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SESJA RADY GMINY

W dniu 29 grudnia odby a si XXVI sesja Rady Gminy
Opatówek. By a to uroczysta sesja zamykaj$ca rok 2009
i tradycyjnie odby a si
w sali Muzeum Historii
Przemys u z udzia em zaproszonych go+ci. Podczas
obrad przyj to uchwa bud,etow$ na 2009 rok, a jej
uchwalenie
poprzedzono
przedstawieniem
opinii
Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie bud,etu
Gminy Opatówek oraz opinii o prawid owo+ci prognozy
kwoty d ugu Gminy Opatówek na 2009 rok. Obydwie
opinie RIO by y pozytywne.
Bud et Gminy Opatówek na rok 2009
Dochody bud,etu na rok 2009 - 24 255 610 z
Wydatki bud,etu na rok 2009 - 24 005 708 z
Nadwy,ka bud,etu w kwocie 249 902 z zostaje
przeznaczona na sfinansowanie rozchodu z tytu u
wcze+niej zaci$gni tych kredytów d ugoterminowych.
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Informacje dodatkowe dotycz$ce bud,etu gminy:
- sp ata
otrzymanych
po,yczek
i
kredytów
2 849 902 z , wydatki zwi$zane z obs ug$ d ugu
publicznego 500 000 z , planowane sukcesywne
obni,enie zad u,enia, prognoza d ugu na koniec
2009 roku to kwota 6 720 750 z , czyli 27,7% (stan
wyj+ciowy: projekt z 2006 roku bud,etu Gminy na
rok 2007 zak adaj$cy zobowi$zania na koniec roku
2007 w wysoko+ci 9 300 000 z - 43%)
- wydatki maj$tkowe - 1 663 500 z obejmuj$ przede
wszystkim: wydatki w infrastruktur
drogow$
(budowa, przebudowa, remonty dróg, chodników
m.in. w miejscowo+ciach: Szulec, Opatówek,
Sierzchów, Cienia Druga, Porwity, Cienia Trzecia,
T okinia Ko+cielna, Trojanów), zakup pomp
i urz$dzeA do hydroforni i gminnej oczyszczalni
+cieków, wydatki na zakup i obj cie akcji Spó ki
O+wietlenie Uliczne i Drogowe, wydatki na
inwestycje o+wietlenia
- wydatki w o+wiacie i wychowaniu (dochody - cz +C
o+wiatowa subwencji ogólnej w 2009 roku wynosi
8 660 151 z ; wydatki planowane s$ w wysoko+ci
10 800 917 z i obejmuj$ wydatki na wynagrodzenia
i pochodne, wydatki na bie,$ce utrzymanie szkó ,
przedszkola i ZEAS; planowane s$ równie, wydatki
na remonty szkó i przedszkola w wysoko+ci
204 000 z )
- wydatki na ochron zdrowia - 135 000 z (obejmuj$
zwalczanie narkomani i przeciwdzia anie alkoholizmowi - 120 000 z , zakup us ug remontowych
o+rodka zdrowia - 15 000 z )
- wydatki na gospodark mieszkaniow$ - 192 000 z ,
w tym wydatki remontowe 75 000z
- wydatki na utrzymanie bie,$ce dróg, od+nie,anie,
znakowanie, remonty 287 500 z
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wydatki na us ugi remontowe budynków ochotniczych stra,y po,arnych 32 000 z (w ramach
bezpieczeAstwa publicznego i ochrony przeciwpo,arowej)
stypendia za wyniki w nauce przyznawane przez
Wójta Gminy Opatówek - 50 000 z
dotacja podmiotowa na utrzymanie (w tym remonty)
Gminnego O+rodka Kultury w Opatówku 200 000 z ,
dotacja podmiotowa na utrzymanie, w tym remonty,
Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatówku 320 000z
(w tym dotacja celowa przekazana przez Powiat
Kaliski w kwocie 45 000 z na przej cie zadaA
biblioteki powiatowej)

Gmina Opatówek planuje pozyskaC na inwestycje
dodatkowe
pozabud,etowe
+rodki
finansowe.
W przypadku ich pozyskania plan wydatków mo,e wi c
w ci$gu roku ulec zmianie.
O bud ecie nieco inaczej
Mamy bud,et gminy na 2009 rok. Ten
podstawowy dla gminy i jej w adzy dokument przyj ty
zosta przez radnych gminy ju, w grudniu 2008 roku.
Na ostateczny kszta t bud,etu wp yw mia y nie
tylko ograniczone mo,liwo+ci wzrostu dochodów gminy
w stosunku do ci$gle wysokich potrzeb, szczególnie
w zakresie drogownictwa i o+wiaty, ale równie,, niemal
codziennie, niepokoj$ce informacje +rodków masowego
przekazu o aktualnej i najbli,szej sytuacji gospodarczej,
a przede wszystkim finansowej naszego kraju.
Jaki zatem jest ten bud,et? Na to pytanie nie
mo,na odpowiedzieC nie dokonuj$c choCby krótkiej
analizy
poziomej
danych
wyj+ciowych
uj tych
w bud,etach gminy na rok 2008 - 2009.
Co z takiej analizy wynika? Rosn$ przede
wszystkim wydatki bud,etu na zakup energii
elektrycznej, w szczególno+ci w o+wiacie, odsetki
z tytu u zaci$gni tych kredytów w latach poprzednich
oraz wydatki
z tytu u
obligatoryjnych
wyp at
wynagrodzeA dla pracowników o+wiaty i administracji.
Skutki wzrostu cen energii elektrycznej o oko o
400 tys. z w skali roku (pod warunkiem, i, nie b dzie
nast pnych podwy,ek) dotycz$ niemal ka,dego dzia u
bud,etu. Najwy,sze s$ one jednak:
- gospodarce komunalnej - o 57%
- o+wietleniu ulicznym - o 40%
- gospodarce mieszkaniowej - o 7%
- administracji - o 40%
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oraz w o+wiacie (w zale,no+ci od placówki od 14 do
70%)
W roku bie,$cym wzrastaj$ powa,nie koszty obs ugi
d ugu publicznego. Kwota p aconych odsetek od
wcze+niej zaci$gni tych kredytów wzrasta w roku 2009
do 500 tys. z (w 2008 r. - 380 tys. z ).
Zwracaj$c uwag na najwa,niejsze pozycje
wzrostu wydatków w 2009 roku, nie trudno znaleKC
uzasadnienie, przy niemo,liwo+ci dalszego zwi kszenia
dochodów gminy, dla spadku innych planowanych
wydatków, w tym na inwestycje w szczególno+ci.
W roku 2008 planowano wydatkowaC na
inwestycje 1 902 000 z , w roku 2009 zak adamy wydatki
w wysoko+ci 1 663 500 z . Rok ubieg y w zakresie
wydatków
inwestycyjnych
pokaza
jednak,
i,
pozyskiwanie +rodków na inwestycje z zewn$trz nie jest
nam obce. Rezultat tych dzia aA by taki, i, $czne
warto+ci wykonanych robót inwestycyjnych w roku
ubieg ym osi$gn a warto+C ponad 3,4 mln z . Mo,na
mieC nadziej , ,e pod tym wzgl dem rok bie,$cy nie
b dzie gorszy.
Przedstawiaj$c pewne uwagi pod adresem
bud,etu na rok 2009 podkre+li em przede wszystkim
jego z o,ono+C oraz wspó zale,no+C od wielu innych
czynników, w tym od zewn trznych tak,e.
Jak przebiegaC b dzie realizacja bud,etu gminy
w roku 2009 poka,e najbli,sza przysz o+C. Oby aktualna
sytuacja gospodarczo-finansowa naszego kraju mia a
z tym zwi$zek jak najmniejszy.
Stanis aw Ku
Wiceprzewodnicz"cy Rady Gminy
Przewodnicz"cy Komisji O wiaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

Na ostatnim posiedzeniu Rady Gminy w dniu
29 grudnia 2008 r., Rada Gminy jednog o+nie przyj a
bud,et gminy na rok 2009. Prowizorium bud,etowe by o
bardzo szczegó owo omawiane podczas prac komisji
sta ych tj. Komisji Bud,etu, Finansów, Za o,eA i Planów
Gospodarczych oraz Porz$dku Publicznego; Komisji
O+wiaty, Kultury, Sportu i Zdrowia; Komisji Rolnictwa;
Komisji Mieszkaniowej, które to dokument ten
zaopiniowa y pozytywnie. Jednakowa opinia zosta a
przedstawiona przez Regionaln$ Izb Obrachunkow$
w Poznaniu.
Prace
nad
bud,etem
nie
nale,$
do
naj atwiejszych, tote, uzyskanie konsensusu bywa
trudne. Dlatego projekt bud,etu jest analizowany
podczas prac poszczególnych komisji.
Bud,et to plan, który w swojej tre+ci przedstawia
polityk realizacji dochodów i wydatków, które w 2009 r.
wynosz$: dochody - 24 255 610 z , wydatki 24 005 708 z . Jak mo,na zauwa,yC, to bud,et w którym
uj to zadania inwestycyjne, na które w roku kolejnym
b dzie mo,liwo+C pozyskania +rodków zewn trznych,
tj. dotacje z powiatu, województwa, programów realizowanych przez Urz$d Marsza kowski w Poznaniu, czy
choCby z FOGR-u.
Ten rok to bardzo trudny okres dla portfela
gminnego. Do bardzo wysokiej raty kredytu, który
zgodnie z obietnicami wyborczymi sp acamy (w ci$gu
ostatnich dwóch lat sp acono oko o 2 mln. z ), dochodz$
bardzo wysokie koszty obs ugi d ugu na poziomie
500 tys. w 2009 r. stanowi to wzrost o 32% w stosunku
do roku poprzedniego. Pojawiaj$ si równie, inne
problemy, takie jak ogarniaj$cy nas kryzys gospodarczy,
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który bezpo+rednio dotyka równie, nasze bud,ety
domowe. Drastycznie rosn$ koszty energii elektrycznej
i gazu. Porównuj$c koszty zu,ycia energii elektrycznej
i gazu w takich dzia ach jak zaopatrzenie mieszkaAców
gminy w
wod ,
zu,ycie
energii
elektrycznej
w placówkach o+wiatowych, zauwa,alny jest wzrost od
18 do 58%, w zale,no+ci od wielko+ci placówki.
W bie,$cym roku musimy wydaC ponad 340 tys. wi cej
ni, w roku 2008. Najbardziej energoch onne elementy
tego bud,etu, to produkcja wody wzrost o 110 tys. z .,
zaopatrzenie szkó w energi wzrost o 100 tys. z ,
oczyszczalnia +cieków 55 tys. z , o+wietlenie uliczne
wzrost o 60 tys. z .
Maj$c na uwadze tak znacz$ce wydatki, b d$ce
dodatkowymi kosztami w naszym gminnym bud,ecie
zwi$zane z bie,$cym utrzymaniem infrastruktury
drogowej, kanalizacyjno-wodoci$gowej czy obiektów
szkolno-sportowych, nale,y podkre+liC, ,e propozycja
inwestycyjna w wysoko+ci 1 663 500 z jest znacz$ca.
W roku 2009, w g ównej mierze w wydatkach
inwestycyjnych, zosta a zaproponowana jak,e istotna
dla wszystkich modernizacja infrastruktury drogowej.
W za $czniku trzecim do uchwa y bud,etowej znalaz y
si takie pozycje jak przebudowa ulic: Piaskowej,
Parkowej, osiedla Ko+ciuszki, dróg w Ro,d,a ach,
Sierzchowie, Porwitach, Cieni Drugiej i Trzeciej, T okini
Ko+cielnej, Trojanowie.
W roku kolejnym planowany jest równie, wzrost
wynagrodzeA w sektorze o+wiaty. Z rado+ci$ chc
podkre+liC fakt, jakim jest wzrost o 8 tys. z dotacji
z Powiatu Kaliskiego dla Gminnej Biblioteki Publicznej,
która jednocze+nie pe ni funkcj biblioteki powiatowej.
Reasumuj$c, nale,y stwierdziC, ,e bud,et jest
dokumentem, który wielokrotnie ulega zmianom
wynikaj$cym z nowych mo,liwo+ci inwestycyjnych,
warunków formalno-prawnych, dodatkowych dotacji
i wielu innych czynników, które pojawiaj$ si w ci$gu
roku bud,etowego.
Pawe B"kowski
Wiceprzewodnicz"cy Rady Gminy Opatówek
Przewodnicz"cy Komisji Bud etu, Finansów, Za o e/
i Planów Gospodarczych oraz Porz"dku Publicznego

W dalszej cz +ci sesji radni uchwalili:
- Uchwa
w sprawie przyj cia przez Gmin
Opatówek prowadzenia zadaA powiatowej biblioteki
publicznej dla Powiatu Kaliskiego przez Gminn$
Bibliotek Publiczn$ im. Braci Gillerów w Opatówku.
Biblioteka w Opatówku prowadzi zadania biblioteki
powiatowej od grudnia 1999 roku, na które - na
mocy porozumienia z Powiatem Kaliskim - otrzymuje
dotacj . W roku 2009 Starostwo przeka,e Gminie
Opatówek na te zadania dotacj celow$ w kwocie
45 000 z . Biblioteka b dzie wykonywaC zadania:
- gromadzenie, opracowywanie i udost pnianie
materia ów bibliotecznych s u,$cych obs udze
potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokszta ceniowych zw aszcza dotycz$cych wiedzy
o w asnym regionie oraz dokumentuj$cych jego
dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy
- pe nienie funkcji o+rodka informacji bibliotecznobibliograficznej, organizowanie obiegu tak,e
innych materia ów informacyjnych o charakterze
regionalnym
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udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjnometodycznej i szkoleniowej
- sprawowanie
nadzoru
merytorycznego
w zakresie realizacji przez powiatowe i gminne
biblioteki publiczne zadaA okre+lonych w art. 27
ust. 5 ustawy o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz.
539 ze zm.)
- wspó praca z Wojewódzk$ Bibliotek$ Publiczn$
i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu
Uchwa w sprawie udzielenia pomocy finansowej
dla Województwa Wielkopolskiego na realizacj
zadania w zakresie budowy chodnika we wsi Szulec.
W roku bie,$cym kontynuowana b dzie budowa
chodnika w Szulcu d . 355mb za kwot ponad
247 000 z (II etap). Inwestorem tych prac b dzie
Wielkopolski
Zarz$d
Dróg
Wojewódzkich
w Poznaniu. Gmina Opatówek zadeklarowa a
partycypacj w kosztach w kwocie 20 000 z .
Uchwa w sprawie przyj cia do realizacji na 2009
rok
Gminnego
Programu
Przeciwdzia ania
Narkomanii. Ustawa o przeciwdzia aniu narkomanii
zobowi$zuje gminy do podejmowania dzia aA
zmierzaj$cych
do
wspierania
przedsi wzi C
maj$cych na celu przeciwdzia anie powstawaniu
i usuwania nast pstw uzale,nienia od narkotyków,
a tak,e wspierania dzia alno+ci w tym zakresie
organizacji pozarz$dowych. Prowadzenie dzia aA
zwi$zanych z przeciwdzia aniem narkomanii nale,y
do zadaA w asnych gmin i realizowana jest w postaci
gminnego programu przeciwdzia ania narkomanii
uchwalanego corocznie przez rad
gminy wchodz$cego w sk ad Gminnej Strategii Integracji
i Polityki Spo ecznej. Organem w a+ciwym do
uchwalenia programu jest organ stanowi$cy
jednostki
samorz$du
terytorialnego.
Ustawa
wskazuje gminne Kród a pozyskiwania +rodków
finansowych na realizacj
zadaA wynikaj$cych
z gminnego programu przeciwdzia ania narkomanii,
którymi s$ dochody z op at za korzystanie
z zezwoleA na sprzeda, napojów alkoholowych
wnoszone przez przedsi biorców handluj$cych
napojami alkoholowymi. Op aty te mog$ byC
wykorzystane wy $cznie na realizacj Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwi$zywania Problemów
Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziaania Narkomanii i nie mog$ byC przeznaczane na
inne cele.
Cele programu:
G ównym celem programu jest ograniczenie
u,ywania narkotyków oraz zwi$zanych z tym
problemów. Zadania uj te w nim skoncentrowane s$
na rozwijaniu i popieraniu dzia alno+ci informacyjnej
i kulturalnej podejmowanej w celu informowania
spo eczeAstwa o szkodliwo+ci narkomanii oraz
prowadzeniu dzia alno+ci wychowawczej i zapobiegawczej.
Cel g ówny programu:
- profilaktyka
- leczenie, rehabilitacja i ograniczenie szkód
zdrowotnych
- ograniczenie poda,y
- badania, monitoring, ewaluacja
Cele szczegó owe programu:
- ograniczenie tempa wzrostu rozpowszechnienia
u,ywania narkotyków
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ograniczenie wzrostu przest pczo+ci zwi$zanej
z u,ywaniem narkotyków
- ograniczenie liczby zgonów wynikaj$cych
z u,ywania narkotyków
- utrzymywanie poprawy stanu zdrowia u osób
poddawanych leczeniu i rehabilitacji
Uchwa w sprawie przyj cia do realizacji na 2009
rok Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi$zywania Problemów Alkoholowych. Ustawa o wychowaniu w trzeKwo+ci i przeciwdzia aniu alkoholizmowi
zobowi$za a gminy do podejmowania dzia aA
zmierzaj$cych
do
wspierania
przedsi wzi C
maj$cych na celu zmian obyczajów w zakresie
sposobu spo,ywania napojów alkoholowych,
przeciwdzia ania powstawaniu i usuwania nast pstw
nadu,ywania alkoholu, a tak,e wspierania
dzia alno+ci w tym zakresie organizacji spo ecznych.
Prowadzenie dzia aA zwi$zanych z profilaktyk$
i rozwi$zywaniem problemów alkoholowych nale,y
do zadaA w asnych gmin i realizowana jest w postaci
gminnego programu profilaktyki i rozwi$zywania
problemów alkoholowych uchwalanego corocznie
przez Rad Gminy, wchodz$cego w sk ad Gminnej
Strategii Integracji i Polityki Spo ecznej. Organem
w a+ciwym do uchwalenia Programu jest organ
stanowi$cy jednostki samorz$du terytorialnego.
Ustawa wskazuje gminne Kród a pozyskiwania
+rodków
finansowych
na
realizacj
zadaA
wynikaj$cych z gminnego programu profilaktyki,
którymi s$ dochody z op at za korzystanie
z zezwoleA na sprzeda, napojów alkoholowych
wnoszone przez przedsi biorców handluj$cych
napojami alkoholowymi. Op aty te mog$ byC
wykorzystane wy $cznie na realizacj Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwi$zywania Problemów
Alkoholowych i nie mog$ byC przeznaczane na inne
cele.
Cele programu:
- zapobieganie powstawaniu nowych problemów
alkoholowych, oraz zmniejszenie rozmiarów
tych, które aktualnie wyst puj$
- radzenie sobie z problemami aktualnie
wyst puj$cymi w gminie
- zwi kszenie
wiedzy
dzieci,
m odzie,y
i doros ych w zakresie problemów alkoholowych
- zmniejszenie udzia u nietrzeKwo+ci w+ród
przyczyn naruszania prawa i porz$dku
publicznego
- zmniejszenie ilo+ci dolegliwo+ci alkoholowych
zaburzeA
,ycia
rodzinnego
(przemocy
i zaniedbaA)
- Tworzenie bazy materialnej, organizacyjnej
i merytorycznej dla realizacji programu.
Dzia anie i strategia osi$gania wymienionych celów
dotyczy przede wszystkim realizacji programów
profilaktycznych,
programów
informacyjnych
wp ywaj$cych na postawy i umiej tno+ci pro
zdrowotne z ró,nych grup wiekowych, a szczególnie
w+ród dzieci i m odzie,y, oraz ludzi podwy,szonego
ryzyka.
Uchwa
w sprawie zmiany Statutu Zwi$zku
Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina".
Zgodnie z uchwa $ do zwi$zku przyst$pi a Gmina
i Miasto Stawiszyn, na co zgod musieli wyraziC
wszyscy dotychczasowi cz onkowie, pod warunkiem
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wniesienia udzia ów do spó ki przez nowo
wst puj$cego.
Uchwa w sprawie regulaminu przyznawania oraz
wyp aty dodatków: mieszkaniowego, za wys ug lat,
funkcyjnego, motywacyjnego, za prac w trudnych
i uci$,liwych warunkach, wynagradzania za godziny
ponadwymiarowe i godziny zast pstw doraKnych
oraz
przyznawania
nagród
za
osi$gni cia
dydaktyczno-wychowawcze w roku 2009 nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu i szko ach
prowadzonych przez Gmin
Opatówek. Radni
postanowili niniejsz$ uchwa $ wprowadziC w/w
dodatki w formie kwotowej, waloryzowanej co roku,
zamiast dotychczasowej stawki procentowej.
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GMINNA WIECZERZA WIGILIJNA

21 grudnia ubieg ego roku w go+cinnych
progach sali OSP w Rajsku zawitali uczestnicy XIII
Gminnej Wieczerzy Wigilijnej, która odby a si pod
patronatem Wójta Gminy Opatówek.
Tym razem organizatorami byli: Rada So ecka
i Ko o GospodyA Wiejskich oraz Gminny O+rodek
Kultury w Opatówku. Nwi$tecznie udekorowana sala
wype niona by a po brzegi, bowiem go+ci by o 220,
a w+ród obecnych by y w adze samorz$dowe gminy
Opatówek na czele z Wójtem i Przewodnicz$cym Rady
Gminy, Sekretarz Gminy oraz zaproszeni go+cie, m.in.
senator Piotr Kaleta, pose na sejm RP Adam Rogacki
i Józef Racki, Starosta Kaliski Krzysztof Nosal i radni
powiatowi, a tak,e w adze samorz$dowe s$siedniej
gminy KoKminek na czele z Henrykiem MuszyAskim.

Niedzielny wieczór rozpocz y swoim wyst pem
dzieci z Zespo u Szkó w Rajsku, które przygotowa y -
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pod kierunkiem El,biety Wosiek - przedstawienie
jase kowe, a orkiestra d ta OSP w Rajsku zagra a
koncert tradycyjnych kol d polskich.

Wspólne dzielenie si op atkiem - nieod $cznie
zwi$zane
z chrze+cijaAsk$ tradycj$ bo,onarodzeniowych +wi$t - zapocz$tkowa ks. Grzegorz Kamzol
- proboszcz miejscowej parafii.
Na sto ach, przy których zasiedli biesiadnicy
królowa y potrawy wigilijne, przygotowane przez panie
z KGW. W+ród nich oczywi+cie karp pod ró,nymi
postaciami, +ledK w +mietanie, czerwony barszcz
z pasztecikami i uszkami, kapusta z fasolk$, makie ki,
a do kawy podano wielki wybór ciast typowych dla Nwi$t
Bo,ego Narodzenia. Potrawy wygl$da y smakowicie
i szybko znika y z pó misków i talerzy biesiadników, co
cieszy o gospodarzy i by o widocznym uznaniem dla
kunsztu kulinarnego i podzi kowaniem dla paA
przygotowuj$cych kolacj .
Organizatorzy dzi kuj$ ni,ej wymienionym
sponsorom, którzy jak zwykle nie zawiedli wspomagaj$c
rzeczowo t imprez .
Dzi kujemy:
- Gminnej Spó dzielni "SCh" w KoKminku
- Piekarni p. Józefa Miko ajczyka z Sierzchowa
- pp. Ewie i Henrykowi Suchorzewskim z Kalisza
- pp. Katarzynie i Ryszardowi Dybiochom z Józefowa
- pp.
Bo,enie
i
Eugeniuszowi
Wojtaszkom
z Micha owa Drugiego
- Firmie Transportowej p. Mariusza Waszaka
z Sierzchowa
***************************************

OP ATKOWE
SPOTKANIE STRA AKÓW
Tradycj$ sta o si , i, Zarz$d Oddzia u Gminnego
Zwi$zku
Ochotniczych
Stra,y
Po,arnych
Rzeczypospolitej Polskiej w Opatówku spotyka si
w jedn$ z grudniowych niedziel na posiedzeniu
podsumowuj$cym ca y rok pracy. Po zakoAczeniu
posiedzenia odbywa si zawsze uroczysto+C op atkowa,
której gospodarzem jest co roku inna jednostka
Ochotniczej Stra,y Po,arnej z naszej gminy. Nie inaczej
by o i tym razem, bowiem w niedziel 14 grudnia 2008 r.
odby o si spotkanie op atkowe stra,aków z terenu
gminy Opatówek.
Na cz +ci oficjalnej posiedzenia, odbywaj$cej
si w Muzeum Historii Przemys u w Opatówku, zebrani
druhowie zapoznali si z histori$ i dzia alno+ci$ OSP
w Trojanowie, przedstawion$ przez jej Prezesa
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dh Bogdana Marsza a, a nast pnie omówili wa,niejsze
sprawy zwi$zkowe i organizacyjne dotycz$ce mi dzy
innymi przygotowania i przeprowadzenia walnych
zebraA sprawozdawczych za rok 2008.
Nast pnie
uczestnicy
posiedzenia
oraz
zaproszeni go+cie zawitali w go+cinne progi Ochotniczej
Stra,y Po,arnej w Trojanowie, której tym razem
przypad a zaszczytna rola gospodarza "Stra,ackiego
Op atka".
Po oficjalnym powitaniu przez dh Bogdana
Marsza a wszystkich przyby ych na uroczysto+C, na
czele z w adzami gminy Opatówek w osobach Wójta
Sebastiana Ward ckiego, Przewodnicz$cego Rady
Gminy Andrzeja Michalskiego, Sekretarza Gminy
Krzysztofa Dziedzica oraz radnych gminy Opatówek,
nast$pi najwa,niejszy moment spotkania zwi$zany
nieod $cznie z tradycj$ Nwi$t Bo,ego Narodzenia.
Ksi$dz W adys aw Czamara w asy+cie ksi ,y Marcina
Za ,nego i Rafa a Kowalskiego zmówi modlitw
i dokona po+wi cenia op atków, którymi nast pnie
dzielili si wszyscy obecni sk adaj$c sobie ,yczenia
+wi$teczne i noworoczne. Nie mog o równie, zabrakn$C
wspólnego +piewania kol d.

W dalszej kolejno+ci, ju, w podnios ej
i +wi$tecznej atmosferze, Prezes Zarz$du Oddzia u
Gminnego Zwi$zku Ochotniczych Stra,y Po,arnych
Rzeczypospolitej Polskiej w Opatówku dh Aleksander
Korzeniowski dokona podsumowania wa,niejszych
wydarzeA, jakie mia y miejsce w ,yciu Zwi$zku
i Ochotniczych Stra,y Po,arnych w 2008 roku.
Oyczenia i podzi kowania na r ce stra,aków
z o,y Wójt Sebastian Ward cki i Przewodnicz$cy Rady
Gminy Andrzej Michalski, po czym wszyscy zasiedli do
wspólnej wigilijnej wieczerzy.
***************************************

KONCERT KOL D
W okresie Bo,ego Narodzenia, w ostatni$
niedziel miesi$ca stycznia, ju, po raz pi tnasty
spotka y si chóry parafialne Diecezji Kaliskiej aby
wy+piewaC narodzonemu Jezusowi modlitw
przy
, óbku.
W tym roku gospodarzami by y parafie: p.w. +w.
Antoniego Padewskiego w Jarocinie, Naj+wi tszego
Serca Pana Jezusa w Dzietrzkowicach, Konkatedralna
p.w. +w. Stanis awa Bpa w Ostrowie Wlkp.,
Naj+wi tszego Serca Pana Jezusa w Opatówku.
Podczas tegorocznych koncertów spotka o si
w czterech regionach diecezji 36 zespo ów.
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W a+nie Opatówek go+ci chóry parafialne
w niedziel 25 stycznia. Obecny by Ksi$dz Biskup Teofil
Wilski, który modli si z chórzystami podczas mszy +w.
i koncertu.

FERIE ZIMOWE 2009
Poni,ej przedstawiamy plany zaj C w czasie ferii
zimowych zaplanowane w poszczególnych placówkach
o+wiaty i kultury w gminie Opatówek. Jednocze+nie
zapraszamy do skorzystania z zaoferowanych form
wypoczynku.
GIMNAZJUM W OPATÓWKU
-

Celem tych spotkaA jest modlitwa i wzajemna
integracja chórzystów z Pasterzem Diecezji i mi dzy
sob$, wymiana do+wiadczeA i kontaktów. Koncerty te
nie maj$ charakteru konkursu czyli w pewnym sensie
rywalizacji, s$ to spotkania maj$ce promowaC modlitw ,
wspólnot i rado+C.

-

00

00

17 luty (wtorek), 9 -12 , akademia filmowa,
prezentacja filmów z filmoteki szkolnej, gimnazjum
w Opatówku
00
00
17 luty (wtorek), 10 -14 , zaj cia sportowe klas II
i III - gry zespo owe, hala sportowa w Opatówku
00
00
18 luty (+roda), 9 -11 , spotkanie Szkolnego Klubu
Europejskiego, gimnazjum w Opatówku
00
00
20 luty (pi$tek), 10 -14 , zaj cia sportowe klas I gry zespo owe, hala sportowa w Opatówku
00
00
23 luty (poniedzia ek), 10 -14 , zaj cia sportowe turniej gminny w pi ce halowej, hala sportowa
w Opatówku
00
00
24 luty (wtorek), 10 -13 , zaj cia ko a teatralnego,
gimnazjum w Opatówku

ZESPÓ= SZKÓ= W CHE=MCACH
-

00

00

16 luty (poniedzia ek), 9 -12 , zaj cia plastyczne,
techniczne, muzyczne, tenis sto owy
00
00
17 luty (wtorek), 9 -12 , pi ka siatkowa dla
dziewcz$t z gimnazjum, tenis sto owy
00
00
23 luty (poniedzia ek), 9 -12 , pi ka siatkowa dla
ch opców z gimnazjum, tenis sto owy
00
00
24 luty (wtorek), 9 -12 , zaj cia komputerowe,
projekcja filmu na DVD, zaj cia plastyczne, gry
i zabawy dydaktyczne
00
00
25 luty (+roda), 9 -12 , gry i zabawy dydaktyczne,
konkursy, krzy,ówki, tenis sto owy

SZKO=A PODSTAWOWA W CIENI DRUGIEJ
-

W tym roku widaC by o zró,nicowanie repertuaru
chórów, coraz doskonalszy poziom wykonawstwa,
pojawi o si wielu m odych i ambitnych dyrygentów oraz
nowe chóry.
Prze,ycia ze +wi$tyni przenios y si
do
go+cinnej sali Gminnego O+rodka Kultury, gdzie
zmarzni ci uczestnicy zostali pocz stowani gor$cym
posi kiem przygotowanym przez panie z GOK-u i KGW.
Zaproszenie do koncertu potwierdzi y chóry:
- Chór Parafii p.w. +w. Katarzyny ze Skalmierzyc
- Chór Ko+cielny p.w. +w. Grzegorza z Nowych
Skalmierzyc
- Chór im. +w. Stanis awa Kostki przy Ko+ciele
oo. Jezuitów z Kalisza
- Chór Katedralny Canticum z Kalisza
- Chór Parafii p.w. +w. Aposto ów Piotra i Paw a
z Kalisza
- Towarzystwo Npiewacze Lira przy Ko+ciele
+w. Gotarda z Kalisza
- Chór Parafii p.w. +w. Katarzyny z Iwanowic
***************************************
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00

00

16 luty (poniedzia ek), 10 -12 , tenis sto owy
00
00
17 luty (wtorek), 9 -11 , rozgrywki sportowe
SP Cienia Druga i SP Sierzchów (kl. IV-VI), gry
i zabawy ruchowe dla klas I-III, hala sportowa
w Opatówku
00
00
18 luty (+roda), 10 -12 , zabawy i konkursy
z j zyka angielskiego, zaj cia z origami

SZKO=A PODSTAWOWA W OPATÓWKU
-

00

00

16 luty (poniedzia ek), 10 -13 , zaj cia teatralne
"W krainie ba+ni", wyjazd do kina (klasy IV)
00
00
17 luty (wtorek), 10 -13 , gry i zabawy +wietlicowe
00
00
18 luty (+roda), 10 -13 , zaj cia plastycznotechniczne (origami, kirigami, kartki +wi$teczne),
wyjazd do teatru na spektakl pt. "Wielkoludy"
00
00
19 luty (czwartek), 10 -13 , turniej sportowy
00
00
20 luty (pi$tek), 10 -13 , turniej sportowy, zaj cia
+wietlicowe: gry i zabawy przyrodnicze
00
00
zaj cia
23
luty
(poniedzia ek),
10 -13 ,
komputerowe
24 luty (wtorek), wyjazd do kina "Apollo" (termin
mo,e ulec zmianie, informacja w szkole)
00
00
25 luty (+roda), 10 -13 , zaj cia sportowe

ZESPÓ= SZKÓ= W RAJSKU
-

00

00

16 luty (poniedzia ek), 10 -13 , z komputerem za
pan brat (ustawienia systemu, zabezpieczenia
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-

i aktualizacje, gry edukacyjne)
00
00
17 luty (wtorek), 10 -12 , gry planszowe w klasie
00
00
17 luty (wtorek), 10 -12 , zaj cia z komputerem gry edukacyjne

SZKO=A PODSTAWOWA W SIERZCHOWIE
-

00

00

17 luty (wtorek), 9 -11 , rozgrywki sportowe
SP Sierzchów i SP Cienia Druga, gry i zabawy
ruchowe dla klas I-III, hala sportowa w Opatówku
00
00
20 luty (pi$tek), 10 -12 , wyjazd do Kalisza do
Bajkolandu (Cwiczenia w basenie z pi kami, tor
przeszkód,
dmuchany
zamek,
autochodziki,
zje,d,alnia)

WIADOMO CI BIBLIOTECZNE
Andrzejki w bibliotece
W pi$tkowy wieczór 28 listopada, w Bibliotece
Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku odby a si
zabawa andrzejkowa. W pi knie udekorowanych
pomieszczeniach biblioteki, zebra a si du,a liczba
dzieci w wieku od 6 do 10 lat. Scenografia i oryginalne
stroje wró,ek, w których wyst$pi y bibliotekarki,
stworzy y
wspania $
atmosfer
tajemniczo+ci.
Uczestnicy zabawy mogli poznaC swoj$ przysz o+C
w "k$ciku wró,ki", gdzie przy cichych dKwi kach
magicznej muzyki zagl$dano do czarodziejskiej kuli,
wró,ono z kart i z d oni.

ZESPÓ= SZKÓ= W T=OKINI WIELKIEJ
-

00

00

16 luty (poniedzia ek), 10 -12 , zaj cia muzyczne
(zabawy przy muzyce, wspólny +piew, integracja
dzieci i m odzie,y ró,nych grup wiekowych)
00
00
17 luty (wtorek), 9 -12 , dyskoteka szkolna dla klas
0-III (wspólna zabawa, zaj cia wprowadzaj$ce
elementy taAca "cha-cha")
00
00
18 luty (+roda), 9 -12 , pracownia komputerowa
(retro-informatyka czyli podró, po historii rozwoju
informatyki na przestrzeni 25 lat)
00
00
19 luty (czwartek), 10 -12 , halowa pi ka no,na
(ch opcy - szko a podstawowa), pi ka siatkowa
(ch opcy i dziewcz ta - szko a podstawowa
i gimnazjum), hala sportowa w Opatówku

BIBLIOTEKA W OPATÓWKU
-

00

19 luty (czwartek), godz. 10 zbiórka w bibliotece wyjazd dzieci do le+niczówki w Winiarach, spotkanie
z le+niczym, spacer po lesie
00
00
23 luty (poniedzia ek), godz. 18 -20 - Bajkowy Bal
Karnawa owy
00
26 luty (czwartek), godz. 11 - zaj cia w czytelni
ph. "Zabawa z ksi$,k$" - wystawa prac dzieci
w korytarzu
W czasie ferii biblioteka b dzie otwarta od
poniedzia ku do pi$tku w normalnych godzinach, tj.
30
00
00
00
od 7 do 18 a w soboty od 8 -13 . Zapraszamy
do korzystania z naszych zbiorów - mamy wiele
interesuj$cych ksi$,ek dla doros ych, m odzie,y
i dzieci.
W Gminnej Bibliotece Publicznej im. Braci Gillerów
w Opatówku znajduj$ si 3 komputery z bezp atnym
dost pem do Internetu.

GMINNY OBRODEK KULTURY
00

20 luty (pi$tek) od godz. 10 zaj cia taneczne dla dzieci
prowadzi Ma gorzata Kujawa.
00
00
Gminny O+rodek Kultury czynny jest w godz. 8 -12
30
30
i 16 -20 . W godzinach popo udniowych udost pnione
b d$ codziennie 2 sto y do gry w tenisa sto owego.
Zapraszamy wszystkich ch tnych.
BWIETLICA BRODOWISKOWA "S=ONECZKO"
Nwietlica Nrodowiskowa "S oneczko" w Opatówku,
ul. Poprzeczna 2 zaprasza w okresie ferii na zaj cia
plastyczne, gry i zabawy w dni robocze, w godzinach od
00
00
10 do 16 .
***************************************
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Zgodnie z tradycjami andrzejkowymi nie
zabrak o takich zabaw jak: lanie wosku, wró,enie
z butów i losowanie ukrytych pod fili,ankami
szczególnych symboli (obr$czki, ró,aAca, monety itp.).
Dzieci zapozna y si z histori$ tradycji andrzejkowych,
s ucha y opowie+ci o pradawnych
wierzeniach
i wró,bach praktykowanych niegdy+ w wigili +w.
Andrzeja. Oczywi+cie nie oby o si
bez taAców,
konkursów i zabaw ruchowych.
00
Na koniec imprezy, czyli po godzinie 21 dzieci
otrzyma y na pami$tk
indywidualne horoskopy
i wywró,one przez siebie figurki woskowe.
Nad przygotowaniem i przebiegiem zaj C
czuwa y panie: Ma gorzata Matysiak i Barbara
SulwiAska.
Micha Jagie o w Opatówku
1 grudnia go+ci w bibliotece w Opatówku Micha
Jagie o - taternik, ratownik TOPR-u, publicysta i pisarz.
Od jesieni 1989 r. przez 8 lat by wiceministrem Kultury
i Sztuki, póKniej, do roku 2007, dyrektorem Biblioteki
Narodowej w Warszawie. Micha Jagie o jest postaci$
znan$ w naszym kraju. Swoj$ wiedz$, ,yciow$ postaw$,
a tak,e sposobem bycia zjednuje sobie szacunek
i sympati tych, z którymi wspó pracuje, i których
spotyka na swojej drodze ,yciowej. Biblioteki publiczne
zawdzi czaj$ mu przede wszystkim dba o+C o dotacje
na ksi$,ki. Dzi ki +rodkom z ministerstwa ka,da
biblioteka w Polsce mo,e zakupiC nowo+ci.
W bibliotece w Opatówku odby y si
2 spotkania. W po udnie z bibliotekarzami z powiatu
kaliskiego ziemskiego, wieczorem z czytelnikami
biblioteki. Micha Jagie o mówi o swojej drodze
,yciowej, o wiosce, w której si urodzi i dorasta ,
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o fascynacji górami, o pracy w TatrzaAskim
Ochotniczym Pogotowiu Ratowniczym, o relacjach
z góralami i znanymi taternikami i ratownikami górskimi.
Jego niezwyk a opowie+C by a wzbogacona fragmentami
w asnych utworów literackich. W literackim bohaterze
poezji i prozy mo,na z atwo+ci$ odnaleKC w$tki
biograficzne. Jeden z ostatnich utworów Micha a Jagie y
- poemat "Sosna i pies" jest szczególnie bliski
mieszkaAcom wsi, gdy, odnajduj$ w nim, jak,e bliski,
choC miniony, +wiat dzieciAstwa i m odo+ci. W ubieg ym
roku ukaza o si siódme wydanie ksi$,ki pt. "Wo anie
w górach" z opisami dramatycznych akcji ratowania ludzi
w górach, o zmaganiu si z si ami przyrody tatrzaAskiej,
która zachwyca, ale tak,e uczy pokory. W zbiorze "Tatry
i poeci" autor przedstawi sylwetk i jeden z tatrzaAskich
wierszy Stefana Gillera (Stefana z Opatówka).
W czasie spotkaA Micha Jagie o nawi$zywa tak,e do
innych utworów i porusza ró,norodn$ tematyk budz$c
,ywe zainteresowanie. Te bardzo ciekawe spotkania
zach ci y licznych s uchaczy do bli,szego zapoznania
si z tematyk$ górsk$ w literaturze, ale tak,e do
odwiedzania naszych Tatr i innych gór.
PamiDci Zbigniewa Herberta
Rok 2008 zosta og oszony przez Sejm R.P.
Rokiem Herberta. Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci
Gillerów i Gimnazjum w Opatówku w $czy y si do
obchodów Roku Zbigniewa Herberta. Na podstawie
scenariusza przedstawienia teatralnego pt. "Wieczór
z Herbertem" m odzie, z ko a teatralnego w gimnazjum
w Opatówku, pod kierownictwem p. Honoraty
Warszewskiej, przygotowa a inscenizacj poruszaj$c$
problem
uzale,nienia
m odzie,y
od
Internetu
i jednocze+nie popularyzuj$c$ postaC i twórczo+C
Ksi cia Poetów - Zbigniewa Herberta.
Autorka scenariusza - p. Maria Czeka a
z Gminnej Biblioteki Publicznej w Ku+linie zdoby a
I nagrod w konkursie og oszonym przez Wojewódzk$
Bibliotek
Publiczn$ i Centrum Animacji Kultury
w Poznaniu pt. "Zbigniewa Herberta wehiku pasji
i cnoty". Scenariusz bardzo spodoba si bibliotekarzom,
którzy zaproponowali
przygotowanie
inscenizacji
uczniom gimnazjum w Opatówku. Cz onkowie ko a
teatralnego opatowskiego gimnazjum z du,ym
zaanga,owaniem przyst$pili do pracy nad przygotowaniem przedstawienia. Pierwszy wyst p mia miejsce
w bibliotece w Opatówku przed bibliotekarzami
z powiatu kaliskiego 1 grudnia ub.r. PóKniej m odzie,
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wyst powa a kilkakrotnie przed swoimi rówie+nikami
w gimnazjum. Inscenizacj mieli okazj obejrzeC tak,e
doro+li czytelnicy biblioteki w Opatówku, a w styczniu
uczniowie innych gimnazjów w naszej gminie.
Przes anie twórczo+ci Zbigniewa Herberta jest
dzi+ bardzo aktualne i dociera do m odych ludzi, którzy
chcieliby ,yC w zgodzie z w asnym sumieniem,
kszta towaC swoj$ wra,liwo+C i wyobraKni
oraz
pog biaC wiedz . Przedstawienie zwraca uwag
m odzie,y i doros ych na problem uzale,nienia si od
Internetu, na unikanie intelektualnego wysi ku,
mechaniczne podej+cie do zdobywania wiedzy. Przez
widzów, zarówno m odych, jak i doros ych, zosta o
odebrane z zainteresowaniem i zrozumieniem. M odzi
aktorzy i ich opiekunka - p. Honorata Warszewska
odebrali gratulacje i brawa. S$ one zas u,one tym
bardziej, ,e jest to pierwsze przedstawienie tej grupy
m odzie,y i kieruj$cej nimi nauczycielki j zyka polskiego.

"Wieczór z Herbertem" jest kolejn$ wspóln$ imprez$
biblioteki i Gimnazjum po+wi con$ pami ci Zbigniewa
Herberta. W paKdzierniku odby y si w bibliotece
warsztaty dla gimnazjalistów pt. "Pan od poezji"
prowadzone przez poznaAsk$ poetk - Teres Tomsi .
Jadwiga Milu ka-Stasiak

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

WIADOMO CI SZKOLNE
GIMNAZJUM W OPATÓWKU
We wish you a Merry Christmas
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Dnia
17
grudnia
2008r.
w
murach
opatóweckiego gimnazjum rozbrzmiewa y dKwi ki
angielskich piosenek +wi$tecznych. Grupa pierwszoklasistów pod opiek$ nauczycielki j zyka angielskiego
pani Anny Marsza -Olejnik zaprezentowa a monta,
s owno-muzyczny po+wi cony tradycji +wi$t Bo,ego
Narodzenia w krajach angloj zycznych.
Ciekawostki podawane publiczno+ci przez
gospodarzy programu przeplata y si ze skocznymi,
wpadaj$cymi w ucho +wi$tecznymi piosenkami
wykonywanymi g ównie przez pr ,n$ grup z klasy Ie.
Mi ym zaskoczeniem dla publiczno+ci by wyst p
m skiej cz +ci +piewaj$cych artystów Miko aja Jesiona
i Patryka Olejniczaka.
Koncert zdoby wiele przychylnych recenzji, co
zach ci o opiekunk i wykonawców do organizowania
podobnych imprez w przysz o+ci.
Anna Marsza -Olejnik

Szanowni Pa/stwo!
Drodzy Mieszka/cy Gminy Opatówek!
Data 15 maja 2009 roku zapisze si w historii
naszej Ma ej Ojczyzny - tego dnia Gimnazjum
w Opatówku otrzyma imi
s awnych opatówczan
Agatona i Stefana Gillerów. Podj li+my ju, wiele dzia aA,
aby uroczysto+C mia a wyj$tkow$ opraw i wysok$
rang . Pami$tk$ nadania imienia Szkole jest sztandar symbol historii i tradycji. Ksi$dz kardyna Stefan
WyszyAski niegdy+ powiedzia : "Sztandar to symbol,
.wi1to.2. Jego miejsce tkwi gdzie. mi1dzy hymnem
narodowym, a przysi1g: wojskow:"
Zakup sztandaru jest spraw$ priorytetow$, ale
równie, niezwykle kosztown$. Zwracamy si wi c do
PaAstwa o wsparcie finansowe naszego przedsi wzi cia. Wp aty przeznaczone zostan$ na zakup
sztandaru oraz akcesoriów (drzewiec, gablota, strój dla
pocztu sztandarowego). Niech nasz sztandar stanie si
ponadczasowym symbolem ludzi, którzy wyznaj$ te
same warto+ci, których jednoczy ta sama kultura,
tradycja, historia, znakiem $cz$cym pokolenia.

Program "Szko a bez przemocy"
Siedem szkó z województwa wielkopolskiego
znalaz o si w+ród laureatów konkursu grantowego
programu "Szko a bez przemocy". Pieni$dze zosta y
przekazane na realizacj
najciekawszych projektów.
Jury wybra o 80 najlepszych
projektów, spo+ród prawie
tysi$ca zg oszonych z ca ej
Polski.
W+ród nagrodzonych jest projekt naszych
nauczycieli: El,biety Ko omeckiej i Anny Nowackiej
z Gimnazjum w Opatówku - w kategorii kultura i sztuka pt. "Opakobaje - czyli bajki na opak. Przygody Z o+nika
i Spokojnika". Projekt ten zdoby grant w wysoko+ci
4 970 z .
Eksperci, którzy oceniali nades ane propozycje,
brali pod uwag przede wszystkim wspó prac placówek
z lokaln$ spo eczno+ci$ - zgodnie z mottem tegorocznej
edycji programu - "Szko a dla spo eczno+ci spo eczno+C dla szko y". Projekty opracowano
w kategoriach: kultura i sztuka, mój region, sport,
tolerancja i integracja, wolontariat.
14 stycznia 2009 roku odby a si w Belwederze
w Warszawie uroczysta gala wr czenia nagród
zwyci skim szko om. Uroczysto+C poprowadzi znany
dziennikarz telewizyjny Maciej Or o+. Nagrody wr czyli
przedstawiciele Rady Programu "Szko a bez przemocy".
Fundatorem
grantów
jest
Fundacja
Grupy
Telekomunikacji Polskiej. Nauczycielom serdecznie
gratulujemy wspania ego projektu!
Aleksandra Ku

**********
SZKO=A PODSTAWOWA W OPATÓWKU
Akcja "Góra grosza"
"W.ród swoich licznych spraw,
pami1taj nie jeste. sam..."
(J. Kofta)
Ju, po raz dziewi$ty uczniowie Szko y
Podstawowej w Opatówku w $czyli si
w dniach
24 listopada - 5 grudnia 2008 r. w ogólnopolsk$ akcj
"Góra grosza". Polega a ona na zbiórce monet groszowych oraz monet o wi kszych nomina ach. Uzyskane
w ten sposób pieni$dze przekazane zosta y na pomoc
dzieciom wychowuj$cym si poza w asn$ rodzin$.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne,
Uczniowie, Rada Rodziców
Gimnazjum w Opatówku

Numer konta:
Rada Rodziców Gimnazjum w Opatówku
BS oddzia Opatówek
22 8404 0006 2004 0009 4706 0002
Tytu wp aty: SZTANDAR
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W poprzedniej edycji akcji w ca ej Polsce
zebrano ponad 1,5 mln z otych w ró,nych monetach,
które w sumie wa,y y ponad 120 ton. To ogromna kwota
i ogromny wysi ek dzieci, m odzie,y i organizatorów
akcji.
W bie,$cym roku szkolnym akcja zbierania
groszówek w naszej szkole przeprowadzona zosta a
w formie rywalizacji mi dzyklasowej. Taki sposób okaza
si trafionym pomys em, motywuj$cym uczniów do
dzia ania. Podczas apelu samorz$du uczniowskiego
podsumowuj$cego akcj usypano ogromn$ szkoln$
"gór grosza", której warto+C wynios a 1 048,95 z .
Jeszcze raz wszyscy uczniowie naszej szko y
udowodnili, ,e los innych dzieci nie jest im oboj tny.
Jeden grosz - znaczy niewiele, góra grosza - pomaga
,yC!
Pragniemy gor$co podzi kowaC wszystkim
mieszkaAcom Opatówka oraz okolicznych wsi, którzy
11 stycznia 2009 r. otworzyli swoje serca podczas
17 fina u Wielkiej Orkiestry Nwi$tecznej Pomocy. Troje
upowa,nionych
uczniów
szko y
podstawowej
w Opatówku - Joanna Prus, Marta St pieA i Hubert
Wojtaszek wraz z opiekunk$ - pani$ Iwon$ Walczak,
zbiera o w szkole i na ulicach Opatówka pieni$,ki, które
pomog$ w leczeniu chorych na nowotwory dzieci.
Cieszy fakt, ,e wi kszo+C opatówczan nie
przesz a oboj tnie obok m odych wolontariuszy. Dzi ki
PaAstwa ofiarno+ci uda o si zebraC rekordow$ w naszej
miejscowo+ci kwot - 2 632,69 z . Dzi kujemy!
Opiekunka Samorz"du Uczniowskiego
Beata Frydrychowicz

"Jest taki dzie/..."

aktorskie. Uwag zwraca y te, pi kne stroje: Nwi tej
Rodziny, Trzech Króli, Anio ów i Pasterzy. Wyst py
zosta y nagrodzone gromkimi brawami.
Dope nieniem tego niezwyk ego dnia sta o si
spotkanie przy +wi$tecznym stole. Dyrekcja, grono
pedagogiczne, pracownicy szko y oraz zaproszeni
go+cie, na znak pojednania i nadziei, podzielili si
op atkiem, z o,yli sobie ,yczenia, a nast pnie
delektowali si
pysznymi, wigilijnymi potrawami.
Nie zabrak o równie, wspólnego +piewania kol d.
Uroczysto+C ta odby a si w naszej szkole
w pi$tek 19.12.2008r. i wspaniale wprowadzi a
wszystkich w niepowtarzalny, +wi$teczny nastrój.
Anna Smolicka

Odnowiona sto ówka szkolna
Dobieg koAca remont sto ówki w Szkole
Podstawowej w Opatówku. W ramach prac zagipsowano
i pomalowano +ciany, a tak,e po o,ono nowe p ytki.
Wszystkim zaj$ si pan Józef Pawlak, za co serdecznie
mu dzi kujemy.
Przetarg na obs ug gastronomiczn$ wygra a
pani Iwona SzmajdziAska. W sto ówce dzia a równie,,
jak dotychczas, sklepik szkolny, w którym uczniowie
mog$ zaopatrzyC si w napoje oraz drobne przek$ski.
Nad sprawnym przebiegiem remontu czuwa
dyrektor szko y, pan Mateusz Przyjazny, któremu
zale,a o, aby uczniowie mogli spo,ywaC posi ki
w odnowionym, czystym i przytulnym pomieszczeniu.
Sto ówka zosta a oddana do u,ytku 1.12.2008r.,
na tym jednak prace modernizacyjne w naszej szkole si
nie koAcz$. Dyrektor zainicjowa dalsze odnawianie
placówki - obecnie trwaj$ remonty szatni oraz toalet przy
sali gimnastycznej.
Anna Smolicka

**********
ZESPÓ= SZKÓ= W RAJSKU
"Od powozu do metra"
W ramach Rz$dowego Programu "Rozwój
edukacji na obszarach wiejskich w latach 2008-2013"
Wojewoda Wielkopolski og osi konkurs na programy
tworzone w ramach zadania "Kszta cenie umiej tno+ci
spo ecznych i ,yciowych, kszta towanie w a+ciwych
relacji w kontaktach mi dzyludzkich". Nauczyciele

Wzruszaj$c$, pe n$ ciep a histori przyj+cia
Zbawiciela na +wiat przedstawili uczniowie Szko y
Podstawowej im. J. KusociAskiego w Opatówku.
Jase ka, bo tak nazywane jest widowisko o Bo,ym
Narodzeniu, wzorowane na +redniowiecznych misteriach
franciszkaAskich,
obejrzeli
uczniowie,
dyrekcja
i nauczyciele oraz emerytowani pracownicy naszej
szko y i go+cie.
Nad sprawnym przebiegiem wyst pu czuwa y
organizatorki - panie: Bo,ena Wywijas i Dorota Skinder,
a chórowi szkolnemu, pi knie +piewaj$cemu kol dy,
akompaniowa przy fortepianie pan Henryk Karski.
Uczniowie niezwykle realistycznie wcielili si
w role biblijnych postaci i na tle urokliwej, betlejemskiej
scenografii
zaprezentowali
prawdziwe
zdolno+ci
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z Zespo u Szkó w Rajsku napisali projekt pt. "Od
powozu do metra", dzi ki któremu szko a otrzyma a
dotacj rz$dow$ w kwocie 18 244 z .
Nasz program dotyczy nabycia przez uczniów
umiej tno+ci poruszania si
ró,nymi +rodkami
transportu. Dzieci zosta y zapoznane ze sposobami
podró,owania zarówno kiedy+, jak i obecnie. Program
mia na celu umo,liwienie dzieciom ze wsi przeja,d,k
poci$giem, tramwajem, autobusem miejskim, metrem,
wind$, schodami ruchomymi, a tak,e zapoznanie
z regionem, w którym mieszkaj$. Realizacja programu
odbywa a si na lekcjach historii, geografii, godzinach
wychowawczych, zaj ciach pozalekcyjnych po+wi conych ró,nym +rodkom transportu, lekcjach plastyki, kó
zainteresowaA po+wi conych utrwaleniu wra,eA i wiadomo+ci zdobytych na wycieczkach.
W trakcie realizacji projektu dzieci podró,owa y
poci$giem i autobusem miejskim KLA, uczestniczy y
w lekcji muzealnej nt. ,ycia ludzi w XIX wieku, zwiedzi y
Muzeum Historii Przemys u w Opatówku. By y tak,e na
wycieczce w Warszawie, gdzie zwiedzi y Muzeum
Techniki i Motoryzacji w Otr busach i Muzeum
Kolejnictwa w Warszawie, podró,owa y metrem, wind$,
by y w Pa acu Kultury i Nauki, jeKdzi y ruchomymi
schodami, obserwowa y samoloty na tarasie widokowym
na lotnisku Ok cie. Program trwa od 20.10.2008r. do
20.12.2008r.

zespó PREMIUM. Niew$tpliw$ atrakcj$ b dzie loteria
fantowa, w której ka,dy los jest wygrany. Dochód z balu
przeznaczony jest na samorz$d uczniowski. Zapisy
przyjmuj$: sekretariat szko y, tel. (0-62) 76-18-563 oraz
Aleksandra Wsz doby , tel. (0-62) 76-18-882. Cena
biletu: 150 z od pary.
Dyrektor Zespo u Szkó w Rajsku
Honorata Wolniaczyk

**********
ZESPÓ= SZKÓ= W CHE=MCACH
Wizyta Joanny D ugo Dckiej

Dyrektor Zespo u Szkó w Rajsku
Honorata Wolniaczyk

BwiDta w szkole
Nwi ta Bo,ego Narodzenia nios$ ze sob$
rado+C i sprawiaj$, ,e wszyscy sk adamy sobie
serdeczne ,yczenia i dzielimy si op atkiem. Równie,
w naszej szkole takie spotkania op atkowe maj$ miejsce.
Dzieci wraz z wychowawcami zasiadaj$ do wigilijnego
sto u, dziel$ si op atkiem i spo,ywaj$ pyszno+ci, które
ch tnie sami przynosz$ do szko y. Przy wigilijnym stole
+piewaj$ tak,e kol dy i sk adaj$ sobie ,yczenia
+wi$teczne.
Do tradycji szkolnej nale,y, ,e ostatniego dnia
przed +wi tami wystawiane s$ Jase ka. W tym roku nie
00
mog o byC inaczej. Punktualnie o godzinie 12 w pi$tek,
19 grudnia w sali gimnastycznej szko y zebrali si
uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz zaproszeni go+cie,
w+ród których by wiceprzewodnicz$cy Rady Gminy,
p. Stanis aw Ku+. Przedstawienie przygotowane zosta o
przez p. El,biet Wosiek, któr$ wspomogli: p. Damian
Pyrek, p. Andrzej Sieradzki, p. Joanna Jasku a
i p. Bernadetta Blek. Mali aktorzy przenie+li nas
w czasie, do ma ego miasteczka Betlejem, gdzie
narodzi si Pan Jezus, by+my wszyscy wspólnie mogli
prze,ywaC rado+C z narodzin Pana. W tym roku Jase ka
wystawione zosta y równie, podczas XIII Gminnej
Wieczerzy Wigilijnej, która 21 grudnia odby a si pod
patronatem Wójta Gminy Opatówek w sali OSP
w Rajsku.

W ramach realizacji programów profilaktycznych
w dniu 6 stycznia szko podstawow$ w Che mcach
odwiedzi a aktorka Jolanta D ugo cka. Problemy
bezpieczeAstwa dzieci nie s$ obce gdaAskiemu go+ciowi
i od kilku lat z powodzeniem realizuje je w formie
programów edukacyjnych. Aktorka, w dost pny dla
dzieci sposób, przedstawi a w/w problematyk pod
has em "Bez przemocy i agresji. Kultura i og ada to moja
zasada". W mi ej i przyjaznej atmosferze, urozmaiconej
,artami
i
wierszami
zwi$zanymi
tematycznie
z poruszanymi problemami, dzieci mia y okazj wykazaC
si swoj$ wiedz$. Poprzez czynny udzia w programie
dzieci utrwali y kulturalne nawyki takie jak: zachowanie
przy stole, w szkole.
Dyrektor Zespo u Szkó w Che mcach
Tomasz Mikucki

Zabawa karnawa owa

Dyrektor Zespo u Szkó w Rajsku
Honorata Wolniaczyk

Zaproszenie na Bal Walentynkowy
Rada Rodziców przy Zespole Szkó w Rajsku
serdecznie zaprasza na Bal Walentynkowy, który
odb dzie si 14 lutego 2009 r. w sali OSP Rajsko.
00
Pocz$tek balu o godz. 20 . UmilaC zabaw b dzie nam
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W sobot 17 stycznia w Zespole Szkó im. Jana
Paw a II w Che mcach odby a si zabawa karnawa owa
dla dzieci. Organizatorem imprezy by a rada rodziców.
Uczniowie klas m odszych, jak co roku przybyli na
zabaw
we wspania ych przebraniach. Wszystkim
dopisywa y znakomite humory. Dzieci mia y okazj
wykazaC si
w konkursach prowadzonych przez
nauczycieli. Uczniowie klas starszych bawili si podczas
popo udniowej dyskoteki. Imprez mo,na by o os odziC
sobie wspania ymi wypiekami mam.
Dyrektor Zespo u Szkó w Che mcach
Tomasz Mikucki

**********
ZESPÓ= SZKÓ= W T=OKINI WIELKIEJ
Bajka na s oneczne i deszczowe dni

Dzie/ Babci i Dziadka
16 stycznia w sali OSP w T okini Wielkiej, ju, po
raz kolejny odby a si zabawa noworoczna po $czona
z obchodami Dnia Babci i Dziadka, na któr$ przyby a
ca a spo eczno+C szkolna oraz dzieci ze +rodowiska
lokalnego. Uroczysto+C z okazji Dnia Babci i Dziadka
przygotowana by a przez uczniów klas 0-III.
Nad przygotowaniem uroczysto+ci uczniowie
pracowali pod kierunkiem nauczycieli: Marii Jolanty
Tomasiuk, Ewy Janiak, Anny Macniak, Katarzyny
Magierskiej.
Dzieci recytowa y swoim babciom i dziadkom
wiersze oraz +piewa y piosenki. Przygrywa nam zespó
muzyczny, przy którym wszyscy bawili si wspaniale.
Zebrani w sali widzowie, w+ród których, oprócz babC
i dziadków oraz rodziców, by równie, Sekretarz Gminy
p. Krzysztof Dziedzic. Wszyscy widzowie podziwiali
barwne stroje i dekoracje, które nada y przedstawieniu
mi y nastrój i klimat.
Za najpi kniejsze przebranie babcie i dziadkowie nagrodzili dzieci s odkimi upominkami, które zosta y
ufundowane przez Rad Rodziców. Wszystkich czeka
s odki pocz stunek i napoje, za które rodzicom
sk adamy serdeczne podzi kowania.
Dyrektor Zespo u Szkó w T okini Wielkiej
Teresa Kobierska

Bajka - jak pisze B. Bettelheim - zabieraj$c
dziecko na wypraw w cudowny +wiat, przy koAcu
zwraca je +wiatu realnemu i to w sposób w najwy,szej
mierze bezpieczny. Dziewczynka mo,e w fantazji
odnie+C zwyci stwo nad macoch$, która usi uje
przeszkodziC jej szcz +ciu z królewiczem. Ch opczyk
w wyobraKni mo,e zabiC potwora i zyskaC w nagrod
upragnion$ królewn .
Bajka jest bowiem odbiciem odwiecznych
ludzkich t sknot, wiary cz owieka w triumf najwy,szych
niepisanych warto+ci oraz norm moralnych: dobra,
przyjaKni, wierno+ci i sprawiedliwo+ci. Zaspokaja tak,e
nasze t sknoty za niezwyk ymi i silnymi prze,yciami
emocjonalnymi,
pe ni
wi c
równie,
funkcj
kompensacyjn$ i katartyczn$.
Wyrabianie w dzieciach nawyku regularnego
czytania oraz nadanie ksi$,ce odpowiedniego znaczenia
w ich systemie warto+ci ma szans powodzenia tylko
przy
pozyskaniu
rodziców
jako
aktywnych
sprzymierzeAców tej sprawy.
W zwi$zku z tym, wraz z kolejnym rokiem szkolnym,
kontynuujemy akcj "Ca a Polska czyta dzieciom",
organizuj$c spotkania z rodzicami w naszej placówce
dla uczniów oddzia u przedszkolnego oraz klas I, II, III
szko y podstawowej.
Dzi kujemy za udzia w naszej akcji paniom:
Ma gorzacie W$sik, Kamili Je,yk, Joannie Olszewskiej,
Marioli Pilas.
Renata Szlenkier, Marlena Pilarczyk
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Kartka Bo onarodzeniowa
Wigilia to najpi kniejszy, magiczny dzieA
i wieczór w roku: dzieA i wieczór cudów, niezwyk ych
prze,yC, najwi ksze w ca ym roku, niezwyk e i cudowne
+wi to rodzinne. Jednak nie zawsze w ten wieczór
mo,emy byC razem, dlatego te, wysy amy karty
+wi$teczne i listy z ,yczeniami wraz z w o,onym do
+rodka kawa kiem op atka, do krewnych, przyjació ,
znajomych, a wi c do tych wszystkich swoich, drogich,
nieobecnych, którzy w tym dniu nie mog$ byC z nami,
a z którymi radzi by+my spotkaC si przy wigilijnym stole.

Wszystko to jest znakiem szczególnej pami ci,
a tak,e znakiem trwa o+ci i si y polskiej tradycji
+wi$tecznej, a szczególnie pi knej, polskiej tradycji
wigilijnej.
W zwi$zku z tym, uczniowie ze +wietlicy szkolnej
wykonali karty +wi$teczne, a nast pnie przeprowadzili
ich aukcj . W akcji tej wzi y udzia : Monika Bach,
Aleksandra Wange, Anita Wojtaszczyk, Barbara
RogoziAska, Karolina Król, Ola Raszewska, Sara
Olejniczak, Kinga Ma ecka, Daria Palot, Paulina Bartosz,

str. 12/18

Magdalena Olejnik, Sylwia WilczyAska, Anna Zawadzka
i Patrycja Serafinowska.
Serdecznie dzi kujemy rodzicom, nauczycielom,
uczniom i mieszkaAcom za aktywny udzia .
Uczniowie i wychowawca wietlicy szkolnej
Renata Szlenkier

Mój zawód - moja pasja

kol dowanie. Tegorocznej uroczysto+ci przy+wieca o
has o: "Najwa,niejsze wyprawy w ,yciu, to wychodzenie
ludziom naprzeciw". Uczniowie przybli,yli zaproszonym
go+ciom, kole,ankom i kolegom wydarzenia sprzed
ponad 2000 lat. Dzi ki wierszom i kol dom atmosfer
Bo,ego Narodzenia odczuwali wszyscy zgromadzeni.
Na zakoAczenie dyrektor szko y p. Teresa Kobierska
z o,y a +wi$teczne i noworoczne ,yczenia wszystkim
obecnym.
Dyrektor Zespo u Szkó w T okini Wielkiej
Teresa Kobierska

Wybór zawodu to wa,na decyzja w ,yciu
ka,dego m odego cz owieka. Istotne jest aby
wykonywana praca przynosi a nam satysfakcj
i zadowolenie. W zwi$zku z tym, najlepiej by oby, aby
nasz zawód, by jednocze+nie nasz$ pasj$. Sugeruj$c
si
potrzebami uczniów gimnazjum, rozpocz to
realizacj projektu dotycz$cego orientacji zawodowej.
Uczniowie spotkali si z p. Jolant$ WilczyAsk$,
która przedstawi a krótk$ charakterystyk
zawodu
farmaceuty, oraz kolejne etapy kszta cenia.
Nast pne spotkanie odby o si z p. Stanis awem
Zymonem. Zapozna on uczniów z zawodem ogrodnika,
oraz zasadami prowadzenia firmy.
Dyrektor, nauczyciele - w imieniu uczniów serdecznie dzi kuj$ go+ciom za przybycie i interesuj$ce
prezentacje.
Takie
do+wiadczenia
pomagaj$
u+wiadomiC m odym ludziom, jak wa,n$ rol spe nia
w dalszym ,yciu trafny wybór zawodu.

Dzieci - dzieciom
W styczniu uczniowie Zespo u Szkó w T okini
Wielkiej przeprowadzili na terenie szko y zbiórk
owoców i warzyw dla PaAstwowego Domu Dziecka
w Kaliszu. Podobne akcje organizowali+my w latach
poprzednich. Jest to dobry sposób na to, aby zauwa,yC
drugiego cz owieka i pomóc mu. Nasi uczniowie ch tnie
przynosili do szko y owoce i warzywa. Nie zabrak o
tak,e ludzi dobrej woli, którzy zechcieli podarowaC
znaczn$ ilo+C jab ek.
Sk adamy serdeczne podzi kowania PaAstwu
Dziedzicom z T okini Wielkiej, za ,yczliwo+C i dobre
serce.
Dyrektor Zespo u Szkó w T okini Wielkiej
Teresa Kobierska

XVII Fina WOBP w T okini Wielkiej

Koordynatorzy:
Marlena Pilarczyk, Renata Szlenkier

Najwa niejsze wyprawy w yciu, to wychodzenie
ludziom naprzeciw
Koniec grudnia to czas refleksji i podsumowaA.
W tradycji Zespo u Szkó w T okini Wielkiej jest wspólne

Kinga Ma ecka, Sara Olejniczak, Rukasz
Pasternak,
Tomasz
Witkowski
to
uczniowiewolontariusze akcji Wielkiej Orkiestry Nwi$tecznej
Pomocy. W tym roku zbierano ju, po raz siedemnasty.
Nasza szko a kolejny raz bardzo ch tnie zaanga,owa a
si w pomoc dla dzieci z chorobami onkologicznymi,
poniewa, tegoroczna zbiórka ma byC przeznaczona na
wczesne wykrywanie i diagnozowanie chorób nowotworowych u najm odszych.
Uczniowie zbierali pieni$dze do puszek WONP
w+ród spo eczno+ci szkolnej oraz mieszkaAców T okini.
Ogó em uda o si zgromadziC 1 268,15 z .
Koordynatorzy akcji serdecznie dzi kuj$ za
pomoc w opiece nad wolontariuszami paniom: Jadwidze
Ma eckiej, Agnieszce Ma eckiej, El,biecie Witkowskiej,
Renacie Pasternak oraz wszystkim mieszkaAcom, którzy
wsparli ten szczytny cel.
Agnieszka Madzia a, Marlena Pilarczyk
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Z wizyt" w Hospicjum
"B$dK jak dziecko - pe ne prostoty i rado+ci, bez
zahamowaA. Nie b$dK naczyniem, z którego przelewaj$
si problemy, ty tak,e przecie, potrafisz si +miaC.
Otwórz si jak kwiat na s oAce, spróbuj ka,dego dnia na
nowo polubiC ludzi, którzy ,yj$ wokó ciebie. Spróbuj
pocieszyC tych, którzy p acz$ i s$ zrozpaczeni, tak,e
wtedy, gdy swój ból ukrywaj$ pod mask$ zadowolenia.
U,ycz troch mi o+ci tym, którzy s$ za ma o kochani; ,yj
dla innych, a wtedy dopiero poczujesz co znaczy byC
szcz +liwym. Pomy+l jakie to wspania e! Szcz +cie
drugiego cz owieka le,y w twoich r kach!"

W zwi$zku ze zbli,aj$cymi si Nwi tami Bo,ego
Narodzenia w dniu 17 grudnia 2008 roku uczniowie
gimnazjum wraz z opiekunami odwiedzili pensjonariuszy
Hospicjum w Ro,d,a ach. Bo,e Narodzenie to +wi to
pe ne pokoju i mi o+ci. Z takim te, przes aniem przybyli
uczniowie i wspólnie z pensjonariuszami oraz
pracownikami hospicjum +piewali pi kne polskie kol dy
wprowadzaj$c wszystkich w +wi$teczny nastrój.
Nast pnie m odzie, z o,y a ,yczenia i wr czy a
+wi$teczne karty.
Opiekunowie:
Renata Szlenkier, Marlena Pilarczyk, Urszula Borwik

**********
SZKO=A PODSTAWOWA W CIENI DRUGIEJ
Jase ka

19 grudnia ub. roku w Szkole Podstawowej
w Cieni Drugiej mia o miejsce przedstawienie
bo,onarodzeniowe przygotowane przez pani$ mgr
Agnieszk Nieborak. Cieszymy si , ,e podczas wyst pu
dzieci obecni byli rodzice, najwa,niejsi dla ma ych
artystów widzowie.
W tym roku uczniowie naszej szko y wcielili si
w role przedstawicieli wielu narodów. Przy dKwi kach
muzyki, charakterystycznej dla poszczególnych paAstw,
do , óbka zd$,ali, oprócz pasterzy i m drców, tak,e
ChiAczycy, Eskimosi, Murzyni, Japonki, Indianie,
Arabowie i oczywi+cie Polacy. Wszyscy oni przybywali
do Bo,ej Dzieciny z nadziej$, ,e Jezus, który rodzi si
w sercu ka,dego z nas, przynosi na ziemi pokój,
rado+C i zbawienie. Celem przedstawienia by o
zwrócenie uwagi na potrzeb dialogu mi dzykulturowego i mi dzyreligijnego.
Podczas jase ek uczniowie wykonali wiele
pi knych, polskich kol d, ale tak,e uatrakcyjnili swój
wyst p ma o znanymi pie+niami o tematyce
bo,onarodzeniowej.
Po
przedstawieniu
uczniów
odwiedzi +w. Miko aj, ka,de dziecko otrzyma o pe en
s odko+ci upominek. To przed+wi$teczne spotkanie
u+wietni swoim wyst pem chór szkolny "Bemolki"
prowadzony przez mgr Ew
Pawlik-Wi+niewsk$,
prezentuj$c kol dy i pie+ni bo,onarodzeniowe
w ciekawych aran,acjach.
Dyrektor Szko y Podstawowej w Cieni Drugiej
Olga WoJniak

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

TURNIEJ TENISA STO OWEGO
W dniu 28 lutego 2009 r. (sobota) w sali OSP
00
w Micha owie Drugim o godz. 10 odb dzie si Turniej
Tenisa Sto owego p.h. "Oyj zdrowo i sportowo".
Uczestnikami turnieju b d$ cz onkowie M odzie,owych
Dru,yn Po,arniczych z terenu gminy Opatówek,
zarówno ch opcy jak i dziewcz ta, w nast puj$cych
kategoriach wiekowych: do 14 lat, 14-16 lat, 16-21 lat
oraz kategoria "open" dla nieco starszych.
Zawodnicy zg oszeni przez jednostki OSP
rywalizowaC b d$ o Puchar Wójta Gminy Opatówek.
Zawody zrealizowane zostan$ zgodnie z planem
zawartym
w
Gminnym
Programie
Profilaktyki
i Przeciwdzia ania Alkoholizmowi na terenie gminy
Opatówek na 2009 rok. Celem turnieju jest wzbudzenie
w+ród dzieci i m odzie,y motywacji do ,ycia bez
na ogów, promocja atrakcyjnego, zdrowego stylu ,ycia,
realizacja systemu profilaktyki gminnej w odniesieniu do
uzale,nieA. Wszystkich ch tnych zapraszamy do
kibicowania uczestnikom rozgrywek.
***************************************

JAN KOLA@SKI - WZOROWY
PRZEDSI BIORCA
Prezes Jutrzenki Colian, Jan KolaAski, otrzyma
tytu Wzorowego Agroprzedsi biorcy Rzeczypospolitej
2008. Gala konkursu, zorganizowanego przez Redakcj
"AGRO" odby a si 16 stycznia br. w Sali Kolumnowej
Sejmu RP. Nagrody w konkursie przyznano w trzech
kategoriach: Wzorowy Agroprzedsi biorca RP 2008,
Wybitny Agroprzedsi biorca RP 2008, Promotor
Agrobiznesu RP 2008.
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Prezes Jutrzenki Colian, Jan KolaAski,
uhonorowany tytu em Wzorowego Agroprzedsi biorcy
RP, otrzyma paradn$ szabl oficersk$ z r$k marsza ka
Kalinowskiego
oraz
ministra
Artura
Jaros awa
Rawniczaka. Wyró,nienie jest przyznawane przedsi biorcom za znacz$ce dokonania biznesowe w prowadzonych przez nich firmach. Ponadto, laureaci tej
nagrody powinni odznaczaC si
szczególn$ etyk$
w zarz$dzaniu swoimi przedsi biorstwami.

W czasie uroczysto+ci, okoliczno+ciow$ mow
gratulacyjn$ wyg osi m.in. doradca prezydenta Lecha
KaczyAskiego ds. wsi i rolnictwa, minister Jan Krzysztof
Ardanowski.
W imieniu wszystkich nagrodzonych g os zabra
Jan KolaAski: "Konkurs ma szczególny charakter,
poniewaC kaCdy laureat uzyskaD wcze.niej rekomendacj1 osoby uznawanej za autorytet w .rodowisku
agrobiznesu. Warto wi1c by2 odwaCnym i nie ba2 si1
wielkich wyzwaE oraz duCej konkurencji na polskim
rynku, który jest jednym z najbardziej dynamicznie
rozwijaj:cych si1 w Europie".
Jan KolaAski, jest prezesem i wspó w a+cicielem
grupy kapita owej Jutrzenka Holding SA, w sk ad której
wchodzi Jutrzenka Colian z siedzib$ w Opatówku.
Najbardziej znane marki tej firmy to mi dzy innymi
Grze+ki, Goplana, Je,yki, Akuku!, Appetita czy Hellena.
Dzi ki odwa,nym decyzjom konsolidacyjnym, firma
zajmuje pierwsze miejsce na rynku s odyczy markowych
w Polsce.
(Jród o danych: MEMRB 2008)

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

MEDICOL - CENTRUM
REHABILITACJI
Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowe MediCol
NZOZ Specjalistyczne Centrum Rehabilitacji
w Opatówku
zaprasza wszystkich
którzy chc" zadbaM o swoje zdrowie
Nasze Centrum to najwi ksza i najnowocze+niejsza
placówka rehabilitacyjna w regionie, zapewniamy
kompleksowy
zakres
zabiegów
rehabilitacyjnych
wykonywanych przez profesjonalny personel na
sprz cie najnowszej generacji, w tym najnowocze+niejsza w Polsce kriokomora do krioterapii ogólnoustrojowej. W naszym Centrum mo,na skorzystaC
z nast puj$cych zabiegów:
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-

kinezyterapia
masa,e
hydroterapia
fizykoterapia
+wiat olecznictwo
ciep olecznictwo
krioterapia

Zapewniamy:
- krótkie terminy oczekiwania na wizyt
- szeroki zakres us ug kompleksowej opieki rehabilitacyjnej
- zabiegi refundowane przez NFZ, a tak,e prywatny
pakiet zabiegów
- zabiegi wykonywane nowoczesnym sprz tem
najnowszej generacji
- profesjonalny zespó magistrów rehabilitacji o wysokich kwalifikacjach oraz lekarzy specjalistów z zakresu rehabilitacji ruchowej, ortopedii, neurologii,
traumatologii oraz reumatologii
Efekty lecznicze krioterapii ogólnoustrojowej:
- dzia anie przeciwbólowe utrzymuj$ce si
przez
oko o cztery godziny co u atwia wi ksz$
intensywno+C i skuteczno+C stosowania rehabilitacji
ruchowej,
- wzmocnienie odporno+ci immunologicznej organizmu,
- spowolnianie procesów starzenia,
- obwodowe przekrwienie tkanek, które powoduje
lepsz$ przemian materii i szybsz$ eliminacj
szkodliwych produktów metabolizmu, co decyduje
o szybszym gojeniu si urazów i zapaleA,
- rozluKnienie mi +ni zwi kszaj$ce zakres ruchomo+ci
w stawach,
- wzrost si y mi +niowej,
- wzmo,on$ reakcj hormonaln$ (wzrost st ,enia
ACTH, beta-endorfin oraz testosteronu u m ,czyzn),
- zmniejszenie obrz ku w obr bie stawów i tkanek
mi kkich,
Zabiegi krioterapii ogólnoustrojowej zalecane s$ nie
tylko ludziom chorym. Korzystaj$ z nich ch tnie osoby
uprawiaj$ce wyczynowo lub rekreacyjnie sport. Jest to
niezwykle skuteczny element odnowy biologicznej.
Nasza placówka wykonuje zabiegi w ramach kontraktu
z NFZ. Oferujemy równie, PaAstwu pakiet zabiegów
odp atnych. Posiadamy du,y parking dla osób które
przyjad$ do nas samochodem (z centrum Kalisza dojazd
zajmuje ok. 15 minut). Z Kalisza mo,na równie,
dojechaC autobusem linii 1A.
Wszelkie informacje znajd$ PaAstwo na naszej stronie
internetowej www.medicol.pl oraz pod numerem
telefonu (0-62) 504-85-60, jednak najlepiej jest nas
odwiedziC w Opatówku.
***************************************

FUTSAL - HALOWA PI KA NO NA
Poni,ej przedstawiamy terminy rozgrywek i tabele
wyników I i II ligi. Serdecznie zapraszamy do
kibicowania. Wst p wolny.
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1. TERMINY SPOTKAO

II Liga - klasyfikacja generalna

I Liga

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

16.00

XIV Kolejka - Hala Sportowa w Opatówku
14-02-2009
LEADER SCHOOL - COPY
FC DREWPAL
SERVICE
PRATT & WHITNEY
KSPN ASNYK MG STIGA

17.00

FC AGORA

KP WOWIX PIOTRÓW

18.00

SEAT GALILEO TEAM

WESTOL WOVNIAK

Godz.
15.00

11.00

XIV Kolejka - Hala Sportowa w Opatówku
15-02-2009
CX - 80
BIG STAR

12.00

KKS CEKTOF

MULTIMEDIA POLSKA

13.00

PW FORMELANA

PRATT & WHITNEY II

14.00

MEDIA MARKT

FOOTBALLERS

M
10
10
10
10
10
10
9
9
10

Pkt
22
21
17
16
15
14
13
8
0

Z
7
7
5
5
4
4
4
2
0

R
1
0
2
1
3
2
1
2
0

P
2
3
3
4
3
4
4
5
10

M - ilo+C rozegranych meczy
Pkt - $czna ilo+C zdobytych punktów
Z - zwyci stwa
R - remisy
P - przegrane

II Liga
Godz.

Nazwa dru yny
MEDIA MARKT
MULTIMEDIA POLSKA
CX - 80
METALCRAFT
GRODAN BLIZANÓW
BIG STAR
KKS CEKTOF
PRATT & WHITNEY II
PW FORMELANA

Szczegó owe tabele wyników oraz terminy spotkaA
zamieszczone s$ na stronie www.tpnp-kalisz.yoyo.pl
Zapraszamy !
***************************************

Godz.
15.00
16.00

PRATT & WHITNEY II

KKS CEKTOF

17.00

MULTIMEDIA POLSKA

CX - 80

18.00

BIG STAR

GRODAN BLIZANÓW

15.00

XVI Kolejka - Hala Sportowa w Opatówku
22-02-2009
GRODAN BLIZANÓW
MULTIMEDIA POLSKA

16.00

CX - 80

PRATT & WHITNEY II

17.00

KKS CEKTOF

FOOTBALLERS

18.00

PW FORMELANA

MEDIA MARKT

Godz.

15.00

XVII Kolejka - Hala Sportowa w Opatówku
28-02-2009
MEDIA MARKT
KKS CEKTOF

16.00

FOOTBALLERS

CX - 80

17.00

PRATT & WHITNEY II

GRODAN BLIZANÓW

18.00

MULTIMEDIA POLSKA

BIG STAR

Godz.

15.00

XVIII Kolejka - Hala Sportowa w Opatówku
01-03-2009
BIG STAR
PRATT & WHITNEY II

16.00

GRODAN BLIZANÓW

FOOTBALLERS

17.00

CX - 80

MEDIA MARKT

18.00

KKS CEKTOF

PW FORMELANA

Godz.

PO EGNANIE KSI DZA
TADEUSZA SOBCZAKA

XV Kolejka - Hala Sportowa w Opatówku
21-02-2009
FOOTBALLERS
PW FORMELANA

W dniu 25.01.2009 zmar ks.
kanonik Tadeusz Sobczak,
proboszcz parafii pw. NSPJ
w Opatówku w latach 19752000. W dniu 29 stycznia
w ko+ciele parafialnym pw.
Ducha Nwi tego we W oc awku - Michelinie odby y si
uroczysto+ci
pogrzebowe.
Uroczysto+ciom przewodniczy ksi$dz biskup ordynaZdj cie ze zbiorów prywatnych
riusz Stanis aw Napiera a.
p. Ma gorzaty Jarczewskiej
W
ostatnim
po,egnaniu
uczestniczy y osoby szczególnie bliskie ks. kanonikowi,
liczne delegacje z miejsc, w których ks. kanonik pe ni
pos ug kap aAsk$.
W naszej pami ci ks. kanonik Tadeusz Sobczak
na zawsze pozostanie kap anem, dla którego
najwa,niejszy by Bóg i drugi cz owiek.

2. TABELE WYNIKÓW
I Liga - klasyfikacja generalna
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nazwa dru yny
FC DREWPAL
KP WOWIX PIOTRÓW
PRATT & WHITNEY
WESTOL WOVNIAK
SEAT GALILEO TEAM
KSPN ASNYK MG STIGA
FC AGORA
LEADER SCHOOL COPY
SERVICE
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M
10
10
10
10
10
9
10

Pkt
22
22
17
16
16
9
9

7
7
5
5
5
3
3

Z
1
1
2
1
1
0
0

R
2
2
3
4
4
6
7

P

9

3

1

0

8

Ks. kanonik Tadeusz Sobczak
(30.03.1924 - 25.01.2009)
Urodzi si 30 marca 1924 r.
w parafii Brodnia w gminie
P czniew, w woj. ódzkim.
Nwi cenia kap aAskie otrzyma w Katedrze we W oc awku w 1953 r. Po wyzwoleniu z okupacji niemieckiej
rozpocz$ nauk w Gimnazjum im. D ugosza we W oc awku. Nast pnie wst$pi do
Seminarium Duchownego we
W oc awku w 1948 roku.
Nwi cenia kap aAskie przyj$
w katedrze w oc awskiej z r$k biskupa Franciszka
KorszyAskiego 14 czerwca 1953 roku.
Pracowa jako wikariusz w Godzieszach,
B aszkach i w parafii +w. Miko aja w Kaliszu.
Do Opatówka przyby z parafii Dobroso owo w styczniu
1975 r. po tragicznej +mierci ks. Mariana Bruzdy.
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By proboszczem parafii Opatówek przez 25 lat.
Jego staraniem zosta a dokoAczona budowa kaplicy
przedpogrzebowej, przebudowano prezbiterium ko+cio a
w Opatówku, pomalowano ko+ció oraz ustawiono nowe
ogrodzenie wokó cmentarza. W 1996 r. powsta Punkt
Charytatywny z siedzib$ w organistówce, który
organizuje pomoc dla potrzebuj$cych, szczególnie
w czasie +wi$t.
W czasie probostwa ks. Tadeusza Sobczaka, 18 lutego
uroczyste przyj cie kopii
1975 roku, odby o si
cudownego obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej, a 14
i 15 maja 1996 r. kopii obrazu Nw. Rodziny z Kalisza.
Ks. Tadeusz Sobczak uczestniczy w otwarciu
Muzeum Historii Przemys u w Opatówku i wspó pracowa z dyrekcj$ muzeum przy zorganizowaniu
wystaw pokazuj$cych cenne zabytki, naczynia
liturgiczne i dzie a sztuki ko+cio a parafialnego
w Opatówku. Pe ni funkcj wicedziekana dekanatu
kleczewskiego
oraz
wizytatora
katechetycznego.
Za swoj$ prac duszpastersk$ zosta odznaczony przez
Biskupa W oc awskiego: prawem u,ywania rokiety
i mantoletu, by te, kanonikiem honorowym kapitu y
uniejowskiej. Biskup Kaliski powo a ks. Sobczaka na
cz onka kapitu y katedralnej w Kaliszu w charakterze
kanonika honorowego.
W styczniu 2000 r. ks. Tadeusz Sobczak
obchodzi jubileusz 25-lecia pos ugi kap aAskiej w parafii
Opatówek. 30 czerwca 2000 r. odszed na emerytur
i zamieszka w Domu Ksi ,y Emerytów w Michelinie pod
W oc awkiem. Zmar 25 stycznia 2009 r. w Michelinie.
Zosta
pochowany
na
miejscowym
cmentarzu
w kwaterze ksi ,y.

Podatek od rodków transportowych
Urz$d Gminy w Opatówku przypomina w a+cicielom
i wspó w a+cicielom +rodków transportowych o ustawowym obowi$zku
sk adania do dnia 15 lutego br deklaracji na podatek od +rodków
transportowych na rok 2008.
W a+ciciele przyczep (naczep wykorzystywanych wy $cznie
w dzia alno+ci rolniczej, prowadzonej przez podatnika podatku rolnego,
winni z o,yC do dnia 15 lutego br o+wiadczenie, które pozwoli zwolniC
z p acenia w/w podatku.
Druki deklaracji wraz z za $cznikiem dost pne s$ w Urz dzie
Gminy, pokój nr 18 (II pi tro) oraz na stronie internetowej:
www.bip.opatowek.pl Jednocze+nie przypomina si , ,e I rata 2009
roku p atna jest do dnia 16 lutego br. Wp aty mo,na dokonaC w kasie
urz du (II p.) w godz. 800-1400 lub na konto: BS Ziemi Kaliskiej
O/Opatówek 43 8404 0006 2004 0014 4964 0001.
**********
"Regulaminu utrzymania czysto ci i porz"dku
na terenie gminy Opatówek" (wyci"g)
1.

2.

3.

Jadwiga Milu ka-Stasiak

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

OG OSZENIA
Og oszenie o przetargu
Wójt Gminy Opatówek og asza przetarg na sprzeda, w formie ofert
pisemnych samochodu ci ,arowego Furgon - Uniwersalny "UAZ"; rok
produkcji pojazdu - 1980, poj. silnika 2445, dopuszczalna adowno+C
600, dopuszczalna masa ca kowita 2290, liczba miejsc 7, nr silnika
1104381, stan techniczny dobry. Cena wywo awcza netto - 5 000 z .
Obowi$zuje podatek VAT - 22 % Samochód mo,na ogl$daC po
uprzednim uzgodnieniu telefonicznym: 601-974-815.
Oferty nale,y sk adaC w zamkni tych kopertach z oznaczeniem
"Przetarg na sprzeda, samochodu UAZ" w terminie do 31.03.2009r. do
godz.1530 w sekretariacie Urz du Gminy w Opatówku pok. nr 13.
Otwarcie ofert nast$pi w dniu 01.04.2009r. o godz. 1000 w Urz dzie
Gminy sala Nr 15. Zastrzega si odwo anie lub uniewa,nienie
przetargu. Informacja o odwo aniu lub uniewa,nieniu przetargu
zostanie podana do publicznej wiadomo+ci.

4.
5.
6.

7.

**********
Wójt Gminy sk ada wyrazy wdzi czno+ci mieszkaAcom gminy
Opatówek, którzy odpowiedzieli na apel i z o,yli dary w postaci
,ywno+ci i +rodków czysto+ci na okres Nwi$t Bo,ego Narodzenia dla
podopiecznych GOPS. W akcj pomocy w $czy y si sklepy:
Pani Anny MikusiAskiej w Che mcach
Sklepy GS "SCh" w Opatówku
Pani Urszuli Gnerowicz w T okini Wielkiej
Pani Gra,yny Kisiela w Borowie
Pana Bogdana Kozaneckiego w Opatówku
Pani Moniki Kasperek w Opatówku
Pani Renaty K ysz w Cieni II
Pana Andrzeja Brodziaka w Sza e
którym sk adam serdeczne podzi kowanie.
Dary trafi y do podopiecznych GOPS osób potrzebuj$cych (rodzin
niepe nych, wielodzietnych i niepe nosprawnych oraz samotnych).
Ogó em pomoc w postaci paczek +wi$tecznych otrzyma o 36 rodzin.
**********
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8.

W a+ciciele nieruchomo+ci zapewniaj$ utrzymanie czysto+ci
i porz$dku przez uprz$tanie b ota, +niegu, lodu i innych
zanieczyszczeA z chodników po o,onych wzd u, nieruchomo+ci,
przy czym za taki chodnik uznaje si wydzielon$ cz +C drogi
publicznej s u,$c$ dla ruchu pieszego po o,on$ bezpo+rednio
przy granicy nieruchomo+ci; w a+ciciel nieruchomo+ci nie jest
obowi$zany do uprz$tni cia chodnika, na którym dopuszczony
jest p atny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.
Uprz$tni cie i pozbycie si b ota, +niegu, lodu i innych
zanieczyszczeA z przystanków komunikacyjnych nale,y do
obowi$zków przedsi biorców u,ytkuj$cych tereny s u,$ce
komunikacji publicznej; b oto, +nieg, lód i inne zanieczyszczenia
uprz$tni te z przystanków komunikacyjnych oraz z dróg
publicznych, nale,y gromadziC poza terenem przystanku
komunikacyjnego w sposób nie utrudniaj$cy zatrzymywania si
pojazdów oraz wysiadania i wsiadania pasa,erów.
Obowi$zki utrzymania czysto+ci i porz$dku na drogach
publicznych nale,$ do zarz$du drogi. Do zarz$du drogi nale,y
tak,e:
1) pozbycie si b ota, +niegu, lodu i innych zanieczyszczeA
uprz$tni tych z chodników przez w a+cicieli nieruchomo+ci
przyleg ych do drogi publicznej;
2) uprz$tni cie i pozbycie si b ota, +niegu, lodu i innych
zanieczyszczeA z chodników, je,eli zarz$d drogi pobiera
op aty z tytu u postoju lub parkowania pojazdów
samochodowych na takim chodniku.
W a+ciciele nieruchomo+ci zobowi$zani s$ do uprz$tni cia b ota,
+niegu, lodu i innych zanieczyszczeA z cz +ci nieruchomo+ci
udost pnionej do u,ytku publicznego.
Usuni cie b ota, +niegu i lodu powinno odbywaC si niezw ocznie
po ich wyst$pieniu, natomiast innych zanieczyszczeA
systematycznie w miar istniej$cych potrzeb.
B oto, +nieg i lód uprz$tni te z chodników wzd u, nieruchomo+ci
nale,y pryzmowaC na chodniku przy kraw dzi jezdni, z zachowaniem mo,liwo+ci odp ywu wody do kanalizacji w sposób nie
zagra,aj$cy istniej$cej zieleni, i nie utrudniaj$cy ruchu pieszych
i pojazdów. Inne zanieczyszczenia nale,y umieszczaC w stosownych urz$dzeniach s u,$cych do gromadzenia odpadów. Zmiotki
z chodnika nale,y wrzucaC do w asnego pojemnika.
W a+ciciel nieruchomo+ci zobowi$zany jest ponadto do:
1) usuwania niezw ocznie z dachów i gzymsów +niegu, sopli
i nawisów +niegu stwarzaj$cych zagro,enie dla
przechodniów;
2) likwidowania +lisko+ci na chodnikach po o,onych wzd u,
nieruchomo+ci w okresie mrozów i opadów +nie,nych.
Piasek z sol$ u,yte do tego celu nale,y usun$C z chodnika
niezw ocznie po ustaniu przyczyn ich zastosowania;
usuwania chwastów z terenu nieruchomo+ci powoduj$cych
jej zanieczyszczanie;
Zabrania si w szczególno+ci zgarniania b ota, +niegu, lodu
i innych zanieczyszczeA na jezdni lub urz$dzone zieleAce.
**********

Gminna
Komisja
Rozwi$zywania
Problemów
Alkoholowych
w Opatówku informuje, ,e posiedzenia komisji w roku 2009 odbywaC
si b d$ w nast puj$cych dniach: 20 stycznia, 19 lutego, 19 marca,
21 kwietnia, 20 maja, 18 czerwca, 21 lipca, 20 sierpnia, 17 wrze+nia,
20 paKdziernika, 19 listopada i 17 grudnia. Osoby dotkni te chorob$
alkoholow$ i ich rodziny oraz wszyscy zainteresowani problemem
uzale,nienia mog$ zg aszaC si na posiedzenie komisji w godz. 16301730 w Urz dzie Gminy, w sali posiedzeA na I p.
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Spó dzielnia Kó ek Rolniczych w Opatówku (w likwidacji) sprzeda
pi trowy budynek biurowy wraz z dwiema dzia kami, na których
znajduje si przekaKnik Polskiej Telefonii Cyfrowej oraz transformator
Energi Kalisz. Bli,szych informacji udziela g . ksi gowa Sabina Keller,
tel.
508-271-062
oraz
likwidator
Kazimierz
Ludwiczak,
tel. 508-271-060.
**********
Dyrekcja Szko y Podstawowej w Sierzchowie zatrudni od ferii, na
zast pstwo
nauczyciela
z
kwalifikacjami
do
nauczania
zintegrowanego. Tel. (0-62) 76-18-012.
**********

Podejm si prac remontowych w zakresie wykoAczeniówki oraz
naprawy, konserwacji, renowacji mebli i naprawy zegarów. Telefon
(0-62) 76-19-128 lub 660-132-653.
**********
Firma ogólnobudowlana ADMAR oferuje:
docieplanie budynków
kartongips
gipsowanie, malowanie
monta, paneli pod ogowych, sufitowych
kompleksowe wykoAczenia wn trz
Atrakcyjne ceny us ug. Tel. 609-138-705
**********

Nauka j zyka angielskiego dla najm odszych. Nauczanie indywidualne,
które daje najlepsze efekty! ZadzwoA by dowiedzieC si wi cej!
Tel. 605-383-055.

Kupi dom, dzia k budowlan$ lub ziemi roln$ z mo,liwo+ci$ budowy
w Opatówku lub okolicy. Tel. 601-358-106.

**********

**********

Tanie studenckie korepetycje w weekendy: biologia, chemia. Telefon
509-068-242.

Toczenie, spawanie, balustrady, ogrodzenia, bramy. Tel. 605-890-192.

**********

**********
Sprzedam tanio segment m odzie,owy w dobrym stanie oraz aw
w kolorze jasnym. Tel. 506-102-553.

Korepetycje: j zyk angielski, j zyk polski. Tel. 691-943-352.
**********

**********

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

Sprzedam Fiat Cinquecento 1995r., silnik 700cm3, benzyna+gaz,
druga w a+cicielka, przegl$d wa,ny do 3.03.2009, ubezpieczenie do
8.04.2009, przegl$dy oraz wymiana olejów i p ynów wykonywane
regularnie, stan dobry. Polecam. Tel.: 513-175-626, 515-053-797.

**********
Sprzedam lub wydzier,awi
dzia k
w Opatówku. Tel. (0-62) 76-19-069.

o

powierzchni

1,242 ha

**********
Sprzedam wózek dziecinny 3-funkcyjny. Stan idealny. Telefon
507-191-971.
**********
Nawozy rolnicze w atrakcyjnych cenach oferuje firma "Chojnacki",
Opatówek, ul. Rogatka 9a, tel. (0-62) 76-70-688. Towar dowozimy do
klienta.
**********
Sprzedam s om . Micha ów Drugi. Tel. 604-055-807.
**********
Sprzedam ,yto z ostatniego sezonu. Tel. 501-464-152.
**********
Punkt Charytatywny przy parafii NSPJ w Opatówku sk ada wyrazy
wdzi czno+ci pp. Wróblewskim. p. W. Rutkowskiemu, p. Marii
Chojnackiej, pp. Oulickim, anonimowym ofiarodawcom, PPH "SuarkPak" za przekazane reklamówki do paczek; tym, którzy z o,yli ofiar
pieni ,n$ do puszki w ko+ciele, dzi kujemy za bardzo adne zabawki
i maskotki z o,one do kosza przy o tarzu M.B.
Z PaAstwa ofiarno+ci oraz sprzeda,y +wiec i kart Bo,onarodzeniowych
mogli+my obdarowaC 62 dzieci paczkami ze s odyczami oraz 50 osób
doros ych najbardziej potrzebuj$cych paczkami ,ywno+ciowymi.
Marianna Kocemba
**********
Sprzedam s om ,ytni$. Tel. 502-633-535.
**********
Toczenie, spawanie, balustrady, ogrodzenia, bramy. Tel. 605-890-192.
**********
Sprzedam s om ,ytni$ ze stoga. Tel. (0-62) 76-14-321.
**********
Podejm prac w godzinach 800-1500 w zakresie sprz$tania, mycia
okien, pomocy przy chorym, opieki nad dzieckiem itp. Telefon
504-214-922.
**********

Wiadomo ci Gminne

**********
Sprzedam dwa tunele foliowe z c.o. oraz piec Rumia 34m. Telefon
603-079-570.
**********
Wydzier,awi
605-127-800.

ok. 3 hektarów ziemi ornej w Zdunach. Telefon
**********

Sprzedam siano ze zbiorów 2007 i 2008 du,$ ilo+C oraz s om ,ytni$
kostk . Tel. 662-756-188.
**********
Serdecznie dziDkujemy Ks. Pra atowi i ks. Wikariuszom parafii
Opatówek, Wójtowi Gminy Opatówek i Pracownikom Urz du Gminy,
Pracownikom i Emerytom Banku Spó dzielczego Ziemi Kaliskiej,
Bibliotekarkom z Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów,
Cz onkom Towarzystwa Przyjació Opatówka i Grupy Oliwkowej,
Pracownikom Gminnego O+rodka Kultury i Gminnego O+rodka
Doradztwa Rolniczego, Rodzinie, Przyjacio om, Kole,ankom z Liceum
im. Anny Jagiellonki, S$siadom, Znajomym i Wszystkim, którzy
w chwilach g bokiego dla nas smutku, w czasie ceremonii
pogrzebowej, byli razem z nami, zamówili intencje mszalne, z o,yli
wieAce i kwiaty i uczestniczyli w ostatniej drodze naszej
Mamy .p. Henryki Milu kiej
Córki z Rodzinami
**********
Podzi kowania wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej drodze
mojego Brata
B.P. Lechos awa Michalskiego
sk ada brat Andrzej z rodzin$

***************************************
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 1 (571) / 2009 / 1300 egz.
Opracowanie i sk ad: H. Lutos awska, R. Kruk
Korekta: K. Dziedzic

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