzyskania niepodleg o#ci przez
Polsk*. Tradycja wspólnego #piewu w Opatówku si*ga
11 listopada 2005r., kiedy to odby a si* pierwsza
patriotyczna wieczornica. Wspólny #piew wpisa si*
niejako w coroczny kalendarz wydarze gminnych - by y
pie#ni patriotyczne, by y te7 pogodne kol*dy i pastora ki,
by y i weso e pie#ni biesiadne; razem na wspólnym
#piewie gromadzili#my si* licznie ju7 dziewi*ciokrotnie.

Uroczyste obchody 6wi*ta Niepodleg o#ci
w gminie tego dnia rozpocz* y si* msz) #wi*t)
w ko#ciele p.w. Naj#wi*tszego Serca Pana Jezusa
w Opatówku. W uroczysto#ci wzi* y udzia m.in. w adze
samorz)dowe, poczty sztandarowe Ochotniczych Stra7y
Po7arnych z terenu gminy, przedstawiciele ró7nych
organizacji spo ecznych i kulturalnych. M odzie7
z Gimnazjum w Opatówku pod opiek) pani Bo7eny
Banasiak i Anny Nowackiej przygotowa a okoliczno#ciowy monta7 s owno-muzyczny upami*tniaj)cy wydarzenia sprzed dziewi*%dziesi*ciu lat. Pi*knie recytowane
teksty oraz wykonane pie#ni patriotyczne po )czone

Zagajenie i tym razem przeprowadzi prezes
oddzia u Sebastian Ward*cki, który jednocze#nie z o7y
7yczenia dla solenizanta tego dnia czyli ks. Marcina.
Do 7ycze przy )czyli si* oczywi#cie wszyscy obecni sala rozbrzmia a staropolskim "sto lat...".
Wspólne #wi*towanie rozpocz*li#my od #piewu
na stoj)co Hymnu Polski - "Mazurka D)browskiego".
W trakcie wieczoru us yszeli#my wiele pie#ni
w wykonaniu ks. Marcina Za *7nego i ks. Rafa a
Kowalskiego,
a
tak7e
okoliczno#ciowe
teksty
przypominaj)ce dni odzyskania niepodleg o#ci przez
Polsk*. Dzi*ki pani Jadwidze Milu#kiej, dyrektor
biblioteki w Opatówku - ogl)daj)c pami)tkowe
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historyczne zdj*cia Opatówka - wspomnienia tamtych
dni w naszym regionie sta y si* jeszcze bardziej 7ywe.

Swoist) wymow* mia wspólny #piew wszystkich
przyby ych go#ci. Stworzony w ten sposób chór, przy
akompaniamencie
panów
Zbigniewa
B aszczyka
i Henryka Karskiego by wsparciem dla wszystkich
odwa7nych wykonawców. Zebranych szczególnie
zachwyci
ks.
Marcin
wykonuj)c
specjalnie
przygotowan) na ten dzie pie# "Gdzie s) kwiaty
z tamtych lat?". Przed mikrofonem swoich si spróbowali
tak7e pose RP Adam Rogacki i samorz)dowcy gminy
Opatówek. W sali o#rodka kultury, wype nionej do
ostatniego miejsca, rozbrzmiewa y tony pie#ni takich,
jak: "Rota", "Pierwsza brygada", "Bia e ró7e", "Przybyli
u ani", "Jeszcze jeden mazur dzisiaj", "Czerwone maki",
"Casablanka"... Wspólne #wi*towanie zako czy utwór
"Bo7e co# Polsk*", po czym ks. wikariusze udzielili
obecnym kap a skiego b ogos awie stwa.

Wszystkim uczestnikom spotkania sk adamy
serdecznie podzi*kowanie za przybycie i wspólny #piew
oraz pomoc w zorganizowaniu wieczoru patriotycznego.
Szczególne podzi*kowanie sk adamy za akompaniament i za obs ug* techniczn) panom Zbigniewowi
B aszczykowi,
Henrykowi
Karskiemu,
Januszowi
Mancewiczowi i Adamowi Gabarskiemu. S owa uznania
kierujemy równie7 do odwa7nych wykonawców pie#ni
patriotycznych i wojskowych - bowiem Ojczyzna to nasz
wspólny obowi)zek, historia sporo mo7e nas nauczy%,
a pie#ni patriotyczne czy wojskowe s) odbiciem tej
historii.
Krzysztof Dziedzic

***************************************
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DZIE) EDUKACJI NARODOWEJ
14 paAdziernika to szczególny dzie
dla
wszystkich pracowników o#wiaty, tak7e w naszej gminie.
Tego dnia, w wype nionej po brzegi sali Gminnego
O#rodka Kultury spotkali si* wszyscy pracownicy oraz
osoby zwi)zane z o#wiat) w Gminie Opatówek.

Prowadz)cy uroczysto#% aktor Marcin Fabisiak
powita wszystkich przyby ych go#ci: czynnych i emerytowanych dyrektorów, nauczycieli, wychowawców,
pracowników obs ugi, a tak7e przyjació
szkó
i przedszkola z terenu naszej gminy. Na sali nie zabrak o
oczywi#cie w adz samorz)dowych. Tym razem honory
gospodarzy uroczysto#ci pe nili: Wójt Gminy Sebastian
Ward*cki, Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic,
Przewodnicz)cy Rady Gminy Andrzej Michalski,
Przewodnicz)cy Komisji O#wiaty, Kultury, Sportu
i Zdrowia Stanis aw Ku#, radni gminy: Pawe B)kowski,
Mariusz Ma oburski i Wojciech Pokojowy, dyrektor GOK
Mieczys awa Jasku a oraz dyrektor ZEAS Arkadiusz
La duch.

W imieniu gospodarzy Wójt Gminy Opatówek
z o7y obecnym serdeczne 7yczenia, podkre#laj)c, jak
wa7na misja wychowywania kolejnych pokole jest
przez nich wype niana. Wraz z 7yczeniami wszyscy
otrzymali s odki upominek b*d)cy skromnym wyrazem
wdzi*czno#ci.
Po cz*#ci oficjalnej go#cie wys uchali koncertu
w wykonaniu Witolda Matulki (tenor) - solisty Teatru
Muzycznego ROMA i Warszawskiej Opery Kameralnej.
Artysta oraz towarzysz)ca mu Joanna Bia ek (sopran),
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wykonali utwory znane z najlepszych operetek i oper
oraz z repertuaru Jana Kiepury. Zapowiedzi przeplatane
by y humorystycznymi dygresjami, wprowadzaj)cymi
w nastrój, a wykonawcom akompaniowa Andrzej
Seroczy ski. Arty#ci zostali nagrodzeni gromkimi
brawami i owacj) na stoj)co.

W wy#mienitym nastroju po koncercie, go#cie
wraz z gospodarzami imprezy, w mi ym nastroju
i serdecznej atmosferze zasiedli przy kawie, by do
póAna rozmawia% i wspomina%.
***************************************

OTWARTA AKCJA POBORU KRWI
19 paAdziernika 2008r. (niedziela) w godzinach
30
30
9 - 13 w Gminnym O#rodku Kultury w Opatówku
zosta a przeprowadzona otwarta akcja poboru krwi.
Organizatorem honorowej zbiórki krwi by Polski
Czerwony Krzy7, Zarz)d Rejonowy w Kaliszu Rejonowej
Rady Honorowego Krwiodawstwa przy wspó pracy
z Urz*dem Gminy w Opatówku.

Krwiodawc) mog a zosta% ka7da zdrowa osoba,
w wieku od 18 do 60 lat, która zg osi a si* (z dowodem
osobistym lub innym dokumentem potwierdzaj)cym
to7samo#%) do specjalnie zorganizowanego punktu
poboru. Ka7dej osobie, która odda a krew zosta a
oznaczona grupa krwi, okre#lony zosta poziom
hemoglobiny oraz wykonano badania wirusologiczne.
Symbolicznym podzi*kowaniem dla honorowego dawcy
krwi by y s odkie upominki, drobne nagrody i dyplomy.
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Organizatorzy sk adaj) serdeczne podzi*kowania dla
wszystkich osób, które w )czy y si* w otwart) akcj*
poboru krwi oraz pomog y w jej przeprowadzeniu.
Szczególne wyrazy wdzi*czno#ci sk adamy ponad
trzydziestu ochotnikom, którzy wyrazili ch*% oddania
krwi. Dzi*ki przeprowadzonej akcji zebrano ponad
10 litrów krwi, która b*dzie ratunkiem dla zdrowia i 7ycia
wielu osób. Oddaj)c tego dnia krew, podzielili#my si*
7yciem z drugim cz owiekiem !
***************************************

INWESTYCJE W GMINIE
Budowa kompleksu boisk w ramach projektu "Moje
boisko - Orlik 2012"
10 wrze#nia rozpocz* a si* budowa zespo u
boisk w ramach rz)dowego programu "Moje boisko Orlik 2012". Na dzie
dzisiejszy zaanga7owanie
inwestycji wynosi oko o 60% zakresu rzeczowego robót.
Zako czenie prac i oddanie do u7ytku tej inwestycji
przewiduje si* na dzie 4 grudnia br. Wykonano ju7
warstw* ods)czaj)c) z piasku na boisku do pi ki no7nej,
siatkówki i koszykówki, warstwy konstrukcyjne
z kruszywa kamiennego, opask* wokó boisk z kostki
brukowej oraz o#wietlenie. Zako czono te7 uk adanie
nawierzchni syntetycznej na warstwie wyrównawczej
mineralno-syntetycznej sk adaj)cej si* z granulatu
gumowego, 7wirku kwarcowego oraz lepiszcza
poliuretanowego.

Zako czono wykonanie nawierzchni z trawy
syntetycznej, która b*dzie wype niona warstw) z piasku
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wymian* o#wietlenia. 6rodki na t* modernizacj*
pochodzi y ze #rodków wygospodarowanych w bud7ecie
o#rodka zdrowia w kwocie 15.000 z ; tyle samo na
remont przekaza samorz)d z bud7etu gminy na
2008 rok.
Remont posterunku policji
Trwa modernizacja budynku posterunku policji
w Opatówku, polegaj)ca na remoncie pomieszcze
wraz z wymian) okien. Samorz)d gminy Opatówek
wspiera finansowo to przedsi*wzi*cie. W tym celu
uchwa ) nr 114/08 Rady Gminy Opatówek przekazano
na ten cel kwot* w wysoko#ci 12.000 z .
***************************************

WIADOMO CI BIBLIOTECZNE
kwarcowego wraz z warstw) dynamiczn) z granulatu
gumowego. Do wykonania zosta budynek zaplecza
boisk, ogrodzenie, przy )cze wodno-kanalizacyjne.
Przebudowa .cznika ulic
Dobiega ko ca przebudowa )cznika ulic:
Piaskowa - Szkolna w Opatówku finansowana ze
#rodków bud7etu gminy przy wsparciu Kaliskiej
Spó dzielni Mieszkaniowej. Zakres prac obejmuje
nast*puj)ce czynno#ci na odcinku d ugo#ci 125 mb:

-

u o7enie nowego kraw*7nika,
wykonanie górnej podbudowy z kruszywa amanego,
u o7enie nawierzchni z mieszanki mineralnoasfaltowej szeroko#ci 5m,
wykonanie poboczy szeroko#ci 0,5m,
ustawienie znaków drogowych pionowych.

Remont o rodka zdrowia
W tym roku kontynuowany jest remont budynku
Samodzielnego Publicznego Zespo u Opieki Zdrowotnej
- Gminnego O#rodka Zdrowia w Opatówku. W roku
ubieg ym nak adem 15.000 z z bud7etu gminy oraz
15.000 z ze #rodków o#rodka zdrowia wykonano
modernizacj* poradni dla doros ych, w tym: remont
i wymian* drzwi wej#ciowych wraz z wiatro apem,
przebudow* polegaj)c) na powi*kszeniu rejestracji,
wymian* o#wietlenia, malowanie oraz wymian* pod óg.
W
bie7)cym
roku
wykonane
zosta y
zaplanowane prace w cz*#ci o#rodka obejmuj)cej
poradni* dla dzieci: wymian* drzwi wej#ciowych
i przebudow* wiatro apu, malowanie pomieszcze ,
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Konkurs "Gmina Opatówek w zieleni i kwiatach"
Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów
i Towarzystwo Przyjació Opatówka og osi y po raz drugi,
pod patronatem wójta gminy Opatówek Sebastiana
Ward*ckiego, konkurs na najpi*kniejszy ogród w naszej
gminie. W tym roku do konkursu przyst)pi o
11 uczestników: z Opatówka (4), Sierzchowa (2), Rajska
(2), Porwit (1) i S onecznej (1), co oznacza popraw*
w stosunku do pierwszego wydania konkursu. Liczba
uczestników mog aby by% znacznie wi*ksza, poniewa7
przybywa u nas pi*knych ogrodów i ogródków.
Komisja w sk adzie: Krystyna Nowak specjalista
ds.
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich,
Aleksandra Kalenska - inspektor Urz*du Gminy,
Jadwiga Milu#ka-Stasiak - dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku i Jan
Kowalkiewicz - prezes Towarzystwa Przyjació
Opatówka dwukrotnie wizytowa a obiekty zg oszone na
konkurs - w po owie czerwca i na pocz)tku wrze#nia.
Ocena by a skomplikowana, bo trudno jest porówna%
du7y ogród zaprojektowany od podstaw przez architekta
zieleni z przydomowym ogródkiem urz)dzonym
i piel*gnowanym przez w a#cicieli amatorów pasjonatów. Ogrody s) urz)dzone w bardzo ró7nych
miejscach i warunkach. Dlatego komisja postanowi a
nagrodzi% najpi*kniejsze ogrody za ich szczególne
cechy i zalety nie stopniuj)c nagród.

Komisja stwierdzi a, i7 wszystkie zg oszone
obiekty odznaczaj) si* dba o#ci) ich w a#cicieli o pi*kno
i estetyk*. Zg oszone ogrody #wiadcz) o du7ym
zaanga7owaniu w aran7acj* ogrodu czy ogródka,
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-

ogród p. Jolanty Wywijas z T okini Wielkiej za
estetyk*, za w asny pomys na wykorzystanie
dawnych sprz*tów drewnianych w ogrodzie oraz za
oryginalne ogrodzenie z wikliny.
Ponadto komisja postanowi a wyró7ni% ogród p. Danuty
Lachowskiej z Opatówka, ul. Kili skiego, p. Anny
Pawelec z Sierzchowa, p. Renaty Bratoszewskiej
z Rajska i Zespo u Szkó w Rajsku.
Nagrody i wyró7nienia zosta y wr*czone uczestnikom
konkursu w bibliotece w Opatówku przez Wójta Gminy
Opatówek Sebastiana Ward*ckiego w dniu 13 paAdziernika.
Dzi*kujemy
wszystkim
uczestnikom
za
udzia
w konkursie. Zach*camy mi o#ników pi*knej zieleni,
w a#cicieli w asnych ogrodów i ogródków z naszej gminy
do udzia u w konkursie w przysz ym roku. Fotografie
ogrodów
tegorocznych
uczestników
konkursu
eksponowane s) w Urz*dzie Gminy w Opatówku.

Jadwiga Milu ka-Stasiak

w a#ciw) piel*gnacj* ro#lin oraz o znajomo#ci upraw
ogrodniczych. Komisja postanowi a nagrodzi%:
- ogród p. Gabrieli LaAniak ze S onecznej - za
umiej*tne wkomponowanie drzew i krzewów
ozdobnych w otaczaj)ce ogród #rodowisko le#ne, za
fachowe prowadzenie krzewów, za ciekawe
wykorzystanie elementów drewna do budowy
architektury ogrodowej i pasj* w urz)dzaniu ogrodu;
- ogród pp. Anety i Paw a Ko aci skich z Sierzchowa za
ciekaw)
ma )
architektur*
ogrodow),
udoskonalanie i powi*kszanie ogrodu na terenie
wiejskiego obej#cia, za realizacj* nowych pomys ów,
za estetyk* ogrodu;
- ogród p. Jolanty Dudkowskiej z Opatówka, ul. Le#na
- za pi*kn), profesjonaln) aran7acj* du7ego ogrodu
wokó domu, ró7norodno#% ro#lin ozdobnych i form
architektury ogrodowej, za estetyczne zagospodarowanie domu wraz z ogrodem;
- ogród p. Anny Gadery z Opatówka, ul. 6w. Jana - za
estetyk* i ciekaw) aran7acj* ogrodu usytuowanego
w#ród starych i nowych zabudowa mieszkalnych,
za ró7norodno#% ro#lin;
- ogród p. Krystyny Molki z Porwit - za ró7norodno#%
ro#lin ozdobnych i olbrzymi) pasj* w samodzielnym
pozyskiwaniu nowych gatunków, za urz)dzenie
ogrodu przy gospodarstwie rolnym;
- ogród p. Iwony Walczak z Opatówka, ul. Poniatowskiego za estetyk*, ró7norodno#% kwiatów
i najpi*kniejszy trawnik;
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Remont wypo2yczalni zako czony
We wrze#niu zako czono remont wypo7yczalni
biblioteki w Opatówku. Dzi*ki wymianie instalacji
elektrycznej i przygotowaniu instalacji wykrywaj)cej dym
poprawi o si* znacznie bezpiecze stwo biblioteki
i ca ego budynku. Pomieszczenia przystosowane zosta y
do pracy znacznej ilo#ci komputerów. Po malowaniu
i wymianie wyk adziny pod ogowej poprawi a si* te7
estetyka lokalu. W wypo7yczalni wymieniono wszystkie
ni7sze rega y na wy7sze, by w ten sposób roz adowa%
panuj)c) ciasnot* i powi*kszy% nieco miejsce na
ksi)7ki. Zagospodarowanie du7ego holu, ze wzgl*du na
zabytkowy
charakter
budynku
oraz
warunki
architektoniczne, okazuje si* spraw) nie atw).
W przysz o#ci jednak trzeba b*dzie znaleA% sposób na
jego w )czenie do biblioteki.
Remont biblioteki kosztowa 40 tys. z , z czego
25 tys. pochodzi o z dotacji samorz)du gminnego,
a 15 tys. ze #rodków starostwa powiatowego w Kaliszu.
W przysz ym roku, w miar* posiadanych #rodków,
adaptacja lokalu dla potrzeb biblioteki b*dzie
kontynuowana.
Jadwiga Milu ka-Stasiak

Jesienne zabawy
Od 24 paAdziernika rozpocz) si* w bibliotece
cykl zaj*% dla dzieci w wieku od 8 do 10 lat prowadzony
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przez now) pracownic* biblioteki - p. Ma gorzat*
Matysiak. Pierwsze zaj*cia zgromadzi y 17 dzieci, które
mia y okazj* przenie#% si* z jesiennej atmosfery za
oknami do jesieni zawartej w literaturze dla dzieci.
Jesie , tak jak ka7da pora roku, ma swoje odbicie
w twórczo#ci dla dzieci, a jej dary s) doskona ym
materia em do artystycznej twórczo#ci najm odszych.
Dzieci
musia y
odgadywa%
nazwy
licznych
i ró7norodnych przyniesionych przez bibliotekarki
owoców, warzyw, nasion i li#ci.
Najwi*ksz) ciekawo#% wzbudzi y str)ki "chleba
#wi*toja skiego"
zerwane
przez
zaprzyjaAnion)
czytelniczk* w portugalskim gaju. Potem w bibliotece
pojawi y si* fantastyczne zwierzaki i stwory oraz
wyklejanki wykonane z jesiennych darów. Cz*#% z nich
ozdobi a pomieszczenia biblioteki. Nast*pne spotkanie
odb*dzie si* 28 listopada i b*d) to "andrzejkowe
tradycje". Zapraszamy!
Jadwiga Milu ka-Stasiak

Rok Zbigniewa Herberta
17 paAdziernika odby y si* w bibliotece
w Opatówku warsztaty literackie pod has em "Lekcje
z panem od poezji" po#wi*cone poezji Zbigniewa
Herberta. Prowadzi a je poetka i eseistka z Poznania Teresa Tomsia. Uczestniczy a w nich 20-osobowa grupa
m odzie7y z gimnazjum w Opatówku z polonistk) p. Izabell) Bugajn). Teresa Tomsia jest mi o#niczk)
i znawczyni) poezji Zbigniewa Herberta. Jest osob)
potrafi)c) nawi)za% dobry kontakt ze s uchaczami.

WIADOMO CI SZKOLNE
PRZYZNANO STYPENDIA NAUKOWE
Po raz kolejny Wójt Gminy Opatówek - Sebastian
Ward cki przyzna , na wniosek komisji stypendialnej,
stypendia naukowe dla najzdolniejszej m odzie7y.
W sumie przyznano 74 stypendia dla uczniów szkó
gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i studentów. I tak
w poszczególnych grupach stypendia otrzymali:
Uczniowie Gimnazjum w Opatówku
1. Martyna Albrecht,
2. Przemys aw Cichy,
3. Ewa Dobrza ska,
4. Micha Góral,
5. Wiktor Grzesiak,
6. Ma gorzata Janiak,
7. Aleksandra Kajdanek,
8. Piotr Kasprzak,
9. Aleksandra Ku#,
10. Konrad Michalak,
11. Kinga Napiera a,
12. Krzysztof Pawlaczyk,
13. Micha Roma czyk,
14. Monika Roma czyk,
15. Andrzej S owi ski,
16. Sara Szymczak,
17. Bart omiej WoAniak,
18. Ewa 6wiec,
19. Tomasz Zimny,
20. Agnieszka Qarnecka.
Uczniowie Gimnazjum w Rajsku
1. Mateusz Janik,
2. Martyna Jeziorska,
3. Ewa Krymarys,
4. Monika KaAmierczak,
5. Monika Lisiecka,
6. Bogus awa Malinowska,
7. Piotr Oleszczyk,
8. Maria Wosiek,
9. Joanna Wsz*doby .

W bibliotece zapanowa "herbertowski duch".
M odzi czytelnicy mieli okazj* przedstawi% w asne
rozumienie my#li i przes a poety zawartych w jego
twórczo#ci. "Lekcja z panem od poezji" by a bardzo
ciekawa i udana. Pomimo, 7e odbywa a si* po zaj*ciach
szkolnych i trwa a ok. 2 godzin, nikt nie spieszy si* do
domu. "Lekcja…" by a dowodem na to, 7e nasza
m odzie7 czyta warto#ciow) literatur*, jest wra7liwa na
pi*kno i kunszt poetycki i rozumie ponadczasowe
przes ania "wielkich" naszych czasów.
Warsztaty
zosta y
sfinansowane
przez
Wojewódzk) Bibliotek* Publiczn) i Centrum Animacji
Kultury w Poznaniu.
Jadwiga Milu ka-Stasiak

***************************************
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Uczniowie Gimnazjum w T okini Wielkiej
1. Olimpia Dubiel,
2. Agnieszka Janiak,
3. Micha Misiak,
4. Mateusz Pilas,
5. Marcela Raszewska,
6. Bartosz Wojtaszczyk,
7. Piotr Witkowski.
Uczniowie szkó ponadgimnazjalnych
1. Sylwia Antczak - I LO im. Adama Asnyka
w Kaliszu,
2. Izabela Janik - II LO im. Tadeusza Ko#ciuszki
w Kaliszu,
3. Paulina G)siorowska - LO im. Adama Asnyka
w Kaliszu,
4. Micha Kawala - I LO im. Adama Asnyka
w Kaliszu,
5. Joanna Kisieli ska - II LO im. Tadeusza
Ko#ciuszki w Kaliszu,
6. Dorota Kowalczyk - I LO im. Adama Asnyka
w Kaliszu,
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7. Piotr Nowak - IV Technikum Rolnicze
w Przygodzicach,
8. Karolina Tu acz - II LO im. Tadeusza Ko#ciuszki
w Kaliszu,
9. Natalia Sowa - I LO im. Adama Asnyka
w Kaliszu,
10. Anna Qarnecka - III LO im. Miko aja Kopernika
w Kaliszu,
11. Sara Qywio owska - I LO im. Adama Asnyka
w Kaliszu.
Studenci szkó wy2szych
1. Justyna Borkowska - UAM w Poznaniu Wydzia Chemii,
2. Simona Jakubek - Wy7sza Szko a
Humanistyczno - Ekonomiczna w Lodzi,
3. Marta Kliber - Politechnika Pozna ska - Wydzia
Informatyki i Zarz)dzania,
4. Anna Kapitaniak - UAM w Poznaniu - Wydzia
Pedagogiczno - Artystyczny w Kaliszu,
5. Marzena Kapitaniak - Uniwersytet Wroc awski Wydzia Chemii,
6. Aleksandra Go )b - Pa stwowa Wy7sza Szko a
Zawodowa im. Prezydenta S. Wojciechowskiego
w Kaliszu,
7. Katarzyna Koz owska - Pa stwowa Wy7sza
Szko a Zawodowa im. Prezydenta
S. Wojciechowskiego w Kaliszu,
8. Katarzyna Lewicka - Uniwersytet
im. A. Mickiewicza - Wydzia PedagogicznoArtystyczny w Kaliszu,
9. Roman Lisiecki - Szko a G ówna Handlowa
w Warszawie,
10. Katarzyna Miko ajczyk - Uniwersytet
im. A. Mickiewicza w Poznaniu,
11. Izabela Olszewska - UAM w Poznaniu - Wydzia
Filologii Polskiej i Klasycznej w Kaliszu,
12. Jakub Owsiany - UAM w Poznaniu - Wydzia
Prawa i Administracji,
13. Justyna Papierska - Uniwersytet
im. A. Mickiewicza w Poznaniu - Wydzia Prawa
i Administracji,
14. Monika Pawlak - UAM w Poznaniu - Wydzia
Filologii Polskiej i Klasycznej w Kaliszu,
15. Joanna Pietrzak - UAM w Poznaniu - Wydzia
Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu,
16. Alicja Przepiórka - UAM w Poznaniu - Wydzia
Filologii Polskiej i Klasycznej w Kaliszu,
17. Agnieszka Pogorzelec - UAM w Poznaniu Wydzia Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu,
18. Justyna Raszewska - Pa stwowa Wy7sza
Szko a Zawodowa im. Prezydenta
S. Wojciechowskiego w Kaliszu,
19. Kornelia Reksa - Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
20. Beata Salamon - UAM w Poznaniu - Wydzia
Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu,
21. Justyna Sieradzka - Uniwersytet Opolski Wydzia Prawa i Administracji w Opolu
22. Marcin Sulwi ski - Szko a G ówna
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydzia Rolnictwa i Biologii,
23. Ma gorzata Sulwi ska - Uniwersytet Warszawski
- Wydzia Historyczny,
24. Urszula Sznelewska - Uniwersytet Lódzki Wydzia Nauk o Wychowaniu,
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25. Anna Urbaniak - Uniwersytet im. A. Mickiewicza
w Poznaniu - Wydzia Historyczny,
26. Edyta Wich acz - Pa stwowa Wy7sza Szko a
Zawodowa im. Prezydenta S. Wojciechowskiego
w Kaliszu,
27. Hanna Qywio owska - Uniwersytet Warszawski Wydzia Nauk Ekonomicznych.
Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy tak
wysokich wyników w nauce i 7yczymy dalszych
sukcesów. Ponadto informujemy, 7e wszystkie
informacje
dotycz)ce
procedury
przyznawania
stypendium - Regulamin przyznawania stypendiów
z Funduszu Stypendialnego Gminy Opatówek oraz wzór
wniosku - dost*pne s) w postaci plików do pobrania na
stronach internetowych gminy: www.opatowek.pl,
www.bip.opatowek.pl
GIMNAZJUM W OPATÓWKU
Uniwersytet Gimnazjalisty
W czwartek 30 paAdziernika dwudziestu
uczniów klas drugich naszego gimnazjum wzi* o udzia
w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2008/2009
w
Pa stwowej
Wy7szej
Szkole
Zawodowej
im. Prezydenta Stanis awa Wojciechowskiego w Kaliszu,
w ramach programu edukacyjnego pod nazw)
"Uniwersytet Gimnazjalisty".

Program ten jest realizowany przez PWSZ
w Kaliszu we wspó pracy z w adzami samorz)dowymi.
Jego odbiorcami s) uczniowie klas drugich szkó
gimnazjalnych z terenu powiatu kaliskiego, ostrowskiego
i
pleszewskiego.
Zakwalifikowanie
gimnazjum
w Opatówku do tego programu to wielkie wyró7nienie
dla szko y. Dzi*ki organizatorom, gimnazjali#ci b*d)
mieli mo7liwo#% aktywnego uczestnictwa w 7yciu
wy7szej uczelni. Nasi uczniowie poczuli si* jak
prawdziwi studenci ju7 w dniu inauguracji, otrzymali
bowiem indeksy i legitymacje studenckie. Sama
uroczysto#% odby a si* w pi*knej auli nale7)cej do
PWSZ i mia a niezwykle uroczysty przebieg. Oprócz
rektora prof. Jana Chajdy i w adz uczelni, wzi*li w niej
udzia dostojni go#cie, a w#ród nich wójt Gminy
Opatówek Sebastian Ward*cki.
W trakcie inauguracji zosta wyg oszony przez
prorektora ds. organizacji uczelni i wspó pracy
z zagranic) dr hab. Magdalen) Pisarsk) - Krawczyk,
bardzo ciekawy wyk ad pt. "Wyposa7enie Cia a".
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W ramach programu gimnazjali#ci wezm) udzia
w cyklicznych spotkaniach z przedstawicielami kadry
naukowo-dydaktycznej PWSZ w Kaliszu, realizowanych
w formie wyk adów, pokazów, prezentacji, %wicze
i laboratoriów. Cykl kszta cenia trwa% b*dzie dwa
semestry i zako czy si* absolutorium w dniu 30 maja
2009r.

Wycieczka do Warszawy
Dzi*ki inicjatywie p. Leszka Aleksandrzaka,
pos a na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, grupa uczniów
z naszego gimnazjum mog a nieodp atnie uczestniczy%
w jednodniowej wycieczce do Warszawy. Program
imprezy obejmowa wizyt* w budynku parlamentu oraz
zwiedzanie
Muzeum
Powstania Warszawskiego.
Gimnazjali#ci mieli niecodzienn) okazj* obserwowa%
obrady sejmu i spotka% polityków znanych g ównie
z ekranu telewizora czy ze szpalt gazet.
Ogromne wra7enie na uczestnikach wywar a
wizyta w Muzeum
Powstania Warszawskiego.
Uczniowie poznali histori* tamtych wydarze , ogl)dali
zgromadzone
pami)tki.
By a
to
nieoceniona
i niezapomniana lekcja pokory i patriotyzmu.
Honorata Warszewska

Dla naszych uczniów udzia w programie to
niew)tpliwie nowe i bardzo ciekawe do#wiadczenie.
Pozwoli on rozwija% pasje i zainteresowania, zdoby%
wiedz* nieosi)galn) w ramach zaj*% szkolnych oraz
wska7e mo7liwe drogi rozwoju.
Dyrektor Gimnazjum w Opatówku
Jolanta Pokojowa

Rajd "Barwy Jesieni"
W s onecznej, jesiennej aurze gimnazjali#ci
z Opatówka odnie#li kolejny sukces w organizowanym
przez PTTK rajdzie "Barwy Jesieni". Dru7yna pod
kierunkiem p. Agnieszki Kowalczyk oraz p. Anny
Nowackiej wywalczy a w ogólnej klasyfikacji I miejsce.
Do sukcesu przyczyni o si* I miejsce Adama Walczaka
w indywidualnym konkursie krajoznawczym oraz Wiktora
Grzesiaka w konkursie na projekt znaczka na rajd
przysz oroczny. Jednak ostatecznie serca jurorów podbi
pe en humoru image dru7yny i krótka prezentacja
muzyczna.
Agnieszka Kowalczyk

lubowanie klas pierwszych
Tradycyjnie ju7, #wie7o upieczeni gimnazjali#ci
z o7yli #lubowanie. W tym roku uroczysto#% ta odby a si*
w holu szkolnym 2 paAdziernika. Imprez* swoj)
obecno#ci) u#wietnili szanowni go#cie: Sekretarz Gminy
p. Krzysztof Dziedzic, Dyrektor Szko y Podstawowej
im. J. Kusoci skiego w Opatówku p. Mateusz Przyjazny
oraz Przewodnicz)ca Rady Rodziców przy naszym
gimnazjum p. Maria Prus. Uczniowie otrzymali
pami)tkowe dyplomy oraz upominki ufundowane przez
w adze samorz)dowe oraz przez rad* rodziców. G os
zabrali równie7 bohaterowie uroczysto#ci w przygotowanym pod opiek) p. Honoraty Warszewskiej programie
artystycznym pt. "Ananasy z naszej klasy".
Po cz*#ci oficjalnej czeka a na uczniów kolejna
niespodzianka - dyskoteka, przygotowana przez
rodziców.
Honorata Warszewska
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Spotkanie z pisark.
We wrze#niu gimnazjum w Opatówku go#ci o
w swoich murach p. El7biet* Wojty# (Kryszak) autork*
ksi)7ki "Echo kaliskich dni". Pisarka przybli7y a
m odzie7y dawne 7ycie rodzinnego Kalisza, podzieli a
si* refleksjami towarzysz)cymi powstawaniu ksi)7ki,
która, jak pisze w przedmowie p. Alina Lelito, jest
"znakomit) lekcj) historii miasta Kalisza i obcowaniem
z ocalonym #wiatem ludzkich wspomnie ".
Uczniowie mieli okazj* pozna% opowie#%
o trudnej sztuce pisania ksi)7ek, któr) autorka splot a
z mi o#ci) do rodzinnego miasta.
Agnieszka Kowalczyk

Dyskoteka
W tym roku szkolnym samorz)d uczniowski
gimnazjum w Opatówku zaproponowa "dyskoteki
tematyczne". Pomys okaza si* trafiony, co pokaza a ju7
pierwsza zabawa zorganizowana przez klas* IIIc, której
wychowawczyni) jest p. Bo7ena Banasiak. Uczniowie,
którzy t umnie przybyli na imprez*, bawili si* przy
rytmach lat 60, a organizatorzy zapewnili dodatkowo
pocz*stunek.
Ca y dochód z dyskoteki uczniowie klasy IIIc
przeznaczyli na pomoc dla chorego ch opca z naszej
gminy, przy )czaj)c si* tym samym do akcji
prowadzonej na terenie gimnazjum przez Szkolny Klub
Europejski "Opatus".
Honorata Warszewska

**********
SZKO<A PODSTAWOWA W OPATÓWKU
Konkurs Plastyczny "Przyjaciel natury"
22 wrze#nia uczniowie kl. IIIa ze Szko y
Podstawowej w Opatówku pojechali na wycieczk* do
Antonina sponsorowan) przez Starostwo Powiatowe
w Kaliszu. Impreza zorganizowana zosta a w zwi)zku
z przyst)pieniem starostwa do projektu "Stymulowanie
zachowa przyjaznych #rodowisku w#ród mieszka ców
Wielkopolski".
Po wycieczce uczniowie przyst)pili do konkursu
plastycznego pod has em "Przyjaciel natury". Ich
zadaniem
by o
samodzielne
wykonanie
pracy
plastycznej
zwi)zanej
z
tematem
konkursu.
22 paAdziernika dzieci wraz z wychowawczyni) zosta y
zaproszone na rozstrzygni*cie konkursu i wr*czenie
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i krzewów po li#ciach oraz sprawdzali swoj) wiedz*
o Ziemi Kaliskiej. Grupa "W óczykije" zaprezentowa a
piosenk* o tre#ci ekologicznej, zach*caj)c wszystkich
do dbania o czysto#% naszej Ziemi, gdy7, jak - dzieci
#piewa y - "Ziemi* mamy tylko jedn)...."
Ziemia jest naszym przyjacielem, a przyjaciela
powinni#my dobrze zna%. Konkursy rajdowe udowodni y,
7e nasi uczniowie maj) du7) wiedz* o swoim
przyjacielu: Aleksandra Mazurowska zaj* a I miejsce,
Hubert
Wojtaszek
w
konkursie
natomiast
krajoznawczym "Znam Ziemi* Kalisk)" zdoby II miejsce.
W rajdzie dru7yna zaj* a II miejsce - zaledwie
3 punktami wyprzedzili nas uczniowie Gimnazjum
w Opatówku.

nagród. Uczennica klasy IIIa, Aleksandra Cichy, zaj* a
I miejsce, natomiast uczniowie - Lukasz Michalak
i Paulina Jasiorska zostali wyró7nieni. Zwyci*zcy zostali
nagrodzeni pi*knymi ksi)7kami i dyplomami, a wszyscy
uczestnicy konkursu otrzymali pami)tkowe dyplomy.
Prace dzieci mo7na by o ogl)da% na wystawie
zorganizowanej w gmachu starostwa w Kaliszu.
Anna Smolicka, Iwona Walczak

Bieg Ptolemeusza
5 paAdziernika, po raz 28 na ulicach Kalisza
odby si* Mi*dzynarodowy Bieg Uliczny Ptolemeusza,
w którym tradycyjnie wzi*li udzia uczniowie naszej
szko y. Celem imprezy by a popularyzacja biegów
ulicznych, jako najprostszej formy ruchu. Patronat nad
imprez) obj) Prezydent Miasta Kalisza, natomiast
organizatorem g ównym by o Ognisko TKKF "Relaks"
w Kaliszu.
00
Impreza rozpocz* a si* o godz. 10 na Rynku
G ównym w Kaliszu. Aura sprzyja a w tym roku
organizatorom, a przede wszystkim uczestnikom Biegu
Ptolemeusza i sprawi a, 7e zmaganiom do samego
ko ca przygl)da o si* wielu kaliszan, dopinguj)c nie
tylko tych, którzy walczyli o czo owe lokaty, ale równie7
takich amatorów biegania, którzy pragn*li stawi% czo a
wyzwaniu i sprawdzi% swoje mo7liwo#ci. W sumie
w biegu wzi* o udzia blisko 500 uczniów szkó
z Kalisza, powiatu kaliskiego oraz powiatów o#ciennych,
w tym 27 uczniów Szko y Podstawowej w Opatówku.
Emocji nie brakowa o, a nasi m odzi sportowcy godnie
nas reprezentowali. Kilkoro z nich osi)gn* o bardzo
dobre wyniki i stan* o na podium, natomiast
w klasyfikacji ogólnej zaj*li#my III miejsce. Opiekunki
grupy, panie Izabela Dubanowicz i Ewa Wieczorek, nie
bez powodu by y bardzo dumne ze swoich
podopiecznych.
Anna Smolicka

Rajdy, rajdy...
Du7) popularno#ci) w#ród uczniów Szko y
Podstawowej w Opatówku ciesz) si* piesze w*drówki,
o czym #wiadczy liczny udzia w rajdzie "Barwy jesieni".
W dniu 3 paAdziernika a7 66 dzieci dzielnie
wyruszy o na tras* od Winiar, poprzez N*dzerzew,
dolin* Sw*drni, do le#niczówki Ro7d7a y - S oneczna.
Podczas rajdu uczniowie mieli okazj* podziwia% pi*kn)
przyrod*, wyrabiali t*7yzn* fizyczn) i odporno#%
psychiczn). Swiczyli umiej*tno#% rozpoznawania drzew
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Dobry humor i zachwyt nasz) pi*kn) przyrod)
towarzyszy podczas rajdu zarówno uczniom, jak
i opiekunkom dru7yny: Dorocie Skinder, Lidii Antczak
i Ewie Wieczorek.
Lidia Antczak, Anna Smolicka

Wielki dzie dla pierwszaków
Uczniowie klas pierwszych Szko y Podstawowej
im. J. Kusoci skiego w Opatówku s) ju7 pe noprawnymi
uczniami spo eczno#ci szkolnej. Uroczyste pasowanie
na uczniów odby o si* we wtorek 7 paAdziernika o godz.
00
w auli szkolnej. Na #lubowaniu, oprócz
9
pierwszoklasistów, obecna by a dyrekcja, grono
pedagogiczne, rodzice oraz zaproszeni go#cie. Swoj)
obecno#ci) zaszczycili nas: p. Krzysztof Dziedzic Sekretarz Gminy, p. Stanis aw Ku# - Przewodnicz)cy
Komisji O#wiaty, p. Jadwiga Milu#ka - dyrektor Biblioteki
Publicznej w Opatówku, p. Jolanta Pokojowa - dyrektor
Gimnazjum w Opatówku, p. Ewa KaAmierczak przewodnicz)ca Rady Rodziców.
Pierwszoklasi#ci, zgodnie z tradycj), z o7yli
#lubowanie na sztandar szko y, a nast*pnie zostali
uroczy#cie pasowani na uczniów przez dyrektora szko y,
p. Mateusza Przyjaznego. Podczas uroczysto#ci dzieci
zaprezentowa y inscenizacj* zatytu owan) "Szkolne
duszki", któr) przygotowa y pod kierunkiem swych
wychowawczy : p. Marii Pogorzelec, p. Agnieszki
KaAmierczak i p. Ali Lintner.
Delegacja szko y, jak co roku, z o7y a wi)zank*
kwiatów pod tablic) pami)tkow) patrona szko y Janusza Kusoci skiego. Na koniec uroczysto#ci
uczniowie udali si* do swoich klas, gdzie czeka
przygotowany przez rodziców s odki pocz*stunek. Rada
Rodziców ufundowa a dla dzieci pi ki, a w adze gminy
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kolorowe piórniki. Ka7dy ucze otrzyma te7 pami)tkowy
dyplom pasowania na ucznia. Jeste#my pewni, 7e ten
dzie
na zawsze pozostanie w pami*ci naszych
pierwszaków.
Dyrekcja oraz grono pedagogiczne Szko y Podstawowej
im. J. Kusoci skiego w Opatówku pragnie serdecznie
podzi*kowa% Pa stwu Ewie i Tomaszowi Wnuczkom za
ufundowanie dla uczniów naszej szko y s odyczy,
zabawek i przyborów szkolnych.
Anna Smolicka, Ala Lintner

**********
ZESPÓ< SZKÓ< W CHE<MCACH
lubowanie pierwszoklasistów

Lakomego. Natomiast w dniu 11 listopada m odzie7
naszej szko y wzi* a udzia we mszy #w. za ojczyzn*
celebrowanej przez ks. pra ata Józefa Kwiatkowskiego.
Dyrektor Zespo u Szkó im. Jana Paw a II w Che mcach
Tomasz Mikucki.

Akcja sprz.tania wiata
W dniu 25 paAdziernika br. w Zespole Szkó
im. Jana Paw a II w Che mcach w ramach akcji
Sprz)tania 6wiata i obchodzonego w paAdzierniku
6wiatowego
Dnia
Drzewa
oraz poszanowania
#rodowiska
przedstawione
zosta y
inscenizacje
przygotowane przez uczniów klasy II pod opiek)
p. Iwony Fr)tczak oraz klasy III pod kierunkiem
p. Violetty Ró7alskiej. Tematyka dotyczy a segregacji

28 paAdziernika w Zespole Szkó im. Jana
Paw a II w Che mcach dyrektor Tomasz Mikucki pasowa
grup* 18 pierwszoklasistów na uczniów szko y
podstawowej. Dzieci #lubowa y uroczy#cie by% dobrym
Polakiem, dba% o dobre imi* klasy i szko y oraz by%
wzorowym uczniem.
Uczniowie zaprezentowali swoje umiej*tno#ci
recytatorskie i muzyczne podczas cz*#ci artystycznej.
Uroczy#cie odebrali pierwszy, najwa7niejszy szkolny
dokument,
jakim
jest
legitymacja
szkolna.
W uroczysto#ci udzia wzi*li zaproszeni go#cie z w adz
gminnych i ko#cielnych oraz rodzice, którzy obdarowali
dzieci upominkami.
Na zdj*ciu od prawej: przewodnicz)cy Rady
Rodziców Andrzej Wieli ski, dyrektor szko y Tomasz
Mikucki, ks. Pra at Józef Kwiatkowski, wiceprzewodnicz)cy Rady Gminy Opatówek Stanis aw Ku#
i wychowawca klasy Karolina Gramza.
Dyrektor Zespo u Szkó w Che mcach
Tomasz Mikucki

Apel z okazji wi ta Niepodleg o ci
W dniu 7 listopada br. w Zespole Szkó im. Jana
Paw a II w Che mcach odby si* uroczysty apel z okazji
90-tej rocznicy odzyskania przez Polsk* niepodleg o#ci.
Uroczysto#% zorganizowana przez klas* II gimnazjum
wraz z wychowawczyni) p. Halin) Krawczyk by a
wspania ) okazj) do poznania historii naszego kraju.
Po akademii odby si* koncert pie#ni patriotycznych
i utworów z pocz)tku ubieg ego stulecia poprowadzony
przez zespó muzyków pod kierunkiem p. Marka

Wiadomo ci Gminne

#mieci oraz dba o#ci o czysto#% na Ziemi. W tym dniu
uczniowie równie7 uczestniczyli w akcji Sprz)tania
6wiata, porz)dkuj)c otoczenie szko y.
Dyrektor Zespo u Szkó im. Jana Paw a II w Che mcach
Tomasz Mikucki.

"@yj zdrowo, kolorowo"
24 paAdziernika w Zespole Szkó im. Jana
Paw a II w Che mcach zorganizowano akcj*
prozdrowotn) w ramach "Promocji Zdrowego Stylu
Qycia" pod has em "Qyj zdrowo, kolorowo".
Organizatorami kampanii prozdrowotnej by o
Szkolne Ko o PCK, którego g ównym kierunkiem
dzia ania jest nabywanie umiej*tno#ci dbania o swoje
zdrowie. Zadanie to realizowane jest we wspó pracy
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z dyrekcj) szko y, nauczycielami, rodzicami, piel*gniark) szkoln) - Renat) Majewsk) oraz przyjació mi szko y.
W tym roku szkolnym uczniowie brali udzia
w zaj*ciach, dzi*ki którym wzbogacili swoj)
dotychczasow) wiedz* na temat postaw i zachowa
prozdrowotnych, warto#ci od7ywczych, przygotowywania i spo7ywania posi ków oraz pog *biali wiedz* na
temat zagro7e dla zdrowia, sposobów jego ochrony
i dba o#ci o nie. Uczennice klasy III i II gimnazjum, pod
kierunkiem Lidii Ka u7y - wychowawczyni i koordynatora
przedsi*wzi*cia oraz Renaty Majewskiej - piel*gniarki
szkolnej, przygotowa y - w ramach podsumowania akcji wspólne "zdrowe" #niadanie, na które zaprosi y
wszystkich uczestników spotkania.
z dzie%mi wychowawczyni p. J. Burdelak. Nast*pnie
"pierwszaki" zosta y uroczy#cie pasowane na uczniów
Szko y Podstawowej w Rajsku przez dyrektora szko y
p. H. Wolniaczyk. Swoje 7yczenia dla najm odszych
przekaza przedstawiciel samorz)du gminy Opatówek,
p. Stanis aw Ku#, który dodatkowo wr*czy maluchom
wyprawki. Wszystkie dzieci by y niezwykle przej*te
uroczystym #lubowaniem, które z pewno#ci) jeszcze
d ugo b*d) wspomina%.
Dyrektor Zespo u Szkó w Rajsku
Honorata Wolniaczyk

Szczególne podzi*kowanie kierujemy do
Okr*gowej Spó dzielni Mleczarskiej w Kaliszu w osobie
pana Tomasza Koz owskiego, pa stwa Agnieszki
i Henryka Pawlaków, piekarni pana S awomira
Przybylaka, rodziców uczniów klasy III gimnazjum oraz
innych sponsorów za 7yczliwo#%, ofiarno#% oraz
bezinteresown) pomoc materialn) w postaci produktów
mleczarskich
i
spo7ywczych,
które
umo7liwi y
zorganizowanie akcji prozdrowotnej.
Dyrektor Zespo u Szkó w Che mcach
Tomasz Mikucki

**********
ZESPÓ< SZKÓ< W RAJSKU

Pasowanie na czytelnika
7 paAdziernika w bibliotece szkolnej odby o si*
uroczyste "pasowanie pierwszoklasistów na czytelnika".
W uroczysto#ci wzi*li udzia wszyscy uczniowie tych
klas
oraz dyrektor
p.
Honorata Wolniaczyk,
wychowawczyni klasy I p. Józefa Burdelak i klasy IV
p. Ma gorzata Burdelak. Dzieci obejrza y cz*#%
artystyczn) przygotowan) przez uczennice klasy IV:
Natali* Antczak, Angelik* 6wierek, Aleksandr* Strojw)s,
Nikolett* Nowak, Dominik* To#t* i And7elik* Filipiak.
Nast*pnie najm odsi zostali zapoznani z regulaminem
i zasadami wypo7yczania ksi)7ek. Po obejrzeniu
przedstawienia pierwszoklasi#ci z o7yli uroczyste
przyrzeczenie: "Ja ucze klasy I, uroczy#cie obiecuj*, 7e
b*d* czyta% i szanowa% ksi)7ki, bo one pomagaj) nam
w nauce i pracy, ucz) mi o#ci do ludzi, wskazuj) nam
drog* do celu. A ksi)7ka niech zostanie moim
przyjacielem na ca e 7ycie".

Dzie Nauczyciela
14 paAdziernika w naszej szkole obchodzone
by o #wi*to nauczycieli i wszystkich pracowników szko y.
W#ród zaproszonych go#ci by Wiceprzewodnicz)cy
Rady Gminy p. Stanis aw Ku#. Samorz)d uczniowski
oraz grupa uczniów z klasy I gimnazjum zaprezentowa a
program artystyczny z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Nad prawid owym przebiegiem uroczysto#ci czuwa a
p. El7bieta Wosiek, a nag o#nieniem zajmowa si*
p. A. Sieradzki. W tym dniu nie by o w naszej szkole
lekcji, by y za to piosenki, 7yczenia i skromne upominki.
Dyrektor Zespo u Szkó w Rajsku
Honorata Wolniaczyk

lubowanie pierwszoklasistów
Równie7 14 paAdziernika swoje #wi*to mia y
wszystkie pierwszaki. Najpierw zaprezentowa y swoje
talenty aktorskie w przedstawieniu, które przygotowa a
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Po
tym
wa7nym
przyrzeczeniu
ka7dy
pierwszoklasista zosta uroczy#cie pasowany na nowego
czytelnika naszej szkolnej biblioteki. Na pami)tk* tej
uroczysto#ci ka7dy otrzyma pami)tkowy dyplom
i zapisa si* do biblioteki. Wspólne rozmowy pomog y
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nowym czytelnikom przyswoi% sobie zasady korzystania
z biblioteki szkolnej. Na zako czenie zrobione zosta y
pami)tkowe zdj*cia, a dzieci otrzyma y s odkie
upominki.

cynamonowe, korkowe, bananowe, paprocie drzewiaste
i wiele innych ciekawych gatunków ro#lin z ró7nych stref
klimatycznych. W palmiarni dzieci mia y równie7 okazj*

Danuta Sieradzka

PoznaA Kalisz
8 paAdziernika grupa uczniów z o7ona z klas:
VI szko y podstawowej i I gimnazjum, pod opiek) pa :
Joanny Jasku y, El7biety Wosiek, Anny Zimnej
i Ma gorzaty Burdelak poznawa a Kalisz, odwiedzaj)c
miejsca na co dzie
zapomniane. Zwiedzanie
rozpocz* o si* pod pomnikiem ksi)7ki na kaliskich
plantach. Nast*pnie grupa odwiedzi a miejsca zwi)zane
z 7yciem kilku znanych literatów: Marii D)browskiej,
Marii Konopnickiej i Adama Asnyka. PóAniej wszyscy
udali si* do klasztoru o.o. Jezuitów, gdzie mieli okazj*
pospacerowa% alejkami tamtejszego ogrodu. Spaceruj)c
po centrum miasta wycieczkowicze zaw*drowali pod
baszt* Dorotk*, zatrzymali si* pod pomnikiem papie7a
Jana Paw a II, udali si* na kaliski rynek, aby obejrze%
ratusz. W drodze do autokaru uczniowie odwiedzili
jeszcze Katedr* Kalisk).

zobaczy% jaszczurki, warany, papugi ary, chi skie
przepiórki, patyczaki oraz bajecznie kolorowe ryby mórz
i oceanów. Wycieczka bardzo wzbogaci a przyrodnicz)
wiedz* uczniów.
Dorota Okrasa

Kolejnym wa7nym punktem wycieczki by o
zwiedzanie rezerwatu archeologicznego "Kaliski Gród
Piastów" w Kaliszu-Zawodziu. Dzieci mia y tam okazj*
zapozna% si* z pozosta o#ciami kaliskiego grodu
wczesno#redniowiecznego.
Du7e
zainteresowanie
wzbudzi a dwupoziomowa wie7a obronna z palisad)
oraz zrekonstruowane fundamenty i cz*#% przyziemna
roma skiej kolegiaty wzniesionej w po owie XII w., jak
równie7 drewniany budynek mieszkalny pochodz)cy
z ko ca XVIII w., w którym zorganizowana zosta a
wystawa etnograficzna. Na zako czenie dnia wszyscy,
do#% ju7 zm*czeni, udali si* do McDonalds'a, gdzie
szybko odzyskali si y.
Ma gorzata Burdelak

Wycieczka do Poznania
W dniu 04.11.2008r. uczniowie klasy II i III
Zespo u Szkó w Rajsku z nauczycielami: p. B. Blek,
p. D. Okras) i p. A. Wosiek pojechali na film
trójwymiarowy pt.: "Dinozaury 7yj)" do kina "Plaza"
w Poznaniu. Film przybli7y uczniom wiedz* o gadach
prehistorycznych, a dzi*ki trójwymiarowym efektom
dinozaury by y na wyci)gni*cie r*ki. Uczniowie zwiedzili
równie7 pozna sk) Palmiarni*, w której zobaczyli
ciekawe gatunki ro#lin, np.: drzewo kakaowca, drzewo
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Festiwal nauki
Dnia 19 i 20 wrze#nia grupa uczniów z klasy III
gimnazjum w sk adzie: Martyna Jeziorska, Marysia
Wosiek, Monika Lesiecka, Asia Wsz*doby , Monika
KaAmierczak, Szymon Janik, Micha Fr)tczak i Piotr
Oleszczyk pod opiek) p. Ma gorzaty Mas owskiej
reprezentowa a nasz) szko * na ogólnopolskim festiwalu
nauki w Poznaniu. Z przedstawieniem pt.: "PoradA sobie
sam Kopciuszku, czyli rzeczy o mieszaniu, rozdzielaniu
i czarowaniu" w swojej kategorii zaj*li wysokie czwarte
miejsce. Otrzymali bardzo cenne nagrody m.in. ksi)7k*
"Historia fizyki", któr) podarowali Filii Biblioteki
Publicznej im. Braci Gillerów w Rajsku i gad7ety
sponsorowane przez "Enea". Nocleg zosta zapewniony
przez akademik "Jowita" w Poznaniu. Koszty zwi)zane
z podró7) pokry a rada rodziców. Jak wspomnia jeden
z uczestników: "Wra7enia z tego konkursu s)
nieopisane.
Mogli#my obejrze%
wiele
cennych
przedstawie ".
Zwyci*ska grupa uczniów z klasy III gimnazjum
zaproponowa a p. Ma gorzacie Mas owskiej, aby i w
przysz ym roku pojawi% si* na tym konkursie jako Wolna
Grupa z Rajska. Jak powiedzia Georg Christoph
Lichtenberg: "Najwa7niejsze jest przede wszystkim
rozszerzanie granic nauki; bez tego wszystko jest
daremne".
Martyna Jeziorska

Oddzia przedszkolny w Rajsku
Zespó Szkó w Rajsku zosta zakwalifikowany
do projektu "Twoje Przedszkole" realizowanego przez
Fundacj* Familijny Pozna . Projekt finansowany jest
w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego.
W dniu 3 listopada br. Fundacja og osi a list* 44
lokalizacji, które wesz y w sk ad projektu. W#ród nich
znalaz a si* równie7 nasza placówka.
**********
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ZESPÓ< SZKÓ< W T<OKINI WIELKIEJ
lubowanie klasy pierwszej
W ciep y, jesienny dzie , 16 paAdziernika br.
w Zespole Szkó w T okini Wielkiej odby a si*
uroczysto#% pasowania na ucznia. W obecno#ci
p. dyrektor Teresy Kobierskiej, przyby ych go#ci:
Sekretarza Gminy Opatówek p. Krzysztofa Dziedzica,
zast*pcy Przewodnicz)cego Rady Gminy p. Stanis awa
Kusia, przewodnicz)cej rady rodziców p. Ma gorzaty
Kisieli, przedstawicieli grona pedagogicznego i rodziców
dzieci z o7y y uroczyste #lubowanie. Przyrzeka y
rzetelnie pracowa%, uczy% si*, dobrze si* zachowywa%
oraz 7y% w zgodzie z kolegami. Aby udowodni%, 7e bycie
uczniem to wa7na sprawa, dzieci recytowa y wiersze
i #piewa y piosenki. Nast*pnie p. dyrektor dokona a
pasowania na ucznia. By atwiej by o wkroczy% w mury
szkolne od przedstawicieli Rady Gminy Opatówek dzieci
otrzyma y upominki w postaci przyborów szkolnych,
a starsi koledzy z klasy VI obdarowali ich drobnymi
prezentami.
Po cz*#ci oficjalnej
wszyscy spotkali si* na
s odkim pocz*stunku
przygotowanym przez
rodziców uczniów klasy
pierwszej. Uczniowie
klasy VI przygotowali
dla pierwszoklasistów
liczne atrakcje. By y to:
amig ówki, zgadywanki, malowanie twarzy
i makija7e. Dzie ten
dla wszystkich up yn)
w bardzo mi ej i przyjaznej atmosferze. By
przyjemnym #wi*tem
zarówno dla dzieci, jak
i rodziców. Serdecznie
dzi*kujemy rodzicom
za gry dydaktyczne przekazane na rzecz klasy.
Wychowawca klasy - Anna Macniak

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

INFORMACJE PRAWNE
DOTYCZ4CE ZGROMADZE)
WYCICG Z USTAWY z dnia 20 czerwca 1997r.
Prawo o ruchu drogowym
Art. 65. Zawody sportowe, rajdy, wy#cigi, zgromadzenia
i inne imprezy, które powoduj) utrudnienia w ruchu lub
wymagaj) korzystania z drogi w sposób szczególny,
mog) si* odbywa% pod warunkiem zapewnienia
bezpiecze stwa i porz)dku podczas trwania imprezy
oraz uzyskania zezwolenia na jej przeprowadzenie.
Art. 65a. 1. Organizator imprezy jest obowi)zany
zapewni% bezpiecze stwo osobom obecnym na
imprezie oraz porz)dek podczas trwania imprezy.
2. Organizator imprezy jest obowi)zany zapewni%:
1) spe nienie wymaga okre#lonych w szczególno#ci
w przepisach prawa budowlanego, przepisach
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2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

1)
2)

3)

sanitarnych, przepisach dotycz)cych ochrony
przeciwpo7arowej oraz ochrony #rodowiska;
wyró7niaj)c) si* elementami ubioru s u7b*
porz)dkow) i informacyjn);
pomoc medyczn) i przedmedyczn), dostosowan)
do liczby uczestników imprezy, a tak7e odpowiednie
zaplecze higieniczno-sanitarne;
drogi ewakuacyjne oraz drogi umo7liwiaj)ce dojazd
s u7b ratowniczych i Policji, Stra7y Granicznej oraz
Qandarmerii Wojskowej;
warunki
zorganizowania
)czno#ci
mi*dzy
podmiotami bior)cymi udzia w zabezpieczeniu
imprezy;
sprz*t ratowniczy i ga#niczy oraz #rodki ga#nicze
niezb*dne do zabezpieczenia dzia a ratowniczoga#niczych;
w razie potrzeby pomieszczenie dla s u7b
kieruj)cych zabezpieczeniem imprezy;
#rodki techniczne niezb*dne do zabezpieczenia
imprezy, a w szczególno#ci:
a) znaki lub tablice ostrzegawcze i informacyjne,
b) liny, ta#my lub wst*gi s u7)ce do oznaczenia
trasy lub miejsca imprezy,
c) bariery, p otki lub przegrody s u7)ce do
odgradzania miejsca imprezy.
3. Organizator imprezy jest obowi)zany:
uzgodni% z organami zarz)dzaj)cymi ruchem na
drogach przebieg trasy, na której ma si* odby%
impreza;
wspó dzia a% z Policj) oraz, je7eli impreza odbywa
si* w strefie nadgranicznej albo na drogach
przebiegaj)cych przez tereny lub przyleg ych do
terenów b*d)cych w zarz)dzie jednostek organizacyjnych podporz)dkowanych lub nadzorowanych
przez Ministra Obrony Narodowej lub na drogach
przyleg ych do tych terenów, odpowiednio ze Stra7)
Graniczn) lub Qandarmeri) Wojskow):
a) uzgadniaj)c przebieg trasy lub miejsce imprezy,
b) stosuj)c polecenia dotycz)ce prawid owego
zabezpieczenia imprezy,
c) dokonuj)c wspólnego objazdu trasy lub miejsca
imprezy;
sporz)dzi% plan okre#laj)cy sposoby zapewnienia
bezpiecze stwa i porz)dku publicznego podczas
imprezy na terenie poszczególnych województw,
obejmuj)cy:
a) list* osób wchodz)cych w sk ad s u7by
porz)dkowej, ich rozmieszczenie oraz elementy
ubioru wyró7niaj)ce te osoby,
b) pisemn) instrukcj* okre#laj)c) zadania s u7b
porz)dkowych, opracowan) w uzgodnieniu
z Policj),
c) rodzaj i ilo#% #rodków technicznych, o których
mowa w ust. 2 pkt 8, oraz miejsce ich
rozlokowania,
d) rodzaje, zakres i sposób zabezpieczenia ratowniczego imprezy, w uzgodnieniu z w a#ciwym
komendantem powiatowym Pa stwowej Stra7y
Po7arnej oraz innymi s u7bami ratowniczymi,
w tym z w a#ciwym dysponentem jednostki
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
8 wrze#nia 2006r. o Pa stwowym Ratownictwie
Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410),
e) sposób oznaczenia miejsc niebezpiecznych dla
uczestników imprezy,
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f) oznakowanie
pojazdów
uczestnicz)cych
w imprezie i towarzysz)cych tej imprezie,
g) rodzaje zezwole umo7liwiaj)cych poruszanie
si* osób lub pojazdów w miejscach wy )czonych
z ruchu publicznego,
h) organizacj* )czno#ci bezprzewodowej mi*dzy
organizatorem imprezy a Policj) w trakcie
trwania imprezy,
i) sposób informowania o ograniczeniach w ruchu
drogowym wynikaj)cych z przebiegu imprezy przed imprez) i w trakcie jej trwania;
4) opracowa% regulamin oraz program imprezy;
5) ustali% z Policj) (...) terminy wspólnych spotka
organizowanych w celu uzgodnienia spraw
zwi)zanych z zabezpieczeniem imprezy;
6) zapewni% realizacj* planu, o którym mowa w pkt 3;
7) uzgodni% z zarz)dc) drogi obszar wykorzystania
pasa drogowego oraz sposób i termin przywrócenia
go do stanu poprzedniego;
8) powiadomi%
przedsi*biorstwa
komunikacji
publicznej o przewidywanym czasie wyst*powania
utrudnie w ruchu drogowym;
9) na polecenie organu zarz)dzaj)cego ruchem na
drodze opracowa% projekt organizacji ruchu
w uzgodnieniu z Policj);
10) udzieli% dok adnych informacji dotycz)cych imprezy,
na 7)danie Policji lub innych podmiotów
wymienionych w pkt 1, 2, 7 i 8, a tak7e wojewody
w a#ciwego ze wzgl*du na miejsce odbywania si*
imprezy, je7eli s) one niezb*dne do realizacji ich
zada
w celu zapewnienia bezpiecze stwa
i porz)dku publicznego;
11) przekazywa% do wiadomo#ci publicznej informacje
o utrudnieniach w ruchu wynikaj)cych z planowanej
imprezy.
4. Bezpiecze stwo i porz)dek podczas imprez zapewnia
Policja (...)
1) w czasie przygotowywania imprezy - opracowuj)c
w asny plan zabezpieczenia imprezy;
2) w czasie trwania imprezy:
a) wystawiaj)c posterunki kierowania ruchem
i blokady ruchu,
b) pilotuj)c, w razie potrzeby, przejazd lub przej#cie
uczestników imprezy,
c) organizuj)c objazdy wynikaj)ce z przeprowadzonej imprezy na drodze;
3) po zako czeniu imprezy - przywracaj)c p ynno#%
ruchu na drodze.
Art. 65b. 1. Zezwolenie, o którym mowa w art. 65,
wydaje w drodze decyzji administracyjnej, na pisemny
wniosek organizatora imprezy, zwany dalej "wnioskiem",
z o7ony co najmniej na 30 dni przed planowym terminem
jej rozpocz*cia, organ zarz)dzaj)cy ruchem na drodze,
na której odbywa si* impreza, z tym 7e je7eli impreza
odbywa si* na drogach podleg ych kilku organom organem w a#ciwym jest:
1) w przypadku dróg ró7nych kategorii - organ
zarz)dzaj)cy ruchem na drodze wy7szej kategorii;
2) w przypadku dróg tej samej kategorii - organ
w a#ciwy ze wzgl*du na miejsce rozpocz*cia
imprezy.
2. Organizator imprezy przesy a w terminie
okre#lonym w ust. 1 kopi* wniosku wraz z wymaganymi
dokumentami do:
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1) w a#ciwego ze wzgl*du na miejsce rozpocz*cia
imprezy komendanta wojewódzkiego Policji,
3. Wniosek powinien zawiera% w szczególno#ci:
1) imi*, nazwisko lub nazw* oraz adres zamieszkania
lub siedzib* organizatora imprezy;
2) rodzaj i nazw* imprezy;
3) informacj* o miejscu i dacie rozpocz*cia, przebiegu
oraz zako czenia imprezy;
4) informacj* o przewidywanej liczbie uczestników
imprezy;
5) wykaz
osób
reprezentuj)cych
organizatora
w sprawach zabezpieczenia trasy lub miejsca
imprezy na terenie poszczególnych województw;
6) podpis organizatora lub jego przedstawiciela.
4. Do wniosku nale7y do )czy%:
1) szczegó owy regulamin imprezy, okre#laj)cy
w szczególno#ci zasady zachowania uczestników
imprezy istotne dla bezpiecze stwa ruchu
drogowego;
2) wykaz osób odpowiedzialnych za prawid owy
przebieg i zabezpieczenie imprezy na terenie
poszczególnych województw oraz w miejscach
rozpocz*cia i zako czenia ka7dego odcinka,
a tak7e w miejscach wymagaj)cych szczególnego
zabezpieczenia;
3) program imprezy ze szczegó owym opisem trasy
i podaniem odleg o#ci mi*dzy poszczególnymi jej
odcinkami oraz okre#lony w minutach i kilometrach
program przejazdu lub przej#cia uczestników przez
poszczególne miejscowo#ci i granice województw;
4) plan zabezpieczenia trasy lub miejsca okre#lony
w art. 65a ust. 3 pkt 3;
5) zobowi)zanie organizatora do przywrócenia do
poprzedniego stanu pasa drogowego na trasie
przejazdu,
przej#cia
lub
miejsca
pobytu
uczestników imprezy, a w przypadku uszkodzenia
pasa drogowego lub urz)dze
drogowych
b*d)cego nast*pstwem imprezy - do ich
bezzw ocznego naprawienia lub pokrycia kosztów
tych napraw;
6) pisemn) zgod* w a#ciciela lasu na przeprowadzenie imprezy w razie przeprowadzania jej na
terenach le#nych.
5. Organ, o którym mowa w ust. 1, wydaje
zezwolenie po:
1) zasi*gni*ciu opinii w a#ciwego ze wzgl*du na
miejsce imprezy komendanta wojewódzkiego Policji
2) uzgodnieniu zakresu ograniczenia ruch i wynikaj)cych st)d warunków przeprowadzenia imprezy
z organami zarz)dzaj)cymi ruchem na drogach, na
których ma si* odby% impreza.
Art. 65c. Organ wydaj)cy zezwolenie odmawia jego
wydania:
1) je7eli organizator nie spe nia warunków okre#lonych
w art. 65a ust. 2 i 3;
2) je7eli pomimo spe nienia warunków okre#lonych
w art. 65a ust. 2 i 3:
a) istnieje niebezpiecze stwo zagro7enia 7ycia lub
zdrowia ludzkiego albo mienia wielkiej warto#ci,
b) impreza
zagra7a
bezpiecze stwu
ruchu
drogowego, a nie ma mo7liwo#ci zorganizowania
objazdów niepowoduj)cych istotnego zwi*kszenia kosztów ponoszonych przez uczestników
ruchu drogowego.
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Art. 65h. 1. Przepisy art. 65-65g nie dotycz) procesji,
pielgrzymek i innych imprez o charakterze religijnym,
które odbywaj) si* na drogach na zasadach okre#lonych
w:
1) ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Pa stwa
do Ko#cio a Katolickiego w Rzeczypospolitej
3)
Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154, z póAn. zm. );
2. Przepisy art. 65-65g nie dotycz) tak7e
konduktów pogrzebowych, które poruszaj) si* po
drogach stosownie do miejscowego zwyczaju.

2. W zgromadzeniach nie mog) uczestniczy% osoby
posiadaj)ce przy sobie bro , materia y wybuchowe lub
inne niebezpieczne narz*dzia.
Art. 4. Przepisy ustawy nie dotycz) zgromadze :
1) organizowanych przez organy pa stwa lub organy
samorz)du terytorialnego,
2) odbywanych w ramach dzia alno#ci Ko#cio a
Katolickiego, innych ko#cio ów oraz zwi)zków
wyznaniowych.
Rozdzia 2 - Post powanie w sprawach zgromadze

**********
WYCICG Z USTAWY z dnia 17 maja 1989r.
o stosunku Pa stwa do Ko cio a Katolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej
Dzia II - Dzia alno A Ko cio a
Rozdzia 1 - Kult publiczny
Art. 15. 1. Organizowanie kultu publicznego i jego
sprawowanie podlega w adzy ko#cielnej.
2. Publiczne sprawowanie kultu nie wymaga
zawiadomienia, je7eli odbywa si*:
1) w ko#cio ach, kaplicach, budynkach ko#cielnych
i na gruntach ko#cielnych oraz w innych
pomieszczeniach
s u7)cych
katechizacji
lub
organizacjom ko#cielnym,
2) w innych miejscach, z wy )czeniem dróg i placów
publicznych oraz pomieszcze
u7yteczno#ci
publicznej; publiczne sprawowanie kultu na
drogach, placach publicznych oraz w pomieszczeniach
u7yteczno#ci
publicznej
podlega
uzgodnieniu z w a#ciwym organem sprawuj)cym
zarz)d lub upowa7nionym do dysponowania nimi.
3. Religijne uroczysto#ci pogrzebowe i nabo7e stwa za zmar ych mog) by% sprawowane na cmentarzach komunalnych przy zachowaniu obowi)zuj)cych
przepisów porz)dkowych.
Art. 16. 1. Organizowanie procesji, pielgrzymek lub
innych imprez o charakterze religijnym na drogach
publicznych
wymaga
uzgodnienia,
w
zakresie
bezpiecze stwa ruchu drogowego, z w a#ciwymi
organami administracji rz)dowej lub samorz)dowej.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si* w przypadkach
konduktów pogrzebowych odbywaj)cych si* stosownie
do miejscowego zwyczaju.
**********
WYCICG Z USTAWY z dnia 5 lipca 1990 r.
Prawo o zgromadzeniach
Rozdzia 1 - Przepisy ogólne
Art. 1. 1. Ka7dy mo7e korzysta% z wolno#ci pokojowego
zgromadzania si*.
2. Zgromadzeniem jest zgrupowanie co najmniej
15 osób, zwo ane w celu wspólnych obrad lub w celu
wspólnego wyra7enia stanowiska.
Art. 3. 1. Prawo organizowania zgromadze przys uguje
osobom maj)cym pe n) zdolno#% do czynno#ci
prawnych, osobom prawnym, innym organizacjom, a
tak7e grupom osób.
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Art. 5. 1. Post*powanie w sprawach dotycz)cych
zgromadze nale7y do zada zleconych organów gminy.
2. Organem odwo awczym od decyzji wydanych
w sprawach, o których mowa w ust. 1, jest wojewoda.
Art. 6. 1. Zgromadzenia organizowane na otwartej
przestrzeni dost*pnej dla nieokre#lonych imiennie osób,
zwane dalej "zgromadzeniami publicznymi", wymagaj)
uprzedniego zawiadomienia organu gminy w a#ciwego
ze wzgl*du na miejsce zgromadzenia.
Art. 7. 1. Organizator
zgromadzenia
publicznego
zawiadamia organ gminy w taki sposób, aby wiadomo#%
o zgromadzeniu dotar a nie póAniej ni7 na 3 dni, a
najwcze#niej 30 dni przed dat) zgromadzenia.
2. Zawiadomienie powinno zawiera% nast*puj)ce
dane:
1) imi*, nazwisko, dat* urodzenia i adres organizatora
oraz nazw* i adres osoby prawnej lub innej
organizacji, je7eli w jej imieniu organizuje on
zgromadzenie,
2) cel i program oraz j*zyk, w którym b*d)
porozumiewa% si* uczestnicy zgromadzenia,
3) miejsce i dat*, godzin* rozpocz*cia, planowany
czas trwania, przewidywan) liczb* uczestników
oraz projektowan) tras* przej#cia, je7eli przewiduje
si* zmian* miejsca w czasie trwania zgromadzenia,
4) okre#lenie
planowanych
przez
organizatora
#rodków s u7)cych zapewnieniu pokojowego
przebiegu zgromadzenia oraz #rodków, o których
dostarczenie zwraca si* do organu gminy.
Art. 8. Organ
gminy
zakazuje
zgromadzenia
publicznego, je7eli:
1) jego cel lub odbycie sprzeciwiaj) si* niniejszej
ustawie lub naruszaj) przepisy ustaw karnych,
2) odbycie zgromadzenia mo7e zagra7a% 7yciu lub
zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach.
Art. 11. 1. Organ
gminy
mo7e
delegowa%
na
zgromadzenie swoich przedstawicieli.
2. Organ gminy na wniosek organizatora zapewnia
w miar* potrzeby i mo7liwo#ci ochron* policyjn) w trybie
przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
(Dz. U. Nr 30, poz. 179), s u7)c) stosownemu
przebiegowi zgromadzenia, oraz mo7e delegowa% na
zgromadzenie swojego przedstawiciela.
3. Delegowani przedstawiciele organu gminy,
przybywaj)c na zgromadzenie, s) obowi)zani okaza%
swoje upowa7nienia przewodnicz)cemu zgromadzenia.
Art. 12. 1. Zgromadzenie mo7e by% rozwi)zane przez
przedstawiciela organu gminy, je7eli jego przebieg
zagra7a 7yciu lub zdrowiu ludzi albo mieniu
w znacznych rozmiarach lub gdy narusza przepisy
niniejszej ustawy albo przepisy ustaw karnych,
a przewodnicz)cy, uprzedzony o konieczno#ci
rozwi)zania zgromadzenia, wzbrania si* to uczyni%.
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2. Rozwi)zanie zgromadzenia na podstawie ust. 1
nast*puje przez wydanie decyzji ustnej, poprzedzonej
trzykrotnym ostrze7eniem uczestników zgromadzenia
o mo7liwo#ci jego rozwi)zania, a nast*pnie og oszonej
przewodnicz)cemu w obecno#ci zgromadzonych, której
nadaje si* rygor natychmiastowej wykonalno#ci. Decyzj*
t* dor*cza si* organizatorowi na pi#mie w terminie
24 godzin od jej podj*cia.
3. Organizatorowi oraz uczestnikowi zgromadzenia
przys uguje prawo odwo ania si* od decyzji w sprawie
rozwi)zania zgromadzenia w terminie 3 dni od dnia
rozwi)zania zgromadzenia; przepis art. 9 ust. 4 stosuje
si* odpowiednio.
***************************************

WYCI4G Z REGULAMINU
UTRZYMANIA CZYSTO CI
I PORZ4DKU
Urz)d Gminy w Opatówku informuje, 7e zgodnie z § 2
i 3 Uchwa y Rady Gminy Opatówek nr 92/08 z dnia
21.02.2008 istnieje mo7liwo#% obni7enia kosztów
wywozu odpadów komunalnych od 15 do 25%:
§2
"W przypadku, gdy odpady komunalne s) zbierane
i odbierane w podziale na frakcj* mokr) i such)
w rozumieniu § 2 pkt 3 i 4 Regulaminu utrzymania
czysto#ci i porz)dku na terenie gminy Opatówek
wprowadzonego Uchwa ) Rady Gminy Nr 35/07 stosuje si* stawki okre#lone w § 1 ni7sze o 15 %.
§3
W przypadku, gdy z odpadów komunalnych wydzielane
s) w ramach frakcji suchej surowce wtórne takie jak:
1. papier i tektura
2. szk o
3. metale i tworzywa sztuczne
stosuje si* stawki okre#lone w § 1 ni7sze o 25 %."
Na terenie Gminy Opatówek firmami uprawnionymi do
odbioru odpadów komunalnych s):
1. Przedsi*biorstwo Us ug Komunalnych, Kalisz,
ul. Ba7ancia 1a tel. (0-62) 76-75-018
2. EKO Przedsi*biorstwo Oczyszczania Miasta, Kalisz,
ul. Lódzka tel. (0-62) 76-03-902
Podpisuj)c umow* na odbiór odpadów z w/w przedsi*biorstwami, nale7y zwróci% uwag* czy poprawnie
zapisano na jakie frakcje b*d) dzielone odpady
i zgodnie z tym obni7ona zostanie op ata o 15 lub 25%.
W sytuacji gdy w ramach frakcji suchej wybior) Pa stwo
dodatkowo wydzielenie papieru, szk a i metalu firma
odbieraj)ca odpady zobowi)zana jest dostarczy%
dodatkowe pojemniki.
WYCICG Z "REGULAMINU UTRZYMANIA
CZYSTO CI
I PORZCDKU
NA TERENIE GMINY OPATÓWEK"
Zasady zbierania i pozbywania si odpadów
komunalnych i nieczysto ci ciek ych
1. W a#ciciele nieruchomo#ci przy wykonywaniu
obowi)zku zbierania i pozbywania si* odpadów
komunalnych
powstaj)cych
na
terenach
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nieruchomo#ci
oraz
opró7niania
zbiorników
bezodp ywowych s) zobowi)zani do zawierania
umów z firmami wywozowymi na odbiór odpadów
i nieczysto#ci ciek ych, z uwzgl*dnieniem #rednich
ilo#ci
sta ych
odpadów
komunalnych
oraz
nieczysto#ci ciek ych okre#lonych odpowiednio
w rozdziale 3 § 8 ust 5 i 6 regulaminu.
2. W a#ciciele nieruchomo#ci s) zobowi)zani do
udzielania
firmom
wywozowym
informacji
niezb*dnych dla ustalenia tre#ci umowy o odbiór
odpadów komunalnych oraz opró7nianie zbiorników
bezodp ywowych, w sposób zgodny z wymaganiami
okre#lonymi w niniejszym Regulaminie.
3. W a#ciciele nieruchomo#ci s) zobowi)zani do
przechowywania i okazywania osobom upowa7nionym do kontroli aktualnej umowy zawartej z firm)
wywozow) oraz dowodów wp aty za odbieranie
odpadów komunalnych i wywóz nieczysto#ci
ciek ych.
§ 16
W a#ciciele nieruchomo#ci na terenach w asnego
gospodarstwa rolnego, na terenie w asnego ogródka
przydomowego mog) dokonywa% kompostowania
odpadów ro#linnych we w asnym zakresie w sposób nie
powoduj)cy uci)7liwo#ci dla otoczenia.
§ 17
1. Sta e odpady komunalne musz) by% odbierane
z terenu nieruchomo#ci w terminach uzgodnionych
z firm) wywozow) z cz*stotliwo#ci) dostosowan)
do ilo#ci wytwarzanych odpadów oraz zapewniaj)c)
utrzymanie
w a#ciwego
stanu
sanitarnohigienicznego i estetycznego nieruchomo#ci, nie
rzadziej jednak ni7:
1) zabudowa jednorodzinna:
a) frakcja mokra i zmieszana - raz na dwa
tygodnie
b) frakcja sucha - raz w miesi)cu;
2) zabudowa
wielorodzinna
(wielolokalowa)
i placówki handlowo-us ugowe:
a) frakcja mokra i zmieszana:
- minimum raz w tygodniu w okresie od
wrze#nia do maja
- co najmniej 2 razy w tygodniu w okresie
od czerwca do sierpnia,
b) frakcja sucha - co najmniej raz na dwa
tygodnie.
2. Nieczysto#ci ciek e musz) by% usuwane z nieruchomo#ci w terminach ustalonych z firm) wywozow),
z cz*stotliwo#ci) dostosowan) do ilo#ci odprowadzanych nieczysto#ci ciek ych ustalonej zgodnie
z zapisem § 8 ust.6 i pojemno#ci zbiornika
bezodp ywowego, w sposób gwarantuj)cy, 7e nie
nast)pi wyp yw z tego zbiornika, wynikaj)cy z jego
przepe nienia, mog)cy powodowa% zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód powierzchniowych.
Rozdzia 5
Selektywna zbiórka odpadów
§ 20
1. W Gminie Opatówek selektywna zbiórka odpadów
komunalnych
polega
na
zbieraniu
przez
mieszka ców
gminy
odpadów
komunalnych
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z podzia em na frakcj* mokr) i such) z dalszym
wydzieleniem surowców wtórnych oraz na zbieraniu
w wydzielonych miejscach innych odpadów
komunalnych (m. in. wielkogabarytów, odpadów
z remontu), zgodnie z wymaganiami okre#lonymi
w niniejszym regulaminie.
2. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych powinna
by% prowadzona z zachowaniem ogólnych zasad
pozbywania si* odpadów komunalnych okre#lonych
w regulaminie i przepisach odr*bnych.
3. Szczegó owe
warunki
odbierania
odpadów
komunalnych z selektywnej zbiórki ustalone zostan)
w umowie z firm) wywozow), która jest obowi)zana
do:
1) odbierania wszystkich selektywnie zbieranych
rodzajów odpadów komunalnych, w tym równie7
powstaj)cych w gospodarstwach domowych
odpadów wielkogabarytowych, zu7ytego sprz*tu
elektrycznego i elektronicznego, odpadów
z remontu, odpadów niebezpiecznych oraz
odpadów ulegaj)cych biodegradacji,
2) ograniczania ilo#ci odpadów ulegaj)cych
biodegradacji kierowanych do sk adowania.
§ 21
1. Dla potrzeb selektywnej zbiórki stosuje si*
urz)dzenia do zbierania odpadów komunalnych
mog)ce stanowi% m. in. w asno#%:
1) firm wywozowych;
2) w a#cicieli nieruchomo#ci.
2. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów u Aród a
stosuje si* urz)dzenia do zbierania odpadów
komunalnych w zale7no#ci od zabudowy:
1) zabudowa jednorodzinna:
a) worek lub pojemnik - z przeznaczeniem na
frakcj* mokr) odpadów, oznaczone napisem
"Mokre",
b) worek lub pojemnik - z przeznaczeniem na
frakcj* such) odpadów, oznaczone napisem
"Suche", a w przypadku zastosowania
dalszej segregacji w ramach tej frakcji odpowiednio oznakowanych worków lub
pojemników.
2) zabudowa wielorodzinna:
a) worek, pojemnik lub kontener - z przeznaczeniem na frakcj* mokr), oznaczone
napisem "Mokre",
b) worek, pojemnik lub kontener - z przeznaczeniem na frakcj* such) odpadów,
oznaczone napisem "Suche", a w przypadku
zastosowania dalszej segregacji w ramach
tej frakcji - odpowiednio oznakowanych
pojemników lub kontenerów.
3. Napisy na urz)dzeniach do zbierania odpadów
okre#laj)ce rodzaj odpadów zbieranych selektywnie
powinny by% czytelne.
4. Poza napisami okre#laj)cymi rodzaj odpadów
urz)dzenia powinny by% równie7 oznaczone
numerem
telefonu
kontaktowego
do
firmy
wywozowej zajmuj)cej si* ich opró7nieniem.
§ 22
1. Gmina Opatówek stwarza warunki selektywnego
zbierania papieru i tektury, szk a, tworzyw
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sztucznych i metali w ogólno dost*pnych
pojemnikach o nast*puj)cej kolorystyce:
1) niebieski z przeznaczeniem na papier i tektur*,
2) bia y z przeznaczeniem na szk o bezbarwne,
3) zielony z przeznaczeniem na szk o kolorowe,
4) 7ó ty z przeznaczeniem na metale i tworzywa
sztuczne.
2. Poza kolorystyk) pojemniki powinny by% równie7
oznaczone napisami okre#laj)cymi rodzaj odpadów,
na jaki s) przeznaczone oraz numerem telefonu
kontaktowego firmy wywozowej.
***************************************

OG OSZENIA
Konkurs dla firm
Ruszy a II edycja konkursu o nagrod* Marsza ka
Województwa Wielkopolskiego ph "i Wielkopolska Innowacyjni dla Wielkopolski". Konkurs ma na celu
wsparcie rozwoju innowacyjnych przedsi*biorstw oraz
wzmocnienie konkurencyjno#ci i elastyczno#ci rynku
pracy. Promocja dobrych praktyk przyczyni si* zdaniem organizatorów konkursu - do zmian
w wewn*trznej organizacji pracy i zarz)dzaniu. Zach*ci
równie7 do nawi)zywania kontaktów i wspó pracy
#rodowisk naukowych i gospodarczych.
Wi*cej informacji o przedsi*wzi*ciu znajduje si* na
stronie www.iwielkopolska.pl. Do dyspozycji pozostaje
równie7
sekretariat
konkursu
znajduj)cy
si*
w Departamencie Gospodarki Urz*du Marsza kowskiego
Województwa Wielkopolskiego, tel. (0-61) 658-07-25,
e-mail: iwielkopolska@umww.pl
**********
Odbierz nale2ne odszkodowanie! Zg o# si* do nas ze
swoim problemem, je7eli:
- zosta e# poszkodowany w wypadku komunikacyjnym jako kierowca, pasa7er, pieszy, rowerzysta
lub by e# pasa7erem sprawcy wypadku
- dozna e# obra7e
podczas jakiejkolwiek kolizji
drogowej
- odmówiono Ci wyp aty odszkodowania
- wypadek by przyczyn) #mierci osoby bliskiej
- dozna e# obra7e 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 mo7e dotyczy to Twoich znajomych lub przyjació ?
Dochodzimy odszkodowa za wszystkie szkody. Z nami
nie przegrasz! Pami*taj! Niczym nie ryzykujesz. Twoje
odszkodowanie mo7e by% wy7sze! 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, telefon: 668-430-106.
**********
Agencja
Ubezpieczeniowa
Grupy
PZU
SA
w Opatówku (w agencji PKO BP) zaprasza od pn.-pt.
30
30
w godzinach 8 -16 oraz poza godzinami w agencji
pod nr tel. 792-202-650. 6wiadczymy us ugi
w zawieraniu:
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-

obowi)zkowego ubezpieczenia komunikacyjnego
OC
- ubezpieczenia autocasco (AC) oraz NW pojazdów
- kompleksowego ubezpieczenia domów i mieszka
- kompleksowego ubezpieczenia na wyjazd za
granic*
- Otwartego Funduszu Emerytalnego "Z ota Jesie "
- dotowanego obowi)zkowego ubezpieczenia dla
rolników
Przyjmujemy blankiety op at OC komunikacyjne, rolne bezprowizyjnie.
**********
Firma GF - Gra7yna Faworska, Plac Wolno#ci 10
w Opatówku informuje, 7e wychodz)c naprzeciw
naszym Klientom, w punkcie LOTTO mo7na op aci%
rachunki m.in. ZUS, KRUS, US, telefony stacjonarne,
komórkowe, energi*, gaz, czynsze oraz inne
zobowi)zania finansowe. Pobieramy niskie prowizje.
Ponadto mo7na zawrze% umow* szybkiej po7yczki
gotówkowej - wystarczy dowód osobisty i w asne
o#wiadczenie o dochodach, dost*pna bez por*czyciela
i zgody ma 7onka, decyzja kredytowa w 15 minut bez
op at.
**********

Salon Meblowy "Sosnowy Styl" mieszcz)cy si*
w Kaliszu przy ul. Lipowej 6 oferuje meble kuchenne,
pokojowe, wypoczynkowe, sypialnie, ó7ka, materace,
bardzo tanie sto y i krzes a oraz elementy dekoracyjne
(obrazy, repliki broni). Telefon: (0-62) 76-77-275.
00
Zapraszamy od poniedzia ku do pi)tku w godz. od 10
00
00
00
do 18 oraz w soboty od 10 do 14 .
**********
PROGRESS Centrum J zyków Obcych oferuje ró7ne
kursy j*zyka angielskiego, przygotowanie do egz.
gimnazjalnego, maturalnego. Szczegó y na stronie
www.progress.kalisz.pl oraz pod nr telefonów: 668-743049, (0-62) 76-18-075.
**********
Doskonalenie umiej tno ci czytania tekstów ze
zrozumieniem, wyszukiwania informacji w tek#cie,
konstruowania ró7nych form wypowiedzi pisemnej,
przygotowanie do sprawdzianu w szkole podstawowej
oraz egzaminu gimnazjalnego z zakresu przedmiotów
00
00
humanistycznych. Tel. 508-142-902 (w godz.15 - 17 ).
**********
Tanie studenckie korepetycje w weekendy: biologia,
chemia. Telefon: 509-068-242.
**********
Absolwentka Politechniki udzieli korepetycji z matematyki. Telefon: 601-976-052.
**********

Korepetycje: j*zyk angielski, j*zyk polski. Telefon:
691-943-352.
**********
Budowlaniec na emeryturze przyjmie tanio kierownictwo
budowy (inspektora nadzoru). Telefon: (0-62) 753-34-61.
**********
Sprzedam Hyundai Coupe LS, rok prod. 1993,
1,5 benzyna, bezwypadkowy, cena 4.700 z . Telefon:
667-698-953.
**********
Sprzedam Fiata 126p, rok prod. 1987, bezwypadkowy,
cena 700 z . Telefon: 512-662-039.
**********
Sprzedam: 7uka, pi * tarczow) do drewna, pralk* Polar,
butl* gazow) 11kg, meble. Telefon: (0-62) 76-18-612,
784-182-680.
**********
Sprzedam: ci)gnik Ursus C-330, rozrzutnik obornika
jednoosiowy (fabryczny), p ug trzyskibowy, kultywator,
obsypnik do ziemniaków (5-tki). Tel. (0-62) 76-18-308
00
(po godz. 16 ).
**********
Sprzedam szczeni*ta: York-miniatura,
miniatura. Telefon: 512-826-188

Sznaucer-

**********
Sprzedam m od)
506-654-293.

krow*

na

wycieleniu.

Telefon:

**********
Serdecznie dzi*kuj* ochotnikom, którzy wzi*li udzia
w akcji honorowego oddawania krwi, a w szczególno#ci
m odzie7y szkolnej. Danuta Schwarz z Opatówka.
**********
Serdeczne podzi*kowanie dla sponsorów "Pikniku
Zdrowia" za przekazan) pomoc finansow) na klas*
autystyczn) w Opatówku sk adaj) rodzice.
***************************************
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 7 (569) / 2008 / 1300 egz.
Opracowanie i sk ad: H. Lutos awska, L. Kruk
Korekta: K. Dziedzic
***************************************
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GALERIA HISTORYCZNYCH ZDJ : Z OPATÓWKA

Opatówek, ul. Ko8cielna

Kó ko Teatru Amatorskiego w Opatówku - 1917 rok

Bo9e Cia o w Opatówku

Ochotnicy - 1918 rok

:wiczenia stra9y ogniowej - 1914 rok

Alfons Jasku owski z uczniami w Opatówku - 1913 rok

Pierwszy nowy budynek poczty
w niepodleg ej Polsce - Opatówek
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Stefan Giller

Piotr Szadkowski
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