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SESJE RADY GMINY
W ostatnim okresie odby y si dwie sesje Rady Gminy
Opatówek. W dniu 10 lutego radni podj li nast puj ce
uchwa y:
- w sprawie wyra$enia zgody na obj cie statusem
Specjalnej Strefy Ekonomicznej dzia ki nr 694/9
o pow. 1,9976ha po o$onej w Opatówku. Radni,
maj c na wzgl dzie efekt w postaci rozwoju istniej cego zak adu produkcyjnego, podj li niniejsz
uchwa
wywo an
na wniosek z o$ony przez
COLIAN S.A.
- w sprawie ustalenia zasad sprzeda$y lokali mieszkalnych stanowi cych zasób mieszkaniowy gminy
Opatówek; przedmiotowa uchwa a ma na celu
uregulowanie problemów wynik ych w trakcie zbywania lokali mieszkalnych na podstawie dotychczasowych przepisów, jak równie$ zwi kszenie zainteresowania wykupem mieszka5 stanowi cych zasób
mieszkaniowy gminy.
- w sprawie wyra$enia zgody na dokonanie darowizny
nieruchomo6ci; dotyczy dzia ek w Sierzchowie przekazanych na cel publiczny - budowa zatok autobusowych i chodnika w ci gu drogi wojewódzkiej nr 471
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s u$ cych mieszka5com Sierzchowa i gminy Opatówek
- w sprawie wyra$enia zgody na wynajem na czas
nieoznaczony w trybie bezprzetargowym gruntu
cz 6ci
dzia ki;
dotyczy
najmu,
na
rzecz
dotychczasowych najemców, dzia ek pod gara$ami
i gara$y przy ulicy Szkolnej, 7ódzkiej, Ko6cielnej,
Parkowej w Opatówku, gruntu przy ul. Ko6ciuszki
w Opatówku, gruntu przy ul. Kaliskiej w Sza em,
lokalu u$ytkowego przy Placu Wolno6ci 16 i ulicy
Szkolnej 11 w Opatówku; powy$sze uchwa y
dotycz ce przed u$enia umów najmu zosta y podj te
na wnioski zainteresowanych najemców.
W dniu 27 marca br. podczas sesji Rady Gminy
Opatówek podj te zosta y nast puj ce uchwa y:
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Opatówek na lata 2012-2022 (zapisy dostosowuje si do zmian zawartych w zmianach do
uchwa y bud$etowej na 2012 r. ze wzgl du na wzrost
dochodów na 2012 rok;
- w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji
sta ych Rady Gminy Opatówek na 2012 rok
- w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Opatówek na 2012 rok
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-

-

-

zmieniaj c
Uchwa
Nr 153/12 Rady Gminy
Opatówek z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie wyra$enia zgody na obj cie statusem Specjalnej Strefy
Ekonomicznej dzia ki nr 694/9 o pow. 1,9976 ha
po o$onej w m. Opatówek obr b Opatówek (wzrost
powierzchni do 1,9981 ha)
w sprawie nie wyra$enia zgody na wyodr bnienie
w bud$ecie Gminy Opatówek 6rodków stanowi cych
fundusz so ecki
radni przyj li sprawozdania z pracy Komisji Sta ych
Rady Gminy Opatówek z dzia alno6ci za 2011 rok
w sprawie wyra$enia zgody na wynajem na czas
nieoznaczony w trybie bezprzetargowym gruntu
cz 6ci dzia ki oznaczonej nr 748 po o$onego
w Opatówku przy ul. Ko6cielnej 2 oraz pomieszczenia gospodarczego po o$onego w Opatówku
przy ul. Ko6cielnej 2
w sprawie zmiany bud$etu Gminy Opatówek na
2012 rok, w której wprowadza si
zmiany
w dochodach i wydatkach oraz przenosi pomi dzy
dzia ami rozdzia ami i paragrafami w ramach
dzia ów. Mi dzy innymi:
Dzia 600 Transport i
czno . Zwi ksza si
dochody i wydatki o kwot 125 000 z na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów
rolnych ze 6rodków bud$etu Województwa Wielkopolskiego oraz dodatkowo na inwestycje dróg
gminnych o kwot 500 000 z i zgodnie z zadaniami
wyszczególnionymi w za czniku nr 3 do niniejszej
uchwa y. Zwi ksza si
wydatki na transport
publiczny o kwot 40 000 z z przeznaczeniem na
pomoc publiczn dla Miasta Kalisza który obs uguje
transport na terenie gminy Opatówek (dotyczy linii
1B Kalisz-T okinia-Opatówek).
Dzia 801 O wiata i wychowanie. Zwi ksza si
6rodki w rozdziale 80104 o kwot 50 000 z na
inwestycje dotycz c
wykonania projektu na
budow przedszkola gminnego w m. Opatówek.
Dzia 926 Kultura fizyczna. Zwi ksza si wydatki
o kwot 40 000 z z przeznaczeniem na remont
zaplecza szatniowo-sanitarnego na boisku w Opatówku przy ul. Ogrodowej.
W za czniku nr 3 do powy$szej uchwa y okre6lone
zosta y zadania inwestycyjne na 2012 rok (wydatki
maj tkowe) w tym:

Infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna wsi:
1 560 000 z
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zduny:
1 560 000 z
Transport i czno6F: 725 000 z
- przebudowa nawierzchni drogi Ro$d$a y - Kobierno:
250 000 z
- przebudowa nawierzchni drogi w Sierzchowie:
100 000 z
- przebudowa nawierzchni ul. Gw. Jana
w m. Opatówek: 30 000 z
- przebudowa nawierzchni drogi Cienia Trzecia Cienia Druga: 35 000 z
- przebudowa nawierzchni drogi gminnej
w m. T okinia Ko6cielna, ul. Poduchowna: 120 000 z
- przebudowa nawierzchni drogi gminnej
w m. Zawady: 40 000 z
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-

przebudowa drogi gminnej w m. Zduny, ul. Jana
Paw a II w zakresie kanalizacji deszczowej oraz
kraw $ników: 150 000 z

Bezpiecze5stwo publiczne i ochrona przeciwpo$arowa:
350 000 z
- zakup samochodu stra$ackiego: 350 000 z
O6wiata i wychowanie: 95 500 z
- zakup komputerów do pracowni komputerowych
w Zespole Szkó Rajsku i T okini Wielkiej: 35 000 z
oraz w Gimnazjum w Opatówku: 10 500 z
- budowa przedszkola publicznego w Opatówku dokumentacja projektowa: 50 000 z
Gospodarka komunalna i ochrona 6rodowiska:
1 303 784 z
- rewaloryzacja zabytkowego parku w Opatówku wykonanie alejek parkowych - "Dzika promenada":
267 000 z
- termomodernizacja obiektów u$yteczno6ci
publicznej: 1 036 784 z (Szko a Podstawowa
w Opatówku, Zespó Szkó w T okini Wielkiej,
SP ZOZ Gminny O6rodek Zdrowia w Opatówku)
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 93 206 z
- rekonstrukcja i odnowienie zabytkowego muru
ogrodzeniowego przy tzw. Domku gotyckim na ulicy
Ko6cielnej w Opatówku: 43 000 z
- odnowienie centrum wsi Opatówek poprzez
zagospodarowanie skweru przy Placu Wolno6ci:
50 206 z
***************************************

INWESTYCJE I REMONTY
Wykaz wydatków maj tkowych na 2012 rok
W tegorocznym bud$ecie zaplanowane zosta y kolejne
inwestycje, dla których zabezpieczone zosta y 6rodki
finansowe. W trakcie trwania roku bud$etowego, w ramach dodatkowo pozyskanych 6rodków mog pojawiF
si nowe inwestycje nie uj te w powy$szym zestawieniu:
Nowe oddzia y przedszkolne
Dobiega ko5ca realizacja projektu pod nazw "Podniesienie poziomu jako6ci edukacji i wyrównywanie szans
rozwojowych dzieci w gminie Opatówek poprzez
otwarcie nowych oddzia ów przedszkolnych" w ramach
Programu Operacyjnego Kapita Ludzki wspó finansowanego ze 6rodków Europejskiego Funduszu Spo ecznego. Warto6F projektu wynios a 736 162 z , z czego
dofinansowanie ze 6rodków unijnych - 721 162 z ,
a wk ad w asny gminy - 15 000 z .
Celem ogólnym projektu by o wyrównanie szans
rozwojowych dzieci pochodz cych z obszarów wiejskich
poprzez zapewnienie ci g o6ci dzia ania 3 oddzia ów
przedszkolnych dla dzieci od 3 do 5 lat na bazie Zespo u
Szkó w Che mcach, Rajsku i T okini Wielkiej, zapobieganie dyskryminacji, a po6rednio stworzenie szans
rozwoju spo ecznego i zawodowego dla kobiet - matek
dzieci ucz szczaj cych do nowopowsta ych przedszkoli.
Gmina Opatówek by a beneficjentem tego programu
przez 2 lata i z przyczyn regulaminowych nie mo$e
d u$ej braF udzia u w nowych naborach na ten cel
w ramach POKL 9.1.1. Nowo powsta e oddzia y przedszkolne dzia aF b d w ramach w/w programu do ko5ca
wrze6nia br. Natomiast od 1 paKdziernika, gmina
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Opatówek, wykorzystuj c efekt osi gni ty w czasie
trwania tego programu (bogato wyposa$one oddzia y
przedszkolne), planuje kontynuowaF to zadanie w latach
nast pnych, jako publiczne przedszkola w Che mcach,
Rajsku i T okini Wielkiej w ramach zada5 w asnych
gminy.
Projekt dla Rajska
Gmina Opatówek, w ramach programu Wielkopolska
Odnowa Wsi, z o$y a wniosek w konkursie "Pi knieje
wielkopolska wie6" obejmuj cy so ectwo Rajsko pn.
"W naszym Rajsku jak w rajskim ogrodzie - jasno
zielono i zdrowo".
W ramach tego przyznawane jest wsparcie w formie
dotacji z przeznaczeniem na zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz utrzymanie, odbudow i popraw
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi poprzez
podniesienie atrakcyjno6ci turystycznej obszarów wiejskich, co doprowadzi do powstania warunków przyspieszaj cych rozwój spo eczno - ekonomiczny terenów
wiejskich a tym samym przyczyni si do aktywizacji
ludno6ci wiejskiej.
Projekt zak ada zakup drzewek rajskiej jab oni, kwiatów
i iglaków kar owych, kwietników, witaczy, lamp ledowych, a tak$e przeprowadzenie konkursu i "zielonych"
warsztatów. Realizacja projektu zako5czy si w sierpniu
2012 r.

japo5ska, u udka wiosenna oraz krzewów ró$anecznika.
Wnioskowana kwota do WFOGiGW to 20 340 z , 6rodki
w asne gminy stanowi 30%, czyli 8 717 z .
Prace konserwatorskie w oficynie dworskiej
w Opatówku
Do Departamentu Kultury Urz du Marsza kowskiego
w Poznaniu, w dniu 1 marca br., gmina Opatówek
z o$y a wniosek o dotacj na prace konserwatorskie pn.
"Program prac konserwatorskich i projekt budowlany dla
oficyny dworskiej w Opatówku", który dotyczyF b dzie
odtworzenia zabytkowej elewacji budynku. Wnioskowana
kwota dotacji to 4 900 z , udzia w asny gminy - 2 100 z .
Efektem projektu, a przede wszystkim opracowanej
dokumentacji b dzie mo$liwo6F prowadzenia w przyszo6ci dalszych prac konserwatorskich przy zabytkowej
oficynie.
Rekultywacja wysypiska w Cieni Pierwszej
Istniej ce od lat 90-tych sk adowisko 6mieci w Cieni
Pierwszej nie przyjmuje odpadów komunalnych ju$ od
2003 roku. Natomiast w 2010 roku Gmina uzyska a
decyzj Starosty Kaliskiego o zamkni ciu dotychczasowego sk adowiska w Cieni Pierwszej.

Modernizacja zaplecza boiska sportowego
w Opatówku
W marcu br. do Urz du Marsza kowskiego Województwa Wielkopolskiego gmina Opatówek z o$y a wniosek
o dofinansowanie zadania z zakresu infrastruktury
sportowej i turystycznej, realizowanego przez samorz dy województwa wielkopolskiego. Wniosek dotyczy
remontu zaplecza szatniowo-sanitarnego oraz poprawy
funkcjonalno6ci i estetyki zaplecza boiska sportowego
w Opatówku przy ul. Ogrodowej. Realizacja tego
zadania przewidziana jest w miesi cach lipiecpaKdziernik 2012 roku. W ramach zaplanowanych prac
przewiduje si m.in.:
-

wymiana drzwi wej6ciowych i do kot owni
wymiana urz dze5 sanitarnych (baterie umywalkowe, prysznicowe, grzejniki)
uzupe nienie p ytek pod ogowych i 6ciennych
monta$ grzejników stalowych
monta$ bojlera elektrycznego
monta$ zlewozmywaka z szafk
monta$ opraw o6wietleniowych
za o$enie kratek wentylacyjnych
malowanie 6cian i sufitów
naprawa pokrycia dachu papa termozgrzewaln

Ogólna warto6F projektu to 37 tys. z , w tym 6rodki
z bud$etu wojewódzkiego mog wynie6F do 50% koszu
remontu. Zako5czenie prac zwi zanych z tym zadaniem
przewidziane jest na miesi c paKdziernik tego roku.
Rewaloryzacja zabytkowego parku w Opatówku
16 lutego br. gmina Opatówek z o$y a wniosek do
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Grodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pn. "Rewaloryzacja
zabytkowego parku w Opatówku - nasadzenia runa".
Realizacja tego wniosku b dzie polegaF na odtworzeniu
runa parkowego i nasadzeniu takich ro6lin, jak: runianka
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W 2011 roku pojawi a si szansa na wykonanie
rekultywacji tego terenu za symboliczn kwot 240 z .
Pierwotna kwota kosztorysowa obowi zkowej rekultywacji wysypiska wynosi a w 2009 roku ponad 600 tys. z .
Z uwagi na fakt wykorzystania istniej cego miejsca na
sk adowanie materia ów z odwiertów w ró$nych miejscach w Polsce, koszt gminy jest symboliczny. W tym
celu podpisana zosta a umowa z firm
Max-Eko
z Komornik, która na podstawie dokumentacji rekultywacji technicznej i biologicznej sk adowiska odpadów,
opracowanej na zlecenie Gminy Opatówek przez firm
CONECO-BCE wykona pe en zakres prac, w tym:
-

ukszta towanie czaszy wysypiska
wykonanie warstwy rekultywacyjnej
wykonanie rowu odwadniaj cego
wykonanie studni odgazowuj cych
usypanie warstwy podglebia
przykrycie warstw gleby urodzajnej
zadarnienie rekultywowanego terenu.

Planowany termin zako5czenia wymienionych prac
przewidziano na 2013 rok.
***************************************
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REALIZACJA
PROJEKTÓW UNIJNYCH

PROJEKT "DA2 SZANS5 M6ODYM"
Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk
w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego

1 341 584,01 z , a zakres prac do wykonania w roku
2012 obejmuje:
- budow sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
d . 3 600 m
- budow sieci kanalizacji t ocznej PEHD o 6rednicy
1 295 m
- budow przepompowni 6cieków
Na budow sieci kanalizacji sanitarnej w Zdunach gmina
z o$y a wniosek do Urz du Marsza kowskiego o dofinansowanie ze 6rodków Unii Europejskiej w ramach PROW
na lata 2007 - 2013 dzia anie "Podstawowe us ugi dla
gospodarki i ludno6ci wiejskiej" na kwot 2 354 457,88 z .
Umowa zosta a podpisana w dniu 15 lutego 2011 r.

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 o6rodki pomocy spo ecznej
Gminny O rodek Pomocy Spo ecznej w Opatówku
realizuje projekt pn. "Da Szans; M odym"
na które pozyska 6rodki z Europejskiego Funduszu
Spo ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita
Ludzki.
Termin realizacji projektu 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r.

BUDOWA SIECI KANALIZACJI W ZDUNACH
Trwaj prace przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej
w Zdunach. Wykonawc
tego zadania za kwot
2 319 402,88 z jest Konsorcjum firm: Przedsi biorstwo
Us ugowo-Budowlane "BUDMEX" Aneta Wawrzyniak
oraz PPHU EKO-KAN-GAZ Jan Tokarski. Przedmiotem
zamówienia s roboty budowlane w zakresie budowy
sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo6ci Zduny wraz
z budow przepompowni 6cieków i komór pomiarowych.
Zakres rzeczowy tego zadania obejmuje:
1. Budow sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej d .
6 749 m wraz z odga zieniami wprowadzonymi do
granicy z posesj zainteresowanych. System kanalizacji grawitacyjnej przewidziano w technologii z rur
PVC, uzbrojonych w studzienki systemowe z PVC
6rednicy 425mm oraz w miejscach w z owych, we
w azowe systemowe lub betonowe prefabrykowane
o 6rednicy 1000/1200 mm.
2. Budow sieci kanalizacji t ocznej PEHD o d . 1295 m.
W zakresie kanalizacji t ocznej zaprojektowano
system ruroci gów z rur PEHD 6rednicy 90 mm,
zgrzewanych doczo owo.
3. Budow przepompowni 6cieków
4. Budow komór krat z komor pomiarow
Zadanie podzielono na dwa etapy. Realizacj prac
pierwszego, na kwot 1 012 873,87 z , zako5czono
3 listopada 2011 roku. Koszt drugiego etapu to kwota
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WNIOSKI Z6OAONE DO LGD-7
Rewaloryzacja zabytkowego parku w Opatówku,
wykonanie alejek parkowych "Dzika promenada"
W ramach operacji w roku 2012 planuje si wykonanie
alejki parkowej o nazwie "Dzika promenada" z zachowaniem naturalnej otuliny ro6linnej, co b dzie pierwszym
etapem rewaloryzacji parku. W kolejnych etapach
powstan nowe alejki, postawione awki w prawie ca ym
parku. Powstanie równie$ mostek, który po czy park
z obiektem sportowym Orlik. W chwili obecnej zagospodarowanych jest 5 ha, a ca y park liczy sobie 15 ha.
W planie jest te$ utworzenie ogrodu kwaterowo - ró$anego. Natomiast w pobli$u przedszkola ma powstaF
ogródek kwiatowo - zio owy z miejscem edukacyjnym
dla dzieci i m odzie$y. Kwota projektu - 266 568,31 z kwota dofinansowania 173 377 z . Umowa zosta a
podpisana w dniu 25.07.2011 r.
Odnowienie centrum wsi Opatówek poprzez
zagospodarowanie skweru przy Placu Wolno ci
Realizacja projektu poprawi walory estetyczne i atrakcyjno6F centrum miejscowo6ci oraz poprawi jej
wizerunek. Celem projektu jest odnowienie centrum
miejscowo6ci i zagospodarowanie skweru przy Placu
Wolno6ci tak, aby stanowi wizytówk miejscowo6ci.
W ramach tego projektu przewiduje si liczne nasadzenia z zachowaniem zieleni istniej cej. Zakres prac
przewiduje: roz6cielenie kory sosnowej, nasadzenie
form piennych drzew li6ciastych (magnolii) i iglastych
(daglezja), krzewów li6ciastych (azalie, ró$aneczniki
i ró$e) i iglastych (cis po6redni), za o$enie trawników,
wysadzenie bylin i instalacj systemu nawadniaj cego.
Kwota projektu - 50 205,36 z - kwota dofinansowania
36 337 z . Umowa zosta a podpisana 25.07.2011 roku.
Rekonstrukcja i odnowienie zabytkowego muru
ogrodzeniowego przy tzw. "Domku gotyckim" przy
ul. Ko cielnej w Opatówku
Celem projektu jest pe na konserwacja techniczna
i estetyczna muru ogrodzeniowego przy tzw. "Domku
gotyckim" na ul. Ko6cielnej w Opatówku.
W ramach inwestycji przewidziano:
- odtworzenie jednego prz s a ogrodzeniowego
z ceg y gotyckiej 28 x 14 x 7 cm
- wymian tynków bramy
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-

napraw lica muru ceglanego bramy od strony
skweru
- wykonanie tynku na nowym prz 6le
- napraw lica muru na 10 prz s ach od strony skweru
- malowanie tynków farbami silikonowymi
Kwota projektu - 42 122,60 z - kwota dofinansowania
23 972,21 z . Umowa na realizacj tego zadania zosta a
podpisana 8 lutego br.

PROJEKT "Z FIZYKF, MATEMATYKF,
PRZEDSI5BIORCZOGCIF ZDOBYWAMY GWIAT"
W kwietniu 2010 roku Gimnazjum im. Agatona
i Stefana Gillerów w Opatówku przyst pi o do realizacji
projektu ''Z fizyk , matematyk , przedsi biorczo6ci
zdobywamy 6wiat''. Projekt, wspó finansowany przez
Uni Europejsk , realizowany w ramach Europejskiego
Funduszu
Spo ecznego,
stworzy
Uniwersytet
Szczeci5ski oraz COMBIDATA Poland Sp. z o.o.
Realizacja dzia ania trwaF b dzie do sierpnia 2012 roku.
W tym czasie uczniowie zrealizuj
5 tematów
projektowych, z których ka$dy zostanie oceniony przez
ekspertów uniwersyteckich. Do udzia u w projekcie
komisja rekrutacyjna zakwalifikowa a cznie 180 Uczniowskich Grup Projektowych z 90 szkó z województw:
wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i lubuskiego.
W6ród nich znalaz y si dwie szko y z gminy Opatówek:
Gimnazjum w Opatówku i Gimnazjum w Rajsku.
Uczniowie uczestnicz bezp atnie w ciekawych,
pozalekcyjnych zaj ciach w zakresie kompetencji przedsi biorczo6ci i fizyki. Zaj cia s realizowane z wykorzystaniem nowoczesnego sprz tu m.in. tablic interaktywnych, materia ów e-learningowych. Realizacja zaj F
odbywa si wspólnie z nauczycielami szkó oraz kadr
dydaktyczn uczelni wy$szych.
W paKdzierniku og oszono list rankingow
pierwszego etapu projektu, na której wy oniono po pi F
szkó z zakresu obu kompetencji, które najlepiej
opracowa y temat projektowy. Grup , która oceniona
zosta a najwy$ej z dziedziny przedsi biorczo6ci okaza a
si grupa z Gimnazjum im A. i S. Gillerów w Opatówku
pod opiek
p. Agnieszki Kowalczyk. Tematem
realizowanym przez zwyci sk
dru$yn
by : Unia
Europejska - Szanse i zagro$enia Polski po 6 latach
cz onkostwa w UE. Uczniowie przeprowadzili debat
z w adzami gminy, zaplanowali i odbyli wycieczk do
Urz du Pracy w Kaliszu.
W tym roku szkolnym m odzie$ podj a wyzwanie polegaj ce na zdalnej, ponadregionalnej wspó pracy
z uczestnikami z innego województwa, w ramach
powo anej tzw. Mi dzyszkolnej Grupy Projektowej.
Praca nad projektem przebiega a w oparciu o komunikacj zdaln , m.in. za po6rednictwem portalu projektu,
poprzez forum i grupy dyskusyjne. Nowoczesna forma
edukacji pozwala na nabywanie nie tylko wiedzy
i umiej tno6ci z danego obszaru lecz równie$ umo$liwia
wykorzystanie zdolno6ci komunikacyjnych i ICT w nauce.
Uczniowie Gimnazjum im. Agatona i Stefana
Gillerów w Opatówku wspólnie z kolegami i kole$ankami
z Gimnazjum nr 1 im. Bohaterów Cassino w Z ocie5cu
opracowali projekt edukacyjny pt. "Grodowisko przyrod-
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nicze w Polsce. Stan obecny - ochrona - prewencja",
który zosta wysoko oceniony przez ekspertów z Uniwersytetu Szczeci5skiego. W ramach Mi dzyszkolnych
Grup Projektowych w kompetencji przedsi biorczo6F
gimnazjali6ci z Opatówka zaj li II miejsce na 45
zespo ów kompetencyjnych z województw lubuskiego,
wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. We wszystkich
dzia aniach podj tych przez grup wpierali ich opiekunowie - p. Agnieszka Kowalczyk z Gimnazjum
w Opatówku i p. Ewa Kilian z Gimnazjum w Z ocie5cu.
Projekt jest realizowany przez Partnerstwo
Uniwersytetu Szczeci5skiego z Firm Combidata Poland
sp. z o.o. Trwa do sierpnia 2012 roku.
Projekt realizowany przez Uniwersytet Szczeci5ski w partnerstwie
z Combidata Poland sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego
Kapita Ludzki, Priorytet III "Wysoka jako6F systemu o6wiaty",
Dzia anie 3.3. "Poprawa jako6ci kszta cenia", Poddzia anie 3.3.4
"Modernizacja tre6ci i metod kszta cenia - projekty konkursowe"

REALIZACJA PROJEKTU COMENIUS
Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów
w Opatówku kontynuuje dzia ania w projekcie Comenius
"T cza nad Europ : kultura, edukacja, tradycja, sztuka,
historia". Przypomnijmy, $e od sierpnia 2011 roku szko a
realizuje projekt, w którym wspó partnerami jest siedem
krajów Europy: Niemcy, W ochy, Hiszpania, Rumunia,
Turcja, Litwa i Estonia.
25 marca 2012 roku sze6cioro przedstawicieli
naszego gimnazjum - dwoje nauczycieli i czworo
uczniów - rozpocz o wizyt w Turcji. Pobyt u naszych
tureckich partnerów trwa do 31 marca. W programie
spotkania znalaz o si
mi dzy innymi zwiedzanie
najwi kszych zabytków Stambu u: B kitnego Meczetu,
Ko6cio a M dro6ci Bo$ej, pa acu Topkapi, parku miniatur
oraz rejs po cie6ninie Bosfor.
Od poniedzia ku, 26 marca br. uczestnicy
spotkania przebywali w mie6cie Bursa, oddalonym
o 240 km od Stambu u, czwartym pod wzgl dem
wielko6ci w Turcji. Zakwaterowani byli u rodzin dzieci ze
szko y tureckiej. Partnerzy tureccy na kolejne dni
zaplanowali szereg ciekawych spotka5 maj cych na
celu lepsze poznanie ich kultury, historii, tradycji i sztuki.
Szczegó owy raport z wizyty zamie6cimy w nast pnym
wydaniu "Wiadomo6ci Gminnych". Aby zatrzymaF pi kne
wspomnienia w kadrze, ze 6rodków projektu zakupiony
zosta nowy aparat fotograficzny firmy Nikon.
Przed
wyjazdem
przygotowali6my
wiele
pami tek i niespodzianek dla naszych przyjació
z Europy. Uczniowie za6piewali i nagrali dwie piosenki:
"Serduszko puka" w wykonaniu Martyny Ko odziejczyk
oraz "Sz a dzieweczka", któr
za6piewali Hubert
Wojtaszek, Kacper Zieli5ski i Dominik Niklas. M odzi
gimnazjali6ci tworzyli tak$e obrazy inspirowane
malarstwem polskim, jeden z nich p dzla Justyny
Jagielskiej jest ju$ w Turcji, pozosta e zostan
zaprezentowane na specjalnej wystawie pokonkursowej
w Gimnazjum w Opatówku.
Uczniowie wykonali te$ symboliczne pami tki
narodowe i regionalne - Weronika Matusiak metod
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zbli$on do pirografii wypali a obrazki przedstawiaj ce
panoram Opatówka oraz $elazny mostek w parku.
Joanna Bia ek z kilkoma kole$ankami wykona a
kilkadziesi t bransoletek z bia ej i czerwonej muliny.
Konrad Ignaszak mia ciekawy pomys na zak adk
z widokami Opatówka. Wszystkie prace uczniów zosta y
przekazane naszym europejskim partnerom.
Szkolny Koordynator Projektu
Monika Ratajczyk

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

POWIATOWY DZIE KOBIET
Na tegoroczne obchody Powiatowego Dnia
Kobiet, które odby y si w sobot 10 marca, organizatorzy zaprosili ponad 1800 Pa5 z ca ego powiatu
kaliskiego. Ten uroczysty dzie5 zacz si od $ycze5
z o$onych wszystkim mieszkankom powiatu kaliskiego,
które w imieniu w adz powiatowych oraz w adz miast
i gmin powiatu kaliskiego z o$y Starosta Krzysztof
Nosal. Wszystkie Panie otrzyma y te$ s odki upominek
ufundowany przez Stowarzyszenie "LGD 7 Kraina Nocy
i Dni".

Po koncercie, w kabaretowym wyst pie,
publiczno6F roz6mieszyli przebrani za pszczó ki: Maj
i Gucia - Wójt Gminy Opatówek Sebastian Ward cki
i Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof NiedKwiedzki. Organizatorami obchodów powiatowych Dnia Kobiet by o
Starostwo Powiatowe w Kaliszu i Urz d Gminy w Opatówku przy wspó udziale pozosta ych samorz dów
powiatu kaliskiego.
Organizatorzy sk adaj serdeczne podzi kowania wszystkim, którzy swoj prac wsparli organizacj
tegorocznego 6wi ta Pa5, w szczególno6ci OSP w Opatówku, OSP w T okini Wielkiej, Gimnazjum i Szkole
Podstawowej w Opatówku, m.in. za pomoc w zabezpieczeniu parkingów oraz obs udze i uporz dkowaniu hali.
W tym roku w trakcie koncertu odby a si
zbiórka na cel charytatywny na rzecz 16-miesi cznego
Franka chorego na SMARD1 - nieuleczaln chorob
genetyczn .
***************************************

FESTIWAL PIOSENKI DZIECI CEJ
I M ODZIE OWEJ
18 marca br. odby si fina XII Mi dzygminnego
Festiwalu Piosenki Dzieci cej i M odzie$owej. Fina
poprzedzony zosta dwudniowymi warsztatami (pi tek,
sobota), które z uczestnikami poprowadzi a Danuta
B a$ejczyk, popularna piosenkarka. Dzi ki warsztatom,
osoby, które dosta y si do fina u, mog y podszlifowaF
swój g os i us yszeF cenne uwagi, np. tak , aby na si
nie staraF si powielaF artystów, którzy s dla nas
idolami, lecz w wykonywanych piosenkach wyra$aF
siebie.

Jak zwykle koncert na Dzie5 Kobiet odby si
w Hali Widowiskowo-Sportowej im. Polskich Olimpijczyków w Opatówku, a zaproszon na ten dzie5 gwiazd
by Zbigniew Wodecki, który za6piewa najwi ksze swoje
przeboje, bisuj c na koniec "Cha upy welcome to".
Zagra te$ kilka utworów na skrzypcach i tr bce, a tak$e
podzieli si z widowni swoimi wra$eniami z pobytu
w Kaliszu.
W niedziel , na scenie w Muzeum Historii
Przemys u w Opatówku, przed jury zaprezentowa o si
36 finalistów, którzy wy onieni zostali we wcze6niejszych
eliminacjach spo6ród ponad 100 zg oszonych wykonawców. Wykonanie, dobór repertuaru, talent i wra$liwo6F muzyczn ocenia o jury w sk adzie: Gra$yna
Bartoszek-Sz apak - Prezes Kaliskiego Towarzystwa
Muzycznego, Anna Kowalkiewicz-Oligny - instruktor
wokalny, w a6ciciel szko y muzycznej PIANO SONG
w Kaliszu i Eryk Szolc - muzyk, wokalista, wyk adowca
UAM w Kaliszu oraz piosenkarka Danuta B a$ejczyk.
Podczas fina u, w czasie obrad jury, za6piewa Mariusz
Urbaniak, który jest uczestnikiem obecnej edycji "Bitwy
na g osy". Na co dzie5 wspó pracuje on z fundacj
prowadzon przez Danut B a$ejczyk.
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Laureaci festiwalu:

A oto zwyci zcy w poszczególnych kategoriach:

Przedszkola
Anna Dziedzic - Zespó Szkó w Rajsku, Wiktor Glapa Szko a Podstawowa w Biernatkach, Martyna Lange Publiczne Przedszkole Samorz dowe w Zbiersku

Dziewcz ta z klas IV:
Katarzyna Bielawska
Ewelina Spie$
Iwona Tomczak

Szko y podstawowe klasy I-III
1. Kacper Wojcieszak - Szko a Podstawowa
w KoKminku
2. Julia Olejnik - Szko a Podstawowa w KoKminku
3. Kornelia RaKniewska - Szko a Podstawowa
w Jankowie Pierwszym

Dziewcz ta z klas V:
Michalina Rychlewska SP Rajsko
2,27 km
Natalia Janiak
SP Opatówek 1,78 km
1,71 km
Patrycja Krasnowska SP Che mce

Szko y podstawowe klasy IV-VI
1. Bartek Dreczko - Zespó Szkó w D bem
2. Kewin Sieradzki - Zespó Szkó w Brzezinach
3. Gabriela Michalak - Szko a Podstawowa w Opatówku
Gimnazja
1. Dominik Niklas - Gimnazjum w Opatówku
2. Julita Balcerzyk - GOK w Relazkowie
3. Martyna Ko odziejczyk - Gimnazjum w Opatówku
Szko y ponadgimnazjalne
1. Amanda Litwa - Zespó Szkó nr 2 w Liskowie
2. Monika Felisiak - Zespó Szkó nr 1 w Liskowie
3. Agnieszka Borowiak - Zespó Szkó im. Miko ajczyka
w Opatówku
Wójt Gminy Opatówek serdecznie dzi kuje sponsorom
Mi dzygminnego Festiwalu Piosenki Dzieci cej i M odzie$owej. W tym roku festiwal wsparli:
- Prezes Grzegorz Poniatowski - Bank Spó dzielczy
Ziemi Kaliskiej
- Oddzia Regionalny PZU S.A w Kaliszu
- PZU Rycie S.A Oddzia w Kaliszu
- p. Krzysztof Dziedzic - cz onek Zarz du Powiatu
Kaliskiego
- pp. Jadwiga i Henryk Menclowie z Opatówka
- pp. Ilona i Zbigniew Wojtaszczykowie z T okini Ma ej
- pp. Krystyna i Grzegorz Olczakowie z Opatówka
- Przedsi biorstwo ASO z T okini Ko6cielnej - p. Ewa
Domagalska, p. Boles aw Macke
- p. Jadwiga Milu6ka-Stasiak - dyrektor Gminnej
Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku
- Hotel "Calisia" w Kaliszu
***************************************

WIADOMO CI SPORTOWE
Inauguracja rolki kolarskiej w gminie Opatówek
37 uczestników (14 dziewczyn i 23 ch opców)
z klas IV i V z czterech szkó podstawowych gminy
Opatówek wzi o udzia w mistrzostwach gminy na rolce
kolarskiej, w ramach pierwszego etapu III Sprawdzianu
Kolarskiego w powiecie o Puchar Starosty Kaliskiego.
Gospodarzem kolarskich zmaga5 by Zespó Szkó
w T okini Wielkiej, gdzie niedawno dokonano otwarcia
sali sportowej. Zawody zosta y przeprowadzone na
profesjonalnych trena$erach, ufundowanych przez Bank
Spó dzielczy Ziemi Kaliskiej i urz dy gmin. Zawody
obserwowa Wójt Gminy Opatówek Sebastian Ward cki,
a trener KTK Kalisz, Krzysztof D browski zach ca
dzieci do uprawiania kolarstwa. Zwyci zców poszczególnych
roczników
uhonorowano
pami tkowymi
dyplomami.
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SP Rajsko
2,29 km
SP Opatówek 1,67 km
SP Opatówek 1,57 km

Ch opcy z klas IV:
Adam D uga6
Hubert Kozibura
Kacper Krysia

SP Rajsko
2,53 km
SP Rajsko
1,82 km
SP Opatówek 1,72 km

Ch opcy z klas V:
Dawid Sobczak
Konrad Szczot
Micha Jach

SP Opatówek 1,86 km
SP Rajsko
1,84 km
SP T okinia
1,78 km

Punktacja szkó wg miejsc na podium:
SP Rajsko
14 pkt
SP Opatówek
9 pkt
SP T okinia Wielka
1 pkt
SP Che mce
Medyczn opiek na zawodach nieodp atnie
zapewni dzieciom Zespó Ratownictwa Medycznego
Bobo Med Kalisz.

W tym roku spodziewa em si gorszych wyników
w czasie trzyminutowej jazdy, jako $e na profesjonalnych trena$erach warunki jazdy by y zbli$one do
szosowych i wymaga y wi kszego wysi ku u dzieci.
W czasie 10 lat, podczas siedmiu sprawdzianów,
obserwowa em zmagania ponad 2500 dzieci ze szkó
podstawowych miasta Kalisza i powiatu kaliskiego.
Wi kszo6F wyników na nowych rolkach rzeczywi6cie
by a gorsza, ale trafi y si niew tpliwe talenty. Kasia
Bielawska nie jest gorsza od siostry Klaudii (odkrycie
z rolki w 2010 roku!). Klaudia pod opiek Marka Cie6laka z UKS KoKminianka by a najlepsza w dwóch
edycjach ubieg orocznego Mini Tour de Pologne i zdoby a Puchar Polski w najm odszej kategorii dziewcz t.
Kasia zapewne pójdzie w jej 6lady, a w rodzinie Bielawskich z D browy bez kolarskich tytu ów pozostanie
jedynie mama, bo ojciec Robert równie$ dosiad roweru
i z powodzeniem startuje w kolarskich maratonach.
Adam D uga6, na moj pro6b , po raz drugi na
próbie dosiad roweru, poniewa$ obawia em si , $e Kle
zanotowa em jego wynik po pierwszej jeKdzie. Jednak,
pomimo zm czenia, druga jazda niewiele odbiega a od
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pierwszej. Niew tpliwie posiada on talent do uprawiania
kolarstwa. Nast pna rolka odb dzie si po feriach
w gminie Blizanów. Mo$e i tam s do odkrycia kolarskie
talenty ?
Bronis aw Krakus

Turniej Tenisa Sto owego
25 lutego 2012 r., ju$ po raz ósmy odby si
Turniej Tenisa Sto owego o Puchar Wójta Gminy Opatówek ph. "Ryj zdrowo i sportowo", realizowany zgodnie
z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwi zywania
Problemów Alkoholowych na 2012 rok. Organizatorami
tegorocznego turnieju by y: OSP Porwity i Gminny
O6rodek Pomocy Spo ecznej w Opatówku. Uczestnicy
turnieju to ch opcy i dziewcz ta z M odzie$owych Dru$yn
Po$arniczych oraz druhowie z OSP z terenu gminy
Opatówek. Zawody odby y si w nast puj cych kategoriach wiekowych: do 14 lat, 14-16 lat, 16-21 lat, 22-30
lat, 31 lat i powy$ej. Nad przebiegiem rozgrywek
czuwali: Tomasz Mikucki - s dzia g ówny rozgrywek
i Jerzy Kowalczyk. Uroczystego otwarcia turnieju dokona Krzysztof Kasprzak - Prezes OSP Porwity. Celem
turnieju by o wzbudzenie w6ród dzieci i m odzie$y
motywacji do $ycia bez na ogów, promocja aktywnego
i zdrowego stylu $ycia oraz wspomaganie rodzin
w procesie wychowywania dzieci.

Do zawodów zg osi o si
cznie 127 zawodników reprezentuj cych 11 jednostek OSP: Borów (26
zawodników), Che mce (21), Cienia Druga (3),
Opatówek (10), Micha ów Drugi (10), Porwity (11),
Rajsko (19), Sierzchów (7), Sza e (3), T okinia Wielka
(15) i Trojanów (2).
A oto osi gni te wyniki:
Dziewcz ta:
- kategoria wiekowa do 14 lat: I miejsce - Szyma5ska
Lucyna OSP Rajsko, II miejsce - Fr tczak Karolina
OSP Rajsko, III miejsce - Salamon Sara OSP Borów
- kategoria wiekowa 14-16 lat: I miejsce - Szyma5ska
Dominika OSP Rajsko, II miejsce - Bach Monika
OSP T okinia Wielka, III miejsce Ciebie5 Dagmara
OSP Opatówek
- kategoria wiekowa 16-21 lat: I miejsce - Olejnik
Magdalena OSP T okinia Wielka, II miejsce - Wosiek
Maria OSP Rajsko, III miejsce - Sobczak Alicja OSP
T okinia Wielka
- kategoria wiekowa 22-30 lat: I miejsce - Krzywda
Aleksandra OSP Che mce, II miejsce - Baran
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Monika OSP T okinia Wielka, III miejsce - Rychter
Alicja OSP T okinia Wielka
kategoria wiekowa 31 lat i powy$ej: I miejsce Perskawiec Dorota OSP Rajsko, II miejsce Szcz sna Agnieszka OSP Borów, III miejsce Gryczy5ska Iwona OSP Borów

Ch opcy:
- kategoria wiekowa do 14 lat: I miejsce - Gruszka
Mateusz OSP Trojanów, II miejsce - Peja6 Wiktor
OSP Porwity, III miejsce - Lesicki Marcin OSP
Opatówek
- kategoria wiekowa 14-16 lat: I miejsce - Liberacki
Robert OSP Rajsko, II miejsce - Perskawiec Mariusz
OSP Rajsko, III miejsce - Kasprzak Pawe OSP
Porwity
- kategoria wiekowa 16-21 lat: I miejsce - Fr tczak
Micha OSP Rajsko, II miejsce - Jeziorski Damian
OSP Rajsko, III miejsce - Kliber Dominik OSP
Che mce
- kategoria wiekowa 22-30 lat: I miejsce - 7ukaszczyk
Patryk OSP Rajsko, II miejsce - Fr tczak Tomasz
OSP Rajsko, III miejsce - Bach Sebastian OSP
Rajsko
- kategoria wiekowa 31 lat i powy$ej: I miejsce - Janik
Grzegorz OSP Borów, II miejsce - Gruszka Miros aw
OSP Borów, III miejsce - Janik Micha OSP Borów
W klasyfikacji generalnej niezawodni okazali si zawodnicy z jednostki OSP Rajsko. Otrzymali oni Puchar
Wójta Gminy Opatówek zarówno w kategorii ch opców
jak i dziewcz t. Indywidualni zwyci zcy w poszczególnych kategoriach, z r k Wójta Gminy Sebastiana
Ward ckiego, otrzymali nagrody rzeczowe i medale
ufundowane w ramach gminnego programu profilaktyki.
Wszyscy zawodnicy turnieju otrzymali dyplomy za
uczestnictwo w rozgrywkach.
W turnieju uczestniczyli zaproszeni go6cie:
Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic, Przewodnicz cy
Rady Gminy Pawe B kowski, radni: Marlena KiermasGruszka, Jaros aw K ysz, Mariusz Ma oburski, Damian
Jakóbczak oraz przedstawiciele Gminnej Komisji ds.
Rozwi zywania Problemów Alkoholowych: Ma gorzata
Rektor i Józef Paj k. Jak co roku, w turnieju uczestniczyli prezesi i przedstawiciele Ochotniczych Stra$y
Po$arnych z naszej gminy. Turniej uzyska wsparcie
Fundacji Haliny Sroczy5skiej, Jutrzenki Colian Sp. z o.o.,
PPHU. Wies awa Rutkowskiego i pp. M.M. Wróblewskich z Opatówka. Dzi kujemy równie$ paniom z OSP
Porwity za przygotowanie ciep ego posi ku dla wszystkich uczestników tego sportowego spotkania oraz
Zarz dowi OSP Borów za udost pnienie sali do
przeprowadzenia tegorocznych rozgrywek.
Turniej FAN CUP
W dniu 13 lutego br. na terenie Zespo u Szkó
im. S. Miko ajczyka w Opatówku odby si turniej FUN
CUP. Turniej skierowany by do uczniów szkó gimnazjalnych powiatu kaliskiego i Zespo u Szkó im. S. Miko ajczyka w Opatówku. Celem turnieju by o podwy$szenie
umiej tno6ci w grach e-sportowych oraz mo$liwo6F
wspó zawodnictwa i fajne sp dzenie wolnego czasu
podczas ferii zimowych.
Do turnieju przyst pi y dru$yny ze szkó :
- Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów
w Opatówku
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Gimnazjum w Rajsku
Gimnazjum w T okini Wielkiej
Gimnazjum w Szczytnikach
Gimnazjum w Radliczycach
Zespó Szkó im. Jana Paw a II w Che mcach
Zespó Szkó im. St. Miko ajczyka w Opatówku

Dru$yny wystawi y zawodników w trzech rodzajach gier:
- Counter Strike
- FIFA 12
- NFS World
W kategorii gier zespo owych CS zwyci zcami byli:
1. Zespó Szkó im. Jana Paw a II w Che mcach
2. Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów
w Opatówku
3. Zespó Szkó im. St. Miko ajczyka w Opatówku
W kategorii gier indywidualnych FIFA 12 - kategoria
open:
1. IV LO w Kaliszu
2. IV LO w Kaliszu
3. Gimnazjum nr 10 w Kaliszu

im. Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku - Ann
Marsza -Olejnik i Ann Nowack , we wspó pracy z Fundacj Haliny Sroczy5skiej, która pomog a w zorganizowaniu aukcji. Duet, który profesjonalnie poprowadzi
imprez oraz wykonawcy piosenek o mi o6ci, to uczniowie i absolwenci gimnazjum. Wspomaga ich zaprzyjaKniony zespó muzyczny: Dariusz, Mateusz i Filip
Zieli5scy oraz Pawe Kramza. W przerwie koncertu przeprowadzono licytacj "obrazków szcz 6cia" autorstwa
Justyny Jagielskiej i Aleksandry Laskowskiej - uczennic
gimnazjum oraz "s odkich serc" ufundowanych przez
pa5stwa Jadwig i Henryka Menclów. G ównym przedmiotem aukcji by obraz s ynnego malarza Mariana
Osieckiego (dar od osoby, która chcia a pozostaF
anonimowa). Dzie o by o licytowane dwukrotnie $yczeniem pierwszych nabywców (przyjació MaFka)
by o wystawienie obrazu do ponownej licytacji.

W kategorii gier indywidualnych NFS World:
1. Gimnazjum w Rajsku
2. Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów
w Opatówku
3. Gimnazjum w Rajsku
Wszystkim uczestnikom turnieju serdeczne dzi kujemy
za udzia a zwyci zcom gratulujemy. Szczególne podzi kowania dla uczniów z klas I b i III c Technikum
Informatycznego Zespo u Szkó im. St. Miko ajczyka
w Opatówku za zaanga$owanie w organizacj i pomoc
w prowadzeniu turnieju.

Zwyci $czyni drugiej aukcji (pani Maria Prus) przekaza a
dzie o na licytacj internetow . Wynik aukcji przerós
naj6mielsze oczekiwania organizatorek - w sumie
zebrano blisko 8,5 tys. z ., które w ca o6ci zosta y
przekazane na leczenie MaFka.
Pragniemy z o$yF gor ce podzi kowania
wszystkim, którym nie jest oboj tny los drugiego
cz owieka. Mieli6my przyjemno6F si przekonaF, $e
mieszka5cy Opatówka maj wielkie serce! Dzi kujemy
tym, którzy przyczynili si do sukcesu naszego koncertu:
solistom: Martynie Ko odziejczyk, Agacie G siorek,
Justynie K pie, Karolinie Rarneckiej, Justynie St pie5,
Gabrysi Sieradzkiej, Kacprowi Zieli5skiemu, Hubertowi
Wojtaszkowi, Dominikowi Niklasowi; absolwentom:
Patrykowi Olejniczakowi, Mariuszowi Kasprzakowi; gitarzystkom: Asi Prus, Alicji Olejnik, Weronice Matusiak;
prowadz cym: Aleksandrze Laskowskiej i Sergiuszowi
Warga; obs udze technicznej: Darii Lisiak, Milenie
Przybyle, Helenie Pawlak, Zuzi Preiss, Paw owi
Garli5skiemu, Rafa owi Stankiewiczowi oraz paniom
Anicie Marciniak-Maciaszek i Annie Nowi5skiej.

Podzi kowanie firmie "Agro-Rami" z Ko6cielnej Wsi za
ufundowanie upominków, a organizatorowi za nagrody
i pocz stunek. Opieka i prowadzenie turnieju: Krzysztof
Ma yjasiak, Wojciech Abkowicz, Ireneusz Kasprzak,
S awomir Przyby ek.

Anna Marsza -Olejnik
Anna Nowacka

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

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

WALENTYNKOWY
KONCERT CHARYTATYWNY

ZIMOWA DYSKOTEKA

5 lutego br. mury opatóweckiego GOK-u p ka y
w szwach. Blisko 200 osób przyby o na koncert charytatywny. Koncert na rzecz leczenia MaFka z Opatówka,
zorganizowany zosta przez nauczycielki Gimnazjum
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W dzie5 Walentynek, 14 lutego, GOPS w Opatówku, 6wietlica 6rodowiskowa ''S oneczko'' wraz
z Gminn Komisj Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych zorganizowali II Karnawa ow Dyskotek Profilaktyczn dla dzieci i m odzie$y. Dyskotek
zorganizowano w Gminnym O6rodku Kultury w Opa-
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tówku. W godz. 11 - 15 bawi y si dzieci przed00
szkolne oraz ze szkó podstawowych, natomiast od 15
00
do 20 karnawa owym szale5stwom odda a si m odzie$ ze szkó gimnazjalnych. Celem zorganizowania
dyskoteki by o prowadzenie profilaktycznej dzia alno6ci
w6ród dzieci i m odzie$y.

Podczas tegorocznej dyskoteki nie zabrak o
walentynkowych akcentów, które cz sto przewija y si
w czasie trwania imprezy. Uczestnicy dyskoteki bardzo
ch tnie brali udzia w ró$nego rodzaju konkursach
z nagrodami zorganizowanych przez prowadz cego
dyskotek p. Jana Kemp i wychowawc 6wietlicy
"S oneczko". We wspólnej zabawie karnawa owej
uczestniczy Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic.
Na dzieci i m odzie$ bior c udzia w dyskotece
czeka a s odka niespodzianka w postaci walentynkowych lizaków, a dla spragnionych nie zabrak o równie$
napojów. Fundatorami nagród i pocz stunku byli:
p. Halina Marsza -Sroczy5ska, P.P.H.U. Kris Krystyna
Olczak, Jutrzenka Colian S.A oraz Pryzmat Kalisz
Spó ka z o.o.
W imprez w czyli si wolontariusze: p. Magdalena Pokl k nauczycielka Zespo u Szkó w Che mcach,
p. Renata Szlenkier nauczycielka Zespo u Szkó w T okini Wielkiej, p. Jacek Mazurowski z Gminnej Komisji
Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych,
oraz uczennice gimnazjum w Opatówku - Karolina Rarnecka i Joanna Prus, za co wszystkim wymienionym
serdecznie dzi kujemy.

nierzadko przekraczaj cych 1000 km (z Wlk. Brytanii).
S to: Jerzy Gunera i Kazimierz Jarczewski. Jak
wspominaj , hodowla go bi pocztowych bardzo ró$ni a
si od tego, co dzi6 uwa$ane jest za standard. Go bie
na loty transportowano kolej , a powracaj ce z lotu ptaki
trzeba by o z apaF, zdj F z nó$ki gumow obr czk
i wkr ciF j do specjalnego zegara, który by tylko jeden
w Opatówku, wi c liczy o si równie$ szybkie dotarcie
do tego urz dzenia. Po6ród hodowców kr $y wiele
6miesznych anegdot, w groteskowy sposób opisuj cych
wy6cigi motocyklowo-rowerowe do zegara, który co
tydzie5 znajdowa si u innego hodowcy. Zdarza y si
podobno przypadki po kni cia gumowej kontrolki
trzymanej w z bach, gdy p dz cy motocykl wpad
w dziury na drodze, ale dobry hodowca radzi sobie
i w takich sytuacjach. Obecnie w go bnikach króluj
komputerowe zegary, a go bie na nogi maj za o$one
obr czki z elektronicznymi chipami. Szybko6F osi gan
w lotach oblicza komputer, a wspó rz dne startu go bi
i po o$enie go bników okre6la GPS z dok adno6ci do
1m.
W tegorocznym rozdaniu nagród za 2011 rok,
podnosz c rang tego uroczystego spotkania, uczestniczyli: Przewodnicz cy Rady Powiatu Kaliskiego Mieczys aw 7uczak oraz Wójt Gminy Opatówek Sebastian
Ward cki. Wr czyli oni najlepszym hodowcom puchary
i pami tkowe dyplomy. Wójt Gminy, zwracaj c si do
obecnych, pogratulowa zwyci zcom i zadeklarowa , $e
równie$ w przysz ych latach b dzie wspiera ten pi kny
sport, poprzez fundowanie pucharów i nagród. Przewodnicz cy Rady Powiatu Mieczys aw 7uczak podzi kowa za zaproszenie, pogratulowa wyró$nionym i w kilku zdaniach wyrazi swój podziw dla pasjonatów, którzy
piel gnuj to szczególne hobby. PZHGP reprezentowali
Wies aw Puchalski i Daniel Stachowiak, a OSP Opatówek - Krzysztof Karolewski. Wszyscy oni przy czyli
si
do gratulacji i $ycze5 dla hodowców go bi
pocztowych.

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

PODSUMOWANIE
LOTÓW GO BI POCZTOWYCH
Tradycyjnie, stycze5 to okres podsumowania
lotów go bi pocztowych, które odby y si w roku
poprzednim. Hodowcy go bi pocztowych Sekcji Opatówek spotkali si 3 lutego br. na uroczystej kolacji
w miejscowej restauracji, aby wr czyF puchary i dyplomy
hodowcom, których go bie w 2011 r. uzyska y najlepsze
wyniki.
Sekcja Opatówek liczy obecnie 32 cz onków,
którzy, zrzeszeni w Polskim Zwi zku Hodowców Go bi
Pocztowych, wysy aj swe go bie na loty z odleg o6ci
od 100 km do 1000 km. Funkcj prezesa od pi ciu lat
pe ni Pawe Jarczewski. W6ród zebranych znaleKli si
weterani sportu go biarskiego, których skrzydlaci podopieczni ju$ od ponad 50 lat uczestnicz w lotach
organizowanych z ró$nych kierunków i odleg o6ci,
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Najlepsze wyniki w 2011 r. w sekcji Opatówek
PZHGP uzyskali:
w lotach go bi starych:
1 miejsce - Pawe Jarczewski
2 miejsce - Andrzej Sp awski
3 miejsce - Jerzy Gunera
w lotach go bi m odych:
1 miejsce - Janusz Skowro5ski
2 miejsce - Daniel Napiera a
3 miejsce - R. i M. Ma oburscy
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Po wr czeniu nagród, hodowcy d ugo dyskutowali wspominaj c miniony sezon, który dla jednych by udany,
a dla drugich trudny i nie spe ni ich oczekiwa5. Jednak
wszyscy zgodnie wybiegali z nadziej w przysz o6F
snuj c plany co do sposobu prowadzenia hodowli,
organizowania treningów dla swoich skrzydlatych
sportowców, z nadziej na jak najwi ksze sukcesy
w 2012 roku.
***************************************

WIADOMO CI BIBLIOTECZNE
Balik karnawalik

Poranki z ksi $eczk ciesz si nies abn c
popularno6ci . Ch tnych do udzia u przybywa. Zimowa
aura czasem uniemo$liwia a przyj6cie na zaj cia, ale te,
które odby y si w 6rod 1 lutego, mimo siarczystego
mrozu, zgromadzi y spor grupk maluszków. Odby a
si bowiem zaplanowana wcze6niej zabawa karnawa owa. Dzieci mia y przygotowane fantastyczne stroje,
za co nale$y si uk on w stron rodziców i dziadków.
Bibliotek zaszczyci y wytworne królewny, hrabia, Zorro,
Indianka, cyganeczka i król. Dzieci bawi y si doskonale,
gra y w kr gle i s ucha y bajeczek. W przerwach mi dzy
ta5cami popija y herbatk i zajada y ciasteczka.
Drukarskie ciekawostki

Jak wygl da a praca drukarza dawniej, a jak
wygl da dzi6? Na to pytanie postanowili6my daF odpowiedK naszym m odym czytelnikom, zabieraj c ich
w 6rod 15 lutego, najpierw na wystaw starych maszyn
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drukarskich w Muzeum Historii Przemys u w Opatówku,
a potem do nowoczesnej drukarni Offset Kolor w Zdunach. To by a prawdziwa podró$ w czasie.
W muzeum przewodniczka, p. Ewa Andrzejewska opowiada a nam jak dawniej powstawa y ksi $ki,
jak mozolny i d ugotrwa y by to proces do czasów
wynalezienia ruchomej czcionki. Nasze zainteresowanie
budzi y osobliwe eksponaty, ogromne maszyny, których
od lat nikt nie u$ywa, przy których praca by a trudna
i szkodliwa dla zdrowia. Atrakcj dla nas wszystkich by a
mo$liwo6F u$ycia stempla drukarskiego oraz czytania
wyrazów wspak. Po tych zadaniach zostali6my pasowani na drukarzy.
Po wyj6ciu z muzeum udali6my si do kapsu y
czasu (autobus linii 1A), która powioz a nas do
wspó czesno6ci, a konkretnie do nowoczesnej drukarni,
któr mogli6my obejrzeF dzi ki uprzejmo6ci jej w a6ciciela p. Tomasza Sroczy5skiego i oprowadzaj cego nas
kierownika produkcji p. Tomasza Swinarskiego. Skok
z przesz o6ci w teraKniejszo6F okaza si ogromny. Wra$enie zrobi y na nas nowoczesne, skomputeryzowane
maszyny, dla których wydrukowanie setek stron w krótkim czasie to $aden problem. Dowiedzieli6my si , $e
w drukarni mo$na wydrukowaF prawie wszystko, ograniczeniem mo$e byF jedynie format zamawianych stronic
i brak pr du.
Wa$ne, $e od czasów wynalezienia ruchomej
czcionki drukowanie ksi $ek sta o si przede wszystkim
ta5sze i dost p do nich mo$e mieF ka$dy, kto tylko
zechce, niezale$nie od zasobno6ci portfela. Przecie$ po
ksi $k mo$na przyj6F tak$e do naszej biblioteki
i wypo$yczyF j bez $adnych op at.
Spotkanie z Help Animals
Po kilku smutnych artyku ach ukazuj cych si
w prasie lokalnej, opisuj cych okrucie5stwo ludzi wobec
zwierz t, w naszej bibliotece zrodzi si pomys , aby
zorganizowaF spotkanie z przedstawicielami Kaliskiego
Stowarzyszenia Pomocy Zwierz tom Help Animals. Po
ustaleniach z dyrektorem Szko y Podstawowej w Opatówku, p. Mateuszem Przyjaznym, spotkanie odby o si
7 lutego w auli szko y. Z prezesem Stowarzyszenia
p. Sylwestrem Piechowiakiem i p. wiceprezes Roksan
Drapa spotkali si uczniowie klas drugich, trzecich
i czwartych. Prezentowany pokaz zdj F opatrzony
komentarzem wzbudza poruszenie. Zale$a o nam, aby
dotrzeF do 6wiadomo6ci dzieci i uwra$liwiF je na
potrzeb reagowania na krzywd wyrz dzan zwierz tom. Mamy nadziej , $e dzieci zapami taj t lekcj
i niezwyk ych nauczycieli, którzy oprócz s ów uznania za
sw bezinteresown prac na rzecz czworonogów
otrzymali tak$e od naszej biblioteki wielki worek karmy
dla psów.
W kr;gu Miasteczka RóJy Wiatrów
Gmina Opatówek wzbogaci a si o kolejn
lokaln publikacj - wydawnictwo Gminnej Biblioteki
Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku pt. "W kr gu
Miasteczka Ró$y Wiatrów. Gmina Opatówek wczoraj
i dzi6" autorstwa Jadwigi Milu6kiej-Stasiak. Jest to wydawnictwo zawieraj ce informacje o gminie Opatówek,
o Opatówku i o poszczególnych miejscowo6ciach gminy.
Tytu nawi zuje do ksi $ki Eligiusza Kor-Walczaka,
której akcja dzieje si w Opatówku w czasie budowy
fabryki sukna. Informacje s wzbogacone fotografiami
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autorstwa Doroty Buncler, W adys awa Ko6cielniaka,
Ewy Andrzejewskiej i samej autorki. Zamieszczono
tak$e fotografie ze zbiorów Muzeum Okr gowego Ziemi
Kaliskiej, Urz du Gminy w Opatówku i zbiorów biblioteki.
Tekst zosta przet umaczony na 3 j zyki obce: angielski,
niemiecki i rosyjski. Na wielu stronach pojawia si
firletka - popularny na naszych kach dziki goKdzik,
który zaistnia w jednym z najpi kniejszych wierszy
poetki urodzonej w Opatówku - 7ucji PinczewskiejGliksman.

Jest to szósta publikacja ksi $kowa biblioteki
w Opatówku. Jej wydanie by o mo$liwe dzi ki 6rodkom
unijnym, które biblioteka uzyska a z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W ostatnim
czasie biblioteka w Opatówku otrzyma a dofinansowanie
do 3 opracowanych przez bibliotekarzy projektów: na
wymian posadzki w zabytkowej bramie wej6ciowej do
biblioteki, na wydanie publikacji o gminie i na tablice
z fotografiami dawnego Opatówka w parku i w bramie
biblioteki.
9 marca odby a si promocja ksi $ki w Muzeum
Historii Przemys u w Opatówku. Uczestniczy o w niej
ponad 120 osób, w tym Przewodnicz cy Rady Powiatu Mieczys aw 7uczak, Przewodnicz cy Rady Gminy
w Opatówku - Pawe B kowski, Wójt Gminy Opatówek Sebastian Ward cki, proboszcz parafii Opatówek ks. W adys aw Czamara i dyrektor biblioteki Wy$szego
Seminarium Duchownego w Kaliszu - ks. Jan Ludwiczak. Promocja by a okazj do przedstawienia roli
biblioteki w miejscowej spo eczno6ci. Autorka wydawnictwa i bibliotekarki us ysza y wiele mi ych s ów pod
swoim adresem ze strony go6ci. Bogato ilustrowane
wydawnictwo promuj ce nasz gmin jest przeznaczone
dla m odzie$y, która poszukuje informacji o swoim
miejscu zamieszkania, dla mi o6ników Opatówka i okolic
oraz dla turystów, którzy odwiedzaj nasze strony.
W przygotowanej prezentacji multimedialnej
autorka przedstawi a dzieje i teraKniejszo6F gminy
Opatówek poprzez fotografie, które nie znalaz y si
w wydawnictwie. Jednocze6nie Jadwiga Milu6ka-Stasiak
wyja6ni a, $e bogate dzieje samego Opatówka znajd
si w przygotowywanym wydawnictwie po6wi conym
tylko tej miejscowo6ci. Ostatnim etapem powy$szego
projektu jest poszerzenie strony internetowej Gminnej
Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku
o fotografie gminy Opatówek.
M odzieJ "wierna Pro nie"
W tym roku IX Powiatowy Konkurs Recytatorski
im. Stefana Gillera zorganizowany przez bibliotek
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w Opatówku zach ci m odzie$ do si gni cia po wiersze
z tomu "Strofy wierne Pro6nie". Do udzia u w konkursie
zg osi o si 42 uczestników z gimnazjów i szkó
ponadgimnazjalnych. Nasz konkurs cieszy si coraz
wi ksz popularno6ci w6ród uczniów kaliskich szkó .
W tym roku stanowili oni po ow uczestników. Od lat
wiernymi uczestnikami konkursu s tak$e uczniowie
gimnazjum i czytelnicy biblioteki z Brzezin. M odzie$
uczestnicz ca w konkursie mia a do wyboru poezje
ró$nych autorów z ró$nych okresów i to na pewno by o
zach t do uczestnictwa. W tym roku zdecydowanie
dominowa a poezja poetów wspó czesnych: Urszuli
Zybury, Wandy Karczewskiej, Henryka Grynberga,
Eligiusza Kor-Walczaka, 7ucji Pinczewskiej-Gliksman,
Piotra 7uszczykiewicza, ale nie zapomniano tak$e
o Adamie Asnyku, Marii Konopnickiej czy Stefanie
Gillerze.
Poziom konkursu by wysoki i wyrównany,
a uczestnicy dobrze przygotowani i od6wi tnie ubrani.
I choF przy tej liczbie osób dawa a si we znaki szczupo6F pomieszcze5, to jednak panuj ca atmosfera
przenosi a wszystkich do Kalisza widzianego i odczuwanego dusz poetów.
Komisja w sk adzie: dr Anna Szurczak, mgr Danuta Jankowska i mgr Anna Burek przyzna a w kategorii
uczniów szkó ponadgimnazjalnych trzy I nagrody.
Otrzymali je uczniowie kaliskich szkó : Samuel J drzejewski z LO Sióstr Nazaretanek, Bartosz Poniatowski
z Zespo u Szkó Ekonomicznych i Monika Waszak
z III LO im. Miko aja Kopernika. II miejsce zaj Adam
B czyk z V LO im. Jana III Sobieskiego, III miejsce
zaj a Agnieszka Szczepaniak z LO Sióstr Nazaretanek.
W kategorii gimnazjum Komisja przyzna a
I miejsce Joannie Pomykale z Zespo u Szkó w T okini
Wielkiej i Marlenie Szcze6niak z Gimnazjum w Iwanowicach, II miejsce - Faustynie Michalak z Biblioteki
w Brzezinach, III miejsce - Agacie Wojtas i Paulinie
Waliszewskiej z Gimnazjum w Brzezinach.
Organizatorzy serdecznie dzi kuj wszystkim
uczestnikom, opiekunom i cz onkom jury oraz zapraszaj na konkurs recytatorski w przysz ym roku.
Co wiemy o dwudziestoleciu mi;dzywojennym?
Odzyskanie
niepodleg o6ci
przez
Polsk
w 1918 r. po ponad stuletniej niewoli oraz organizowanie
pa5stwowo6ci polskiej by o wielkim wyzwaniem dla
naszych przodków. W okresie Polski Ludowej celowo
pomniejszano ich zas ugi w tamtym okresie. Tymczasem
by y one niezaprzeczalne i godne naszej pami ci.
10 lutego, na zaproszenie bibliotekarzy, odwiedzi Opatówek prof. dr hab. Artur Kijas - historyk z Uniwersytetu
im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W czasie spotkania
z m odzie$ gimnazjum w Opatówku przedstawi osi gni cia spo eczno-kulturalne II Rzeczypospolitej. Ciekawie
przedstawiony temat wzbudzi zainteresowanie m odzie$y i na pewno pobudzi do refleksji nad dziejami
ojczystymi, roli Polaków w organizowaniu w asnej
pa5stwowo6ci, ich m dro6ci, patriotyzmie, solidnej,
uczciwej pracy i spo ecznym zaanga$owaniu.
Drugie spotkanie, które odby o si w bibliotece,
by o po6wi cone postaci Józefa Pi sudskiego i jego
drodze do niepodleg o6ci. Uczestniczy y w nim osoby
zainteresowane t niezwyk
osobowo6ci . Wszyscy
z uwag s uchali wyk adu i odpowiedzi na zadawane
pytania. Profesor przedstawi zarówno zas ugi Józefa
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Pi sudskiego w walce Polaków o niepodleg o6F, jak i jego
rol w pierwszych latach po odzyskaniu niepodleg o6ci.
Najwi cej emocji budzi rok 1926, w którym dosz o do
"zamachu majowego". W Polsce istnieje "legenda"
Pi sudskiego, opublikowano prace wielu historyków na
jego temat, w bibliotekach dost pne s prace samego
Marsza ka, a jednak jego postaF ci gle budzi zainteresowanie i ró$ne oceny. Mamy nadziej , $e wyk ad prof.
Artura Kijasa zach ci opatowian do poszerzania wiedzy
o polityku, który by uhonorowany w przedwojennym
Opatówku medalionem z podobizn na Pomniku Wolno6ci oraz nazw ulicy.
Jadwiga Milu ka-Stasiak

Widokówka z Opatówka
W drugim tygodniu ferii nasi m odzi czytelnicy
mieli okazj spotkaF si w bibliotece, pój6F na spacer
i stworzyF indywidualne prace plastyczne - widokówki
z Opatówka. Podczas wycieczki po najciekawszych
zak tkach naszej miejscowo6ci dzieci poznawa y jej
histori i zwi zane z ni legendy. Odwiedzi y tak$e
Muzeum Historii Przemys u. Po powrocie do czytelni
biblioteki, dzieci przyst pi y do pracy, w efekcie której
powsta y projekty widokówek z naszej miejscowo6ci.
Najpopularniejszym miejscem w Opatówku, którym
chcieliby pochwaliF si przed znajomymi z innych
miejscowo6ci, okaza si nasz pi knie odrestaurowany
mostek $elazny z 1824 r. Na widokówkach mo$na
zobaczyF tak$e muzeum, pomnik na Placu Wolno6ci,
ko6ció czy staw z ab dziami.

Ponadto, 26 uczniów naszej szko y wzi o udzia
w szkolnym etapie Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego. Anna Chojnacka (VIa), Micha Pawelec (VIa),
Adrian Grandyberg (VIa), Mateusz Gruszka (VIc), Dawid
Kasprzak (Va) oraz Igor 7ukaszczyk (Va) zakwalifikowali
si do etapu rejonowego tego konkursu.
Niektórzy uczniowie odnosili sukcesy w konkursach matematycznych. W grudniu, 19 uczniów wzi o
udzia w Wojewódzkim Konkursie Matematycznym.
Do etapu rejonowego zakwalifikowa a si tylko Anna
Chojnacka z klasy VIa. Uczennica ta w lutym reprezentowa a nasz szko w etapie wojewódzkim i zosta a
finalistk Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego.
Nast pnie, dnia 10 marca Anna Chojnacka uzyska a
tytu laureata Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego organizowanego przez Kuratorium O6wiaty
w Poznaniu.
Dyrektor Szko y Podstawowej w Opatówku
Mateusz Przyjazny

**********
ZESPÓ6 SZKÓ6 W CHE6MCACH
Zabawa karnawa owa
Tu$ przed zimowym wypoczynkiem, 9 lutego
odby a si zabawa karnawa owa dla najm odszych
uczniów. W 6wietle kolorowych lamp, we wspania ych
strojach i przy dKwi kach g o6nej muzyki, dzieci
cudownie bawi y si na d ugo oczekiwanej imprezie.

Ma gorzata Matysiak

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

WIADOMO CI SZKOLNE
SZKO6A PODSTAWOWA W OPATÓWKU
Konkursy przedmiotowe
Uczniowie Szko y Podstawowej im. Janusza
Kusoci5skiego w Opatówku w I semestrze roku szkolnego 2011/2012 wzi li udzia w wielu ró$norodnych
konkursach o tematyce humanistycznej, przyrodniczej
i matematycznej.
Ogromnym zainteresowaniem w6ród uczniów
cieszy si Powiatowy Konkurs Ortograficzny "Z ortografi za pan brat". Uczniowie klas VI - Justyna
Ko5czy5ska i Karol Baranowski zaj li I i II miejsce
w gminnym etapie tego konkursu i reprezentowali gmin
Opatówek w ostatnim - powiatowym etapie ortograficznych zmaga5. Wielkim sukcesem zako5czy y si one
dla ucznia Karola Baranowskiego, który wywalczy
III miejsce podczas kaliskiego fina u, pokonuj c wielu
rywali z Kalisza i powiatu kaliskiego. Do konkursu ucznia
przygotowa a polonistka p. Marta Cygan.
Du$ym zainteresowaniem w6ród uczniów klas
V i VI cieszy si Wojewódzki Konkurs Humanistyczny
zorganizowany przez Wielkopolskiego Kuratora O6wiaty.
W etapie szkolnym tego konkursu najlepsi okazali si
uczniowie: Stanis awa Szmajdzi5ska (klasa VIc), Micha
Pawelec (klasa VIa), Natalia Duleba (klasa VIa)
i Aleksandra Zimna (klasa Vb). Wymienieni uczniowie
zakwalifikowali si do etapu rejonowego, a do konkursu
przygotowywa y ich polonistki - p. Beata Frydrychowicz
i p. Anna Smolicka.
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Po wyczerpuj cej zabawie, pragnienie ugasi y soki
zakupione przez rad rodziców.
Matematyczne zmagania w konkursie "Kangur 2012"
Czwartkowy dzie5 rozpocz si bardzo pracowicie dla mi o6ników matematyki, których w naszej
szkole nie brakuje. 15 marca br. 22 uczniów rozpocz o
matematyczne zmagania w konkursie Kangur 2012.
Uczestników konkursu przywita a p. Lidia Ka u$a szkolny koordynator konkursu, $ycz c wszystkim sukcesów. Konkurs polega na rozwi zaniu testu z zadaniami
zamkni tymi o ró$nym stopniu trudno6ci. Rozwi zanie
testu wymaga o olbrzymiej pomys owo6ci, spostrzegawczo6ci, sprawnego liczenia oraz ugruntowanej wiedzy
matematycznej. Udzia w konkursie ma charakter zabawy z matematyk i jest treningiem logicznego my6lenia.
Dzieci i m odzie$ wszystkich krajów uczestnicz cych
w konkursie otrzymuje te same zadania, wspólne dla
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danej kategorii wiekowej. Ide konkursu jest zbli$enie
dzieci i m odzie$y ca ego 6wiata poprzez masowy udzia
we wspólnej zabawie matematycznej.

Ka u$a - opiekun Szkolnego Ko a PCK. Serdecznie
gratulujemy Kamili I miejsca i $yczymy jej sukcesu
w etapie centralnym.
Kilka dni wcze6niej Kamila zakwalifikowa a si
do fina u Konkursu Wiedzy o Sztuce, zdobywaj c
53 punkty na 60 mo$liwych do uzyskania. Wspólnie
z opiekunem p. Damian Rutkowsk przygotowuj si
obecnie do rywalizacji w nast pnym etapie. W finale
z nasz uczennic b dzie rywalizowa o 19 uczniów.
Ryczymy powodzenia.
Dyrektor Zespo u Szkó w Che mcach
Tomasz Mikucki

**********
ZESPÓ6 SZKÓ6 W RAJSKU

W bie$ cej edycji wprowadzona zosta a nagroda
uczestnictwa, przeznaczona dla ka$dego ucznia zg oszonego do konkursu. W tej edycji by a to amig ówka
przestrzenna z grupy "Radosnych Sze6cianów". Na wyniki uczestnicy konkursu musz poczekaF a$ do maja.
Za wszystkich uczestników mocno trzymamy kciuki
i $yczymy jak najlepszych osi gni F.
Olimpiada "Promocja Zdrowego Stylu Aycia"
22 marca br. w Gimnazjum nr 43 im. PTPN przy
ul. 7ozowej w Poznaniu odby si etap okr gowy
Olimpiady "Promocja Zdrowego Stylu Rycia". W XX edycji Olimpiady udzia wzi li uczniowie z ca ego województwa wielkopolskiego, którzy zaj li I miejsca w etapach
rejonowych. Uczniowie pisali test przygotowany przez
Zarz d G ówny PCK.

W punktacji ko5cowej zosta y równie$ uwzgl dnione prezentacje przygotowane przez uczniów oraz
zakres dzia a5 prozdrowotnych. Laureatk w kategorii
szkó gimnazjalnych zosta a uczennica klasy II gimnazjum Zespo u Szkó im. Jana Paw a II w Che mcach Kamila Przepiórka. Kamila zakwalifikowa a si tym
samym do etapu centralnego Olimpiady Promocji
Zdrowego Stylu Rycia. B dzie ona reprezentowaF nasz
szko
oraz Wielkopolski Zarz d Okr gowy PCK
w Poznaniu podczas ogólnopolskiego etapu olimpiady,
który odb dzie si w O6rodku Szkoleniowym PCK
w Zgierzu. Uczennic do olimpiady przygotowa a p. Lidia
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Ferie w Zakopanem
Ferie to czas wypoczynku i relaksu po ci $kiej
i solidnej nauce, to równie$ czas wyjazdów, zimowisk
i wycieczek. Dzi ki operatywno6ci nauczycieli, uczniowie
naszej szko y mogli kilka dni sp dziF w zimowej stolicy
Polski, w Zakopanem. G ównym celem wycieczki by a
nauka jazdy na nartach. Pod okiem profesjonalnych
instruktorów dzieci nauczy y si podstaw tego sportu.
Du$ popularno6ci cieszy a si tak$e jazda na y$wach.
Uczestnicy mieli te$ okazj wjechaF kolej linowo terenow na Guba ówk i podziwiaF stamt d panoram
Tatr.

B d c na wycieczce w Zakopanem trudno
pomin F spacer po Krupówkach - najs ynniejszym deptaku w kraju. W drodze powrotnej zaplanowany by
postój w Krakowie - wizyta na Wawelu, przy grobie tragicznie zmar ego prezydenta RP - Lecha Kaczy5skiego,
a nast pnie spacer po krakowskiej starówce. Wra$enie
z wycieczki na d ugo pozostan w pami ci wszystkich
uczestników.
Ma gorzata Burdelak

**********
ZESPÓ6 SZKÓ6 W T6OKINI WIELKIEJ
DzieM Kobiet
Tego jedynego dnia w roku wszystkie kobiety,
niemal na ca ym 6wiecie, obdarowane zostaj kwiatami
i drobnymi upominkami. Bo przecie$ ka$da okazja jest
dobra do tego, aby osobom lubianym okazaF, $e si
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o nich pami ta i my6li. Gwi teczna atmosfera zapanowa a 8 marca w Zespole Szkó w T okini Wielkiej,
zapachnia o wiosn , zrobi o si rado6niej. Wszystko to
za spraw akademii dla pa5 i kole$anek, przygotowanej
przez ch opców pod opiek p. Rafa a Mrozi5skiego.

Na uroczysto6F przybyli: p. Janina Banasiak,
dyrektor ZEAS-u p. Arkadiusz 7a5duch, panie z rady
rodziców, dyrektor Teresa Kobierska, nauczyciele,
pracownicy szko y i uczniowie. Znajoma muzyka od razu
przypomnia a zebranym, $e w a6nie nadawany jest
Teleexpress. By y wiadomo6ci z kraju i ze szko y,
wywiady, wiersze. Ale najwi cej emocji wzbudzi y
muzyczne hity Marka Sierockiego. Zabrzmia y wspania e
przeboje w wykonaniu boysbandów. Nawet opiekun
samorz du uczniowskiego zamieni si w rockowego
artyst . Piskom dziewczyn i owacjom nie by o ko5ca!
Spad nawet prawdziwy deszcz pluszowych maskotek!
Na koniec wszystkie panie zosta y obdarowane
tulipanami. Mi a uroczysto6F sta a si równie$ okazj do
uhonorowania laureatów ró$nych konkursów. Dyrektor
Teresa Kobierska pogratulowa a zwyci zcom, wr czy a
dyplomy i $yczy a dalszych sukcesów.
Próbne egzaminy
W dniach 12-14 marca br. zosta y przeprowadzone próbne egzaminy w II klasie gimnazjum. Uczniowie zmierzyli si z zadaniami z historii, wiedzy o spo ecze5stwie, j zyka polskiego, biologii, chemii, geografii,
fizyki, matematyki i j zyka angielskiego. Do sprawdzenia
wiedzy i umiej tno6ci gimnazjalistów wykorzystano zakupione przez rodziców testy egzaminacyjne wydawnictwa WSiP.
I choF do prawdziwych egzaminów pozosta
jeszcze rok, emocje by y du$e. Wszyscy drugoklasi6ci
pragn li dobrze wypa6F, dlatego z wyników nie wszyscy
byli zadowoleni. Okaza o si , $e jest jeszcze sporo do
zrobienia. Dla uczniów mamy dobr
wiadomo6F:
w przeciwie5stwie do prawdziwego egzaminu, ten
b dzie mo$na poprawiF, bowiem na prze omie kwietnia
i maja odb dzie si druga tura testów sprawdzaj cych.
Ryczymy powodzenia!
Sukcesy uczniów
Uczniowie Zespo u Szkó w T okini Wielkiej ch tnie rywalizuj z rówie6nikami i bior udzia w ró$nych
konkursach. Uczennice gimnazjum: Anita Wojtaszczyk,
Ola Raszewska i Karolina Król uczestniczy y w etapie
rejonowym Konkursu J zyka Polskiego. Karolina Król

Wiadomo ci Gminne

odnios a du$y sukces awansuj c do etapu wojewódzkiego.
Ucze5 klasy I gimnazjum - Dawid Wyborny zaj
II miejsce w Mistrzostwach Powiatu Ziemskiego w Warcabach Klasycznych i zakwalifikowa si do etapu wojewódzkiego.
W zorganizowanych w Zespole Szkó w T okini
Wielkiej Mistrzostwach Gminy w Pi k Siatkow , ch opcy
ze szko y podstawowej zaj li II miejsce i uzyskali awans
do etapu powiatowego.
Grupa dziewcz t ze szko y podstawowej, w sk adzie: Aleksandra Banasiak, Aleksandra Bry a, Klaudia
Nowak, Natalia Olejniczak i Julia Reksa wyta5czy a II
miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Aerobiku Grupowym w Russowie. Uk ad, wykonanie oraz prezentacja
tancerek bardzo si spodoba y komisji oceniaj cej
i widowni.
Du$ym sukcesem zako5czy si udzia gimnazjalistek: Joanny Pomyka y i Barbary Rogozi5skiej w IX Powiatowym Konkursie Recytatorskim im. Stefana Gillera
w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Braci Gillerów
w Opatówku. Dziewczyny pi knie zaprezentowa y
wiersze twórców wywodz cych si z Ziemi Kaliskiej.
Zachwyt i aplauz wzbudzi a prezentacja uczennicy klasy
I Joanny Pomyka y, która zaj a I miejsce, pokonuj c 25
uczestników. Joasia w nagrod otrzyma a encyklopedi
szkoln .
25 lutego br., w sali OSP w Borowie odby si
ju$ po raz ósmy Turniej Tenisa Sto owego o Puchar
Wójta Gminy Opatówek ph "Ryj zdrowo i kolorowo”, tym
razem zorganizowany przez druhów OSP w Porwitach
oraz Gminny O6rodek Pomocy Spo ecznej w Opatówku.
Uczestniczyli w nim ch opcy i dziewcz ta z M odzie$owych Dru$yn Po$arniczych z terenu gminy Opatówek.
Nasz szko
reprezentowali nast puj cy uczniowie:
Monika Bach, Ewa Sobczak, Mi osz Jendrzejak,
Bart omiej Klepanda, Przemys aw Król, Kazimierz
Rychter i Kacper Wilczy5ski. Na pochwa zas uguje
Monika Bach, która po zaci tej walce, zaj a w kategorii
wiekowej 14-16 lat II miejsce. Gratulujemy i $yczymy
dalszych sukcesów.
Witaj, wiosno!

W tym roku chyba wszyscy mieli ju$ do6F zimy
i z niecierpliwo6ci oczekiwali nadej6cia cieplejszej pory
roku. Wiosna symbolizuje pocz tek nowego $ycia. Nic
dziwnego, $e na ca ym 6wiecie 6wi tuje si jej przybycie. I choF fakt ten obwie6ci y znacznie wcze6niej licznie
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przyby e ptaki, tradycyjnie powitali6my j 21 marca.
W Zespole Szkó w T okini Wielkiej pierwszy dzie5 wiosny przebiega pod has em "Czas na plastik". Uczniowie
zaprezentowali krótk inscenizacj , nast pnie pomieszczenia klasowe zamienili w pracownie artystyczne, gdzie
powstawa y niezwyk e przedmioty z plastiku: fantastyczne kwiaty, bi$uteria, pojazdy, roboty itp. Najlepsi
konstruktorzy otrzymali dyplomy i drobne upominki, a ich
prace zosta y wyeksponowane. Nie zabrak o tradycyjnej
Marzanny, o któr zatroszczyli si najm odsi. Jej los
mo$na by o z góry przewidzieF... Dzie5 up yn w mi ej
atmosferze.
Apel po wi;cony Januszowi Korczakowi
23 marca w Zespole Szkó w T okini Wielkiej
odby si apel po6wi cony Januszowi Korczakowi. By a
to zapowiedK wielu przedsi wzi F, jakie szko a podejmie, by oddaF ho d Staremu Doktorowi. Rok 2012
bowiem, zosta og oszony przez Sejm Rzeczypospolitej
Rokiem Janusza Korczaka. Zebrani uczcili pami F
wybitnego pedagoga, autora ksi $ek dla dzieci,
za o$yciela Domu Sierot w Warszawie, cz owieka, który
nie opu6ci swoich podopiecznych i razem z nimi zgin
z r k hitlerowców w Treblince.

Uczennice kl. V: Aleksandra Banasiak, Aleksandra Bry a, Natalia Olejniczak, Natalia Pilas i Julia Reksa
przybli$y y zebranym postaF wielkiego Polaka. Wszyscy
uczestnicy apelu obejrzeli prezentacj multimedialn na
temat $ycia i dzia alno6ci Janusza Korczaka. Piosenk
"Co mo$e ma y cz owiek" za6piewa y maluchy z przedszkola oraz uczniowie kl. I, a pi kne wiersze o bohaterze
czyta a Joanna Pomyka a. Apel przygotowa y panie:
Marlena Pilarczyk i Renata Szlenkier.
Dyrektor Zespo u Szkó w T okini
Teresa Kobierska

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

BEZP ATNA MAMMOGRAFIA
W OPATÓWKU
W ramach Populacyjnego Programu Wczesnego
Wykrywania Raka Piersi, finansowanego przez NFZ,
wykonywane by y bezp atne badania mammograficzne
w mammobusie, który odwiedzi Opatówek w dniu 27
lutego br. Program, realizowany od kilku lat, skierowany
jest do kobiet w wieku od 50 do 69 roku $ycia. W tym
roku badania wykonywa a firma FADO Centrum Us ug
Medycznych z Gdyni. Jest to najwi kszy w Polsce
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6wiadczeniodawca, który do wykonywania bada5 wykorzystuje mammobusy.
Mammografia, czyli rentgenowskie badanie
piersi, to najbardziej skuteczna metoda w diagnostyce
wczesnych objawów raka piersi. Wczesne wykrycie tego
nowotworu gwarantuje niemal 100% pewno6ci na wyleczenie choroby, dlatego warto si badaF. Co wi cej,
mammografia jest badaniem bezpiecznym i wykonywanym przy u$yciu minimalnej dawki promieniowania
rentgenowskiego.
***************************************

HARMONOGRAM PRACY
O RODKA ZDROWIA
O rodek Zdrowia w Opatówku
czynny od poniedzia ku do pi tku w godz. 7:30 - 18:00
Pomoc lekarska i piel gniarska w soboty,
niedziele i 6wi ta
oraz w nocy od godz. 18:00 do 8:00 dnia nast pnego
ZPOZ PULS Przychodnia Medycyny Rodzinnej
ul. Polna 29, 62-800 Kalisz, tel. (62) 76-31-633
Harmonogram pracy lekarzy, piel gniarek i po o$nej
SP ZOZ GOZ w Opatówku zgodny z umow z NFZ.
1. Trzy poradnie lekarza rodzinnego, lekarze przyjmuj
codziennie od poniedzia ku do pi tku w godz. 7:30 13:00, wizyty domowe 13:00 - 15:00 z wyj tkiem:
- poniedzia ek lek. Romana Kaczmarek przyjmuje
w godz. 12:30 - 18:00, wizyty domowe 10:30 12:30,
- wtorek lek. Bogdan Pogorzelec przyjmuje
w godz. 7:30 -12:00 i 17:00 - 18:00, wizyty
domowe 12:00 - 14:00,
- 6roda lek. Marek Grabowski przyjmuje w godz.
12:30 - 18:00, wizyty domowe 10:30 - 12:30.
2. Poradnia dzieci ca, lekarz przyjmuje codziennie od
poniedzia ku do pi tku w godz. 7:30 - 13:00, wizyty
domowe 13:00 - 15:00 z wyj tkiem:
- czwartek lek. El$bieta Iwasieczko przyjmuje
w godz. 12:30 - 18:00, wizyty domowe 10:30 12:30.
W ka$dy pi tek w godz. 17:00 - 18:00 przyjmuje jeden lekarz (praca zmianowa).
3. Poradnia K, lekarz ginekolog - po o$nik przyjmuje
w poniedzia ek i czwartek w godz. 7:30 - 14:00 oraz
w 6rod w godz. 13:00 - 18:00.
4. Gabinet stomatologiczny czynny jest od
poniedzia ku do pi tku w godz. 7:30 - 19:30,
przyjmuj lek. Agnieszka Biesiada i lek. Beata
Górczy5ska (praca zmianowa).
Obowi zuje wcze6niejsza rejestracja telefoniczna,
tel. (62) 76-18-019.
5. Gabinet zabiegowy czynny od poniedzia ku do
pi tku w godz. 7:30 - 18:00 (praca zmianowa).
6. Gabinet piel gniarek 6rodowiskowo-rodzinnych
czynny od poniedzia ku do pi tku w godz. 7:30 18:00 (praca zmianowa).
7. Gabinet po o$nej 6rodowiskowo-rodzinnej czynny od
poniedzia ku do pi tku w godz. 7:30 - 15:00, w 6rody
10:30 - 18:00.
8. Punkt szczepie5 czynny we wtorek, 6rod , czwartek
i pi tek w godz. 12:00 - 13:00, w 6rody w godz.
13:00 - 17:00 szczepienia m odzie$y szkolnej.
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Zastrzega si zmiany w harmonogramie pracy w zwi zku z urlopami, szkoleniami itp. Jednocze6nie informujemy, $e wizyty domowe dla uprawnionych chorych
(zadeklarowanych w tut. o6rodku zdrowia) s bezp atne.
Informuj , $e formularze deklaracji wyboru lekarza
rodzinnego, piel gniarki 6rodowiskowo-rodzinnej i po o$nej 6rodowiskowo-rodzinnej oraz formularze dla celów
leczenia sanatoryjnego znajduj si w rejestracji tut.
o6rodka zdrowia. Szczegó owych informacji udziela
kierownik OZ i pracownicy rejestracji.
Kierownik SP ZOZ GOZ w Opatówku
/-/ Bogdan Pogorzelec

Mamy nadziej , $e wspomnienie tego 6wi ta b dzie
$ywe przez ca y rok i w nast pnym równie$ spotkamy
si w tym doborowym towarzystwie, aby 6wi towaF
Dzie5 Kobiet.
DZIEP KOBIET W CHE6MCACH
Jak co roku w OSP w Che mcach zorganizowane zosta o spotkanie z okazji Dnia Kobiet. W niedziel 11 marca w Domu Stra$aka spotka y si Panie druhny z OSP Che mce, Zarz d OSP Che mce oraz
zaproszeni go6cie: Przewodnicz cy Rady Powiatu Kaliskiego Mieczys aw 7uczak oraz Wójt Gminy Opatówek
Sebastian Ward cki.

***************************************
DZIEP KOBIET W BOROWIE
S ynne przys owie mówi, i$ w marcu jak w garncu, odnosi si ono do zmiennej aury w tym miesi cu,
jednak jedno jest niezmienne o tej porze roku - Dzie5
Kobiet. Tego dnia wszystkie panie i te ma e, i te wi ksze
otrzymuj prezenty i najlepsze $yczenia od m $czyzn.
Jest to równie$ wspania a okazja $eby si spotkaF
i wspólnie 6wi towaF. Z tak inicjatyw wyszli po raz
kolejny so tysi gminy Opatówek. Pani Anna Dymna so tys T okini Wielkiej, Pani Henryka Olszewska - so tys
wsi Ro$d$a y oraz Pan Antoni Gryczy5ski - so tys wsi
Borów po czyli swoje si y i zorganizowali dla swoich
mieszkanek obchody Dnia Kobiet.

Na wst pie uroczysto6ci Prezes OSP Che mce
oraz zaproszeni go6cie z o$yli Paniom $yczenia oraz
wr czyli kwiaty i s odkie upominki. Podczas pocz stunku
Panie by y obs ugiwane przez kelnerów - druhów z OSP
Che mce. Spotkanie u6wietni wyst p dwóch akordeonistów: 7ukasza Jab o5skiego i Wojciecha Olejnika cz onków Orkiestry OSP Che mce.
***************************************

OG OSZENIA

Uroczysto6F odby a si 9 marca w sali OSP
Borów. Od samego progu na pi knych go6ci czeka a
gor ca atmosfera. W jednym miejscu spotka o si kilkadziesi t Pa5 z pobliskich wsi. Rozmowom, u6miechom
i $artom nie by o ko5ca. Oprócz wspania ego towarzystwa, dobry humor zapewni o pyszne jedzenie, s odkie
smako yki i szlachetne trunki. Organizatorzy z o$yli
$yczenia wszystkim Paniom i wr czyli drobne upominki.
Rang tego 6wi ta podkre6li swoj obecno6ci Wójt
Gminy Opatówek Pan Sebastian Ward cki i Przewodnicz cy Rady Gminy Pan Pawe B kowski, którzy
wchodz c na sal zdumieni byli widokiem tylu pi knych
Pa5. Wójt równie$ przekaza serdeczne $yczenia
zdrowia, pomy6lno6ci w $yciu osobistym i zawodowym
oraz spe nienia marze5.
Ten pi tkowy wieczór nie by by tak udany,
gdyby nie wysi ek i praca organizatorów. Podzi kowania
kierujemy równie$ w stron cateringu Moniki i Krzysztofa
Waszaków, dla ca ego Zarz du OSP w Borowie, a tak$e
dla wspania ego sponsora z T okini Wielkiej, który
zamiast kwiatów ufundowa nam szlachetne trunki.

Wiadomo ci Gminne

Informacja dla rolników
Urz d Gminy w Opatówku informuje, $e rolnicy którzy
ponie6li straty w uprawach w wyniku ujemnych skutków
przezimowania, mog z o$yF wniosek o oszacowanie
strat do tut. urz du. Zainteresowani rolnicy mog
sk adaF wnioski o dokonanie oszacowania strat
w terminie do dnia 13 kwietnia 2012 r. w Urz dzie
Gminy w Opatówku (pok. nr 3, parter), w godzinach
00
00
pracy urz du tj.: poniedzia ek 8 - 16 , wtorek-pi tek
30
30
7 - 15 . Wniosek mo$na pobraF w urz dzie gminy
(pok. nr 3), lub na stronie internetowej pod adresem
www.bip.opatowek.pl (zak adka Wnioski do pobrania ->
Rolnictwo).
**********
Urz d Gminy w Opatówku informuje, $e w 2012 roku
up ywa 10 letni termin wa$no6ci dowodów osobistych
wydanych w 2002 roku. Osoby, które mia y wydane
dowody w 2002 roku zobowi zane s z o$yF wniosek
o wydanie dowodu osobistego w Urz dzie Stanu Cywilnego w Opatówku, pokój nr 8 lub 9, parter urz du.
**********
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Urz d Gminy informuje mieszka5ców:
1. wodoci g w Opatówku, Cieni Drugiej, Micha owie
Drugim, w dniach 1-15 ka$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.

**********
Poszukuj mieszkania do wynaj cia. Telefon kontaktowy: 788-719-517.
**********
Ubojnia Drobiu "Wyr bski", Warszew 51, telefon:
(43) 821-31-23, 508-522-812.

**********
Informacja
dot.: w a6cicieli nieruchomo6ci po o$onych przy drogach
powiatowych
W zwi zku ze stwierdzeniem faktu niedro$no6ci przepustów pod zjazdami do nieruchomo6ci po o$onych przy
drogach powiatowych informuj , $e zgodnie z zapisem
art. 29 i 30 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 19 poz. 115 ze zm.)
budowa i utrzymanie zjazdów nale$y do w a6cicieli
nieruchomo6ci. Pod poj ciem utrzymania zjazdu nale$y
rozumieF równie$ utrzymanie dro$no6ci przepustu, który
winien byF wbudowany pod zjazdem, aby istnia swobodny przep yw wód rowami przydro$nymi.
Wobec powy$szego prosz w trybie odwrotnym dokonaF
przegl du w asnych zjazdów, w szczególno6ci przepustów i w razie potrzeby doprowadziF do ich dro$no6ci,
aby gromadz ca si woda nie podtapia a pobocza jezdni
drogi.
W przypadku stwierdzenia faktu niedro$no6ci przepustu
pod zjazdem, zjazd taki zostanie uznany jako samowola
budowlana i zostanie rozkopany, a wobec w a6ciciela
nieruchomo6ci lub posesji zostanie uruchomiona procedura na o$enia kary w drodze decyzji administracyjnej.
Starosta Kaliski
Krzysztof Nosal

**********
Kawalerka w Opatówku do wynaj cia. Tel. 507-133-836
lub 600-428-162
**********
2

Sprzedam mieszkanie w Opatówku, ul. Parkowa, 69m ,
3 pokoje, kuchnia, azienka. Telefon: 503-960-264.
**********
Jestem zainteresowana kupnem domu w Opatówku lub
domu z dzia k . Telefon: 512-470-361.
**********
2

Sprzedam dzia k w Porwitach o pow. 5.100 m . Dzia ka
po o$ona w lesie, media: gaz, pr d, woda, telefon.
Wiadomo6F: 791-046-079.
**********
Sprzedam 1ha ziemi ornej w Trojanowie. Cena do
uzgodnienia. Telefon: 511-964-085.
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Pilnie sprzedam dzia k o pow. 0,5ha w T okini Wielkiej.
Telefon: 881-926-813.

**********
ORCAL oferuje nawóz organiczno-mineralny wapniowy.
Zawarto6F:
-

tlenku wapnia min.................. 30,00%
substancji organicznej min. ... 30,00%
azotu (N) mim. ......................... 3,60%
fosforu min............................... 0,39%
potasu min. .............................. 0,19%
magnezu min. .......................... 0,75%
**********

Produkujemy, sprzedajemy, dysponujemy rozrzutnikami.
Zapraszamy do zakupu. Telefon: (43) 821-31-23,
508-522-812.
**********
Salon odzie$y dzieci cej "Meme", Opatówek, Plac
Wolno6ci 6 (wjazd w bram ), tel. 662-131-909 oferuje:
- parking dla klientów sklepu
- pokój zabaw dla dzieci
- przyst pne ceny
- du$y i przestronny salon
00
00
Zapraszamy: pn - pt w godz. 9 - 17 ; sob. w godz.
00
00
9 - 15
**********
Hurtownia Budowlana DONBUD s.c., Opatówek,
ul. Helleny 20, tel. (62) 503-31-15. Oferujemy materia y
budowlano wyko5czeniowe w promocyjnych cenach:
- we na 0,39 grubo6F 5 cm - 4,22 z
- we na 0,39 grubo6F 10 cm - 8,47 z
- we na 0,39 grubo6F 15 cm - 12,56 z
**********
Restauracja "Lazurowa" w Micha owie Drugim przyjmuje
zamówienia na imprezy okoliczno6ciowe - wesela,
komunie, stypy itp. Telefon: 888-572-044.
**********
Przydomowe oczyszczalnie 6cieków - sprzeda$, serwis,
oczyszczalnie wszystkich typów, przegl dy gwarancyjne
i pogwarancyjne. Telefon: (61) 652-72-55.
**********
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Us ugi minikopark w zakresie: wykopy pod fundamenty,
wykopy liniowe, wykopy pod instalacje (wodne, gazowe,
elektryczne, telekomunikacyjne, kanalizacyjne, nawadniaj ce), zasypywanie i ubijanie wykopów, piel gnacja
i zagospodarowywanie terenów zielonych (koszenie
trawy, przycinanie drzew i krzewów, instalacje nawodnieniowe terenów zielonych). Tel. 604-217-769.

INTER AMAX Sp. z o.o. zaprasza do sklepu firmowego
w Opatówku, ul. Dziubi5skiego 1a. Polecamy: artyku y
AGD, dywany, artyku y szkolne i papiernicze, artyku y
chemiczne, znicze, sztuczne kwiaty. Ponadto INTER
AMAX posiada w ofercie styropian FASAD EPS 07000
00
5.9.10.12. Zapraszamy w godz.: pon. - pt. 9 - 17 ,
00
00
sobota 8 - 13 , telefon: (62) 76-17-055.

**********

**********

Firma Kal-Tech, S oneczna 2, 62-860 Opatówek, telefon: 796-532-639 wykonuje bramy, ogrodzenia, balustrady oraz konstrukcje stalowe. Oferuje równie$ us ug
piaskowania oraz malowania natryskowego z mo$liwo6ci dojazdu do klienta. Piaskujemy wszystko: konstrukcje metalowe, maszyny rolnicze, samochody osobowe, ci $arowe, naczepy, felgi stalowe i aluminiowe,
elewacje w tym usuwanie graffiti, 6ciany wewn trzne
(piwnice itp.), bramy, ogrodzenia, balustrady, pomniki,
nagrobki.

Gwiadectwa charakterystyki budynków, lokali mieszkalnych i u$ytkowych. Telefon: 605-165-060.

**********
Biuro rachunkowe, tel. (62) 76-181-70, 76-193-12, kom.
693-777-309, 608-495-048, 6wiadczy us ugi w zakresie
prowadzenia ksi g rachunkowych, ksi g przychodów
i rozchodów, rycza tu ewidencjonowanego, VAT w rolnictwie, rozliczenia ZUS.
**********
Biuro Rachunkowe LEXAN - kompleksowa i profesjonalna obs uga podatników. Posiadamy certyfikat
ksi gowy i ubezpieczenie OC. T okinia Ko6cielna,
ul. Ko6cielna 43, 62-860 Opatówek, tel. 534-211-350.
Gwiadczymy us ugi w zakresie:
- rozliczenia VAT rolników
- ksi gi rachunkowe i podatkowe
- rejestry VAT
- zwrot VAT za materia y budowlane
- ewidencje rycza tu
- rozliczenia (deklaracje) ZUS, KRUS, US, UC
- kadry i p ace
- rozliczenia roczne PIT
- ewidencje wyrobów w glowych
**********
Kancelaria Prawno-Doradcza, Opatówek, ul. Dziubi5skiego 1A, tel. (62) 761-80-55, www.interamax.pl
00
00
zaprasza od poniedzia ku do pi tku w godz. 9 - 16 .
Kancelaria Prawnicza 6wiadczy us ugi w zakresie:
odzyskiwanie nale$no6ci, prawo handlowe, prawo pracy,
sprawy rodzinne i maj tkowe, sta a obs uga prawna
przedsi biorców, organizacji pozarz dowych, jednostek
samorz du terytorialnego oraz innych podmiotów prawa.
**********
Rehabilitacja domowa i masa$, kinezyterapia (Fwiczenia
np. po udarze, z amaniach, skr ceniach, urazach itd).
Dojazd do klienta. Telefon: 602-490-659.
**********
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**********
Doskonalenie umiej;tno ci czytania tekstów ze
zrozumieniem, wyszukiwania informacji w tek6cie,
konstruowania ró$nych form wypowiedzi pisemnej,
przygotowanie do sprawdzianu w szkole podstawowej
oraz egzaminu gimnazjalnego z zakresu przedmiotów
humanistycznych. Telefon: 508-142-902 (w godzinach:
00
00
15 - 17 )
**********
Angielski - zaj cia indywidualne, 30z za 60 min. Dojazd
do klienta wliczony w cen zaj F. Telefon: 505-129-605.
**********
Angielski - korepetycje. Telefon: 609-382-605.
**********
INTERLIS Zaoczne Szko y dla Doros ych, szko y
policealne, Uzupe niaj ce Liceum Ogólnokszta c ce.
Sekretariat: Kalisz, Nowy Rynek 7, tel. (62) 767-41-51,
501-647-336.
**********
Biuro Rachunkowe "KASSUS", tel. 601-250-438 oferuje
profesjonaln obs ug firm w zakresie ksi gowo6ci,
podatków oraz kadr i p ac.
**********
Fizjoterapia z dojazdem. Masa$e, Fwiczenia rehabilitacyjne, kinesiology, taping. Telefon: 662-500-003.
**********
Projekty budowlane, us ugi w zakresie architektury.
Telefon: 503-170-369.
**********
Sto ówka przy Szkole Ogrodniczej: obiady na wynos
z mo$liwo6ci dowozu, catering z dowozem. Telefon:
601-369-440, 609-713-202.
**********
Sprzedam skuter 50 z 2007 r., betoniark 150l, hak
i szyby do Volkswagena Transportera. Tel. 661-291-429.
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Sprzedam s om
00
po godz. 20 .

Serdeczne podzi kowania Jego Ekscelencji Biskupowi
Kaliskiemu, wszystkim Kap anom bior cym udzia we
mszy 6wi tej pogrzebowej, Delegacjom, Pocztom
Sztandarowym, Stra$akom, Rodzinie, Przyjacio om,
S siadom, Znajomym, którzy uczestniczyli w ostatniej
drodze

$ytni

i siano. Telefon: 510-558-311

**********
Sprzedam nowy, nieu$ywany pojedynczy komplet
po6cieli z we ny typu merynos firmy Pollana. Telefon:
666-955-396.

Gp. Micha a Janiaka

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

sk ada
Rona, Córki,
Synowie z Rodzinami

Urz d Gminy w Opatówku
Pl. Wolno ci 14,
62-860 Opatówek

**********

tel. (62) 76-18-453, 76-18-454,
faks (62) 76-18-017

Sprzeda$ tui. Telefon: (62) 76-19-072.

strona internetowa: www.opatowek.pl
e-mail: gmina@opatowek.pl

**********
Sprzedam samochód ci $arowy MAN8.150 DCM
7490kg, ad. 3800kg, skrzynia wym. 460/220cm,
aluminiowe burty, przystosowany do przewozu samochodów, maszyn itp., d ugo6F najazdów 4m. Stan
techniczny i wizualny bdb., w ci g ej eksploatacji.
Telefon: 604-217-769.
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***************************************************

**********

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

AGENCJA PKO BP
w Opatówku przy ul. Kaliskiej 20a
zaprasza wszystkich mieszka5ców gminy Opatówek
do swojej placówki
U NAS
- otworzysz konto osobiste m.in. bardzo popularne PKO KONTO ZA ZERO
- otworzysz konto FIRMOWE
- otworzysz KONTO PIERWSZE dla m odzie$y od 13 roku $ycia z wygodn kart
p atnicz /zbli$eniow
- udzielimy Ci PORYCZKI, KREDYTU
- za o$ysz lokat
ORAZ
- wyp acisz gotówk ze swojego konta
- op acisz wszystkie swoje rachunki (m.in. za wod , energi , telefon, gaz, czynsz)
- dokonasz wp aty na rachunek bankowy
- zrealizujesz przelewy
ZAPRASZAMY
Pon - Pt: 900 - 1600

Sob: 900 - 1200

**************************************************************************************************
Wydanie niniejszego numeru Biuletynu Informacyjnego Wiadomo5ci Gminnych powsta7o przy wsparciu finansowym
Agencji PKO BP w Opatówku przy ul. Kaliskiej 20a.
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