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SESJE RADY GMINY
SESJA ABSOLUTORYJNA
W dniu 29 kwietnia br. odby a si XLIII sesja
Rady Gminy Opatówek, 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 2009 rok.
Radni, najpierw wys uchali sprawozdania z wykonania
bud!etu, w którym zawarto wszystkie dane dotycz#ce
bud!etu - najwa!niejszego finansowego dokumentu
w gminie. Uchwa # Nr 142/08 Rady Gminy Opatówek
z dnia 29 grudnia 2008 r. przyj to do realizacji na 2009
rok:
dochody w wys. 24 255 610 z , w tym:
- dotacje celowe otrzymane z bud!etu pa2stwa na
realizacj zada2 bie!#cych z zakresu administracji
rz#dowej oraz innych zada2 zleconych gminie
ustawami w kwocie 2 691 401 z ,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania
bie!#ce realizowane na podstawie porozumie2
(umów) mi dzy jednostkami samorz#du terytorialnego w kwocie 45 000 z ,
wydatki w wys. 24 005 708 z , w tym:
- wydatki zwi#zane z realizacj# zada2 z zakresu
administracji rz#dowej oraz innych zada2 zleconych
gminie ustawami w kwocie 2 691 401 z ,
- wydatki zwi#zane z realizacj# zada2 wspólnych
realizowane na podstawie porozumie2 zawartych
z innymi jednostkami samorz#du terytorialnego
w kwocie 45 000 z ,
- wydatki maj#tkowe w wys. 1 663 500 z .
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W 2009 roku trzynastokrotnie dokonano zmian
bud!etu uchwa ami Rady Gminy oraz 5 razy
zarz#dzeniem Wójta Gminy. Po uwzgl dnieniu wszystkich wprowadzonych zmian bud!et kszta towa si
nast puj#co:
plan dochodów bud*etu na 2009 wyniós
24 766 348 z , w tym:
- dotacje celowe z bud!etu pa2stwa na realizacj
zada2 bie!#cych z zakresu administracji rz#dowej
oraz innych zada2 zleconych gminie ustawami
3 084 509 z ,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania
bie!#ce realizowane na podstawie porozumie2
(umów) mi dzy jednostkami samorz#du terytorialnego 45 000 z .
plan wydatków bud*etu po zmianach wyniós
25 870 636 z , w tym:
- wydatki zwi#zane z realizacj# zada2 z zakresu
administracji rz#dowej oraz innych zada2 zleconych
gminie ustawami 3 084 509 z ,
- wydatki zwi#zane z realizacj# zada2 wspólnych na
podstawie porozumie2 zawartych z innymi jednostkami samorz#du terytorialnego 45 000 z ,
- wydatki maj#tkowe w kwocie 2 175 515 z .
Za 2009 rok wykonanie dochodów Gminy Opatówek
przedstawia si4 nast4puj6co:
Plan
dochodów
24 766 348 z ,
wykonanie:
24 404 021,36 z , co stanowi 98,54%, w tym:
- wp yw dotacji celowych otrzymanych z bud!etu
pa2stwa na realizacj zada2 bie!#cych z zakresu
administracji rz#dowej oraz innych zada2 zleconych
gminie ustawami: plan dochodów: 3 084 509 z ,
wykonanie: 3 040 947,73 z , co stanowi 98,59%
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-

wp yw dotacji celowej otrzymanej z powiatu na
zadania bie!#ce realizowane na podstawie
porozumie2 (umów) mi dzy jednostkami samorz#du
terytorialnego: plan: 45 000 z , wykonanie: 45 000 z ,
co stanowi 100%.
W poszczególnych dzia ach wykonanie wydatków
przedstawia si nast puj#co:
Plan
po
zmianach:
25 870 636 z ,
wykonanie:
24 329 682,24 z , co stanowi 94,04%, w tym:
- wydatki zwi#zane z realizacj# zada2 z zakresu
administracji rz#dowej oraz innych zada2 zleconych
ustawami:
plan:
3 084 509 z ,
wykonanie:
3 040 947,73 z , co stanowi 98,58%
- wydatki zwi#zane z realizacj# bie!#cych zada2
wspólnych zrealizowanych na podstawie porozumie2 (umów) mi dzy jednostkami samorz#du
terytorialnego: plan: 45 000 z , wykonanie: 45 000 z ,
co stanowi 100%
- wydatki maj#tkowe: plan: 2 175 515 z , wykonanie:
2 054 145,29 z , co stanowi 94,42%
W poszczególnych dzia ach wykonanie wydatków za
2009 rok przedstawia si nast puj#co:
- dzia 010 Rolnictwo i owiectwo 387 470,80 z , w tym
337 592,03 z na zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju opa owego;
- dzia 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi
elektr., gaz i wod kwota 668 957,65 z zosta a
wydatkowana na utrzymanie hydroforni, wodoci#gów wiejskich, zakup energii elektr. i wody od innych
dostawców;
- dzia 600 Transport i #czno=> 2 145 332,07 z :
wydatki na bie!#ce utrzymanie i remonty dróg,
budow chodników i inwestycje drogowe oraz
zimowe utrzymanie dróg;
- dzia 700 Gospodarka mieszkaniowa 266 544,21 z
na bie!#ce utrzymanie i remonty komunalnych lokali
i budynków, wydatki na energi elektryczn#, wywóz
nieczysto=ci, ubezpieczenie budynków;
- dzia 757 Obs uga d ugu publicznego 317 558,76 z sp ata odsetek od zaci#gni tych kredytów;
- dzia 801 O=wiata i wychowanie 11 019 627,15 z ,
w tym utrzymanie szkó , wynagrodzenia i dodatki dla
nauczycieli, zakup artyku ów biurowych, szkolnych,
pomocy dydaktycznych oraz sprz tu sportowego,
utrzymanie przedszkola, remonty;
- dzia 851 Ochrona zdrowia 129 986,51 z , w tym: na
zwalczanie narkomanii, profilaktyk i przeciwdziaanie alkoholizmowi zgodnie z gminnym programem
profilaktyki i rozwi#zywania problemów alkoholowych gminy Opatówek, dzia alno=> i utrzymanie
=wietlicy =rodowiskowej "S oneczko" w Opatówku,
wydatki zwi#zane z organizacj# imprez sportowointegracyjnych w ramach programu "Ayj zdrowo
i sportowo";
- dzia 852 Pomoc spo eczna 3 726 230,26 z , w tym:
2 591 777,64 z tytu em wyp aty =wiadcze2 rodzinnych, =wiadczenia z funduszu alimentacyjnego,
sk adek z ubezpieczenia spo ecznego, wyp at
zapomogi z tyt. urodzenia dziecka, wyp ata zasi ków
i pomoc w naturze, wyp ata =wiadcze2 w formie
dodatków mieszkaniowych;
- dzia
854 Edukacyjna opieka wychowawcza
133 447,30 z przeznaczono na wyp at stypendiów
dla uczniów i studentów, wypoczynek dzieci z gminy
Opatówek, zakup wyprawek szkolnych;
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dzia 900 Gospodarka komunalna i ochrona
=rodowiska 1 114 955 z , w tym 307 548,24 z na
utrzymanie oczyszczalni i kanalizacji =ciekowej
w Opatówku, na gospodark odpadami 7 251,48 z ,
oczyszczanie placów, ulic i dróg, utrzymanie zieleni,
a tak!e kwot 641 441,68 z na o=wietlenie uliczne
i drogowe;
- dzia 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
608 781,72 z , w tym na utrzymanie orkiestr d tych
45 468,99 z , 200 000 z dotacji podmiotowej dla
Gminnego O=rodka Kultury, 320 000 z dotacji
podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej;
- dzia 926 Kultura fizyczna i sport 205 057,72 z ,
w tym na utrzymanie i obs ug hali sportowej i kompleksu boisk "Orlik 2012" w Opatówku, dofinansowanie dzia alno=ci sportowej, organizacj imprez
sportowych;
Wydatki maj6tkowe zamkn4 y si4 w kwocie
2 054 145 z , w tym:
- zakup pomp do hydroforni - 41 889,26 z ;
- budowa chodnika w Szulcu - 20 000 z ;
- remont drogi 4612P w Opatówku w zakresie budowy
chodnika, udzia finansowy gm. Opatówek 30 000 z ;
- udzia finansowy Gminy w remoncie drogi w Borowie
- 12 200 z
- budowa chodnika ul. Ew. Jana (kontynuacja)
46 064,10 z
- przebudowa drogi w Rajsku - 16 999,14 z
- przebudowa ul. Piaskowej w Opatówku 342 475,42 z
- przebudowa nawierzchni drogi Ro!d!a y-Kobierno 230 281,58 z
- przebudowa nawierzchni drogi w Sierzchowie 150 245,75 z
- przebudowa ulic na os. Ko=ciuszki - 137 400,35 z
- przebudowa nawierzchni drogi Cienia Trzecia-Cienia
Druga - 109 762,58 z
- przebudowa nawierzchni drogi T okini Ko=cielnej 217 544,54 z
- przebudowa nawierzchni ul. Parkowej w Opatówku 204 992,86 z
- przebudowa nawierzchni drogi w Trojanowie 59 933,72 z
- przebudowa nawierzchni drogi w Warszewie 29 017,09 z
- przebudowa nawierzchni drogi w Józefowie 102 921,30 z
- przebudowa nawierzchni drogi w Sierzchowie 99 560,15 z
- przebudowa ci#gu drogowego Saczyn-Che mceOpatówek - 19 035,11 z
- udzia Gminy Opatówek w programie e-urz#d - 700 z
- budowa sali sportowej przy Zespole Szkó w T okini
Wielkiej - 33 183,63 z
- zakup i obj cie akcji oraz wniesienie wk adów do
Spó ki O=wietlenie Uliczne i Drogowe - 2 345,65 z
- budowa o=wietlenia ulicznego w Sza e, ul. Ró!ana 53 985 z
- budowa o=wietlenia ulicznego, Zduny, ul. Radosna,
ul. Mi a - 46 360 z
- modernizacja o=wietlenia ulicznego ul. 3 Maja
w Opatówku - 10 004 z
- modernizacja o=wietlenia ulicznego w Sierzchowie 8 540 z
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modernizacja o=wietlenia ulicznego w Ro!d!a ach 15 250 z
- wydatki na obiekt sportowy "Moje boisko - Orlik
2012" - 13 454,06 z
Sprawozdanie by o przedmiotem badania przez
Regionaln# Izb Obrachunkow# w Poznaniu, która
w uchwale Nr SO -0954/55/4/Ka/2010 z dnia 19 kwietnia
2010 r. wyrazi a pozytywn# opini o przed o!onym
sprawozdaniu Wójta Gminy z wykonania bud!etu gminy
Opatówek za 2009 rok. Przedstawiona zosta a tak!e
uchwa a Sk adu Orzekaj#cego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 kwietnia 2010 r.
w sprawie wyra!enia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Opatówek o udzielenie absolutorium
Wójtowi Gminy Opatówek za 2009 r.
Przed podj4ciem uchwa y absolutoryjnej,
g os zabra Przewodnicz6cy Komisji O<wiaty,
Kultury, Sportu i Zdrowia Stanis aw Ku<, mówi6c
m.in.: Nie ma chyba w=ród radnych osób, które do
ka!dego bud!etu, jego korekt, a tak!e do jego realizacji
nie mia yby stosunku osobistego. Na bud!et patrzymy
przede wszystkim przez pryzmat naszych dzia a2
i potrzeb, na to, co nas interesuje. Dla jednych jest to
problem drogi, dla drugich problem chodnika, o=wietlenia ulicznego, lokalnego. Dla wi kszo=ci, to sprawy
zaspakajania potrzeb bytowych, socjalnych, osobistych
ludzi tut. gminy w znacznie szerszym zakresie. Sum
tych potrzeb, bez wzgl du na ich jednostkowy zakres
i koszty ka!dego przedsi wzi cia odnosimy, a w a=ciwie
powinni=my odnosi> zawsze do wielko=ci realnych
dochodów. I tu trudno unikn#> rozbie!no=ci tak na
etapie ustalania bud!etu, jak i jego realizacji, w zakresie
jednomy=lno=ci i okre=lonych dzia a2, wa!no=ci
przedsi wzi >, czy kolejno=ci ich realizacji. S# to sprawy
oczywiste. Wyst puj# i wyst powa> b d# zawsze.
Informacj szczegó ow# na temat realizacji
bud!etu na przestrzeni 2009 roku przedstawi Wójt
Gminy. W mojej ocenie, jako radnego gminy pozytywne
elementy realizacji bud!etu, to: wysoki wskaKnik
realizacji dochodów ogó em, wynosz#cy 98,54%, mimo
pewnych k opotów z ich realizacj# cho>by z tytu u
podatków pochodz#cych z udzia u gmin w podatkach
stanowi#cych dochód bud!etu pa2stwa - dzia 756.
W przedstawionej wersji bud!etu przedstawionej na rok
2009 przyj tej na sesji w dniu 29 grudnia 2008 roku
dochody te planowano w wysoko=ci 4 500 000 z .
Po korekcie w skali ubieg ego roku skorygowano do
4 300 000 z , to i tak ostateczna ich wielko=> na koniec
2009 rok jest ni!sza o ponad 300 000 z . Drugi element,
to szeroki rzeczowy zakres wykonywanych prac
inwestycyjnych; podj to i wykonano w sumie 27 zada2
inwestycyjnych, w tym szczególnie istotne z punktu
widzenia przeci tnego obywatela i mieszka2ca gminy
w zakresie modernizacji dróg i chodników (tych zada2
by o 17). Na podkre=lenie zas uguje w tym zakresie
wspó dzia anie, jako gminy z samorz#dem powiatowym
oraz samorz#dami gmin o=ciennych w rozwi#zywaniu
problemów ponadgminnych (np. droga 4612 P i 4610 P
w Opatówku oraz budow drogi Saczyn - Che mce Opatówek). Element nast pny, to niskie zad u!enie
gminy w porównaniu do tego sprzed kilku lat, wynosz#ce
na koniec 2009 r. ponad 6 700 000 z . WskaKnik
zad u!enia gminy liczony wielko=ci# zobowi#za2 ogó em
do wielko=ci osi#gni tych dochodów wyniós na koniec
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roku 2009 27,29%. Utwierdza on w przekonaniu, i!
dzia ania podejmowane przez gmin realizowa> mo!na
oszcz dniej. Wi#!e si to tak!e z obni!eniem kosztów
odsetek zaci#gni tych kredytów; planowano odsetki
w wysoko=ci 450 tys. z , a poniesiono faktycznie
w wysoko=ci 317 tys. z . Mo!na te! pracowa> efektywniej; sp acono w roku ubieg ym ponad 2 000 000 z
kredytu, a na rok przysz y planuje si 1 390 000 z .
Jako Przewodnicz#cy Komisji O=wiaty, Kultury,
Sportu i Zdrowia musz odnie=> si tak!e do wyników
w realizacji bud!etu w tych dzia ach, które s#
podstawowymi w kr gu zainteresowa2 komisji.
W o=wiacie zrealizowano w wysoko=ci 97%, w zdrowiu
96%, w sporcie 87,65%, w kulturze 98,83%.
Stosunkowo niskie wykonanie wydatków w dziale 926
Sport i wychowanie - jest efektem niewykorzystania
=rodków na wydatki osobowe ok. 7 000 z . Najbardziej
ch onny dzia bud!etu, to o=wiata i wychowanie.
W strukturze wydatków ogó em wydatki na ten cel
stanowi# ponad 45%. W ramach tych wydatków
podkre=li> nale!y wysokie 99% wykorzystanie =rodków
bie!#cych na remonty szkó . Wykonano m.in. takie
dzia ania, jak: remont zaplecza sanitarnego, azienki
przy sali gimnastycznej, korytarza i pomieszcze2
w przyziemiu w Opatówku, remont instalacji centralnego
ogrzewania i pomieszcze2 =wietlicy w Che mcach,
remont pod ogi w Cieni Drugiej i wiele, wiele innych
zada2, które w znacznym stopniu poprawi y warunki
pracy nauczycieli i m odzie!y. Uwzgl dniaj#c z o!ono=>
warunków i trudno=ci wyst puj#ce w 2009 roku moja
ocena wykonania bud!etu za rok ubieg y jest generalnie
pozytywna.
Stanis aw Ku<
Przewodnicz6cy Komisji
O<wiaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

Równie* Przewodnicz6cy Komisji Bud*etu,
Finansów, Za o*e> i Planów Gospodarczych oraz
Porz6dku Publicznego zabra g os w sprawie
wykonania bud*etu za 2009 rok, mówi6c m.in.:
Bud!et na rok 2009 zosta wykonany zgodnie z planem,
jaki Rada przyj a Uchwa # Nr 142/08 z dnia 29 grudnia
2008 roku. Realizowano dochody jak i wydatki
maj#tkowe powoduj#ce rozwój gminy, z jednoczesnym
ostro!nym gospodarowaniem portfelem, wychodz#cym
z zad u!enia gminy. Stan zad u!enia na koniec 2009 roku
z tytu u zaci#gni tych kredytów wynosi 6 759 850 z , co
stanowi 27,29% planowanych dochodów. Maj#c na
uwadze wykonanie bud!etu w zakresie dochodów
i wydatków, dzisiaj nale!y stanowczo stwierdzi>, !e by
to bud!et dobrze zaplanowany. Nale!y wspomnie>, !e
kiedy trwa a dyskusja o planach inwestycyjnych,
mówiono o zagro!eniach; niepewne wydawa y si
wp ywy z podatków dochodowych, rolnicy na czas nie
otrzymywali wyp at akcyzy na paliwo do celów
rolniczych, czy cho>by obawy o =rodki na koncie
O=rodka Pomocy Spo ecznej, które nie wp ywa y na
czas. Mówi o si wiele o kryzysie gospodarczym, jak
równie! o rosn#cych kosztach zwi#zanych ze
zmieniaj#cymi si cenami za media, w tym energi
elektryczn# i paliwa. Dzisiaj do kryzysu si przyzwyczajono, oczekuj#c a! p knie ba2ka spekulacyjna. Z drugiej
strony, gminy, samorz#dy s# najbardziej uczciwym
mechanizmem dzielenia publicznych =rodków finansowych. I tak w roku poprzednim dochody zrealizowano
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w wysoko=ci 98,54%, na które sk adaj# si dotacje
celowe z bud!etu pa2stwa, które zrealizowano
w wysoko=ci ponad 99%, dotacje celowe z powiatu na
utrzymanie biblioteki gminnej pe ni#cej równie! funkcje
biblioteki powiatowej, któr# zrealizowano w 100%.
Najistotniejsze elementy dochodów zrealizowane
zgodnie z planem, a mianowicie zaopatrzenie w wod
91,69%, dochody od innych jednostek i podmiotów
nieposiadaj#cych osobowo=ci prawnej w wysoko=ci
96,39%, wp ywy z podatku rolnego, od nieruchomo=ci,
od =r. transportu - ponad 102%, udzia gminy
w podatkach stanowi#cych dochód bud!etu pa2stwa92,36%, ró!ne rozliczenia, subwencja o=wiatowa ogólna
- ponad 100%. Znacznie wzros a realizacja dochodów
w dziale gospodarki komunalnej w zakresie op at za
=cieki #cznie na kwot 366 310 z , co stanowi 128%
w stosunku do planu. Wydatki zrealizowano w wysoko=ci
94,04%. W tym miejscu nale!y wspomnie> o wydatkach
z zakresu administracji publicznej zrealizowanych
w ponad 90%. Wydatki maj#tkowe zrealizowane
w ponad 94,4%. Wcze=niej by o ju! wspomniane, rok
2009 by równie! dobrym dla inwestycji. Uda o si
wygenerowa> =rodki na zadania, które wst pnie nie
pojawia y si w planie inwestycyjnym. W porównaniu do
planu zmala a obs uga d ugu publicznego; wydatki by y
mniejsze ze wzgl du na niezaci#gni cie kredytów na
pocz#tku roku i zrealizowano je w wysoko=ci 70,57%.
W roku poprzednim sp acono kredyty d ugoterminowe
w wysoko=ci 2 810 802 z , jak równie! zaci#gni to
kredyt 2 600 000 z .
Na
koniec
wyst#pienia
sk adam
szczególne
podzi kowania Wójtowi Gminy, Sekretarzowi Gminy,
Skarbnikowi i wszystkim pracownikom samorz#du za
udany rok finansowy dla portfela gminnego, za
wypracowanie nadwy!ki bud!etowej. A bior#c pod
uwag wszystkie inne dochody, przychody, rozchody
i wydatki - to 1 mln 104 tys. z . Dzi kuj wszystkim
radnym za to, !e w wi kszo=ci uchwa y w roku ubieg ym
przebiega y jednomy=lnie.
Pawe B6kowski - Przewodnicz6cy Komisji
Bud*etu, Finansów, Za o*e> i Planów Gospodarczych
oraz Porz6dku Publicznego

Na zako>czenie g os zabra Przewodnicz6cy
Komisji Rewizyjnej Dariusz Ja<kiewicz: W dniu
24 marca 2010 r. odby o si
spotkanie Komisji
Rewizyjnej w sprawie absolutorium. Na podstawie art.
18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz#dzie
gminnym, Komisja Rewizyjna w sk adzie: Dariusz
Ja=kiewicz - przewodnicz#cy, cz onkowie: Jaros aw
K ysz, Wojciech Pokojowy, rozpatruj#c sprawozdanie
roczne z wykonania bud!etu gminy Opatówek za 2009
rok, analizowa a i bada a dane z uchwa # nr 142/09
z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia bud!etu
gminy Opatówek za 2009 rok z uwzgl dnieniem zmian
wprowadzonych w ci#gu roku bud!etowego uchwa ami
Rady Gminy i zarz#dzeniami Wójta Gminy. Plan
dochodów na 2009 rok wyniós 24 766 348 z ,
zrealizowano go na kwot 24 404 021,36 z , co stanowi
98,54%. Plan wydatków na 2009 rok wyniós
25 870 636 z ,
zrealizowano
go
na
kwot
24 329 682,24 z , co stanowi 94,04%. Komisja
przeanalizowa a dochody i wydatki w poszczególnych
dzia ach na podstawie sprawozda2 bud!etowych.
W zwi#zku z tym komisja pozytywnie ocenia wykonanie
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bud!etu gminy Opatówek za 2009 rok i wnioskuje
o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Opatówek za
2009 rok.
Dariusz Ja<kiewicz
Przewodnicz6cy Komisji Rewizyjnej

Rada Gminy Opatówek, po wys uchaniu
sprawozdania i opinii, jednog o=nie podj a uchwa
udzielaj#c Wójtowi Gminy absolutorium za 2009 rok.
Kolejnym punktem porz#dku sesji by o
zatwierdzenie w drodze uchwa y zmian w bud!ecie
gminy na 2010 rok, polegaj#cych na wprowadzeniu do
planu wydatków Gminnego O=rodka Kultury kwot
przeznaczonych na realizacj programów unijnych: "Ayj
zdrowo i sportowo" - kwota 49 814 z oraz "Da> Szans
M odym" - kwota 62 547 z .
Ponadto przyj to uchwa # nowe stawki dotycz#ce zbiorowego zaopatrzenia w wod i zbiorowego
odprowadzania =cieków. Zmiana stawek za wod i =cieki
w wys. 5% obowi#zywa> b dzie od 01.06.2010 r. Tre=>
uchwa y znajduje si na stronie www.bip.opatowek.pl
oraz na str. 24 Wiadomo=ci Gminnych.
**********
BIEBCCE SESJE RADY GMINY
W marcu odby a si kolejna sesja Rady Gminy
Opatówek. Radni wys uchali sprawozdania z dzia alno=ci Gminnego O=rodka Pomocy Spo ecznej
w Opatówku za 2009 rok, przyj li sprawozdania za 2009
i plany pracy na 2010 rok komisji sta ych Rady Gminy
oraz uchwa # przyj li plan pracy na 2010 rok
i sprawozdanie za 2009 r. Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy. Ponadto podj to uchwa y:
- w sprawie zmian w bud!ecie i bud!etu gminy
Opatówek na 2010 rok
- w sprawie zaci#gni cia w 2010 d ugoterminowego
kredytu bankowego,
- zmieniaj#c# Uchwa
Nr 119/04 Rady Gminy
Opatówek z dnia 29.09.2004 r. w sprawie nadania
Statutu Gminnemu O=rodkowi Pomocy Spo ecznej,
- w sprawie nadania nazw ulic we wsi Sza e - przyby y
dwie nowe ulice: Letnia i Koralowa,
- w
sprawie
przyst#pienia
do
sporz#dzenia
"Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu wzd u! zbiornika w m. Sza e" uchwa a przewiduje zagospodarowanie, na wniosek
osób fizycznych, terenów pomi dzy ul. Kalisk#,
a lini# brzegow# zbiornika.
W dniu 5 maja br. na krótkiej roboczej sesji, radni
zaakceptowali w drodze uchwa y zmiany w bud!ecie
gminy na 2010 rok. Zmiany te podyktowane zosta y
opracowaniem przez pracowników urz du kolejnych
wniosków o =rodki unijne, m.in. na:
- budow linii o=wietlenia drogowego we wsi Sza e
(ul. Jagodowa, Wi=niowa, Zielona)
- odnowienie bramy g ównej zespo u pa acowego
w Opatówku
- przebudow nawierzchni chodnika we wsi Sza e,
ul. Dzia kowa
- zagospodarowanie skweru w Opatówku, Plac
Wolno=ci
***************************************
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INWESTYCJE I REMONTY
Remont sali gimnastycznej w Rajsku
Gmina Opatówek w br. uzyska a wsparcie
finansowe na remont pod ogi sportowej w sali
gimnastycznej w Zespole Szkó w Rajsku. Wniosek,
który zosta z o!ony do Departamentu Sportu i Turystyki
Urz du Marsza kowskiego Województwa Wielkopolskiego, rozpatrzono pozytywnie, w wyniku czego
otrzymamy dotacj celow# w wysoko=ci 45 tys. z otych.
Remont pod ogi polega> b dzie na ca kowitej wymianie
nawierzchni, która ze wzgl du na du!e zu!ycie
(budynek z lat 70-tych) nie spe nia norm sportowych
oraz bezpiecze2stwa. Warto=> kosztorysowa zadania
wynosi 92 tys. z otych. W przygotowaniu jest
dokumentacja
przetargowa. Wykonanie
remontu
planowane jest w miesi#cach wakacyjnych, czyli w lipcu
i sierpniu, tak aby na rozpocz cie nowego roku
szkolnego 2010/2011, sala by a gotowa.
Wymiana pokrycia dachowego w SP Opatówek
Na miesi#ce wakacyjne zaplanowana jest
kompleksowa naprawa dachu na budynku szko y
podstawowej w Opatówku. Og oszony zosta przetarg na
wykonanie prac. Aktualnie toczy si post powanie
maj#ce na celu wy onienie wykonawcy spo=ród
6 wykonawców, którzy z o!yli swoje oferty.
Zakres prac obejmowa> b dzie wymian pokrycia dachu
2
o pow. 1879 m , w tym:
- rozbiórka istniej#cego pokrycia dachu z dachówki
ceramicznej karpiówki,
- rozbiórka o acenia dachu z przeznaczeniem
cz =ciowym at do ponownego monta!u,
- rozbiórka obróbek blacharskich, rynien i rur
spustowych z blachy stalowej ocynkowanej,
- oczyszczenie powierzchni elementów drewnianych
wi Kby dachowej z kurzu i innych zanieczyszcze2,
- odgrzybienie i impregnacja drewna konstrukcyjnego
=rodkami
owadobójczymi,
przeciwgrzybiczymi,
przeciwple=niowymi oraz przeciwogniowymi,
- przemurowanie
ponad
dachem
istniej#cych
kominów, uzupe nienie kominów wentylacyjnych
w przestrzeni strychowej z wyprowadzeniem ponad
po a> dachu,
- zamontowanie folii wysokoparoprzepuszczalnej
wst pnego krycia pod pokrycie dachówk#,
- wykonanie pokrycia dachu blachodachówk# kolor
czerwony, ceglasty, po ysk,
- zamontowanie wy azów,
- wykonanie obróbek blacharskich z blachy stalowej
ocynkowanej, powlekanej w kolorze czerwonym,
ceglastym przy kominach, w koszach, pasów
nadrynnowych i czapek kominowych,
- wykonanie i monta! rynien i rur spustowych z blachy
ocynkowanej, powlekanej w kolorze czerwonym
ceglastym,
- roboty towarzysz#ce (m.in.: demonta! instalacji
odgromowej, przemurowanie uszkodzonych kominów, wymiana, uzupe nienie i wykonanie tynków
cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad
po aci# dachu, malowanie tynków kominów, wykonanie nowej instalacji odgromowej itp.).
Tablica informacyjna
W =rod , 26 maja br. na wysepce przystankowej
w centrum Opatówka zosta a ustawiona tablica
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informacyjno-reklamowa. Znalaz a na niej miejsce mapa
gminy i mapka sytuacyjna Opatówka oraz kilka
kolorowych zdj > z ró!nych ciekawych zak#tków naszej
gminy. Wykonanie tej tablicy mo!liwe by o tylko dzi ki
przedsi biorcom z naszej gminy - i nie tylko - bowiem to
oni, w zamian za umieszczenie reklam sfinansowali jej
powstanie i ustawienie. Wszystkim, którzy zdecydowali
si na t form reklamy, a przez to przyczynili si
bezpo=rednio do promocji gminy Opatówek serdecznie
dzi kujemy.
Remonty dróg
Miesi#c maj to dni o nieprzychylnej pogodzie liczne ulewne deszcze sprawi y konieczno=> zwi kszenia nak adów na bie!#ce utrzymanie dróg, chodników. Na bie!#co wykonywane by y liczne naprawy,
w najbli!szym czasie pracami remontowymi obejmiemy
kolejne odcinki.
Dzi kujemy wszystkim - szczególnie stra!akom - za
pomoc w walce z !ywio em i usuwaniu jego skutków.
***************************************

WNIOSKI
O POMOC FINANSOW DLA GMINY
Kwiecie2 i maj tego roku to kolejne miesi#ce
przygotowa2 do nowych zada2 inwestycyjnych i remontów planowanych do zrealizowania w gminie Opatówek.
W tym czasie przygotowane i z o!one zosta y kolejne
wnioski o dofinansowanie nast puj#cych zada2 ze
Króde zewn trznych:
Projekt "DaH Szans4 M odym"

Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk#
w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego
www.efs.gov.pl
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 O<rodek Pomocy Spo ecznej w Opatówku realizuje
projekt pn. "DaH Szans4 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

Projekt "Byj zdrowo i sportowo"
W maju br. kontynuujemy realizacj projektu
konkursowego "Ayj zdrowo i sportowo", na realizacj
którego pozyskano =rodki finansowe w wysoko=ci
49 814,00 z z Europejskiego Funduszu Spo ecznego
w ramach programu Operacyjnego Kapita Ludzki.
G ównym celem projektu jest integracja poprzez
zagospodarowanie czasu wolnego i organizacj zaj >
sportowych dzieci i m odzie!y z gminy Opatówek.
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50 uczestników projektu (15 dziewcz#t i 35 ch opców)
uczestniczy w warsztatach sportowo - rekreacyjnych
w zakresie nauki gry w tenisa sto owego. Jest to
m odzie! ucz#ca si - nieaktywna zawodowo w wieku
15 - 25 lat. W ramach projektu przewidziane s# równie!
grupowe spotkania z pedagogiem, których celem jest
wyuczenie lepszego radzenia sobie ze stresem
i przykrymi sytuacjami, poznanie swoich mocnych
i s abych stron. Zaj cia w ramach projektu odbywaj# si
w salach OSP Opatówek, Che mce, T okinia Wielka,
Rajsko, Cienia Druga i Micha ów Drugi. W ramach
projektu zostan# zakupione sto y do gry w tenisa
sto owego wraz z wyposa!eniem.
Ca o=> realizacji projektu zostanie zako2czona
Integracyjnym Gminnym Turniejem w Tenisie Sto owym,
który odb dzie si w Opatówku. W turnieju b d# mogli
wzi#> udzia nie tylko uczestnicy projektu, ale te! ch tna
m odzie! z terenu ca ej gminy.
W trakcie realizacji projektu zamierzono
realizacj takich celów jak: podniesienie przynale!no=ci
do lokalnego =rodowiska spo ecznego, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i m odzie!y z wykwalifikowan#
kadr#, organizowanie zaj > rozwijaj#cych zainteresowania i zdolno=ci w zakresie gry w tenisa sto owego,
wzmocnienie warto=ci i zaufania we w asne si y,
zwi kszenie zdolno=ci komunikacyjnych dzieci i m odzie!y, podniesienie samooceny uczestników projektu,
wykorzystanie ich silnych stron i potencja u, zwi kszenie
poziomu wiedzy w zakresie tenisa sto owego,
zainteresowanie aktywno=ci# sportow# i spo eczn#,
rozwijanie umiej tno=ci intrapsychicznych i sposobu
radzenia sobie z takimi uczuciami jak: z o=>, agresja,
w=ciek o=>, zdenerwowanie.
Odnowienie i rekonstrukcja mostku *elaznego
w parku dworskim w Opatówku
Gmina Opatówek wyst#pi a do Urz du
Marsza kowskiego w Poznaniu z wnioskiem o dofinansowanie prac polegaj#cych na odnowieniu mostku
!elaznego w parku w Opatówku wraz z rekonstrukcj#
por czy. Dobra le!#ce wokó Opatówka wraz z zabytkowym dworskim parkiem nale!a y do gen. Józefa
Zaj#czka. Mostek jest elementem za o!enia parkowego
w stylu angielskim. Powsta w 1824 roku jako k adka dla
pieszych przez sztuczn# fos , która wcze=niej od strony
po udniowej otacza a dawny pa ac. Celem prac jest
ochrona zabytku przed zniszczeniem i korozj# oraz
rekonstrukcja w jego pierwotnym wygl#dzie (rekonstrukcja !elaznych, ozdobnych por czy). B dzie to
pierwszy etap rewitalizacji dawnego za o!enia parkowego w stylu angielskim. Kwota pozyskana to 20 000 z .
Rewaloryzacja parku w Opatówku
W najbli!szym czasie przewidziane jest
wykonanie pierwszych prac zwi#zanych z rewaloryzacj#
zabytkowego parku w Opatówku na kwot 20 000 z .
Projekt przewiduje wykonanie m.in. nast puj#cych prac:
- inwentaryzacj dendrologiczn# drzewostanu z naniesieniem na mapie i opisem stanu sanitarnego
- wykonanie projektu szaty ro=linnej obejmuj#cej
nasadzenia drzew, krzewów ozdobnych oraz ro=lin
runa parkowego
- opracowanie uk adu alejek parkowych
- wykonanie kosztorysu
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-

opracowanie rysu historycznego z wytycznymi konserwatorskimi
sporz#dzenie dokumentacji fotograficznej.

O<wietlenie drogowe
W ostatnich dniach z o!ony zosta wniosek na
budow
linii o=wietlenia drogowego w m. Sza e
ul. Wi=niowa, Jagodowa, Zielona. W konsekwencji
nast#pi poprawa bezpiecze2stwa ruchu, zw aszcza
pieszego, oraz stanu estetyki przestrzeni. Zak adamy, !e
o=wietlenie zapewni dobr# widoczno=> dla ruchu
pojazdów oraz zwi kszy bezpiecze2stwo ich i innych
uzytkowników ruchu. Kwota projektu 94 240,94 z , kwota
dofinansowania 57 935,00 z .
Odnowienie bramy pa acowej
W
maju
z o!ony
zosta
wniosek
na
dofinansowanie prac zwi#zanych z odnowieniem bramy
g ównej dawnego Zespo u Pa acowego w Opatówku.
Celem projektu jest odrestaurowanie i pe na
konserwacja techniczna istniej#cej bramy g ównej.
Projekt zak ada pe n# konserwacj
techniczn#
i estetyczn# obiektu. Z uwagi na brak dokumentacji
archiwalnej nie b d# rekonstruowane wrota bramy.
Elementy wykonane z !elaza oraz odlewy !eliwne po
usuni ciu pow ok oraz korozji zostan# pokryte farb#
ochronn# w kolorystyce zbli!onej do obecnej. Bia y kolor
aplikacji !eliwnych zast#piony zostanie kolorem z otym.
Kwota projektu 26 428,00 z , kwota dofinansowania
18 499,60 z
Oznakowanie gminy Opatówek
Równie! w ostatnim okresie (maj) zosta z o!ony
wniosek na wykonanie oznakowania miejscowo=ci na
terenie gminy Opatówek. Projekt ma na celu popraw
oznakowania ulic miejscowo=ci na terenie Opatówka,
Zdun, T okini Ko=cielnej i Sza ego. Realizacja
powy!szego zadania przyczyni si do u atwienia !ycia
codziennego mieszka2ców, poprawy estetki wsi i podniesienia standardu !ycia mieszka2ców oraz zach ci
liczniejszych turystów do odpoczynku. U atwi to
znajdowanie w a=ciwego adresu i dojazdu, co jest
szczególnie niezb dne w przypadku s u!b publicznych,
np. konieczno=ci udzielenia szybkiej pomocy przez
pogotowie ratunkowe i stra! po!arn#. Rzucaj#ce si w
oczy tablice b d# doskonale spe nia y rol informatorów
dla osób z poza miejscowo=ci. Kwota projektu
42 748,80 z , kwota dofinansowania 24 528,00 z .
Szkolenia i wspó praca
Gminny O=rodek Kultury w Opatówku poprzez
Stowarzyszenie LGD 7 "Kraina Nocy i Dni" z o!y
wniosek o dofinansowanie ze =rodków unijnych
dzia ania ph. "Szkolenie i wymiana do=wiadcze2
gospody2 wiejskich". Celem z o!enia wniosku jest
pozyskanie =rodków na dzia ania kó gospody2
wiejskich, które to dzia ania promowa> b d# region,
tradycje, walory kulturowe i historyczne. Kwota projektu
18 431 z , kwota dofinansowania 12 900 z .
Kolejny wniosek o pozyskanie =rodków z zewn#trz
z o!ony zosta na dofinansowanie zakupu strojów
ludowych dla zespo u =piewaczego "Opatowianie".
Jednocze=nie z pozyskanych =rodków wydany zostanie
folder promuj#cy nasz region oraz widokówki promuj#ce
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zespó "Opatowianie". Kwota projektu 9 294 z , kwota
dofinansowania 6 490 z .
Projekty unijne biblioteki
W ramach unijnego Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Gminna
Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku
zg osi a za po=rednictwem Lokalnej Grupy Dzia ania
"LGD-7 Kraina Nocy i Dni" wnioski o przyznanie pomocy
finansowej na realizacj 2 projektów.
Jeden z projektów pt. "Wymiana posadzki w zabytkowej
bramie wej=ciowej Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Braci Gillerów w Opatówku" zak ada wymian
zniszczonej cementowej posadzki na posadzk z kostki
granitowej w bramie, przez któr# przechodz# wszyscy
u!ytkownicy biblioteki. Nierówna, pe na dziur posadzka
szpeci pi kn# bram , któr# mo!na by oby wykorzysta>
na dzia alno=> wystawow# biblioteki. Kwota projektu
14 805,99 z , kwota dofinansowania 8 500 z .
Drugi projekt p.t. "W kr gu "Miasteczka Ró!y
Wiatrów" przewiduje przybli!enie mieszka2com gminy
jej bogatej historii i teraKniejszo=ci poprzez organizacj
wycieczek rowerowych po gminie i wydanie popularnego
wydawnictwa informacyjnego p.t. "W kr gu "Miasteczka
Ró!y Wiatrów" pokazuj#cego histori gminy Opatówek,
jej dzie2 dzisiejszy oraz poszczególne miejscowo=ci
gminy. Wydawnictwo takie jest poszukiwane przez
m odzie!, mi o=ników Opatówka oraz regionalistów.
B dzie s u!y o tak!e jako informacja dla go=ci
odwiedzaj#cych Opatówek, a dzi ki t umaczeniom na
j zyki obce równie! dla go=ci z zagranicy. Kwota
projektu 18 054,34 z , kwota dofinansowania 10 900 z .
***************************************

WIOSENNE TARGI
"PAMI TAJCIE O OGRODACH..."

Szkó im. Stanis awa Miko ajczyka w Opatówku. Na targi
przybyli parlamentarzy=ci, przedstawiciele urz du
marsza kowskiego, w adze powiatu, gminy Opatówek
oraz radni.
Oko o 150 wystawców z ca ego kraju
zaprezentowa o swoj# ofert
z bran!y rolniczej
i ogrodniczej na dwudniowych targach. Swoje stoisko
wystawi y tak!e szko y ogrodnicze z Holandii, które stale
wspó pracuj# ze szko # w Opatówku. Równocze=nie
z targami odby y si Dni Otwartych Drzwi Szko y, Rajd
Ogrodnika, seminaria naukowe, prezentacje gmin
powiatu kaliskiego.

Swoje promocyjne stoisko wystawi powiat
kaliski i gmina Opatówek. Najwi kszym powodzeniem
cieszy y si
sadzonki kwiatów do ogródków,
balkonowych skrzynek, wszelkiego rodzaju iglaki
i drzewka ozdobne, drzewka i krzewy owocowe,
wyposa!enie oczek wodnych, ro=liny pokojowe, a tak!e
meble, altany, wyposa!enie rekreacyjne i ozdoby do
naszych ogrodów. Dope nieniem oferty by y stoiska
handlowców wystawiaj#cych kosiarki, pi y, narz dzia
ogrodnicze, i nawozy.
Dzieci oblega y stragany z zabawkami
i s odyczami, dla zg odnia ych i spragnionych ustawiono
stoiska gastronomiczne, gdzie szybko i smacznie mo!na
by o si posili>. Powodzeniem cieszy a si zorganizowana przez uczniów loteria fantowa, z której dochód
zasili konto szko y. Nagrody w loterii ufundowali sami
wystawcy i organizatorzy.
Honorowy patronat na targami obj# Starosta
Kaliski Krzysztof Nosal i to on w towarzystwie Wójta
Gminy Opatówek Sebastiana Ward ckiego oraz dyrektora Marka Janiaka nagradza laureatów konkursów
towarzysz#cych targom.

W dniach 24 i 25 kwietnia na terenach Zespo u
Szkó im. St. Miko ajczyka w Opatówku, odby y si
kolejne, XIII Wiosenne Targi Ogrodniczo - Rolnicze
i Dzia kowe "Pami tajcie o Ogrodach...". Tradycyjnie
organizatorami targów byli: Zespó Szkó im. St.
Miko ajczyka w Opatówku, Starostwo Powiatowe
w Kaliszu oraz Urz#d Gminy w Opatówku.
Otwarcia targów dokona wicestarosta kaliski
Andrzej Dolny oraz Marek Janiak, dyrektor Zespo u
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Tegoroczny konkurs na najciekawsz# aran!acj
stoiska targowego wygra a firma SAMI Sp. z o.o.
Hurtownia Ogrodniczo - Rolnicza. Drug# nagrod w tej
kategorii zdoby Andrzej Bergandy - firma "Meble-OgródDom". Trzecia nagroda przyznana zosta a firmie "DrogBruk" - A. P. Szczerek.
Wyró!nienia w tej kategorii przyznano:
- PPH RECO - Remigiusz KaKmierczak
- CLUSIUS COLLEGE - zaprzyjaKniona szko a
z Holandii
- PROB - MET P.H.U.N.iT. - Mieczys aw Krzywda
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Konkurs na najlepszy produkt targowy wygrali:
1. HULAK - Zak ad Us ug Metalowych Kowalstwo
Artystyczne, nagroda za zestaw kuty r cznie stó
z blatem ozdobnym + krzes a
2. P.P.H.U. "MOSKIT" - Marek Strzy!, nagroda za
rozrzutnik obornika "Moskit 3"
3. Ogrodnictwo Jaros aw Pawlicki, nagroda za sosny
i ja owce szczepione na pniu o wysoko=ci 90 cm

!ycia. Aktorzy w przyst pny, zrozumia y sposób
przekazali dzieciom wiedz zwi#zan# z zanieczyszczeniem =rodowiska i segregowaniem =mieci. Dla
odpr !enia aktorzy zaprosili dzieci do fizycznego
wysi ku, a by y to: walki zapa=ników sumo, wy=cig

Wyró!nienia:
- "Mój balkon" - Gospodarstwo Ogrodnicze Miros aw
Pychy2ski, wyró!nienie za !ó t# pelargoni "zonale"
- Stowarzyszenie LGD 7 "Kraina Nocy i Dni" wyró!nienie za !ywno=> ekologiczn#
- WAT - Teliga Karol - wyró!nienie za automatyczny
system ci#g ego oczyszczania kot ów, oszcz dza
paliwo i ogranicza emisj zanieczyszcze2.
***************************************

POWIATOWO - GMINNY
PIKNIK RODZINNY
Majowy weekend sta si tradycyjnie miejscem
rodzinnej zabawy. Po raz kolejny ca e rodziny spotka y
si na placu przy Zespole Szkó im. St. Miko ajczyka
w Opatówku. Tegoroczni organizatorzy: Urz#d Gminy
w Opatówku, Starostwo Powiatowe w Kaliszu przy
wspó pracy z Gminnym O=rodkiem Kultury, opatóweckim Ko em Gospody2 Wiejskich, Ochotnicz# Stra!#
Po!arn# w Opatówku i Zespo em Szkó im. St.
Miko ajczyka w Opatówku w ramach promowania
rodziny i rodzinnego sp dzania czasu na =wie!ym
powietrzu,
zaplanowali
wspania #
zabaw
dla
wszystkich - m odszych, starszych i najm odszych
mieszka2ców powiatu.

Komandorami pikniku byli: Sekretarz Gminy
Opatówek Krzysztof Dziedzic oraz Artur Kijewski
dyrektor Wydzia u O=wiaty i Rozwoju Powiatu. W tym
roku patronat nad piknikiem obj li: Wójt Gminy
Opatówek Sebastian Ward cki oraz Starosta Kaliski
Krzysztof Nosal, nadaj#c majówce rang I Powiatowo Gminnego Pikniku Rodzinnego.
Dzieci zachwyci y si
spektaklem Zespo u
Teatralnego "Grupa T" z Torunia, w którym aktorzy
aktywnie w #czyli widzów w akcj i przygody bajkowych
bohaterów, poruszaj#c przy tym problem ekologii,
ochrony zwierz#t i dzikiej przyrody oraz zdrowego stylu
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"syjamskie trojaczki" i wy=cig do czarodziejskiego kufra,
z którego wyczarowa> mo!na by o fantazyjne
przebrania. Z my=l# o dzieciach w ró!nym wieku, na
terenie pikniku rozstawiono najró!niejsze zabawki dmuchane zamki, zje!d!alnie, samochodziki, stragany
z zabawkami i s odyczami. Dzieci mia y mo!liwo=>
usi#=> za kierownic# oraz obejrze> prawdziwy wóz
stra!acki, a tak!e samochód ci !arowy marki Volvo.
St#d na boisku co jaki= czas rozbrzmiewa y sygna y
klaksonów i syren.
Na
scenie
zaprezentowali
si
m odzi
wykonawcy, m.in. finali=ci Mi dzygminnego Festiwalu
Piosenki Dzieci cej i M odzie!owej: Gabrysia Michalak
i Dominik Niklas ze Szko y Podstawowej w Opatówku,
duet Angelika Filipiak i Patryk Olejniczak z Gimnazjum
w Opatówku, Natalia Miko ajczyk z Zespo u Szkó
w Rajsku. Uk ady ta2ca nowoczesnego pokaza y grupy
taneczne z Gminnego O=rodka Kultury - laureaci wielu
konkursów i przegl#dów tanecznych: "CDN Mini", "CDN
Mini 2", "CDN Mix".
Panie z Ko a Gospody2 Wiejskich w Opatówku
przygotowa y dla zg odnia ych stó pe en smako yków,
z których najwi kszym powodzeniem cieszy si chleb
ze smalcem. W trakcie festynu rozstrzygni to i wr czono
nagrody dla najszybszego go bia pocztowego w locie
na dystansie 116 km na trasie Góra - Opatówek
zorganizowanego przez Sekcj Opatówek Polskiego
Zwi#zku Hodowców Go bi Pocztowych. Konkurs
wygra a go bica nale!#ca do Marka Jankowskiego,
a nagrod wr czy Starosta Kaliski Krzysztof Nosal
i Sekretarz Gminy Opatówek Krzysztof Dziedzic.
Dzi ki sponsorom organizatorzy zapewnili
s odycze, napoje i inne upominki dla wszystkich
uczestników gier, zabaw i konkursów. By o te! wspólne
ognisko i pieczenie kie basek, a wieczorem do ta2ca
zagra zespó ICE BAND z Opatówka. Organizatorzy
dzi kuj# serdecznie sponsorom tegorocznego pikniku:
-

Jutrzenka Colian SA
COCA COLA HBC Polska Sp. z o.o.
Kowalstwo Artystyczne "HULAK"
Firma Transportowa "Andrzejak Karol"

***************************************
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POWIATOWE
SPOTKANIE SENIORÓW
12 maja br. w Gminnym O=rodku Kultury
w Opatówku odby o si Powiatowe Spotkanie Seniorów
i Osób Samotnych. Przyjecha o ok. 130 osób, w tym 90
podopiecznych gminnych o=rodków pomocy spo ecznej
z ca ego powiatu oraz sponsorzy, w adze gmin i powiatu,
cz onkowie Stowarzyszenia Ludzi Dobrej Woli Ziemi
Kaliskiej.

Go=ci powita starosta kaliski Krzysztof Nosal
oraz gospodarz gminy Opatówek wójt Sebastian
Ward cki. Ka!dy z podopiecznych otrzyma paczki
!ywno=ciowe, w których by y m.in. cukier, makarony,
kasza, mleko, konserwy. Jest to !ywno=> unijna
pozyskana przez Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli
Ziemi Kaliskiej dzi ki wspó pracy z Bankiem Aywno=ci
w Koninie. Artyku y te - z !ywno=ci unijnej - b d#
sukcesywnie trafia> do podopiecznych o=rodków
pomocy w powiecie kaliskim.
Przy wspólnych rozmowach i skromnym posi ku
przygotowanym przez panie z Ko a Gospody2 Wiejskich
w Opatówku, seniorzy obejrzeli program artystyczny
przygotowany przez opatóweck# grup taneczn# "CDN
Mix". W piosenkach zaprezentowa a si
Gabriela
Michalak - finalistka Festiwalu Piosenki Dzieci cej
i M odzie!owej, a tak!e Angelika Filipiak i Patryk
Olejniczak z Gimnazjum w Opatówku. Panie: Daniela
Mi= i Maria Pawelec, zaprezentowa y krótki spektakl
pt. "Przemin y m ode lata".
Organizatorem
spotkania by o Starostwo
Powiatowe w Kaliszu, Gmina Opatówek, Gminny
O=rodek Kultury w Opatówku i Stowarzyszenie Ludzi
Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej.
***************************************

DZIE STRA AKA
Kilkuset stra!aków z powiatu kaliskiego spotka o
si 2 maja w KoKminku na Powiatowym Ewi cie
Stra!aka.
Delegacja stra!y po!arnych z gminy Opatówek
pojecha a w niedziel , 2 maja br. do KoKminka, by
w towarzystwie przedstawicieli druhów stra!aków
z ca ego powiatu kaliskiego uczci> dzie2 =w. Floriana,
patrona stra!y. Obchody powiatowego dnia stra!aka
00
rozpocz y si o godzinie 13 przemarszem uczestników
w mundurach i pocztów sztandarowych. Do KoKminka
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przyby o kilkuset stra!aków z powiatu kaliskiego oraz
delegacja z Niemiec.
Dowódc# niedzielnej uroczysto=ci by druh
Dariusz Pietrzak. Po mszy =wi tej odby o si
przegrupowanie pododdzia ów i wci#gni cie flagi
pa2stwowej na maszt. Wójt Gminy KoKminek Andrzej
Miklas oficjalnie otworzy uroczysto=ci, a referat
okoliczno=ciowy wyg osi
dh Wac aw Skotowski.
Wiceprezes Zarz#du Oddzia u Wojewódzkiego woj.
Wielkopolskiego Zarz#du OSP RP dh Wac aw
Skotowski poinformowa równie!, !e OSP Pólko z gminy
Aelazków zosta o najlepsz# stra!# 2009 roku na terenie
województwa wielkopolskiego.
Podczas uroczysto=ci, na wniosek Zarz#du
Oddzia u Powiatowego Zwi#zku OSP RP w Kaliszu,
Prezydium Zarz#du G ównego Zwi#zku OSP RP
w Warszawie nada o Z ote Odznaki Zwi#zku, Z ote,
Srebrne i Br#zowe Medale "Za Zas ugi dla Po!arnictwa"
druhom i dzia aczom z terenu powiatu kaliskiego.
Natomiast 9 maja, po raz pierwszy w historii
Oddzia u Wojewódzkiego, Wielkopolski Dzie2 Stra!aka
2010 uroczy=cie obchodzono nie w Poznaniu, lecz
w kompleksie pa acowo-parkowym w Go uchowie.
Obecna tam by a tak!e delegacja z gminy Opatówek.
Podczas uroczysto=ci przyznano 121 odznak,
medali i awansów. Mi o nam przekaza>, !e dh Mariusz
Ma oburski z OSP w Opatówku otrzyma nominacj do

tytu u "Wielkopolski Stra!ak Roku 2009". Odby o si
równie! uroczyste przekazanie pi ciu Ochotniczym
Stra!om Po!arnym ci !kich samochodów ratowniczoga=niczych, wspó finansowanych przez Uni Europejsk#
oraz =rodki samorz#dów gminnych.
***************************************

SPOTKANIE PO LATACH
"Ludzie, ludzie jak ten czas leci
to nie do wiary wprost.
Tak niedawno jeszcze dzieci,
a ju! si srebrzy w os."
(pios. Jerzy Po(omski)
Ta refleksja towarzyszy a by ym uczennicom
i uczniom Szko y Podstawowej w Opatówku, którzy
uko2czyli 7 klas w 1962 roku. Spotkanie "Po latach"
mia o miejsce w Gminnym O=rodku Kultury. W dawnym
kinie "Jutrzenka", z którym biesiaduj#cy maj# najwi cej
wspomnie2 i chwil do zadumy. Mo!na by zada> sobie
pytanie: po co to? Odpowiedzi mog# by> ró!ne. Jedno
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jest pewne i wszyscy byli zgodni co do tego, !e takie
spotkanie powinno si odby>, bowiem od wielu lat
w luKnych rozmowach i przypadkowych spotkaniach
wola ta by a okazywana.

Od lewej, w pierwszym rz dzie od góry stoj#:
W odzimierz Sowa, Romuald Drobnik, Henryk B#czak,
Ryszard Grzesiak, Wojciech Ewi#tczak, Ryszard
Ku=mierczak.
W drugim rz dzie od góry stoj#:
Wojciech Frankiewicz, Jerzy Muszalski, Hubert Kwinta,
Ryszard Pogorzelec, Andrzej Michalski, Kazimierz
Napad ek, Zygmunt Napad ek, Lucyna Pogorzelec,
Henryk Szymczak.
W trzecim rz dzie od góry stoj#:
Jadwiga Kowalkiewicz, Maria Aurawska, Sabina B#czak,
Zenobia Adamkiewicz, Stefania Salamon, Zofia
Aurawska, Jerzy Cichy, Jadwiga Mazurkiewicz, Krystyna
Dziedzic, Anna Kopytko, Maria Mularczyk, Jadwiga
Stolarczyk, Eugenia Kliber, Julia Matysiak, Eugenia
Sowa.
W czwartym rz dzie od góry siedz#:
Teresa Naszy2ska, Maria Rogozi2ska, El!bieta
Ró!a2ska, - p. Teresa Ja=kiewicz, p. Zdzis aw
B#kowski, p. Irena Ro!nowska, p. Krystyna AntczakJanina Banasiak, Maria Górczy2ska.
W pi#tym rz dzie od góry:
Gra!yna Imirowicz, Stefania Lindner, Danuta Nurek,
Krystyna Stolarczyk, Wies awa Takomiak, Maria
Pogorzelec, Tadeusz Tomaszewski oraz Jerzy
Olejniczak.
Siódm# klas
z naszego rocznika (1948)
uko2czy o 111 osób. Nasz rocznik by liczny. Wg list
ewidencyjnych "Dzienników lekcyjnych" do klasy "A"
ucz szcza o 40, do klasy "B" ucz szcza o 32 i do klasy
"C" 39 uczennic i uczniów. W spotkaniu wzi o udzia 43
absolwentów i 4 nauczycieli. W=ród nauczycieli Pani
Teresa Ja=kiewicz i Pan Zdzis aw B#kowski - to
wychowawcy klasy "C". Panie Irena Ro!nowska
i Krystyna Antczak - to najd u!ej ucz#cy nas nauczyciele.
Mi o jest by> w=ród !ywych, ale pami ta> nale!y
o tych co odeszli. Nie by o w=ród nas: wychowawców
klasy "A" - p. Jadwigi Adamczewskiej, p. Wies awy
Sieradzkiej, p. Marii Wiewiórkowskiej, wychowawców
klasy "B" - p. Kazimierza Kowalkiewicza, p. Ireny Kliber,
kole!anek i kolegów z klasy "A": Krysi Jab o2skiej,
Marylki B#k, Wojtka Gieszczy2skiego, Jadzi Lingockiej,
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Wojtka Lazarka, Mirka Nawrota, Gienka Sobieraja,
Kazia Stawieraja, Ali Wange, Mariana Marciniaka, Zdzisi
Olejniczak, kole!anek i kolegów z klasy "B": W adka
Antczaka, Iwonki Gieszczy2skiej, He2ka Hadasia, Janka
Pracowitego, He2ka Paprzyckiego, Gra!ynki Sztrajt,
Stasia Wochlika, kole!anek i kolegów z klasy "C":
Mietka
Milu=kiego,
Stasia
Michalaka,
Wojtka
Pogorzelca, Romka Stefaniaka, Gienka Wojcieszaka,
Basi Dogielskiej. Symboliczn# wi#zank dla wszystkich,
bez wzgl du na jakich cmentarzach spoczywaj#,
z o!yli=my pod krzy!em na =rodku cmentarza
w Opatówku.
To spotkanie to tak!e wyraz, jak zostali=my
wychowani przez rodziców. To ho d dla naszych
nauczycieli, wychowawców, którzy swoj# mozoln# prac#
kszta towali nasze umys y i charaktery. Ko2cz#c 7 klas
mieli=my po 14 lat, dzi= znacznie wi cej. Dla osób
patrz#cych z boku nasze spotkanie "Po latach" mo!e
wydawa> si dziwne, ale nie dla nas. Od!y y dawne
chwile, dawne prze!ycia i wspomnienia. Pog bi y si
wi zi kole!e2skie, których w dzisiejszych czasach jest
mniej, a niekiedy brakuje. Ba, zdecydowano, !e teraz
powinni=my spotyka> si cz =ciej, nawet co rok.
Pechowcem okaza si Stefan Glapa, który nie
dojecha z uwagi na awari samochodu pod Todzi#.
Mimo nawa u obowi#zków tego dnia przyby do nas Wójt
Gminy Sebastian Ward cki. Mi o by o s ysze> z jego
wypowiedzi szacunek dla naszego pokolenia, które
stopniowo schodz#c z firmamentu !ycia zawodowego
nie szcz dzi si dla dobra gminy Opatówek. Obecno=>
wójta na spotkaniu, cho> krótka, to wg nas przekonanie,
!e mamy godnych nast pców w sterowaniu !yciem
spo eczno-gospodarczym naszych mieszka2ców. Mamy
=wiadomo=>, !e cz => naszych kole!anek i kolegów nie
przysz a bo choruj#, a najbardziej cieszy o to, !e
niektórzy cho> schorowani, ale byli.
Dzi kuj#c wszystkim, dzi kuj#c nauczycielom za
udzia w spotkaniu mówimy "Do zobaczenia"!
Organizatorzy:
Andrzej Michalski, Maria Mularczyk, Zenobia Adamkiewicz, Maria
Rogozi>ska, Krystyna Stolarczyk, Zofia Burawska, Jadwiga Plota,
El*bieta Ró*a>ska, Wies awa Kakomiak, Krystyna Szychta.

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

''NIEBIESKA LINIA''
POMAGA OFIAROM PRZEMOCY
Do=wiadczasz przemocy domowej i szukasz
wsparcia w trudnej sytuacji? Jeste= =wiadkiem
rodzinnego dramatu i chcesz pomóc ofiarom? Wystarczy
wybra> numer 801 120 002 (p atny pierwszy impuls), by
skontaktowa> si
z psychologami i prawnikami.
Konsultanci Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" codziennie
pomagaj# w zmianie !ycia ka!demu, kto chce uwolni>
si od przemocy.
"Niebieska Linia" ju! od 15 lat dzia a na zlecenie
Pa2stwowej
Agencji
Rozwi#zywania
Problemów
Alkoholowych. Ka!dy przypadek traktowany jest
indywidualnie - mówi Katarzyna Tukowska, wicedyrektor
Agencji. Z pomocy specjalistów dy!uruj#cych przy
telefonie korzysta ponad 10 tys. osób rocznie.
Konsultanci telefoniczni "Niebieskiej Linii" udzielili do tej
pory 150 tysi cy porad.
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Ayj#c w stanie chronicznego napi cia, l ku
i poni!ania, osoba doznaj#ca przemocy bardzo d ugo
podejmuje decyzj o poszukiwaniu pomocy dla siebie
i dzieci. Zwykle decyduje si na to po ostrej przemocy
skierowanej na ni# sam# lub na dziecko.
Wed ug bada2 co trzeci Polak (36%) przyznaje,
!e przynajmniej raz do=wiadczy którejkolwiek z form
przemocy. Nieco mniej, bo 30% badanych, do=wiadczy o przemocy wi cej ni! raz, natomiast co dziewi#ty
(11%) do=wiadcza jej wielokrotnie (TNS OBOP 2007 r.
na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej).
Bardzo trudno pokona> wstyd i powiedzie>: potrzebuj
pomocy - mówi Wanda Paszkiewicz, psycholog
i szefowa "Niebieskiej Linii". Jeste=my po to, by poda>
r k ludziom, którym zawali si =wiat, pokazujemy, !e
mo!na uwolni> si od przemocy, odzyska> godno=>
i powiedzie> jasno: za przemoc odpowiada ten, kto
krzywdzi, a nie ofiara.

SPOTKANIE PROFILAKTYCZNE
DLA M.ODZIE Y
W dniu 9 kwietnia w Hali Sportowej im. Polskich
Olimpijczyków w Opatówku odby si program dotycz#cy
profilaktyki uzale!nie2 ph. "Bro2 si , nie tra> wiary".
W realizacji programu wzi o udzia 500 osób - uczniowie
gimnazjum w Opatówku, gimnazjum w T okini Wielkiej
oraz uczniowie Zespo u Szkó Ponadgimnazjalnych
w Opatówku wraz z nauczycielami. Zadaniem programu
by
rozwój zainteresowa2 w ró!nych formach
dzia alno=ci, nauka kreowania w a=ciwych stosunków
mi dzyludzkich oraz w a=ciwych postaw !yciowych,
umiej tno=> podejmowania dobrych decyzji i wyborów
moralnych, asertywnego mówienia "nie" oraz pomoc
w budowaniu wiary we w asn# godno=> i warto=>
uczestników programu.

Badanie przeprowadzone przez Pa2stwow#
Agencj
Rozwi#zywania Problemów Alkoholowych
w 2008 roku wykaza o, !e zdecydowana wi kszo=>
(ponad 89%) przypadków zaobserwowanej przemocy
w rodzinie mia a zwi#zek z alkoholem. Pomaganie
ofiarom przemocy to element systemu rozwi#zywania
problemów alkoholowych i rzeczywistego wspierania
rodzin w kryzysie - mówi Katarzyna Tukowska.
Zach camy samorz#dy lokalne do tworzenia w asnych
dzia a2 pomocowych. Gminy tworz# punkty konsultacyjne, o=rodki interwencji kryzysowej i specjalistyczne
o=rodki dla ofiar przemocy. Cz sto pracownicy
"Niebieskiej Linii" wskazuj# dzwoni#cym do nas osobom
w a=nie takie placówki po o!one najbli!ej miejsca
zamieszkania - dodaje Wanda Paszkiewicz.
W kontakcie z osobami do=wiadczaj#cymi
przemocy bardzo wa!ne jest psychologiczne wsparcie.
Nasi psychologowie !yczliwie z Tob# porozmawiaj#
i pomog# ustali> najlepsze mo!liwe dla Ciebie
rozwi#zanie - mówi szefowa "Niebieskiej Linii". Z jakimi
jeszcze problemami zwracaj# si klienci "Niebieskiej
Linii"? Poszukuj# równie! informacji prawnych. Cz sto
z o!onych sytuacji rodzinnych nie da si rozwi#za> bez
uruchomienia procedur, takich jak: alimenty, eksmisja
czy ograniczenie w adzy rodzicielskiej.
W gminie Opatówek ofiary przemocy mog#
zg asza> si do Gminnego O=rodka Pomocy Spo ecznej
w Opatówku przy Placu Wolno=ci 14.
Gminny Koordynator ds. Przeciwdzia ania Przemocy
w rodzinie Bo!ena Kaczmarska starszy pracownik
socjalny, tel. 609-334-655 lub (62) 76-18-425 (wew. 24).
Wa!ne Telefony:
1. Katarzyna
Tukowska,
Zast pca
Dyrektora
Pa2stwowej Agencji Rozwi#zywania Problemów
Alkoholowych - tel. (22) 532-03-20
2. Wanda Paszkiewicz, Kierownik Ogólnopolskiego
Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
"Niebieska Linia" - tel. (22) 666-10-36
3. W gminie Opatówek Przewodnicz#ca Gminnej
Komisji Rozwi#zywania Problemów Alkoholowych Ma gorzata Rektor specjalista pracy socjalnej, tel.
(62) 76-18-425 (wew. 21).
***************************************
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M odzie! z du!ym zainteresowaniem s ucha a
s ów Piotra Lubertowicza. Artysta =wiadom wielu
niebezpiecze2stw i pokus czyhaj#cych na m odzie!,
zawar g bokie przes anie p yn#ce z jego twórczo=ci.
Jego wyst p to spójne dzie o traktuj#ce o narkomanii,
alkoholizmie, przemocy, po=cigu za pieni#dzem, stresie,
samotno=ci i niezaradno=ci !yciowej. Podczas spotkania
Piotr Lubertowicz mówi i =piewa o tym, jak na óg
niszczy - co dla niego jest najcenniejsze - rodzin ,
prac , warto=ci duchowe. Wszystkie te wiadomo=ci
powi#zane zosta y z do=wiadczeniami z okresu
dzieci2stwa, dorastania i pracy twórczej na scenie.
Opowie=ci o doznaniach w !yciu, przeplatane by y
rockowymi kompozycjami. W wyst pie wspó uczestniczy Tomasz Dzie2 - artysta i przyjaciel Piotra
Lubertowicza. Uczestnicy programu wzi li udzia
w wielkim prze!yciu duchowym, o g bokim pod o!u
moralnym i etycznym.
***************************************

WYDARZENIA SPORTOWE
Wy<cig kolarski
W dniach 22-25 kwietnia br. na terenie
województw wielkopolskiego i ódzkiego odby si
Jubileuszowy XXV Ogólnopolski Wy=cig Szlakiem
Bursztynowym HELLENA TOUR 2010. Wy=cig
rozpocz# si w czwartek, 22 kwietnia w Zgierzu. Trasa
tegorocznego wy=cigu wiod a m.in. przez: Podd bice,
Opatówek, Kalisz i Stawiszyn.
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dzie!y". Organizacja sportowych zaj > pozalekcyjnych
kszta tuje po!#dane postawy !yciowe zgodne z ide# fair
play, kreuje w a=ciwe postawy uczestników imprez
masowych, promuje zdrowy styl !ycia i od!ywiania oraz
hamuje negatywne tendencje w rozwoju biologicznym
dzieci i m odzie!y. Do turnieju eliminacyjnego zg osi y
si cztery zespo y: Zespó Szkó w Rajsku, Zespó Szkó
w Che mcach, Zespó Szkó w T okini Wielkiej i Szko a
Podstawowa w Opatówku. Zawody by y rozgrywane
systemem ka!dy z ka!dym, czas gry 2 x 10 minut + 5
minutowa przerwa. Mecze toczy y si w szybkim tempie
i obfitowa y w ciekawe zagrania, w których mogli=my
zobaczy> pi kne bramki w wykonaniu m odych pi karzy.

24 kwietnia br. kolarze pojechali w drugim etapie
XXV Wy=cigu Kolarskiego Szlakiem Bursztynowym
30
Hellena Tour 2010. Dok adnie o 9 , spod siedziby firmy
Hellena w Opatówku wyruszy pierwszy zawodnik
w jeKdzie indywidualnej na czas. Trasa jego przejazdu
wiod a z Opatówka przez Trojanów, Che mce, Porwity
i z powrotem do Opatówka. T#cznie ka!dy z zawodników
mia do pokonania na tym etapie oko o 15 kilometrów.
Najszybciej dystans ten pokona Wojciech Zió kowski
z DHL Author, a zawodnik KTK Kalisz Piotr Kasperkiewicz uzyska czwarty czas. Na trasie jecha tak!e
Tomasz Lisowicz, kaliszanin, obecnie reprezentuj#cy
CCC Polsat Polkowice. Uzyska on drugi czas tego
odcinka. Dziewi#t# lokat wywalczy Kornel Sójka z KTK
Kalisz.
25 kwietnia trasa wy=cigu przebiega a przez
00
T okini Ko=cieln#, gdzie ok. godz. 14 przy sklepie GS
rozegrana zosta a lotna premia o nagrod Wójta Gminy
Opatówek. Tego samego dnia, na czwartym etapie
dodatkowo rozegrany zosta tak!e wy=cig w kategorii
!aków i m odzików.
Turniej pi karski "Orlik Cup 2010"
W s oneczny poniedzia ek 26 kwietnia o godzinie
00
9 zosta rozegrany turniej pi karski "Wielkopolski Orlik
Cup 2010". W ka!dej gminie zosta a przeprowadzona
1 runda eliminacyjna, dla uczniów ucz szczaj#cych do
szkó podstawowych z rocznika 1997 i m odszych.

Celem turnieju jest propagowanie pi ki no!nej
i wy onienie najzdolniejszych pi karzy, zapewnienie
synergii z programami rz#dowymi: "Moje Boisko - Orlik
2012", "Animator - Orlik 2012" oraz "Przeciwdzia ania
poprzez sport agresji i patologii w=ród dzieci i m o-
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Wyniki turnieju:
1. Szko a Podstawowa w Opatówku - 9
2. Zespó Szkó w Rajsku - 6
3. Zespó Szkó w T okini Wielkiej - 3
4. Zespó Szkó w Che mcach - 0
Nagrody indywidualne:
Najlepszy strzelec: Kamil Ewierek, 9 bramek,
SP Opatówek
Najlepszy bramkarz: Jakub Strza ka, ZS Rajsko

Urz#d Gminy zapewni odpowiednie warunki,
aby turniej odby si na dobrym poziomie organizacyjnym, dla wszystkich zawodników by y napoje oraz
s odycze. Statuetki i pami#tkowe dyplomy wr cza
Krzysztof Dziedzic Sekretarz Gminy Opatówek.
Organizatorem "Wielkopolski Orlik Cup 2010" jest
Szkolny Zwi#zek Sportowy WIELKOPOLSKA. W rundzie
eliminacyjnej organizatorami turnieju by Urz#d Gminy
w Opatówku oraz Rafa St pie2 pe ni#cy funkcj
Animatora Orlik 2012.
Fina powiatowy na rolce kolarskiej
W niedziel 30 maja w Jarantowie (gmina
Blizanów) odby si powiatowy festyn sportowo rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka z udzia em dzieci ze
szkó powiatu kaliskiego. W programie imprezy
uwzgl dniono m.in. fina II Sprawdzianu Kolarskiego
o Puchar Starosty Kaliskiego. Przypomnijmy, !e od
grudnia 2009 r. do ko2ca kwietnia br. w ka!dej gminie
odby si I etap sprawdzianu - Mistrzostwa Gmin na
rolce kolarskiej, w których uczestniczy o 430 dziewcz#t
i ch opców z klas IV i V powiatu kaliskiego.
Zawody fina owe - jazda indywidualna na czas odby a si na dystansie 1 kilometra z nawrotem
w warunkach zamkni tego ruchu drogowego na drodze
Jarantów - Kolonia Jarantów. Zawodnicy startowali
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w odst pach czasowych 1 minuty w odwrotnej kolejno=ci
do zaj tego miejsca w rankingu powiatu na rolce
kolarskiej. Najlepsi otrzymali puchary i dyplomy Starosty
Kaliskiego. Gmin Opatówek w finale reprezentowali:
Ewa Sobczak - SP T okinia Wielka, Daria Eniegula SP Opatówek, Monika Rajca - SP Opatówek, Kinga
W odarz Micha ów II - SP Marchwacz, Aleksandra
Michalak - SP Opatówek, Micha Knop - SP Opatówek,
Bart omiej Klepanda - SP Opatówek, Mateusz Trzecia SP Opatówek.

uczestników (4 doros ych, 12 ze szkó ponadpodstawowych i 30 ze szkó podstawowych) z Brzezin,
Cekowa, Czajkowa, Godziesz, Iwanowic, Jankowa,
Jastrz bnik, Kosmowa, Krowicy, Kuczowoli, Niemieckiej
Wsi, Gostyni, Marchwacza, Micha owa, Opatówka,
Paw ówka, Pietrzykowa, Piotrowa, Pokl kowa, Porwit,
Po=rednika, Przedzenia, Stawiszyna, Szadykierza
i Szczytnik. Uczestnicy przys ali na konkurs #cznie 223
fotografie.

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

STYPENDIA
DLA NAJZDOLNIEJSZYCH
Wojewódzki Urz#d Pracy w Poznaniu na
pocz#tku br. og osi nabór wniosków o przyznanie
stypendiów dla uczniów szkó gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach projektu p.t. "Wielkopolski
program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych", wspó finansowanego ze =rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego, Poddzia anie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla
uczniów szczególnie uzdolnionych. Projekt ten realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapita
Ludzki. Komisja, kieruj#c si og oszonymi w konkursie
kryteriami, oceni a #cznie 518 wniosków o przyznanie
stypendium, co pozwoli o na wy onienie 500 stypendystów z terenu ca ego województwa wielkopolskiego.
Równie! osi#gni cia uczniów ze szkó na terenie naszej
gminy znalaz y uznanie i 18 uczniów szkó otrzyma o
stypendia. Serdecznie gratulujemy i !yczymy dalszych
sukcesów, a oto oni:
1. Katarzyna Zabawa - Zespó Szkó w Rajsku
2. Katarzyna Jach - Gimnazjum w T okini Wielkiej
3. Klaudia Bach - Gimnazjum w T okini Wielkiej
4. Sara Olejniczak - Gimnazjum w T okini Wielkiej
5. Piotr Antoszczyk - Gimnazjum w Rajsku
6. Agnieszka Pietrzak - Gimnazjum w T okini Wielkiej
7. Waldemar Gaczy2ski - Gimnazjum w Rajsku
8. Konrad Michalak - Gimnazjum im. Agatona i Stefana
Gillerów w Opatówku
9. Mateusz Janik - Gimnazjum w Rajsku
10. Sylwia Marczak - Gimnazjum im. Agatona i Stefana
Gillerów w Opatówku
11. Micha Klepanda - Gimnazjum w T okini Wielkiej
12. Karolina Majewska - Gimnazjum w T okini Wielkiej
13. Aleksandra Kajdanek - Gimnazjum im. Agatona
i Stefana Gillerów w Opatówku
14. Kacper Zieli2ski - Gimnazjum im. Agatona i Stefana
Gillerów w Opatówku
15. Szymon J drzejak - Gimnazjum im. Agatona
i Stefana Gillerów w Opatówku
16. Piotr Kasprzak - Gimnazjum w Opatówku
17. Micha Pawlak - Gimnazjum w T okini Wielkiej
18. Dominik Wosiek - Gimnazjum w Rajsku
***************************************

WIADOMO/CI BIBLIOTECZNE
Podsumowanie konkursu fotograficznego
W dniu 9 kwietnia br. w Gminnej Bibliotece
Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku odby o si
podsumowanie konkursu fotograficznego ph. "Ziemia
Kaliska w zimowej szacie". W konkursie wzi o udzia 46
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Komisja Konkursowa w sk adzie: Mariusz
Kuleczko, Helena Filipiak, Ma gorzata Judasz i Jadwiga
Milu=ka-Stasiak postanowi a przyzna> nast puj#ce
nagrody:
- w kategorii "Doro=li, studenci" nagrod otrzyma a
Eliza Pastusiak z Godziesz Wielkich. Dodatkow#
nagrod# by o wydanie 2 widokówek na podstawie
wykonanych przez ni# zdj >.
- w kategorii "Uczniowie szkó ponadpodstawowych"
nagrody otrzymali: Micha Spycha a z Ko=cian,
Patrycja Wito2ska z Brzezin i Eliza Zieli2ska
z Jankowa.
- w kategorii "Uczniowie starszych klas szkó
podstawowych" nagrody otrzymali: Anna Ró!a2ska
z Kosmowa, Marlena Spisz z Kuczewoli i Tobiasz
Staszak z Po=rednika.
- wyró!nienie otrzyma Dominik Knop z Porwit.
Dodatkow# nagrod w formie widokówki otrzyma
Adam Nawrocki ze Stawiszyna.
W dniu podsumowania konkursu zosta a otwarta
w korytarzu biblioteki wystawa fotografii konkursowych,
30
któr# mo!na ogl#da> w godzinach pracy biblioteki od 7
00
00
00
do 18 , w soboty od 8 do 13 . Wystawa b dzie
czynna do po owy czerwca.
W bibliotece w Opatówku oraz w Centrum
Informacji Turystycznej w Kaliszu przy ul. Zamkowej
mo!na naby> widokówki wykonane na podstawie
fotografii konkursowej, ufundowane przez Agencj
Reklamow# W47 Mariusza Kuleczki. Widokówki
przedstawiaj# Ko=ció parafialny w Godzieszach, widok
z Borku i ko=ció parafialny w T okini Wielkiej.
Do nabycia s# tak!e widokówki z poprzedniego
konkursu: stawy w Lipce i park w Opatówku. Dochód ze
sprzeda!y widokówek zostanie przeznaczony na zakup
ksi#!ek dla biblioteki.
Jadwiga Milu<ka-Stasiak

Poranki z ksi6*eczk6
Jesieni# 2009 roku w bibliotece im. Braci
Gillerów w Opatówku rozpocz y si zaj cia ph.:
"Poranki z ksi#!eczk#". Spotkania odbywaj# si w ka!dy
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wtorek i z tygodnia na tydzie2 ciesz# si coraz wi ksz#
popularno=ci# w=ród uczestników. A kim s# uczestnicy?
Przychodz#cy wiernie od ponad pó roku sympatycy
zaj >, to dzieci w wieku od 2 do 4 lat, które nie
ucz szczaj# do przedszkola. Zaj cia maj# bardzo
spontaniczny przebieg. Nawet je=li temat jest starannie
przygotowany to dzieci decyduj# o biegu wydarze2.
Wa!ne jest aby nie odczuwa y presji, nie ba y si
i ch tnie bra y udzia w zabawie.
Spotkania trwaj# zwykle od 20 do 30 minut
i zaczynaj# si od wspólnego ogl#dania ksi#!eczek,
które potem s# czytane i omawiane. Dzieci nazywaj#
kolory, kszta ty, przedmioty, ro=liny i zwierz ta, próbuj#
nawet wspólnie liczy>. Czytanie ksi#!eczek zawsze
przeplatane jest zabaw#. Szczególnym powodzeniem
cieszy si wchodzenie na drabin a ostatnio tak!e
"zabawa w chowanego". Dzieci, które przychodz# na
"Poranki z ksi#!eczk#" od jesieni, znakomicie
opanowa y zasady przebywania w bibliotece. Wiedz#, !e
nie nale!y ha asowa>, umiej# same wybra> dla siebie
ksi#!eczki, ze swobod# poruszaj# si po bibliotece.
W ostatnim czasie do sta ych bywalców
do #czaj# nowi uczestnicy. Na zaj cia docieraj# dzieci
nie tylko z Opatówka, ale i z okolicznych wsi. Wszystkim
maluszkom, które ch tnie przychodz# do biblioteki
nawet kiedy pogoda nie sprzyja, nale!y si wielkie
uznanie. Oczywi=cie !adne dziecko nie wzi oby udzia u
w tym przedsi wzi ciu gdyby nie zaanga!owanie
rodziców, bab> i cio>, które wraz ze swymi
podopiecznymi spiesz# do biblioteki w ka!dy wtorek na
30
godzin 10 . Zaj cia wci#! trwaj# - zapraszamy równie!
Twoje Dziecko !

Panie nauczycielki ze szko y w Sierzchowie
znakomicie przygotowa y swoich podopiecznych do
spotkania z autorem. Dzieci =wietnie orientowa y si
w tematyce bajek swojego go=cia. Bez pomy ek
odpowiada y na pytania i przygotowane zagadki.
Ch opiec,
który
udzieli
najwi cej
poprawnych
odpowiedzi otrzyma w nagrod ksi#!eczk z podpisem
autora. Na zako2czenie spotkania dzieci za=piewa y
go=ciowi "Sto lat", bo by to w a=nie dzie2 jego urodzin,
ofiarowa y pi kne kwiaty i samodzielnie wykonanego,
wielkanocnego zaj#czka, który by> mo!e zainspiruje
pisarza do napisania kolejnej bajki. Ka!dy móg kupi>
dla siebie ksi#!eczk i otrzyma> autograf.
Spotkanie odby o si dzi ki zaanga!owaniu
biblioteki im. Braci Gillerów w Opatówku, a pomys aby
zorganizowa> je dla uczniów klas 0 - 3 ze szko y
w Sierzchowie spotka si z ogromnym entuzjazmem
dyrektor szko y p. Aliny Ta2duch.
Ma gorzata Matysiak

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

WIADOMO/CI SZKOLNE
GIMNAZJUM W OPATÓWKU
Egzamin gimnazjalny

Ma gorzata Matysiak

Spotkanie z Wies awem Drabikiem
17 marca w Szkole Podstawowej w Sierzchowie
go=ci Wies aw Drabik - krakowianin, pisarz, autor wielu
zabawnych ksi#!ek dla dzieci. Najbardziej znane
bajeczki jego autorstwa to: "Bajka o Smoku i Kraku
i o tym jak powsta Kraków", "Awantura na podwórku",
"Takomczucha", "Kocie akocie", "Ma a mysz skacze
czyli myszomania", "Jak baran zbarania na szkole
przetrwania", "Nie-z y pies". Niektóre z ksi#!ek
Wies awa Drabika by y prezentowane w programie
telewizyjnym pt. "Ksi#!ki z górnej pó ki", pokazano je
równie! na Mi dzynarodowych Targach Ksi#!ki
w Bolonii w 2003 roku.

W dniach 27-29 kwietnia w Gimnazjum im.
A. i S. Gillerów w Opatówku odby si egzamin gimnazjalny. 94 trzecioklasistów zmaga o si przez kolejne dni
z zadaniami z zakresu przedmiotów humanistycznych,
matematyczno-przyrodniczych i j zyka angielskiego.
Nad prawid owym przebiegiem wszystkich cz =ci
egzaminu czuwa y komisje egzaminacyjne, w sk ad
których powo ano nauczycieli z naszego gimnazjum,
Szko y Podstawowej w Opatówku i Zespo u Szkó
w Che mcach.
Edyta Kowalska

Spotkanie z rzecznikiem praw dziecka
W poniedzia ek 10 maja uczniowie Gimnazjum
im. A. i S. Gillerów w Opatówku go=cili w swojej szkole
Rzecznika Praw Dziecka RP p. Marka Michalaka.
Przybli!y on uczniom cele swojej pracy, omówi
i przypomnia podstawowe prawa dziecka, odpowiada
na zadane pytania.
Spotkanie trwaj#ce godzin by o na pewno
cennym do=wiadczeniem dla gimnazjalistów. Dzi ku-
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jemy za odwiedzenie naszych murów panu rzecznikowi
i dyrektorowi WNP w Kaliszu KO w Poznaniu
p. Ma gorzacie Kasprzyckiej, która by a inicjatork# tego!
spotkania.
Dyrektor Gimnazjum w Opatówku
Jolanta Pokojowa

Projekt realizowany w gimnazjum
23 kwietnia br. pod patronatem Uniwersytetu
Szczeci2skiego rozpocz a si
realizacja projektu
w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki,
Priorytet III "Wysoka jako<H systemu o<wiaty",
Dzia anie "Poprawa jako<ci kszta cenia, modernizacja tre<ci i metod kszta cenia". Do projektu
przyst#pi y dwie grupy projektowe uczniów klas
pierwszych, które pod opiek# nauczycieli: El!biety
Wojciechowskiej i Agnieszki Kowalczyk przez okres
edukacji w gimnazjum rozwija> b d# kompetencje
z nauk matematyczno-fizycznych i przedsi biorczo=ci.
W ka!dym semestrze gimnazjali=ci pracowa> b d# nad
jednym, zaproponowanym przez organizatora, tematem
projektowym w obszarze edukacji zwi#zanej z matematyk#, fizyk# i przedsi biorczo=ci#. Celem projektu jest
rozwój zainteresowa2 matematyk#, fizyk# i przedsi biorczo=ci#, nabywanie umiej tno=ci pracy zespo owej,
rozwój do=wiadcze2 w podejmowaniu decyzji oraz
nabycie umiej tno=ci zwi#zanych z tworzeniem
prezentacji wyników projektu.

festiwalu jest propagowanie polskiej muzyki religijnej
w =rodowisku 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 pi2ski.

W tym roku do udzia u zg oszonych zosta o
ponad 80 wykonawców z 40 szkó kilkunastu gmin.
Gmin Opatówek reprezentowali uczniowie ze Szko y
Podstawowej im. Janusza Kusoci2skiego w Opatówku:
Gabriela Michalak z kl. IIa i Dominik Niklas z kl. Va
(opiekun - Bo!ena Binkowska). Poziom wykona2 z roku
na rok wydaje si coraz wy!szy, jak równie! coraz
liczniejsza
rzesza
uzdolnionych
wykonawców
konfrontuje swoje umiej tno=ci tote! coraz trudniej
wspi#> si na szczyt. Mimo to sukcesem zako2czy si
wyst p Dominika Niklasa, który zaj# zaszczytne
I miejsce w II kategorii wiekowej. Dla przypomnienia,
w ubieg ym roku zaj# II miejsce, a dwa lata wcze=niej
otrzyma za swój wyst p wyró!nienie. Nagrod# za
I miejsce by bogato ilustrowany album ksi#!kowy oraz
dyplom. Wszyscy uczestnicy obdarowani zostali
ksi#!kami o tematyce religijnej oraz otrzymali
pami#tkowe dyplomy.
Bo*ena Binkowska

Obecnie
grupa
matematyczno-fizyczna
opracowuje temat "G sto=> materii", a grupa przedsi biorczo=ci "Unia Europejska - szanse i zagro!enia dla
Polski jako cz onka UE po sze=ciu latach cz onkostwa".
W ramach pracy nad projektem matematycznofizycznym uczniowie poznaj# teori , wykonuj# do=wiadczenia laboratoryjne, obliczenia, przygotowuj# prezentacj . Grupa przedsi biorczo=ci poznaje: histori Unii
Europejskiej, jej instytucje, idee i cele dzia a2, programy
pomocowe, aby w finale projektu zbilansowa> zyski
i straty wynikaj#ce z cz onkostwa Polski w UE.

Konkurs recytatorski

Dyrektor Gimnazjum w Opatówku
Jolanta Pokojowa

**********
SZKOKA PODSTAWOWA W OPATÓWKU
Mi4dzyszkolny Festiwal Piosenki Papieskiej
30 kwietnia br. w Szkole Podstawowej im. Jana
Paw a II w Gruszczycach odby a si czwarta edycja
Festiwalu Piosenki Papieskiej - Pokolenie JP2. Celem
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30 kwietnia br. w Szkole Podstawowej
w Opatówku ju! po raz szósty odby si Gminny Konkurs
Recytatorski dla dzieci z kl. 0 pod has em "Ayjmy zdrowo
i bezpiecznie". Celem konkursu jest promowanie
zdrowego i bezpiecznego stylu !ycia oraz kszta towanie
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wra!liwo=ci na pi kno i kultur !ywego s owa. Poziom
konkursu i umiej tno=ci artystyczne dzieci z roku na rok
s# coraz wy!sze, dlatego jury w sk adzie: p. Jadwiga
Milu=ka-Stasiak - dyrektor Biblioteki Publicznej
w Opatówku, p. Maria Kocemba - poetka i pisarka
z Opatówka, p. Zbigniew Czajczy2ski - policjant, mia o
nie lada problem z przyznaniem nagród. Spo=ród 20
uczestników konkursu najlepszym okaza si Adrian
Kasperczak ze Szko y Podstawowej w Sierzchowie.
II miejsce zdoby a Julia Rutkowska ze Szko y
Podstawowej w Opatówku, a III miejsce Bartosz
Mielcarek równie! ze Szko y Podstawowej w Opatówku.
Wyró!nienia otrzymali: Marcin Kope> - Szko a
Podstawowa w Rajsku, Jan Kordas - Szko a Podstawowa w Opatówku, Gabriela Szewczyk - Szko a Podstawowa w Sierzchowie, Julia Tuczak - Szko a Podstawowa
w Opatówku. Dla ka!dego dziecka zosta y przygotowane upominki i pocz stunek ufundowane przez
cukierni pp. Menclów, p. H. Janiak i Urz#d Gminy
w Opatówku. Nagrody i wyró!nienia ufundowane zosta y
tak!e przez Wójta Gminy Opatówek, za co serdecznie
wszystkim dzi kujemy.
Renata Albrecht, Sylwia B6kowska

Sukcesy uczniów
Po pomy=lnym przebrni ciu przez etap szkolny
i rejonowy, uczennica klasy VIa Szko y Podstawowej
w Opatówku, Anna Przyjazna, awansowa a do fina u IV
Wojewódzkiego Konkursu Matematyczno - Przyrodniczego. Wszyscy finali=ci z Wielkopolski przyjechali do
Obornik Wlkp., gdzie mia miejsce etap wojewódzki.
Pierwsza cz => fina u polega a na rozwi#zaniu testu
i zdobyciu co najmniej 18 punktów na 20 mo!liwych.
Ania zdoby a 14 i, tym samym, uzyska a tytu finalisty
z #czn# liczb# punktów za wszystkie etapy 24/30.
O du!ym sukcesie mo!e te! mówi> inna
uczennica tej samej klasy - Martyna Ko odziejczyk.
Udzia w szkolnym etapie XXV Wojewódzkiego
Konkursu Recytatorskiego zako2czy si
dla niej
zwyci skim I miejscem i umo!liwi udzia w etapie
rejonowym w Ostrowie Wlkp., gdzie Martyna zdoby a
wyró!nienie. Naszym laureatkom serdecznie gratulujemy i !yczymy dalszych sukcesów!
25 maja w siedzibie Komendy Miejskiej
Pa2stwowej Stra!y Po!arnej w Kaliszu odby o si
spotkanie podsumowuj#ce etap powiatowy XII edycji
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci
i M odzie!y ph. "Wiatr, wypadek, ogie2, woda - stra!ak
zawsze r k poda". Zosta y wr czone nagrody uczniom
nagrodzonym i wyró!nionym w poszczególnych kategoriach wiekowych, a w=ród nich znaleKli si uczniowie
z gimnazjum i szko y podstawowej w Opatówku.
1. Aleksandra Laskowska ze Szko y Podstawowej
w Opatówku - II miejsce w kat. wiekowej 9-12 lat,
2. Aleksandra Kajdanek z Gimnazjum im. A. i S.
Gillerów w Opatówku - II miejsce w kat. wiekowej
13-16 lat,
3. Sara Tukasik z Gimnazjum A. i S. Gillerów
w Opatówku - III miejsce w kat. wiekowej 13-16 lat.
Anna Smolicka

Turniej gier i zabaw sportowych
21 kwietnia br. w Hali Sportowej im. Polskich
Olimpijczyków w Opatówku, ju! po raz siódmy odby si
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Gminny Turniej Gier i Zabaw Sportowych dla uczniów
klas I - III. W zawodach wzi o udzia 6 dru!yn
reprezentuj#cych szko y z terenu naszej gminy - #cznie
82 uczniów. Organizatorami zawodów by y nauczycielki
nauczania
zintegrowanego
Szko y
Podstawowej
w Opatówku. Wszyscy uczestnicy dzielnie walczyli
podczas kolejnych konkurencji osi#gaj#c nast puj#ce
wyniki:
I miejsce - Szko a Podstawowa w Opatówku - 14 zawodników
II miejsce - Szko a Podstawowa w Cieni Drugiej - 12
zawodników
III miejsce - Szko a Podstawowa w T okini Wielkiej - 14
zawodników
Dru!ynom, które stan y na podium, nagrody
i medale wr czy Wiceprzewodnicz#cy Rady Gminy
i przewodnicz#cy Komisji O=wiaty, Kultury, Sportu
i Zdrowia - p. Stanis aw Ku=. Pozosta e dru!yny otrzyma y puchary i pami#tkowe dyplomy. Na zako2czenie
turnieju szcz =liwi, ale i zm czeni zawodnicy mogli
posili> si dro!d!ówkami ufundowanymi przez pa2stwa
Menclów. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i !yczymy sukcesów w przysz orocznym turnieju!
Anna Smolicka

**********
ZESPÓK SZKÓK W RAJSKU
Projekt "Harcerska Natura"

W dniach 19-23 kwietnia br. uczniowie naszej
szko y wzi li udzia w Projekcie Edukacji Ekologicznej
"Harcerska Natura". Jest to jeden z najwi kszych
programów realizowanych w ramach Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
którego adresatami s# uczniowie klas IV-VI szkó
podstawowych, gimnazjów oraz szkó
=rednich.
Zagranicznym Partnerem Projektu Edukacji Ekologicznej
"Harcerska Natura" jest The Norwegian Guide and
Scout Association (NSF) powsta y w 1978 roku
z po #czenia The Norwegian Scout Association i The
Norwegian Girl Guide Association. Podstawowym celem
tego wielkiego mi dzynarodowego przedsi wzi cia jest
podnoszenie poziomu wiedzy przyrodniczej, utrwalanie
=wiadomo=ci
ekologicznej
przy
jednoczesnym
propagowaniu zasad zrównowa!onego rozwoju.
Istot# prowadzonych zaj > dydaktycznych
podczas realizacji Projektu Edukacji Ekologicznej
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"Harcerska Natura" jest przekazanie bior#cym w nim
udzia uczestnikom wiedzy i umiej tno=ci oraz zasad
dotycz#cych efektywnej obserwacji i skutecznego
poznawania =rodowiska z uwzgl dnieniem zachodz#cych w nim zmian. Przy zastosowaniu metody poznania
i nauki, poprzez bezpo=rednie do=wiadczanie otoczenia
przyrodniczego i rz#dz#cych nim zjawisk, uczestnik
stanie si badaczem odkrywaj#cym to co go otacza.
Jednym z trzech o=rodków, które przeprowadzaj# zaj cia z zakresu Harcerskiej Natury, jest SzkolnoWypoczynkowy
O=rodek
"Nadwarcia2ski
Gród"
w Za czu Wielkim (woj. ódzkie). W a=nie w tym o=rodku
na pi ciodniowe warsztaty zostali zakwalifikowani
uczniowie V klasy Szko y Podstawowej w Rajsku, którzy
wyjechali wraz z wychowawczyni# p. Ma gorzat#
Burdelak i nauczycielk# przyrody p. Dorot# Okras#.
W trakcie turnusu dzieci mia y wiele ciekawych
zaj >, które z pewno=ci# przyczyni# si do lepszego
poznania otaczaj#cego =rodowiska. Dzieci nauczy y si
w praktyczny sposób odczytywa> map , co potrzebne
im by o podczas biegu na orientacj . Spacerowa y
=cie!k# dydaktyczn# po okolicy, p yn y promem.
W trakcie zaj > musia y te! poprawnie posegregowa>
=mieci, zbada> czysto=> wody w rzece, opisa> dolin
rzeki Warty i rozpozna> mieszka2ców lasu. Dodatkow#
atrakcj# by y równie! wieczorne spotkania integracyjne,
podczas których dzieci uczy y si ciekawych uk adów
tanecznych i wykonywa y plakaty propaguj#ce zdrowy
tryb !ycia. Zabawa podczas zaj > by a wy=mienita,
a atmosfera panuj#ca w o=rodku sprawi a, !e !al by o go
opuszcza>.
Ma gorzata Burdelak

Projekt "Z fizyk6, matematyk6 i przedsi4biorczo<ci6
zdobywamy <wiat"
W Zespole Szkó w Rajsku rozpocz to realizacj
projektu "Z fizyk6, matematyk6 i przedsi4biorczo<ci6
zdobywamy <wiat". Jest on wspó finansowany przez
Uni4 Europejsk6 w ramach <rodków Europejskiego
Funduszu Spo ecznego. Liderem projektu jest
Uniwersytet Szczeci2ski, partnerem COMBIDATA
Poland sp. z o.o., natomiast patronami projektu s#:
Zachodniopomorski Kurator O=wiaty, Wielkopolski
Kurator O=wiaty oraz Lubuski Kurator O=wiaty. Projekt
adresowany jest do 1920 uczniów klas pierwszych z 90
gimnazjów województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i lubuskiego, z czego 1800 uczniów b dzie
mia o mo!liwo=> rozwijania wiedzy i umiej tno=ci
w obszarze matematyki i fizyki lub przedsi biorczo=ci
dzi ki udzia owi w zaj ciach pozalekcyjnych organizowanych w szko ach, w ramach 10 osobowych
Uczniowskich Grup Projektowych, natomiast 120
uczniów b dzie uczestniczy o w zaj ciach organizowanych na uczelni w ramach 10 osobowych Naukowych
Kó Projektowych, rozwijaj#cych kompetencje w obszarze matematyczno-fizycznym lub przedsi biorczo=ci
w zakresie szerszym, ni! w ramach zaj > projektowych
w szko ach.
Projekt ma na celu rozwój kompetencji
kluczowych uczniów w zakresie matematyki, fizyki oraz
przedsi biorczo=ci za po=rednictwem tworzonego
w projekcie Ponadregionalnego Szkolnego Ruchu
Naukowego
obejmuj#cego
wspó prac
szkó
z uczelniami wy!szymi oraz wspó prac mi dzyszkoln#.
Odzwierciedleniem
tej
wspó pracy
jest:
udzia
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pracowników dydaktycznych uczelni w pracach
Uczniowskich
Grup
Projektowych
utworzonych
w szko ach, organizowanie na uczelniach Naukowych
Kó Projektowych dla uzdolnionych uczniów z ró!nych
szkó , tworzenie mi dzyszkolnych projektów przez
Uczniowskie Grupy Projektowe. Zaj cia pozalekcyjne
oraz pozaszkolne b d# mia y atrakcyjn# i przyst pn# dla
ucznia gimnazjum form . Prowadz#cy zaj cia stosowa>
b d#
nowoczesne
rozwi#zania
dydaktyczne
projektu, materia y
wykorzystuj#ce m.in. metod
e-learningowe,
nowoczesne
zestawy
narz dzi
dydaktycznych oraz funkcjonalno=> portalu projektu
umo!liwiaj#cego m.in. prowadzenie dedykowanych dla
ka!dej grupy i ko a e-kroniki, forum i grup dyskusyjnych.
COMBIDATA zakupi i dostarczy do szkó nowoczesny
sprz t dydaktyczny, stanowi#cy pomoc w pracach
projektowych,
prowadzonych
przez
zespo y
uczniowskie. W Zespole Szkó w Rajsku powsta y
2 dziesi cioosobowe Uczniowskie Grupy Projektowe,
które pod kierunkiem opiekunów: Anny Zimnej (grupa
o profilu przedsi biorczo=ci) i Mariusza Maciaszka
(grupa o profilu matematyczno-fizycznym) b d#
opracowywa y przez kolejne 3 lata szkolne projekty
semestralne, które b d# umieszczane na portalu
projektu. B d# one podlega y ocenie przez Zespó
Oceny Projektów, a najlepsze z nich zostan# nagrodzone na organizowanych Festiwalach Uczniowskich
Grup Projektowych. Rozwój zainteresowa2 oraz wiedzy
z matematyki i fizyki lub przedsi biorczo=ci powinien
przyczyni> si do osi#gni cia przez uczniów dobrych
wyników na egzaminie gimnazjalnym. Znacz#c#
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 stanowi inspiracj i motywacj dla
uczniów
do
wyznaczania
i
osi#gania
celów
edukacyjnych, co w przysz o=ci stanowi> mo!e solidn#
podstaw do podejmowania nauki na wy!szych etapach
kszta cenia, a tak!e do zgodnego z posiadanymi
zainteresowaniami wyboru kierunku przysz ych studiów.
Anna Zimna

Turniej wiedzy o bezpiecze>stwie

W dniu 19 kwietnia br. w naszej szkole
przeprowadzone zosta y eliminacje Gminnego Turnieju
Bezpiecze2stwa w Ruchu Drogowym. Do eliminacji
zg osi y si 3 zespo y uczniów szkó podstawowych
i 3 zespo y gimnazjalne z terenu Gminy Opatówek.
Podczas konkursu panowa a mi a atmosfera i zdrowa
rywalizacja. Eliminacje przebieg y bez przeszkód
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i wypadków. W pracach komisji uczestniczyli
nauczyciele, higienistka szkolna i dyrektor ZEAS
w Opatówku p. Arkadiusz Ta2duch. Po przeprowadzeniu
testów, jazdy sprawno=ciowej i pierwszej pomocy
komisja podsumowa a wyniki i ustali a klasyfikacj
ko2cow#.
Szko a Podstawowa:
1 miejsce - Rajsko,
2 miejsce - Sierzchów,
3 miejsce - Opatówek.

ZESPÓK SZKÓK W TKOKINI WIELKIEJ
Egzaminy gimnazjalne
"Oj, za dzie2 matura, za godzin . Ju! nied ugo,
coraz bli!ej, ju! za chwil !" tak w maju =piewaj#
maturzy=ci tu! przed swoim egzaminem dojrza o=ci. Ale
wszyscy wiedz#, !e w kwietniu do sprawdzianu swojej
wiedzy przyst puj# gimnazjali=ci z ca ej Polski, w tym
roku ju! po raz ósmy.

Gimnazjum:
1 miejsce - Rajsko,
2 miejsce - T okinia Wielka,
3 miejsce - Opatówek.
Uczniowie otrzymali pami#tkowe dyplomy
i nagrody ufundowane przez WORD w Kaliszu i Urz#d
Gminy w Opatówku, które wr czy Sekretarz Gminy
Opatówek p. Krzysztof Dziedzic. Uczniowie w trakcie
konkursu wykazali si obszern# wiedz# i umiej tno=ciami z zakresu zasad ruchu drogowego. Mamy
nadziej , !e wykorzystaj# to w praktyce, a jednocze=nie
b d# wzorem do na=ladowania dla swoich kole!anek
i kolegów.
Agnieszka Wosiek

Lekcja przyrody po niemiecku
Dorota Okrasa - nauczycielka przyrody i Anna
Grzybowska - nauczycielka j zyka niemieckiego
w Zespole Szkó w Rajsku przygotowa y lekcj przyrody
w kl. V w ramach realizacji projektu "B6dNmy zdrowi wiemy, wi4c dzia amy". Tematem lekcji by o wdra!anie
do zdrowego trybu !ycia z wykorzystaniem s ownictwa
w j zyku niemieckim. Uczniowie pracuj#c w grupach

wykonywali ró!ne zadania; uzupe niali Piramid
Zdrowego Aywienia nazwami produktów w j zyku
polskim i niemieckim, poszukiwali skojarze2 do wyrazu
zdrowie w obu j zykach, podpisywali obrazki,
rozpoznawali za pomoc# w chu i smaku ró!norodne
produkty !ywno=ciowe oraz prezentowali swoje
przebrania za owoce i warzywa. W czasie zaj >
uczniowie wykazali si wiedz# w zakresie zdrowego
od!ywiania oraz znajomo=ci# s ownictwa w j zyku
niemieckim. Otrzymali równie! ma e upominki, które
wr czy a dyrektor szko y p. Honorata Wolniaczyk.
Na zako2czenie wszyscy degustowali smaczn#
wiosenn# sa atk warzywn# przygotowan# przez mam
uczennicy Natalii Antczak.
Dorota Okrasa
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W Zespole Szkó w T okini Wielkiej do
egzaminów ko2cz#cych trzyletni# nauk w gimnazjum
przyst#pi o 22 uczniów. 27 kwietnia, tak jak przez
kolejne dwa dni m odzie! w galowych strojach
punktualnie o godzinie 9 zasiada a w awkach, które
wcze=niej wylosowa a. Ka!dego dnia mo!na by o
zaobserwowa> na ich twarzy ró!ne uczucia, mi dzy
innymi strach przed otwarciem arkuszy z zadaniami, ale
po tej chwili wida> by o ju! promieniuj#c# wiedz
i koncentracj , wychodz#c z sali egzaminacyjnej mo!na
by o zauwa!y> roze=miane oblicza uczniów. Ostatniego
dnia rado=> by a najwi ksza, bo uczniowie mieli
egzaminy za sob#, teraz pozostaje jedynie czeka> na
pomy=lne wyniki, które pozwol# im dosta> si do
wymarzonych szkó =rednich.
Gimnazjali=ci z T okini bardzo dzi kuj#
wszystkim, którzy zaanga!owali si w przygotowanie do
egzaminów oraz wspierali ich w tym czasie:
nauczycielom ucz#cym t klas , pani dyrektor, komisjom
egzaminacyjnym, obserwatorom oraz rodzicom.
My=l , !e wszyscy si ze mn# zgodz#, !e ju!
czas napisa> piosenk na cze=> gimnazjalistów, którzy
tak jak maturzy=ci ci !ko pracuj# !eby zdoby> wiedz ,
któr# wykazuj# si w swoim pierwszym, powa!nym
egzaminie i, która b dzie im towarzyszy> przez ca e
!ycie.
Marlena Pilarczyk, Izabela Olszewska

Dzie> Europy
Dzi= ju! chyba prawie ka!dy Europejczyk wie,
!e 9 maja 1950 r. uczyniono pierwszy krok w tworzeniu
tego, co znamy dzi= pod nazw# Unii Europejskiej. Tego
dnia niemal w ka!dym miejscu naszego kontynentu
obchodzi si Dzie2 Europy. Uczniowie z Zespo u Szkó
w T okini Wielkiej przypomnieli sobie wydarzenia sprzed
60 lat, ponadto uczcili szóst# rocznic wej=cia Polski do
Unii Europejskiej, któr# =wi towali=my 1 maja oraz 65.
rocznic zako2czenia II wojny =wiatowej - najwi kszego
konfliktu zbrojnego w historii =wiata, któr# obchodzimy
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8 maja. W tym celu gimnazjali=ci przygotowali krótkie
wyst#pienie, które by o odczytaniem bogatych kart
historii Polski i Europy.

przygotowa y naszych matematyków
Ayczymy dalszych sukcesów !

do

konkursu.

Izabela Olszewska

Wyci6gnij pomocn6 d o>
"Wyci#gnij pomocn# d o2" - to wyra!enie by o
mottem akcji charytatywnej na rzecz chorego ucznia
Zespo u Szkó w T okini Wielkiej. Dzi ki wyrozumia o=ci
i hojno=ci ca ej spo eczno=ci szkolnej mogli=my pomóc
naszemu wychowankowi. Dyrektor szko y p. Teresa
Kobierska, wychowawca oddzia u przedszkolnego
p. Katarzyna Magierska i rada rodziców dzi kuj#
wszystkim ofiarodawcom za okazane serce i wsparcie
tej szczególnej akcji. Dzi kujemy.
Katarzyna Magierska

Starsza m odzie! doskonale rozumie istot tych
wydarze2. Aby móc dok adniej przybli!y> je m odszym
kolegom zorganizowali oni quiz wiedzy o Europie i jej
najwa!niejszej instytucji. Dzieci przy tej zabawie
zdobywa y wiedz i =wietnie si bawi y. Za t# wspania #
powtórk z historii oraz uroczysty nastrój dzi kujemy
klasom I i II gimnazjum oraz opiekunom Szkolnego Ko a
Europejskiego p. Marlenie Pilarczyk i p. Agnieszce
Madziale.
Izabela Olszewska

Rajd Wiosenny
Kiedy dni staj# si coraz d u!sze, kiedy s o2ce
cz =ciej wygl#da zza chmur, na dworze s ycha> =piew
ptaków witaj#cych nowy dzie2, a w przyrodzie wszystko
budzi si z zimowego snu wiemy, !e nadesz a wiosna.
A jak wiosna to rajd wiosenny, przez niektórych
wyczekiwany i wyt skniony jak sama pora roku. Nie by o
zatem na co d u!ej czeka> i z rado=ci# w sobot
15 maja od samego rana wyruszyli=my na tras XII
Rajdu Wiosennego zorganizowanego przez dru!yn
harcersk# i ko o ekologiczne przy Zespole Szkó
w T okini Wielkiej. Patronat nad ca ym przedsi wzi ciem
obj li Starosta Powiatu Kaliskiego p. Krzysztof Nosal
oraz Wójt Gminy Opatówek p. Sebastian Ward cki.

Konkurs matematyczny
"Matematyka jest drzwiami i kluczem do nauki."
Roger Bacon

O tym jak wa!na jest matematyka w dzisiejszych
czasach wie ka!dy z nas, a w ostatnim czasie informuj#
nas o tym m odzi ludzie i wybitne osobowo=ci z ekranów
naszych telewizorów, którzy uczestnicz# w kampanii
reklamowej promuj#cej nauk przedmiotów =cis ych. Ale
uczniowie z Zespo u Szkó w T okini Wielkiej nie
ograniczaj# si
tylko do podziwiania sportowców
wyst puj#cych w spotach reklamowych, pragn# oni
osi#gn#> sukces w dziedzinie matematyki.
Wspania # okazj# ku temu by Mi dzynarodowy
Konkurs "Kangur Matematyczny", który odby si
18 marca. Troje uczniów z najm odszych klas - I i II
sprawdzili swoj# wiedz matematyczn# w "Kangurku",
który jest testem dostosowanym do umiej tno=ci
najm odszych matematyków. W wersji konkursu dla
starszych uczniów w kategorii szkó podstawowych
(klasy III-VI) wzi o udzia 19 osób, w kategorii szkó
gimnazjalnych (klasy I-III) uczestniczy o 20 uczniów.
Kilkoro uczniów szko y podstawowej zosta o
nagrodzonych za swoje wysokie wyniki otrzymuj#c
wyró!nienie, br#zowego kangurka i nagrody ksi#!kowe:
Przemys aw Król (112,5 pkt.), Artur Suchorzewski (107,5
pkt.) oraz Anita Wojtaszczyk (106,25 pkt.). Natomiast
uczennice gimnazjum Ola Raszewska uzyskuj#c 86,25
punktów oraz Klaudia Bach z wynikiem 96 punktów
otrzyma y nagrody ksi#!kowe. Te sukcesy s# wynikiem
wyt !onej pracy w o!onej w nauk matematyki ale
równie! owocem stara2 nauczycieli matematyki, dlatego
dzi kujemy paniom: Magdalenie Tuczak, Marii Jolancie
Tomasiuk, Annie Macniak oraz Ewie Janiak, które

Wiadomo ci Gminne

Na rajd przyby o 134 harcerzy z 10 gmin.
Wi kszo=> z uczestników na trasie rajdu z T okini
Wielkiej do malowniczo po o!onej wsi S oneczna
znalaz o si nie po raz pierwszy, wi c doskonale
wiedzieli, ze czeka ich wspania a zabawa. Organizatorzy
zaproponowali m odym turystom wiele atrakcji, które
mia y na celu zapewnienie aktywnego sp dzania
wolnego czasu, dostarczy y one bliskiego kontaktu
z przyrod# le=n# oraz integracj z innymi dru!ynami
Hufca ZHP powiatu kaliskiego. Na trasie rajdu
uczestnicy mogli wykaza> si w konkursach sprawno=ciowych, które przygotowali dla nich koledzy uczniowie z Zespo u Szkó w T okini Wielkiej. I tak
cz onkowie dru!yn musieli m.in. celnie trafia> do
wyznaczonej bramki, skaka> jak tylko najdalej mogli,
szuka> w lesie zaginionych skarbów i z zakrytymi
oczami, z kole!ank# na plecach jako swoim pilotem
przemierza> tor przeszkód. Jak si okaza o te zadania
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wcale nie by y bu k# z mas em, ale to nie przeszkadza o
m odzie!y !eby dobrze si bawi> przy ich wykonywaniu.
Na mecie, "Pod grzybkiem" na S onecznej na
czeka y
kolejne
ciekawe
konkurencje
dru!yny
w konkursie ekologicznym. M odzie! rywalizowa a
w kategorii piosenki turystycznej lub wiosennej oraz
mia a za zadanie zaprojektowa> z kawa ków szmatek
strój dla modelki lub modela. Te zadania sprawi y
uczestnikom wiele przyjemno=ci, bo ka!dy z nich móg
wykaza> si swoim talentem. Co najwa!niejsze mo!na
by o zauwa!y>, !e cz onkowie dru!yn potrafi# ze sob#
wspó pracowa> i koordynowa> powierzone im zadania.
Taka praca w grupie musia a przynie=> wspania e
rezultaty, które prze o!y y si na miejsca w konkursach
i nagrody.
W zawodach sprawno=ciowych I miejsce zaj a 4
"Dzierzby" z Dzierzbina
W konkursie ekologicznym I miejsce zdoby a 38
"W drowne Ptaki" z Mycielina, II miejsce - 9
"Tropiciele" z T okini
W ogólnej rywalizacji najlepsza okaza a si 4
"Dzierzby" z Dzierzbina

ZESPÓK SZKÓK W CHEKMCACH
Dzie> patrona szko y
18 maja br. w Zespole Szkó im. Jana Paw a II
w Che mcach odby y si uroczyste obchody Dnia
Patrona. Oprócz nauczycieli, uczniów i ich rodziców oraz
przyjació szko y na uroczysto=> licznie przybyli
zaproszeni go=cie. Byli w=ród nas min. Senator RP Piotr
Kaleta, Radny Rady Powiatu Kaliskiego Mieczys aw
Tuczak, Przewodnicz#cy Rady Gminy Opatówek
Andrzej Michalski oraz Sekretarz Gminy Opatówek
Krzysztof Dziedzic.

DH
DH
DH
DH

Ale nikt nie zazna pora!ki, bo wszystkie dru!yny
zosta y nagrodzone pami#tkowymi dyplomami, wielkimi
brawami oraz niezwykle pomys owymi okrzykami, które
wymy=lili harcerze.
Okaza e puchary, pi kne dyplomy i ciekawe
nagrody ksi#!kowe, które wr czyli zwyci skim dru!ynom
Dyrektor Zespo u Szkó w T okini Wielkiej p. Teresa
Kobierska, Wójt Gminy Opatówek p. Sebastian
Ward cki, Radny Gminy Opatówek p. Stanis aw Ku=
oraz Komendant Hufca ZHP hm Tomasz Brodziak,
ufundowali: Starosta Powiatu Kaliskiego p. Krzysztof
Nosal i Wójt Gminy Opatówek p. Sebastian Ward cki.
Pozosta e nagrody dla uczestników zapewnili sponsorzy,
którzy s# z nami ju! od kilku lat: pp. Urszula i Zbigniew
Rychterowie, Firma "ASO" z T okini Ko=cielnej oraz rada
rodziców przy Zespole Szkó w T okini Wielkiej.
Serdecznie dzi kujemy za wsparcie naszym przyjacio om.
S owa
podzi kowania
kierujemy
równie!
w stron
Wójta Gminy Opatówek p. Sebastiana
Ward ckiego, który zapewni gor#cy posi ek dla
wszystkich, którzy brali udzia w rajdzie. Talerz smacznej
grochówki i zarumieniona w p omieniach ogniska
kie baska smakowa y wszystkim jak nigdy. Wspania y
smak potraw zawdzi czamy p. Markowi Marciniakowi.
Ten sobotni XII Rajd Wiosenny nie zostawi by
w uczestnikach tylu mi ych wspomnie2 gdyby nie
p. Zenon Kami2ski, który udost pni nam obiekt na
S onecznej oraz organizatorzy rajdu: p. Maria Jolanta
Marciniak, p. Anna Macke, a tak!e grono pedagogiczne
z Zespo u Szkó w T okini Wielkiej, które czuwa o nad
przebiegiem ca ej imprezy i co najwa!niejsze dokona o
trafnego zamówienia adnej pogody na ten dzie2, która
tej wiosny jest bardzo kapry=na. Dzi kujemy im
serdecznie i z niecierpliwo=ci# czekamy na XIII edycj
Rajdu Wiosennego.
Dyrektor Zespo u Szkó w T okini Wielkiej
Teresa Kobierska

**********
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Uroczysto=> rozpocz a si msz# =w. sprawowan# przez ks. pra ata Józefa Kwiatkowskiego w intencji
uczniów i pracowników szko y. Po niej odby a si
akademia przygotowana przez uczniów klas 0-III szko y
podstawowej pod opiek# pa2 wychowawczy2: Beaty
Kalety, Violetty Ró!alskiej, Karoliny Gramzy i Iwony
Fr#tczak. Uczniowie zaprezentowali swoje umiej tno=ci
podczas recytacji wierszy i =piewu utworów tematycznie
zwi#zanych z patronem szko y. Wyst py poprzedzi a
prezentacja multimedialna ukazuj#ca posta> papie!a
Jana Paw a II zgodnie z has em tegorocznych obchodów
"Jan Pawe II jest obecny w=ród nas". W zwi#zku z tym
najwa!niejszym wydarzeniem dla szko y odby si
równie! konkurs plastyczny i konkurs wiedzy o Janie
Pawle II. Papieska kremówka, napoje i cukierki dla
dzieci oraz pami#tkowe zdj cia zako2czy y t bardzo
udan# uroczysto=>.
Dyrektor Zespo u Szkó w Che mcach
Tomasz Mikucki

Matematyczne zmagania
Kolejne zmagania uczniów Zespo u Szkó
im. Jana Paw a II w Che mcach z królow# nauk matematyk# za nimi. Po raz kolejny uczniowie klas IV-VI
szko y podstawowej i klas I-III gimnazjum mieli
mo!liwo=> sprawdzenia swojej wiedzy matematycznej.
Tym razem uczestniczyli w ponadprogramowej
ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej "Albus".
Ciekawe i interesuj#ce zadania sprawiaj#, !e
uczniowie z przyjemno=ci# je rozwi#zuj#, rozwijaj#
swoje umiej tno=ci matematyczne, sprawdzaj# wiedz
i zdolno=> logicznego my=lenia. Ogólnopolskie olimpiady
przedmiotowe zawieraj# zadania o ró!nym stopniu
trudno=ci, dlatego ka!dy ucze2 mo!e spróbowa> swoich
si .
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Bie!#cy rok szkolny obfitowa w olimpiady
i konkursy z matematyki oraz fizyki, których koordynatorem jest p. Lidia Ka u!a. Uczniowie mogli sprawdzi>
swoje umiej tno=ci w konkursie "Multitest" (wyró!nienie:
12 miejsce - Dominika Banach, ucz. kl. III g oraz 15
miejsce - Filip Kliber ucz. kl. II g), "Olimpus" (tytu
laureata: 5 miejsce - Magdalena Grabi2ska, ucz. kl. IV),
w Mi dzynarodowym Konkursie Matematycznym
"Kangur" (wyró!nienie: Marek Ma>kowiak, ucz. kl. VI
oraz Joanna Cofalska ucz. kl. III).
Dyrektor Zespo u Szkó w Che mcach
Tomasz Mikucki

**********
SZKOKA PODSTAWOWA W SIERZCHOWIE
Spotkanie w Nadle<nictwie

wypracowanie o Prometeuszu. Pokona a 52 uczestników z powiatu kaliskiego.
Z r#k Wójta Gminy Aelazków Joasia otrzyma a
cenn# nagrod ksi#!kow# oraz dyplom. Na pochwa
zas u!y a równie! druga reprezentantka szko y - Natalia
Duleba. Jako jedyna czwartoklasistka zdoby a a! 80%
punktów. Natalia zapowiada dalsze pog bianie wiedzy
mitologicznej i walk
w przysz ym roku. Obu
dziewczynkom sk adamy gratulacje !
Wies awa Giercarz

Konkurs recytatorski
24
maja
br.
w
Szkole
Podstawowej
w Sierzchowie odby si V Gminny Konkurs Recytatorski
dla klas I-III pod patronatem Wójta Gminy Opatówek.
Uczniowie klas m odszych ze szkó z ca ej gminy
Opatówek prezentowali swe recytatorskie umiej tno=ci
przed profesjonalnym jury. Komisji przewodniczy a
p. Ma gorzata Kraszkiewicz - doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej, za= w=ród oceniaj#cych znaleKli
si : Wójt Gminy Opatówek - p. Sebastian Ward cki,
dyrektor Gminnej Publicznej Biblioteki im. Braci Gillerów
w Opatówku - p. Jadwiga Milu=ka-Stasiak, nauczycielki
j zyka polskiego w klasach IV-VI: p. Edyta Banasiak
z Zespo u Szkó w T okini Wielkiej i p. Wies awa Giercarz
ze Szko y Podstawowej w Sierzchowie. Laureatami
zostali:
Klasa I
I miejsce - Martyna Kwa=niewska - Zespó Szkó
w Che mcach,
II miejsce - Wiktoria Tukaszczyk - Szko a Podstawowa
w Cieni Drugiej,
III miejsce - Bart omiej KaKmierczak - Szko a
Podstawowa w Sierzchowie.

Czy wiesz, gdzie sowa ma uszy? Jak wygl#da?
Jaki prowadzi tryb !ycia? Gdzie mieszka? Co znika w jej
dziobie? Tego wszystkiego najm odsze dzieci z oddzia u
przedszkolnego
i
klasy
pierwszej
ze
Szko y
Podstawowej w Sierzchowie dowiedzia y si podczas
zaj > edukacyjnych w Nadle=nictwie Kalisz. Ciekawostki
na temat !ycia sów opowiada dzieciom pan le=nik
ornitolog. Wszystkie z wielkim zainteresowaniem
obejrza y prezentacj multimedialn# przedstawiaj#c#
ró!ne gatunki sów wyst puj#cych na terenie naszego
kraju. Wys ucha y tak!e ich odg osów. Najbardziej
aktywne dzieci zosta y obdarowane wspania ymi
upominkami.
Na zako2czenie zaj > wszyscy mogli pochwali>
si zdolno=ciami plastycznymi w postaci pi knych
portretów "sówek". Dzieci wzbogaci y swoje wiadomo=ci
na temat sów i ich ochrony. Teraz ju! wiedz#, dlaczego
sowa to "m#dra g owa".

Klasa II
I miejsce - Julia Czajczy2ska - Szko a Podstawowa
w Cieni Drugiej,
II miejsce - Kinga KaKmierczak - Szko a Podstawowa
w Sierzchowie,
III miejsce - Katarzyna Klepanda - Zespó Szkó
w T okini Wielkiej.
Klasa III
I miejsce - Aleksandra Zimna - Szko a Podstawowa
w Opatówku,
II miejsce - Natalia Pilas - Zespó Szkó w T okini
Wielkiej,
III miejsce - Weronika Filipiak - Zespó Szkó w Rajsku.

Dyrektor Szko y Podstawowej w Sierzchowie
Alina Ka>duch

Mitologia bez tajemnic
Joanna Bia ek, uczennica klasy VI Szko y
Podstawowej w Sierzchowie, po raz kolejny si gn a po
laury. Tym razem zaj a I miejsce w V Konkursie
Mitologicznym, zorganizowanym przez doradc metodycznego j zyka polskiego - p. Iwon Fr#szczak.
Konkurs odby si 30 kwietnia br. w Zespole Szkó
w D bem. Nasza mistrzyni wykaza a si doskona #
znajomo=ci# greckich mitów oraz wspaniale napisa a
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Wszyscy
uczestnicy
konkursu
otrzymali
pami#tkowe dyplomy, upominki w postaci ksi#!ek
i artyku ów pi=mienniczych. Nagrody zosta y ufundowane
Szko y
przez Wójta Gminy Opatówek i dyrekcj
Podstawowej w Sierzchowie. Nad sprawn# organizacj#
i przebiegiem konkursu czuwa y nauczycielki nauczania
zintegrowanego - p. Bogumi a Kwa=niewska i p. Magdalena Noskowska.
Mocno trzymamy kciuki za dziewi ciu laureatów
naszego konkursu, którzy w dniach 7-11 czerwca b d#
reprezentowali nasz# gmin
na V Powiatowym
Konkursie Recytatorskim w Kaliszu, pod patronatem
Starosty Kaliskiego.
Dyrektor Szko y Podstawowej w Sierzchowie
Alina Ka>duch

**********
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W OPATÓWKU
Z *ycia przedszkola
Przedszkole to miejsce, w którym dzieci pod
fachowym okiem nauczycielek nie tylko bawi# si ale
przede wszystkim ucz# si poznawa> =wiat i otoczenie.
Ucz# si samodzielno=ci, wspó dzia ania w grupie
rówie=ników, rozwijaj# swoje umiej tno=ci i zdolno=ci
osi#gaj#c pierwsze sukcesy !yciowe. W przedszkolu
odbywa si wiele spotka2, uroczysto=ci, na których mali
wychowankowie prezentuj# umiej tno=ci recytatorskie,
=piewu i ta2ca.
Przedszkolaki bior# udzia w ró!nych konkursach. Ala B#kowska i Gabrysia Nowak prezentowa y
swoje umiej tno=ci na Gminnym Festiwalu Piosenki
w Opatówku, a Lenka Folty2ska maj#ca zaledwie 3,5
roku oczarowa a swoj# muzykalno=ci# jury "Piosenki
Ewi#tecznej" w Kaliszu - otrzymuj#c wyró!nienie. Dzieci
z najstarszych grup wzi y udzia w konkursie
plastycznym dotycz#cym wiedzy po!arniczej. Zaj y
w nim czo owe miejsca: Marcin Fiechowski - I miejsce,
Amelia Bartosik - II miejsce, Maria Wolf - III miejsce.
Od kilku lat nasze Przedszkole uczestniczy
w Festiwalu Ta2ca i Piosenki Ludowej w Kaliszu. Warto
nadmieni>, !e dotychczasowe sukcesy naszych dzieci
w tej trudnej ludowej konkurencji nie spad y nigdy
w ocenach jurorów poni!ej podium. W tym roku w VII
Festiwalu PYZA 2010 bra o udzia 8 przedszkoli. Nasze
przedszkole wyst#pi o z uk adem tanecznym pt. "Folklor

miejski", który przygotowa a p. Agnieszka Przybylak.
Dzieci z grup "Zaj#czków" i "Mrówek" >wiczy y uk ad pod
bacznym okiem p. Urszuli WoKniak i p. Bo!eny
Pogorzelec-Emieta2skiej. Wyst puj#ce dzieci z wielkim
przej ciem prezentowa y swoje popisy na scenie
Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Wszystkich
uczestników Festiwalu nagrodzono brawami. Jednak
najwi kszy aplauz publiczno=ci otrzyma y nasze
przedszkolaki, które tym razem wywalczy y III miejsce.
Bardzo si cieszymy z tego sukcesu !
Przez ca y rok w celu kszta towania postawy
czytelniczej przedszkolaki z ca ego przedszkola bior#
udzia w spotkaniach bibliotecznych w Bibliotece
Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku. S# to
regularne spotkania w ci#gu których dzieci poznaj#
pomieszczenia biblioteki oraz zasady zachowania si
w niej. S uchaj# ró!nych bajek i opowiada2 zwi#zanych
tematycznie z tre=ciami zaj > prowadzonych w przedszkolu. Dzieci z grupy "Wiewiórek" uczestnicz# w projekcie pt. "Biblioteczny Krasnal". Uwie2czeniem tych
cyklicznych spotka2 by o Pasowanie na Bibliotecznego
Skrzata, które odby o si 12 maja br. Aby nim zosta>

dzieci musia y przej=> szereg prób i zada2. Okaza o si ,
!e przedszkolaki maj# du!y zasób wiedzy czytelniczej
i z atwo=ci# zda y ten egzamin.
Agnieszka Przybylak

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

NOWA LOKATA Z NAGRODAMI
Bank Spó dzielczy Ziemi Kaliskiej wspólnie ze
Spó dzielcz# Grup# Bankow# proponuje swoim Klientom
6-miesi czn# Lokat SGB z loteri# promocyjn#. Jest to
jeden z ciekawszych produktów depozytowych
oferowanych przez Bank poniewa! ka!dy posiadacz
lokaty, który dotrzyma terminu lokowania pieni dzy, ma
szans na atrakcyjne nagrody.
W dniu 18 maja br. w Oddziale Opatówek Banku
Spó dzielczego Ziemi Kaliskiej odby o si uroczyste
wr czenie nagrody II stopnia z promocji Lokaty SGB
prowadzonej pod has em "WIELKIE LOSOWANIE 2".
Nagrod stanowi skuter marki Keeway a szcz =liwymi
zwyci zcami zostali Pa2stwo Janina i Zdzis aw
Ciepluchowie - Klienci Oddzia u Opatówek.
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Numer
obwodu
g osowania

Granice obwodu
g osowania

1

So ectwo OPATÓWEK
ulice: Akacjowa, Feliksa
Dziubi2skiego, Grabowa,
Helleny, Kaliska, Ko=cielna,
Le=na, Parkowa, Piaskowa,
Poprzeczna, Rogatka,
Sosnowa, Szkolna, Ew. Jana,
Zagórek, Zdrojowa

2

Nagrod5 przekazuje Prezes Zarz8du Banku Spó(dzielczego Ziemi Kaliskiej Pan Grzegorz Poniatowski.
Pozosta e nagrody w tej promocji to: rower marki
Eurobike wylosowany przez Pana Roberta Smolig
z Oddzia u Aelazków oraz zegarki marki Casio, które
otrzymali Pani Ma gorzata Pilarska z Oddzia u Aelazków,
Pani Janina Kubiak z Oddzia u Lisków i Pan Mariusz
Przyby z Oddzia u Brzeziny.
Nagrod g ówn#, samochód osobowy Mercedes klasy
C, wylosowa Klient Banku Spó dzielczego w Gryficach.
Losowanie odby o si w dniu 19 kwietnia 2010 r.
w Centrali Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A.
Wszystkim zwyci zcom serdecznie gratulujemy.
Pragniemy poinformowa>, i! Klienci BS Ziemi
Kaliskiej maj# szans wzi#> udzia w kolejnej promocji
Lokaty SGB prowadzonej pod has em "Nowa Lokata
z Nagrodami". Do wygrania w losowaniu g ównym
ekskluzywne BMW X1 sDrive. Nagrody gwarantowane
dla Klientów Naszego Banku to: motorower Romet,
2 rowery Eurobike, 3 kuchenki halogenowe. Zapraszamy
do placówek Banku Spó dzielczego Ziemi Kaliskiej do
dnia 21 czerwca 2010 r.

3

4

5

6

Informacja Wójta Gminy Opatówek

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 27 wrze=nia
1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
(tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 72, poz. 467) oraz uchwa y Nr
261/02 Rady Gminy Opatówek z dnia 28 czerwca 2002 r.
w sprawie utworzenia sta ych obwodów g osowania na
obszarze Gminy Opatówek (Dz. Urz. Woj. Wielko1
polskiego Nr 106, poz. 2808 ze zm. ) podaje si do
publicznej wiadomo=ci informacj o numerach i granicach obwodów g osowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zarz#dzonych na dzie2
20 czerwca 2010 r.
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tel. (62) 76-18-011

Gminny O=rodek
Kultury
ul. Ko=cielna 2
Opatówek
lokal dostosowany
do potrzeb wyborców
niepe nosprawnych
tel. (62) 76-18-118

Szko a Podstawowa
Che mce 3

So ectwa:
CHETMCE, PORWITY,
SZATE

tel. (62) 76-12-724

So ectwa:
JANIKÓW, RAJSKO,
SIERZCHÓW, WARSZEW

DYBE-KOLONIA,
KOBIERNO, NYDZERZEW,
ROADAATY, TTOKINIA
KOECIELNA, TTOKINIA
MATA, TTOKINIA NOWA,
TTOKINIA WIELKA,
ZAWADY, ZDUNY
So ectwa:

OG.OSZENIA

o numerach i granicach obwodów g osowania oraz
siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarz#dzonych na dzie2 20 czerwca 2010 roku.

So ectwo OPATÓWEK
ulice: Mariana Buczka, Braci
Gillerów, Dworcowa,
Dzia kowa, Gen. Józefa
Zaj#czka, Marcina Kasprzaka,
Jana Kili2skiego, Tadeusza
Ko=ciuszki, Krótka, Ks.
Adama Marczewskiego,
Ludowa, Tódzka, 3-go Maja,
Nowoogrodowa, Ogrodowa,
Plac Wolno=ci, Józefa
Poniatowskiego, Piotra
Szadkowskiego, Turkowska

Szko a Podstawowa
ul. Szkolna 3
Opatówek

Szko a Podstawowa
Rajsko 4a
tel. (62) 76-18-563

So ectwa:

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

z dnia 7 maja 2010 roku

Siedziba
obwodowej komisji
wyborczej

BORÓW, CIENIA DRUGA,
CIENIA-FOLWARK, CIENIA
PIERWSZA, CIENIA
TRZECIA, JÓZEFÓW,
MICHATÓW DRUGI,
MICHATÓW TRZECI,
SZULEC, TROJANÓW

Szko a Podstawowa
T okinia Wielka 86a
tel. (62) 76-14-312

Gimnazjum
ul. Szkolna 7
Opatówek
lokal dostosowany
do potrzeb wyborców
niepe nosprawnych
tel. (62) 76-18-463

G osowanie odb dzie si w siedzibach obwodowych
komisji wyborczych w dniu 20 czerwca 2010 r. mi dzy
00
00
godzin# 6 a 20 bez przerwy.
W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
wyborca niepe nosprawny, na swój wniosek wniesiony
do Urz du Gminy w Opatówku do dnia 15 czerwca
2010 r., jest dopisywany do spisu wyborców
w wybranym obwodzie g osowania dostosowanym do
potrzeb wyborców niepe nosprawnych na obszarze
gminy w a=ciwej ze wzgl du na miejsce jego sta ego
zamieszkania.
Wójt Gminy Opatówek
/-/ Sebastian Ward4cki
1)

Zmiany wymienionej uchwa y zosta y og oszone
w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2004 r. Nr 94, poz.
1898, z 2006 r. Nr 153, poz. 3675.
**********
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Uchwa a Nr 215/10
Rady Gminy Opatówek
z dnia 29 kwietnia 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia taryfy dotycz6cej
zbiorowego zaopatrzenia w wod4 i zbiorowego
odprowadzania <cieków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz#dzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póKn. zm.) oraz art. 20 ust. 1
i art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod i zbiorowym odprowadzaniu
=cieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 ze zm.) Rada
Gminy Opatówek uchwala, co nast puje:
§ 1.
1. Zatwierdza si taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wod i zbiorowe odprowadzanie =cieków na
obszarze gminy Opatówek:
3
1) za wod na cele socjalno-bytowe: 1,93 z /m
2) za wod
kupowan# od Przedsi biorstwa
3
Wodoci#gów i Kanalizacji w Kaliszu: 2,48 z /m
3) za wod na cele prowadzonej dzia alno=ci
3
gospodarczej: 3,45 z /m
3
4) za =cieki socjalno-bytowe: 2,70 z /m
3
5) za =cieki komunalne: 3,30 z /m
3
6) za =cieki przemys owe: 4,12 z /m
7) za =cieki dowo!one z terenu gminy Opatówek:
3
8,22 z /m
8) za przy #czenie do sieci wodoci#gowej: 600,00 z
9) za przy #czenie do sieci kanalizacyjnej: 500,00 z
10) op ata abonamentowa miesi czna zale!na od
=rednicy wodomierza g ównego:
ø 15 i ø 20:
3,74 z
ø 25, ø 40, ø 50, ø 80: 9,35 z
Powy!sze ceny powi ksza si
podatku VAT.

o obowi#zuj#c# stawk

2. W przypadku nie korzystania z wody, za us ug
odbioru =cieków pobierana b dzie op ata abonamentowa naliczana wg w/w stawek, zale!nie od
=rednicy wodomierza zainstalowanego na uj ciu
w asnym.
3. W odniesieniu do odbiorców zlokalizowanych na
terenie Ogrodów dzia kowych "Pod Grusz#",
"Relax", "Kolejarz" op ata abonamentowa, o której
mowa w pkt 10 pobierana b dzie w okresie od
1 czerwca 2010 r. do 30 wrze=nia 2010 r.
4. Stawki op aty za przekroczenie okre=lonych
w umowie warunków wprowadzania =cieków prze3
mys owych do urz#dze2 kanalizacyjnych w z /m :
1) za ka!de kolejne 10% powy!ej dopuszczalnego
wskaKnika zanieczyszcze2, za ka!dy wskaKnik 0,10 z plus podatek VAT.
2) za przekroczenie o 1 stopie2 pH dopuszczalnego zakresu, za ka!dy stopie2 pH - 4,00 z plus
podatek VAT.
§ 2.
Wykonanie uchwa y powierza si
Opatówek.

Wiadomo ci Gminne

Wójtowi Gminy

§ 3.
1. Uchwa a wchodzi w !ycie z dniem podj cia z moc#
od dnia 1 czerwca 2010 r. i podlega og oszeniu na
tablicy og osze2 Urz du Gminy w Opatówku.
2. Uchwa a obowi#zuje przez okres 1 roku pocz#wszy
od dnia 1 czerwca 2010 r.
**********
Apel o pomoc dla powodzian
Setki tysi cy osób na terenach dotkni tych
kataklizmem powodzi czekaj# na nasz# pomoc.
Mieszka2cy wielu obszarów naszego kraju stracili domy,
gospodarstwa, sprz t rolniczy, zwierz ta gospodarskie,
jednym s owem dorobek ca ego !ycia - niejednokrotnie
nie maj# do czego wraca>. Wspólnymi si ami mo!emy
im pomóc, do o!y> cho> niewielk# cegie k
do
zorganizowanej w ca ej Polsce pomocy.
Dlatego w dniach 7 - 11 czerwca 2010 r. Urz#d
Gminy w Opatówku organizuje zbiórk darów. W tej
chwili najbardziej potrzebna pomoc to: !ywno=>, =rodki
czysto=ci, =rodki dezynfekcyjne, wiadra, opaty, r kawice
gumowe, kalosze, peleryny, kurtki przeciwdeszczowe,
ubrania robocze, koce, =piwory, materace, miot y,
r czniki, po=ciel, worki na =mieci, pampersy, od!ywki
i =rodki piel gnacyjne dla dzieci, !ywno=> o przed u!onej trwa o=ci (np. d!emy, konserwy, cukier,
herbata), woda pitna niegazowana, nieu!ywana odzie!.
Dary - w okre=lonych wy!ej dniach - przyjmowane b d#
na terenie by ego gospodarstwa pomocniczego przy
ul. Szkolnej 10 w Opatówku.
Powodzian mo!na wesprze> tak!e darami
pieni !nymi za po=rednictwem organizacji charytatywnych urz#dzaj#cych zbiórki w ca ym kraju:
- Caritas, nr konta: 77 1160 2202 0000 0000 3436
4384 z dopiskiem: "PowódK".
- Polski Czerwony Krzy*, nr konta: 93 1160 2202
0000 0001 6233 5614 z dopiskiem "PowódK 2010".
**********
Og oszenie dla rolników
Tegoroczna powódK dokona a zniszcze2 w wielu
gospodarstwach. W niektórych rejonach Polski pola, na
których ros y ju! zbo!a, rzepak, ziemniaki czy inne
uprawy rolnicze, zosta y ca kowicie zniszczone przez
wod i rolnicy stracili tegoroczne plony. Oznacza to
równie!, !e zadeklarowane we wnioskach o przyznanie
p atno=ci bezpo=rednich na rok 2010 uprawy (grupy
upraw) s# ju! w takich przypadkach nieaktualne.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
informuje poszkodowanych, *e aby zachowaH prawo
do tych p atno<ci w pe nej wysoko<ci bez
jakiegokolwiek ich obni*enia, konieczne jest
pisemne poinformowanie, w terminie 10 dni
roboczych od daty ustania takich zdarze> lub
okoliczno<ci (ustania powodzi), kierownika biura
powiatowego ARiMR w a=ciwego ze wzgl du na miejsce
zamieszkania lub siedzib
rolnika o zaistnieniu
nadzwyczajnych
okoliczno=ci.
Za
okoliczno=ci
nadzwyczajne lub dzia anie si y wy!szej uznaje si m.in.:
- powa!n# kl sk
!ywio ow# w du!ym stopniu
dotykaj#c# grunty rolne gospodarstwa
- wypadek powoduj#cy zniszczenie w gospodarstwie
budynków dla zwierz#t gospodarskich
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-

chorob
episootyczn#
dotykaj#c#
wszystkie
zwierz ta gospodarskie rolnika lub cz => tych
zwierz#t
- d ugookresow# niezdolno=> rolnika do pracy
Dowodami potwierdzaj#cymi dzia anie si y wy!szej lub
wyst#pienie nadzwyczajnych okoliczno=ci w przypadku
szkód w uprawach rolnych, spowodowanych przez
susz , grad, deszcz nawalny, ujemne skutki
przezimowania, przymrozki wiosenne, powódK, huragan,
piorun, obsuni cie si ziemi lub lawin s#:
1. protokó oszacowania szkód przez komisj powoan# przez wojewod
2. dokument potwierdzaj#cy wyst#pienie szkody
w uprawach rolnych potwierdzony przez zak ad
ubezpiecze2, z którym rolnik zawar umow
3. pisemne o=wiadczenie dwóch =wiadków potwierdzaj#ce wyst#pienie szkody (wzór na stronie internetowej ARiMR) - w przypadku gdy nie zosta a
powo ana komisja przez wojewod oraz uprawy nie
zosta y obj te ubezpieczeniem
4. pisemne o=wiadczenie rolnika, !e gospodarstwo
le!y na obszarze, na którym zosta wprowadzony
stan kl ski !ywio owej.
Pe ny tekst komunikatu znajduje si na tablicy og osze2
w urz dzie gminy.
**********

Urz6d 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.
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.
**********
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.
**********
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.
00
Zapraszamy od poniedzia ku do pi#tku w godz. od 10
00
00
00
do 18 oraz w soboty od 10 do 14 .
**********
PHP "Agro-Efekt" zaprasza do nowego obiektu
w Opatówku, ul. Ogrodowa 71 (po SKR). Polecamy:
nawozy, =rodki ochrony ro=lin, materia siewny,
maszyny. Bli!sze informacje tel. (62) 76-18-665 lub 697185-259. Zapraszamy.

Wiadomo ci Gminne

Doskonalenie umiej4tno<ci czytania tekstów ze
zrozumieniem, wyszukiwania informacji w tek=cie,
konstruowania ró!nych form wypowiedzi pisemnej,
przygotowanie do sprawdzianu w szkole podstawowej
oraz egzaminu gimnazjalnego z zakresu przedmiotów
humanistycznych. Telefon: 508-142-902 (w godzinach:
00
00
15 - 17 ).
**********
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.
**********
Us ugi minikopark#, wykop fundamentów, przy #cza
wodne, energetyczne, teletechniczne. Telefon: 500-818331.
**********
Ewiadcz us ugi w zakresie robót ogólnobudowlanych:
docieplenia, remonty, malowanie, karton-gips - TANIO.
Telefon: 602-607-944.
**********
Naprawa starych zegarów - renowacja. Telefon: 600153-121
**********
ZAPRASZAMY - salon optyczny, optyk rodzinny,
Opatówek, Plac Wolno=ci 2 przy aptece Zdrowie zaprasza i oferuje bezp atne badania wzroku, modne
oprawy okularowe, wysokiej jako=ci soczewki, szybkie
wykonanie okularów, mi a i profesjonalna obs uga.
Telefon: 601-712-887.
**********
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 ta2ca towarzyskiego
- kurs samoobrony
**********
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.
00
00
00
00
Zapraszamy: pon.-sob. 9 -20 , niedz. 10 -18 .
**********
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) 7677-275.
**********
Przyjm tanio kierownictwo budowy domów jednorodzinnych. Tel. 691-582-672.
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Weterynarz na telefon: profilaktyka, leczenie, kastracje,
inseminacja krów i loch. Waldemar Ku=, tel. 605-314856.

p. Mariannie Chojnackiej z Opatówka, anonimowym
ofiarodawcom oraz z o!on# ofiar do puszki w ko=ciele.
Marianna Kocemba

**********

**********

Uczciwa, zaufana z do=wiadczeniem podejmie prac
przy sprz#taniu mieszka2, prasowaniu, ewentualnie
w opiece nad dzieckiem lub osob# starsz#. Telefon:
696-558-228.

Zapraszamy do Agencji PZU w Opatówku (agencja PKO
30
00
BP) od poniedzia ku do pi#tku w godz. 8 -16 oraz
poza godzinami pracy agencji pod nr tel. 792-202-650.
Ewiadczymy us ugi w zawieraniu:
- obowi#zkowego ubezpieczenia OC
- ubezpieczenia AC oraz NNW pojazdów
- kompleksowego ubezpieczenia domów i mieszka2
- kompleksowego ubezpieczenia na wyjazd za granic
- otwartego funduszu emerytalnego "Z ota Jesie2"
OFE
- dotowanych obowi#zkowych ubezpiecze2 dla
rolników
Przyjmujemy blankiety op at OC komunikacyjne i rolne
bezprowizyjnie.

**********

**********

Podejm prac jako opiekunka przy osobach chorych
(le!#cych) z terenu Opatówka lub w pobli!u. Telefon:
660-132-653.
**********
Prasowanie, mycie okien, sprz#tanie mieszka2, domów.
Telefon: 502-848-396.
**********

Sprzedam dom do zamieszkania w Opatówku o pow.
2
2
120m , pow, dzia ki 400m . Zabudowa szeregowa.
Telefon: 501-487-993.
**********
2

Sprzedam dzia k budowlan# ok. 600m w Opatówku
przy ul. Ogrodowej. Telefon: (62) 76-19-441.
**********
Sprzedam pustaki. Wiadomo=> pod nr tel. (62) 76-18267, Opatówek, ul. Tódzka 47.
**********
Sprzedam dzia k o pow. 0,45 ha przy trasie Opatówek Brzeziny. Telefon: 889-001-818.
**********
Sprzedam sadzonki pomidorów "grondena" - tanio.
Tel. 501-464-152.
**********
Sprzedam s om , Tel. (62) 76-18-826.
**********
Sprzedam tuje z gruntu. Tel. (62) 76-19-072
**********

Jan Dzikowski, Opatówek, ul. Braci Gillerów 30, tel. 60400
00
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.
**********
Rodzinie, Przyjacio om, Znajomym, S#siadom,
Wójtowi Gminy, Kole!ankom i Kolegom
z Gminnego O=rodka Kultury, Gminnej Biblioteki
Publicznej i O=rodka Doradztwa Rolniczego
serdeczne podzi kowania za z o!one kwiaty i wie2ce,
zamówione msze =wi te
i uczestnictwo w ostatnim po!egnaniu

sk ada Zofia G#siorowska
***************************************

**********
lokali

**********
Punkt Charytatywny przy parafii NSPJ w Opatówku
sk ada wyrazy serdecznego podzi kowania za
w #czenie si przyj=cia z pomoc# dzieciom oraz osobom
starszym najbardziej potrzebuj#cym, przy zorganizowaniu paczek z racji Ewi#t Wielkanocnych. Serdecznie
dzi kujemy pp. M.M. Wróblewskim, p. El!biecie Pa=,

Wiadomo ci Gminne

**********

Q.P. GENOWEFY BALCERCZYK

Sprzedam akordeon marki "HORCH" 120 basowy, stan
00
bardzo dobry. Tel. (62) 76-18-364 po godz. 20 .

Ewiadectwa
charakterystyki
budynków,
mieszkalnych, u!ytkowych. Tel. 605-165-060.

Biuro Rachunkowo-Ksi gowe "PLAY Q", tel. 691-087981 prowadzi:
- ksi gi handlowe
- ksi#!ki przychodów i rozchodów
- karty podatkowe, rycza t
- VAT, PIT, CIT
- kadry, p ace, ZUS

Urz6d Gminy w Opatówku,
Pl. Wolno<ci 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 3 (579) / 2010 / 1500 egz.
Redakcja:
- Hanna Lutos awska, Tukasz Kruk: opracowanie i sk ad
- Krzysztof Dziedzic: korekta
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