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SESJA ABSOLUTORYJNA
W dniu 29 kwietnia br. odby a si XXX sesja Rady
Gminy, na której najwa niejszym punktem porz dku
by o rozpatrzenie sprawozdania Wójta Gminy z wykonania bud etu za rok ubieg y oraz udzielenie Wójtowi
Gminy absolutorium za 2008 rok.
Radni, najpierw wys uchali sprawozdania z wykonania
bud etu.

Uchwa
Nr 84/07 Rady Gminy Opatówek z dnia
28 grudnia 2007 r. przyj to do realizacji na 2008 rok
dochody w wysoko ci 22 150 378 z , w tym dotacje
celowe otrzymane z bud etu pa.stwa na realizacj
zada. bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz
innych zada. zleconych gminie ustawami w kwocie
2 820 397 z , dotacje celowe otrzymane z powiatu na
zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie.
(umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego
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w kwocie 37 000 z oraz wydatki w wysoko ci
21 657 430 z , w tym wydatki zwi zane z realizacj
zada. z zakresu administracji rz dowej oraz innych
zada. zleconych gminie ustawami w kwocie
2 820 397 z , wydatki zwi zane z realizacj zada.
wspólnych zrealizowane na podstawie porozumie.
zawartych z innymi jednostkami samorz du terytorialnego w kwocie 37 000 z , wydatki maj tkowe w wysoko2ci 1 902 000 z .
Po uwzgl dnieniu zmian dokonanych uchwa ami
i zarz"dzeniami:
1) plan dochodów bud etu gminy Opatówek na 2008
rok wynosi 25 636 638 z , w tym:
- dotacje celowe otrzymane z bud etu pa.stwa
na realizacj
zada. bie cych z zakresu
administracji rz dowej oraz innych zada.
zleconych gminie ustawami 3 510 972 z ,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania
bie ce realizowane na podstawie porozumie.
(umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego 37 000 z ,
2) plan wydatków bud etu gminy na 2008 r. po
zmianach wynosi 25 243 378 z , w tym:
- wydatki zwi zane z realizacj zada. bie cych
z zakresu administracji rz dowej oraz innych
zada. zleconych gminie ustawami 3 510 972 z ,
- wydatki zwi zane z realizacj zada. wspólnych
zrealizowanych na podstawie porozumie.
zawartych z jednostkami samorz du terytorialnego 37 000 z
- wydatki maj tkowe 3 191 500 z .
Za 2008 rok wykonanie dochodów gminy Opatówek
przedstawia si
nast puj"co: plan dochodów25 636 638 z , wykonanie 25 840 158,67, co stanowi
100,79%, w tym:
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wp yw dotacji celowych otrzymanych z bud etu
pa.stwa na realizacj zada. bie cych z zakresu
administracji rz dowej oraz innych zada. zleconych
gminie ustawami: plan 3 510 972 z ; wykonanie
3 214 851,21 z (91,57%)
- wp yw dotacji celowej otrzymanej z powiatu na
zadania bie ce realizowane na podstawie
porozumie. (umów) mi dzy jednostkami samorz du
terytorialnego: plan 37 000 z , wykonanie 37 000 z
(100%).
Za 2008 rok wykonanie wydatków bud.etu gminy
Opatówek przedstawia si nast puj"co:
Plan po zmianach: 25 243 278 z , wykonanie
24 131 708,31 z , co stanowi 95,60%, w tym m.in.:
- dzia 010 Rolnictwo i owiectwo 324 322,61 z , w tym
292 777,22 z na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap dowego;
- dzia 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi
elektryczn , gaz i wod 574 528,49 z , w tym na
utrzymanie hydroforni, wodoci gów wiejskich, zakup
energii elektrycznej i wody od innych dostawców;
- dzia 700 Gospodarka mieszkaniowa 216 138,81 z ,
m.in. na bie ce utrzymanie i remonty komunalnych
lokali i budynków;
- 754 Bezpiecze.stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa 154 787,06 z , w tym na ochotnicze stra e
po arne na realizacj
zada. w asnych gminy
w zakresie ochrony przeciwpo arowej;
- 757 Obs uga d ugu publicznego 469 372,73 z dotyczy sp aty odsetek od zaci gni tych kredytów;
- 801 O2wiata i wychowanie 10 667 682,72 z , w tym
na wydatki maj tkowe wydano 995 643,41 z (m.in.
budowa hali sportowej w Che mcach), na utrzymanie
przedszkola publicznego wydano 635 236,53 z , na
dowo enie uczniów do szkó kwot 417 107,62 z .
Wa niejsze wydatki remontowe w o2wiacie to:
naprawa ogrodzenia i bramy w SP Opatówek
i Gimnazjum Opatówek (41 920,08 z ); SP Cienia
Druga - naprawa pod ogi 2 500 z , naprawa sali
4 880 z , wymiana drzwi 5 275,65 z , wymiana okien
3 889,36 z ; SP Sierzchów - malowanie korytarzy
i sal lekcyjnych 8 906 z ; ZS T okinia Wielka za o enie daszków przed budynkiem szko y
3 780,77 z , wymiana przewodów elektr. 3 569,13 z ,
malowanie sal 3 172 z ; ZS Che mce - remont
pomieszcze. na 2wietlic szkoln 34 375,94 z ,
naprawa ogrodzenia 18 000 z , malowanie 2 193 z ;
ZS Rajsko - wymiana okien 13 438,30 z , wymiana
drzwi 6 839 z , malowanie sal 12 092 z , konserwacja systemu alarmowego 1 209 z ;
- 851 Ochrona Zdrowia 162 306,81 z , w tym: na
zwalczanie narkomanii, profilaktyk
i przeciwdzia anie alkoholizmowi zgodnie z gminnym
programem profilaktyki i rozwi zywania problemów
alkoholowych
gminy
Opatówek,
dzia alno2A
i utrzymanie 2wietlicy 2rodowiskowej "S oneczko"
w Opatówku, organizacja imprez kulturalnych, integracyjnych i sportowych propaguj cych zdrowy styl
ycia, wynagrodzenia dla cz onków Gminnej Komisji
Rozwi zywania Problemów Alkoholowych, pomoc
psychologiczna, pedagogiczna i psychoterapeutyczna dla rodzin z problemem alkoholowym,
wyposa enie w 2rodki dydaktyczne placu zabaw
"Kraina Marze." oraz 2wietlicy "S oneczko", wydatki
remontowe w wys. 42 830 z (wymiana drzwi
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wej2ciowych do o2rodka zdrowia oraz naprawa
i remont placu zabaw "Kraina Marze.");
852 Pomoc spo eczna 3 869 120,84 z , w tym
dotacja celowa otrzymana z bud etu pa.stwa na
realizacj zada. bie cych z zakresu administracji
rz dowej oraz innych zada. zleconych gminie
ustawami na wydatki w dziedzinie 2wiadcze.
rodzinnych oraz sk adek na ubezpieczenia zdrowotne, emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego (wyp ata 2wiadcze. rodzinnych, zaliczki
alimentacyjnej, 2wiadcze. z funduszu alimentacyjnego, koszty obs ugi), 2wiadczenie spo eczne dla
podopiecznych, zasi ki okresowe, us ugi opieku.cze,
do ywianie osób potrzebuj cych, do ywianie uczniów i wyposa enie punktów wydawania posi ków,
wyp at 2wiadcze. z tytu u wykonywania prac
spo eczno u ytecznych, pomoc celow dla rolników
z tytu u suszy 306 055,66 z ;
853 Pozosta e zadania w zakresie polityki
spo ecznej 39 354,30 z na realizacj programu "DaA
Szans
M odym (2rodki z bud etu pa.stwa
35 237,04 z , 2rodki z bud etu lokalnego 4133,96 z );
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 176 925,35 z
w tym na stypendia dla uczniów i studentów za
wyniki w nauce, stypendia socjalne dla uczniów
z dotacji celowej otrzymanej z bud etu pa.stwa,
wypoczynek m.in. wakacyjny dla dzieci z terenu
gminy Opatówek;
900 Gospodarka komunalna i ochrona 2rodowiska
930 355,29 z , w tym na utrzymanie oczyszczalni
i kanalizacji 2ciekowej w Opatówku, gospodark
odpadami na formowanie czaszy wysypiska,
realizacj
projektu ekologicznego: "Foliówkom
mówimy nie!", oczyszczanie ulic, placów i dróg,
wywóz nieczysto2ci sta ych, ustawienie kontenerów
do selektywnej zbiórki odpadów oraz odpadów
niebezpiecznych, utrzymanie zieleni w parku,
piel gnacja klombów, nasadzenia kwiatów, zakup
i obj cie akcji w spó ce O2wietlenie Uliczne
i Drogowe, korzystanie ze 2rodowiska - odprowadzanie gazów lub py ów do powietrza, wprowadzanie 2cieków do wód lub do ziemi, sk adowanie
odpadów, pobór wód podziemnych;
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
541 597,99 z , w tym na dzia alno2A orkiestr d tych,
dotacja dla Gminnego O2rodka Kultury, dotacja dla
Gminnej Biblioteki Publicznej, dotacja z powiatu
kaliskiego na podstawie zawartych porozumie.,
organizacj masowych imprez kulturalnych;
926 Kultura fizyczna i sport 1 350 162,87 z , w tym:
na utrzymanie i obs ug hali sportowej w Opatówku
kwot
66 767,42 z , dofinansowanie dzia alno2ci
sportowej klubów i szkolne ko a sportowe, organizacj masowych i amatorskich imprez sportowych;
Kwota 1 213 375,76 z to wydatek inwestycyjny na
budow boiska sportowego Orlik 2012;
W 2008 roku sp acono kredyty d ugoterminowe
w wysoko2ci 2 492 948 z . Stan zad u enia gminy na
koniec 2008 roku z tytu u zaci gni tych kredytów
wynosi 6 970 652 z , co stanowi 27,19% planowanych dochodów. W 2008 r. gmina zaci gn a
2 000 000 z kredytu. Stan wyj2ciowy - projekt
z 2006 r. bud etu gminy na 2007 rok zak adaj cy
zobowi zania na koniec 2007 r. w wysoko2ci
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9 300 000 z , co stanowi o 43% planu dochodów
gminy.
Wydatki maj"tkowe za 2008 rok zamkn y si
w kwocie 3 159 985,10 z , w tym:
- zakup samochodu Opel Combo diesel - 24 943,16 z
(w miejsce 30-letniego nieekonomicznego UAZ)
- udzia
w budowie chodnika przy drodze
wojewódzkiej w m. Szulec - 30 000 z
- udzia w przebudowie drogi powiatowej WolicaChe mce - 20 000 z
- przebudowa ul. Ludowej w Opatówku - 68 637,82 z
- przebudowa drogi w Micha owie Trzecim 270 875,84 z
- przebudowa drogi Szulec-Borów - 160 966,44 z
- przebudowa drogi Cienia Druga - Porwity 236 876,64 z
- przebudowa os. Ko2ciuszki - 24 530 z (dokumentacja)
- przebudowa drogi gminnej mi dzy ul. Piaskow
i Szkoln - 44 687,81 z
- budowa hali sportowej z zapleczem w Che mcach 995 643,41 z
- zakup zestawu komputerowego - 4 499,99 z (2rodki
zewn trzne w ramach zada. zleconych GOPS)
- modernizacja o2wietlenia ulicznego i drogowego 44 948,23 z
- zakup i obj cie akcji oraz wniesienie wk adów do
spó ki O2wietlenie Uliczne i Drogowe - 20 000 z
- budowa obiektu sportowego "Moje boisko - Orlik
2012" - 1 213 375,76 z
Po zapoznaniu si ze sprawozdaniem Przewodnicz cy
Rady Gminy przedstawi dwie uchwa y RIO w Poznaniu:
- Uchwa
Sk adu Orzekaj cego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 kwietnia
2009 r. w sprawie wyra enia opinii o przed o onym
przez Wójta Gminy Opatówek sprawozdaniu
z wykonania bud etu gminy za 2008 rok, w której
Sk ad Orzekaj cy Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu, dzia aj c na podstawie art. 13 pkt 5
i art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 paKdziernika
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz. U. z 2001 r. Nr 55 poz. 577 ze zm.), w zwi zku
z art. 199 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze
zm.) wyra.a o przed o.onym przez Wójta Gminy
Opatówek sprawozdaniu z wykonania bud.etu za
2008 rok opini pozytywn";
- Uchwa
Sk adu Orzekaj cego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 kwietnia
2009 r. w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Opatówek o udzielenie absolutorium Wójtowi
Gminy Opatówek za 2008 rok. Sk ad Orzekaj cy
wyra a opini , i wniosek Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Opatówek w sprawie udzielenia
Wójtowi Gminy absolutorium za 2008 rok jest
uzasadniony.
Na podstawie pozytywnych opinii RIO o sprawozdaniu
z wykonania bud etu oraz wniosku Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy, radni poprzez g osowanie, jednog o2nie
podj li uchwa w sprawie rozpatrzenia sprawozdania
z wykonania bud etu Gminy Opatówek za 2008 rok oraz
udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Opatówek za
2008 rok.
W nast pnej kolejno2ci radni jednog o2nie przyj li
uchwa
w sprawie zatwierdzenia taryfy dotycz cej
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zbiorowego zaopatrzenia w wod i zbiorowego odprowadzania 2cieków.
Wszystkie dokumenty zwi zane ze sprawozdaniem
z wykonania bud etu znaleKA mo na na stronie
internetowej: www.bip.opatowek.pl
KOMENTARZ DO WYKONANIA BUD>ETU ZA 2008R.
Zgodnie z ustaw o finansach publicznych, do
ko.ca kwietnia po roku bud etowym Rada Gminy ma
obowi zek rozpatrzenia sprawozdania z wykonania
bud etu i podj cia uchwa y w sprawie udzielenia
absolutorium dla organu wykonawczego.
Wykonanie bud etu zosta o pozytywnie zaopiniowane
przez Regionaln Izb Obrachunkow , jak równie
przez Komisj Rewizyjn , która Uchwa
nr 1/2009
pozytywnie oceni a wykonanie bud etu i wnios a
o udzielenie wójtowi absolutorium.
Nale y konsekwentnie stwierdziA, e by to
kolejny dobry bud et w zakresie wydatków i dochodów
naszej gminy, które wynios y: dochody 25 840 158,67 z
oraz wydatki 24 131 708 z . Pomimo wielu wydatków
uda o si wygospodarowa? nadwy.k bud.etow"
w wysoko ci 1 315 090,12 z . W stosunku do
pierwotnie przyj tego bud etu, nast pi wzrost o 17%
w zakresie dochodów oraz w zakresie wydatków o 11%.
Na tak znaczny wzrost dochodów wp yn y dotacje ze
skarbu pa.stwa, Urz du Marsza kowskiego, Powiatu
Kaliskiego, Funduszu Gruntów Rolnych (332 tys. na
drogi gminne w umowie z Urz dem Marsza kowskim),
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej
w wysoko2ci (22 770 z na sp at kredytu zaci gni tego
na budow dróg).
Nale y podkre2liA, e nie uda oby si pozyskaA tych
2rodków bez zaanga owania i podejmowanych kroków
przez Wójta Sebastiana Ward ckiego oraz pracowników
administracji.
Na szczególn pochwa
zas uguje wspó praca ze
Starost Kaliskim i radnymi powiatu, którzy niejednokrotnie wspierali nasze dzia ania w zakresie podejmowanych inwestycji, jak równie wydatkowania 2rodków.
Tote otrzymali2my 2rodki m.in. na wsparcie dzia alno2ci
bie cej biblioteki kwot 37 tys. z i 15 tys. na jej remont,
oraz dotacj 2 tys. z na zakup strojów ludowych,
ochron przeciwpo arow - 6 tys. z , 5 tys. z Powiatowego Funduszu Ochrony Lrodowiska na przedsi wzi cie "Foliówkom mówimy nie" (ka da rodzina dosta a
torb ekologiczn na zakupy). Nale y równie wspomnieA o przekazaniu naszej gminie terenów pod budow
kompleksu boisk Orlik 2012 oraz liczne wspólne
inwestycje drogowe.
Bud et ten by wielokrotnie zmieniany przez
Rad Gminy cznie 9 uchwa ami oraz o2miokrotnie
zarz dzeniami Wójta Gminy Opatówek. Sta o si tak
dlatego, e bud et w ci gu roku ewoluuje, pojawiaj si
nowe mo liwo2ci, dotacje, dzia ania inwestycyjne, jak
równie niespodziewane koszty czy inwestycje, które
bez wsparcia z naszego bud etu nigdy by nie powsta y,
a ich ca kowita warto2A znacznie przekracza 2rodki,
jakie na ich realizacj wydatkowane s z naszego
portfela. Nale y tutaj wymieniA takie inwestycje jak:
- pomoc finansowa dla województwa wielkopolskiego
w zakresie budowy chodnika w m. Szulec,
- pomoc dla powiatu w zakresie budowy drogi na
odcinku Wolica-Che mce,
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przebudowa drogi mi dzy ulicami Piaskow
i Szkoln .
I chyba najwa niejsza pod wzgl dem wydatków
inwestycja - Moje boisko - Orlik 2012.
S
to dodatkowe inwestycje, których nie by o
w pierwotnej uchwale bud etowej na 2008 rok przyj tej
28.12.2007 r., a ich czna kwota to 1 308 063,57 z .
W sumie w roku poprzednim na inwestycje wydano
3 159 985,10 z , mimo e na pocz tku roku planowano
kwot w wysoko2ci 1 902 000 z . W ramach tych
2rodków prócz ww. przeprowadzono:
- przebudow
kolejnego odcinka ulicy Ludowej
w Opatówku,
- przebudow drogi we wsi Micha ów Trzeci,
- przebudow drogi we wsi Szulec - Borów,
- przebudow drogi we wsi Cienia Druga - Powity
(pomoc uzyskana z powiatu 50 tys. z ) oraz rozpocz to prace nad przebudow osiedla Ko2ciuszki.
W roku poprzednim zako.czono budow sali sportowej
przy szkole w Che mcach, na któr
to w roku
poprzednim wydatkowano kwot 995 643,41 z .
Znaczn cz 2A 2rodków poch on y wydatki na energi
elektryczn i ciepln (w tym op aty za gaz), której
najwi ksze zu ycie jest w oczyszczalni 2cieków,
o2wietleniu ulicznym, jak równie przy zaopatrzeniu
mieszka.ców gminy w wod . W roku poprzednim
sp acono kredyty w wysoko2ci 2 492 948 z , zaci gni to
kredyt w wysoko2ci 2 000 000 z . Stan zad u enia gminy
na koniec roku 2008 wyniós 6 970 652 z , co stanowi
27,19% planowanych dochodów. Jest to kolejny rok
dzia ania samorz du gminnego, który z roku na rok
przyk ada si do odd u enia naszego gminnego portfela.
Na zako.czenie chcia bym podzi kowaA wszystkim
radnym za mi wspó prac oraz przychylenie si do
proponowanych w ci gu roku zmian bud etowych.
Pawe B"kowski
Przewodnicz"cy Komisji Bud.etu, Finansów, Za o.eA
i Planów Gospodarczych oraz Porz"dku Publicznego
Wiceprzewodnicz"cy Rady Gminy Opatówek

Dwie sesje Rady Gminy w skali roku skupiaj nasz
uwag i zainteresowanie w sposób szczególny. Nale
do nich:
- sesja, na której dyskutujemy o bud ecie jako planie
dzia ania gminy na okre2lony rok,
- w drugim przypadku jest to sesja, na której jako
radni rozliczamy w adz
wykonawcz
Gminy
z realizacji tego, co wcze2niej przyj li2my, a wi c
nale y do nich sesja absolutoryjna.
W obu przypadkach jest to zadanie bardzo trudne.
Obracamy si prawie zawsze w sferze indywidualnych
ocen i rozbie no2ci pomi dzy oczekiwaniami: co
chcieliby2my widzieA i mieA, a tym, co uda o si
osi gn A, oczywi2cie z uwzgl dnieniem:
- aktualnych uwarunkowa. i sytuacji zewn trznej
i wewn trznej, w jakich gmina pracuje,
- oraz posiadanych 2rodków w asnych i pochodz cych z innych Króde .
Inaczej ka da ocena b dzie nieobiektywna.
Pan Wójt przedstawi radnym szczegó owe
sprawozdanie z wykonania bud etu Gminy za rok
ubieg y. W wyniku tej informacji uzyskali2my pogl d nie
tylko na globaln wielko2A dochodów i wydatków
bud etu, ale tak e na te same zagadnienia dzia ów na
stan finansów i zobowi za. oraz na pewne niedoci gni cia i k opoty wyst puj ce przy realizacji bud etu.
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W tym momencie nie wypada nie podkre2liA, i
od momentu przyj cia bud etu gminy na 2008 rok
Uchwa
Nr 84/07 z dnia 28.12.2007 r., w wyniku
podj cia 9 uchwa Rady oraz przyj cia 8 zarz dze.
Wójta, dochody Gminy w roku 2008 wzros y
o 3 486 260 z . Niemal w identycznym stopniu wzros y
równie wydatki gminy. Nietrudno zatem zauwa yA,
i w wyniku tych dzia a., pozyskano 2rodki na
sfinansowanie wielu przedsi wzi A, w tym na inwestycje
wcze2niej nieplanowane. S to niew tpliwie pozytywne
elementy w realizacji bud etu w 2008 roku. Mówi c
o inwestycjach nale y mieA na uwadze ich wp yw, nie
tylko na spo eczn ocen dzia a. i prac Wójta Gminy,
ale tak e na prac ca ej Rady.
Co w tej dzia alno2ci zas uguje zatem na
podkre2lenie? Moim zdaniem, przede wszystkim to, e
ich warto2A w skali ub. roku osi gn a wielko2A
3 159 985,10 z , na planowane 1 902 000 z .
Jako przewodnicz cy Komisji O2wiaty, Kultury,
Sportu i Zdrowia nie mog , w trakcie oceny wykonania
ubieg orocznego bud etu, nie zwróciA uwagi na te
dzia y, które znajduj si w sferze zainteresowania
naszej komisji. Ju
tylko choAby dwa obiekty
o charakterze sportowo-rekreacyjnym (sala sportowa
w Che mcach i "Moje boisko - Orlik 2012") wskazuj na
wielko2A nak adów inwestycyjnych na o2wiat i sport.
Na oba obiekty wydatkowano w sumie ponad 70% ogó u
poniesionych wydatków inwestycyjnych. W o2wiacie nie
by y to dzia ania jedyne. Za zjawiska pozytywne uznaA
nale y tak e wykonanie szeregu robót remontowomodernizacyjnych w szko ach: w Opatówku, T okini
Wielkiej, Cieni Drugiej, Sierzchowie, Che mcach (m.in.
p ot w Opatówku, instalacj elektryczn w T okini).
O2wiata - najwi kszy dzia wydatków bud etowych
(ponad 44%) podobnych dzia a. wymagaA b dzie
równie w roku bie cym (Opatówek, T okinia Wielka).
W stosunku do wydatków planowanych na ten
dzia w bud ecie przyj tym przez Rad Gminy 28
grudnia 2007 r. wzros y one na przestrzeni roku
ubieg ego o 658 420 z (do kwoty 10 667 683 z ).
W pozosta ych dzia ach bud etu znajduj cych si
w sferze zainteresowa. naszej komisji wzros y one:
- w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego
o 22 560 z (do kwoty 541 560 z )
- w ochronie zdrowia o 27 306 z (do 162 306 z )
- w kulturze fizycznej i sporcie o 1 175 663 z (do
1 350 163 z )
Na wysokie wydatki w kulturze fizycznej i sporcie rzutuje
przede wszystkim obiekt, który niedawno oddany zosta
do eksploatacji pn. "Moje boisko - Orlik 2012".
W krótkiej analizie wykonania bud etu za 2008
rok zwróci em szczególn uwag na dzia y b d ce
bezpo2rednio w kr gu zainteresowa. naszej komisji.
Reasumuj c, pragn jednak podkre2liA fakt
czynnego oddzia ywania ca ej Rady na pomy2lne wyniki
realizacji ubieg orocznego bud etu. Przyj li2my, jak ju
wspomnia em, 9 uchwa dot. zmian w bud ecie oraz
akceptowali2my 8 zarz dze. p. Wójta w tym zakresie.
Przek adaj si one w efekcie na spadek zad u enia
gminy na koniec 2008 roku do wysoko2ci 6 970 652 z ,
tj. do 27,19% planowanych dochodów.
Stanis aw Ku
Przewodnicz"cy Komisji O wiaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
Wiceprzewodnicz"cy Rady Gminy Opatówek
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INWESTYCJE W GMINIE
24 kwietnia odby si odbiór ko.cowy prac na drodze
gminnej w Trojanowie. Zakres obejmowa przebudow
nawierzchni wymienionej drogi z gruntowej na
t uczniow na d ugo2ci 800mb. Wykonawc prac by a
firma WTÓRNIK z KoKminka wy oniona w drodze
zapytania o cen . Koszt przebudowy zamkn
si
w kwocie 55 663,72 z .
Zako.czono równie
prace na ulicy Parkowej
w Opatówku na odcinku 440 mb, za kwot 195 953,80
z otych. Zakres prac obejmowa : roboty pomiarowe,

regulacj istniej cych kraw ników, wykopy liniowe pod
ruroci gi, wykop pod studzienki, studzienki 2ciekowe
uliczne betonowe, mechaniczne wykonanie i zag szczenie warstwy ods czaj cej, u o enie podbudowy
z kruszywa amanego, mechaniczne wyrównanie istniej cej nawierzchni mieszank
mineralno-asfaltow ,
wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno asfaltowych, formowanie poboczy, ustawienie pionowych znaków drogowych, oznaczenie miejsc parkingowych. Wymienione prace zosta y wykonane wspólnie
ze Starostwem Powiatowym w Kaliszu, które przekaza o
2rodki na ten cel w wys. 60 000 z . Wykonawc robót
by o Przedsi biorstwo Ulic i Mostów z Kalisza.
Rozstrzygni to przetarg na przebudow drogi gminnej
Ro d a y-Kobierno. Przetarg wygra o Przedsi biorstwo
Drogowo-In ynieryjne KAREX z Kalisza za kwot
216 902,58 z . Prace obj y przebudow
istniej cej
nawierzchni t uczniowej i brukowej na nawierzchni
z mieszanek mineralno-asfaltowych, w tym: roboty
pomiarowe, r czne czyszczenie poboczy, karczowanie
krzaków, karczowanie pni, regulacja pionowa studzienek, profilowanie i zag szczenie pod o a, wykonanie
dolnej warstwy podbudowy z kruszywa amanego
(gabro, melafir), wykonanie górnej warstwy podbudowy
z kruszywa amanego, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, wykonanie przepustów
rurowych pod zjazdami, wykonanie nawierzchni na
zjazdach z kruszywa naturalnego, po o enie dywanika
asfaltowego na d . ok. 1000 mb.
Rozstrzygni ty zosta tak e przetarg na przebudow
drogi gminnej w T okini Ko2cielnej. Wykonawca Przedsi biorstwo Ulic i Mostów z Kalisza wykona prace
za kwot 208 079,94 z . Zakres prac obejmowa : roboty
pomiarowe, r czne oczyszczanie poboczy z wysokiej
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trawy i chwastów, regulacja pionowa studzienek dla
zaworów wodoci gowych, wykonanie koryta o g . 20 cm
na poszerzenie jezdni, oczyszczanie rowu z namu u
z wyprofilowaniem skarp rowu, profilowanie i zag szczenie pod o a wykonane na poszerzeniach w gruncie
pod warstwy konstrukcyjne, wykonanie dolnej warstwy
podbudowy na poszerzeniach z kruszywa naturalnego
( wir), wykonanie górnej warstwy podbudowy na
poszerzeniach z kruszywa amanego (gabro, melafir),
wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa
amanego (gabro, melafir), skropienie asfaltem
nawierzchni drogowych, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, formowanie poboczy
z gruntu, pionowe znaki drogowe ze s upkami.
W ostatnim czasie rozstrzygni ty zosta og oszony przez
Wójta Gminy Opatówek przetarg na przebudow
nawierzchni drogi gminnej w Sierzchowie. Wy oniony
wykonawca - Przedsi biorstwo Drogowo-In ynieryjne
KAREX z Kalisza wykona prace za kwot 150 141,50 z .
Zakres prac: roboty pomiarowe, r czne oczyszczanie
poboczy z trawy i chwastów, regulacja krzaków, obci cie
ga zi, regulacja pionowa studzienek, przepusty rurowe
pod drog , mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie pod o a, wykonanie aw oporowych pod koryto
nawierzchni, wykonanie profilowania i zag szczania
pod o a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa
naturalnego, wykonanie górnej warstwy podbudowy
z kruszywa amanego, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, formowanie poboczy
z gruntu, plantowanie poboczy.
Dobieg y ko.ca prace zwi zane z budow i przebudow
n/w chodników z kostki betonowej:
- ul. Lw. Jana w Opatówku - budowa chodnika
(inwestycja wspó finansowana ze 2rodków gminy
Opatówek oraz Starostwa Powiatowego w Kaliszu),
- Rajsko - przebudowa chodnika (inwestycja wspó finansowana ze 2rodków gminy Opatówek oraz
Starostwa Powiatowego w Kaliszu),
- Cienia Druga - budowa chodnika przy szkole
podstawowej celem poprawy bezpiecze.stwa pieszych, szczególnie dzieci w drodze do szko y
(inwestycja wspó finansowana ze 2rodków gminy
Opatówek oraz Starostwa Powiatowego w Kaliszu;
na uwag zas uguje fakt, i do prac zwi zanych
z urz dzeniem terenu przyleg ego - budowy nowego
ogrodzenia - w czyli si tak e mieszka.cy gminy),
Obecnie przebudowywany jest chodnik przy ul. Dziubi.skiego w Opatówku na odcinku od cmentarza do ul. Lw.
Jana (prace wykonuje sekcja powsta a po zlikwidowanym gospodarstwie pomocniczym a obecnie organizacyjnie podleg a pod Urz d Gminy).
***************************************

STYPENDIA
Po raz kolejny Wójt Gminy Opatówek - Sebastian
Ward cki przyzna w sesji wiosennej 2009 r., na
wniosek komisji stypendialnej, stypendia naukowe dla
najzdolniejszej m odzie y. Wnioskodawcy, sk adaj c
dokumenty, spe nili wszystkie regulaminowe warunki.
W sumie przyznano 28 stypendiów dla uczniów szkó
gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i studentów.
I tak w poszczególnych grupach stypendia otrzymali:
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Uczniowie Gimnazjum w Opatówku:
1. Justyna Ekiert,
2. Monika Roma.czyk,
3. Andrzej S owi.ski,
4. Sara Szymczak,
5. Bart omiej WoKniak.
Uczniowie Gimnazjum w T okini Wielkiej:
1. Katarzyna Jach,
2. Marcela Raszewska.
Uczniowie szkó ponadgimnazjalnych:
1. Micha Kawala - I LO im. Adama Asnyka w Kaliszu,
2. Joanna Kisieli.ska - II LO im. Tadeusza Ko2ciuszki
w Kaliszu,
3. Karolina Tu acz - II LO im. Tadeusza Ko2ciuszki
w Kaliszu,
4. Bartosz Wojtaszczyk - II LO im. Tadeusza Ko2ciuszki w Kaliszu,
5. Anna Parnecka - III LO im. Miko aja Kopernika
w Kaliszu,
6. Sara Pywio owska - I LO im. Adama Asnyka
w Kaliszu,
Studenci szkó wy.szych:
1. Anna Banasiak - UAM w Poznaniu - Wydzia
Historyczny w Kaliszu,
2. Jakub Gruszka - Politechnika Wroc awska - Wydzia
Elektroniki,
3. Anna Jakubczak - Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu
4. Izabela Janik - Uniwersytet Ródzki - Wydzia Nauk
o Wychowaniu,
5. Jacek Kapitaniak - Politechnika Pozna.ska Wydzia Informatyki i Zarz dzania,
6. Marta Kliber - Politechnika Pozna.ska - Wydzia
Informatyki i Zarz dzania,
7. Katarzyna Koz owska - Pa.stwowa Wy sza Szko a
Zawodowa w Kaliszu,
8. Piotr Krytkowski - Politechnika Wroc awska Wydzia Elektroniki,
9. Simona Kubi2 - Wy sza Szko a Humanistyczno Ekonomiczna w Rodzi,
10. Tomasz Nowak - UAM w Poznaniu - Wydzia
Pedagogiczno - Artystyczny w Kaliszu
11. Ewa Olejnik - Uniwersytet Wroc awski - Wydzia
Chemii,
12. Justyna Raszewska - Pa.stwowa Wy sza Szko a
Zawodowa w Kaliszu,
13. Marcin Sulwi.ski - Szko a G ówna Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie - Wydzia Rolnictwa
i Biologii,
14. Anna Urbaniak - UAM w Poznaniu - Wydzia
Historyczny,
15. Hanna Pywio owska - Uniwersytet Warszawski Wydzia Nauk Ekonomicznych.

Marsza ka Województwa Wielkopolskiego i Ministerstwa
Sportu i Turystyki w cznej kwocie 666 000 z
Boiska zlokalizowane zosta y w Opatówku, przy
ul. Parkowej, w pi knym le2nym otoczeniu, blisko drogi.
W ramach tego zadania wykonano: boisko do
pi ki no nej o wym. 40m x 62m o powierzchni ca kowitej
2
1860m z nawierzchni z trawy syntetycznej wype nionej
warstw z piasku kwarcowego i granulatu gumowego;
wyposa one w dwie bramki; boisko wielofunkcyjne
o wym. 19,10m x 32,10m z nawierzchni syntetycznej
wyposa one w stojaki oraz tablice z obr czami do pi ki
koszykowej, a tak e s upki z naci gami do siatkówki
i tenisa ziemnego; budynki zaplecza sanitarnoszatniowego wraz z pomieszczeniami magazynowymi,
pomieszczeniem gospodarczym oraz pomieszczeniem
dla trenera; o2wietlenie boisk; ogrodzenie terenu o wys.
4m oraz za bramkami ogrodzenie podwy szone;
przy cze wodne, kanalizacyjne i energetyczne.
Ostateczny odbiór inwestycji odby si dnia
4 grudnia br. Koszt budowy zamkn
si kwot
1 214 228,19 z , w tym dofinansowanie z bud etu
pa.stwa 333 000 z oraz z bud etu samorz du
wojewódzkiego 333 000 z .

Uroczyste otwarcie zaplanowane zosta o na
dzie. 28 kwietnia 2009 r. Dzie. ten rozpocz
si
naprawd
sportowo: uczniowie ze szkó gminy
Opatówek wzi li udzia w festynie rekreacyjnym,
w którym rozegrano turniej w pi ce siatkowej, w pi ce
no nej oraz wy2cigi.

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy tak
wysokich wyników w nauce i
yczymy dalszych
sukcesów.
***************************************

OTWARCIE "ORLIKA"
Budowa kompleksu boisk sportowych "Orlik
2012" zosta a sfinansowana ze 2rodków w asnych
bud etu gminy oraz ze 2rodków - w równej cz 2ci - od
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Po cz 2ci sportowej przysz a chwila na
uroczyste powitanie przyby ych go2ci. W2ród nich
znaleKli si : Tomasz Pó grabski Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sportu, pos owie RP: Leszek
Aleksandrzak, Adam Rogacki, Andrzej Grzyb, Józef
Racki, Witold Sitarz, Maciej Orzechowski, Mariusz
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Witczak senator RP, Marek WoKniak Marsza ek
Województwa Wielkopolskiego, Krzysztof Jarczy.ski
Pe nomocnik Wojewody ds. Euro 2012, Kazimierz
Ko2cielny Wiceprzewodnicz cy Sejmiku Województwa,
Krzysztof Nosal Starosta Kaliski, ks. pra at W adys aw
Czamara Proboszcz Parafii w Opatówku, Barbara
Nowak radna Sejmiku Wojewódzkiego, Mieczys aw
Ruczak radny powiatu kaliskiego, Robert Jarz bski
Burmistrz Miasta i Gminy Stawiszyn, Andrzej Miklas
Wójt Gminy KoKminek, S awomir Musio Wójt Gminy
Blizanów, Krzysztof NiedKwiedzki Wójt Gminy Brzeziny,
Józef Pod u ny Wójt Gminy Godziesze, Grzegorz
Sapi.ski Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta Kalisza,
Andrzej Michalski Przewodnicz cy Rady Gminy
Opatówek, radni gminy Opatówek, Przemys aw
Andrzejak Dyrektor Uniwersytetu Medycznego w Rodzi,
Ma gorzata Kasprzycka Dyrektor kaliskiej Delegatury
Kuratorium O2wiaty w Poznaniu.
Wójt Gminy w serdecznych s owach powita
wszystkich przyby ych oraz przypomnia jak powsta
opatówecki kompleks "Moje Boisko - Orlik 2012".
Podzi kowa wszystkim tym, którzy przyczynili si do
jego wybudowania. Na r ce p. Tomasza Pó grabskiego,
Wójt Gminy Sebastian Ward cki przekaza pami tkowe
podzi kowanie, w formie grawerowanej tabliczki, dla
nieobecnego
Ministra
Miros awa
Drzewieckiego,
któremu inne obowi zki nie pozwoli y przybyA tego dnia
do Opatówka. Podzi kowania takie, z r k m odzie y
z opatóweckiego klubu sportowego, otrzymali równie
Marsza ek Województwa Wielkopolskiego i Starosta
Kaliski.
Po po2wi ceniu przez ks. pra ata W adys awa
Czamar , uroczystego przeci cia wst gi dokonali:
Marsza ek Województwa Wielkopolskiego Marek
WoKniak, Starosta Powiatu Kaliskiego - Krzysztof Nosal
oraz Wójt Gminy Opatówek - Sebastian Ward cki. Tym
samym kompleks sportowy zosta oddany do u ytku
mieszka.com naszej gminy.

Wójt Gminy poprosi go2ci o wr czenie nagród
zwyci zcom rozgrywek rozegranych tego dnia w turnieju
rekreacyjnym szkó . W turnieju pi ki siatkowej dziewcz t:
I miejsce Gimnazjum Opatówek, II miejsce Gimnazjum
Che mce, III miejsce Gimnazjum Rajsko. W turnieju pi ki
no nej ch opców: I miejsce Gimnazjum Rajsko,
II miejsce Gimnazjum Che mce, III miejsce Gimnazjum
T okinia Wielka. W grach i zabawach sportowych:
I miejsce SP Rajsko, II miejsce SP T okinia Wielka,
III miejsce SP Sierzchów. Wszyscy zostali uhonorowani
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dyplomami, a zwyci zcy otrzymali puchary i nagrody
rzeczowe.
Na zako.czenie, w cz 2ci artystycznej zaprezentowa si w pokazie tanecznym zespó "CDN..."
i "CDN Junior".
Wójt Gminy Opatówek Sebastian Ward cki
podzi kowa przyby ym go2ciom, m odzie y i nauczycielom, zaprosi wszystkich do zwiedzania obiektu,
zarówno tego dnia, jak i podczas dni otwartych
w majowy weekend 1-3 maja br.
REGULAMIN KORZYSTANIA
Z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH
"MOJE BOISKO ORLIK 2012"
1. Wej2cie na obiekt jest równoznaczne z przyj ciem
i przestrzeganiem regulaminu.
2. Boiska s czynne w nast puj cych terminach:
a) planowe zaj cia szkolne dla uczniów nast puj cych szkó w Gminie Opatówek:
Szko a Podstawowa w Opatówku,
Gimnazjum w Opatówku,
Zespó Szkó w Rajsku
Zespó Szkó w Che mcach,
Zespó Szkó w T okini Wielkiej,
Szko a Podstawowa w Cieni Drugiej,
Szko a Podstawowa w Sierzchowie,
Zespó Szkó w Opatówku ul. Parkowa 1,
w okresie roku szkolnego:
00
00
- poniedzia ek- pi tek godz. 8 - 16
b) boiska dost pne dla wszystkich ch tnych:
00
00
- poniedzia ek - pi tek godz. 16 - 22
00
00
- sobota godz. 10 - 22
00
00
- niedziela godz. 10 - 22
3. W miesi"cach lipcu i sierpniu obowi"zuje
odr bny harmonogram korzystania z obiektu
(dla wszystkich ch tnych od poniedzia ku do
00
00
00
00
niedzieli w godz.: 9 -12 , 14 -21 ).
4. Zaj cia sportowe odbywaj ce si w terminach
okre2lonych w pkt 2 lit. a koordynuje prowadz cy
zaj cia - nauczyciele wychowania fizycznego - natomiast w pkt 2 lit b pe ni cy dy ur instruktor sportu.
5. Osoby korzystaj ce z boisk obowi zane s do
wpisywania si do "Rejestru u ytkowników" prowadzonego przez pracownika obs ugi hali i kompleksu
boisk sportowych.
6. Pojedyncze rezerwacje nale y zg aszaA wcze2niej
do Rejestru u ytkowników, natomiast sta e korzystanie w okresach d ugoterminowych na podstawie
umowy.
7. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie
odpowiedniego stroju i obuwia sportowego z zastrze eniem pkt 8a (na boisku pi karskim dopuszcza
si obuwie z ma ymi korkami z tworzywa sztucznego
oraz obuwie typu halowego).
8. W celu zapewnienia bezpiecze.stwa u ytkownikom
i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem
zabrania si :
a) u ywania butów pi karskich na wysokich
i metalowych korkach oraz kolców,
b) wprowadzania i u ytkowania sprz tu innego ni
zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower,
motorower, deskorolka, rolki itp.,
c) niszczenia urz dze. sportowych i p yty boiska,
d) wchodzenia na ogrodzenie i urz dzenia sportowe,
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9.

10.

11.
12.
13.

14.

15.

e) palenia tytoniu, spo ywania alkoholu, wnoszenia
jedzenia oraz ucia gumy, (napojów ch odz cych nie mo na spo ywaA na p ytach boiska),
f) za2miecania, wnoszenia opakowa. szklanych
i metalowych,
g) przeszkadzania w zaj ciach lub grze,
h) zak ócania porz dku i u ywania s ów wulgarnych,
i) przebywania na terenie osobom poni ej 15 roku
ycia po zmroku z wyj tkiem zorganizowanych
grup sportowych,
j) wprowadzania zwierz t,
k) korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu
(opiekuna prowadz cego zaj cia).
Rozstrzygni cia dotycz ce zgodnego z postanowieniami pkt 8 korzystania z boisk podejmuje
instruktor sportu (opiekun prowadz cy zaj cia), który
w zale no2ci od sytuacji mo e:
- nakazaA zmian obuwia sportowego i stroju,
- zwróciA uwag
na niew a2ciwe, niezgodne
z regulaminem zachowanie,
- nakazaA opuszczenie terenu boisk i szko y.
Poza planowymi zaj ciami wymienionymi w pkt 2a :
a) szko a nie ponosi odpowiedzialno2ci za wypadki
powsta e w trakcie korzystania z obiektu,
b) u ytkownicy korzystaj
z boisk na w asn
odpowiedzialno2A i odpowiadaj materialnie za
wyrz dzone szkody.
Osoby korzystaj ce z obiektu mog korzystaA
z pomieszcze. socjalnych.
Korzystanie z boisk jest bezp atne.
Korzystaj cy z obiektu s zobowi zani do przestrzegania niniejszego regulaminu, a w szczególno2ci do
uwag instruktora sportu (opiekuna prowadz cego
zaj cia).
Instruktor sportu (opiekun prowadz cy zaj cia) jest
zobowi zany do bezzw ocznego poinformowania
pracownika obs ugi hali i kompleksu boisk sportowych o ewentualnych zniszczeniach i szkodach oraz
innych zdarzeniach niezgodnych z ustaleniami
niniejszego regulaminu.
W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje instruktor
sportu.

Miko ajczyka w Opatówku zape ni y si stanowiskami ok.
200 wystawców z bran y rolniczej i ogrodniczej.
Dopisa a pogoda, dlatego t umnie stawili si zwiedzaj cy
i kupuj cy. Najwi kszym powodzeniem cieszy y si
sadzonki kwiatów do ogródków, balkonowych skrzynek,
wszelkiego rodzaju iglaki i drzewka ozdobne, drzewka
i krzewy owocowe, a tak e ro2liny pokojowe. Nie
zabrak o handlowców wystawiaj cych kosiarki, pi y,
narz dzia ogrodnicze i nawozy. Tradycyjnie w targach
uczestniczyli od lat wspó pracuj cy ze szko Holendrzy.
M odzie z I klasy o profilu technik architektury
krajobrazu zaprojektowa a wzorcowy ogródek z oczkiem
wodnym i altank . Targom towarzyszy y konkursy,
coroczny Rajd Ogrodników oraz pokaz formowania
drzewek bonsai.

Dla dzieci ustawiono stragany z zabawkami
i s odyczami, a dla zg odnia ych i spragnionych - stoiska,
gdzie mo na by o si posiliA i ugasiA pragnienie.
Du ym powodzeniem cieszy a si
loteria
fantowa, dochód z której zasili konto szko y, a nagrody
w loterii ufundowali sami wystawcy. G ówn nagrod kosiark ufundowa dyrektor szko y p. Marek Janiak, a
wójt gminy p. Sebastian Ward cki przekaza odkurzacz.

TELEFONY ALARMOWE
Telefon ratunkowy..................... 112
Pogotowie Ratunkowe .............. 999
Stra Po arna ........................... 998
Policja........................................ 997
Pogotowie energetyczne........... 991
TELEFONY DO ZARZJDCY OBIEKTU
Urz d Gminy w Opatówku ............. (0-62) 76-18-080
Telefon do pracownika obs ugi
hali i kompleksu zespo u boisk....... (0-62) 76-18-553
Serdecznie zapraszamy do bezp atnego korzystania
z kompleksu boisk w okresie wakacji.

Organizatorem targów by Zespó Szkó im. St.
Miko ajczyka w Opatówku, Starosta Kaliski i Urz d
Gminy w Opatówku.

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

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

WIOSENNE TARGI
"PAMI TAJCIE O OGRODACH"

TURNIEJ WIEDZY PO ARNICZEJ

25 i 26 kwietnia br. odby y si kolejne, dwunaste
ju Targi Ogrodniczo-Rolnicze i Dzia kowe "Pami tajcie
o ogrodach". Tereny przy Zespole Szkó im. Stanis awa

Wiadomo ci Gminne

W dniu 4 kwietnia 2009 r. nasza gmina by a
gospodarzem eliminacji powiatowych XXXIII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po arniczej, które odby y si
w Szkole Podstawowej w Opatówku.
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reprezentowa y nasz gmin i powiat na eliminacjach
wojewódzkich w Poznaniu.
Zwyci zcy zostali uhonorowani dyplomami oraz
atrakcyjnymi nagrodami.
Organizatorzy Turnieju

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

RAJD M ODZIE OWYCH
DRU YN PO ARNICZYCH

W eliminacjach powiatowych brali udzia
zdobywcy dwóch pierwszych miejsc w eliminacjach
rozgrywanych na szczeblu gminnym. Turniej przeprowadzono zgodnie z regulaminem Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Po arniczej "M odzie
Zapobiega
Po arom", a jego zakres tematyczny obejmowa takie
dziedziny jak: historia po arnictwa, procesy fizykochemiczne, sprz t i wyposa enie stra y po arnych,
organizacja dzia a. ratowniczych, przepisy ochrony
przeciwpo arowej, pomoc przedmedyczna.
Komisj
egzaminacyjn
stanowili przedstawiciele Komendy Miejskiej PSP oraz Zarz du Oddzia u
Powiatowego ZOSP RP w Kaliszu.
Do eliminacji pisemnych przyst pi o trzydzie2cioro dwoje uczniów ze szkó podstawowych, gimnazjów
oraz szkó ponadgimnazjalnych. Zgodnie z regulaminem
m odzie rywalizowa a w dwóch etapach; w pierwszym
nale a o rozwi zaA test wyboru sk adaj cy si z 30
pyta..
Do 2cis ego fina u kwalifikowa o si troje uczestników
z pierwszego etapu, którzy uzyskali najwi ksz liczb
punktów w ka dej kategorii wiekowej. Uczestnicy
drugiego etapu odpowiadali na wylosowany zestaw
3 pyta. oraz musieli wykazaA si znajomo2ci sprz tu
po arniczego.

Bardzo dobre wyniki osi gn y reprezentantki
naszej gminy: w grupie gimnazjalnej zwyci y a Marcela
Raszewska z OSP w T okini Wielkiej, a w grupie
ponadgimnazjalnej bezkonkurencyjna by a Ewa Marczak
z OSP w Rajsku, za2 czwarte miejsce zaj a Alicja
Sobczak z OSP w T okini Wielkiej. Marcela i Ewa

Wiadomo ci Gminne

W sobot 18 maja 2009 r. odby si X Wielkopolski Rajd M odzie owych Dru yn Po arniczych, który
okaza si wyj tkowy dla gminy Opatówek. Ale po
kolei...
Wczesnym, majowym, sobotnim rankiem sze2A
M odzie owych Dru yn Po arniczych z terenu naszej
gminy, reprezentuj cych Ochotnicze Stra e Po arne

z Borowa, Che mc, Cieni Drugiej, Rajska i T okini
Wielkiej, 2piewaj c "Ach jak przyjemnie, o pi tej rano
wstaA, by jechaA dzi2 na rajd i pierwsze miejsca braA"
wyruszy o do Zimnowody w gminie Borek Wielkopolski,
gdzie mie2ci si start rajdu. I choA by to dopiero drugi,
a dla niektórych pierwszy, udzia w rajdzie wojewódzkim,
to po dobrym wyst pie naszych dru yn w roku ubieg ym
wszyscy jechali z nadziejami i wiar w dobry wynik.
Wkrótce okaza o si , e "chcieA, to móc".
Mimo pochmurnej i deszczowej pogody,
w rajdowe szranki stan a rekordowa liczba 48 dru yn
z ca ego województwa, aby doskonaliA sprawno2A
fizyczn , popularyzowaA turystyk piesz , poznawaA
histori i zabytki kraju i regionu, pog biaA wiedz
z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz znajomo2ci
przyrody i ekologii lasu.
Organizatorzy przygotowali wiele ciekawych
konkurencji, które rozgrywano na kilkukilometrowej
trasie rajdu wiod cej 2cie k turystyczno-krajobrazow .
M odzi stra acy rywalizowali w wieszaniu prania na
czas, wrzucaniu pi ek do b bna, sztafecie uni-hokeja,
a tak e w bardzo efektownych konkurencjach wbijania
gwoKdzi na czas w d bowy klocek oraz rzutu
gumowcem na odleg o2A. Oprócz udzia u w konkurencjach sportowo-rekreacyjnych trzeba by o wykazaA
si równie du o powa niejsz wiedz i umiej tno2ciami, takimi jak: udzielanie pierwszej pomocy na
miejscu wypadku, czy znajomo2A hymnu Zwi zku OSP
RP "Rycerze Floriana". By te konkurs na najlepsz
piosenk rajdow , konkurs turystyczny ze znajomo2ci
poznanych miejsc oraz ekologiczny.
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Na mecie rajdu w miejscowo2ci Borz ciczki,
le cej na terenie gminy KoKmin Wielkopolski, okaza o
si , e m odym po arnikom z naszej gminy niestraszna
nie tylko deszczowa pogoda, ale i konkurencja ponad
czterdziestu innych dru yn.

Nasza zdobycz rajdowa prezentuje si imponuj co,
bowiem w ka dej klasyfikacji zaj li2my miejsce na
podium, a dru yna z T okini Wielkiej w klasyfikacji
generalnej okaza a si najlepsza w województwie
wielkopolskim!
Oto nasze wyniki:
- konkurs ekologiczny - III miejsce Cienia Druga
- wbijanie gwoKdzi na czas - III miejsce T okinia
Wielka
- "Znamy i 2piewamy hymn stra acki" - III miejsce
Che mce; IV miejsce T okinia Wielka
- konkurs turystyczny - II miejsce T okinia Wielka;
V miejsce Rajsko
- konkurs na piosenk rajdow - II miejsce Che mce
- konkurs sprawno2ciowy - I miejsce T okinia Wielka
- klasyfikacja generalna rajdu - I miejsce T okinia
Wielka.

Podobnie jak w roku ubieg ym, ca odniowa wyprawa
okaza a si 2wietn okazj do dobrej zabawy, integracji
m odych stra aków oraz promocji gminy Opatówek
w województwie wielkopolskim. A za rok... postaramy
si , aby by o jeszcze lepiej!
Uczestnicy i Opiekunowie Rajdu

***************************************
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OTWARCIE PLACU ZABAW "SMYK"
6 czerwca br. dokonano uroczystego otwarcia
wyremontowanego placu zabaw przy ul. Ko2cielnej
w Opatówku. Prace remontowe i naprawcze obj y m.in.:
- uporz dkowanie i uprz tni cie terenu, zdemontowanie ogrodzenia, usuni cie zalegaj cych pni,
- wykonanie nowego ogrodzenia z zielonej siatki,
bezpiecznej furtki, naprawa i malowanie istniej cego
ogrodzenia z modu ów metalowych,
- wykonanie bezpiecznego doj2cia do placu zabaw
z kostki brukowej,
- wykonanie o2wietlenia oraz monta kamery,
- wyposa enie placu zabaw w karuzel , zje d alni ,
hu2tawki, bujaki, 2 piaskownice oraz awki dla
rodziców.
W najbli szym czasie planowane jest zagospodarowanie terenu poprzez nasadzenia zieleni oraz
doposa enie w kolejne zabawki. Wszystkie prace zosta y wykonane w ca o2ci ze 2rodków gminy Opatówek
i zamkn y si kwot ok. 20 tysi cy z otych.
Nowy plac zabaw otrzyma - wybran przez
spo eczno2A przedszkoln - nazw "SMYK" i b dzie
ogólnie dost pny, zgodnie z wydanym regulaminem,
00
00
codziennie w godz. 8 - 19 . Serdecznie zapraszamy
rodziców wraz z dzieAmi do wspólnej zabawy.

PIKNIK PRZEDSZKOLAKA
Dzie. 6 czerwca by bardzo radosnym dniem
dla wszystkich dzieci z przedszkola i nie tylko, bowiem
tego dnia uroczy2cie otwarty zosta PLAC ZABAW
"SMYK". W tej wyj tkowej uroczysto2ci wzi y udzia
w adze gminy Opatówek: p. Sebastian Ward cki - Wójt
Gminy, p. Andrzej Michalski - Przewodnicz cy Rady,
p. Krzysztof Dziedzic - Sekretarz Gminy, p. Stanis aw
Ku2 - Przewodnicz cy Komisji O2wiaty, Kultury, Sportu
i Zdrowia. W2ród zaproszonych go2ci by ksi dz pra at
W adys aw Czamara, ks. Marcin Za ny, radni gminy,
dyrektorzy szkó oraz dyrektorzy i kierownicy jednostek
administracyjnych gminy.
Najwa niejszymi jednak w tym dniu go2Ami by y
dzieci, które licznie przyby y ze swoimi rodzicami.

Po wyst pieniu p. Miros awy Ga ach - Dyrektora
Publicznego Przedszkola w Opatówku dokonano
otwarcia placu zabaw symbolicznym przeci ciem wst gi.
Zaszczytu tego dost pili: Wójt Gminy, Dyrektor
Przedszkola p. Honorata Warszewska - przedstawicielka
Rady Rodziców, Marzenka Pogorzelec - przedstawicielka przedszkolaków - laureatka wielu konkursów.
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Po uroczystym przeci ciu wst gi ksi dz Pra at
W adys aw Czamara dokona po2wi cenia placu zabaw.

W podzi kowaniu za pi kny, odnowiony plac
zabaw, dzieci zaprezentowa y program artystyczny, na
który sk ada y si weso e, skoczne piosenki oraz ta.ce
w wykonaniu najstarszych grup przedszkolnych "polka
warszawska" i "krakowiak". Taniec "krakowiak" w wykonaniu naszych przedszkolaków zosta nagrodzony
III miejscem na VI Festiwalu Piosenki i Ta.ca Ludowego
"PYZA-2009" w Kaliszu.

Nie by oby tak wspania ej zabawy i wielu
atrakcji, gdyby nie sponsorzy, którym sk adamy
serdeczne i szczere podzi kowania. Oto oni:
- Cegielnia Cienia I Sieradzcy Sp. J.
- Zak ady Mi sne - Witold Werbli.ski
- LDG 7 - Kraina Nocy i Dni
- "Forte Sweden" Sp. z o.o.
- Artur Wilkowski COCA COLA Polska
- Grzegorz Bukowiecki VICTORIA CYMES Sp. z o.o.
z Wa cza,
- Ryszard Bijak HOOP Polska Sp. z o.o.
- PZU S.A. Inspektorat w Kaliszu
- PHU HYDRO - Mariusz Jarych
- Hurtownia Pomp i Armatury "OLA" - p. Grzegorz
Llesi.ski
- Restauracja "Zacisze" w Opatówku - p. Wioletta
Stasiak
- Riwiera - Gospodarstwo Agroturystyczne - Julita
Gawron
- NESTLE POLSKA S.A. Oddzia w Kaliszu
- Firma PAPEX z Kalisza
- Rodzice dzieci ucz szczaj cych do przedszkola
i anonimowi darczy.cy.
Podzi kowania nale
si
tak e uczniom i ich
opiekunom z Zespo u Szkó im. Stanis awa Miko ajczyka
w Opatówku za pomoc w przygotowaniu i uporz dkowaniu terenu placu zabaw.
Janusz Korczak niegdy2 powiedzia : "Kiedy 2mieje si
dziecko, 2mieje si ca y 2wiat". Niech wi c szczery,
radosny u2miech dzieci b dzie wyrazem wdzi czno2ci
i podzi kowania dla wszystkich, którzy w czyli si w to
przedsi wzi cie.
Dyrektor, Grono Pedagogiczne, Rada Rodziców
Publicznego Przedszkola w Opatówku

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

WIADOMO&CI BIBLIOTECZNE
W2ród atrakcji przygotowanych na ten dzie.
by a loteria fantowa, w której ka dy los by wygrany.
Wszystkie zakupione losy bra y udzia w losowaniu
trzech g ównych nagród, którymi by y: rower ufundowany
przez Cegielni Cienia I Sieradzcy Sp. J., odtwarzacz
DVD od anonimowego darczy.cy i odtwarzacz MP3
ufundowany przez p. Monik Pogorzelec. Pani, która
zosta a szcz 2liwym posiadaczem odtwarzacza DVD
przekaza a go dzieciom do przedszkola. Serdecznie
dzi kujemy!
Atrakcj by y tak e bezp atne przeja d ki konne
zorganizowane przez Gospodarstwo Agroturystyczne
Riwiera - Julita Gawron. Za symboliczn z otówk
mo na by o kupiA kaw , herbat i przepyszne ciasto
upieczone przez rodziców przedszkolaków. Zgromadzone fundusze zostan
przeznaczone na zakup
zabawek dla przedszkola.
Dla dzieci przygotowano tak e wiele atrakcyjnych konkursów i zabaw prowadzonych przez
instruktorów ze Szko y Music Store. Dodatkow atrakcj
by a wizyta stra aków OSP z Borowa, dzi ki którym
dzieci mog y obejrzeA samochód stra acki i jego
wyposa enie, przymierzyA kask i przez chwil poczuA
si stra akiem.

Wiadomo ci Gminne

Jubileusz 60-lecia biblioteki w Opatówku
W bie cym roku w kwietniu min o 60 lat od
utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatówku,
a w grudniu tego roku minie 10 lat od momentu
powierzenia tej placówce zada. biblioteki powiatowej dla
bibliotek publicznych powiatu kaliskiego ziemskiego.

Z okazji jubileuszu wójt Gminy Opatówek Sebastian
Ward cki, starosta kaliski Krzysztof Nosal oraz
dyrektorka
biblioteki
zorganizowali
uroczysto2A
w Muzeum Historii Przemys u w Opatówku. Poprzedzi y
j wystawy w bibliotece: wystawa dokumentów rodziny
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Gillerów znalezionych przez bibliotekarki ponad 10 lat
temu oraz wystawa fotograficzna obrazuj ca niektóre
formy dzia alno2ci biblioteki w ostatnim dziesi cioleciu.
Nast pnie w ko2ciele parafialnym w Opatówku odby a
si msza koncelebrowana przez proboszcza parafii
Opatówek ks. pra ata W adys awa Czamar , dyrektora
biblioteki Wy szego Seminarium Duchownego w Kaliszu
ks. Jana Ludwiczaka oraz wikariusza ks. Marcina
Za nego. Wszyscy uczestnicz cy we mszy 2w.
us yszeli pi kne okoliczno2ciowe kazanie wyg oszone
przez proboszcza parafii Opatówek ks. pra ata
W adys awa Czamar .

Dalsza
cz 2A
uroczysto2ci
odby a
si
w go2cinnych murach Muzeum Historii Przemys u
w Opatówku. W uroczysto2ciach uczestniczyli: pose na
sejm RP, by y Starosta Kaliski - Leszek Aleksandrzak,
radna Sejmiku Woj. Wielkopolskiego Barbara Nowak,
starosta kaliski Krzysztof Nosal i radni powiatu
kaliskiego, wójt Gminy Opatówek Sebastian Ward cki,
obecni i byli radni gminy Opatówek, by y wójt gminy
Czes aw Ja2kiewicz, przedstawicielka Wojewódzkiej
Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury
w Poznaniu instruktor Maria Giemza-Purawska,
dyrektorzy najwi kszych bibliotek w Kaliszu: Adam
Borowiak, Krzysztof Walczak i ks. Jan Ludwiczak,
bibliotekarze z bibliotek publicznych powiatu kaliskiego,
obecni i dawni bibliotekarze z Opatówka, dawni
kierownicy punktów bibliotecznych z Opatówka,
dyrektorzy szkó , przedszkola, nauczyciele z gminy
Opatówek, przedstawiciele instytucji kultury, organizacji
spo ecznych, GS "Samopomoc Ch opska" w Opatówku,
pracownicy Urz du Gminy w Opatówku, liczni czytelnicy,
darczy.cy i sympatycy biblioteki.
Sala Fortepianów Muzeum Historii Przemys u
zape ni a si po brzegi go2Ami. Po ich przywitaniu
dyrektor biblioteki - Jadwiga Milu2ka-Stasiak przedstawi a w skrócie dzieje biblioteki gminnej w Opatówku,
któr poprzedzi y niewielkie i na ogó dzia aj ce krótko
biblioteki. Z okazji jubileuszu biblioteka opracowa a
zarys historii opatóweckich bibliotek oraz wyda a 4 broszurowe publikacje zwi zane z Agatonem i Stefanem
Gillerami. W czasie uroczysto2ci minut ciszy uczczono
pami A zmar ych pracowników bibliotek, a yj cy dawni
i obecni bibliotekarze, kierownicy dawnych punktów
bibliotecznych, przedstawiciele poprzednich i obecnych
samorz dów, zaprzyjaKnieni bibliotekarze, dyrektorzy
szkó , nauczyciele, dzia acze organizacji spo ecznych
i najbli si wspó pracownicy biblioteki otrzymali od wójta
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Gminy Opatówek - Sebastiana Ward ckiego i dyrektorki
biblioteki - Jadwigi Milu2kiej-Stasiak podzi kowania
i kwiaty.
Bibliotekarze przyjmowali yczenia i gratulacje
od przedstawicieli w adz, bibliotek, szkó i organizacji.
Pose Leszek Aleksandrzak, który jako by y starosta
kaliski przyczyni si
do powierzenia bibliotece
w Opatówku zada. powiatowych stwierdzi , e instytucja
ta dobrze wywi zuje si ze swoich zada.. By a
serdeczna, pogodna atmosfera. Dyrektorka biblioteki
podkre2la a, e wszystkie dotychczasowe samorz dy
w gminie Opatówek dba y o bibliotek , a wspó praca
z kolejnymi w adzami, dyrektorami szkó i instytucji,
nauczycielami uk ada a si zawsze bardzo dobrze.
Biblioteka, jako instytucja kultury ma du
samodzielno2A i podejmowane przez ni inicjatywy spotykaj si
z akceptacj
w adz i 2rodowiska. Podkre2lano,
obserwowane na ca ym 2wiecie, zmiany zachodz ce
w charakterze czytelnictwa - wkraczanie nowych no2ników informacji i du e zainteresowanie nimi, g ównie ze
strony m odych ludzi.
Po cz 2ci oficjalnej go2cie wys uchali monta u
s owno-muzycznego w wykonaniu m odych czytelników
biblioteki - Doroty Buncler i Tomasza Misia. Czytane
przez Tomasza najwa niejsze dane z biografii i fragmenty utworów patronów biblioteki - Agatona i Stefana
Gillerów by y przeplatane utworami na fortepian
w wykonaniu Doroty.
Uroczysto2A zako.czy a si wspóln kolacj i d ugimi
rozmowami w jednej z sal muzealnych.
Jadwiga Milu ka-Stasiak

Spotkanie autorskie z Siostr" Nazaretank" - Bo.en"
Ann" Flak
Prolog
z praojców wiary z matczynej mowy
z tego co pierwsze wyrasta cz/owiek
i zakwitaj1 wiersze
S. Bo ena Anna Flak

To by o niezwyk e spotkanie. Jakkolwiek
bibliotekarze i zainteresowani czytelnicy poznali ju
wcze2niej poezj Siostry Bo eny, to jednak spotkanie
z Ni by o wielk duchow uczt . W po owie kwietnia
przyjecha a w rodzinne strony z Rzymu, gdzie jest
asystentk prze o onej generalnej Zgromadzenia Sióstr
Nazaretanek, bezpo2redni zast pczyni prze o onej
i jej oficjalnym t umaczem.
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Urodzi a si w Saczynie w parafii Che mce, jest
absolwentk Liceum im. Anny Jagiellonki w Kaliszu.
Uko.czy a Studium Piel gniarskie w Warszawie,
a nast pnie filologi polsk na Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim. Prac magistersk pisa a o poezji wspó czesnej. Studiowa a tak e na Uniwersytecie w Saint
Louis i Loyola University w Chicago. Przez wiele lat
uczy a literatury i j zyka polskiego w Prywatnym Liceum
Sióstr Nazaretanek w Warszawie. Pe ni a funkcj
prze o onej prowincjalnej Warszawskiej Prowincji Sióstr
Nazaretanek i inne funkcje w zgromadzeniach e.skich
w Polsce.
Siostra Bo ena Anna Flak jest poetk . Wyda a
5 tomików wierszy. Pierwszy tomik Owoc granatu ukaza
si w Londynie w 1989 r. Kolejne Pisz2 Ci moj1 mi/o34,
Jak z/ota spinka i Kto ziele7 powróci wydano
w Warszawie i Pelplinie w latach 1993-2005, ostatni
Zmylone ptaki w Warszawie w 2008 r. Jej twórczo2A jest
wysoko oceniana przez literaturoznawców, a czytelnicy
si gaj do niej bardzo ch tnie.
16 kwietnia Siostra Bo ena spotka a si
z czytelnikami biblioteki w Opatówku. Na spotkanie
przysz o wiele osób, w czytelni zrobi o si ciasno, ale
ciep y, serdeczny u2miech naszego Go2cia spowodowa , e wszyscy zapomnieli o niewygodach. Poetka
zacz a czytaA swoje utwory, a zebrani w sali zas uchali
si w tre2A wierszy odnosz cych si do najprostszych,
znanych nam motywów. Jest w2ród nich matka, jest
przyroda naszych stron, ze szczególn rol drzew, jest
wiara w Boga, ale nie ma tu natarczywej religijno2ci.
Utwory poetyckie Siostry Bo eny s 2wiadectwem jej
wra liwo2ci na s owo, 2wiadectwem poetyckiego
kunsztu i znajomo2ci natury ludzkiej. Ta poezja jest
przepojona muzyk i plastycznymi obrazami.
Poezja czytana przez sam autork sta a si
jeszcze bli sza s uchaczom, a sama poetka pozostanie
w pami ci uczestników spotkania.
Wszystkie tomiki wierszy Siostry Bo eny Anny
Flak s w naszej bibliotece. Zach cam do ich czytania,
bo wydaje si , e ich poznawanie uszlachetnia,
wzmacnia wiar w mi o2A, budzi nadziej . Mamy
nadziej , e nie by o to ostatnie spotkanie z poetk
wywodz c si z Naszej Ziemi, która stwierdzi a, e
w jej twórczo2ci s wiersze, które nosi a w sobie od
zawsze, które odziedziczy a po swoich przodkach mieszka.cach naszej okolicy.

natomiast CDN Mini taniec do utworu z popularnej
dobranocki "Pszczó ka Maja".
Dyrektor GOK oraz m odzie
z zespo ów
serdecznie dzi kuj
p. Mariuszowi Waszakowi
z Sierzchowa za nieodp atny przewóz na wyst py
w Kaliszu i Liskowie.
***************************************

WIADOMO&CI SZKOLNE
GIMNAZJUM W OPATÓWKU
Agaton i Stefan Gillerowie patronami Gimnazjum
w Opatówku

Jadwiga Milu ka-Stasiak

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

KOLEJNE NAGRODY
DLA ZESPO ÓW TANECZNYCH
Jedn z trzech g ównych nagród w kwietniowym
Przegl dzie Zespo ów Tanecznych w CKiS w Kaliszu
otrzyma zespó "CDN..." dzia aj cy przy Gminnym
O2rodku Kultury w Opatówku. Dziewcz ta zaprezentowa y uk ad taneczny do utworu "Requiem".
Drugie miejsce za uk ad taneczny do utworu
"Czarna Per a" Klausa Badelta zdoby "CDN Junior"
w Powiatowym Przegl dzie Zespo ów Tanecznych, jaki
w tym roku w kwietniu odby si w Liskowie.
Na tym samym przegl dzie, powsta e dopiero
w listopadzie ubieg ego roku zespo y "CDN Mini" i "CDN
Mini 2", otrzyma y III miejsca w swojej grupie wiekowej.
CDN Mini 2 zaprezentowa Kung-Fu Hansa Zimera,
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Gimnazjum w Opatówku powsta o w wyniku
reformy w szkolnictwie i rozpocz o sw dzia alno2A
1 wrze2nia 1999r. Dzi ki staraniom w adz gminy, w maju
2006 roku, gimnazjum otrzyma o nowo wybudowany
budynek. Szko a, ze wzgl du na rol jak spe nia
w yciu ka dego cz owieka i ca ego spo ecze.stwa, jest
niezmiernie wa n instytucj . Istotne wydarzenia zwi zane z jej funkcjonowaniem s zauwa ane i doceniane
przez 2rodowisko lokalne.
Dnia 30 wrze2nia 2008 roku, na wniosek rady
pedagogicznej, rady rodziców i samorz du szkolnego,
Rada Gminy Opatówek podj a uchwa
nr 130/08
w sprawie nadania szkole imienia Agatona i Stefana
Gillerów.
Niewiele jest ma ych miejscowo2ci, które mog
poszczyciA si tak zas u onymi dla polskiego narodu
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mieszka.cami. Poprzez wybór tych postaci na patronów
naszej szko y, chcemy obecnym i przysz ym pokoleniom
przypominaA o ich zas ugach i dokonaniach. Chcemy
przypominaA te o ich pracowito2ci i wytrwa o2ci, dzi ki
którym potrafili przezwyci aA trudno2ci. Cenili wolno2A
i dla niej gotowi byli ponosiA ofiary.

Szczególn dat , która wpisuje si w histori
gimnazjum w Opatówku, jest 15 maja 2009 r. - to dzie.
nadania szkole imienia Agatona i Stefana Gillerów. Ten
majowy dzie. by pogodny i ciep y. Uroczysto2A
rozpocz a si
msz
2wi t , sprawowan
przez
proboszcza parafii Opatówek ks. pra ata W adys awa
Czamar , podczas której zosta po2wi cony sztandar.
Po mszy go2cie, dyrekcja szko y, rodzice, nauczyciele
i uczniowie przeszli do Hali Sportowej im. Polskich
Olimpijczyków, gdzie rodzice przekazali sztandar
dyrektorowi szko y. Pani dyrektor z kolei przekaza a go
na r ce uczniów. Nast pnie fundatorzy sztandaru
dokonali uroczystego wbicia gwoKdzi w drzewiec.
Dzi kujemy fundatorom: rodzicom uczniów naszej
szko y, Bankowi Spó dzielczemu Ziemi Kaliskiej,
Gminnej Spó dzielni w Opatówku, ksi dzu pra atowi
W adys awowi Czamarze, Centrum Rolniczemu AVENA,
radnym gminy Opatówek, Agnieszce i Paw owi
B kowskim, Krzysztofowi Dziedzicowi, Ilonie Grzesiak,
Ewie i Remigiuszowi KaKmierczakom, Honoracie
i Mariuszowi Ma oburskim, Jadwidze i Henrykowi
Menclom, Marii i Ryszardowi Prusom, Sebastianowi
Ward ckiemu, nauczycielom gimnazjum w Opatówku
i anonimowym darczy.com. Dzi ki ich zrozumieniu
i hojno2ci uczniowie po raz pierwszy 2lubowali na
sztandar.
Nast pnie przeszli z go2Ami i dyrekcj pod
tablic pami tkow , któr ods onili: dyrektor wydzia u
nadzoru pedagogicznego w Kaliszu Ma gorzata
Kasprzycka, przewodnicz ca rady rodziców Maria Prus,
wójt gminy Opatówek Sebastian Ward cki, dyrektor
gimnazjum w Opatówku Jolanta Pokojowa, przewodnicz cy samorz du szkolnego Adam Tomczak.
Ods oni t
tablic
po2wi ci ks. Rafa Kowalski.
Zaproszeni go2cie wpisali si
do Z otej Ksi gi,
pozostanie to pami tk ich obecno2ci na 2wi cie szko y.
Uczniowie zaci gn li wart
pod tablic
pami tkow , a ich koledzy udali si na cmentarz
parafialny, aby z o yA kwiaty na grobie Stefana Gillera.
Podczas uroczysto2ci go2cie i rodzice powiedzieli wiele mi ych s ów, doceniaj c dotychczasowy
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dorobek szko y. Ci, którzy nie mogli przybyA, nades ali
listy gratulacyjne.
Gdy zako.czy a si cz 2A oficjalna, uczniowie
zaprezentowali program artystyczny, podczas którego
Agaton i Stefan Gillerowie znów przechadzali si ulicami
Opatówka.
Mi o nam, e tak wa n dla nas uroczysto2A
u2wietnili sw obecno2ci : pose na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Leszek Aleksandrzak, pose na Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej Adam Rogacki, radna Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego Barbara Nowak, dyrektor
Wydzia u Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium O2wiaty
w Poznaniu Ma gorzata Kasprzycka, starszy wizytator
Wydzia u Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium O2wiaty
w Poznaniu Alicja Januszkiewicz, Starosta Kaliski
Krzysztof Nosal, radni powiatu kaliskiego: Mieczys aw
Ruczak, Marek Suchorski, Józef Wanga, Wójt Gminy
Opatówek Sebastian Ward cki, Sekretarz Gminy
Krzysztof Dziedzic, przewodnicz cy Rady Gminy
Andrzej Michalski, radni gminy Opatówek, dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów
w Opatówku Jadwiga Milu2ka-Stasiak, dr Piotr
Ruszczykiewicz pracownik naukowy Uniwersytetu
Adama Mickiewicza, dyrektor Muzeum Historii
Przemys u w Opatówku Jerzy Marciniak, prezes
Gminnej Spó dzielni Eleonora Gieszczy.ska, dyrektor
Banku Spó dzielczego Ziemi Kaliskiej w Opatówku Maria
Pracowita, dyrektorzy szkó i przedszkola gminy
Opatówek, kierownik Komisariatu Policji w Opatówku
Andrzej Szwankowski, dyrektorzy jednostek organizacyjnych urz du gminy: Violetta Galant, Mieczys awa
Jasku a, Arkadiusz Ra.duch.

Serdeczne podzi kowania kierujemy do organu
prowadz cego szko
za ufundowanie tablicy pami tkowej i specjalne wydanie "Wiadomo2ci Gminnych".
Dzi kujemy proboszczowi naszej parafii ksi dzu
pra atowi W adys awowi Czamarze oraz ksi om
wikariuszom Rafa owi Kowalskiemu i Marcinowi
Za nemu za msz 2w. w naszej intencji, po2wi cenie
sztandaru i tablicy pami tkowej. Za wsparcie finansowe
s owa podzi kowania kierujemy do: firmy Jutrzenka
Colian w Opatówku, pp. Ewy i Remigiusza KaKmierczaków, p. Ewy Ku2 w a2cicielki kwiaciarni "Zielona",
pp. Violetty i Marka Stasiaków, pp. Haliny i Stanis awa
Janiaków, PPHU Eksport-Import T. Spalony. Do zorganizowania tej uroczysto2ci szkolnej przyczyni o si wiele
osób. Bardzo dzi kujemy rodzicom naszych uczniów,
pracownikom szko y i gimnazjalistom.
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Sk adamy serdeczne podzi kowania
Firmie GAJA Kosicka z Opatówka
za podarowanie szkole pi knej gabloty na sztandar
Dyrekcja, nauczyciele, rodzice i uczniowie
Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów
w Opatówku
Mateusz Walczak pos em na Sejm
W dniu 1 czerwca 2009 r. obradowa w Warszawie przy ulicy Wiejskiej Sejm Dzieci i M odzie y.
Przedsi wzi cie zosta o zorganizowane przez Kancelari Sejmu we wspó pracy z kuratoriami o2wiaty.
Wiod ce has o tegorocznej sesji to: "M odzi wobec
wydarze. roku 1989."

Uczniowie ubiegaj cy si
o mandat pos a
musieli przygotowaA prac na jeden z trzech podanych
tematów. Po eliminacjach szkolnych, komisje rejonowe
podj y decyzje o zakwalifikowaniu najwy ej ocenionych
prac do zespo ów wojewódzkich, gdzie nast pi wybór
pos ów, przy uwzgl dnieniu przyznanej liczby miejsc dla
danego regionu. Do rywalizacji przyst pi te Mateusz
Walczak, ucze. kl. III gimnazjum w Opatówku. Pod
opiek
nauczycielki historii mgr Bo eny Banasiak
napisa prac na temat: "Co znacz dzi2 s owa Jana
Paw a II, e nie ma wolno2ci bez solidarno2ci, kiedy
my2l o Polsce, a co znacz kiedy my2l o 2wiecie?
Czym si
chwal , a czego si
wstydz , kiedy
rozmawiam o Polsce z kolegami z innych krajów - jak
mog to zmieniA? Czy s Polacy za granic , którym
powinni2my pomagaA, na czym ta pomoc ma polegaA?"
Do
Wydzia u
Nadzoru
Pedagogicznego
w Kaliszu KO w Poznaniu wp yn o 98 prac uczniów
z gimnazjów i szkó ponadgimnazjalnych. W2ród
6 najlepszych znalaz a si praca Mateusza.
27 maja w Urz dzie Wojewódzkim w Poznaniu
odby o si spotkanie 43 pos ów SDiM z Wielkopolski
i ich opiekunów z Wojewod Wielkopolskim, wielkopolskim kuratorem o2wiaty i pos em na Sejm RP
Wojciechem Ziemniakiem. Mateusz Walczak aktywnie
uczestniczy w dyskusji budz c w2ród zebranych
uznanie dla swojej wiedzy.
W dniach 31 V i 1 VI uczniowie - parlamentarzy2ci przebywali w Warszawie. 1 czerwca w godzinach porannych, w kuluarach gmachu sejmu spotkali si
00
00
z doros ymi pos ami RP. Od godziny 11 do 15 trwa y
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obrady plenarne. Mateusz, zgodnie z przydzia em,
zasiada w awie poselskiej PiS na miejscu pos anki
El biety Kruk. By jedynym pos em z powiatu kaliskiego
ziemskiego. Jak mówi , udzia w obradach SDiM,
w g osowaniu nad apelami i uchwa zrobi na m odych
pos ach ogromne wra enie i pozostawi niezapomniane
prze ycia. Mateuszowi "da " równie sze2A dodatkowych
punktów przy rekrutacji do szko y ponadgimnazjalnej.
Mateusz jest te tegorocznym finalist Wojewódzkiego
Konkursu Wiedzy o Samorz dzie Terytorialnym
(opiekun - mgr Bo ena Banasiak). Serdecznie mu
gratulujemy i yczymy dalszych sukcesów.
Dyrektor Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku
Jolanta Pokojowa

Gimnazjalni stypendy ci
Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów
w Opatówku zg osi o uczniów zamieszka ych na terenie
gminy Opatówek do projektu pt. "Wielkopolski program
stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych".
Realizowany jest on przez Wojewódzki Urz d Pracy
w Poznaniu w ramach Programu Operacyjnego "Kapita
Ludzki". Priorytet IX tego przedsi wzi cia stawia na
rozwój wykszta cenia i kompetencji w regionach, a jedn
z form realizacji jest przyznawanie pomocy stypendialnej
dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
Projekt obejmuje teren województwa wielkopolskiego. Jego celem jest stworzenie równych szans
edukacyjnych m odym ludziom napotykaj cym na
bariery o charakterze ekonomicznym. Nap ywaj ce
z ca ego województwa wnioski, wraz z wymaganymi
pi cioma za cznikami, rozpatrywane by y przez
specjaln
komisj
powo an
decyzj
dyrektora
Wojewódzkiego Urz du Pracy w Poznaniu.
Stypendium
zosta o
przyznane
pi ciorgu
uczniom naszej szko y: Aleksandrze Kajdanek, Justynie
Marchwackiej, Sylwii Marczak, Konradowi Michalakowi,
Andrzejowi S owi.skiemu. Gratulujemy naszym wychowankom i ich rodzicom!
Mamy równie nadziej , e sukces naszych
uczniów b dzie motywacj dla innych i w przysz o2ci
kolejni gimnazjali2ci zostan dostrze eni i nagrodzeni.
Dyrektor Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku
Jolanta Pokojowa

Bal gimnazjalistów

To ju ósmy rocznik gimnazjalistów w minion
sobot , 30 maja, egna si nieoficjalnie ze swoj
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szko . Obecni uczniowie opuszcz jej mury jako pierwsi
absolwenci Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów
w Opatówku.
Jak co roku, imprez przygotowali rodzice,
wk adaj c w jej organizacj ogrom pracy, pomys owo2ci
i zaanga owania. Pi knie nakryte sto y, wy2mienite
potrawy, patery pe ne 2wie ych owoców, kwiaty - to ich
zas uga. Zaproszenie na bal przyj li znakomici go2cie:
p. Krzysztof Dziedzic, Sekretarz Gminy Opatówek,
p. Stanis aw Ku2, wiceprzewodnicz cy Rady Gminy,
Przewodnicz cy Komisji O2wiaty, Kultury, Sportu
i Zdrowia, p. Mateusz Przyjazny, dyrektor Szko y
Podstawowej im. Janusza Kusoci.skiego w Opatówku
oraz p. Maria Prus, przewodnicz ca rady rodziców
gimnazjum. Wspólnie z m odzie
bawi a si równie
dyrekcja szko y oraz grono pedagogiczne.
Na ten jeden wieczór hol szkolny zamieni si
w rajski ogród, pe en kwitn cych kwiatów i wielobarwnych motyli. Nad przygotowaniem przepi knej
dekoracji czuwa a p. Bogus awa Kowalczyk, nauczycielka plastyki, a elementy wystroju przygotowywali sami
uczniowie. Bal, tradycyjnie ju , rozpocz si polonezem
odta.czonym przez trzecioklasistów, przygotowanych do
tej roli przez p. Zofi Marciniak, nauczycielk wychowania fizycznego.
Opraw muzyczn , zabawy, konkursy mi dzyklasowe zapewni p. Janek K pa, który od kilku ju lat
wspó pracuje z nasz szko . To w du ej mierze jego
zas uga, e m odzie 2wietnie si bawi a.
Niewiele jest w yciu cz owieka takich szczególnych i zarazem prze omowych momentów. Wa ne
jest, aby takie chwile by y wyj tkowe, mia y pi kn
opraw i by y godne zapami tania. Jestem pewna, e
sobotni wieczór na d ugo pozostanie w pami ci naszych
uczniów.

Gra yna Chrystek. Akcja ta mia a nast puj cy przebieg.
Najpierw w auli szko y uczniowie wszystkich klas zostali
zapoznani z trudn sytuacj mieszka.ców Kongo.
Obejrzeli filmy, prezentacje, apel p. Ma gorzaty
Foremniak i p. Artura Pmijewskiego. Nast pnie wychowawcy w klasach przeprowadzili zaj cia i pogadanki na
ten temat wykorzystuj c nades ane scenariusze. PóKniej
ka da klasa otrzyma a zadanie, aby wykonaA plakat
klasowy tematycznie zwi zany z Kongo, który ozdobi hol
szko y i przybli y tematyk osobom odwiedzaj cym
szko
(rodzice, dziadkowie). Uczniowie wykonali
równie indywidualne prace plastyczne. Koordynatorzy
akcji og osili konkurs mi dzyklasowy na najwi ksz
zebran kwot . Uczniowie ka dej klasy zorganizowali
puszki, do których wrzucali pieni dze. Klasy mogli
wspieraA tak e ich bliscy. Na pó rocznym ogólnym
zebraniu rodzice szczegó owo zostali zapoznani
z przebiegiem akcji, uczniowie i wychowawcy poszczególnych klas zach cali do nabywania prac uczniów,
które by y wyeksponowane w holu szko y, a pieni dzmi
wspierali puszki klasowe. W domu i na zaj ciach kó ka
polonistyczno-recytatorskiego uczniowie uk adali wiersze i opowiadania tematycznie zwi zane z Kongo
i prezentowali je na kolejnych zaj ciach.
Iwona Walczak

DzieA Patrona
8 maja by dla uczniów i nauczycieli Szko y
Podstawowej w Opatówku dniem wyj tkowym.

Honorata Warszewska

**********
SZKOMA PODSTAWOWA W OPATÓWKU
Akcja "Na ratunek dzieciom w Kongo"
Uczniowie Szko y Podstawowej w Opatówku
przyst pili do ogólnopolskiej akcji UNICEF "Na ratunek
dzieciom w Kongo", w której uda o si zebraA na pomoc
rówie2nikom w Kongo kwot 1 200,30 z . Koordynatorami tej akcji by y panie: Iwona Walczak, Beata
Frydrychowicz, Anna Karwowska, Dorota Skinder,
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Dok adnie 34 lata temu patronem naszej szko y zosta
wybitny sportowiec i wielki patriota, Janusz Kusoci.ski,
który swoim yciem pokaza , jak toczyA sportow walk
i zwyci aA, jak przegrywaA z godno2ci i honorem, jak
pozostaA Polakiem, nawet wtedy, gdy za mi o2A do
Ojczyzny trzeba zap aciA najwy sz cen . Aby uczciA to
donios e wydarzenie, po raz kolejny obchodzili2my
uroczysty Dzie. Patrona, zorganizowany przez uczniów
klas szóstych pod kierunkiem ich wychowawczy..
Obchody rozpocz uroczysty apel po2wi cony
sylwetce patrona. Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego i wys uchaniu hymnu pa.stwowego, uczniowie
przedstawili program artystyczny, w którym zaprezentowali fakty i ciekawostki z ycia Janusza Kusoci.skiego:
pocz wszy od najm odszych lat jego ycia, a do
tragicznej 2mierci w podwarszawskich Palmirach, gdzie
21 kwietnia 1940 roku zosta rozstrzelany przez
o nierzy hitlerowskich. Ca o2A wzbogaci a prezentacja
multimedialna ze zdj ciami sportowca i wydarzeniami
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z jego ycia. Nie zabrak o te wzruszaj cych piosenek
w wykonaniu cz onków chóru szkolnego.
Po zako.czeniu akademii i uroczystym z o eniu
kwiatów pod tablic pami tkow , prowadz cy zaprosili
na drug cz 2A uroczysto2ci, która zorganizowana
zosta a na boisku szkolnym przez nauczycieli
wychowania fizycznego. Podobnie jak patron szko y,
uczniowie zmagali si
na bie ni. Kulminacyjnym
punktem obchodów tego wyj tkowego 2wi ta by ,
tradycyjny ju w naszej szkole, "Bieg ku S o.cu",
w którym udzia wzi A mogli wszyscy ch tni.
Mamy nadziej ,
e nasza uroczysto2A
przyczyni a si do zdobycia dodatkowych wiadomo2ci
o yciu patrona, a jego bohaterska postawa b dzie
towarzyszy a uczniom w wytrwa ym realizowaniu celów
nie tylko teraz, ale przez ca e ich ycie.

Wszyscy uczestnicy obdarowani zostali ksi kami
o Janie Pawle II oraz otrzymali pami tkowe dyplomy.
Bo.ena Binkowska

Konkurs recytatorski
22 maja w Szkole Podstawowej w Opatówku,
ju po raz pi ty odby si Gminny Konkurs Recytatorski
pod has em "Pyjmy zdrowo i bezpiecznie", którego
celem jest zdrowie i bezpiecze.stwo dzieci oraz
uwra liwienie na kultur
ywego s owa. W konkursie
uczestniczy y dzieci ze wszystkich klas zerowych na
terenie gminy Opatówek.

Anna Smolicka

Festiwal Piosenki Papieskiej
Sta o si ju tradycj organizowanie w Szkole
Podstawowej im. Jana Paw a II w Gruszczycach
Festiwalu Piosenki Papieskiej - Pokolenie JP2. Trzecia
edycja tego festiwalu odby a si 3 kwietnia. Celem
festiwalu jest propagowanie polskiej muzyki religijnej
w 2rodowisku dzieci i m odzie y szkolnej, o ywienie
dzieci cego ruchu artystycznego, a przede wszystkim,
wy onienie m odych talentów. Patronat nad festiwalem
obj
Burmistrz Gminy i Miasta B aszki Krzysztof
St pi.ski. Dzieci i m odzie zaprezentowali si w trzech
kategoriach wiekowych pocz wszy od I klasy szko y
podstawowej a sko.czywszy na gimnazjum. Komisja
powo ana przez organizatora ocenia a wykonawców
przyjmuj c nast puj ce kryteria oceny: warunki
g osowe, muzykalno2A, dobór repertuaru, interpretacj ,
dykcj oraz ogólny wyraz artystyczny.

Do udzia u zg oszonych zosta o 69 wykonawców
z kilkunastu gmin. Gmin Opatówek reprezentowa o
3 uczestników: uczennica klasy Va Martyna Ko odziejczyk oraz ucze. klasy IVa Dominik Niklas ze Szko y
Podstawowej im. Janusza Kusoci.skiego w Opatówku
(opiekunka Bo ena Binkowska) oraz Gabriela Sieradzka
z klasy III ze Szko y Podstawowej w Cieni Drugiej
(opiekun ks. Marcin Za ny). Poziom uczestników
z roku na rok wydaje si coraz wy szy, jak równie
coraz liczniejsza rzesza uzdolnionych wykonawców
konfrontuje swoje umiej tno2ci. Sukcesem zako.czy si
wyst p Dominika Niklasa, który zaj
zaszczytne
II miejsce, za co otrzyma dyplom i cenn nagrod .
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Jury konkursu w sk adzie: p. Maria Kocemba
poetka i pisarka z Opatówka, p. Ma gorzata Matysiak
przedstawiciel biblioteki publicznej i sier ant Zbigniew
Czajczy.ski z posterunku policji w Opatówku mia o nie
lada problem z przyznaniem nagród, gdy poziom
konkursu z roku na rok jest coraz wy szy. Organizatorki
konkursu p. Renata Albrecht i p. Sylwia B kowska
zadba y o mi atmosfer oraz przygotowa y dla ka dego
dziecka ciekawe upominki i pocz stunek ufundowany
przez cukierni p. Menclów.
Jury przyzna o 3 nagrody g ówne i 4 wyró nienia
ufundowane przez Wójta Gminy Opatówek:
- I miejsce Zuzanna Stankiewicz - SP Opatówek
- II miejsce Martyna Kwa2niewska - SP Che mce
- III miejsce Jakub Cie2lak - SP Opatówek
Wyró nienia otrzymali:
- Julia K ysz - SP Cienia Druga
- Klaudia Kwa2niewska - SP Che mce
- Sergiusz Karolak - SP Che mce
- Wiktoria Rukaszczyk - SP Cienia II
Gratulujemy zwyci zcom!
Projekt ekologiczny
W Szkole Podstawowej w Opatówku realizowany by projekt edukacyjny "Kaliska przygoda z odpadami" pod has em "Nasza ziemia na Ziemi". Szko a
otrzyma a certyfikat potwierdzaj cy udzia w w/w
projekcie edukacyjnym. Raport z dzia a. podj tych
w ramach projektu zosta szczególnie doceniony
i wyró niony przez koordynatorów: p. Lidi Ryszczak
i p. Tomasza Marsza a. W ramach projektu, przez ca y
rok zbierali2my puszki aluminiowe i zu yte baterie.
Uczniowie uczestniczyli w rajdach - poznawali
i podziwiali pi kno naszej przyrody, brali udzia
w konkursach - plastycznym i fotograficznym, których
tematem by a przyroda. Zach cali tak e spo eczno2A
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lokaln
do dbania o 2rodowisko i segregowania
odpadów.
Uczniowie spotkali si te z Sekretarzem Gminy
Opatówek, p. Krzysztofem Dziedzicem i przeprowadzili
z nim wywiad na temat ochrony 2rodowiska w naszej
gminie. Pisali tak e wiersze o przyrodzie.

stanowi cych po czenie dawnej obrz dowo2ci ludowej
z liturgi ko2cio a katolickiego.
Uczniowie w pi knych, ludowych strojach
przygotowanych z ogromnym zaanga owaniem przez
ich rodziców, zaprezentowali w staropolskim j zyku
niektóre obrz dy i zwyczaje piel gnowane w Polsce od
okresu karnawa u do 2wi t Wielkiej Nocy. Uczniowie ze
szko y Podstawowej w Opatówku czuj si Europejczykami, ale przede wszystkim czuj si Polakami, bo
doskonale wiedz , e "naród bez tradycji ginie".
Beata Frydrychowicz

**********
ZESPÓM SZKÓM W TMOKINI WIELKIEJ

Opracowane
zadania
i
przeprowadzone
konkursy przyczyni y si do realizacji zamierzonych
celów, a uczniowie zdobyli wiedz i umiej tno2ci
z zakresu ochrony 2rodowiska, bawi c si przy tym
doskonale. Du e zaanga owanie dzieci pokaza o, e
organizowanie tego typu przedsi wzi A jest bardzo
po yteczne. Umo liwiaj one uczniom pokazanie swoich
ukrytych talentów i zalet charakteru, a przede
wszystkim, kszta tuj postaw odpowiedzialno2ci za
obecny i przysz y stan 2rodowiska.
Uczniowie dostrzegli pi kno przyrody i zrozumieli, e
aby móc nadal zachwycaA si tym pi knem, trzeba dbaA
o nasz Ziemi .
Koordynatorami szkolnego projektu by y panie: Lidia
Antczak, Aneta Cyl i Agnieszka KaKmierczak.

Bajka na s oneczne i deszczowe dni
"Ksi ka i mo liwo2A czytania to jeden
z najwi kszych cudów naszej cywilizacji" - tak twierdzi a
Maria D browska. Uczniowie naszej szko y z "cudów"
tych korzystaj mi dzy innymi bior c udzia w akcji
"Bajka na s oneczne i deszczowe dni", której celem jest
propagowanie w2ród m odych ludzi nawyku systematycznego czytania. Akcj t aktywnie wspieraj rodzice.

Lidia Antczak

Nwi ta Wielkanocne

W zwi zku z tym serdecznie dzi kujemy p. Joannie
Bry a, mamie Aleksandry z klasy II szko y podstawowej
za zainteresowanie uczniów poezj Brzechwy i Tuwima.
Renata Szlenkier, Marlena Pilarczyk

Moda na czytanie
"Czas jak rzeka wartko p ynie, ka da moda
kiedy2 minie. Lecz jest jedna, co zostanie. Jaka? Moda
na czytanie". Takie przes anie przekaza a uczniom klas

"Naród yje i nikomu zwalczyA si nie daje,
dopóki j zyk zna swój i swe obyczaje". Tymi s owami
cz onkowie ko a polonistyczno-recytatorskiego przy
Szkole Podstawowej w Opatówku rozpocz li program
artystyczny przygotowany z okazji 2wi t Wielkiej Nocy.
Przestawienie by o doskona okazj do przypomnienia
m odemu pokoleniu niektórych obyczajów 2wi tecznych,

Wiadomo ci Gminne
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Renata Szlenkier, Marlena Pilarczyk

w kategorii zespo y wokalne
1. Zespó wokalny z Gimnazjum w Brzezinach
2. Zespó wokalny "Wiolinki" ze Szko y Podstawowej
w Saczynie
3. Zespó wokalny z Gimnazjum w T okini Wielkiej
Laureaci konkursu otrzymali dyplomy i nagrody
ksi kowe ufundowane przez Wójta Gminy Opatówek.
Organizatorzy przegl du sk adaj serdecznie podzi kowania Wójtowi za przej cie patronatu i ufundowanie
nagród, jurorom za po2wi cony czas oraz radzie
rodziców za ufundowanie s odkiego pocz stunku.
Opiekunom i uczestnikom dzi kujemy za przybycie
i yczymy dalszych sukcesów.

Przegl"d Pie ni Religijnej

Dyrektor Zespo u Szkó w T okini Wielkiej
Teresa Kobierska

I i II szko y podstawowej p. Ma gorzata Matysiak
z Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów
w Opatówku, która w dniu 5 maja go2ci a w naszej
szkole. Pani Ma gorzata, dobrze wiedz c, e dzieci
uwielbiaj bajki i w tej krainie czuj si doskonale,
wykorzystuj c swoj wiedz i umiej tno2ci, znalaz a
klucz do dzieci cych serc. Zaj cia, które przeprowadzi a
wzbudzi y w2ród uczniów podziw i uznanie, a chc c
pokazaA dzieciom, e czytanie jest ciekawe i przyjemne
na zako.czenie p. Ma gorzata da a cenn rad : "Ksi ka
bawi znakomicie, w bibliotekach wiernie czeka. Odkryj
pi kno jej! Nie zwlekaj!"

**********
ZESPÓM SZKÓM W CHEMMCACH
DzieA Ziemi
Z okazji obchodzonego w dniu 22 kwietnia
ka dego roku Dnia Ziemi, w Zespole Szkó im. Jana
Paw a II w Che mcach odby y si projekcje filmów
o tematyce ekologicznej: "Ekocykl - wydobywamy ziele.
z odpadów" oraz "Felka rady jak segregowaA odpady".

Dnia 14 maja w Zespole Szkó w T okini Wielkiej
po raz szósty odby si Mi dzyszkolny Przegl d Pie2ni
Religijnej. Organizatorami byli dyrektor Zespo u Szkó
p. Teresa Kobierska i p. Urszula Borwik - nauczyciel
muzyki i religii, a patronat nad uroczysto2ci obj Wójt
Gminy Opatówek p. Sebastian Ward cki. Szko a nasza
go2ci a w tym dniu solistów i zespo y z 10 szkó powiatu
kaliskiego. Prezentowane pie2ni by y ró norodne
i dostarczy y s uchaczom pi knych wzrusze. oraz
pokrzepi y wra liwe serca.
Jury w sk adzie: ks. dr Jacek Paczkowski - muzykolog, przewodnicz cy jury, ks. dr Jerzy Adamczak dyrektor wydzia u katechetycznego, ks. mgr Marcin
Za ny oraz Krzysztof Dziedzic Sekretarz Gminy
Opatówek, wy onili nast puj cych zwyci zców:
w kategorii do 9 lat:
1. Roksana Juszkiewicz ze Szko y Podstawowej
w Brzezinach
2. Adrianna Pietura ze Szko y Podstawowej w KoKminku
3. Wiktoria Wanga ze Szko y Podstawowej w T okini
Wielkiej
Wyró nienie - Martyna Cierlaczyk ze Szko y Podstawowej w Skarszewie
w kategorii 10 - 12 lat
1. Klaudia Ostrowska z Zespo u Szkó w Che mcach
2. Katarzyna Janiak ze Szko y Podstawowej w Nakwasinie oraz Julita Balcerzyk ze Szko y Podstawowej
w Skarszewie
w kategorii 13 - 16 lat
1. Olimipa Dubiel z Zespo u Szkó w T okini Wielkiej
2. Natalia Miko ajczyk z Zespo u Szkó w Rajsku
3. Karolina Piekarska z Gimnazjum w KoKminku
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Cz onkowie ko a przyrodniczego przygotowali przedstawienie "Lmieciowy problem". Inscenizacja ta ukazywa a
ró norodno2A postaw cz owieka wobec 2rodowiska, na
zasadzie kontrastów. Zawiera a w sobie optymistyczne
przes ania, zak adaj c pozytywn zmian zachowa.
ludzkich pod wp ywem edukacji. Przekaza a konkretne
informacje, propaguj ce w a2ciwy sposób post powania
z odpadami.
Dyrektor Zespo u Szkó w Che mcach
Tomasz Mikucki

Z Wadowic do Watykanu
18 maja 2009 roku w Zespole Szkó im. Jana
Paw a II ju po raz szósty uroczy2cie obchodzono Dzie.
Patrona. Swoj
obecno2ci
uroczysto2A u2wietnili:
ksi dz pra at Józef Kwiatkowski oraz dyrektor ZEAS
p. Arkadiusz Ra.duch.
Obchody rozpocz y si uroczyst msz 2wi t .
Po nabo e.stwie uczniowie z o yli kwiaty i zapalili
znicze pod tablic pami tkow , na której widniej s owa
Jana Paw a II: "Musicie od siebie wymagaA, nawet
gdyby inni od Was nie wymagali."
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ZESPÓM SZKÓM W RAJSKU
Konkurs Przyrodniczo - Ekologiczny
3 kwietnia odby si w naszej szkole Gminny
Konkurs Przyrodniczo - Ekologiczny dla klas II i III szkó
podstawowych. W konkursie wzi y udzia dru yny ze
szkó : Che mce, Cienia Druga, Opatówek, T okinia
i Rajsko. Uczniowie w trakcie ró nych zabaw i gier
prezentowali swoj wiedz i zainteresowania przyrodniczo-ekologiczne. Pracom komisji konkursowej przewodniczy a mgr Ma gorzata Kraszkiewicz - metodyk
kszta cenia zintegrowanego. Komisja przyzna a nast puj ce miejsca: I miejsce - dru yna z SP w Che mcach.;
II m. - SP w T okini Wielkiej; III m. - SP w Rajsku; IV m. SP w Opatówku; V m. - SP w Cieni Drugiej. Wszystkie
dru yny otrzyma y pami tkowe dyplomy oraz upominki,
Nast pnie zaproszeni go2cie, nauczyciele i uczniowie obejrzeli monta s owno-muzyczny w wykonaniu
gimnazjalistów przygotowanych przez p. Katarzyn
Petyni . Widowisko zatytu owane "Z Wadowic do Watykanu" ukazywa o ycie Karola Wojty y od czasów jego
dzieci.stwa do momentu, kiedy stan na czele Ko2cio a
katolickiego jako Ojciec Lwi ty. Ostatni atrakcj dnia
by o obejrzenie filmu dokumentalnego po2wi conego
Patronowi naszej szko y.
Kolejny Dzie. Patrona ju za rok. Niech ten czas
b dzie czasem refleksji nad s owami i czynami Jana
Paw a II. Ws uchajmy si w Jego nauk , by stawaA si
coraz lepszymi i silniejszymi uczniami Chrystusa.
Dyrektor Zespo u Szkó w Che mcach
Tomasz Mikucki

których sponsorem by o Wydawnictwo WSiP. Pocz stunek dla uczestników konkursu zosta zorganizowany
przy wsparciu rady rodziców.

Mali arty ci

Dorota Okrasa

DzieA Ziemi
W tym roku po czone zosta y dwie imprezy:
Dzie. Ziemi i Dzie. Zdrowia. Z tej okazji odby y si
w szkole liczne konkurencje. Starsi uczniowie wykonywali plakaty: "Chro.my nasze 2rodowisko" i "Zdrowo
jemy, d u ej yjemy". M odsi brali udzia w quizie
o zdrowym od ywianiu, uk adali kompozycje z warzyw
i owoców, wykazywali si umiej tno2ci segregacji
2mieci do odpowiednich worków, rozwi zywali w j zyku
angielskim krzy ówki o zdrowym od ywianiu. Uczniowie
Uczniowie klas najm odszych Zespo u Szkó im.
Jana Paw a II w Che mcach wzi li udzia w XVI edycji
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego organizowanego przez Klub Kultury "Wola" w Krakowie. Tematem
konkursu by y "Krakowskie legendy".
Ucze. klasy I Adam Ward
za prac pod tytu em "Legenda o
Praca zosta a wykonana podczas
pod kierunkiem wychowawcy p.
Gratulujemy!

ga zdoby nagrod
smoku wawelskim".
zaj A plastycznych
Karoliny Gramzy.

Dyrektor Zespo u Szkó w Che mcach
Tomasz Mikucki

**********
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klasy V przedstawili równie
krótk
scenk
pt.:
"Ekozakupy", która poucza a, e podczas zakupów
wybieramy produkty w opakowaniach ekologicznych.
Odby y si równie konkurencje sportowe pod has em:
"Trzymaj form ". Pod kierunkiem p. A. Wosiek
i p. B. Blek - opiekunek szkolnego ko a PCK, uczennice
gimnazjum przygotowa y dla kole anek i kolegów
smaczne, wiosenne kanapki. Na klombach przed szko
uczniowie posadzili wiele ro2lin. Po zako.czeniu
wszystkich konkurencji odby o si oficjalne podsumowanie pracy oraz wr czenie przez pani dyrektor
dyplomów i nagród dla najlepszych.

dyrektor szko y Honorata Wolniaczyk, przedstawiciele
rodziców. PóKniej maluchy przedstawi y program
artystyczny opracowany przez p. Ann Szczodrowsk
oraz z o y y oficjaln przysi g i zosta y pasowane na
przedszkolaków. Ceremonii dokona Wójt Gminy
Opatówek, a pami tkowe dyplomy wr czy y panie:
Honorata Wolniaczyk i K. JóKwiak. Nie zabrak o równie
prezentów od Wójta Gminy i rodziców. Uroczysto2A
zako.czy a si wspóln fotografi i pocz stunkiem. Ten
dzie. na d ugo pozostanie w pami ci ma ych
przedszkolaków, rodziców i zaproszonych go2ci.
Ma gorzata Burdelak

Dorota Okrasa

Punkt przedszkolny

**********
SZKOMA PODSTAWOWA W CIENI DRUGIEJ

Przedszkole w Rajsku zosta o utworzone przez
Fundacj Familijny Pozna., która wygra a konkurs
o dotacj z Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach
Europejskiego Funduszu Spo ecznego, na utworzenie
alternatywnych przedszkoli na terenie województwa
wielkopolskiego. Celem ogólnym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych, poprzez stworzenie
ciekawych propozycji edukacyjnych dzieci w wieku 3-5
lat pochodz cych z terenów wiejskich. Przedszkole
pracuje w oparciu o Program ABC, zatwierdzony przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej i zalecany przez
kuratorium o2wiaty. Do przedszkola ucz szcza 17 dzieci
w wieku od 3 do 5 lat. Zaj cia odbywaj si 5 razy
00
00
w tygodniu w godzinach od 8 - 12 . Dzieci poznaj
otaczaj cy 2wiat, nabywaj samodzielno2ci w jedzeniu,
ubieraniu si i sprz taniu zabawek. Ucz si tak e
funkcjonowania w grupie, komunikowania z rówie2nikami, wspólnych zabaw oraz wykonywania zada..
W ramach programu przedszkole zosta o wyposa one
w meble, dywan oraz pomoce dydaktyczne i plastyczne,
niezb dne do realizacji programu. Funkcjonowanie
placówki op acane jest ze 2rodków fundacji. Przedszkole
zapewnia tak e opiek logopedy, pedagoga i psychologa i jest bezp atne. 19 maja br. mia o miejsce oficjalne
otwarcie punktu przedszkolnego w Zespole Szkó
w Rajsku. Uroczysto2A rozpocz a si przeci ciem
wst gi oraz po2wi ceniem sali przez proboszcza parafii
Rajsko Grzegorza Kamzola. Go2Ami szko y tego dnia
byli: koordynator Fundacji Familijny Pozna. K. JóKwiak,
Wójt Gminy Opatówek Sebastian Ward cki, Sekretarz
Gminy Krzysztof Dziedzic, dyrektor ZEAS Arkadiusz
Ra.duch, wiceprzewodnicz cy Rady Gminy Stanis aw
Ku2, przewodnicz ca rady rodziców A. Wsz doby ,
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Konkurs recytatorski
Dnia 3 marca br. w Szkole Podstawowej w Cieni
Drugiej odby si
zorganizowany przez p. Beat
Pietrowsk i p. Agnieszk Nieborak gminny etap XXIV
Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Szkó
Podstawowych i Gimnazjów. Celem konkursu by o
zainteresowanie dzieci i m odzie y sztuk recytacji
i kultur s owa, motywowanie uczniów do poszerzania
znajomo2ci literatury i poezji oraz doskonalenie umiej tno2ci wykazywania interpretacyjnych ró nic w tekstach
lirycznych i epickich. Uczniowie prezentowali swe
umiej tno2ci w trzech kategoriach wiekowych: klasy I-III,
klasy IV-VI i gimnazja.
Umiej tno2ci recytatorskie uczniów z terenu
gminy Opatówek
ocenia a
niezale na
komisja
w sk adzie: dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im.
Braci Gillerów w Opatówku p. Jadwiga Milu2ka-Stasiak;
pisarka, autorka wielu opowiada. i wierszy p. Marianna
Kocemba oraz konsultant O2rodka Doskonalenia
Nauczycieli w Kaliszu p. Lidia Ryszczak.

W kategorii klas I-III szkó podstawowych wzi li
udzia uczniowie ze szkó podstawowych: z Che mc,
Cieni Drugiej, Rajska, a tak e Sierzchowa i T okini
Wielkiej. Do kolejnego, rejonowego etapu konkursu
komisja zakwalifikowa a uczennic klasy I SP w Rajsku Beat Nowak i uczennic klasy I SP w Cieni Drugiej Ewelin Ja2kiewicz. W kategorii klas IV-VI szkó
podstawowych wzi li udzia uczniowie ze szkó
podstawowych z Che mc, Cieni Drugiej, Rajska,
Sierzchowa i T okini Wielkiej. Do etapu rejonowego
awansowa y: Joanna Pomyka a uczennica klasy V SP
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w T okini Wielkiej i Klaudia Napiera a uczennica klasy
V SP w Cieni Drugiej. W kategorii gimnazjum wzi li
udzia uczniowie gimnazjum z Che mc, Rajska,
Opatówka, oraz T okini Wielkiej. Do rejonowego etapu
konkursu komisja zakwalifikowa a uczennic
klasy
I gimnazjum w T okini Wielkiej - Adriann Macke i ucznia
klasy II gimnazjum w Rajsku - Sebastiana Bacha.
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy
i
yczymy powodzenia podczas kolejnego etapu
konkursu.
Dzi kujemy paniom wchodz cym w sk ad
komisji konkursowej za podj cie si niezwykle trudnego
zadania, jakim by o wy onienie z ka dej kategorii
wiekowej tylko dwóch uczestników reprezentuj cych
nasz gmin podczas eliminacji rejonowych, które
odby y si w dniach od 16 do 18 marca 2009 r.
w M odzie owym Domu Kultury w Ostrowie Wielkopolskim. Dzi kujemy równie p. Barbarze Nowak,
doradcy metodycznemu, za przekazanie uczestnikom
konkursu i ich opiekunom cennych wskazówek
dotycz cych recytacji utworów poetyckich i prozatorskich.
Serdecznie dzi kujemy Pa.stwu Jadwidze
i Henrykowi Menclom za wsparcie podj tej przez nas
inicjatywy i ufundowanie s odkiego pocz stunku dla
uczestników gminnego etapu XXIV Wojewódzkiego
Konkursu Recytatorskiego.
Dnia 29 kwietnia podczas gminnego etapu IV
Konkursu Recytatorskiego dla uczniów klas I-III
odbywaj cego si w Szkole Podstawowej w Sierzchowie
nasz szko reprezentowa y: uczennica klasy I Ewelina
Ja2kiewicz przygotowana przez p. Beat Pietrowsk
oraz Natalia Janiak - uczennica klasy II i Katarzyna
Kasprzak - uczennica klasy III przygotowane przez
p. Barbar
Ochock . Ewelina Ja2kiewicz zakwalifikowa a si do kolejnego, powiatowego etapu konkursu,
przeprowadzonego 18 maja br. w ODN w Kaliszu
i w kategorii uczniów klas I zaj a II miejsce.
Dyrektor Szko y Podstawowej w Cieni Drugiej
Olga WoOniak

S owne amig ówki
W Szkole Podstawowej w Cieni Drugiej 5 maja
odby y si III Mistrzostwa Gminy Opatówek w Scrabble.

Podstawowej w Sierzchowie - Adrianna Bardowska
i Joanna Bia ek, miejsce II wywalczyli reprezentanci
Szko y Podstawowej przy Zespole Szkó im. Jana Paw a
II w Che mcach - Dominika Grze2kowiak i Kamil Llesicki.
Uczniowie: Tomasz Ja2kiewicz i Kamil Lwi tek reprezentuj cy Szko Podstawow w Cieni Drugiej zaj li
miejsce III. Wszyscy uczestnicy otrzymali pami tkowe
dyplomy i nagrody. Przygotowano dla nich tak e s odki
pocz stunek. Swoj obecno2ci zaszczyci a organizatorów i uczestników mistrzostw p. Barbara Nowak doradca metodyczny j zyka polskiego. Dzi kujemy
p. Wies awie Giercarz i p. Damianie Rutkowskiej za
przygotowanie uczniów do udzia u w konkursie.
Agnieszka Nieborak

Matematyczne zmagania

19 maja odby si ju VI Gminny Konkurs
"Matematyczny Czar Par" przeznaczony dla uczniów III
i IV klas szkó podstawowych z terenu gminy Opatówek.
Jego organizatorkami s panie: Katarzyna Wojtaszek
i Beata Pietrowska. W kategorii klas III miejsce pierwsze
zdobyli uczniowie ze Szko y Podstawowej w Opatówku:
Stanis awa Szmajdzi.ska i Mateusz Gruszka, miejsce
drugie uczniowie ze Szko y Podstawowej w Cieni
Drugiej: Anna Chojnacka i Adrian Grandyberg, a miejsce
trzecie zdobyli uczniowie ze Szko y Podstawowej
w Rajsku: Julia Lasiecka i Natalia Gaczy.ska.
W kategorii klas IV najlepsi okazali si uczniowie ze
Szko y Podstawowej w Opatówku: Micha Rybka i Piotr
Go awski, drugie miejsce zdobyli: Sara Salamon
i Kacper Wojtaszek, a miejsce trzecie Bartosz Napad ek
i Mateusz Trzeciak.
Dla
zwyci zców
przygotowano
nagrody
ksi kowe i pami tkowe dyplomy. Organizatorzy zadbali
tak e o s odki pocz stunek i, jak co roku, o przyjazn
atmosfer pozwalaj c uczniom nie tylko rywalizowaA
mi dzy sob o zaj cie jak najlepszego miejsca, ale
przede wszystkim, pozwalaj c zawieraA nowe znajomo2ci i doskonale si bawiA ucz c si . Konkurs by dla
nauczycieli równie okazj do wymiany do2wiadcze..
Dyrektor Szko y Podstawowej w Cieni Drugiej
Olga WoOniak

Do udzia u w organizowanym przez p. Agnieszk
Nieborak konkursie zg osi y si szko y podstawowe
z terenu naszej gminy. Miejsce I zaj y uczennice Szko y
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DzieA Ziemi
Podczas tegorocznych obchodów Dnia Ziemi
w Szkole Podstawowej w Cieni Drugiej poruszona
zosta a problematyka dzikich wysypisk i innych zanieczyszcze., których sprawcami s ludzie. Uczniowie
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wieniu pt. "Jak wygin li królewicze" zaprezentowali
ciekaw hipotez historyczn , w czaj c w przebieg
widowiska rozbawion publiczno2A. Do wspólnego ta.ca
zach ca y ciekawe uk ady taneczne prezentowane przez
m odszych i starszych uczniów. Specjaln atrakcj
imprezy, szczególnie dla najm odszych, by wyst p
aktora Dariusza Sosi.skiego. Tradycyjnie uczestnicy
zabawy mogli popróbowaA swych si w rozgrywkach
i turniejach. Zainteresowaniem cieszy si konkurs
pt. "Znamy si (nie)tylko z widzenia", wykorzystuj cy
talenty plastyczne uczniów, a tak e rozgrywki tenisa
sto owego. Regeneracji si sprzyja pyszny pocz stunek
przygotowany przez mamy z rady rodziców. Imprez
zako.czy wspólny taniec, w którym w rol instruktorów
znakomicie wcielili si nasi uczniowie.
zaprezentowali inscenizacj pt. "K opoty w stumilowym
lesie", która po raz kolejny mia a u2wiadomiA dzieciom,
jakim zagro eniem dla nas wszystkich jest brak
szacunku dla przyrody. Dzieci wspólnie z nauczycielem
przygotowa y te prezentacj multimedialn pt. "Moja
Ziemia na Ziemi". By a ona podsumowaniem kolejnego
projektu edukacyjnego, w którym wzi li udzia uczniowie
z naszej szko y, a zorganizowanego przez O2rodek
Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu oraz Zwi zek
Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina".
Jednym z dzia a. ekologicznych w roku szkolnym 20082009 by a po raz kolejny zbiórka makulatury, puszek
i baterii, w której uczestniczyli uczniowie wraz
z rodzinami. W zwi zku z udzia em w tym projekcie
szko a otrzyma a nast pny certyfikat "W tej szkole ucz
my2leA eko-logicznie". Go2ciem obchodów Dnia Ziemi
by le2nik p. Tomasz Czerniak z Nadle2nictwa w Kaliszu.
Barbara Ochocka

Spotkanie integracyjne

Dyrektor Szko y Podstawowej w Cieni Drugiej
Olga WoOniak

**********
SZKOMA PODSTAWOWA W SIERZCHOWIE
Na szczyt Olimpu
Na szczyt Olimpu wspi
si ucze. klasy VI Szko y Podstawowej w Sierzchowie - Adam
Chuda2. 6 kwietnia br. po raz
pierwszy wzi udzia w IV Konkursie Mitologicznym w D bem.
Konkurs zorganizowany by na
szczeblu powiatu i uczestniczy o
w nim ponad 70 mi o2ników
i znawców mitologii greckiej.
Nasz szóstoklasista przeszed
trudny etap pisemny i zakwalifikowa si do drugiego
etapu - ustnego. Znalaz si bowiem w gronie o2miu
najlepszych uczestników. Ostatecznie Adam uplasowa
si na III miejscu, otrzyma dyplom i s ownik, oczywi2cie
mitologiczny. Jest to dla naszej szko y naprawd du y
sukces.
Wies awa Giercarz

Ca a Polska czyta dzieciom
W ramach ogólnopolskiej akcji "Ca a Polska
czyta dzieciom" go2ci a w Szkole Podstawowej
w Sierzchowie p. Olga WoKniak - dyrektor zaprzyjaKnionej z nami Szko y Podstawowej w Cieni Drugiej.
Pani dyrektor doskonale zna gusta uczniów, przyby a
Niedziela 24 maja sta a si w Cieni Drugiej
okazj do wspólnej zabawy dla ca ych rodzin. W tym
dniu w sali OSP odby o si spotkanie integracyjne
ph. "Bawmy si razem". Imprez zaszczycili sw
obecno2ci Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic oraz
wiceprzewodnicz cy Rady Gminy i przewodnicz cy
Komisji O2wiaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Stanis aw
Ku2. Wszyscy zebrani mieli okazj podziwiaA talenty
aktorskie, muzyczne i taneczne naszych uczniów.
W radosny nastrój wprowadzi uczestników zabawy
recital szkolnego chóru "Bemolki", zachwycaj c go2ci
zarówno repertuarem, jak i wykonaniem utworów.
Za spraw najm odszych dzieci z oddzia u przedszkolnego ka dy mia okazj przenie2A si do krainy królewny
Lnie ki. Starsi uczniowie w humorystycznym przedsta-
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wi c zaopatrzona w ba2nie z ró nych kontynentów.
Uczniowie mieli okazj wys uchaA dwóch egzotycznych
ba2ni - afryka.skiej i dla kontrastu - eskimoskiej.
do
Pani Olga WoKniak przyczyni a si
zacie2nienia dialogu mi dzykulturowego oraz zainteresowa a dzieci tego rodzaju literatur . Za pi kne czytanie,
za wspaniale sp dzone chwile, serdecznie dzi kujemy!
Wies awa Giercarz

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

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
W zwi zku z wej2ciem w ycie ustawy z dnia 10 marca
2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju nap dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz.379) w dniach od 1 do 30
wrze2nia 2009 r. nale y sk adaA w Urz dzie Gminy
w Opatówku wnioski o zwrot podatku akcyzowego (druk
wniosku dost pny w urz dzie oraz na stronie:
www.bip.opatowek.pl).
Zwrot przys uguje producentowi rolnemu, który by
w posiadaniu lub wspó posiadaniu u ytków rolnych
okre2lonych w ewidencji gruntów i budynków oraz by
posiadaczem gospodarstwa rolnego w momencie sk adania wniosku. Do wniosku nale y do czyA faktury VAT
albo potwierdzone za zgodno2A z orygina em ich kopie
(orygina y do wgl du), stanowi ce dowód zakupu oleju
nap dowego w okresie od 1 marca 2009 r. do 31
sierpnia 2009 r. (6 miesi cy poprzedzaj cych miesi c
z o enia wniosku), oraz odpis z Krajowego Rejestru
S dowego, w przypadku gdy producent rolny podlega
wpisowi do tego rejestru.
W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego
stanowi przedmiot wspó posiadania, zwrot podatku
przys uguje temu wspó posiadaczowi, w stosunku do
którego pozostali wspó posiadacze wyrazili pisemn
zgod (na wniosku).
Pisemna zgoda nie dotyczy wspó ma onków.
Wyp ata kwoty zwrotu producentom rolnym nast pi
w terminie: 1-30 listopad 2009r. gotówk w kasie urz du
gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany
we wniosku (dok adny termin wyp aty podany w decyzji).
Zgodnie z art. 9 ust.1 w/w ustawy producent rolny, który
pobra nienale nie lub w nadmiernej wysoko2ci zwrot
podatku jest obowi zany do jego zwrotu wraz
z odsetkami w wysoko2ci okre2lonej jak dla zaleg o2ci
podatkowych.
Zwrot podatku w 2009 roku wynosi: 73,10 z . x ilo ?
ha u.ytków rolnych (limit roczny - 86 litrów na 1 ha
u ytków rolnych).
***************************************

KONKURS NA DYREKTORA SZKO Y
W CIENI DRUGIEJ
OGMOSZENIE O KONKURSIE
Wójt Gminy Opatówek
og asza konkurs na kandydata na stanowisko:
DYREKTORA SZKOMY PODSTAWOWEJ
W CIENI DRUGIEJ
1. Do konkursu mo.e przyst"pi? osoba, która
spe nia
nast puj"ce
wymagania
(zgodnie
z Rozporz dzeniem Ministra Edukacji Narodowej
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i Sportu z 6 maja 2003 r. w sprawie wymaga., jakim
powinna odpowiadaA osoba zajmuj ca stanowisko
dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze,
w poszczególnych typach szkó i placówek Dz. U. nr
89, poz. 826 z póKn. zm.):
1) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym;
2) uko.czy a studia wy sze magisterskie i posiada
przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje
do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej
szkole;
3) uko.czy a studia wy sze lub studia podyplomowe z zakresu zarz dzania, albo kurs
kwalifikacyjny z zakresu zarz dzania o2wiat ,
prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie
placówek doskonalenia nauczycieli;
4) posiada co najmniej pi cioletni sta pracy
pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub
pi cioletni sta pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
5) w okresie pi ciu lat bezpo2rednio przed
powierzeniem stanowiska dyrektora uzyska a co
najmniej dobr ocen pracy w przedszkolu,
szkole lub placówce, a w przypadku nauczyciela
akademickiego - pozytywn
ocen
pracy
w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole
wy szej, je eli stanowisko dyrektora obejmuje
bezpo2rednio po ustaniu zatrudnienia w szkole
wy szej, albo w okresie roku bezpo2rednio
przed przyst pieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyska pozytywn
ocen
dorobku zawodowego;
6) posiada za2wiadczenie lekarskie o braku
przeciwwskaza. zdrowotnych do wykonywania
pracy na stanowisku kierowniczym;
7) nie by a karana kar dyscyplinarn , o której
mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. - Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006 r.
Nr 97, poz. 674 z póKn. zm.), oraz nie toczy si
przeciwko niemu post powanie dyscyplinarne;
8) nie by a karana za przest pstwo pope nione
umy2lnie oraz nie toczy si przeciwko niemu
post powanie karne;
9) nie by a karana zakazem pe nienia funkcji
kierowniczych zwi zanych z dysponowaniem
2rodkami publicznymi, o którym mowa w art. 31
ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialno2ci za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14,
poz. 144, z póKn. zm.);
2. Oferty osób przyst puj"cych do konkursu
powinny zawiera?:
1) uzasadnienie przyst pienia do konkursu wraz
z koncepcj funkcjonowania i rozwoju szko y;
2) yciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej,
zawieraj cy w szczególno2ci informacj o sta u
pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela
lub sta u pracy dydaktycznej - w przypadku
nauczyciela akademickiego;
3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego
lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzaj ce posiadanie wymaganego wykszta cenia;
4) dyplom uko.czenia studiów wy szych lub
studiów podyplomowych z zakresu zarz dzania
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albo za2wiadczenie o uko.czeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarz dzania o2wiat ;
5) ocen pracy, o której mowa w § 1 pkt 4
rozporz dzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie
wymaga., jakim powinna odpowiadaA osoba
zajmuj ca stanowisko dyrektora oraz inne
stanowisko kierownicze, w poszczególnych
typach szkó i placówek;
6) za2wiadczenie lekarskie o braku przeciwwskaza. zdrowotnych do wykonywania pracy na
stanowisku kierowniczym;
7) o2wiadczenie, e kandydat nie by karany kar
dyscyplinarn , o której mowa w art. 76 ust. 1
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta
Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.
674), oraz nie toczy si przeciwko niemu
post powanie dyscyplinarne;
8) o2wiadczenie, e kandydat nie by karany za
przest pstwo pope nione umy2lnie oraz nie
toczy si przeciwko niemu post powanie karne;
9) o2wiadczenie, e kandydat nie by karany
zakazem pe nienia funkcji kierowniczych zwi zanych z dysponowaniem 2rodkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialno2ci za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 14, poz. 114
z póKn. zm.);
10) o2wiadczenie, e kandydat wyra a zgod na
przetwarzanie swoich danych osobowych
zgodnie z ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 926 z póKn. zm.) w celach
przeprowadzenia konkursu na stanowisko
dyrektora;
11) informacja o z o eniu o2wiadczenia lustracyjnego zgodnie z za cznikiem nr 2a do ustawy
z dnia 18 paKdziernika 2006 r. o ujawnianiu
informacji o dokumentach organów bezpiecze.stwa pa.stwa z lat 1944 - 1990 oraz tre2ci
tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. nr 63, poz.
425, z póKn. zm.).
3. Oferty nale y sk adaA w zamkni tych kopertach
z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem
"Konkurs na stanowisko dyrektora Szko y
Podstawowej w Cieni Drugiej" w terminie do
00
19 czerwca 2009 r. do godz. 15 w sekretariacie
Urz du Gminy Opatówek pok.13, Pl. Wolno2ci 14.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powo ana
przez Wójta Gminy Opatówek. O terminie i miejscu
przeprowadzenia post powania konkursowego kandydaci zostan powiadomieni indywidualnie.
Wójt Gminy Opatówek
/-/ Sebastian Ward cki

2. wodoci g w T okini Wielkiej, w dniach 1-15 ka dego
miesi ca obs uguje p. Grzegorz Kajdanek, tel. 601974-815; w dniach 16-30 ka dego miesi ca obs uguje p. Andrzej Olczak, tel. 605-071-153.
**********
"Moim pierwszym s/owem jest dobro4,
drugim dobro4, trzecim dobro4:
z niej rodzi si2 sprawiedliwo34, prawda,
mi/o34 i pokój."
b/. Jan XXIII
W my2l tych s ów - pragniemy podzi kowaA bardzo serdecznie Pani
Jadwidze Milu2kiej-Stasiak Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Braci Gillerów za okazane wn trze dobroci, pracowito2ci
i wspania prac na rzecz nast pnych pokole. naszej spo eczno2ci.
Dzie. Jubileuszu w dniu 17 maja 2009 r. by tego wyrazem. Pyczymy
tak e realizacji pragnie. i celów osobistych i zawodowych w dalszej
dzia alno2ci.
Teresa i Czes aw Ja kiewiczowie
**********
Dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie Gimnazjum im. Agatona
i Stefana Gillerów w Opatówku sk adaj" serdeczne podzi kowanie
Panu Ireneuszowi Miko ajczykowi za podarowanie Gimnazjum
20 tui, które upi ksz" teren wokó naszego obiektu.
**********
JOGA. Zapraszamy na zaj cia wszystkie grupy wiekowe. Grupa
pocz tkuj ca rozpoczyna zaj cia ju w czerwcu: poniedzia ki i 2rody
od godz. 1845 do godz. 2000. Zaj cia odbywaj si w Centrum
Rehabilitacji w Opatówku, ul. Zdrojowa 5 (przy Hellenie). Prosz
zabraA ze sob mat oraz luKny strój. Pierwsze zaj cia gratis! Kontakt
pod numerem 604-262-717.
**********
SPECJALISTA NEUROLOG - lek. med. Marta Dziedzic. Gabinet
prywatny, ul. Zdrojowa 5, 62-860 Opatówek. Rejestracja osobi2cie lub
telefonicznie pod numerami: (0-62) 504-85-60, kom. 693-611-131.
**********
Archiwum Pa.stwowe w Kaliszu informuje, e w zwi zku z 20 rocznic
obchodów czerwcowych wyborów z 1989 roku, prezentowana b dzie
wystawa on-line pt. "Czerwcowe wybory z 1989 roku w województwie kaliskim w wietle dokumentów". Strona internetowa
archiwum: www.kalisz.ap.gov.pl
**********
MTU Moje Towarzystwo Ubezpiecze. SA. Ubezpieczenia maj tkowe,
yciowe, komunikacyjne (OC, AC, NW). SprawdK nasze ceny
i porównaj z innymi. Kontakt pod numerami: kom. 606-957-188 oraz
stacjonarny (0-62) 767-75-60. Poniedzia ki, pi tki 800 - 1700. Kontakt Urz d Pocztowy w Opatówku.
**********
Firma SANGEV oferuje:
- napraw wózków wid owych i ci gników,
- przewóz wózków wid owych, ci gników i maszyn,
- naprawy si owników hydraulicznych.
Kontakt telefoniczny: 609-775-907
**********
Us ugi minikopark , wykop fundamentów, przy cza wodne, energetyczne, teletechniczne. Telefon: 500-818-331.
**********

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

Uk adanie kostki brukowej, us ugi koparko- adowark , uk adanie
instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o. Telefon: 604-084-895.

OG OSZENIA

**********

Urz d Gminy informuje mieszka.ców:
1. wodoci g w Opatówku, Cieni Drugiej, Micha owie
Drugim, w dniach 1-15 ka dego miesi ca obs uguje
p. Mieczys aw Pietrzak, tel. 601-310-089; w dniach
16-30 ka dego miesi ca obs uguje p. Bogus aw
WoKniak, tel. 601-974-817.
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Us ugi Asenizacyjne od 6000 do 12000 litrów. Dogodne ceny, krótkie
terminy. Miros aw Dec, Tymianek 21, KoKminek. Tel. (0-62) 763-78-78,
kom. 501-188-877.
**********
P.H.U. "A.R.-BUD" s.c., ul. Kaliska 20a, Opatówek, tel. 691-651-999,
601-869-999, tel/fax (0-62) 76-19-233, e-mail: a.r.-bud@wp.pl.
Sprzeda i uk adanie kostki brukowej oraz roboty ogólnobudowlane.
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Sprzedam dom 80m2 (trzy pokoje, kuchnia, azienka) w Opatówku,
ocieplony, wszystkie media. Dzia ka 1500m2 (zadbana). Budynek
gospodarczy 30m2. Telefon: (0-62) 76-18-146, 889-925-254.
Do wydzier awienia dzia ka rekreacyjna o pow. 800m2 przy g ównej
trasie w Opatówku. Kontakt pod nr tel.: 512-728-164, 515-053-797.
**********
Dzia k 34 ary przy ul. Le2nej w Opatówku sprzedam. Telefon:
(0-62) 76-18-698.
**********
Sprzedam lub wydzier awi
Telefon: (0-62) 761-90-69.

dzia k

o pow. 1,343 ha w Opatówku.

**********
Uwaga! Okazja! Sprzedam nieruchomo2A 0,43ha w Opatówku,
ul. Lw. Jana. Tel. 722-832-722.
**********
Sprzedam 1000 szt. ceg y "U" po atrakcyjnej cenie. Tel. 509-688-889.
**********
Sprzedam kostk brukow , kraw
w kostce. Telefon: 661-291-429.

niki, spusty do wody montowane

**********
Sprzedam dwa pawilony handlowe, usytuowane na targowisku
w Opatówku, ul. Poniatowskiego. Cena do uzgodnienia. Telefon:
508-271-062.
**********
Sprzedam drewno kominkowe. Telefon: 788-167-684.
**********
Sprzedam tanio sadzonk pomidorów "Grejs". Telefon: 501-464-152.
**********
Sprzedam siano. Telefon: 603-718-990.
**********
Pogotowie komputerowe - naprawa - serwis komputerów - szybko,
sprawnie, tanio. Opatówek, ul. Parkowa 10, tel. (0-62) 76-18-103,
kom. 788-788-773 lub 723-061-842.
**********
In ynier budownictwa z uprawnieniami budowlanymi na emeryturze
przyjmie kierownictwo budowy. Telefon: 691-582-672.
**********
Tartak "Pod Lasem" - tel. 609-093-335, 627-612-607 oferuje:
- wi Kby dachowe
- deski, kantówki
- aty, kontra aty
- impregnacje drewna
- indywidualne zamówienia wyrobów z drewna
- szybk realizacj zlece.
- dostaw do klienta
- konkurencyjne ceny
**********
Firma ogólnobudowlana ADMAR oferuje:
- docieplanie budynków
- kartongips
- gipsowanie, malowanie
- monta paneli pod ogowych, sufitowych
- kompleksowe wyko.czenia wn trz
Atrakcyjne ceny us ug. Tel. 609-138-705
**********
Szanowni Pa.stwo! W zwi zku z ustaw o dop atach do ubezpiecze.
upraw rolniczych, PZU SA przygotowa specjalny produkt: dotowane
ubezpieczenie upraw. Od dnia 1.07.2008 r. ubezpieczenia dotowane
upraw s ubezpieczeniami obowi zkowymi. Ubezpieczenie obejmuje
m.in. susz , powódK, gradobicie, ujemne skutki przezimowania,
przymrozki wiosenne. Skorzystajcie Pa.stwo ze swojej dotacji na 2009
rok. Zapraszamy do Agencji PZU w Opatówku (agencja PKO BP) od

poniedzia ku do pi tku w godz. 830-1600 oraz poza godzinami pracy
agencji pod nr tel. 792-202-650. Lwiadczymy us ugi w zawieraniu:
- obowi zkowego ubezpieczenia komunikacyjnego OS
- ubezpieczenia AUTOCASCO (AC) oraz NNW pojazdów
- kompleksowego ubezpieczenia domów i mieszka.
- kompleksowego ubezpieczenia na wyjazd za granic
- otwartego funduszu emerytalnego "Z ota Jesie." OFE
- dotowanych obowi zkowych ubezpiecze. dla rolników
Przyjmujemy blankiety op at OC komunikacyjne i rolne bezprowizyjnie.
**********
Podejm si prac remontowych w zakresie wyko.czeniówki oraz
naprawy, konserwacji, renowacji mebli i naprawy zegarów. Telefon:
(0-62) 76-19-128, 660-132-653.
**********
Wykonuj us ugi w zakresie robót budowlanych, uk adanie p ytek,
kartongips, tynkowanie, szpachlowanie, malowanie. Tel. 508-346-881.
**********
Salon Meblowy "Sosnowy Styl" mieszcz cy si w Kaliszu przy
ul. Lipowej 6 oferuje meble kuchenne, pokojowe, wypoczynkowe,
sypialnie, ó ka, materace, bardzo tanie sto y i krzes a oraz elementy
dekoracyjne (obrazy, repliki broni). Tel. (0-62) 76-77-275. Zapraszamy
od poniedzia ku do pi tku w godz. od 1000 do 1800 oraz w soboty od
1000 do 1400.
**********
Firma GF - Gra yna Faworska w Opatówku, Pl. Wolno2ci 10 informuje,
e wychodz c naprzeciw naszym klientom, w Punkcie LOTTO mo na
op aciA rachunki m.in. ZUS, KRUS, US, telefony stacjonarne,
komórkowe, energi , gaz, czynsz oraz inne zobowi zania finansowe.
Pobieramy niskie prowizje. Ponadto mo na zawrzeA umow szybkiej
po yczki gotówkowej - wystarczy dowód osobisty i w asne
o2wiadczenie o dochodach, dost pna bez por czycieli i zgody
wspó ma onka, decyzja kredytowa w 15 minut bez op at.
**********
Podejm prac w godzinach 800-1500 w zakresie sprz tania, mycia
okien, pomocy przy chorym, opieki nad dzieckiem itp. Telefon:
504-214-922.
**********
Nauka j zyka angielskiego dla najm odszych. Nauczanie indywidualne,
które daje najlepsze efekty! Zadzwo. by dowiedzieA si wi cej!
Tel. 605-383-055.
**********
Nawozy rolnicze w atrakcyjnych cenach oferuje firma "Chojnacki",
Opatówek, ul. Rogatka 9a, tel. (0-62) 76-70-688. Towar dowozimy do
klienta.
**********

W zwi"zku z tragiczn" mierci" Córki,
Janowi Wolfowi
Wójtowi Gminy Opatówek w latach 1997 - 2006
oraz pogr".onej w smutku rodzinie
wyrazy wspó czucia i szczere kondolencje
sk adaj":
Wójt Gminy, pracownicy Urz du Gminy
oraz Rada Gminy Opatówek
***************************************
Urz d Gminy w Opatówku,
Pl. Wolno2ci 14, 62-860 Opatówek
tel. (0-62) 76-18-453, 76-18-454, faks (0-62) 76-18-017
strona internetowa: www.opatowek.pl
e-mail: gmina@opatowek.pl
WG Nr 4 (574) / 2009 / 1300 egz.
Opracowanie i sk ad: H. Lutos awska, R. Kruk
Korekta: K. Dziedzic
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