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SESJA RADY GMINY
15 lutego br. odby a si kolejna, XLI sesja Rady
Gminy Opatówek, na której Radni podj li m.in. uchwa
w sprawie bud$etu i zmian w bud$ecie na 2010 rok.
Przyj te zmiany oraz przesuni cia )rodków mi dzy
paragrafami dotycz+ dzia ów:
- Transport i +czno)/ (zmniejszenie wydatków),
- Administracja publiczna (zmniejszenie wydatków),
- O)wiata i wychowanie (zwi kszenie wydatków
z przeznaczeniem na remonty),
- Pomoc spo eczna (zwi kszenie dochodów i wydatków o dotacj otrzyman+ z bud$etu pa3stwa),
- Gospodarka komunalna (zmniejszenie wydatków)
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (zwi kszenie wydatków na konserwacj i oznaczenie
zabytków).
Dochody bud$etu po zmianach wynosz+: 25 305 308 z ,
w tym dochody bie$+ce 24 715 960 z , dochody maj+tkowe 589 348 z .
Wydatki bud$etu na 2010 rok po zmianach wynosz+
26 105 046 z , w tym wydatki bie$+ce 23 523 698 z ,
wydatki maj+tkowe 2 581 348 z .

Wiadomo ci Gminne

W tym dniu podj te zosta y tak$e nast puj+ce uchwa y:
-

-

w sprawie wymaga3, jakie powinien spe nia/
przedsi biorca ubiegaj+cy si o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dzia alno)ci w zakresie odbierania odpadów komunalnych od w a)cicieli nieruchomo)ci, opró$niania zbiorników bezodp ywowych
i transportu nieczysto)ci ciek ych,
w sprawie okre)lenia zasad wydzier$awiania lub
wynajmowania maj+tku trwa ego Gminnego O)rodka
Kultury w Opatówku,
sprawie przyst+pienia gminy Opatówek do realizacji
projektu ">yj zdrowo i sportowo" wspó finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapita
Ludzki Priorytet VII Promocja integracji spo ecznej,
Dzia anie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej
integracji (uchwa a zosta a podj ta w zwi+zku
z przygotowaniem przez Gminny O)rodek Pomocy
Spo ecznej w Opatówku wniosku o dofinansowanie
ze )rodków unijnych projektu ">yj zdrowo i sportowo"
z o$onego w odpowiedzi na og oszony konkurs).

***************************************
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FESTIWAL PIOSENKI
DZIECI CEJ I M ODZIE OWEJ
Trzy dni, od 22 do 24 lutego trwa y
przes uchania do jubileuszowego X Mi dzygminnego
Festiwalu
Piosenki
Dzieci cej
i
M odzie$owej
w Opatówku. Przez trzy dni jury s ucha o utworów
prezentowanych przez 150 uczestników, i wybra o
najlepszych, którzy zaprezentowali swoje mo$liwo)ci
wokalne podczas fina u 7 marca. Wykonawców - wspólnie z jury - ocenia a URSZULA.

i kilku dni przes ucha3" - mówi starosta kaliski Krzysztof
Nosal.
Specjalne statuetki z okazji jubileuszu wr czono
sponsorom i organizatorom festiwalu. Osoby, które
zaj y pierwsze miejsca w Opatówku zakwalifikowa y si
do ogólnopolskiego festiwalu, który odb dzie si
w Kaliszu.
Wyniki X Festiwalu Piosenki Dzieci cej i M odzie$owej
w Opatówku:
W kategorii przedszkolnej 3-6 lat jury przyzna o trzy
pierwsze miejsca:
1. Klaudia Bry a - SP w Moskurni
1. Micha Marek - Przedszkole Samorz+dowe
w Godzieszach Wielkich
1. Antonina Woszczek - Przedszkole Samorz+dowe
w Godzieszach Wielkich
W kategorii klas I - III szkó podstawowych:
1. Natalia Laskowska - GOK w Szczytnikach
2. Gabriela Michalak - SP w Opatówku
3. Maja P chorzewska - GOK w Blizanowie
Wyró$nienia:
Anna Czarnecka - GOK w Szczytnikach
Zuzanna Jankowska - SP w Piotrowie

Po trzydniowych przes uchaniach jury wy oni o
finalistów, którzy )piewaj+co walczyli o pierwsze miejsce
na podium w 5 kategoriach wiekowych.
7 marca 25 finalistów prezentowa o swoje
mo$liwo)ci wokalne na scenie Muzeum Historii
Przemys u w Opatówku podczas jubileuszowego
X Mi dzygminnego Festiwalu Piosenki Dzieci cej
i M odzie$owej. Jury obradowa o w sk adzie: przewodnicz+ca - Gra$yna Bartoszek-Sz apak, ks. Jacek
Paczkowski, Monika Szczot i Urszula, wokalistka, która
w sobot bawi a publiczno)/ podczas Powiatowego
Dnia Kobiet i zgodzi a si zosta/ na niedzielny festiwal,
by wybra/ najlepszych m odych piosenkarzy.

W kategorii klas IV-VI szkó podstawowych:
1. Weronika Ja oszy3ska - ZS w Ko)cielcu
2. Kewin Sieradzki - SP w Brzezinach
3. Olaf Bressa - GOK w Blizanowie
Wyró$nienia:
Dominik Niklas - SP w Opatówku
Klaudia Ostrowska - ZS w Che mcach
Natalia So tysiak - ZS w Ko)cielcu
Patrycja Szymoniak - ZS w Stawiszynie
Mateusz Wojtaszek - SP w Opatówku
W kategorii gimnazjum:
1. Izabela P óciennik - Gimnazjum w Iwanowicach
2. Agata Górecka - Gimnazjum w Stawie
3. Natalia Miko ajczyk - ZS w Rajsku
Wyró$nienia:
Dawid Dobrowolski - ZS w Blizanowie
Anna Koszela - Gimnazjum w Korzeniewie
W kategorii szko y ponadgimnazjalne:
1. Anastazja Simi3ska - GOK w Blizanowie
2. Marta Nielaba - GOK w Szczytnikach
3. Gracja Maciaszek - GOKSiR w >elazkowie
Wyró$nienie:
Magdalena Manika - GOK w Blizanowie
***************************************

Festiwal - zainicjowany 10 lat temu przez
Mieczys aw Jasku z opatóweckiego GOK-u - obecnie
organizuj+ Gminne O)rodki Kultury w Opatówku
i Szczytnikach oraz Starostwo Powiatowe w Kaliszu.
W niedzielne popo udnie fina festiwalu oficjalnie
otworzy starosta kaliski: ">ycz wspania ej zabawy,
wspania ego wieczoru, a gwiazdom mniejszym i wi kszym jak najmniej stresu. Bardzo dzi kuj jury za wielki
wk ad pracy, nie tylko podczas dzisiejszego fina u, ale
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POWIATOWE OBCHODY
DNIA KOBIET
Urszula by a gwiazd+ Powiatowego Dnia Kobiet
organizowanego w hali widowiskowo-sportowej w Opatówku. Ponad dwa tysi+ce pa3 i niewielki procent panów
doskonale bawi o si podczas jej godzinnego koncertu.
Jednak zanim publiczno)/ )piewa a przeboje Urszuli,
w znakomity nastrój wprowadzi j+ wójt gminy Opatówek,
który parodiowa wyst p Marcina Da3ca.
Organizowanie powiatowego dnia kobiet, to ju$
tradycja. Co roku pojawia si inna gwiazda, b+dK to
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MISTRZOSTWA GMINY
W ROLCE KOLARSKIEJ

muzyczna, b+dK kabaretowa, by wyst+pi/ przed publiczno)ci+ z o$on+ w wi kszo)ci z p ci pi knej.
Od kilku lat tradycj+ s+ ju$ wyst py dwóch wójtów: gminy
Opatówek - Sebastiana Ward ckiego i gminy Brzeziny Krzysztofa NiedKwiedzkiego, które niemal do ostatniej
chwili owiane s+ tajemnic+. Tym razem wójt Opatówka
rozbawia publiczno)/ wcielaj+c si w rol Marcinka.
Natomiast ju$ po koncercie Urszuli wyst+pi jako Hela
wspólnie z wójtem Krzysztofem NiedKwiedzkim Marianem i radnym z gminy Opatówek Mariuszem
Ma oburskim. Parodiowali kabaret "Ko3 Polski". Publiczno)/ zanosi a si od )miechu, panie by y zachwycone
wyst pem, a przede wszystkim poczuciem humoru
w odarzy.
W tym roku na kobiety czeka o wiele niespodzianek, ka$da z pa3 otrzyma a czekolad , i mog a bra/
udzia w losowaniu atrakcyjnych nagród m.in. pobytu
w saunie, kriokomorze, uczestnictwa w areobiku
w Specjalistycznym Centrum Rehabilitacji w Opatówku.
Nagrody rozlosowa starosta kaliski Krzysztof Nosal.
Starosta, w imieniu wszystkich w odarzy powiatu organizatorów uroczysto)ci, z o$y $yczenia paniom.
Dla kobiet utwór "Baby" za)piewa Piotr Porada, finalista
m.in. ogólnopolskiego konkursu piosenki francuskiej.

Rekord powiatu pad podczas Mistrzostw Gminy
Opatówek na rolce kolskiej. Klaudia Bielawska z IV klasy
SP w Rajsku przejecha a 2 km 450 metrów i obecnie
zajmuje pierwsze miejsce w powiecie w swojej kategorii.
W mistrzostwach w Opatówku startowa o 47 uczniów
z pi ciu szkó podstawowych w Opatówku, Che mcach,
Rajsku, Cieni Drugiej i T okini Wielkiej.
Walka o puchar starosty kaliskiego trwa.
W sumie na mistrzostwach wystartowa o ju$ 274
uczniów z klas IV i V szkó podstawowych. Walka jest
coraz bardziej emocjonuj+ca. A i uczniowie coraz
bardziej waleczni. Padaj+ kolejne rekordy. Tym razem
mistrzyni+ zosta a Klaudia Bielawska, jest najlepsza
w powiecie kaliskim w kategorii dziewcz+t klas IV.
Na podium tu$ za Klaudi+ by a Ewa Sobczak ze szko y
w T okini Wielkiej, a trzecie miejsce nale$a o do Darii
Mnieguli z Opatówka.

Urszula nie zawiod a publiczno)ci w Opatówku,
wy)piewa a najwi ksze przeboje, takie jak "Dmuchawce,
latawce, wiatr", "Malinowy król", "Rysa na szkle", "Klub
samotnych serc", "Anio wie", "Na sen", ">egnaj wi c",
"Dzi) ju$ wiem", "Konik na biegunach", a utwór "Niebo
dla ciebie" )piewa a wspólnie z publiczno)ci+.

W)ród dziewcz+t z klasy V najd u$szy dystans
(2,29km) na rolce przejecha a Aleksandra Michalak
z Opatówka. Druga by a And$elika Filipiak, a trzecia
Joanna Olejniczak. Te dziewczynki przejecha y dok adnie taki sam dystans i w ich wypadku o miejscach na
podium zdecydowa a przeci tna pr dko)/ jazdy. W)ród
ch opców klas czwartych najlepszy by Micha Knop,
który przejecha dwa kilometry i 590 metrów. Adrian
B+kowski przejecha mniej od mistrza gminy o 230
metrów i znalaz si na miejscu drugim. Trzecie miejsce
nale$a o do Szymona Grzesiaka.
Z kolei Jakub Domagalski, Bartek Klepanda,
i Mateusz Trzeciak znaleKli si na podium w kategorii
ch opców z klas V. I tutaj walka by a niezwykle zaci ta,
a o tym kto zajmie II i III miejsce zdecydowa a przeci tna
pr dko)/ jazdy, bo odleg o)/ przejechana przez
ch opców by a identyczna.
Mistrzostwa w Opatówku jak ka$de mia y
profesjonaln+ opiek medyczn+. Na szcz )cie nikt z niej
nie musia korzysta/. Dyplomy mistrzom kolarstwa
wr cza Krzysztof Dziedzic Sekretarz Gminy Opatówek
i gospodarz obiektu, dyrektor Szko y Podstawowej
w Opatówku Mateusz Przyjazny. Mistrzostwa w gminach
odbywaj+ si
pod patronatem Starosty Kaliskiego
Krzysztofa Nosala i kaliskiego Sanepidu.

***************************************
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TURNIEJ TENISA STO OWEGO
23 stycznia, ju$ po raz szósty, tym razem w sali
OSP w Borowie odby si Turniej o Puchar Wójta Gminy
Opatówek w tenisie sto owym ph ">yj Zdrowo i Sportowo" realizowany zgodnie z Gminnym Programem
Profilaktyki i Rozwi+zywania Problemów Alkoholowych
na 2010 rok. Organizatorami tegorocznego turnieju by o
OSP w Borowie i Gminny O)rodek Pomocy Spo ecznej
w Opatówku, a jego uczestnikami byli ch opcy i dziewcz ta z M odzie$owych Dru$yn Po$arniczych z gminy
Opatówek. Zawody odby y si w nast puj+cych katego-

riach wiekowych: do 14 lat, 14-16, 16-21, a dla nieco
starszych mi o)ników celuloidowej pi eczki kategoria
OPEN. Nad przebiegiem rozgrywek czuwa p. Jerzy
Kowalczyk (s dzia g ówny zawodów). Uroczystego
otwarcia turnieju dokona p. Stanis aw Janik - prezes
OSP Borów.
Celem turnieju by o wzbudzenie w)ród dzieci
i m odzie$y motywacji do $ycia bez na ogów, promocja
aktywnego, zdrowego stylu $ycia, wspomaganie rodzin
w procesie wychowywania dzieci. Do zawodów zg osi o
si +cznie 82 zawodników reprezentuj+cych 9 jednostek
OSP: Borów, Che mce, Cienia Druga, Opatówek,
Porwity, Rajsko, Sierzchów, Sza e, T okinia Wielka.

-

-

Kategoria od 14 do 16 lat - I miejsce - Jeziorski
Damian OSP Rajsko, II miejsce - Jurga Szymon
OSP Che mce, III miejsce - Jarczewski Micha OSP
Opatówek
Kategoria od 16 do 21 lat - I miejsce - Kaleta Piotr
OSP Che mce, II miejsce - Nukaszczyk Patryk OSP
Rajsko, III miejsce - Sobieraj Jacek OSP Borów
Kategoria OPEN - I miejsce - Bach Sebastian OSP
Rajsko, II miejsce - Janik Grzegorz OSP Cienia
Druga, III miejsce - Gruszka Miros aw OSP Borów

W klasyfikacji generalnej niezawodna okaza a
si m odzie$ z jednostki OSP w Rajsku zdobywaj+c
puchar w kategorii ch opców, natomiast w kategorii
dziewcz+t puchar otrzyma y zawodniczki z OSP
w Borowie. Indywidualni zwyci zcy w poszczególnych
kategoriach z r+k Wójta Gminy Sebastiana Ward ckiego
otrzymali nagrody rzeczowe i medale ufundowane
w ramach gminnego programu profilaktyki. Wszyscy
zawodnicy turnieju otrzymali dyplomy za uczestnictwo
w rozgrywkach.
Turniejowym
zmaganiom
przygl+dali
si
zaproszeni go)cie: p. Stanis aw Ku) - Wiceprzewodnicz+cy Rady Gminy Opatówek oraz radni gminy
Opatówek: Pawe Ko aci3ski, Jaros aw K ysz, Mariusz
Ma oburski, Damian Jakóbczak, Dariusz Ja)kiewicz,
przedstawiciele Gminnej Komisji ds. Rozwi+zywania
Problemów Alkoholowych: p. Ma gorzata Rektor, p. Józef
Paj+k oraz Sekretarz Gminy p. Krzysztof Dziedzic.
Jak corocznie w turnieju uczestniczyli tak$e prezesi
i przedstawiciele ochotniczych stra$y po$arnych z gminy
Opatówek.
Turniej uzyska wsparcie p. Haliny Sroczy3skiej,
Banku Spó dzielczego Ziemi Kaliskiej w Opatówku,
p. Wies awa Rutkowskiego (sklep spo$ywczo - w dliniarski w Opatówku), p. Gra$yny Kisiela (sklep spo$ywczo - przemys owy w Borowie).

A oto osi+gni te wyniki:
Dziewcz'ta:
- Kategoria wiekowa do 14 lat - I miejsce - Szyma3ska Lucyna OSP Rajsko, II miejsce - Wanga
Aleksandra OSP T okinia Wielka, III miejsce Salamon Sandra OSP Borów
- Kategoria wiekowa 14 - 16 lat - I miejsce - Kaleta
Weronika OSP Che mce, II miejsce - Peja) Marta
OSP Porwity, III miejsce Miko ajczyk Natalia OSP
Rajsko
- Kategoria wiekowa 16 - 21 lat - I miejsce - Wosiek
Maria OSP Rajsko, II miejsce - Kaleta Anna OSP
Che mce, III miejsce - Bana) Marta OSP Porwity
- Kategoria OPEN - I miejsce - Sobieraj Justyna OSP
Borów, II miejsce - Ma gorzata Janik OSP Borów,
III miejsce - Gryczy3ska Natalia OSP Borów
Ch opcy:
- Kategoria do lat 14 - I miejsce - Mi+gowski Micha
OSP Borów, II miejsce - Perskawiec Mariusz OSP
Rajsko, III miejsce - Banasiak Adam OSP Borów

Organizatorzy dzi kuj+ za bezinteresown+
pomoc przy s dziowaniu rozgrywek: Jakubowi
Graczykowi, Mateuszowi Cie)lakowi, Mateuszowi
Zieli3skiemu, Arturowi Banasiakowi, Krzysztofowi
Banasiakowi i Piotrowi Banasiakowi. Dzi kujemy
równie$ paniom z OSP w Borowie: Ma gorzacie Janik,
Halinie Janik, Renacie Juszczak, Monice Janik,
Wioletcie Gryczy3skiej za przygotowanie ciep ego
posi ku dla wszystkich sympatyków tenisa sto owego.
***************************************
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ROCZNICA
ROLNICZYCH PROTESTÓW
W niedziel , 7 lutego, w Rajsku odby y si
uroczysto)ci upami tniaj+ce rolnicze blokady dróg.
Z okazji siódmej rocznicy odby a si msza )wi ta
w ko)ciele parafialnym w Rajsku. Po mszy rolnicy
odczytali pismo dotycz+ce obecnej sytuacji w rolnictwie.
Potem poszczególne delegacje, wspólnie ze starost+
kaliskim Krzysztofem Nosalem, z o$y y kwiaty w miejscach pami ci w Marchwaczu i w Cieni Drugiej. To ju$
kolejna rocznica najwi kszych rolniczych protestów
w powojennej historii Polski, do jakich dosz o w powiecie
kaliskim. W skali kraju, to w a)nie w Marchwaczu
najd u$ej trwa y blokady dróg, a w Cieni Drugiej policja
u$y a broni przeciwko protestuj+cym. Co roku w lutym
na pami+tk wydarze3 z 2003 roku sk adane s+ kwiaty
i odbywaj+ si msze )wi te w intencji rolników.
***************************************

WIADOMO CI BIBLIOTECZNE
Ferie w bibliotece
Tegoroczne ferie w województwie wielkopolskim
odby y si wcze)nie i wielu o nich ju$ nie pami ta. Zima
da a si nam we znaki, wi c tym bardziej t sknimy do
wiosny, ale warto wróci/ pami ci+ do niektórych

w wysokim )niegu. Na pewno nikomu wówczas nie by o
zimno. Atmosfer podgrzewa y tak$e liczne zabawy.
Najlepsze z nich by y te, które pozwala y "nurkowa/"
w puszystym, czystym )niegu, bitwa na )nie$ki i anio ki.
Dopisa a nam pogoda, dopisa y humory a w drodze
powrotnej do biblioteki towarzyszy o nam jeszcze
poczucie, $e dzi ki nam niektóre zwierz+tka w naszym
lesie nie b d+ dzisiaj g odne. Gdyby tak, zamiast )mieci,
wozi/ zim+ do lasu "ma e conieco" i dokarmia/
zwierz ta...
Drugie spotkanie odby o si
w wyj+tkowo
mroKne przedpo udnie 27 stycznia. Dobrze, $e tym
razem miejscem zabawy by a przytulna i ciep a czytelnia
naszej biblioteki. Mimo to zima by a z nami nie tylko za
oknami biblioteki, ale tak$e jako bohaterka zaj /. Dzieci
pozna y sylwetk autora "Królowej Mniegu" - H. Ch.
Andersena, jego $yciorys, pochodzenie, wizerunek
i zainteresowania. Opowie)ci o wielkim bajkopisarzu
urozmaicone by y prezentacj+ multimedialn+, dzi ki
której przenie)li)my si do du3skiego Odense, gdzie
znajduje si dom Andersena. W prezentacji znalaz y si
tak$e ok adki najpopularniejszych ba)ni autora, a w)ród
nich wspomniana "Królowa Mniegu", któr+ podczas
spotkania równie$ wspólnie czytali)my. Po zapoznaniu
si z tre)ci+ ba)ni, rozwa$ali)my jej przes anie.
W drugiej cz )ci zaj / dzieci przyst+pi y do
wykonania ilustracji do "Królowej Mniegu". Technika
wykonania spotka a si z bardzo entuzjastycznym
przyj ciem. Tym razem zamiast kredek czy farb,
materia em plastycznym by a... pasta do z bów. Zb dne
by y p dzelki czy patyczki, najlepiej malowa o si
paluszkami. Powsta y cudowne prace przedstawiaj+ce
bohaterów ba)ni w nocnej, zimowej aurze. Dzie a
naszych czytelników jak zwykle mo$na by o podziwia/
w wypo$yczali biblioteki.
Ma gorzata Matysiak

zimowych dni. Czas, o którym chcemy pami ta/, to czas
dobrze wykorzystany, mile sp dzony. Warto zatem
przypomnie/ dwa dni z czasu ferii, kiedy to odby y si
zaj cia dla dzieci zorganizowane przez Gminn+
Bibliotek Publiczn+ im. Braci Gillerów w Opatówku.
20 stycznia w ramach pierwszych zaj / "Ferie
2010 w Bibliotece", nasi najm odsi czytelnicy wybrali si
do opatóweckiego lasu. Cel wyprawy by szlachetny.
Uczestnicy spotkania zabrali ze sob+ ogromne ilo)ci
produktów spo$ywczych: warzyw, owoców, nasion,
chleba i s oninki. Wszystko to w trosce o zwierz ta, dla
których ta zima by a szczególnie trudna. Przed
wymarszem dzieci zapozna y si z ksi gozbiorem
biblioteki, który traktuje o zwierz tach wyst puj+cych
w naszym regionie. Odczytanych zosta o kilka wa$nych
wskazówek dotycz+cych dokarmiania zwierz+t. Wiele
dzieci przyzna o, i$ nie mia y )wiadomo)ci, jak szkodliwy
dla ma ego ptaszka mo$e by/ okruszek chleba, i $e nie
nale$y go serwowa/ naszym polskim wróbelkom.
Pocz+tek wyprawy nie by
atwy. Dzieci
heroicznie nios y kilogramy zapasów, brodz+c przy tym
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Cztery pory roku na fotografiach
Jesieni+ ubieg ego roku Gminna Biblioteka
Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku wspólnie
z Agencj+ Reklamow+ (W)47 Mariusza Kuleczki og osi y
Powiatowy Konkurs Fotograficzny ph. "Pi kno jesieni
wokó nas". By to pierwszy z cyklu konkursów
po)wi conych kolejnym porom roku w powiecie kaliskim
ziemskim. Uczestnikami konkursu mogli by/ wszyscy,
którzy lubi+ fotografowa/ i nie s+ profesjonalistami.
Prace konkursowe oceniane by y w kategoriach
wiekowych.
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Ze 160 fotografii przys anych na jesienny
konkurs najwy$ej zosta y ocenione fotografie Marty
Filipczak z Brzezin, Magdaleny Galuby z Sierzchowa,
Danuty Walczak z Opatówka, Micha a Spycha y ze
Szczytnik, Kornelii WoKniak i Karoliny >arneckiej
z Gimnazjum w Marchwaczu, Santany Figiel z SP
w Po)redniku, Moniki Trunkwalter i Anny Stasiak z SP
w Kosmowie oraz Moniki Walczak z SP w Jastrz bnikach. W dniu podsumowania konkursu zosta a otwarta
w bibliotece wystawa wszystkich fotografii.
Autorzy najciekawszych zdj / otrzymali cenne
nagrody ksi+$kowe. Jednak szczególn+ nagrod+ w tym
konkursie s+ widokówki wykonane przez p. Mariusza
Kuleczk na podstawie niektórych fotografii. Po jesiennym konkursie ukaza y si 2 widokówki: stawy w Lipce
wg fotografii Micha a Spycha y oraz park w Opatówku
wg fotografii Danuty Walczak. Mo$na je naby/ w bibliotece w Opatówku i w Centrum Informacji Turystycznej
w Kaliszu przy ul. Zamkowej. Dochód z ich sprzeda$y
jest przeznaczony na zakup ksi+$ek dla biblioteki.
Jesieni+ zosta og oszony kolejny konkurs z tego
cyklu ph. "Ziemia Kaliska w zimowej szacie". Tym razem
na konkurs wp yn o ponad 200 fotografii. Wyniki
konkursu podamy w nast pnym wydaniu "Wiadomo)ci
Gminnych", ale ju$ teraz zach camy wszystkich, którzy
umiej+ dostrzega/ otaczaj+ce nas pi kno i chcieliby
zachowa/ je na fotografii, do udzia u w konkursie
wiosennym, a póKniej letnim. Mo$e Pa3stwa fotografia
pos u$y do wykonania widokówki i przyczyni si do
popularyzacji bliskiej Pa3stwu miejscowo)ci czy miejsca.
Na pewno b d+ mogli j+ obejrze/ wszyscy odwiedzaj+cy
bibliotek w Opatówku, poniewa$ wkrótce jesienn+
wystaw zast+pi zimowa, a póKniej poka$emy w naszej
bibliotece kolejne pory roku na fotografiach konkursowych.

i wczesnoszkolnym. M odzie$ stara a si , by czas ten by
jak najpe niej wykorzystany i prze$yty w atmosferze
rado)ci, otwarto)ci i zaufania. Dla dzieci przygotowane
zosta y w asnor cznie wykonane maski, stroje i pocz stunek. M odzie$ wraz z dzie/mi wspó tworzy a zabawy,
gry taneczne i zespo owe oraz konkursy. Ca o)/ trwa a
oko o 2 godzin.
Dzieci odebra y bardzo pozytywnie inicjatyw
gimnazjalistów ze Szkolnego Ko a "Caritas". Wiele z nich
nale$y do grona sta ych bywalców "Miesi cznic". Celem
tych spotka3 jest integracja, budzenie kreatywno)ci,
zdobywanie wiedzy i nowych do)wiadcze3.
W tym miejscu sk adamy serdeczne podzi kowania dyrektor Gminnego O)rodka Kultury w Opatówku
p. Mieczys awie Jaskule za nieodp atne udost pnienie
sali, w której mogli)my przeprowadzi/ bal. Pragniemy
równie$ podzi kowa/ rodzicom dzieci, które przychodz+
na organizowane dla nich spotkania, za obdarzenie nas
zaufaniem i otwarto)/ na podj te przez m odzie$
dzia ania.
Zapraszamy wszystkie ch tne dzieci na "Miesi cznice". Informacje o czasie i miejscu podajemy
w ko)ciele parafialnym oraz w gablocie Gminnego
O)rodka Kultury.
El;bieta Ko omecka

Lekcja wychowania fizycznego

Jadwiga Milu3ka-Stasiak

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

WIADOMO CI SZKOLNE
GIMNAZJUM W OPATÓWKU
Zabawa karnawa owa dla dzieci
Szkolne Ko o "Caritas", w ramach comiesi cznych spotka3 dla dzieci, przygotowa o zabaw
karnawa ow+. Bal odby si 20 stycznia w Gminnym
O)rodku Kultury w Opatówku. W zabawie uczestniczy o
oko o trzydzie)cioro dzieci w wieku przedszkolnym

W dniu 10 lutego 34 osobowa grupa uczniów
Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku
pod opiek+ nauczycieli: D. Janiszewskiej - Marciniak,
E. Kowalskiej i A. Stacha, sp dzi a lekcj wychowania
fizycznego na lodowisku w Kaliszu.
Cz )/ uczniów doskonali a nabyte ju$ wcze)niej
umiej tno)ci, jednak zdecydowana wi kszo)/ pierwszy
raz mia a y$wy na nogach. Obserwuj+c ich post py
mo$na powiedzie/, $e jazda na y$wach wcale nie jest
tak trudna, jak mog oby si wydawa/. Nie brakowa o
upadków, ale u)miechy na twarzach naszych uczniów
)wiadczy y o tym, $e bawili si )wietnie.
Edyta Kowalska

Projekt "Z fizyk>, matematyk> i przedsi'biorczo3ci>
zdobywamy 3wiat!"
Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów
w Opatówku zosta o zakwalifikowane do projektu wspó finansowanego ze )rodków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Spo ecznego zatytu owanego
"Z fizyk+, matematyk+ i przedsi biorczo)ci+ zdobywamy

Wiadomo ci Gminne
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)wiat!". Liderem projektu jest Uniwersytet Szczeci3ski
a partnerem COMBIDATA Poland Sp. z o.o. Bezpo)rednimi odbiorcami projektu s+ tegoroczni uczniowie klas
pierwszych z 90 gimnazjów województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i lubuskiego. Projekt
realizowany b dzie przez 3 lata szkolne, od drugiego
pó rocza roku szkolnego 2009/2010 do sierpnia 2012
roku. Uczniowie zakwalifikowani do projektu wezm+
udzia w atrakcyjnych zaj ciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych rozwijaj+cych zainteresowania i uzdolnienia
matematyczno-fizyczne oraz w zakresie przedsi biorczo)ci, prowadzonych przez nauczycieli oraz kadr
dydaktyczn+ uczelni wy$szych. Uczestnictwo w zaj ciach z przedsi biorczo)ci umo$liwi rozwój m.in. takich
umiej tno)ci jak: kreatywno)/, innowacyjno)/ i umiej tno)/ oceniania i podejmowania ryzyka, a tak$e zdolno)/
do planowania przedsi wzi / i prowadzenia ich dla
osi+gni cia zamierzonych celów. Rozwój zainteresowa3
oraz wiedzy z matematyki i fizyki a tak$e z przedsi biorczo)ci stworzy szans osi+gni cia przez uczniów
sukcesów na egzaminie gimnazjalnym. Bezpo)redni+
korzy)ci+ b dzie nabycie przez uczniów umiej tno)ci
pracy zespo owej, stosowania wiedzy w praktyce,
analitycznego, logicznego i twórczego my)lenia. Udzia
w projekcie b dzie inspiracj+ i motywacj+ dla uczniów do
wyznaczania celów edukacyjnych i ich osi+gania, co
w przysz o)ci stanowi/ mo$e solidn+ podstaw do
podejmowania nauki na wy$szych etapach kszta cenia,
a tak$e do wyboru kierunku przysz ych studiów.
Nasze gimnazjum z racji udzia u w projekcie
zostanie wyposa$one w nowoczesny sprz t dydaktyczny, b dzie mia o mo$liwo)/ nieodp atnego korzystania z portalu edukacyjnego projektu oraz wdro$enia
wspólnego dla wszystkich uczniów systemu edukacji
e-learningowej. W projekcie wezm+ udzia dwie
Uczniowskie Grupy Projektowe. Grupa o profilu matematyczno-fizycznym: opiekun El$bieta Wojciechowska,
uczniowie: Adam Banasiak, Tomasz Bukwa, Pawe
Garli3ski, Ma gorzata Kardyna , Izabela Ma3ka, Tomasz
Mokrzycki, Justyna Piechota, Natalia Mniegula, Kamil
Mwi+tek, Katarzyna Wielgusiak. Grupa o profilu przedsi biorczo)ci: opiekun Izabella Bugajna, uczniowie:
Monika Olszewska, Joanna Prus, Mateusz Skowro3ski,
Patryk Stasiak, Patryk Stelmasiak, Marta St pie3, Agata
Mwierek, Marlena Witczak, Hubert Wojtaszek, Justyna
Wojtysiak. Praca tych grup polega/ b dzie na
opracowywaniu, w ci+gu roku szkolnego tematu
z Portalowego Zasobu Kompetencji. Na koniec roku
szkolnego, opracowane projekty zostan+ ocenione przez
Zespó Oceny Projektów. Dla najlepszych grup
przewidziane s+ nagrody w postaci naukowych
wycieczek. Na zako3czenie uczestnicy projektu
otrzymaj+ Certyfikat Uczestnika Szkolnego Ruchu
Naukowego.

muzycy Filharmonii Kaliskiej z solist+ Adamem
Michalakiem oraz studenci z Afryki, prezentuj+c ta3ce
afryka3skie.

To by a druga ju$ edycja projektu, w którym nasi
gimnazjali)ci wzi li udzia . Poprzez uczestnictwo
w wyk adach i /wiczeniach prowadzonych przez
pracowników naukowych uczelni i zaproszonych go)ci,
poszerzyli swoj+ wiedz , mieli mo$liwo)/ kontaktu ze
)rodowiskiem akademickim. Dla uczestników projektu
zorganizowano wycieczk do Krakowa na Mi dzynarodowe Targi Ksi+$ki.
Projekt by finansowany ze )rodków Unii
Europejskiej, jedynie koszty dojazdu na zaj cia
wyasygnowano z bud$etu Gminy Opatówek.
Dyrektor Gimnazjum w Opatówku
Jolanta Pokojowa

Spotkanie szkolnych klubów europejskich
Szkolny Klub Europejski "Opatus" dzia aj+cy
w Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów
w Opatówku od lat wspó pracuje z klubami europejskimi
w gimnazjach w Brzezinach, Godzieszach i w Woli
Droszewskiej. Kluby wspólnie realizuj+ projekty
regionalne, a wyniki swojej pracy przedstawiaj+ na
spotkaniach z udzia em wójtów gmin i dyrektorów, które
ka$dego roku odbywaj+ si w innej szkole.

Dyrektor Gimnazjum w Opatówku
Jolanta Pokojowa

Uniwersytet gimnazjalisty
W czwartek 25 lutego br. 20-osobowa grupa
uczniów naszego gimnazjum wzi a udzia w uroczystym
absolutorium w Pa3stwowej Wy$szej Szkole Zawodowej
w Kaliszu ko3cz+cym projekt Uniwersytet Gimnazjalisty.
Dostojnie wygl+daj+cy uczniowie ubrani w togi i birety
odebrali z r+k rektora prof. dr in$. Jana Chajdy
pami+tkowe dyplomy. Uroczysto)/ u)wietnili koncertem
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W tym roku m odych Europejczyków go)ci o
Gimnazjum w Woli Droszewskiej. Trzeciego marca
przedstawiciele poszczególnych klubów zaprezentowali
etapy pracy nad tegorocznymi zadaniami, w)ród których
znalaz y si : u o$enie wiersza skierowanego do w asnej
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miejscowo)ci na wzór "Inwokacji" Adama Mickiewicza,
przygotowanie scenki pt: "Mroczne opowie)ci, czyli
gdzie straszy w naszej okolicy", przedstawienie
w dowolnej formie wspó pracy gminy lub szko y z Uni+
Europejsk+, zaprezentowanie narodowego ta3ca
ludowego, zareklamowanie produktu wytworzonego na
terenie gminy, zaprojektowanie wycieczki po najbli$szej
okolicy, przygotowanie potraw charakterystycznych dla
kuchni pa3stw z Unii Europejskiej. Realizacja projektów,
oprócz walorów poznawczych i wychowawczych jest te$
dla uczniów doskona + zabaw+.
"Opatusa" reprezentowali uczniowie klas I:
Joanna Prus, Adam Banasiak, Hubert Wojtaszek oraz
uczniowie klas II: Paulina Antczak, Olimpia Mniegu a,
Anna >ebrowska i Kamil Nowakowski. Cz onkowie
"Opatusa" zaprosili zaprzyjaKnionych klubowiczów na
przysz oroczne spotkanie do gimnazjum w Opatówku.

"Królewna Mnie$ka i siedmiu krasnoludków". W g ównych
rolach, Mnie$ki i z ej królowej, wyst+pi y uczennice klas
III - El$bieta Mazurowska i Julia Tomaszewska, które
wspaniale poradzi y sobie z tymi trudnymi zadaniami
aktorskimi, podobnie jak wszyscy pozostali wykonawcy.

Bo;ena Banasiak

**********
SZKOBA PODSTAWOWA W OPATÓWKU
Akcje charytatywne
W pierwszym pó roczu roku szkolnego
2009/2010 uczniowie Szko y Podstawowej im. Janusza
Kusoci3skiego w Opatówku po raz kolejny pokazali, $e
maj+ dobre serca i w +czyli si w akcje charytatywne.
W dniach od 23 listopada do 4 grudnia ubieg ego roku
na terenie szko y przeprowadzona zosta a zbiórka
funduszy w ramach corocznej akcji pod has em "Góra
Grosza". Jej celem jest organizowanie pomocy finansowej dla rodzinnych domów dziecka oraz innych
placówek opieku3czo - wychowawczych. Zebrane )rodki
przeznaczone zostan+ tak$e na szkolenia dla rodzin
zast pczych oraz programy terapeutyczne dla dzieci
odseparowanych od rodzin. Akcja prowadzona jest
poprzez zbiórk monet groszowych (od 1 do 50 gr) we
wszystkich szko ach w Polsce. Naszym uczniom uda o
si zebra/ 21 861 monet, które da y kwot 946,43 z .
Patronat nad akcj+ sprawuje Minister Edukacji
Narodowej, a sponsorami s+ firmy wspomagaj+ce
Towarzystwo Nasz Dom.
Spo eczno)/ szkolna nie pozosta a tak$e
oboj tna wobec Wielkiej Orkiestry Mwi+tecznej Pomocy.
M odzi wolontariusze: Julia Mosi3ska, Monika Rajca,
Aleksandra Michalak, Justyna St pie3, Kacper
Wojtaszek zaanga$owali si w akcj nie tylko na terenie
szko y, lecz tak$e - pod opiek+ p. Iwony Walczak wyszli na ulice Opatówka. Dzi ki dobrym sercom
uczniów szko y podstawowej oraz opatowian, na rzecz
dzieci z chorobami onkologicznymi mogli)my przekaza/
rekordow+ kwot 2 847,96 z . Wszystkim, którzy razem
z naszymi uczniami wspierali akcj WOMP, serdecznie
dzi kujemy.

Zebrani w auli szkolnej widzowie, w)ród których
oprócz bab/ i dziadków byli równie$ zaproszeni go)cie:
ks. pra at W adys aw Czamara, Wiceprzewodnicz+cy
Rady Gminy Opatówek p. Stanis aw Ku), dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów
w Opatówku p. Jadwiga Milu)ka - Stasiak, wicedyrektor
Gimnazjum w Opatówku p. Beata Tomczak, przewodnicz+ca rady rodziców p. Ewa KaKmierczak,
gromkimi brawami nagrodzili ma ych artystów, którzy
wykazali si du$ymi zdolno)ciami aktorskimi. Widzowie
podziwiali te$ pi kne stroje i wspania + dekoracj , które
nada y przedstawieniu odpowiedni klimat i nastrój.
Ogl+daj+cy przedstawienie babcie i dziadkowie ocierali
zy wzruszenia, rado)ci i dumy ze swoich wnucz+t.
Na zako3czenie uroczysto)ci g os zabra dyrektor szko y
p. Mateusz Przyjazny, który podzi kowa dzieciom za
przygotowanie uroczysto)ci. Wykonawcy otrzymali te$
s odycze, które ufundowa a rada rodziców naszej szko y.
Ala Lintner

Konkurs recytatorski
Ju$ po raz kolejny uczniowie klas IV-VI wzi li
udzia w szkolnym etapie VII Wojewódzkiego Konkursu
Recytatorskiego Twórczo)ci Adama Mickiewicza oraz
Polskich Romantyków, który w naszej szkole przeprowadzono 15 stycznia br. Celem konkursu jest popula-

Marta Cygan

DzieC Babci i Dziadka
16 stycznia br. w auli Szko y Podstawowej
w Opatówku, ju$ po raz dziewi+ty, odby a si uroczysto)/ z okazji Dnia Babci i Dziadka, któr+ przygotowali
cz onkowie szkolnego ko a artystycznego z kl. I-III.
Dzieci zadedykowa y swoim babciom i dziadkom pi kne
wiersze i piosenki oraz przedstawi y inscenizacj ba)ni
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ryzacja twórczo)ci wieszcza oraz innych twórców epoki
romantyzmu, kszta towanie w)ród dzieci i m odzie$y
postaw patriotycznych oraz szacunku dla kultury i tradycji
narodowej.
Jury w sk adzie: p. Marta Cygan, p. Beata
Frydrychowicz, p. Anna Smolicka wys ucha o blisko
dwudziestu utworów twórcy "Pana Tadeusza" oraz
utworów innych polskich romantyków. Dzieci recytowa y
pi knie, jednak zgodnie z regulaminem szko a mog a
wy oni/ jednego tylko zwyci zc , który kwalifikowa si
do etapu rejonowego. I tym razem - podobnie jak w roku
ubieg ym - bezkonkurencyjna okaza a si uczennica
klasy VI b - Aleksandra Laskowska, która w sposób
niezwykle ekspresyjny zaprezentowa a utwór Adama
Mickiewicza pt. "Pies i wilk". II miejsce zaj a uczennica
klasy VI a - Martyna Ko odziejczyk, natomiast III miejsce
przypad o uczennicy klasy VI b - Karolinie KaKmierczak.
Zdobywczyniom trzech pierwszych miejsc nagrody
ksi+$kowe wr czy dyrektor szko y p. Mateusz Przyjazny,
a wszyscy uczestnicy otrzymali na pami+tk dyplomy
uczestnictwa. Naszym recytatorom oraz ich opiekunom
gratulujemy, $yczymy dalszych sukcesów, a tak$e
nieustannego odkrywania pi kna i swoistej magii s owa
pisanego.
Anna Smolicka

Turnieje sportowe
Zima to dla uczniów w dziedzinie sportowej
okres przede wszystkim gier zespo owych. Sezon
zimowy zacz li)my od rozgrywek w pi k no$n+. Turniej
"Pi karskie pi+tki" odby si na naszym szkolnym boisku,
które niestety nie okaza o si dla nas szcz )liwe.
Zwyci stwo odniós zespó z Rajska, a my znaleKli)my
si zaraz za nim, wyprzedzaj+c SP T okinia i SP
Che mce.
Kolejne rozgrywki to pi ka no$na halowa.
W turnieju wzi y udzia te same dru$yny, w zwi+zku
z czym liczyli)my na rewan$. Niestety i tym razem dali)my si pokona/ naszym kolegom z Rajska. W grudniu
do rywalizacji do +czy y dziewcz ta. W zawodach
gminnych w pi ce siatkowej zaj y II miejsce po zaci tej
i bardzo wyrównanej walce z zespo em z Rajska.
Poziom gry wszystkich zespo ów by bardzo podobny,
przez co zawody dostarczy y nam wiele emocji. Naszej
m skiej reprezentacji w tej dziedzinie uda o si tym
razem pokona/ wszystkich przeciwników i ch opcy
reprezentowali nasz+ gmin w mistrzostwach powiatu,
na których zaj li VIII miejsce.
Pi ka r czna zarówno dziewcz+t i ch opców
okaza a si dla nas szcz )liwa tylko na szczeblu
gminnym. Jak do tej pory najwi kszym osi+gni ciem
naszej szko y jest II miejsce w mistrzostwach powiatu
w pi ce koszykowej dziewcz+t. Zawody odby y si
w Iwanowicach i gospodarz jak zwykle okaza si
niepokonany. Ch opcy w tej samej dziedzinie zaj li
II miejsce w gminie, ust puj+c miejsca najlepszym w tym
sezonie reprezentantom z Rajska. Ostatnimi zawodami
by Dru$ynowy Turniej Tenisa sto owego, który na
poziomie gminy równie$ zako3czy si zwyci stwem SP
Rajsko. Nasza reprezentacja zaj a II miejsce. Sezon
wiosenny zaczniemy od mistrzostw powiatu w indywidualnych biegach prze ajowych.
Joanna Kupczyk

**********
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ZESPÓB SZKÓB W RAJSKU
DzieC Babci i Dziadka
Ju$ po raz kolejny w Zespole Szkó w Rajsku
odby a si akademia z okazji Dnia Babci i Dziadka.
Ze wzgl du na warunki atmosferyczne, impreza odby a
si w tym roku nieco póKniej ni$ zwykle. W)ród
zaproszonych go)ci, jak co roku, znaleKli si mieszka3cy

domów pomocy spo ecznej w Kaliszu i Liskowie.
Program artystyczny przygotowany zosta
przez
p. Ma gorzat Burdelak, przy du$ej pomocy p. Agaty
Wegner i p. Damiana Pyrka, ale podzi kowania nale$+
si wszystkim nauczycielom i pracownikom szko y,
którzy pomagali w przygotowaniu imprezy. Bez nich
z pewno)ci+ nic by si nie uda o.
Dzieci zaprezentowa y przed dziadkami swoje
talenty aktorskie i muzyczne. Po wyst pach dzieci
zaprezentowa a si orkiestra d ta Ochotniczej Stra$y
Po$arnej w Rajsku. PóKniej przyszed czas na s odk+
niespodziank oraz mi e upominki.
Ma gorzata Burdelak

Konkurs recytatorski
11 marca w Zespole Szkó w Rajsku odby si
gminny etap XXV Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego. Celem konkursu by o zainteresowanie dzieci

i m odzie$y sztuk+ recytacji i kultury s owa. W konkursie
brali udzia uczniowie ze szkó podstawowych i z gimnazjów z terenu gminy Opatówek. Ka$dy z uczestników
prezentowa jeden z dwóch przygotowanych tekstów
(proza i wiersz). Komisje s dziowskie mia y twardy
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orzech do zgryzienia, gdy$ poziom konkursu by
niezwykle wysoki, a wygra/ mogli nieliczni. Jury podczas
oceny zwraca o uwag na dobór tekstów do mo$liwo)ci
percepcyjnych recytatorów, interpretacj tekstu, kultur
s owa oraz ogólny wyraz artystyczny. Do kolejnego
etapu, który odb dzie si w Ostrowie Wielkopolskim,
zakwalifikowa o si po 2 uczestników z ka$dej grupy
wiekowej:
- w kategorii klas I-III SP: Beata Nowak (kl. 2) ze
Szko y Podstawowej w Rajsku i Ewelina Ja)kiewicz
(kl. 2) ze Szko y Podstawowej w Cieni Drugiej
- w kategorii klas IV-VI SP: Natalia Duleba (kl. 4) ze
Szko y Podstawowej z Sierzchowa i Martyna
Ko odziejczyk (kl. 6) ze Szko y Podstawowej
w Opatówku
- w kategorii klas I-III gimnazja: Katarzyna Zabawa
(kl. 2) z Gimnazjum w Rajsku i Remigiusz Wierucki
(kl. 1) z Gimnazjum w Che mcach
Gratulacje nale$+ si wszystkim uczestnikom. Sk adamy
serdeczne podzi kowania dla wszystkich nauczycieli,
którzy sprawili, $e konkurs przebiega sprawnie i w mi ej
atmosferze.

uczniowie przynosz+ do szko y i jedz+ na przerwach
marchewk , jab ka, banany, mandarynki. Mamy
nadziej , $e poprzez takie akcje, zdrowe przek+ski
owocowe i warzywne na sta e zagoszcz+ na przerwach
szkolnych, a uczniowie b d+ mieli wi ksz+ )wiadomo)/,
$e jedz+c warzywa i owoce dostarczaj+ organizmowi
niezb dne witaminy i sole mineralne.
Dorota Okrasa

**********
ZESPÓB SZKÓB W CHEBMCACH
DzieC Babci i Dziadka
Dnia 16 stycznia w Szkole Podstawowej
w Che mcach uczniowie klasy 3 pod kierunkiem wychowawczyni Iwony Fr+tczak przygotowali uroczysto)/

Ma gorzata Burdelak

Mistrzostwa gminy w rolce kolarskiej
Jeste)my niezwykle dumni z uczniów klas IV - V
naszej szko y, którzy podczas Mistrzostw Gminy
Opatówek na rolce kolarskiej byli najlepsi. Uczennica
klasy IV - Klaudia Bielawska - pobi a rekord powiatu
i z wynikiem 2 km 450 metrów zajmuje pierwsze miejsce
w powiecie w swojej kategorii. Równie$ uczniowie z klasy
V zaprezentowali si bardzo dobrze. Jakub Domagalski
zaj+ 1 miejsce w swojej kategorii, a And$elika Filipiak
by a druga.
z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka. Dzieci przedstawi y
dwie inscenizacje, )piewa y piosenki i recytowa y
wiersze. Po cz )ci artystycznej wr czy y Babciom
i Dziadkom upominki, które same wcze)niej wykona y.
Rodzice uczniów w +czyli si do uprzyjemnienia tej
uroczysto)ci przygotowuj+c dla wszystkich s odki
pocz stunek.
Dyrektor Zespo u Szkó w Che mcach
Tomasz Mikucki

Zawody gminne w "warcabach klasycznych"
W dniu 2 lutego br. w Zespole Szkó im. Jana Paw a II
w Che mcach odby y si zawody gminne w "warcabach
klasycznych" dla klas gimnazjalnych. W zawodach bra o
udzia 13 uczestników z 4 szkó .
Klasyfikacja:
To jednak nie koniec sukcesów. Micha Bach,
Damian Jeziorski i Patryk Tomczy3ski z gimnazjum
w Rajsku zaj li najwy$sze miejsca na podium podczas
Mistrzostw Powiatu w Tenisie Sto owym.
Ma gorzata Burdelak

Projekt "B>dEmy zdrowi - wiemy, wi'c dzia amy"
W ZS w Rajsku realizowany jest projekt
"B+dKmy zdrowi - wiemy, wi c dzia amy", którego celem
jest wyrabianie w)ród uczniów poprawnych nawyków
$ywieniowych
oraz
u)wiadamianie
konieczno)ci
spo$ywania warzyw i owoców. W tym celu wprowadzono w szkole Dzie3 z jab kiem, Dzie3 z marchewk+,
Dzie3 z owocem egzotycznym. Podczas tych dni
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Dziewczynki:
1. Paulina Kaleta (Che mce)
2. Martyna Mwierek (Rajsko)
3. Weronika Kaleta (Che mce)
4. Paulina Koby ka (Che mce)
Ch opcy:
1. Damian Tu acz (Opatówek)
2. Micha Krzywda (Che mce)
3. Waldemar Gaczy3ski (Rajsko)
4. Adam Banasiak (Opatówek)
W nast pnym dniu w warcabach zmierzy o si 9 uczniów
szkó podstawowych zajmuj+c nast puj+ce miejsca:
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Dziewczynki:
1. Joanna Bia ek (Sierzchów)
2. Natalia Frankowska (Che mce)
3. Oliwia Nadarzycka (Che mce)
Ch opcy:
1. Tomasz Antczak (Rajsko)
2. Dawid Wyborny (T okinia Ko)cielna)
3. Przemys aw Antczak (Rajsko)
4. Marek Ma/kowiak (Che mce)

Uczniowie I i II klasy gimnazjum zaanga$owani
w ten projekt, wzi li udzia w konkursie na najlepsze
logo mini-przedsi biorstwa. M odzie$ wspólnie z pani+
Magdalen+ Nuczak opracowa a i przygotowa a logo
tworzonego przez siebie szkolnego przedsi biorstwa
"Peace". Wysi ek i praca w o$ona w to przedsi wzi cie
przynios o niespodziewany sukces - gimnazjali)ci
z T okini zostali laureatami tego konkursu, zajmuj+c
I miejsce. W nagrod otrzymali najnowszej generacji
aparat fotograficzny Kodak. Na pewno to wspania e
urz+dzenie zostanie odpowiednio spo$ytkowane przez
m odych przedsi biorców. Serdecznie gratulujemy
naszym uczniom i $yczymy im dalszych sukcesów.
Izabela Olszewska

Wszyscy wy$ej wymienieni otrzymali dyplomy pami+tkowe, a pocz stunek symboliczn+ dro$d$ówk+ oficjalnie
zako3czy zawody.

Bal karnawa owy
Szko a, to nie tylko miejsce, gdzie mo$na zdobywa/ wiedz , ale tak$e miejsce, gdzie mo$na )wietnie si
bawi/. W czasie karnawa u przekona y si o tym dzieci
z oddzia u przedszkolnego w T okini Wielkiej.
Dzieci z kl. "0" razem ze swoj+ wychowawczyni+
p. Katarzyn+ Magiersk+ wzi y udzia w projekcie
realizowanym wspólnie przez miesi cznik "Ksi $niczka"
i firm
Disney. Ma on na celu zach cenie jak
najwi kszej liczby przedszkoli do wspólnej zabawy,
zorganizowania balu karnawa owego i przyczynienia si
tym samym do pobicia rekordu Disney'a na najwi kszy
bal karnawa owy )wiata.

Magdalena Karolak

**********
ZESPÓB SZKÓB W TBOKINI WIELKIEJ
Akademia Przedsi'biorczo3ci
O tym, $e nauka i starania mog+ przynie)/ wiele
satysfakcji przekonali si uczniowie gimnazjum z T okini
Wielkiej. Od wrze)nia aktywnie uczestnicz+ oni
w dodatkowych zaj ciach w ramach kursu "Akademia
Przedsi biorczo)ci". G ównym celem tych zaj / jest
przybli$enie uczniom wiedzy z zakresu ekonomii,
zarz+dzania, marketingu oraz prowadzenia dzia alno)ci
gospodarczej, a co za tym idzie, wykorzystania tej
wiedzy w praktyce poprzez tworzenie i rozwijanie
wirtualnego mini-przedsi biorstwa.
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Dzieci z niecierpliwo)ci+ oczekiwa y dnia,
w którym przenios+ si w zaczarowany )wiat Disney’a.
Kiedy nadszed , najm odsi byli zachwyceni. Ich kolorowa
klasa zamieni a si w bajkow+ sceneri sali balowej.
Z ka$dej strony u)miecha y si do nich postaci
z ulubionych kreskówek. Sami byli przebrani w stroje
ksi $niczek i ksi+$+t. W tak nadzwyczajnym klimacie
rozpocz a si wy)mienita zabawa. Bal rozpocz a
wychowawczyni, która równie$ przebra a si za pi kn+
królow+. Uczestnicy brali udzia w wielu konkursach
zwi+zanych z disneyowskimi bajkami oraz ta3czyli do
muzyki, któr+ wszyscy dobrze znaj+ z filmów
animowanych.
Oczywi)cie bal nie móg si odby/ bez wspania ej uczty, o któr+ zadba y mamy z rady rodziców.
Na t szczególn+ zabaw karnawa ow+ przybyli równie$
inni rodzice przedszkolaków, którzy nie mogli pozna/
swoich dzieci w pi knych przebraniach ksi $niczek
i ksi+$+t. Wszyscy doro)li z przyjemno)ci+ do +czyli do
zabawy, przenosz+c si w magiczn+ krain bajek.
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Pani Katarzyna Magierska sk ada serdeczne
podzi kowania wszystkim rodzicom za zaanga$owanie
i pomoc w przygotowaniu balu oraz za wspania e
towarzystwo podczas zabawy.
Teraz, wspólnie z najm odszymi uczniami naszej
szko y, niecierpliwie oczekujemy na wyniki konkursu na
najwi kszy bal karnawa owy )wiata. Do zdobycia s+
cenne nagrody: stoliki do zabawy i zestawy klocków
firmy LEGO oraz produkty Disney Electronics firmy
Arkas.
>yczymy sukcesu naszym najm odszym oraz
dalszej wspania ej zabawy podczas nauki w "zerówce".
Izabela Olszewska

Certyfikat FAS
Wspó czesna szko a staje dzisiaj w obliczu
nowych wyzwa3. Do realizacji kolejnych zada3
profilaktycznych sk aniaj+ niepokoj+ce wyniki prowadzonych w ramach Europejskiego Programu bada3
ankietowych w szko ach na temat u$ywania alkoholu
i narkotyków. Z tych bada3 wynika, $e najbardziej
rozpowszechnion+ substancj+ psychoaktywn+ w)ród
m odzie$y szkolnej s+ napoje alkoholowe. Próby picia
ma za sob+ 90,2% gimnazjalistów z klas trzecich
i 94,8% uczniów drugich klas szkó ponadgimnazjalnych.
Picie alkoholu przestaje by/ domen+ m $czyzn,
dziewcz ta pij+ alkohol porównywalnie cz sto jak
ch opcy - 80,1% ch opców i 77,8% dziewcz+t trzecich
klas gimnazjum oraz 92,6% ch opców i 91,4% dziewcz+t
drugich klas ponadgimnazjalnych pi o alkohol w czasie
12 miesi cy przed badaniem.
Wiadomo
ju$,
$e
kilkana)cie
tysi cy
niepe noletnich dziewcz+t zostaje matkami. Wiedza na
temat wp ywu alkoholu na rozwijaj+cy si p ód jest nadal
niedostateczna, a wci+$ powszechne s+ b dne
przekonania i mity. Profilaktyka problemów alkoholowych musi zatem uwzgl dni/ równie$ ten rodzaj
zagro$e3 wynikaj+cych z picia alkoholu przez
dziewcz ta, kobiety i matki.
W
obliczu
tak
przera$aj+cych
faktów
nauczyciele z Zespo u Szkó w T okini Wielkiej nie mogli
pozosta/ oboj tni. W +czyli si oni do projektu "Szko a
w profilaktyce Edukacji FAS", którego celem jest
podniesienie wiedzy pedagogów, nauczycieli i katechetów w zakresie FAS (Zespó Alkoholowy P odu) oraz
wskazanie kierunków i mo$liwo)ci pomocy dzieciom
dotkni tym t+ chorob+.
Po odbyciu szkolenia w ramach tego projektu
p. Maria Jolanta Marciniak otrzyma a certyfikat
"Nauczyciel profilaktyk FAS w szkole", który upowa$nia
do prowadzenia dzia a3 profilaktycznych w oparciu
o program zawarty w projekcie. Szko a za) po realizacji
tego projektu otrzyma a certyfikat "Szko a w profilaktyce
i edukacji FAS".
Do tej pory w ramach profilaktyki przeprowadzono zaj cia z uczniami gimnazjum, na których
przedstawiono problem picia alkoholu przez nastolatków
oraz jakie skutki mo$e ono wywo a/, kiedy alkohol
spo$ywany jest przez przysz e matki. Zorganizowano
tak$e wywiadówk profilaktyczn+ z rodzicami, na której
zosta y przedstawione konsekwencje za$ywania napojów alkoholowych przez osoby m ode, zw aszcza przez
kobiety w ci+$y.
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Jeste)my pe ni nadziei, $e takie dzia ania
pozwol+ przestrzec naszych uczniów przed nieodpowiedzialnym zachowaniem.
Izabela Olszewska

Mistrzostwa w warcabach klasycznych
Potrzeb+ cz owieka jest osi+ganie coraz
wy$szych celów. Uczniowie równie$ wysoko stawiaj+
sobie poprzeczk , oprócz pi+tek i szóstek z przedmiotów szkolnych, pragn+ swoje ambicje realizowa/
w innych dziedzinach, dlatego bior+ udzia w ró$nych
konkursach, olimpiadach i zawodach szkolnych. Ta krótka charakterystyka doskonale odpowiada dzia aniom
uczniów z Zespo u Szkó w T okini Wielkiej. Oprócz
po)wi cenia si codziennym obowi+zkom, wolny czas
przeznaczaj+ na rozwijanie swoich pasji, co przynosi
wspania e rezultaty. Przekonali)my si o tym 3 lutego
br., kiedy to ucze3 V klasy szko y podstawowej w T okini
Wielkiej - Dawid Wyborny zaj+ II miejsce w Mistrzostwach Gminy Opatówek Szkó Podstawowych w warcabach klasycznych. Zawody organizowa Szkolny Klub
Sportowy w szkole w Che mcach.
Umiej tno)ci oraz ambicje naszego ucznia, ju$
5 lutego zaprowadzi y go na sam szczyt, zaj+ on I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Kaliskiego Ziemskiego
w warcabach klasycznych. W nagrod otrzyma z oty
medal oraz pami+tkowy dyplom. Zawody organizowa
Kaliski Ziemski Szkolny Klub Sportowy w Szkole
Podstawowej w Stawie.
Serdecznie gratulujemy naszemu mistrzowi
warcabów - Dawidowi Wybornemu oraz jego
opiekunom: p. Marii Jolancie Marciniak i p. Agnieszce
Marciniak. >yczymy dalszych sukcesów podczas
wojewódzkiego etapu mistrzostw w warcabach
klasycznych, które odb d+ si w Poznaniu.
Izabela Olszewska

Wielka Orkiestra Gwi>tecznej Pomocy
Po raz osiemnasty uczniowie Zespo u Szkó
w T okini Wielkiej wzi li udzia w zbiórce pieni dzy dla
Wielkiej Orkiestry Mwi+tecznej Pomocy. Po raz drugi na

leczenie dzieci z chorobami onkologicznymi. Wolontariuszkami XVIII Fina u zosta y uczennice: Karolina Król,
Sara Olejniczak, Marcela Raszewska oraz Ola
Raszewska. Zebrana suma 818,43 z otych zosta a
przekazana do kaliskiego sztabu WOMP mieszcz+cego
si w Miejskim O)rodku Kultury przy ulicy Podmiejskiej.
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Podzi kowania kierujemy do rodziców wolontariuszy za pomoc i wsparcie. Dzi kujemy tak$e
ofiarodawcom za wielk+ $yczliwo)/ i gor+ce serca!
Pami tajmy, dobre uczynki wracaj+ do nas!
Agnieszka Madzia a, Marlena Pilarczyk

Zabawy karnawa owe
"Mi o szale', kiedy czas po temu"
Jan Kochanowski

Tak pisa kiedy) nasz wspania y poeta i nie
mo$na si oprze/ prawdzie tych s ów. Uczniowie
z Zespo u Szkó w T okini Wielkiej od wielu lat s+ wierni
uniwersalizmowi tej sentencji. I tak 15 stycznia, kiedy
zabrzmia ostatni dzwonek pierwszego semestru,
uczniowie zacz li zabaw karnawa ow+ - choink
noworoczn+. Tradycyjnie odby a si
ona w sali
Ochotniczej Stra$y Po$arnej w T okini Wielkiej. W tym
roku bal zorganizowano w zmodernizowanych
wn trzach remizy.

Uczniowie bawili si
w dwóch grupach
wiekowych - klasy od "0" do III szko y podstawowej oraz
klasy od IV SP do III gimnazjum. Najm odsi, jak co roku,
byli przebrani w bajeczne stroje karnawa owe. Na sali
mo$na by o spotka/ wytworne ksi $niczki, pi kne
czarodziejki, przystojnych królewiczów, walecznych
wojowników Power Rangers, odwa$nych Zorro, dzielnych Batmanów.
Oczywi)cie w)ród zaproszonych go)ci nie mog o
zabrakn+/ bab/ i dziadziusiów naszych uczniów, którzy
niebawem obchodzili swoje )wi to. Specjalnie dla nich
dzieci przygotowa y krótkie wyst+pienia artystyczne.
Nasi aktorzy ze swojego zadania wywi+zali si
znakomicie, dowodem na to by y zy wzruszenia kr c+ce
si w oczach dziadków oraz gromkie brawa na
zako3czenie uroczysto)ci. Te wspania e chwile obserwowa i prze$ywa pan Stanis aw Ku) - radny gminy
Opatówek, który swoj+ obecno)ci+ zaszczyci nasz+
choink .
Kolejne godziny balu up ywa y pod znakiem
wspania ej zabawy. Najwi ksz+ atrakcj+ dla najm odszych by y odwiedziny klowna, który dostarcza im
swoimi sztuczkami i $artami wiele )miechu. Dzieci
ta3czy y, bawi y si ze swoimi dziadkami, rodzicami
i nauczycielami, przy czym by o du$o rado)ci.
W ca ej sali unosi a si wspania a, karnawa owa
atmosfera, któr+ po godzinie 16 tworzyli starsi uczniowie
naszej szko y. Jak na prawdziwy bal przysta o ch opcy
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byli bardzo elegancko ubrani, a dziewcz ta, w sposób
niezwykle gustowny, odda y swoim strojem najnowsze
trendy w modzie. Od samego pocz+tku choinki DJ
wprowadzi m odzie$ w nastrój zabawowo-taneczny
wygrywaj+c melodie polskich i zagranicznych hitów.
G ówn+ atrakcj+ wieczoru by wyst p zespo u
"Front", który tworz+ absolwenci naszej szko y. Ch opcy
zostali bardzo ciep o przyj ci przez m odszych kolegów
i kole$anki, którzy po wyst pie nagrodzili ich gromkimi
brawami.
O tym, $e zabawa choinkowa w T okini Wielkiej
jest zawsze udana )wiadczy przybycie wielu abiturientów Zespo u Szkó , którzy z przyjemno)ci+ wracaj+
do mi ych wspomnie3 zwi+zanych ze swoj+ by + szko +.
Wszyscy wiedz+, $e co dobre szybko si
ko3czy. Kiedy wybi a 21 bal dobieg ko3ca, a uczniowie
naszej szko y bezpiecznie udali si do swoich domów,
z nadziej+, $e za rok wezm+ udzia , w równie udanej,
zabawie karnawa owej razem ze swoimi kolegami
i kole$ankami. Ale $eby tak si sta o, nie mo$e
zabrakn+/ przyjació naszej szko y. Dyrektor szko y,
grono pedagogiczne oraz ca a m odzie$ szkolna
dzi kuje wszystkim rodzicom za zaanga$owanie i pomoc
w przygotowaniu i organizacji choinki noworocznej.
Sk adamy równie$ podzi kowania p. Wies awowi Baranowi i stra$akom z OSP T okinia Wielka za udost pnienie sali. Dzi kujemy za zapewnienie wspania ej
zabawy i prowadzenie choinki p. Kamilowi Zymonowi,
oraz za wsparcie i sponsoring p. Kamili Je$yk i p. Urszuli
Gnerowicz.
Tradycyjnie, po szale3stwach karnawa owych
z udzia em m odzie$y szkolnej, rada rodziców przy
Zespole Szkó w T okini Wielkiej zorganizowa a coroczny
bal, dla mieszka3ców T okini i nie tylko. Nad ca o)ci+
czuwa y pane: Agata Byler i Mariola Król. Dochód z tej
imprezy przeznaczony zostanie na rzecz naszej szko y.
I tak, przybyli go)cie bawi+c si do bia ego rana, przy
suto zastawionym stole i wiruj+c na parkiecie po +czyli
mi e z po$ytecznym.
Rada rodziców oraz dyrektor szko y dzi kuj+
serdecznie tym, bez których ten bal karnawa owy nie
mia by tak wspania ej oprawy i nie pozostawi by tak
wielu mi ych wspomnie3.
Dzi kujemy sponsorom: OSP T okinia Wielka,
Urszula i Stanis aw Zymonowie, Firma "Vegex" Szulec,
"Alces" Ch odnia Sk adowa T okinia Ko)cielna, Bogumi a
i Zbigniew Suchorzewscy, Urszula i Zbigniew Rychterowie, Zak ad Budowlano-Transportowy Pawe i Hieronim Nuczak, Punkt Apteczny T okinia Ko)cielna, "Esel"
Marek Wypych Kalisz, Renata i Tomasz Pawlak
Rogatka 7H, Sklep "Bo$ena" T okinia Ko)cielna, Sklep
T okinia Wielka Jan i Dorota Wangowie, Sklep T okinia
Wielka Barbara Dubiel, Firma "ASO" Opatówek, Sklep
mi sny Marian Bach, Magdalena i Miros aw Grzeluszkowie, Sklep "Hobby" Wies aw Krymarys ul. Babina 14
Kalisz, "ULPIANUS" Kancelaria Prawna Owidiusz
Krymarys, Piotr Lubecki ul. Zgodna, Gra$yna i Arkadiusz
Amborscy, "Chojnacki" Centrum Rolno-Ogrodnicze,
Agro Serwis Eugeniusz Banasiak, "Amfora" Salon Urody
Maria Dybioch Osiedle Winiary, "Lawenda" Kwiaciarnia
Opatówek ul. Nódzka, "Dahabi" Club-Shisha Pub, Zak ad
Fryzjersko-Kosmetyczny Aleksandra Bartosik, Doktor
Iwona Podgórska, "RECO" Opatówek, Rogatka 6A,
Barbara i Krzysztof Majchrzakowie, Gra$yna Klimi3ska,
Teresa i Arkadiusz Szymczakowie, Ewa i Jaros aw
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Raszewscy, Wojciech Ugorny T okinia Ko)cielna, Aneta
i Dariusz Pietrzakowie, "Budmat" ul. Nódzka Kalisz,
Hurtownia Odzie$owa Agata i Marek Bylerowie T okinia
Ko)cielna, Spó ka Handlowo-Produkcyjna Z.I.E.J.M.
Efemberg, ul. Saperska 19a, Restauracja "Pod
Orzechami", Systemy Komputerowe ARKOMP Robert
Dworczak, Windykacja Dariusz Ma)lak, Centrum Urody
La Moda Italiana.
Izabela Olszewska

Akcja czytania bajek
W bajkach dziecko odnajduje swoje marzenia.
S uchaj+c ba)ni budzi wiar w siebie i swoj+ przysz o)/.

W kategorii do 9 lat
I miejsce - Adrianna Pietura ze Szko y Podstawowej
w KoKminku
II miejsce - Julia Korczy3ska ze Szko y Podstawowej
w Brzezinach
III miejsce - Aleksandra Mituta ze Szko y Podstawowej
w Biernatkach
III miejsce - Kacper Lazarek ze Szko y Podstawowej
w Moskurni
W kategorii od 10-12 lat
I miejsce - Weronika Pietrasik ze Szko y Podstawowej
w Moskurni
II miejsce - Monika Czelusta ze Szko y Podstawowej
w Morawinie
III miejsce - Kinga Knop ze Szko y Podstawowej
w Godzieszach Wielkich
W kategorii 13-16 lat
I miejsce - Adrianna Macke z Zespo u Szkó w T okini
Weilkiej
II miejsce - Ma gorzata Strojw+s z Gimnazjum
w KoKminku
III miejsce - Daria Nadera z Zespo u Szkó w D bem

Zaczyna rozumie/, $e pomy)lne $ycie jest dost pne
ka$demu, mimo wielu przeszkód, ale tylko wtedy, gdy
nie ucieka si od $yciowych zmaga3, stawia im czo o.
Ba)nie czy bajki nazywa si
literatur+
pocieszenia - mo$na dzi ki nim pokrzepi/ serca
i uczyni/ )wiat bardziej zrozumia ym. Bajki - pocieszanki
w klasach m odszych zaprezentowali p. Paulina
Olszewska, p. Ewa Jerzak i p. Piotr Olszewski, którym
serdecznie dzi kujemy!

Zespo y wokalne - szko a podstawowa
I miejsce - zespó wokalny "Bo$e Ludki" ze Szko y
Podstawowej w KoKminku
II miejsce - zespó wokalny ">ó todzioby" ze Szko y
Podstawowej w Godzieszach Wielkich
III miejsce - zespó wokalny ze Szko y Podstawowej
w Moskurni
Zespo y wokalne - gimnazjum
I miejsce - zespó wokalny z Gimnazjum w Opatówku
II miejsce - zespó wokalny z Zespo u Szkó w T okini
Wielkiej
III miejsce - zespó wokalny "SEVENTH HEAVEN"
z Gimnazjum w KoKminku

Renata Szlenkier, Marlena Pilarczyk

Przegl>d Pie3ni Religijnej
Zbli$aj+ce si )wi ta Wielkiej Nocy s+ wspania +
okazj+ do krzewienia w)ród m odzie$y kultury religijnej.
Ten czas wykorzystano na zorganizowanie i przeprowadzenie VII Mi dzyszkolnego Przegl+du Pie)ni Religijnej,
który po raz kolejny odby si w Zespole Szkó w T okini
Wielkiej. Patronat nad ca + imprez+ obj+ Wójt Gminy
Opatówek Sebastian Ward cki, a nad ca ym przedsi wzi ciem czuwa a dyrektor Zespo u Szkó w T okini
Wielkiej Teresa Kobierska i Urszula Borwik - nauczyciel
muzyki i religii w szkole w T okini.
W konkursie wzi o udzia 18 szkó z powiatu
kaliskiego. M odzie$ rywalizowa a w pi ciu kategoriach:
solistów do 9 lat, od 10-12 lat, od 13-16 lat oraz
zespo ów wokalnych w kategorii szko a podstawowa
i gimnazjum. Wyst py by y oceniane przez jury
w sk adzie: ks. Jacek Paczkowski - przewodnicz+cy,
p. Ma gorzata Krawczyk, p. Krzysztof Dziedzic. Jak
zawsze ocenianie tak znakomitych wyst pów jest
bardzo trudnym zadaniem. Po obradach jury wy oni o
zwyci zców, którzy otrzymali nagrody ksi+$kowe.
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To wydarzenie nie odby oby si i nie mia oby
takiej wspania ej oprawy, gdyby nie zaanga$owanie
przyjació szko y. Serdecznie dzi kujemy wójtowi gminy
Sebastianowi Ward ckiemu za ufundowanie nagród,
p. Krzysztofowi Dziedzicowi, ks. Jackowi Paczkowskiemu, p. Ma gorzacie Krawczyk za pe nienie funkcji
jurorów, radzie rodziców przy Zespole Szkó w T okini
Wielkiej za przygotowanie s odkiego pocz stunku dla
uczestników. Podzi kowania sk adamy równie$ na r ce
opiekunów, którzy przygotowywali uczestników do tego
wyst pu.
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Sukcesy i osi+gni cia naszej m odzie$y ciesz+
wszystkich, ale najwi ksz+ rado)/ sprawia fakt i$ kultura
religijna rozpowszechnia si w)ród m odych ludzi, tym
samym Przegl+d Pie)ni cieszy si coraz wi ksz+
popularno)ci+. Zapraszamy wszystkie ch tne szko y do
uczestnictwa w tym konkursie za rok.
Dyrektor Zespo u Szkó w T okini Wielkiej
Teresa Kobierska

**********
SZKOBA PODSTAWOWA W CIENI DRUGIEJ
DzieC Babci i Dziadka
Jak co roku w styczniu obchodzili)my pi kne
)wi to. 21 stycznia swój dzie3 mia y babcie, 22 stycznia
dziadkowie, a w Szkole Podstawowej w Cieni Drugiej
Mwi to Babci i Dziadka obchodzili)my ju$ 15 stycznia.
Uroczysto)/ ta jest w naszej szkole wspania + okazj+,
by u)wiadomi/ dzieciom, jak wiele w ich $yciu znacz+
dziadkowie. W tym roku szkolnym z okazji Dnia Babci
i Dziadka, wspólnie z uczniami, panie Barbara Ochocka
i Anna Wawrzonowska przygotowa y program artystyczny, który by okazj+ do integrowania uczniów,
prze$ywania wzrusze3, chwil rado)ci w gronie bliskich dziadków.

p. Jaros awa K ysza. Serdecznie dzi kujemy za wsparcie zorganizowanego przez nas balu. Taki bal ka$de
dziecko na pewno zapami ta na d ugo.
Dyrektor Szko y Podstawowej w Cieni Drugiej
Olga WoEniak

T usty czwartek
T usty Czwartek to ostatni czwartek przed
Wielkim Postem. W takim dniu nie liczy si kalorii.
Na ka$dym kroku cz owiek jest kuszony p+czkami
i bynajmniej nie chodzi tu o p+czki kwiatów, a o s odziutkie, posypane cukrem pudrem lub lukrowane p+czki
usma$one w g bokim t uszczu. I mimo, $e przeci tnie
p+czek liczy a$ 226 kalorii, to nie wyobra$amy sobie
T ustego Czwartku przynajmniej bez jednego zjedzonego p+czka. Warto te$ pami ta/, $e wed ug jednego
z przes+dów, je)li kto) w T usty Czwartek nie zje ani
jednego p+czka, nie b dzie mu si wiod o. O to, aby
tradycji sta o si zado)/ i o powodzenie dla naszych
uczniów zadba p. Jaros aw K ysz, który ufundowa
pyszne p+czki dla naszych ma ych asuchów, za co
serdecznie dzi kujemy. W tym dniu uczniowie podczas
zaj / wychowania fizycznego mieli tak$e okazj spali/
zb dne, cho/ tak smaczne kalorie.
Dyrektor Szko y Podstawowej w Cieni Drugiej
Olga WoEniak

Wa$ne jest przecie$, by dzieci doceni y trosk
i mi o)/, jak+ darz+ ich dziadkowie. Powinny przyzwyczaja/ si do okazywania swoich uczu/ osobom
starszym, nauczy/ si docenia/ wiedz i tradycj , jak+
im przekazuj+. Ten dzie3 by równie$ okazj+ dla bab/
i dziadków do spotkania we w asnym gronie przy kawie,
herbacie i s odkim pocz stunku ufundowanym przez
rad rodziców.
Dyrektor Szko y Podstawowej w Cieni Drugiej
Olga WoEniak

Bal piratów
Karnawa to wspania y, radosny czas. Dzieci
uwielbiaj+ si przebiera/, ta3czy/ i )mia/ si . Nauczyciele, jak co roku szukali oryginalnych pomys ów na
zabaw karnawa ow+ dla dzieci. W tym roku, 4 lutego,
panie Agnieszka Nieborak i Anna Wawrzonowska
zorganizowa y dla naszych uczniów bal piratów.
Podczas wspólnej zabawy zaproponowano uczniom
konkursy, które dostarczy y du$o dobrej zabawy, ale
tak$e poszerzy y wiedz dzieci. Smako yki i napoje
serwowane podczas balu zosta y ufundowane przez
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***************************************

FORUM ROLNICZE W OPATÓWKU
Ponad 100 rolników z gminy Opatówek uczestniczy o w Gminnym Forum Rolniczym zorganizowanym
przez radnego powiatu kaliskiego Mieczys awa Nuczaka.
Spotkanie odby o si 26 lutego br. w Gminnym O)rodku
Kultury w Opatówku. Uczestnicy mogli zapozna/ si
z nowymi przepisami w zakresie dop at obszarowych.
Wyczerpuj+cych informacji w tym temacie udzielili
pracownicy Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w Kaliszu. Rolnicy mieli równie$
mo$liwo)/ szczegó owego zapoznania si z ubezpieczeniami rolniczymi w ramach KRUS-u, najnowszymi
przepisami i zmianami.
"Pragn zwróci/ uwag+, $e bud$et pa3stwa do
systemu ubezpiecze3 rolniczych dop aca w ci+gu roku
oko o 13 mld z , a do systemu powszechnego (ZUS-u)
oko o 45 mld z , a wi c ci+g e wypominanie przez ró$ne
)rodowiska, $e rolnicy w tym zakresie s+ grup+
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uprzywilejowan+ jest daleko niesprawiedliwe" - mówi
Mieczys aw Nuczak, cz onek zarz+du powiatu kaliskiego.

Kolejnym poruszanym tematem by y sprawy
zwi+zane z weterynari+. Temat przybli$yli przedstawiciele Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kaliszu,
mówili m.in. o zagro$eniach i chorobach zwierz cych.
W trakcie spotkania rolnicy mogli dowiedzie/ si równie$
wielu informacji o ubezpieczeniach, których oferty przedstawi y firmy ubezpieczeniowe.
"Tego typu spotkania )wietnie s u$+ temu, by
w jednym miejscu mogli spotka/ si przedstawiciele
ró$nych instytucji dzia aj+cych w sferze rolnictwa
i przekaza/ informacje zainteresowanym rolnikom" dodaje Mieczys aw Nuczak.

zaj / rozwijaj+cych zainteresowania i zdolno)ci
w zakresie nauki gry w tenisa sto owego oraz zwi kszenie poziomu wiedzy i zainteresowania aktywno)ci+ sportow+ i spo eczn+, podniesienie samooceny
uczestników projektu, wykorzystanie ich silnych
stron i potencja u.
3. Doradztwo pedagogiczne. Celem jest podniesienie
poczucia przynale$no)ci do lokalnego )rodowiska
spo ecznego, przeciwdzia anie szerzeniu si postaw
destrukcyjnych, agresywnych, antyspo ecznych
w )rodowisku dzieci i m odzie$y, wzmocnienie
warto)ci i zaufania we w asne si y, zwi kszenie
zdolno)ci komunikacyjnych dzieci i m odzie$y,
rozwijanie umiej tno)ci intrapsychicznych i sposobów radzenia sobie z takimi uczuciami jak: z o)/,
agresja, w)ciek o)/, zdenerwowanie.
4. Integracyjny Gminny Turniej w Tenisie Sto owym.
Projekt adresowany jest do 50 m odych mieszka3ców
gminy Opatówek (w tym: 15 dziewcz+t i 35 ch opców) dzieci i m odzie$y w wieku 15-25 lat (osoby nieaktywne
zawodowo - ucz+ce si ).
Termin realizacji projektu 01.03.2010 r. - 31.08.2010 r.
Kierownik GOPS w Opatówku - Violetta Galant
Koordynator projektu - Monika Sztandera

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

PROJEKT "DA4 SZANS M ODYM"

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

PROJEKT " YJ ZDROWO
I SPORTOWO"

Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk+
w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego
www.efs.gov.pl

Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk+
w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego
Program Operacyjny Kapita Ludzki
Priorytet VII. Promocja integracji spo ecznej
Dzia anie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz
aktywnej integracji
Gminny O3rodek Pomocy Spo ecznej w Opatówku
jest realizatorem projektu pn. "Iyj Zdrowo i Sportowo", na które pozyska 3rodki z Europejskiego
Funduszu Spo ecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapita Ludzki
Celem ogólnym projektu jest integracja dzieci i m odzie$y z Gminy Opatówek, zagro$onych wykluczeniem
spo ecznym poprzez zagospodarowanie czasu wolnego
i organizacj zaj / sportowych.
Dzia ania:
1. Zarz+dzanie projektem i promocja.
2. Warsztaty sportowo-rekreacyjne. Celem jest zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i m odzie$y przy
pomocy wykwalifikowanej kadry, organizowanie
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Program Operacyjny Kapita Ludzki
Priorytet VII. Promocja integracji spo ecznej
Dzia anie 7.1. Rozwój i upowszechnienie
aktywnej integracji
Poddzia anie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji przez o)rodki pomocy spo ecznej
Gminny O3rodek Pomocy Spo ecznej w Opatówku
realizuje projekt pn. "DaK Szans' M odym"
na które pozyska )rodki z Europejskiego Funduszu
Spo ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita
Ludzki.
Projekt ma na celu zwi kszenie motywacji do dzia ania
i rozwijanie aktywnych form integracji spo ecznej m odzie$y zagro$onej wykluczeniem spo ecznym poprzez
prac z pracownikami socjalnymi, psychologiem, pedagogiem, terapeut+, doradc+ zawodowym, socjologiem
i informatykiem.
Termin realizacji projektu 01.01.2010 r. - 31.12.2010 r.
Kierownik GOPS w Opatówku - Violetta Galant
Koordynator projektu - Sylwia Matczak

***************************************
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WNIOSKI O POMOC FINANSOW5
DLA GMINY
Miesi+ce stycze3 - marzec tego roku to okres
przygotowa3 do wykonania licznych inwestycji i remontów planowanych w gminie Opatówek. W tym czasie
przygotowano i z o$ono tak$e kolejne wnioski o dofinansowanie ze Króde zewn trznych nast puj+cych zada3:
1. Remont i wymiana nawierzchni pod ogi w sali
gimnastycznej w Rajsku - wniosek na kwot
45 tys. z z o$ony zosta do Departamentu Sportu
i Turystyki Urz du Marsza kowskiego Województwa
Wielkopolskiego.
2. Remont i odnowienie zabytkowego mostku
$elaznego w parku w Opatówku - wniosek na kwot
32 900 z z o$ony zosta do Departamentu Kultury
Urz du Marsza kowskiego Województwa Wielkopolskiego.
3. Remont bramy g ównej zespo u pa acowego
w Opatówku - wniosek na kwot 15 700 z z o$ony
zosta do Departamentu Kultury Urz du Marsza kowskiego Województwa Wielkopolskiego.
4. Podniesienie jako)ci edukacji i wyrównywanie szans
rozwojowych dzieci w gminie Opatówek poprzez
otwarcie
nowych
oddzia ów
przedszkolnych.
Wniosek dotycz+cy pozyskania )rodków z Europejskiego Funduszu Spo ecznego na kwot
793 162 tys. z z podzia em na 3 lata (2010-2012)
zosta z o$ony do Wojewódzkiego Urz du Pracy
w Poznaniu.
5. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup
o utrudnionym dost pie do edukacji oraz zmniejszenie ró$nic w jako)ci us ug edukacyjnych "Dobra
edukacja - lepsza przysz o)/". Wniosek o dofinansowanie zadania ze )rodków Europejskiego Funduszu Edukacyjnego na kwot 234 695 z z podzia em
na lata 2010-2011 zosta z o$ony do Wojewódzkiego
Urz du Pracy w Poznaniu.
6. Doposa$enie stra$ackich orkiestr d tych z terenu
gminy Opatówek w nowe instrumenty muzyczne.
Wniosek na kwot 24 978 z z o$ony zosta za
po)rednictwem Lokalnej Grupy Dzia ania LGD7
"Kraina Nocy i Dni" do Urz du Marsza kowskiego
Województwa Wielkopolskiego.
7. Wzbogacenie oferty kulturalnej gminy i regionu
Lokalnej Grupy Dzia ania LGD7 poprzez dofinansowanie imprezy pn. "Mwi to Plonów - Do$ynki
gminne 2010". Wniosek na kwot 24 946 z z o$ony
zosta za po)rednictwem Lokalnej Grupy Dzia ania
LGD7 "Kraina Nocy i Dni" do Urz du Marsza kowskiego Województwa Wielkopolskiego.
Prace poszczególnych komisji oceniaj+cych powy$sze
wnioski b d+ odbywa/ si w najbli$szych miesi+cach.
***************************************

BIE 5CE UTRZYMANIE DRÓG
Zako3czy si okres zimy - czas d ugich, licznych
i kosztownych prac zwi+zanych z od)nie$aniem dróg.
W tym okresie na wszystkie akcje od)nie$ania
i udra$niania celem umo$liwienia przejazdu na drogach
gminnych, z bud$etu wydatkowano kwot ok. 150 tys. z .
W miesi+cu marcu, w ramach bie$+cego utrzymania
dróg, rozstrzygni to kolejny przetarg, tym razem na

Wiadomo ci Gminne

napraw i popraw stanu dróg gminnych, które uleg y
zniszczeniu w okresie zimowym (na skutek dzia a3
niskich temperatur, zalegaj+cego )niegu i wody). Zakres
prac obejmowa/ b dzie:
- naprawy cz+stkowe nawierzchni t uczniowych,
- mechaniczne zag szczenie t uczniem,
- naprawy dróg - u o$enie i zag szczenie $wirem,
- praca równiarki,
- praca walca,
- napraw nawierzchni asfaltowo-betonowej.
W bie$+cych tygodniach na terenie gminy wykonywane
s+ prace polegaj+ce m.in. na wype nianiu ubytków
w drogach asfaltowych oraz pozosta ych drogach
nieutwardzonych.
***************************************

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
W zwi+zku z wej)ciem w $ycie ustawy z dnia
10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju nap dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379)
w dniach od 1 do 31 marca 2010 r. nale;y sk adaK
w Urz'dzie Gminy w Opatówku wnioski o zwrot
podatku akcyzowego (druk wniosku dost pny
w urz dzie oraz na stronie: www.bip.opatowek.pl).
Zwrot przys uguje producentowi rolnemu, który
by w posiadaniu lub wspó posiadaniu u$ytków rolnych
okre)lonych w ewidencji gruntów i budynków oraz by
posiadaczem gospodarstwa rolnego w momencie
sk adania wniosku. Do wniosku nale$y do +czy/ faktury
VAT albo potwierdzone za zgodno)/ z orygina em ich
kopie (orygina y do wgl+du), stanowi+ce dowód zakupu
oleju nap dowego w okresie od 1 wrze)nia 2009 r. do
28 lutego 2010 r. (6 miesi cy poprzedzaj+cych miesi+c
z o$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 $onków.
Wyp ata kwoty zwrotu producentom rolnym
nast+pi w terminie: 1-30 maja 2010 r. wy >cznie
przelewem na rachunek bankowy podany we
wniosku.
Zgodnie z art. 9 ust. 1 w/w ustawy producent
rolny, który pobra nienale$nie lub w nadmiernej
wysoko)ci zwrot podatku jest obowi+zany do jego
zwrotu wraz z odsetkami w wysoko)ci okre)lonej jak dla
zaleg o)ci podatkowych.
Zwrot podatku w 2010 roku wynosi: 73,10 z
x ilo3K ha u;ytków rolnych (limit roczny - 86 litrów na
1 ha u$ytków rolnych).
***************************************

OG OSZENIA
Wójt Gminy Opatówek informuje, $e na tablicy og osze3
w Urz dzie Gminy (parter) zosta wywieszony wykaz
nieruchomo)ci stanowi+cych w asno)/ Gminy Opatówek
przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat.
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Urz+d Gminy informuje mieszka3ców:
wodoci+g w Opatówku, Cieni Drugiej, Micha owie Drugim,
w dniach 1-15 ka$dego miesi+ca obs uguje Mieczys aw
Pietrzak, tel. 601-310-089; w dniach 16-30 ka$dego
miesi+ca obs uguje Bogus aw WoKniak, tel. 601-974-817;
wodoci+g w T okini Wielkiej, w dniach 1-15 ka$dego
miesi+ca obs uguje Grzegorz Kajdanek, tel. 601-974-815;
w dniach 16-30 ka$dego miesi+ca obs uguje Andrzej
Olczak, tel. 605-071-153.

Jan Dzikowski, Opatówek, ul. Braci Gillerów 30, telefon:
00
00
604-077-679, codziennie w godz. 8 -20 - oferta 10 firm
ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
1. Oferta jedynej firmy ubezpieczeniowej, w której kobieta
poni$ej 25 lat nie p aci podwy$szonej sk adki za OC
komunikacyjne.
2. Oferta firmy ubezpieczeniowej, która za wykupienie OC
komunikacyjne samochodu osobowego oferuje gratis
ubezpieczenie mieszkania.

**********

**********

13 lutego 2010 r. odby si po raz kolejny, bo czwarty ju$ bal
karnawa owy zorganizowany przez rad rodziców przy Szkole
Podstawowej w Opatówku. Za pomoc w organizacji oraz za
uczestnictwo w tej imprezie pragniemy bardzo serdecznie
podzi kowa/. Dochód z balu zosta przekazany na
doposa$enie szko y. Dzi kujemy rodzicom: Cichy Agata,
Chojnacka Urszula, Janik Beata, Humelt >aneta, Karpi3ska
Sylwia, Kasprzycka Joanna, KaKmierczak Ewa, Kolecka
Beata, Na3duch Ma gorzata, Malec Wioletta, Ma oburska
Honorata, Ma oburska >aneta, Mencel Jadwiga, Michalak
Ewa, Mosi3ska Les awa, Niewie) Artur, Pawlak Marta,
Perskawiec Ewa, Rybka Bogus awa, St pie3 Ma gorzata,
Szmajdzi3ska Iwona, Wenderska Ma gorzata, Zimna Marzena.
Dzi kujemy sponsorom: Centrum Ogrodnicze "Lidia", Firma
EKO FRESH pp. Humeltowie, Pompy "Ola" p. Mlesi3ski, Firma
PoMaRoL p. Balcerzyk, Dworek w Grabowie, PPUH RECO,
Cukiernia pp. J. H. Menclowie, Zak ad Fotograficzny
p. Gruszka, OSP Opatówek, Sklep Obuwniczy pp. Grzesiakowie, Zak ad Fryzjerski p. Bartosik, Kwiaciarnia "Zielona",
pp. St. i H. Janiak, pp. Trzeciak, pp. J. P. Michalak.

Zapraszamy do Agencji PZU w Opatówku (agencja PKO BP)
30
00
od poniedzia ku do pi+tku w godz. 8 - 16 oraz poza
godzinami pracy agencji pod nr tel. 792-202-650. Mwiadczymy
us ugi w zawieraniu:
obowi+zkowego ubezpieczenia komunikacyjnego OC
ubezpieczenia AUTOCASCO (AC) oraz NNW pojazdów
kompleksowego ubezpieczenia domów i mieszka3
kompleksowego ubezpieczenia na wyjazd za granic
otwartego funduszu emerytalnego "Z ota Jesie3" OFE
dotowanych obowi+zkowych ubezpiecze3 dla rolników
Przyjmujemy blankiety op at OC komunikacyjne i rolne
bezprowizyjnie.

Rada Rodziców:
Ewa KaEmierczak i Ianeta Humelt
**********
Doskonalenie umiej'tno3ci czytania tekstów ze zrozumieniem, wyszukiwania informacji w tek)cie, konstruowania
ró$nych form wypowiedzi pisemnej, przygotowanie do
sprawdzianu w szkole podstawowej oraz egzaminu
gimnazjalnego z zakresu przedmiotów humanistycznych.
00
00
Tel. 508-142-902 (w godz. 15 - 17 ).
**********
Korepetycje - j. angielski. Telefon: 502-522-331.
**********
Udziel korepetycji z chemii na poziomie gimnazjum i szko y
)redniej - tanio, solidnie. Kontakt: 506-089-625.
**********
Biuro Rachunkowo-Ksi gowe "PLAYQ", tel. 691-087-981
prowadzi:
ksi gi handlowe
ksi+$ki przychodów i rozchodów
karty podatkowe i rycza t
VAT, PIT, CIT
kadry, p ace, ZUS
**********
Biuro rachunkowe, tel. (62) 76-181-70, 76-193-12, kom.
693-777-309, 608-495-048, )wiadczy us ugi w zakresie
prowadzenia ksi+g rachunkowych, ksi+g przychodów
i rozchodów, rycza tu ewidencjonowanego, VAT w rolnictwie,
rozliczenia ZUS.
**********

Wiadomo ci Gminne

**********
Apelujemy o 1% podatku dla Zwi>zku OSP RP. Apel
kierujemy do stra$aków ochotników, terenowych jednostek
organizacyjnych, dzia aczy oraz cz onków wspó dzia aj+cych
i sympatyków Zwi+zku OSP RP. To nic nie kosztuje darczy3c .
Odpisuj+c 1% od swojego podatku w rocznym zeznaniu
podatkowym PIT wystarczy poda/ pe n+ nazw Zwi+zku
i nr w Krajowym Rejestrze S+dowym, tj. Zwi+zek Ochotniczych
Stra$y Po$arnych Rzeczypospolitej Polskiej, nr KRS
0000116212. Konieczne jest równie$ wpisanie w rubryce:
"Informacje uzupe niaj+ce, cel szczegó owy 1%", tj. nale$y
wpisa/ nazw OSP oraz jej dok adny adres. Na podstawie
powy$szych trzech informacji Urz+d Skarbowy przeleje
pieni+dze do Zwi+zku oraz przeka$e informacj , $e s+ to
pieni+dze skierowane do wskazanej jednostki.
**********
Naprawa starych zegarów - renowacja. Telefon: 600-153-121
**********
Salon Meblowy "Sosnowy Styl" mieszcz+cy si w Kaliszu
przy ul. Lipowej 6 oferuje meble kuchenne, pokojowe,
wypoczynkowe, sypialnie, ó$ka, materace, bardzo tanie sto y
i krzes a oraz elementy dekoracyjne (obrazy, repliki broni).
Tel. (62) 76-77-275. Zapraszamy od poniedzia ku do pi+tku
00
00
00
00
w godz. od 10 do 18 oraz w soboty od 10 do 14 .
**********
Firma GF - Gra$yna Faworska w Opatówku, Pl. Wolno)ci 10
informuje, $e wychodz+c naprzeciw naszym klientom,
w Punkcie LOTTO mo$na op aci/ rachunki m.in. ZUS, KRUS,
US, telefony stacjonarne, komórkowe, energi , gaz, czynsz
oraz inne zobowi+zania finansowe. Pobieramy niskie prowizje.
Ponadto mo$na zawrze/ umow szybkiej po$yczki gotówkowej
- wystarczy dowód osobisty i w asne o)wiadczenie o dochodach, dost pna bez por czycieli i zgody wspó ma $onka,
decyzja kredytowa w 15 minut bez op at.
**********
ZAPRASZAMY - salon optyczny, optyk rodzinny, Opatówek,
Plac Wolno)ci 2 przy aptece Zdrowie - zaprasza i oferuje
bezp atne badania wzroku, modne oprawy okularowe, wysokiej
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jako)ci soczewki, szybkie wykonanie okularów, mi a i profesjonalna obs uga. Telefon: 601-712-887.

Sprzedam mieszkanie w Opatówku, ul. Piaskowa, 67m
po remoncie. Cena 185 000 z . Telefon: 791-709-222.

**********

**********

Zapraszamy do klubu FITNESS Si ownia w Opatówku przy
ul. Kaliskiej 13 (dawny WDH, I pi tro, wej)cie od podwórza).
Oferujemy:
treningi w si owni
aerobik
yoga
nowo)/! - kurs ta3ca towarzyskiego
kurs samoobrony
UWAGA PROMOCJA! w marcu nowe, ni$sze ceny karnetów
do si owni. Kontakt: 502-604-391. Godziny otwarcia: pon.-pt.
00
00
16 -21 .

Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe w Opatówku. Telefon:
515-377-661.
**********
Sprzedam akordeon marki FORCH, 120 basowy, stan bardzo
00
dobry. Telefon: (62) 76-18-365, po godz. 20 .
**********
Sprzedam $yto i pszen$yto. Telefon: 604-826-164.

**********

**********

Sklep firmowy PATROL - odzie$ damska, m ska, mieszcz+cy
si na skwerku handlowym "Piotr i Pawe ", ul. Graniczna 80/82
w Kaliszu. Telefon: 607-408-768. Zapraszamy: pon.-sob.
00
00
00
00
9 -20 , niedz. 10 -18 .

Sprzedam pilnie samochód osobowy marki Toyota - rocznik
1981, cena do uzgodnienia. Telefon: 500-411-705.

**********

Sprzeda$ ziemniaków sadzeniaków i zbó$ siewnych. Telefon:
695-999-206.

Pracownia architektoniczna - projektowanie domków jednorodzinnych, budynków u$yteczno)ci publicznej oraz przemys owych, wykonywanie pe nobran$owej dokumentacji s u$+cej
realizacji inwestycji, prowadzenie nadzoru autorskiego.
Kontakt: tel. 503-170-369, (62) 76-77-275.

**********

**********
Oddam w dobre r ce )liczne szczeniaczki. Tel. (62) 76-18-689,
510-623-959.

**********

**********

Weterynarz na telefon. Waldemar Ku). Profilaktyka, leczenie,
kastracje, inseminacja krów i loch. Telefon: 605-314-856.

Uczciwa, zaufana z do)wiadczeniem podejmie prac przy
sprz+taniu mieszka3, prasowaniu, ewentualnie w opiece nad
dzieckiem lub osob+ starsz+. Telefon: 696-558-228.

**********
Sprzedam dzia k 0,45 ha przy trasie Opatówek - Brzeziny.
Telefon: 889-001-818.
**********
Sprzedam szklarni zblokowan+ "ukrainka" o pow. 1000m
do rozbiórki. Telefon: (62) 75-18-554.

2

**********

**********
Prasowanie, mycie okien, sprz+tanie mieszka3 i domów.
Telefon: 502-848-396.
**********
Podejm
prac
jako opiekunka przy osobach chorych
(le$+cych) z terenu Opatówka lub w pobli$u. Telefon
kontaktowy: 660-132-653.

Pilnie sprzedam dzia k
roln+ z mo$liwo)ci+ budowy,
pow. 0,43 ha w Opatówku, ul. Mw. Jana. Telefon: 722-832-722.

**********

**********

Rodzinie, Przyjacio om, Znajomym, S+siadom,
Wspó pracownikom, Uczniom klasy IVb z Wychowawc+
serdeczne podzi kowania za z o$one kwiaty, zamówione msze
)wi te, za okazane wspó czucie i uczestnictwo w pogrzebie
G. P. MACIEJA ROSIAKA
sk ada $ona i syn

Wynajm /wydzier$awi dzia k turystyczno-rekreacyjn+ o pow.
2
800m na terenie Opatówka, na trasie Opatówek-KoKminek.
Dzia ka uzbrojona w wod i pr+d. Cena do uzgodnienia.
Telefon: 515-053-797.
**********
2

Sprzedam dom do zamieszkania w Opatówku o pow. 120m ,
2
powierzchnia dzia ki 400m , zabudowa szeregowa. Telefon:
501-487-993.
**********
Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe w bloku w Józefowie.
00
Telefon: 509-901-503 (dzwoni/ po godz. 17 ).
**********
Kupi mieszkanie 3 pokojowe lub niedrogo dom w Opatówku.
Pilne! Telefon: 511-467-257 lub 797-183-898.

Wiadomo ci Gminne

***************************************
Urz>d Gminy w Opatówku,
Pl. Wolno3ci 14, 62-860 Opatówek
tel. (62) 76-18-453, 76-18-454, faks (62) 76-18-017
strona internetowa: www.opatowek.pl
e-mail: gmina@opatowek.pl
WG Nr 2 (578) / 2010 / 1500 egz.
Redakcja:
- Hanna Lutos awska, Nukasz Kruk: opracowanie i sk ad
- Krzysztof Dziedzic: korekta
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str. 19/20

GALERIA - FESTIWAL PIOSENKI DZIECI CEJ I M ODZIE OWEJ

Wiadomo ci Gminne

str. 20/20

