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SESJE RADY GMINY

-

W ostatnim okresie odby y si 3 kolejne sesje Rady
Gminy Opatówek. W dniu 26 kwietnia br. radni przyj li
uchwa " zmiany bud#etu gminy Opatówek na 2012 rok,
polegaj"ce m.in. na:
Dzia 600 Transport i czno
- zwi kszono wydatki
o kwot 80 000 z z przeznaczeniem na udzielenie
pomocy finansowej dla Powiatu Kaliskiego na realizacj
zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4610P
w miejscowo0ci Borów w zakresie budowy zatoki autobusowej" oraz na przyj te zadanie Powiatu Kaliskiego
pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4619P Rajsko
(Mod a) - Warszew w zakresie odnowy nawierzchni".
Dzia 756 Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych - zwi ksza si dochody o kwot 2 000 z
z tytu u zwi kszonych wp ywów op at za sprzeda# alkoholu (14 000 z oraz op at za zaj cie pasa drogowego
6 000 z ).
Dzia 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- zwi kszono 0rodki planu dochodów o kwot 16 980 z
z tytu u otrzymania 0rodków ze zrealizowanego programu ochrony zabytków - odnowy bramy g ównej Zespo u Pa acowego w Opatówku.
Dzia 851 Ochrona zdrowia - zwi ksza si wydatki
o kwot 14 360 z z przeznaczeniem na realizacj gminnego programu rozwi"zywania problemów alkoholowych.
Dzia 926 Kultura fizyczna - zwi kszono wydatki o kwot 13 000 z z przeznaczeniem na wykonanie projektu
zagospodarowania terenów rekreacyjnych w m. Sza e.
Po wprowadzonych zmianach wykaz wydatków maj"tkowych na 2012 rok przedstawia si nast puj"co:

-

-
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budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zduny 1 560 000 z
pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na realizacj zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 4610P
w miejscowo0ci Borów w zakresie zatoki autobusowej" - 10 000 z
przebudowa drogi powiatowej nr 4619P Rajsko Warszew w zakresie odnowy nawierzchni (w miejscowo0ci Mod a) - 70 000 z
przebudowa nawierzchni drogi Ro#d#a y - Kobierno
- 250 000 z
przebudowa nawierzchni drogi Sierzchów - 100 000z
przebudowa nawierzchni ul. :w. Jana w Opatówku 30 000 z
przebudowa nawierzchni drogi Cienia Trzecia - Cienia Druga - 35 000 z
przebudowa nawierzchni drogi gminnej ul. Poduchowna w T okini Ko0cielnej - 120 000 z
przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Zawady
- 40 000 z
przebudowa drogi gminnej ul. Jana Paw a II w Zdunach - 150 000 z
zakup samochodu stra#ackiego - 350 000 z
zakup komputerów do pracowni w ZS w Rajsku
i T okini - 35 000 z
budowa przedszkola publicznego w Opatówku dokumentacja projektowa - 50 000 z
zakup komputerów do pracowni w Gimnazjum
w Opatówku - 10 500 z
rewaloryzacja zabytkowego parku w Opatówku wykonanie alejek parkowych "Dzika promenada" 267 000 z
termomodernizacja - 1 036 784 z

str. 1/32

-

rekonstrukcja i odnowienie zabytkowego muru ogrodzeniowego przy tzw. domku gotyckim na ul. Ko0cielnej w Opatówku - 43 000 z
- odnowienie centrum wsi Opatówek poprzez zagospodarowanie skweru przy Pl. Wolno0ci - 50 206 z
Ponadto radni przyj li uchwa y:
- w sprawie przyj cia oceny zasobów pomocy
spo ecznej dla Gminy Opatówek za rok 2011,
- w sprawie okre0lenia szczegó owych warunków stawek odp atno0ci za us ugi opiekuBcze 0wiadczone
przez Gminny O0rodek Pomocy Spo ecznej w Opatówku oraz szczegó owych warunków cz 0ciowego
lub ca kowitego zwolnienia od op at, jak równie#
trybu ich pobierania,
- w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie 0cieków taryfa zawarta w uchwale przewiduje zmiany cen od
1 czerwca 2012 r. za odprowadzanie 0cieków i dostaw wody z uj C gminy Opatówek; podwy#szenie
ceny podyktowane jest rosn"cymi kosztami (wzrost
cen energii elektrycznej i wzrost op at za korzystanie
ze 0rodowiska), zmianie nie ulega stawka za
przy "czenie do sieci wodoci"gowej i kanalizacyjnej
oraz op ata abonamentowa,
- w sprawie przyj cia programu opieki nad zwierz tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno0ci
zwierz"t na terenie gminy Opatówek,
- w sprawie okre0lenia wymagaB jakie powinien
spe niaC przedsi biorca ubiegaj"cy si o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie dzia alno0ci w zakresie
ochrony przed bezdomnymi zwierz tami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierz"t, a tak#e
grzebowisk i spalarni zw ok zwierz cych i ich cz 0ci,
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
kaliskiemu na realizacj zadania pn. "Przebudowa
drogi powiatowej nr 4610P w miejscowo0ci Borów
w zakresie budowy zatoki autobusowej",
- w sprawie przyj cia przez Gmin Opatówek zadania
publicznego w zakresie dróg powiatowych.
W dniu 4 maja Rada Gminy Opatówek podj a uchwa
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Opatówek na lata 2012 - 2022. Podj cie niniejszej uchwa y by o niezb dne ze wzgl du na przyj te
dodatkowe zadania uj te w bud#ecie na 2012 oraz
przewidywane na lata nast pne, b dzie to m.in. "modernizacja bazy rekreacyjno-turystycznej w miejscowo0ci
Sza e", gdzie nak ady na to zadanie wynios" w 2013
roku kwot 550 000 z , w roku 2014 kwot 250 000 z .
W dniu 15 czerwca br., podczas kolejnej sesji, radni
przyj li nast puj"ce uchwa y:
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Opatówek na lata 2012-2022 - zmiany te
dostosowane zosta y do zmian bud#etowych na
2012 rok
- w sprawie zmiany bud#etu gminy Opatówek na 2012
rok - m.in. w wydatkach maj"tkowych uj ta zosta a
nowa inwestycja dot. odwiertu studni g binowej
w Rajsku (200 tys. z ), zwi kszona zosta a dotacja
z powiatu kaliskiego z przeznaczeniem dla biblioteki
gminnej (30 tys. z )
- w sprawie zaci"gni cia d ugoterminowej po#yczki
z Narodowego Funduszu Ochrony :rodowiska
i Gospodarki Wodnej w celu sfinansowania planowanego deficytu bud#etu z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Termomoderni-
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-

-

-

-

zacja trzech budynków u#yteczno0ci publicznej na
terenie gminy Opatówek"
w sprawie nadania Statutu :wietlicy :rodowiskowej
"S oneczko" w Opatówku
w sprawie upowa#nienia Kierownika Gminnego
O0rodka Pomocy Spo ecznej w Opatówku do prowadzenia post powania w sprawach pomocy materialnej o charakterze socjalnym
pakiet uchwa w sprawie wyra#enia zgody na najem
na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym
gruntu i gara#u w Opatówku (na rzecz dotychczasowych najemców)
w sprawie zmiany uchwa y nr 154/12 Rady Gminy
Opatówek z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia zasad sprzeda#y lokali mieszkalnych stanowi"cych zasób mieszkaniowy Gminy Opatówek; uchwaa ma na celu uregulowanie problemów wynik ych
w trakcie zbywania lokali mieszkalnych na podst.
dotychczasowych przepisów oraz zwi kszenie zainteresowania wykupem mieszkaB
w sprawie przyj cia Programu Opieki nad Zabytkami
dla gminy Opatówek na lata 2012-2015 - obowi"zek
sporz"dzenia takiego programu 1 raz na 4 lata
wynika z ustawy.

***************************************
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Termomodernizacja budynków u+yteczno ci
publicznej
Projekt zosta zg oszony do dofinansowania ze 0rodków
Narodowego Funduszu Ochrony :rodowiska i Gospodarki Wodnej (NFO:iGW) w ramach programu priorytetowego "System Zielonych Inwestycji (GIS) - Zarz"dzanie energi" w budynkach u#yteczno0ci publicznej"
oraz 0rodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony :rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (WFO:iGW).
Realizatorami Projektu s": Powiat Kaliski - Lider
Projektu, Gmina Godziesze Wielkie, Gmina KoGminek,
Gmina Lisków, Gmina Opatówek, Gmina Szczytniki.
Projekt b dzie realizowany na podstawie porozumienia
podpisanego przez partnerów w dniu 20 lipca 2011 roku.
Lider jest odpowiedzialny za ca o0C realizacji rzeczowej
i finansowej przedsi wzi cia, za osi"gni cie efektu rzeczowego i ekologicznego oraz za trwa o0C projektu.
Na podstawie umowy Partnerzy zostali upowa#nieni do
realizacji robót budowlanych oraz ponoszenia wydatków
w ramach projektu dotycz"cych w asnej cz 0ci Projektu.
Koszt projektu wg wniosku aplikacyjnego 7 315 770 z ,
w tym:
- dotacja NFO:iGW: 2 194 731 z
- dotacja WFO:iGW: 1 189 557 z
- po#yczka NFO:iGW: 3 199 905 z
- wk ad w asny wszystkich partnerów: 731 577 z ,
w tym wk ad w asny Gminy Opatówek: 206 700 z
Okres realizacji Projektu: listopad 2011 - grudzieB 2013.
Zakres rzeczowy Projektu w cz 0ci dotycz"cej gminy
Opatówek:
- budynek Szko y Podstawowej w Opatówku
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- budynek Zespo u Szkó w T okini Wielkiej
- budynek O0rodka Zdrowia w Opatówku
Aktualnie zakoBczy y si negocjacje z Narodowym
Funduszem Ochrony :rodowiska i Gospodarki Wodnej
dotycz"ce podpisania umów o dofinansowanie. Przygotowywana jest ostateczna dokumentacja celem rozstrzygni cia przetargu na w/w prace. Monta# finansowy
inwestycji na terenie gminy wygl"da nast puj"co:
dotacja z NFO:iGW: 620 100 z , dotacja z WFO:iGW
w Poznaniu: 336 098 z , po#yczka z NFO:iGW:
904 102 z , wk ad w asny gminy: 206 700 z , razem:
2 067 000 z .

Rewaloryzacja zabytkowego parku w Opatówku uzupe nienie i renowacja zieleni wp ywaj cej na
wyj tkowe walory przyrodnicze
W ramach realizacji tego projektu planuje si nasadzenie drzew, krzewów oraz bylin, wykonanie ci C
piel gnacyjnych drzew, by poprawiC stan drzewostanu,
który znajduje si pod ochron" konserwatora. Projekt
obejmuje równie# usuni cie chorych drzew i wykonanie
ogrodu z zio ami. W parku planuje si posadzenie jod y
jednobarwnej, lipy drobnolistnej, odtworzenie alei lipowej, a tak#e posadzenie tulipanowca amerykaBskiego
i 500 sztuk krzewów ozdobnych. Wykonanie ogrodu
zio owego uatrakcyjni to miejsce i b dzie s u#yC celom
edukacyjnym - planuje si w nim nasadzenie 17 odmian
krzewów i 13 odmian bylin zio owych. Iród em finansowania tego przedsi wzi cia b dzie wk ad w asny gminy
w kwocie 7 213 z oraz dofinansowanie z WFO:iGW
w Poznaniu w kwocie 64 917 z .

Powstanie cie+ki edukacyjno - ekologicznej
w zabytkowym parku w Opatówku
W ramach zadania utworzona zostanie 0cie#ka edukacyjno - ekologiczna upowszechniaj"ca wiedz ekologiczn" oraz stanowi"ca ciekaw" form edukacji przyrodniczej w terenie. :cie#ka tworzyC b dzie p tl ukazuj"c"
zwiedzaj"cym bogaty zespó elementów i procesów
tworz"cych nasze 0rodowisko. ZnajdowaC si tam b d"
tablice informacyjne prezentuj"ce:
- bogactwo fauny i flory z informacj" o gatunkach
zwierz"t i pomnikach przyrody
- regulamin korzystania ze 0cie#ki
- zasady dbania o parki zabytkowe, krajobrazowe
oraz lasy, tak by s u#y y kolejnym pokoleniom
- segregacj odpadów oraz informacje ostrzegaj"ce
zwiedzaj"cych o tym jak d ugo porzucone 0mieci
rozk adaj" si w glebie
- organizmy, które rozk adaj" resztki organiczne
- rol mrówek w lasach i parkach
- ogród zio owy z wyszczególnionymi odmianami zió
- kwatery ró#ane
- ekoznaki
Celem zadania jest rozbudzenie w0ród m odzie#y szkolnej i przedszkolnej aktywnych postaw obywatelskich
oraz zainteresowanie ich otaczaj"cym 0rodowiskiem
i ochron" przyrody, poprzez zorganizowanie lekcji w te-
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renie na 0cie#ce edukacyjnej. Ca kowity koszt przedsi wzi cia to kwota 80 100 z , z tego 0rodki w asne
gminy: 4 005 z , kwota dofinansowania z WFO:iGW
w Poznaniu: 76 095 z .
Przebudowa drogi w Ro+d+a ach
W dniu 10 maja br. odby si przetarg nieograniczony na
wykonanie przebudowy nawierzchni drogi gminnej
w Ro#d#a ach. Planowany zakres prac obejmowa wykonanie remontu cz"stkowego nawierzchni oraz u o#enie
nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych na
odcinku 1,43 km. W terminie okre0lonym og oszeniem,
wp yn o 9 ofert, a przetarg wygra a firma SIDROG Sp.
z o.o. z Domaniewa za kwot 229 364,62 z . Odbioru
wykonanych robót dokonano 18 czerwca br.
Przebudowa drogi w Sierzchowie
5 czerwca br. przeprowadzono post powanie przetargowe obejmuj"ce zadanie pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Sierzchów". Projektowane zadanie
polega na wykonaniu koryta drogi, dolnej warstwy
podbudowy z kruszywa naturalnego oraz górnej warstwy
podbudowy z kruszywa amanego na odcinku 1,21 km.
Na ten przetarg wp yn o siedem ofert, a wykonawc"
zosta a wybrana firma WTÓRNIK ze Smó ek k/KoGminka.
Prace b d" wykonane po podpisaniu umowy z wykonawc" i przekazaniu placu budowy.
Przebudowa nawierzchni ul. Jana Paw a II w Zdunach
12 czerwca odby si przetarg na przebudow nawierzchni ulicy Jana Paw a II (droga gminna) w Zdunach. Z o#ono 6 ofert, jednak przetarg zosta uniewa#niony, poniewa# najni#sza oferta przewy#sza a kwot ,
któr" zamawiaj"cy przeznaczy na sfinansowanie zadania. 22 czerwca og oszono kolejny przetarg na to
zadanie.
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 funkcjonalno0ci i estetyki zaplecza boiska sportowego
w Opatówku przy ul. Ogrodowej. Realizacja tego zadania przewidziana jest w miesi"cach lipiec-paGdziernik
2012 roku. W ramach zaplanowanych prac przewiduje
si m.in.:
- wymian drzwi wej0ciowych i do kot owni
- wymian urz"dzeB sanitarnych (baterie umywalkowe, prysznicowe, grzejniki)
- uzupe nienie p ytek pod ogowych i 0ciennych
- monta# grzejników stalowych
- monta# bojlera elektrycznego
- monta# zlewozmywaka z szafk"
- monta# opraw o0wietleniowych
- za o#enie kratek wentylacyjnych
- malowanie 0cian i sufitów
- napraw pokrycia dachu pap" termozgrzewaln"
Ogólna warto0C projektu to 37 tys. z , w tym 0rodki
z bud#etu wojewódzkiego mog" wynie0C do 50% koszu
remontu. ZakoBczenie prac zwi"zanych z tym zadaniem
przewidziane jest na miesi"c paGdziernik tego roku.
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Rekultywacja wysypiska w Cieni Pierwszej
Istniej"ce od lat 90-tych sk adowisko 0mieci 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. 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 zakoBczenia wymienionych prac przewidziano na 2013 rok.
***************************************

REALIZACJA
PROJEKTÓW UNIJNYCH

REALIZACJA PROJEKTÓW UNIJNYCH, Z?O@ONE
WNIOSKI O DOFINANSOWANIE, POZYSKANE
BRODKI ZEWNCTRZNE
Gmina Opatówek z o#y a w ostatnim czasie 3 kolejne
wnioski o dofinansowanie dzia aB edukacyjnych oraz
1 wniosek z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013 dzia anie "Odnowa i rozwój wsi".

"Wiedza i edukacja drog do kariery zawodowej"
Z Europejskiego Funduszu Spo ecznego: PKL912 IX
Rozwój wykszta cenia i kompetencji w regionach.
"Wiedza i edukacja drog" do kariery zawodowej", nazwa
poddzia ania: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dost pie do edukacji oraz
zmniejszenie ró#nic w jako0ci us ug edukacyjnych.
Projekt b dzie realizowany w okresie od 3.01.2013 r. do
30.11.2014 r. Celem ogólnym projektu jest u atwienie
dost pu dzieci z obszarów wiejskich do wysokiej jako0ci
zaj C dydaktycznych i niwelowanie ró#nic w wykszta ceniu pomi dzy dzieCmi z obszarów wiejskich, a obszarów miejskich, zapewnienie dzieciom równego dost pu
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do dodatkowej edukacji, podnoszenia w asnych kwalifikacji, zwi kszenie szans edukacyjnych 289 uczniów
z terenu gminy Opatówek, w tym 20 uczniów niepe nosprawnych. Program realizowany b dzie poprzez
uczestnictwo w bogatej ofercie zaj C pozalekcyjnych,
organizacj zaj C specjalistycznych, wyjazdy na basen,
do kin, teatrów. W ramach realizacji projektu prowadzone b d" zadania:
- "P ywaC ka#dy mo#e" - cykl zaj C na basenie poprawiaj"cych kondycj fizyczn" uczniów z wadami postawy i niepe nosprawnych
- "Moja pasja - mój zawód - SZOK" (Szkolny O0rodek
Kszta cenia); dostosowanie kwalifikacji absolwentów
gimnazjum do potrzeb rynku pracy oraz w a0ciwe ich
ukierunkowanie w wyborze szko y i zawodu
- zaj cia pozalekcyjne i pozaszkolne - z przedmiotów
matematyczno-przyrodniczych, j zyka angielskiego
i grafiki komputerowej
- "Poznaj 0wiat wszystkimi zmys ami" - hipoterapia,
dogoterapia, stymulacja polisensoryczna, stymulacja
komunikacji
:rodki w kwocie 364 421 z (ca o0C zadania finansowana b dzie z funduszy UE) wydatkowane b d" mi dzy
innymi na zakup sprz tu do nauki p ywania, zakup pi ek
do gry na basenie, zakup desek do nauki p ywania,
zakup testów s u#"cych do diagnozy predyspozycji
zawodowych uczniów, zakup laptopa z oprogramowaniem, drukarki i tonerów. Wniosek przeszed ju# pozytywn" ocen formaln". Obecnie odbywa si ocena
merytoryczna. O przyznaniu dofinansowania zdecyduje
ostateczne miejsce na li0cie rankingowej, poniewa# jest
to nabór konkursowy.
"Cyfrowa szko a"
Z rz"dowego programu rozwijania kompetencji uczniów
i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych "Cyfrowa szko a". Celem programu jest przygotowanie uczniów do #ycia w spo eczeBstwie informacyjnym oraz stworzenie warunków do
wyszukiwania, porz"dkowania i wykorzystania informacji
z ró#nych Gróde z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. W ramach programu, szko y
planowano wyposa#yC w pomoce dydaktyczne i inny
sprz t niezb dny do realizacji programów nauczania.
Do programu zg oszono Zespo y Szkó w Che mcach,
Rajsku, T okini Wielkiej oraz Szko
Podstawow"
w Opatówku. Wybór szkó obj tych dofinansowaniem
odbywa si w formie losowania, niestety z po udniowej
wielkopolski, z regionu kaliskiego #adna szko a nie mia a
szcz 0cia i nie zosta a wylosowana.

"UczE siE i bawiE 2012"
Z Europejskiego Funduszu Spo ecznego: IX Rozwój
wykszta cenia i kompetencji w regionach. "Ucz si
i bawi 2012". Program skierowany jest do uczniów
z klas I - III szkó podstawowych. W gminie Opatówek
znajduj" si 4 szko y podstawowe, w których kszta ci si
353 dzieci w klasach I-III (SP w Che mcach - 55 dzieci,
SP w Rajsku 41 dzieci, SP w T okini Wielkiej - 37 dzieci,
SP w Opatówku z fili" w Cieni Drugiej i Sierzchowie -
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220 dzieci). Celem g ównym projektu jest wsparcie
indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III, dostosowanie
do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich mo#liwo0ci psychofizycznych, zapewnienie
ka#demu dziecku obj temu wsparciem oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i mo#liwo0ciami edukacyjnymi
i rozwojowymi, stworzenie warunków umo#liwiaj"cych
i wspomagaj"cych indywidualn" prac z uczniem, zminimalizowanie specyficznych trudno0ci w uczeniu si
u 50% uczniów klas I-III szkó podstawowych. Efektem
osi"gni tym poprzez realizacj projektu b dzie doposa#enie szkó w pomoce dydaktyczne, organizacja zaj C
dodatkowych wspieraj"cych indywidualizacj procesu
dydaktycznego na podstawie opracowanych programów.
Pomoc ta obejmie zaj cia dla dzieci z trudno0ciami
w czytaniu i pisaniu, z trudno0ciami w zdobywaniu
umiej tno0ci matematycznych, zaj cia logopedyczne,
gimnastyk korekcyjn", zaj cia rozwijaj"ce zainteresowania przyrodnicze, matematyczne, przyrodniczomatematyczne. Ca o0C zadania realizowanego w ramach tego programu mo#e zostaC sfinansowana z funduszy unijnych i opiewa na kwot 189 726 z . Obecnie
wniosek uzyska pozytywn" ocen formaln".

Modernizacja bazy rekreacyjno-turystycznej w Sza e
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013 dzia anie "Odnowa i rozwój wsi" gmina
Opatówek z o#y a wniosek pn. "Modernizacja bazy
rekreacyjno - turystycznej w miejscowo0ci Sza e, gmina
Opatówek". Operacja wp ynie na popraw jako0ci #ycia
mieszkaBców miejscowo0ci Sza e poprzez stworzenie
miejsca dla zaspokajania potrzeb w zakresie rekreacji,
sportu oraz integracji. Dodatkowo inwestycja przyczyni
si
do zorganizowania czasu wolnego dzieciom
i m odzie#y oraz do propagowania zdrowego trybu #ycia.
Ca kowity koszt operacji wynosi 749 506,23 z . Wnioskowana kwota dofinansowania 457 016,00 z
Zakres prac przewiduje:
1. budow wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej i wymiarach
22m x 46m przeznaczonego do gry w pi k r czn",
no#n", tenisa ziemnego, koszykówk i siatkówk ;
boisko zostanie ogrodzone ogrodzeniem o wys. 4 m
i wyposa#one w sprz t sportowy.
2. budow ogrodzonego placu zabaw dla dzieci wraz
z wyposa#eniem.
3. remont istniej"cych nawierzchni ci"gów pieszojezdnych oraz budow dodatkowych chodników.
4. remont istniej"cego budynku sanitariatów.
5. umieszczenie wiat biesiadnych wraz ze sto ami
zewn trznymi piknikowymi, awkami parkowymi i koszami na odpady sta e.
6. remont ogrodzenia.
Termin zakoBczenia operacji planowany jest na lipiec
2013 r. W Wielkopolsce z o#ono 346 wniosków o dofinansowanie. O przyznaniu dofinansowania zdecyduje
komisja konkursowa.
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Projekt "Da SzansE 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 o0rodki pomocy spo ecznej
Gminny O rodek Pomocy Spo ecznej w Opatówku
realizuje projekt pn. "Da SzansE M odym"
na który pozyska 0rodki 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 realizowanej w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich, Dzia anie: Podstawowe us ugi dla
gospodarki i ludno0ci wiejskiej. 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 miejscowo0ci Zduny wraz z budow" przepompowni
0cieków i komór pomiarowych. Zakres rzeczowy tego
zadania obejmuje:
1. Budow sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
d . 6749m 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
0rednicy 425mm oraz w miejscach w z owych, we
w azowe systemowe lub betonowe prefabrykowane
o 0rednicy 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 0rednicy 90 mm, zgrzewanych doczo owo.
3. Budow przepompowni 0cieków.
4. Budow komór krat z komor" pomiarow".
Zadanie podzielono na dwa etapy. Realizacj prac
pierwszego, na kwot 1 012 873,87 z , zakoBczono 3 listopada 2011 roku. Koszt drugiego etapu to kwota
1 341 584,01 z , a zakres prac do wykonania w roku
2012 obejmuje:
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budow sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
d . 3 600 m
- budow sieci kanalizacji t ocznej PEHD o 0rednicy
1 295 m
- budow przepompowni 0cieków
W chwili obecnej trwaj" prace; wykonano 2 400 mb sieci
kanalizacji grawitacyjnej (z planowanych 3 600 mb) oraz
647,5 mb sieci kanalizacji t ocznej (z planowanych
1 295 mb). Na ukoBczeniu jest budowa przepompowni
w Zdunach. Planowany termin zakoBczenia prac to
1.10.2012 r.
Na budow sieci kanalizacji sanitarnej w Zdunach gmina
z o#y a wniosek do Urz du Marsza kowskiego o dofinansowanie ze 0rodków Unii Europejskiej w ramach
PROW na lata 2007 - 2013 dzia anie "Podstawowe
us ugi dla gospodarki i ludno0ci wiejskiej" na kwot
2 354 457,88 z . Umowa zosta a podpisana w dniu
15 lutego 2011 r.
Inwestycj" towarzysz"c" temu zadaniu by o wybudowanie odcinka kanalizacji sanitarnej w Zdunach (ulic,
które ze wzgl dów technicznych nie mog y by w "czone
do kanalizacji budowanej w ramach 0rodków unijnych)
i w "czenie tego odcinka do kanalizacji sanitarnej miasta
Kalisza. Zadanie zosta o zakoBczone, a wykonawc" by o
Przedsi biorstwo RAWO z Tuliszkowa za kwot
107 334,01 z .

Rewaloryzacja zabytkowego parku w Opatówku wykonanie alejek parkowych "Dzika promenada"
W ramach operacji w roku 2012 wykonano ju# alejk
parkow" o nazwie "Dzika promenada" z zachowaniem
naturalnej otuliny ro0linnej, co by o kolejnym etapem
rewaloryzacji parku. W zakresie tego zadania wykonano:
roboty pomiarowe i wyznaczenie trasy, roboty ziemne,
profilowanie i zag szczenie pod o#a, podbudow z kruszywa, kraw #niki. Prace wykona o, wy onione w przetargu Przedsi biorstwo Budowlane Walczak Sp.J. z Kalisza za kwot 95 413,94 z .
W nast pnych etapach powstan" nowe alejki, postawione zostan" 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 15 ha. W planie jest te# utworzenie
ogrodu kwaterowo - ró#anego. Natomiast w pobli#u
przedszkola ma powstaC ogródek kwiatowo - zio owy
z miejscem edukacyjnym dla dzieci i m odzie#y. Kwota
projektu - 266 568,31 z - uzyskana kwota dofinansowania zewn trznego 173 377 z .

Odnowienie centrum wsi Opatówek poprzez
zagospodarowanie skweru przy Placu Wolno ci
W chwili obecnej trwaj" prace przy realizacji tego
zadania, które w efekcie poprawi walory estetyczne
i atrakcyjno0C centrum miejscowo0ci oraz poprawi jej
wizerunek. Celem projektu jest odnowienie centrum
miejscowo0ci i zagospodarowanie skweru przy Placu
Wolno0ci tak, aby stanowi wizytówk miejscowo0ci.
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W ramach tego projektu przewiduje si liczne nasadzenia z zachowaniem zieleni istniej"cej. Zakres prac
przewiduje: roz0cielenie kory sosnowej, nasadzenie
form piennych drzew li0ciastych (magnolii) i iglastych
(daglezja), krzewów li0ciastych (azalie, ró#aneczniki
i ró#e) i iglastych (cis po0redni), za o#enie trawników,
wysadzenie bylin i instalacj systemu nawadniaj"cego.
Kwota projektu - 50 205,36 z - uzyskana kwota dofinansowania zewn trznego 36 337 z .

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. Ko0cielnej 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
- napraw lica muru ceglanego bramy od strony
skweru
- wykonanie tynku na nowym prz 0le
- 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.
***************************************

NABÓR NA STANOWISKA
DYREKTORÓW

W zwi"zku z zakoBczeniem pi cioletniej kadencji dyrektorów Zespo u Szkó w Rajsku, Zespo u Szkó
im. Jana Paw a II w Che mcach oraz Gimnazjum im.
Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku Wójt Gminy,
zgodnie z obowi"zuj"cymi przepisami, og oszeniem
(z dnia 25.04.2012 r.) na stronie internetowej BIP Gminy
Opatówek (www.opatowek.pl), na tablicy og oszeB
w Urz dzie Gminy w Opatówku oraz na tablicach og oszeB w szko ach, dla których organem prowadz"cym
jest Gmina Opatówek, poinformowa o rozpocz ciu
procedury naboru na ww. stanowiska.
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W dniu 15.05.2012 r. Zarz"dzeniem Wójta Gminy Opatówek zosta y powo ane komisje konkursowe do
przeprowadzenia konkursu na wolne stanowiska dyrektorów. Zgodnie z ustaw" o systemie o0wiaty (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póGniejszymi zmianami)
komisja zosta a powo ana w 8 osobowym sk adzie:
trzech przedstawicieli organu prowadz"cego szko (tj.
Wójta Gminy Opatówek), dwóch przedstawicieli organu
sprawuj"cego nadzór pedagogiczny (tj. Kuratorium
O0wiaty w Poznaniu), jeden przedstawiciel rady pedagogicznej szko y, jeden przedstawiciel rodziców, jeden
przedstawiciel zwi"zku zawodowego.
Zgodnie z og oszeniem, oferty nale#a o z o#yC
do dnia 15 maja 2012 r. do godz. 15:00 w sekretariacie
Urz du Gminy w Opatówku. Do konkursu mog y przyst"piC osoby, które spe niaj" wymagania (posiadaj" kwalifikacje) okre0lone w ustawie o systemie o0wiaty oraz
w rozporz"dzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27
paGdziernika 2009 r. w sprawie wymagaB, jakim powinna
odpowiadaC osoba zajmuj"ca stanowisko dyrektora oraz
inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach
publicznych szkó i rodzajach publicznych placówek
(Dz. U. Nr 184 poz. 1436 z dn. 03.11.2009 r. ze zmianami). W wymaganym terminie oferty z o#y o trzech
kandydatów: Pani Honorata Wolniaczyk, Pani Jolanta
Pokojowa i Pan Tomasz Mikucki.
W dniu 23 maja 2012 r. w Urz dzie Gminy
w Opatówku, Komisje konkursowe pod przewodnictwem
Sekretarza Gminy Opatówek, przeprowadzi y post powania konkursowe. Procedura posiedzenia komisji
zgodnie z rozporz"dzeniem Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu
na stanowisko dyrektora publicznej szko y lub publicznej
placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U.
z 2010 r. Nr 60, poz. 373 ze zm.) zawiera m.in.: czynno0ci sprawdzaj"ce (termin z o#enia oferty, kompletno0C
dokumentów, spe nienie wymagaB/kwalifikacji), ocen
merytoryczn" kandydata (po przedstawieniu koncepcji
funkcjonowania i rozwoju szko y oraz odpowiedzi na
pytania zadawane przez cz onków komisji). Komisje
konkursowe stwierdzi y: 1. Posiadanie odpowiednich
kwalifikacji przez wszystkich trzech kandydatów.
2. W przypadku Pana Tomasza Mikuckiego oraz Pani
Jolanty Pokojowej przedstawiona koncepcja funkcjonowania i rozwoju szko y, prezentacja kandydata uzyska a
jednog o0n" (w g osowaniu tajnym) akceptacj obecnych cz onków komisji. Post powanie konkursowe na
stanowiska dyrektorów ZS w Che mcach oraz Gimnazjum w Opatówku zosta o wi c rozstrzygni te. 3. w przypadku Pani Honoraty Wolniaczyk przedstawiona koncepcja funkcjonowania i rozwoju szko y, prezentacja
kandydata nie uzyska a wymaganej bezwzgl dnej
wi kszo0ci g osów obecnych cz onków komisji. Wobec
powy#szego post powanie konkursowe nie zosta o
rozstrzygni te.
Zgodnie z ustaw" o systemie o0wiaty, je#eli do
konkursu nie zg osi si #aden kandydat, albo w wyniku
konkursu nie wy oniono kandydata, organ prowadz"cy
szko powierza to stanowisko ustalonemu przez siebie
kandydatowi. Procedur naboru kontynuuje wi c organ
prowadz"cy szko , który zasi ga opinii rady szko y
(rady rodziców) i rady pedagogicznej o kandydacie,
którego zamierza powo aC na stanowisko dyrektora
danej szko y.
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Zebranie rady pedagogicznej, zgodnie z pismem
Wójta z dn. 24.05.2012 r. zwo ane przez Dyrektora ZS
w Rajsku, odby o si w dniu 1 czerwca. Rada pedagogiczna podj a w g osowaniu tajnym uchwa , w której
wyra#a negatywn" opini dotycz"c" powierzenia stanowiska dyrektora Pani Honoracie Wolniaczyk. Uzasadnienie opinii stanowi za "cznik do uchwa y. W uzasadnieniu
pisemnym czytamy: "Rada pedagogiczna w Zespole
Szkó w Rajsku liczy 27 nauczycieli. W dniu 1 czerwca
2012 r. na posiedzeniu Rady Pedagogicznej by o
obecnych 23, g osowa o 22. Wyniki tajnego g osowania:
- pozytywnych - 9 g osów, - negatywnych - 12 g osów, 1 osoba wstrzyma a si od g osu, - 4 osoby nieobecne.
Rada Pedagogiczna nie widzi potrzeby uzasadniania tej
opinii, gdy# by oby to zagro#eniem dla tajno0ci
g osowania." Wobec faktu, i# w opinii nie przedstawiono
merytorycznego uzasadnienia - ponadto opinia powy#sza
nie ma prawnie charakteru wi"#"cego - organ prowadz"cy nie zmieni swojego zamiaru powo ania na stanowisko dyrektora ww. kandydata.
Zebranie rady rodziców odby o si w dniu
31 maja 2012 r. W pisemnej opinii czytamy: "Rada
Rodziców pozytywnie wyra#a si o gospodarno0ci
i zarz"dzaniu Pani dyrektor Honoraty Wolniaczyk.
W pi cioletniej kadencji na stanowisku dyrektora, nasza
szko a, a dok adnie budynek zosta zmodernizowany.
Dokonano licznych remontów i ulepszeB, które wp yn y
nie tylko na wizualny wygl"d budynku naszej szko y, ale
tak#e poprawi y si warunki nauki naszych dzieci. Pani
dyrektor wykaza a mnóstwo zaanga#owania w wygl"d
szko y i w tym temacie rodzice nie zg aszaj" #adnych
zastrze#eB...". Dalej czytamy: "Rodzice s" mocno zaniepokojeni wynikami egzaminów, brakiem zaanga#owania
w prac nauczycieli, niewykonywaniem przez grono
pedagogiczne inicjatywy i zintegrowania si ze 0rodowiskiem szkolnym". Tut. organ podziela opinie rodziców
w sprawie intensywniejszego w "czenia si w #ycie
szko y oraz wi kszego zaanga#owania w prac niektórych nauczycieli. Kandydat na dyrektora szko y,
w swoich planach pracy (przedstawionych w ramach
naboru), widzi m.in. konieczno0C: aktywizacji pracowników do podnoszenia swoich kwalifikacji oraz jako0ci
nauczania (czego wyraGnym miernikiem winny byC
wyniki sprawdzianów i egzaminów, rozwój szko y oraz
indywidualny ka#dego ucznia), a tak#e szeroko rozumianej wspó pracy szko y ze 0rodowiskiem lokalnym i innymi
instytucjami. W ocenie organu prowadz"cego b dzie to
jedno z wa#niejszych zadaB dla dyrektora na now"
kadencj . Wed ug oceny wewn trznej szko a w Rajsku
jest szko " z tradycj" i szko " rozwijaj"c" si (co
potwierdzaj" tak#e analizy wyników i osi"gni C uczniów,
realizowanych w szkole ró#norakich licznych projektów
i inicjatyw z lat 2000-2012, ze zwróceniem szczególnej
uwagi na lata 2007-2012, atutem ZS w Rajsku jest tak#e
nowopowsta e przedszkole).
W dniu 29 maja br. odby o si posiedzenie
Komisji O0wiaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Gminy
Opatówek. W posiedzeniu uczestniczyli tak#e Wójt
Gminy, Sekretarz Gminy, Dyrektor ZEAS. Obecni radni
Gminy Opatówek na czele z Przewodnicz"c" Komisji
Pani" Marlen" Kiermas-Gruszk" wys uchali informacji
Sekretarza Gminy nt. dotychczasowego przebiegu
naboru na ww. stanowiska dyrektorów szkó . W dalszej
cz 0ci posiedzenia komisji kandydat wskazany przez
Wójta Gminy Opatówek na stanowisko dyrektora ZS
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w Rajsku Pani Honorata Wolniaczyk przedstawi a
zebranym swoj" "Koncepcj funkcjonowania i rozwoju
szko y". Do prezentowanej przez kandydata koncepcji
funkcjonowania i rozwoju szko y obecni na posiedzeniu
cz onkowie Komisji nie wnie0li zastrze#eB. Komisja,
w g osowaniu jawnym, jednog o0nie pozytywnie zaopiniowa a kandydata na dyrektora szko y.
W dniu 11.06.2012 r. w Urz dzie Gminy w Opatówku odby o si uroczyste wr czenie powo aB dyrektorów na kolejne 5 lat szkolnych. W obecno0ci Sekretarza Gminy Krzysztofa Dziedzica, Dyrektora ZEAS
Arkadiusza RaBducha, Wójt Gminy Opatówek Sebastian
Ward cki wr czy powierzenia: Pani Jolancie Pokojowej
na stanowisko Dyrektora Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku, Pani Honoracie Wolniaczyk
na stanowisko Dyrektora Zespo u Szkó w Rajsku oraz
Panu Tomaszowi Mikuckiemu na stanowisko Dyrektora
Zespo u Szkó im. Jana Paw a II w Che mcach.
Wszystkim dyrektorom gratulujemy wyboru i #yczymy spe nienia planów i zamierzeB oraz wielu sukcesów w dalszej pracy zawodowej w naszych szko ach.
Krzysztof Dziedzic
Sekretarz Gminy Opatówek

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

POWIATOWO - GMINNY
PIKNIK RODZINNY

W sobotnie popo udnie 12 maja, na boisku przy
Zespole Szkó im. St. Miko ajczyka w Opatówku, odby
si tradycyjny majowy Powiatowo-Gminny Piknik Rodzinny, na który, pomimo panuj"cych niskich wiosennych temperatur, licznie przybyli mieszkaBcy z dzieCmi.
Organizatorzy: Urz"d Gminy w Opatówku, Starostwo
Powiatowe w Kaliszu, przy wspó pracy z Gminnym
O0rodkiem Kultury, opatóweckim Ko em GospodyB
Wiejskich, Parafialnym Oddzia em Akcji Katolickiej
w Opatówku, Ochotnicz" Stra#" Po#arn" w Opatówku
i Zespo em Szkó im. St. Miko ajczyka w Opatówku
w ramach promowania rodziny i rodzinnego, wspólnie
sp dzanego czasu na 0wie#ym powietrzu, zaplanowali
wspania " zabaw dla wszystkich - m odszych, starszych i najm odszych mieszkaBców powiatu.
Komandorami pikniku, tak jak i w poprzednich
latach, byli: cz onek Zarz"du Powiatu Kaliskiego
i Sekretarz Gminy Opatówek Krzysztof Dziedzic oraz
dyrektor Wydzia u O0wiaty i Rozwoju Powiatu Artur
Kijewski. Patronat nad piknikiem obj li: Wójt Gminy

Wiadomo ci Gminne

Opatówek Sebastian Ward cki oraz Starosta Kaliski
Krzysztof Nosal. Na pikniku obecni byli tak#e zaproszeni
go0cie: pose Adam Rogacki, Wicestarosta Kaliski
Andrzej Dolny, Przewodnicz"cy Rady Gminy Opatówek
Pawe B"kowski oraz radni Gminy Opatówek.

W tegorocznym festynie dla dzieci przygotowano szereg atrakcji, zabaw i konkursów. Dzieci
zachwyci y si programem "Alicja w Krainie Czarów"
w wykonaniu Zespo u Teatralnego "Grupa T" z Torunia.
W spektaklu pt.: "Piekielnie anielska sztuka" aktorzy
aktywnie w "czyli widzów w akcj i przygody bajkowych
bohaterów. Dla relaksu aktorzy zaprosili dzieci do
fizycznego wysi ku, a by o to: dojenie krowy, gra
megatwister, skacz"ce koniki, wy0cigi na rurach, biegi
w potrójnych spodniach, jajo dinozaura, wy0cigi w workach, mali szczudlarze, tor przeszkód z tunelem i obr czami. Z my0l" o dzieciach w ró#nym wieku, na terenie
pikniku rozstawiono najró#niejsze zabawki: byka rodeo,
dmuchane zamki i zje#d#alnie. By tak#e pokaz megabaniek, buziakowe malowanki, k"cik dla maluchów oraz
stragany z zabawkami i s odyczami.

Na scenie zaprezentowali si m odzi wykonawcy, m.in. finali0ci Mi dzygminnego Festiwalu Piosenki
Dzieci cej i M odzie#owej: Martyna Ko odziejczyk, Dominik Niklas i Karolina Sarnecka z Gimnazjum w Opatówku, Gabriela Michalak ze Szko y Podstawowej
w Opatówku, Patryk Olejniczak z GOK w Opatówku.
Uk ady taBca nowoczesnego pokaza y grupy taneczne
z Gminnego O0rodka Kultury - laureaci wielu konkursów
i przegl"dów tanecznych: "CDN Mini", "CDN Mini 2",
"CDN Mix". Instruktorem i choreografem tych grup jest
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p. Ma gorzata Kujawa. W zabawnym kabaretowym
monologu wyst"pi tak#e duet Maria i Daniela z zespo u
KGW w Opatówku.
Go0ciem specjalnym pikniku by zespó 0piewaczy z Rozprzy oraz przedstawiciele gminy Rozprza
w powiecie piotrkowskim, na czele z Wójtem Gminy
Januszem J drzejczykiem z ma #onk" i Przewodnicz"c"
Stowarzyszenia Kó GospodyB El#biet" Pi"tek.
W trakcie festynu wr czono nagrody dla najszybszych go bi pocztowych w locie na dystansie 180
km na trasie :wiebodzin - Opatówek zorganizowanego
przez Sekcj Opatówek Polskiego Zwi"zku Hodowców
Go bi Pocztowych. Pierwsze miejsce zaj" go "b
pocztowy z hodowli p. Janusza SkowroBskiego, miejsca
drugie i trzecie zaj y odpowiednio go bie p. Paw a
Jarczewskiego i Kazimierza Jarczewskiego. Nagrody dla
najlepszych go bi zosta y ufundowane przez Wójta
Gminy Opatówek i uroczy0cie wr czone przez Komandorów Pikniku - Krzysztofa Dziedzica i Artura Kijewskiego.
Warkot silników zapowiedzia przyjazd motocyklistów z kaliskiego "Forum - Motocykli0ci". B yszcz"ce
maszyny cieszy y si wielkim zainteresowaniem w0ród
dzieci, które mog y odbyC krótk" przeja#d#k .
Panie z Ko a GospodyB Wiejskich w Opatówku
przygotowa y dla zg odnia ych stó pe en smako yków,
z których najwi kszym powodzeniem cieszy si chleb
ze smalcem. By o te# wspólne ognisko i pieczenie kie basek, a wieczorem do taBca zagra zespó ICE BAND
z Opatówka. Dzi ki sponsorom organizatorzy zapewnili
s odycze, napoje i inne upominki dla wszystkich uczestników gier, zabaw i konkursów, które wr czane by y
przez Komandorów Pikniku.
Organizatorzy serdecznie dzi kuj" wszystkim,
którzy przyczynili si do przygotowania i zorganizowania
pikniku, w szczególno0ci stra#akom OSP z Micha owa
Drugiego i Opatówka za zabezpieczenie parkingu oraz
sponsorom tegorocznego pikniku, którymi byli: Jutrzenka
Colian SA w Opatówku, pp. Maria i Ryszard Prusowie
z Cieni Pierwszej, pp. Halina i Julian DobrzaBscy
z Opatówka.
Dzi kuj"c wszystkim za wspóln" zabaw , mamy
nadziej , #e równie# w przysz ym roku PowiatowoGminny Piknik Rodzinny stanie si doskona " okazj" do
wspólnego i rodzinnego sp dzenia wolnego czasu na
0wie#ym powietrzu.
***************************************

TARGI OGRODNICZE
Pi kna pogoda, rekordowa liczba wystawców,
i rekordowa liczba odwiedzaj"cych go0ci. Tak wygl"da y
tegoroczne jubileuszowe 15. Targi Ogrodniczo-Rolnicze
i Dzia kowe "Pami tajcie o ogrodach..." w Opatówku.
W sobot i niedziel (28 i 29 kwietnia) mi o0nicy
kwiatów, krzewów i bylin mogli znaleGC wszystko, by
upi kszyC swój ogród. Wystawcy zaproponowali zwiedzaj"cym szerok" gam sadzonek kwiatów, drzewek
owocowych i ozdobnych, wyposa#enia dzia ek i ogrodów, drobnego sprz tu i maszyn u atwiaj"cych prac
w ogrodzie, 0rodków ochrony ro0lin itp. Na targach, jak
co roku, pojawi o si te# wiele stoisk oferuj"cych przek"ski, napoje, s odycze, wiklinowe kosze i ozdoby,
a tak#e pami"tki i zabawki.
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Wyniki konkursu na najlepszy produkt:
- I miejsce - Zak ad Us ug Metalowych "HULAK"
Kowalstwo Artystyczne - za metalow" altan
ogrodow" "IGA" z wyposa#eniem
- II miejsce - "OGRODY PRASZKA" S awomir
JasiBski - za bonsai - modrzew formowany
- III miejsce - Firma P.P.H.U. MAREX - OKNOPLAST
- za okna PLATINIUM EVOLUTION 2
Wyniki konkursu na najlepsz" aran#acj stoiska:
- I miejsce - "AGRO-RAMI" Rani0 i wspólnicy s.c.
- II miejsce - "Ogrodowe ABC" Honorata Ma oburska
- III miejsce - "Meble-Ogród-Dom" Andrzej Bergandy

Podzi kowania za wspieranie idei targów oraz d ugoletnie uczestnictwo w tej imprezie otrzyma y firmy:
- Clusius College w Heerhugowaard - Holandia
- Firma Handlowa MG
- Jutrzenka Colian SA
- KOR-Trans Jan Jacyno
- "Olbus" Us ugi Transportowe Roman Rukasik
- PHUP "ASO Opatówek" Sp. z o.o.
- Przedsi biorstwo Produkcyjno Us ugowo Handlowe
Moskit
- Reco KaGmierczak
- Semi Sp. z o.o.
- Wy#sza Szko a Informatyki i Umiej tno0ci Wydzia
Zamiejscowy w Opatówku
- Zak ad Us ug Metalowych Kowalstwo Artystyczne
Jan Hulak
Wyniki XV Rajdu Ogrodników:
- I miejsce - Gimnazjum nr 1 w Kaliszu
- II miejsce - II LO w Kaliszu
- III miejsce - Szko a Podstawowa w Opatówku
***************************************

60-LECIE SZKO Y PODSTAWOWEJ
W OPATÓWKU
Rok szkolny 2011/2012 jest dla Szko y Podstawowej im. Janusza KusociBskiego w Opatówku rokiem
wyj"tkowym i szczególnym. Zacna Alma Mater obchodzi
bowiem Jubileusz 60-lecia funkcjonowania w obecnym
budynku, tj. przy ulicy Szkolnej 3.
G ówne uroczysto0ci odby y si 11 maja br.
Wznios ym i niezwykle wa#nym akcentem tej rocznicowej gali by o ufundowanie nowego sztandaru szko y,
który w swej tre0ci zawiera pewne elementy swoich
dwóch poprzedników - jako wyraz ci"g o0ci warto0ci
i tradycji.
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Uroczysto0C zapocz"tkowa a msza 0wi ta
w opatóweckim ko0ciele, w czasie której nast"pi o po0wi cenie nowego sztandaru szko y - wa#nego symbolu
naszej placówki, którego powstanie zawdzi czamy
zaanga#owaniu dyrekcji i pracowników szko y oraz
wsparciu finansowemu Rady Rodziców oraz licznych
sponsorów. Nabo#eBstwo celebrowane by o przez ksi dza pra ata W adys awa Czamar , a 0wi"tynia wype niona by a po brzegi uczniami, nauczycielami i zaproszonymi go0Cmi.

Po zakoBczeniu mszy 0wi tej z ko0cio a wymaszerowa y, jako pierwsze, poczty sztandarowe. W0ród
nich szczególnie wyró#nia si ten z 1938 roku, który
szcz 0liwie przetrwa okres wojny i okupacji. Nast pnie
go0cie, dyrekcja szko y, rodzice, nauczyciele i uczniowie
przeszli do budynku szko y, gdzie nast"pi a dalsza cz 0C
obchodów Jubileuszu. Dyrektor szko y Mateusz Przyjazny powita przyby ych go0ci i omówi tre0ci uwidocznione na sztandarze. Imiennym "gwoGdziem pami"tkowym" uhonorowani zostali fundatorzy sztandaru:
-

p. Janusz Antczak,
Apteka "Zdrowie",
Bank Spó dzielczy Ziemi Kaliskiej,
p. Pawe B"kowski,
"Centrum Rolno-Ogrodnicze" Chojnacki,
pp. Aneta i Tomasz Cylowie,
pp. Marta i Krzysztof Dziedzic,
p. Edyta Fiechowska,
p. Miros aw Gimla,
pp. Dorota i Stanis aw GraliBscy,
p. Dariusz Gruszka,
Gminna Spó dzielnia "Samopomoc Ch opska",
pp. Saneta i Janusz Humeltowie,
p. Piotr Kwiatkowski,
pp. Halina i Stanis aw Janiakowie,
p. Wac awa Janiak - Muzyka,
p. Piotr Jasku a AGRO-SYSTEM,
pp. Agnieszka i Dariusz KaGmierczakowie,
pp. Ewa i Remigiusz KaGmierczakowie,
p. Marlena Kiermas-Gruszka,
klasa VI b 2006 - 2012 r.,
pp. Renata i Jaros aw K yszowie,
pp. Edyta i Piotr Królowie,
p. Mieczys aw Krzywda "PROB-MET",
pp. Dorota i Adam Ruczakowie,
pp. Honorata i Mariusz Ma oburscy,
p. Karolina Matyja,
p. Jacek Nogaj "DAJANO",
pp. Barbara i Tomasz Oliwieccy,
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-

Zarz"d Oddzia u Gminnego Zwi"zku OSP RP
w Opatówku,
pp. Maria i Ryszard Prusowie,
p. Mateusz Przyjazny,
Rada Pedagogiczna Szko y Podstawowej
w Opatówku,
Rada Rodziców Szko y Podstawowej w Opatówku,
pp. SzmajdziBscy i pp. Sywio owscy,
p. Sebastian Ward cki.

GwoGdzie zosta y umieszczone na drzewcu
w porz"dku alfabetycznym, a ostatnie przybicie zosta o
dokonane osobi0cie przez darczyBców.
Nadto wp at na sztandar dokonali: p. Ewa
Melka-FoltyBska, PH ARTECH W. Krzeszkiewicz, O0rodek Szkolenia Kierowców D. NarczyBski, p. Barbara
Nowakowska, Ochotnicza Stra# Po#arna w Micha owie
Drugim, p. Bogdan Pogorzelec, Przedsi biorstwo Produkcyjno-Handlowo-Us ugowe ul. Rogatka 18A, p. Anna
Smolicka oraz p. Marianna Kocemba.
Dzi ki zrozumieniu i hojno0ci tak licznej grupy
osób mo#liwe by o zrealizowanie tego niecodziennego
przedsi wzi cia. Z pewno0ci" ufundowanie nowego
sztandaru, który pozostanie z uczniami na d ugie lata,
jest ogromnym wk adem w rozwój i edukacj nast pnych
pokoleB, za co z serca dzi kujemy.
W ramach oficjalnej cz 0ci uroczysto0ci przedstawiciele Rady Rodziców: p. Ewa KaGmierczak, p. Halina Janiak i p. S awomir K pa przekazali nowy sztandar
szko y dyrektorowi - p. Mateuszowi Przyjaznemu, który
ofiarowa go uczniom. W sk ad pocztu sztandarowego
weszli uczniowie klas pi"tych: Natalia Janiak, Weronika
Kowalczyk i Miko aj KaGmierczak. Uczniowie z o#yli
uroczyste 0lubowanie, w którym przyrzekli nie tylko
pilnie strzec sztandaru, ale równie# nie splamiC jego
honoru.

60 lat w #yciu cz owieka to du#o, ale w #yciu
szko y - jeszcze wi cej. To wiele ludzkich losów, które
przeplata y si w murach opatóweckiej szko y przez lata
i pisa y jej histori . Podczas wzruszaj"cych przemówieB
zaproszonych go0ci, wielu zebranym zakr ci a si ezka
w oku z powodu wi zi "cz"cej ich ze szko ". Powiedziano wiele mi ych s ów, doceniaj"c dotychczasowy
dorobek szko y. Pani Marianna Kocemba zwróci a si do
zebranych wierszem:
"Odwieczna to prawda, #e czas si nie cofa.
Zegar odmierza godziny i w dal ucieka.
Jak szelest li0ci lec"cych z drzewa,
tak szybko nadszed dzieB 60 - lecia.
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I oto sztandar powiewa nowy!
Niech prawdy strze#e, b dzie moc" i si ".
I niech Wam w trudnych chwilach przewodzi,
b "dz"cych skupia, a zwa0nionych godzi.
Szko a - wci"# pi kna, bo nasza.
To dar od Boga jest dany.
Wszystko jest takie bliskie i drogie,
gdy# w asnym sercem pokochane.
Niech umys y m odych budz" si z u0pienia.
A talenty si mno#" jak ziarnka piasku.
Niech czerpi" wiedz z wielkiej ksi gi istnienia.
By móc kiedy0 z dum" stan"C w pe nym blasku.
Naprzód wi c kroczcie przez 0wiata drogi,
z pie0ni" m odzieBcz", pe n" zapa u.
Bez cienia smutku, bez trwogi.
D"#cie do szczytów, do idea u!"
Ci z go0ci, którzy nie mogli przybyC na uroczysto0C, przes ali #yczenia i listy gratulacyjne. S" w0ród
nich #yczenia nades ane przez: Prezydenta Miasta
Kalisza - p. Janusza P cherza, Pos a do Parlamentu
Europejskiego - p. Andrzeja Grzyba, Wojewod Wielkopolskiego - p. Piotra Florka, Senatora RP - p. Witolda
Sitarza, Dyrektora Kaliskiej Delegatury Kuratorium
O0wiaty w Poznaniu - p. Aleksandra Ziobro, Starost
Kaliskiego - p. Krzysztofa Nosala, Przewodnicz"cego
Rady Powiatu Kaliskiego - p. Mieczys awa Ruczaka.
Cz 0C oficjaln" Jubileuszu zakoBczy o z o#enie kwiatów
pod tablic" pami"tkow" i wyprowadzenie sztandarów
szko y.
Mi ym i wzruszaj"cym akcentem uroczysto0ci by
program artystyczny, perfekcyjnie przygotowany przez
uczniów opatóweckiej podstawówki. Zgromadzonym
w auli szkolnej widzom przypomniana zosta a historia
obecnej szko y oraz jej poprzedniczek mieszcz"cych si
w ró#nych miejscach Opatówka. Nie zabrak o tekstów
po0wi conych patronowi - Januszowi KusociBskiemu którego trud podejmuj" dzi0 uczniowie szko y i przekuwaj" w sukcesy, zarówno w sporcie jak i w nauce.
Przedstawiony program wzbogaci y profesjonalnie za0piewane piosenki w wykonaniu m odzie#y szkolnej oraz
dwojga absolwentów. Pragniemy w tym miejscu podzi kowaC naszym by ym uczniom: Martynie Ko odziejczyk
i Dominikowi Niklasowi, którzy zechcieli w "czyC si
w obchody Jubileuszu swej dawnej szko y.
Umiej tno0ci aktorskie wszystkich m odych artystów, ich talent muzyczny, a tak#e sportowo-taneczny
zosta doceniony przez zebranych w auli go0ci, którzy
nagrodzili wykonawców gromkimi oklaskami, a po przedstawieniu nie szcz dzili im s ów uznania i gratulacji.
Tu# po przedstawieniu zaproszono zgromadzonych do obejrzenia okoliczno0ciowych wystaw fotograficznych, plastycznych i polonistycznych. Zach cono do
przejrzenia pami"tkowych kronik szkolnych, dzielenia
si z innymi w asnymi wspomnieniami o szkole i sk adania okoliczno0ciowych wpisów w ksi dze pami"tkowej.
Dope nieniem tak niecodziennej i wyj"tkowej uroczysto0ci by pocz stunek przygotowany i sponsorowany
przez w a0cicieli Dworku w Grabowie - pp. Ew i Remigiusza KaGmierczaków.
Mi o nam, #e tak wa#n" dla szko y uroczysto0C
u0wietnili sw" obecno0ci": p. Krzysztof Grabowski cz onek Zarz"du Województwa Wielkopolskiego, p. Barbara Nowak - Radna Sejmiku Województwa Wielko-
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polskiego, p. Zbigniew Taranek - przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora O0wiaty, p. Janusz Antczak - Burmistrz Wielunia, p. Sebastian Ward cki - Wójt Gminy
Opatówek, p. Czes aw SzmajdziBski - by y Naczelnik
Gminy, p. Hanna SzmajdziBska - córka pierwszego
kierownika szko y, Ksi"dz Pra at W adys aw Czamara Proboszcz Parafii Opatówek, p. Krzysztof Dziedzic cz onek Zarz"du Powiatu Kaliskiego, Sekretarz Gminy
Opatówek, p. Pawe B"kowski - Przewodnicz"cy Rady
Gminy Opatówek oraz p. Stanis aw Ku0 i p. Andrzej
Michalski - Przewodnicz"cy poprzednich kadencji,
p. Wojciech Pokojowy - Wiceprzewodnicz"cy Rady Gminy, p. Marlena Kiermas-Gruszka - Przewodnicz"ca Komisji O0wiaty, p. Maria Pracowita - Dyrektor Banku Spó dzielczego w Opatówku, p. Arkadiusz RaBduch - Dyrektor Zespo u Ekonomiczno-Administracyjnego Szkó
Gminy Opatówek, p. Henryka WoGniak i p. Stanis aw
Brz cki - byli Dyrektorzy Szko y Podstawowej w Opatówku, p. Jolanta Pokojowa - Dyrektor Gimnazjum im.
Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku, p. Honorata
Wolniaczyk - Dyrektor Zespo u Szkó w Rajsku,
p. Teresa Kobierska - Dyrektor Zespo u Szkó w T okini
Wielkiej, p. Miros awa Ga ach - Dyrektor Publicznego
Przedszkola w Opatówku, p. Tomasz Mikucki - Dyrektor
Zespo u Szkó im. Jana Paw a II w Che mcach, p. Marek
Janiak - Dyrektor Zespo u Szkó im. Stanis awa Mikoajczyka w Opatówku, p. Jadwiga Milu0ka-Stasiak Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów
w Opatówku, p. Bogdan Pogorzelec - Kierownik Gminnego O0rodka Zdrowia w Opatówku, p. Jerzy Marciniak Dyrektor Muzeum Historii Przemys u w Opatówku oraz
p. Marianna Kocemba - opatówecka poetka i rodzice
wraz z Przewodnicz"cymi Rad Rodziców: p. Ew" KaGmierczak, p. Agnieszk" K ysz oraz p. Barbar" Nowakowsk", stra#acy z Prezesem Oddzia u Gminnego
Zwi"zku OSP RP - dh Bogdanem Marsza em oraz Prezesem OSP w Opatówku - p. Krzysztofem Karolewskim.
Dyrekcja, nauczyciele, rodzice i uczniowie
Szko y Podstawowej im. Janusza KusociBskiego w Opatówku z g bi serca dzi kuj" wszystkim za przybycie,
ofiarno0C i u0wietnienie sw" obecno0ci" obchodów
jubileuszowych szko y.
***************************************

Z OTE PARY WI TOWA Y
W OPATÓWKU
Na wniosek Wójta Gminy Sebastiana Ward ckiego, 29 par ma #eBskich z naszej gminy zosta o
uhonorowanych Medalami Za D ugoletnie Po#ycie
Ma #eBskie nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Pary te przesz y razem bardzo d ug"
drog "na dobre i na z e", drog , która przed 50 laty
zosta a przypiecz towana aktem ma #eBstwa, a dzi ki
zrozumieniu, mi o0ci i wytrwa o0ci - okaza a si s uszna.
W tym roku jubileusz 50-lecia obchodzi o a# 29 par,
dlatego te# uroczysto0ci te roz o#ono na 2 dni.
W dniu 12 czerwca br. Wójt dokona uroczystej
dekoracji 16 par ma #eBskich. W0ród nich znaleGli si
PaBstwo: Zofia i Józef Bilichowie z T okini Wielkiej,
Danuta i Józef Chrystkowie z Cieni Pierwszej, Zofia
i Marian Dogielscy z Opatówka, Jadwiga i W adys aw
Dybiochowie z Porwit, Zofia i Eugeniusz Dybiochowie
z Szulca, Marianna i Henryk Dziedzicowie z T okini
Wielkiej, Sabina i W adys aw Lindnerowie z Opatówka,
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Lucyna i Aleksander Pilarczykowie z Opatówka,
Genowefa i Czes aw Prusowie z Opatówka, Eugenia
i Franciszek Staszkowie z Trojanowa, Stefania i Józef
Stempniewscy z Opatówka, Czes awa i Tadeusz To0towie z Sierzchowa, Lucyna i Kazimierz Walczakowie
z Opatówka, Lucyna i Kazimierz Wojciechowscy z Sierzchowa, Bronis awa i W adys aw Wolfowie z T okini
Ko0cielnej oraz Stefania i Andrzej Surawikowie z Opatówka.

szenia, potok wspomnieB i gromkie "Sto lat...". Do #yczeB przy "czyli si wszyscy obecni go0cie. Zaproszeni
skorzystali z przygotowanego pocz stunku, wspania ego
tortu, ogl"daj"c przy tym wyst p artystyczny w wykonaniu dzieci z Publicznego Przedszkola w Opatówku.
***************************************

WIADOMO CI KULTURALNE
Wyj tkowe wyró+nienie dla p. Jadwigi Milu kiejStasiak
Z przyjemno0ci" informujemy, #e Pani Jadwiga
Milu0ka-Stasiak, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Braci Gillerów w Opatówku, zosta a wyró#niona
Srebrnym Medalem Towarzystwa ''Labor Omnia Vincit''
za Krzewienie Idei Pracy Organicznej.
Wyró#nienie przyznane zosta o dwóm osobom
w Wielkopolsce (m.in. Pani Jadwidze) przez Zarz"d
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu i jest
wyrazem najwy#szego uznania dla dotychczasowej
dzia alno0ci zawodowej, o0wiatowej, charytatywnej
i spo eczno-kulturalnej.

W dniu 13 czerwca Wójt uhonorowa medalami
kolejne 13 par. Byli to PaBstwo: Krystyna i Jerzy
Antczakowie z Opatówka, Stanis awa i Henryk Bilscy
z Opatówka, Gra#yna i Boles aw Cefalowie z Opatówka,
Alina i Bronis aw Chojnaccy z Cieni Drugiej, Janina
i Zdzis aw Ciepluchowie z Opatówka, Stanis awa
i Zdzis aw FoltyBscy z Opatówek, Janina i Henryk
Kasprzakowie z Sierzchowa, Marianna i Józef Paj"kowie z Warszewa, El#bieta i Romuald RogoziBscy
z Opatówka, Aleksandra i Leon :wi"tkowie z Cieni
Drugiej, Zdzis awa i Stanis aw Wi ckowscy z Rajska,
Czes awa i Józef W odarzowie z Porwit oraz Miros awa
i Kazimierz Wywigaczowie z Opatówka.

Zorganizowan" przez samorz"d gminny i Urz"d
Stanu Cywilnego ceremoni wr czenia medali poprowadzi Wójt Sebastian Ward cki. Syczenia z o#yli tak#e
obecni na spotkaniu: Kierownik Urz du Stanu Cywilnego
Beata Berezowska, Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic,
Przewodnicz"cy Rady Gminy Pawe B"kowski oraz
towarzysz"ca Jubilatom rodzina. Oficjalna cz 0C uroczysto0ci zakoBczy a si toastem za zdrowie Jubilatów
i wspólnym zdj ciem. By y kwiaty, #yczenia, zy wzru-
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Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego jest
obywatelsk" organizacj" 0rodowiskow" wielkopolskich
naukowców, przedstawicieli sfery gospodarczej, ludzi
kultury, sztuki i mediów, reprezentuj"cych wspólne
warto0ci patriotyczne, poszanowanie tradycji narodowej,
warto0ci moralnych oraz warto0ci pracy organicznej.
Towarzystwo jest organizacj" proeuropejsk" i od chwili
zaistnienia wspiera ide
integracji Polski z Uni"
Europejsk".
Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, chc"c
wskazaC spo eczeBstwu polskiemu osobisto0ci najbardziej zas u#one, ustanowi o Srebrny Medal Towarzystwa
"Labor Omnia Vincit" (Praca wszystko zwyci #a). Fakt
wr czenia Medalu "Labor Omnia Vincit" zalicza Pani"
Jadwig Milu0k"-Stasiak do grona przyjació Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. Serdecznie gratulujemy tak wysokiego wyró#nienia.
Noc w muzeum
Prawdziwe obl #enie prze#y o Muzeum Historii
Przemys u w Opatówku oraz Kaliska Kolej Dojazdowa
w sobot , 19 maja br., podczas ogólnopolskiej akcji "Noc
w muzeum". Ch tnych do eskapady "w"skotorówk"",
po "czon" ze zwiedzaniem ekspozycji w opatóweckim
muzeum, nie brakowa o. Kolejka w"skotorowa zabra a
w czterech kursach ponad tysi"c pasa#erów, których na
trasie: muzeum - ul. Ludowa w Opatówku dowozi
autokar.
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Uczestnicy mogli zwiedziC wybrane ekspozycje
w muzeum w Opatówku, nast pnie wsiadali do
autokaru, którym jechali do Stacji Kolei W"skotorowej,
by tam odbyC podró# zabytkowymi wagonami, przez
sielskie krajobrazy "k, lasów i pól, przy pi knej pogodzie, na trasie Opatówek - D be - Opatówek. Patronat
nad imprez" obj li: Starosta Kaliski Krzysztof Nosal
i Wójt Gminy Opatówek Sebastian Ward cki.

Organizatorami akcji byli: Starostwo Powiatowe
w Kaliszu, Muzeum Historii Przemys u w Opatówku,
Urz"d Gminy w Opatówku, Stowarzyszenie Kolejowych
Przewozów Lokalnych.
MiEdzynarodowa wystawa "Iluminacja"
12 kwietnia br. w Muzeum Historii Przemys u
w Opatówku odby o si otwarcie niezwyk ej, mi dzynarodowej wystawy, po0wi conej m.in. instalacjom 0wietlnym w po "czeniu ze wspó czesnym malarstwem i grafik", ale tak#e poezj".
Inicjatork" tego artystycznego przedsi wzi cia
jest Ewa Ratajczyk - nauczycielka rysunku i malarstwa
w Liceum Plastycznym w Kaliszu. Swoje prace zaprezentowali twórcy z Belgii, Szkocji, Norwegii i Polski:
Bogus awa Krassowska-Kowlaczyk, Jason Orr, Karen
Patton Orr, Ewa Ratajczyk, Ilona Sawicka, Merlin Spie,
James Strachan, Izabella Symanowicz. Prezentowane
na wystawie prace stanowi" subiektywn" prób
odpowiedzi na pytanie, czym dla ka#dego z artystów jest
0wiat o i jak jest ono odbierane przez pryzmat indywidualnej wra#liwo0ci. Ekspozycj prac mo#na by o
ogl"daC do koBca maja br. Wernisa# u0wietnili swym
wyst pem uczniowie I klasy Technikum Budowy
Fortepianów w Kaliszu.

Krzysztof Nosal. Wspó organizatorami przedsi wzi cia
by a Gmina Opatówek i Muzeum Historii Przemys u.
Konkurs "Moja Przygoda w muzeum"
Po raz siódmy Muzeum Historii Przemys u
w Opatówku zaprosi o dzieci i m odzie# w wieku od 5 do
19 lat, do udzia u w XXXIV edycji Mi dzynarodowego
Konkursu Plastycznego dla Dzieci i M odzie#y "Moja
Przygoda w Muzeum", organizowanego przez Muzeum
Okr gowe w Toruniu. Muzeum Historii Przemys u co
dwa lata organizuje konkurs na poziomie regionalnym.
Celem konkursu jest pog bienie wiedzy o zbiorach muzealnych ró#nego typu i profilu specjalistycznego, ich rodowodzie i charakterze, a tak#e warto0ciach naukowych, historycznych i artystycznych; kszta towanie gustów artystycznych oraz rozwijanie upodobaB
plastycznych. Przedmiotem zainteresowania uczestników konkursu mog" byC muzea sztuki, historyczne,
archeologiczne, etnograficzne, przyrodnicze, techniki,
rzemios a, biograficzne i inne za wyj"tkiem muzeów
martyrologicznych.

Warunkiem udzia u w konkursie jest zawsze
poznanie zbiorów okre0lonego muzeum, wykonanie jednej lub kilku prac plastycznych zwi"zanych tematycznie
z wybranym eksponatem lub zespo em eksponatów,
oddaj"cych nastrój i atmosfer towarzysz"c" zwiedzaniu
ekspozycji muzealnej, b"dG charakteryzuj"cych specyfik dzia alno0ci danego muzeum i tzw. "zaplecza muzealnego" (pracownie konserwatorskie, systemy ochrony
zabytków, magazyny, itp.). Technika wykonanej pracy
by a dowolna, jednak temat pracy musia byC zainspirowany wizyt" w muzeum. Komisja konkursowa podczas
obrad 29 maja br., pod przewodnictwem artystki
plastyka Ewy Ratajczyk, wy oni a nast puj"ce grono
laureatów:
W kategorii wiekowej 5-6 lat:
I nagroda - Miko aj Ma oburski z Publicznego Przedszkola w Opatówku pod opiek" p. Anny MosiBskiej
II nagroda - Jan Ciesielski i Mateusz Kacprzyk
z Przedszkola Niepublicznego "Szcz 0liwa trzynastka"
w Kaliszu pod opiek" p. Marzeny Baldach
III nagroda - Amelka Bronowska z Przedszkola Niepublicznego "Szcz 0liwa trzynastka" w Kaliszu pod opiek"
p. Marzeny Baldach

Patronatem honorowym wystaw obj li - Prezydent Miasta Kalisza Janusz P cherz i Starosta Kaliski
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W kategorii wiekowej 7-9 lat:
I Nagroda - Martyna DuczmaBska i Miko aj Lament ze
Szko y Podstawowej w Zakrzynie pod opiek" p. Joanny
Ignasiak
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II Nagroda - Adam Dulnik ze Szko y Podstawowej
w Brzezinach pod opiek" p. Marii Maruchy
III Nagroda - Hanna K ysz ze Szko y Podstawowej
w Brzezinach pod opiek" p. Barbary Cegie ki
W kategorii wiekowej 10 -12 lat
I Nagroda - Karolina Wietrzych ze Szko y Podstawowej
w Opatówku pod opiek" p. Joanny Litwin
II Nagroda - Mateusz Adamiak ze Szko y Podstawowej
w Zakrzynie pod opiek" p. Joanny Ignasiak
III Nagroda - Marcin Napad ek ze Szko y Podstawowej
w Zakrzynie pod opiek" p. Joanny Ignasiak

Gminnym O0rodku Kultury w Opatówku wytaBczy
III miejsce w kategorii "taniec wspó czesny - modern,
jazz". Instruktorem i choreografem tego zespo u od kilku
lat jest Ma gorzata Kujawa.
Nast pnego dnia mia miejsce kolejny konkurs,
który tak#e przyniós sukces. Dziewcz ta z grupy
tanecznej CDN zaj y III miejsce w 3. Wielkopolskim
Przegl"dzie Zespo ów Tanecznych "TaBcz"ce Trzewiczki", który odby si 14 kwietnia w Kazimierzu Biskupim. Warto dodaC, #e jury wybra o trzy najlepsze zespo y
spo0ród 31 formacji z województwa wielkopolskiego
startuj"cych w tym przegl"dzie.

W kategorii wiekowej 13-15
I Nagroda - Joanna Bia ek z Gimnazjum im. A. i S.
Gillerów w Opatówku pod opiek" p. Magdy Janik
II Nagroda - Angelika :wierek z Zespo u Szkó w Rajsku
pod opiek" p. Józefy Burdelak
III Nagroda - Aleksandra Laskowska i Mateusz Dworniak
z Gimnazjum im. A. i S. Gillerów w Opatówku pod
opiek" p. Magdy Janik
W kategorii wiekowej 16-19 lat przyznano
jedynie pierwsz" nagrod . Otrzyma j" David Mikoajczyk, reprezentuj"cy Zespó Szkó w Liskowie, pod
opiek" p. Joanny Ignasiak. Przyznano tak#e trzy
wyró#nienia dla: Marii K ysz z SP w Brzezinach, Miko aja
Czerniaka z SP w Zakrzynie oraz Sandry ZieliBskiej
z SP nr 16 w Kaliszu. Oddzieln" nagrod ufundowa
równie# dyrektor Muzeum Historii Przemys u w Opatówku dla Julii MosiBskiej z SP w Opatówku. Nagrody
dla laureatów ufundowa starosta kaliski Krzysztof Nosal
oraz wójt gminy Opatówek Sebastian Ward cki.
Uroczyste wr czenie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej mia o miejsce 15 czerwca w opatóweckim
muzeum. Nagrody wr czyli, w zast pstwie starosty,
wicestarosta kaliski Andrzej Dolny oraz wójt gminy
Opatówek Sebastian Ward cki. Podzi kowania dla
opiekunów wr czy a Barbara Nowak, radna Sejmiku
Wojewódzkiego i przewodnicz"ca Komisji Kultury.
Wernisa#owi towarzyszy koncert w wykonaniu uczniów
z klasy fortepianu p. Agnieszki Drytkiewicz ze Szko y
Muzycznej I i II stopnia im. H. Melcera w Kaliszu.
Sukcesy zespo ów tanecznych

13 kwietnia, w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu
odby si Regionalny Przegl"d Zespo ów Tanecznych.
Zg osi y si 44 zespo y z powiatu kaliskiego i ostrowskiego, które wyst"pi y w 6 kategoriach: street dance,
taniec dyskotekowy, taniec wspó czesny - modern, jazz
oraz inne formy taBca. Zespó CDN, dzia aj"cy przy
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22 kwietnia br. Hala Sportowa w Liskowie by a
roztaBczonym miejscem, gdzie do sportowego wspó zawodnictwa stan y zespo y taneczne z ca ego powiatu
kaliskiego w VIII Powiatowym Przegl"dzie Formacji
Tanecznych. Swoje uczestnictwo zapowiedzia o kilkana0cie grup tanecznych w ró#nych stylach i w ró#nych
kategoriach wiekowych. Organizatorami przegl"du by o
Starostwo Powiatowe w Kaliszu i Urz"d Gminy w Liskowie. Celem turnieju, za o#onym przez organizatorów,
jest popularyzacja zespo owych form tanecznych w0ród
uczniów szkó podstawowych i gimnazjów oraz o0rodków kultury z powiatu kaliskiego, promowanie najlepszych zespo ów, prezentacja ró#norodnych technik
i stylów sztuki tanecznej oraz wymiana do0wiadczeB
i nawi"zanie kontaktów mi dzy szko ami, a tak#e integracja m odzie#y szkolnej. Z naszej gminy na scenie
zaprezentowa y si zespo y: CDN... Mini, CDN... Mini 2,
CDN... Junior reprezentuj"ce Gminny O0rodek Kultury
w Opatówku, zajmuj"c II miejsca w swoich kategoriach
oraz CDN... MIX z Gimnazjum im. Agatona i Stefana
Gillerów w Opatówku, który zaj" III miejsce. Natomiast
w kategorii tanecznej "aerobik disco dance" I miejsce
zaj" zespó FIGHT ze Szko y Podstawowej w T okini
Wielkiej. Dodatkowo wyró#nienie otrzyma , taBcz"cy
w zespole gimnazjum, Hubert Wojtaszek. Warto podkre0liC, #e tancerze z Opatówka otrzymali gor"cy doping
podczas zmagaB i wielkie gratulacje od Przewodnicz"cego Rady Gminy Opatówek Paw a B"kowskiego.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy wyników.
W sobot , 26 maja br. we W oc awku spotka y
si najlepsze amatorskie zespo y i formacje taneczne
z ca ej Polski na Ogólnopolskim Turnieju TaBca
Nowoczesnego "Transsformacje". Dwa zespo y z Opatówka - "CDN..." i "CDN Junior" zaprezentowa y swoje
uk ady taneczne na parkiecie w hali OSiR-u, gdzie
odbywa si przegl"d. W0ród ponad 40 zespo ów
w ró#nych kategoriach wiekowych i tanecznych, dziew-
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cz ta z zespo u "CDN Junior" zaj y IV miejsce w kategorii inne formy taBca, a grupa "CDN..." zaj a w tej
kategorii VII miejsce. Spotkanie to by o nie tylko miejscem rywalizacji, ale tak#e miejscem wymiany do0wiadczeB, pomys ów i uk adów choreograficznych, a tak#e
okazj" do podtrzymania starych i nawi"zania nowych
kontaktów pomi dzy uczestnikami i opiekunami grup.
W dniu 20 czerwca br., w Gminnym O0rodku
Kultury w Opatówku odby o si uroczyste zakoBczenie
sezonu tanecznego. By a to okazja do podsumowaB
oraz wr czenia podzi kowaB i gratulacji. Obecni byli:
Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic, dyrektor GOK
Mieczys awa Jasku a, instruktorka taBca Ma gorzata
Kujawa oraz rodzice. Dziewcz ta z dzia aj"cych w GOK
zespo ów tanecznych zaprezentowa y go0ciom swoje
umiej tno0ci w uk adach, za które wielokrotnie by y
nagradzane na konkursach i przegl"dach. Cz onkinie
zespo ów tanecznych otrzyma y dyplomy z r"k Sekretarza Gminy, który dzi kuj"c im za trud po0wi cony
codziennym Cwiczeniom oraz za osi"gni te sukcesy,
podkre0li , jak wielk" rol spe ni y zespo y taneczne
w promocji gminy Opatówek na szczeblu powiatowym
i wojewódzkim. Szczególne podzi kowania z o#y instruktorce taBca p. Ma gorzacie Kujawie, dzi ki której
marzenia o sukcesach sta y si rzeczywisto0ci". Spotkanie zakoBczy o si zaproszeniem wszystkich przez
Sekretarza Gminy na s odki pocz stunek.
Z wizyt w gminie Rozprza
Delegacja w adz samorz"dowych, na czele
z Wójtem Gminy Sebastianem Ward ckim, w dniu
3 czerwca br. odwiedzi a gmin Rozprza, na zaproszenie tamtejszego Wójta Janusza J drzejczyka. Przypomnijmy, #e kilkakrotnie delegacja gminy Rozprza go0ci a
u nas, m.in. na tradycyjnym "Pyrczoku" w listopadzie
2011 r. i Powiatowo - Gminnym Pikniku Rodzinnym
w maju tego roku. Natomiast delegacja z Opatówka,
z Przewodnicz"cym Rady Gminy Paw em B"kowskim,
paniami z Ko a GospodyB Wiejskich, zespo em 0piewaczym "Opatowianie" i dyrektorem GOK Mieczys aw"
Jasku ", kilkakrotnie go0ci a w gminie Rozprza uczestnicz"c m.in. w "Wielkim kiszeniu kapusty" oraz spotkaniu maj"cym na celu wymian do0wiadczeB w zakresie r kodzielnictwa.

W ostatni" niedziel Wójt Sebastian Ward cki,
Przewodnicz"cy Komisji Rewizyjnej Dariusz Ja0kiewicz,
Komendant Gminny OSP RP Stanis aw Baran oraz panie
z zespo u 0piewaczego Opatowianie i cz onkinie KGW
z terenu naszej gminy uczestniczyli w obchodach "Dni
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Rozprzy". Podczas gdy panie z zespo u 0piewaczego
Opatowianie i KGW wyst powa y na scenie, przedstawiciele w adz sp dzali czas na rozmowach przy pocz stunku oraz na wymianie do0wiadczeB w zakresie zadaB
spoczywaj"cych na samorz"dach.
***************************************

WIADOMO CI SPORTOWE
Mistrzostwa Gminy w Pi ce No+nej
Dnia 28 maja br. na boisku "Orlik" w Opatówku
zosta y rozegrane Mistrzostwa Gminy w Pi ce No#nej.
Turniej zosta zorganizowany dla dzieci ze szkó podstawowych z terenu naszej gminy. Udzia w imprezie wzi y
4 dru#yny, mianowicie: z Zespo u Szkó w T okini Wielkiej, Zespo u Szkó w Che mcach, Zespo u Szkó w Rajsku oraz ze Szko y Podstawowej w Opatówku. Turniej
00
rozpocz" si o godzinie 10 , pogoda by a wr cz wy0mienita do gry w pi k , poniewa# nie by o ani upa u, ani
deszczu i wiatru, które mog yby zak óciC przebieg turnieju. Meczom od pocz"tku do koBca towarzyszy y spore emocje, ale nie chodzi o tutaj tyle o wynik, co o 0wietn" zabaw dla dzieci, a tak#e zach cenie ich do uprawiania pi knego sportu, jakim jest pi ka no#na. Dla
wszystkich dru#yn oraz wyró#nionych zawodników zosta y ufundowane nagrody przez Wójta Gminy Opatówek,
które osobi0cie wr czy Sekretarz Gminy Krzysztof
Dziedzic.

Pierwsze miejsce zaj a dru#yna Szko y Podstawowej w Opatówku, II miejsce przypad o ch opcom
z Zespo u Szkó w Rajsku, na III miejscu uplasowa a si
dru#yna z Zespo u Szkó w Che mcach, a na IV miejscu
dru#yna z Zespo u Szkó w T okini Wielkiej. Przyznano
tak#e nagrody indywidualne: najlepszy strzelec - Micha
Knop (8 bramek), najlepszy bramkarz - Józef Kaleta,
najlepszy zawodnik turnieju - Krzysztof D uga0.
Wszystkim dru#ynom oraz zawodnikom gratulujemy i dzi kujemy za udzia w turnieju. Szczególne
podzi kowania organizatorzy kieruj" do Wójta Gminy
Sebastiana Ward ckiego oraz Sekretarza Gminy
Krzysztofa Dziedzica za ufundowanie nagród w postaci
dyplomów i pi ek oraz napojów dla wszystkich uczestników turnieju. Organizatorami turnieju byli: Rafa St pieB,
pe ni"cy funkcj Animatora boiska "Orlik" oraz Zbigniew
Muzalewski, nauczyciel W-F w Szkole Podstawowej
w Opatówku.
Szlakiem Bursztynowym - Helena Tour 2012
W sobot i niedziel , 14 i 15 kwietnia br., odby
si XXVII Wy0cig Kolarski "Szlakiem Bursztynowym Helena Tour 2012".
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Przewodnicz"cy Rady Gminy Pawe B"kowski,
w imieniu w adz samorz"dowych, Wójta Gminy Opatówek i swoim w asnym, wr czy na r ce Prezesa Bogdana Marsza a podzi kowanie dla braci stra#ackiej za
pe n" po0wi cenia prac na rzecz zapewnienia bezpieczeBstwa mieszkaBców gminy Opatówek oraz za zaanga#owanie w #ycie spo eczne i kulturalne naszej gminy.
Po cz 0ci oficjalnej, zaproszeni go0cie z wielk"
przyjemno0ci" wys uchali koncertu, który przeniós
wszystkich w 0wiat walca, marsza i innych utworów.
M odzi wykonawcy z opatóweckiego gimnazjum, pod
opiek" p. Anny Nowackiej i p. Anny Marsza -Olejnik
zachwycili swoim 0piewem, a wyst p orkiestry i m odzie#y by gor"co oklaskiwany przez publiczno0C.
Podczas sobotniej jazdy indywidualnej na czas,
na trasie Opatówek - Trojanów - Che mce - Saczyn, ten
odcinek drogi powiatowej zosta ca kowicie wy "czony
z ruchu. Przez nasz" gmin przejecha o oko o 170 zawodników z kilkunastu klubów, w tym a# siedem ekip zagranicznych. Nad zabezpieczeniem trasy podczas dwóch
etapów wy0cigu czuwa y jednostki OSP z Opatówka,
Trojanowa, Sza ego, Che mc, Zdun i T okini Wielkiej.
Zainteresowanie wy0cigiem, pomimo nienajlepszej pogody, by o do0C du#e, kibice kolarstwa nie
zawiedli i wzd u# ca ego odcinka dopingowali zawodników. Na najwy#szym stopniu podium etapu II (jazda
indywidualna na czas) stan" Marek Rutkiewicz z grupy
CCC Polsat Polkowice, który wygra równie# w klasyfikacji koBcowej wy0cigu.
KS Opatówek w IV lidze
Klub Sportowy Opatówek stan" przed historyczn" szans" awansu do IV ligi i t szans wykorzysta
w meczach bara#owych. 16 czerwca dru#yna z Opatówka rozegra a pierwszy mecz w Sompolnie z PKS
Racot wygrywaj"c 2:1 (strzelcy: Mateusz Spychalski
i Robert KaGmierczak). Drugi mecz odby si 20 czerwca
w Racocie, gdzie Opatówek zremisowa 1:1 z GKS
Sompolno (strzelec: Szymon Janik). Tym remisem nasi
pi karze do "czyli do rozgrywek czwartoligowych wielkopolski po udniowej. Po kilkudniowym odpoczynku, kiedy
znany b dzie ju# terminarz rozgrywek, podopieczni
trenera Krzysztofa Florczaka poznaj" swoich rywali.
Serdecznie gratulujemy awansu i #yczymy dalszych
sukcesów.

Pierwszy koncert z okazji Dnia Stra#aka by
nadzwyczaj udany, dlatego organizatorzy licz", #e
tradycja ta na sta e wejdzie do kalendarza wydarzeB
w gminie Opatówek.
Turniej Wiedzy Po+arniczej
W dniu 24 marca br. w Zespole Szkó w T okini
Wielkiej odby y si eliminacje gminne Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Po#arniczej "M odzie# Zapobiega Po#arom". Do eliminacji zosta o zg oszonych trzydziestu
dwóch uczestników reprezentuj"cych szko y i Ochotnicze Stra#e Po#arne z terenu naszej gminy. Zakres
tematyczny turnieju obejmowa histori po#arnictwa,
procesy fizykochemiczne, sprz t i wyposa#enie stra#y
po#arnych, organizacj dzia aB ratowniczych, przepisy
ochrony przeciwpo#arowej, pomoc przedmedyczn".

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

WIADOMO CI STRA ACKIE
Koncert z okazji Dnia Stra+aka
5 maja br. w Gminnym O0rodku Kultury w Opatówku odby si uroczysty koncert z okazji Dnia
Stra#aka. Koncert zorganizowany zosta przez Zarz"d
Oddzia u Gminnego ZOSP RP w Opatówku, a wyst"pi a
orkiestra d ta z OSP w Che mcach oraz uczniowie
Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku.
W cz 0ci oficjalnej, prezes dh Bogdan Marsza gor"co
powita zaproszonych go0ci, a wszystkim druhnom i druhom z o#y serdeczne #yczenia z okazji ich 0wi ta.
Prezes zwróci si tak#e w ciep ych s owach do osób,
które zawsze i ch tnie wspieraj" dzia ania stra#y w gminie Opatówek - listy z podzi kowaniami wr czy Pani
El#biecie Kawali, Panu Boles awowi Macke i PaBstwu
Jadwidze i Henrykowi Menclom.

Wiadomo ci Gminne

M odzie# rywalizowa a w dwóch etapach. W pierwszym
nale#a o rozwi"zaC test wyboru sk adaj"cy si z 30-40
pytaB (zale#nie od grupy wiekowej).
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Do 0cis ego fina u kwalifikowa o si 3-5 uczestników, którzy uzyskali najwi ksz" liczb punktów w ka#dej kategorii wiekowej. Uczestnicy drugiego etapu odpowiadali na wylosowany zestaw 3 pytaB oraz musieli
wykazaC si znajomo0ci" sprz tu po#arniczego i zasad
udzielania pierwszej pomocy. KoBcowa klasyfikacja
przedstawia si nast puj"co:
I grupa wiekowa (szko y podstawowe):
1 miejsce Aleksandra Jopek - OSP T okinia Wielka
2 miejsce Ewa Sobczak - OSP T okinia Wielka
3 miejsce Justyna Szewc - OSP Che mce
II grupa wiekowa (gimnazja):
1 miejsce Sylwia Jerzak - OSP T okinia Wielka
2 miejsce Ola Raszewska - OSP T okinia Wielka
3 miejsce Daria Bilska - OSP Rajsko
III grupa wiekowa (szko y ponadgimnazjalne):
1 miejsce Marcela Raszewska - OSP T okinia Wielka
2 miejsce Martyna Ka ach - Z.S. im. St. Miko ajczyka
w Opatówku
3 miejsce Milena WoGniak - Z.S. im. St. Miko ajczyka
w Opatówku
TydzieB póGniej w Zespole Szkó w Russowie odby y si
eliminacje powiatowe OTWP. Do zmagaB na tym etapie
przyst"pi o 18 uczniów ze szkó podstawowych, 20
z gimnazjów oraz 11 ze szkó ponadgimnazjalnych
powiatu kaliskiego. Bardzo dobrze spisa y si zawodniczki z OSP w T okini Wielkiej reprezentuj"ce nasz"
gmin : w grupie szkó podstawowych zwyci #y a Ewa
Sobczak, a Aleksandra Jopek by a trzecia, za0 w grupie
szkó ponadgimnazjalnych bezkonkurencyjna okaza a
si Marcela Raszewska. Ewa i Marcela b d" reprezentowaC powiat kaliski na eliminacjach wojewódzkich
OTWP. Gratulujemy i #yczymy dalszych sukcesów.
Gminne Zawody Sportowo - Po+arnicze

Dru#yny konkurowa y ze sob" w dwóch grupach
wiekowych, a rozegrano: bieg sztafetowy z przeszkodami na dystansie 400m i rozwini cie bojowe (w grupie
m odszej) oraz bieg sztafetowy z przeszkodami 7x50m
i Cwiczenie bojowe (w grupie starszej). Zawody, u0wietnione wyst pami orkiestry d tej z OSP w Rajsku, odby y
si w sportowej atmosferze, przy dopingu licznej publiczno0ci, a na wszystkich zawodników czeka gor"cy, regeneracyjny posi ek. Klasyfikacja generalna przedstawia si
nast puj"co:
M odzie#owe #eBskie dru#yny po#arnicze wg regulaminu
CTiF:
I miejsce - Rajsko
II miejsce - T okinia Wielka
III miejsce - Opatówek
IV miejsce - Borów
M odzie#owe m skie dru#yny po#arnicze wg regulaminu
CTiF:
I miejsce - T okinia Wielka
II miejsce - Rajsko
III miejsce - Che mce
IV miejsce - Borów
V miejsce - Porwity
Kobiece dru#yny po#arnicze grupy C:
I miejsce - Che mce
II miejsce - T okinia Wielka
M skie dru#yny po#arnicze grupy A:
I miejsce - Cienia Druga
II miejsce - Che mce
III miejsce - T okinia Wielka
IV miejsce - Rajsko II
V miejsce - Rajsko I
VI miejsce - Sierzchów
VII miejsce - Micha ów Drugi
VIII miejsce - Borów
***************************************

Z MY L O DZIECIACH...
WEdkarski DzieJ Dziecka
W dniu 6 czerwca br. Zarz"d Ko a Polskiego
Zwi"zku W dkarskiego w Opatówku zorganizowa
wspólne w dkowanie, po "czone z zabawami i konkursami z nagrodami, dla dzieci ze 0wietlicy 0rodowiskowej
"S oneczko". Impreza ta jest corocznie organizowana
z my0l" o dzieciach z okazji Dnia Dziecka.

W dniu 17 czerwca, w Rajsku, równolegle z festynem rodzinnym, odby y si Gminne Zawody Sportowo
- Po#arnicze, w których wzi o udzia 19 dru#yn, w tym
6 kobiecych. Gospodarzem zawodów by o OSP w Sierzchowie. Zawody rozpocz y si od uroczystego wci"gni cia flagi, odegrania hymnu i powitania go0ci, w0ród
których byli: radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Barbara Nowak, Wójt Gminy Sebastian Ward cki, Przewodnicz"cy Rady Gminy Pawe B"kowski,
radni gminy, so tysi wsi.

Wiadomo ci Gminne
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Sportowe zmagania przynios y efekty, z owione
rybki trafi y na wag komisji Ko a PZW, która po
zwa#eniu poszczególnych po owów wy oni a najlepszych
"w dkarzy". I miejsce uzyska Dawid Tomaszewski, II
miejsce Patryk Grudziecki a III miejsce zaj" Adrian
Rosiak. Zwyci zcy otrzymali nagrody w postaci sprz tu
do w dkowania, ufundowane przez opatóweckie Ko o
Zwi"zku W dkarskiego.
W dkowanie zosta o zakoBczone wspólnym pieczeniem kie basek. Ka#de dziecko zosta o obdarowane
s odyczami ufundowanymi przez Wójta Gminy Opatówek oraz drobnymi upominkami. Nie zabrak o te#
napojów ufundowanych przez Jutrzenk Colian Sp. z o.o.
Dzieci ze 0wietlicy 0rodowiskowej "S oneczko",
uczestnicz"ce w sportowych zmaganiach nad wod",
serdecznie dzi kuj" organizatorom.
Wizyta w Aquaparku
1 czerwca br. by dniem uroczystego otwarcia
kaliskiego aquaparku. Od rana trwa y uroczysto0ci
oficjalne z udzia em go0ci, a po po udniu wiele szkó
z powiatu kaliskiego, na zaproszenie Starosty Kaliskiego
Krzysztofa Nosala, mia o okazj bezp atnie skorzystaC
ze wszystkich atrakcji nowo oddanego obiektu.

wo0C wzi cia udzia u w zaj ciach "Drama". Na koniec
dnia organizatorzy zapewnili zabaw
dyskotekow"
w miejscu zakwaterowania w Kielcach.

Drugi dzieB wycieczki równie# by pe en atrakcji,
wra#eB i poznanych ciekawych miejsc. W dniu tym
dzieci zwiedzi y pierwszy w Polsce park zwierz"t prehistorycznych w Ba towie, nazwany parkiem Jurajskim,
gdzie pozna y zwierz ta prehistoryczne z okresu kredy
i jury, a ich wielko0C niekiedy przera#a a. Do domu
wszyscy wrócili szcz 0liwi i pe ni wra#eB z wycieczki.
Uczestnicy wyprawy serdecznie dzi kuj" p. Adamowi GostyBskiemu - pilotowi wycieczki oraz paniom
opiekunkom za wspania " atmosfer i opiek podczas
wycieczki. Dzi kuj" równie# organizatorom za zorganizowanie wyjazdu z szeregiem tak atrakcyjnych zaj C
i miejsc.
***************************************

OLIMPIADA WIEDZY
I UMIEJ TNO CI ROLNICZYCH

Takie zaproszenie otrzyma y tak#e dzieci ze
:wietlicy :rodowiskowej "S oneczko" w Opatówku. Pi tna0cioro dzieci z opiekunem pojecha o do Kalisza i skorzysta o z wielu wodnych atrakcji zaplanowanych przez
organizatorów na DzieB Dziecka.
Z wyjazdu wszyscy powrócili u0miechni ci, za
co bardzo dzi kuj" zarówno Staro0cie Kaliskiemu jak
i organizatorom wyjazdu.
Wycieczka do Pacanowa i Ba towa
W dniach 4-5 czerwca br. 48 dzieci wyjecha o na
wycieczk do Pacanowa i Ba towa. Organizatorem by
GOPS w Opatówku, a 0rodki na realizacj pochodzi y
z Gminnego Programu Rozwi"zywania Problemów
Alkoholowych.
W wycieczce bra y udzia dzieci ze :wietlicy
:rodowiskowej "S oneczko", 15 dzieci ze Szko y Podstawowej w Sierzchowie (Filia Szko y Podstawowej w Opatówku) oraz 15 dzieci z Zespo u Szkó w T okini Wielkiej.
W pierwszym dniu obejrzeli0my legendarny d"b Bartek
w ZagnaBsku oraz Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie "Jedno miejsce - tysi"c wra#eB". Dzieci zwiedzi y
wystaw "Bajkowy :wiat", wzi y równie# udzia w zaj ciach profilaktycznych. Najm odsze dzieci mia y mo#li-
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W dniach 1-2 czerwca br., w Mi tnem k/Siedlec,
oby si fina XXXVI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiej tno0ci Rolniczych. Tegoroczna edycja zakoBczy a si
ogromnym sukcesem Zespo u Szkó im. Stanis awa
Miko ajczyka w Opatówku. Sta o si tak dzi ki Kamilowi
Misiakowi, który po zwyci stwie w eliminacjach okr gowych, okaza si równie# bezkonkurencyjny w eliminacjach centralnych i zosta najlepszym uczniem w kraju
w bloku "Ogrodnictwo".
Zmagania na ka#dym etapie odbywa y si
w 9 blokach tematycznych: produkcja ro0linna, produkcja zwierz ca, agrobiznes, #ywienie cz owieka,
mechanizacja rolnictwa, in#ynieria i ochrona 0rodowiska,
le0nictwo, architektura krajobrazu oraz ogrodnictwo.
Uczestnicy olimpiady odpowiadali na 60 pytaB testowych, a nast pnie przyst"pili do wykonywania zadaB
praktycznych.
Kamil swoim zwyci stwem sprawi szkole
ogromny prezent na jubileusz 40-lecia istnienia
placówki. Uroczyste obchody jubileuszu, po "czone ze
zjazdem absolwentów, odb d" si 29 wrze0nia 2012
roku, na które serdecznie zapraszamy wszystkich
Absolwentów. Szczegó owe informacje mo#na uzyskaC
na stronie internetowej www.zsogrodnik.opatowek.pl
***************************************
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WIADOMO CI BIBLIOTECZNE
Przejazd "ciuchci " na DzieJ Dziecka
Kaliska Kolej Dojazdowa i Gminna Biblioteka
Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku, z my0l"
o dzieciach, zorganizowa y rodzinny przejazd "ciuchci""
z Opatówka do D bego. Uczestnicy spotkali si na
dawnym dworcu kolejki w"skotorowej w Opatówku,
gdzie czeka a na nich "ciuchcia" z trzema wagonami,
z których ka#dy by inny. Podró#owanie kolejk"
w"skotorow" jest niezapomnianym prze#yciem. WidaC
to by o na twarzach dzieci, szczególnie tych, które po
raz pierwszy jecha y poci"giem, do tego takim
niewielkim. Wagoniki "p yn y" w0ród "k, pól obsianych
zbo#ami, ogrodów warzywnych i sadów. Znajome
zabudowania i drogi wy ania y si z innej perspektywy
i budzi y okrzyki zdziwienia i rado0ci. Gwizd kolejki przed
przekraczaniem ka#dej drogi dodawa uroku i niezapomnianej atmosfery podró#y. Maszynista, w celu
wywo ania wi kszych emocji u ma ych podró#nych,
zatrzymywa poci"g na mo0cie na Sw drni, co
wzbudza o troch strachu.

"Ciuchcia" zatrzyma a si na "ce w okolicach
D bego, gdzie cz onkowie Kaliskiej Kolei Dojazdowej
przygotowali ognisko. Pieczenie kie basek, zajadanie
smako yków zabranych przez rodziców i opiekunów,
by o kolejn" atrakcj" wyjazdu. Uczestnikom towarzyszy a muzyka w wykonaniu Przemys awa Burka, który
gra na gitarze i organkach. Wokó ogniska utworzy si
korowód. Ch opcy uganiali za pi k". Dzieci mog y
bezpiecznie biegaC po wagonikach. Zaproszone przez
maszynist , z zainteresowaniem zwiedza y wn trze
lokomotywy. Impreza ta pozostanie na pewno na d ugo
w pami ci uczestników.
Przejazdy turystyczne na trasie Opatówek Zbiersk s" atrakcj" turystyczn", a wzbogacone o dodatkowe elementy, takie jak ognisko, mog" staC si jednym
z najciekawszych sposobów sp dzania wolnego czasu
dla mieszkaBców Opatówka, Kalisza i okolic. Dzi ki
dzia alno0ci Kaliskiej Kolei Dojazdowej i Stowarzyszenia
Kolejowych Przewozów Lokalnych kolejka w"skotorowa,
popularnie zwana "ciuchci"", nie znika z bliskiego nam
krajobrazu i przysparza rado0ci osobom korzystaj"cym
z turystycznych przejazdów. Mamy nadziej , #e "ciuchcia" wyruszy na tras jeszcze nie raz i #e znajd" si
ch tni do podró#owania tym, rzadkim dzi0, 0rodkiem
transportu. Ze swojej strony polecamy tak" form
sp dzania wolnego czasu.
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Wystawa Czes awa Wosia
17 maja br. zosta a otwarta w bibliotece wystawa prac uznanego artysty plastyka Czes awa Wosia
zatytu owana "Ziemia Kaliska w rysunku, grafice, ekslibrisie". Artysta, mieszkaj"cy obecnie w Ostrowie Wielkopolskim, ukoBczy studia plastyczne na Uniwersytecie
Miko aja Kopernika w Toruniu i studia podyplomowe
w zakresie grafiki na Uniwersytecie im. Marii Curie
Sk odowskiej w Lublinie. By nauczycielem, doradc"
metodycznym nauczycieli plastyki i wyk adowc" w Wy#szej Szkole Pedagogicznej w Cz stochowie i w Instytucie Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu. Artysta jest
cz onkiem Zwi"zku Polskich Artystów Plastyków,
autorem ilustracji w tomikach wierszy polskich poetów,
twórc" tek grafik i rysunków. Jest inicjatorem, wraz
z #on" Bo#en" Wo0, Mi dzynarodowego Biennale Ma ej
Formy Graficznej i Ekslibrisu w Ostrowie Wielkopolskim
oraz organizatorem Mi dzynarodowych Wystaw Ekslibrisu Muzycznego towarzysz"cych festiwalowi "Chopin
w barwach jesieni" w Antoninie. W 2007 roku zosta ,
wraz z #on", Ostrowianinem Roku.
Prace Czes awa Wosia by y wystawiane na
licznych wystawach w Polsce i za granic", mi dzy
innymi: w Muzeum Okr gowym Ziemi Kaliskiej,
w Muzeum Narodowym we Wroc awiu, w Europejskim
Centrum Kultury w Erfurcie (Niemcy), w PIASA Gallery
w Nowym Jorku. Mo#na je ogl"daC w muzeach
i bibliotekach Warszawy, Krakowa, Wroc awia, Poznania
i Kielc, ale tak#e w zagranicznych galeriach USA, Belgii,
Hiszpanii, Kanady, Danii, Argentyny, Japonii, Litwy
W och i Chin.
Wystawa zosta a zorganizowana w odnowionej
bramie przejazdowej biblioteki oraz w korytarzu wewn trznym placówki. Na wystawie jest eksponowanych 30
rysunków, 7 grafik i ok. 70 ekslibrisów. Prace ukazuj"
pi kno ziemi kaliskiej, jej zabytki i przyrod , a poprzez
ekslibrisy, tak#e ludzi i ich pasje. Artysta przedstawi
prace wykonane ró#nymi technikami: rysunki tuszem,
linoryty i akwaforty. Zachwyca ró#norodno0C tematów,
pomys ów i wyobraGnia Artysty, a tak#e precyzja wykonania, zw aszcza najmniejszych form graficznych.
Biblioteka w Opatówku otrzyma a w darze jeden z najnowszych rysunków Czes awa Wosia przedstawiaj"cy
most w parku w Opatówku.

Na wernisa#u zjawili si mi o0nicy sztuki, przyjaciele biblioteki i osoby zainteresowane twórczo0ci"
Artysty. Obecny by przewodnicz"cy Rady Gminy Pawe B"kowski oraz przewodnicz"ca Komisji O0wiaty,
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Kultury, Sportu i Zdrowia - Marlena Kiermas-Gruszka.
Wystawa b dzie trwaC co najmniej do koBca wrze0nia.
B dzie mo#na tak#e zakupiC eksponowane prace.
Go cie biblioteki
Oprócz czytelników, którzy odwiedzaj" bibliotek , by wypo#yczyC ksi"#ki lub skorzystaC z bezp atnego Internetu, przychodz" do biblioteki grupy m odzie#y, by zapoznaC si z jej dzia alno0ci" i zbiorami.
W ostatnim okresie biblioteka go0ci a dzieci ze Szko y
Podstawowej w Opatówku, filia w Sierzchowie i Cieni
Drugiej, które by y zainteresowane procesem powstawania ksi"#ki. Jak zawsze, emocje budzi y najciekawsze
egzemplarze ksi"#ek - ksi"#ki najwi ksze i najci #sze
oraz ksi"#ki miniaturowe, ksi"#ki najstarsze i nowo0ci.
Dzieci z przedszkola w Opatówku mia y okazj wys uchaC ba0ni czytanych przez jedn" z bibliotekarek,
a maluchy zagl"daj" z rodzicami co tydzieB na "Poranki
z ksi"#eczk"".

Wystawa Czes awa Wosia przyci"gn a do
biblioteki Kó ko Plastyczne ze Szko y Podstawowej
w Opatówku z opiekunk" - p. Joann" Litwin, a uczniowie
I klasy Zasadniczej Szko y Ogrodniczej zapoznali si ze
zbiorami biblioteki w czasie wizyty w bibliotece z p. Ma gorzat" Rudowicz. Mamy nadziej , #e nasi m odzi
go0cie zapami taj" pobyt w bibliotece. Chcieliby0my, by
s owo drukowane by o traktowane przez nich przyjaGnie,
by dzi ki ksi"#kom rozwijali swoj" wiedz , wyobraGni
i wra#liwo0C.
Jadwiga Milu ka-Stasiak

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

WIADOMO CI SZKOLNE
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W OPATÓWKU
Wizyta w szkole taJca
Przedszkolaki, razem z wychowawczyniami
p. Z. Pawliczak i p. M. Koz owsk", pojecha y do szko y
taBca "Yast" w Kaliszu. W szkole czeka na nich
instruktor, który oprowadzi dzieci po szkole oraz
pokaza podstawowe kroki do niektórych taBców
towarzyskich i wspó czesnych. Dzieci próbowa y taBczyC
razem z nim, ale jak si okaza o nie jest to takie proste.
Mimo trudno0ci dzieci 0wietnie si bawi y. Po zabawach
tanecznych instruktor zaprezentowa przepi kne stroje
taneczne. Przedszkolakom bardzo podoba a si szko a
taBca. Kto wie, mo#e niektórzy spróbuj" kiedy0 swoich
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si w taBcu towarzyskim i wyrosn" na mistrzów?
Szczerze im tego #yczymy!
BwiEto Ksi +ki
Z okazji :wiatowego Dnia Ksi"#ki starsze
przedszkolaki z wychowawczyniami Z. Pawliczak, M.
Koz owsk" oraz A. MosiBsk" przygotowa y dla m odszych kole#anek i kolegów wyst py artystyczne
zwi"zane z lektur" dzieci c". Na spotkanie zaproszeni
byli specjalni go0cie, tj. p. Krzysztof Dziedzic - Sekretarz
Gminy, p. Miros awa Ga ach - dyrektor przedszkola oraz
p. Ma gorzata Matysiak - przedstawiciel biblioteki
w Opatówku. Dzieci podzieli y si zdobyt" wiedz" na
temat ksi"#ek oraz zaprezentowa y inscenizacj
znanych utworów literatury dzieci cej, która wszystkim
bardzo si podoba a, a mali aktorzy otrzymali gromkie
brawa.
Wycieczka do Filharmonii Kaliskiej
31 maja br. dzieci z grupy "Mrówek" z wychowawczyni" M. Koz owsk" pojecha y do filharmonii
kaliskiej, gdzie uczestniczy y w przygotowanym przez
muzyków koncercie z okazji Dnia Dziecka. Przedszkolaki, zachwycone programem artystycznym, pe ne
wra#eB i dobrego humoru powróci y do przedszkola.
DzieJ Mamy i Taty
Jak co roku przedszkolaki wraz z wychowawczyniami zaprosi y rodziców do przedszkola na wspólne
obchody :wi ta Mamy i Taty. Dzieci zaprezentowa y
programy artystyczne, wr cza y rodzicom upominki,
a potem razem z rodzicami bawi y si przy muzyce
i wspólnie wykona y prace plastyczne. Najstarsza grupa
"Zaj"czków" razem z wychowawczyni" i rodzicami
sp dzi a ten dzieB na wycieczce integracyjnej w Micha kowie. Na miejscu przywita wszystkich kierownik
lotniska. Uczestnicy wycieczki ogl"dali zgromadzone
z okazji Pikniku Lotniczego samoloty i szybowce,
a tak#e mogli usi"0C za sterami awionetek, szybowców
i poczuC si jak prawdziwi piloci. Dzieci i rodzice sp dzili
razem bardzo radosne i mi e chwile.
DzieJ Dziecka
Dla dzieci to jeden z najbardziej ulubionych dni
w roku, bo kojarzy si z niespodziankami i prezentami.
W przedszkolu czeka a na dzieci wspania a zabawa,
muzyka, taBce i konkursy. Nie brakowa o s odkich
niespodzianek oraz upominków w postaci ksi"#eczek,
kolorowych pisaków ufundowanych przez rad rodziców.
Na pewno ten dzieB pozostanie na d ugo w pami ci
przedszkolaków.
Z ote Gody Par Ma +eJskich
12 i 13 czerwca br. dzieci z przedszkola
u0wietni y swoimi prezentacjami artystycznymi uroczysto0C Z otych Godów par ma #eBskich. Przedszkolaki
zaprezentowa y program muzyczno-recytatorski oraz
z o#y y #yczenia szanownym Jubilatom. Na koniec za0piewa y gromkie "Sto lat!". Dzieci otrzyma y serdeczne
s owa podzi kowania oraz s odkie upominki.
Konkurs plastyczny
"Moja przygoda z muzeum" to cykliczny, odbywaj"cy si co dwa lata, konkurs plastyczny o mi dzynarodowej randze organizowany przez Okr gowe Muzeum
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w Toruniu. Na poziomie powiatowym konkurs organizowa o Muzeum Historii Przemys u w Opatówku.
Nasze przedszkolaki równie# i w tym roku bra y udzia
w konkursie. 15 czerwca nast"pi o og oszenie wyników
konkursu. Pierwsze miejsce w przedziale wiekowym 5-6
lat otrzyma Miko aj Ma oburski z grupy "Zaj"czki". Prac
wykona pod kierunkiem wychowawczyni p. Anny
MosiBskiej. Wszyscy bardzo si cieszymy z sukcesu
naszego wychowanka i serdecznie gratulujemy.
Dyrektor Publicznego Przedszkola w Opatówku
Miros awa Ga ach

**********
GIMNAZJUM W OPATÓWKU
Konkurs ortograficzny
Uczniowie Gimnazjum im. Agatona i Stefana
Gillerów w Opatówku brali udzia w wielu konkursach
przedmiotowych i uzyskali wysokie wyniki. W0ród nich
znalaz y si dwie uczennice z klas drugich, które zosta y
laureatkami powiatowego konkursu "Z ortografi" za pan
brat", organizowanego corocznie przez p. Barbar
Nowak, doradc metodycznego O0rodka Doskonalenia
Nauczycieli w Kaliszu. Alicja Olejnik uczennica klasy IIc,
pod kierunkiem nauczycielki j zyka polskiego p. Izabelli
Bugajnej, zaj a w tym konkursie drugie miejsce, a jej
kole#anka - Joanna Bia ek z klasy IId zdoby a Grand
Prix. W nagrod za ten laur Joasia wraz ze swoj"
nauczycielk" j zyka polskiego p. Ann" Kobiersk" wyjecha y w maju na tygodniow" wycieczk do Parlamentu
Europejskiego w Brukseli. T
atrakcyjn" nagrod
ufundowa p. Filip Kaczmarek, pose do Europarlamentu
z ramienia Platformy Obywatelskiej. Nas, jako szko ,
cieszy fakt, #e uczniowie i ich nauczyciele podejmuj"
stoj"ce przed nimi wyzwania, odnosz"c sukcesy.

wana zosta a t cza wyznaczaj"ca drog od bramy
szko y a# do jej drzwi. Id"c tym kolorowym traktem
mieli0my mo#liwo0C wys uchania pi knie graj"cej orkiestry tureckiej oraz skosztowania tureckich s odko0ci.
Po powitaniu przez dyrektora szko y i przedstawicieli
w adz, kolejn" niespodziank przygotowa y uczennice
szko y, które - ubrane w barwne stroje - zataBczy y dla
wszystkich go0ci. Podczas zwiedzenia szko y nauczyciele mogli zobaczyC, jak wygl"da praca na lekcjach,
a uczniowie obejrzeli przygotowane przedstawienie.
Po po udniu uczestniczyli0my w pokazie przygotowanym
przez nauczycieli i uczniów tureckiej szko y. By y to:
Sztuka Cieni, tureckie taBce folkowe i Noc Henny turecki wieczór panieBski.
W 0rod udali0my si do miejscowo0ci Iznik,
gdzie znajduje si jeden z najs ynniejszych zak adów
produkuj"cych tradycyjn" ceramik . Mogli0my zobaczyC
jak r cznie wytwarzane i malowane s" wyroby z ceramiki. Po powrocie do Bursy uczestniczyli0my w pokazie
mody przygotowanym przez nauczycielki i inspirowanym
przemy0leniami islamskiego m drca Mevlany. Po obejrzeniu wyst pów przedstawiciele wszystkich krajów
partnerskich otworzyli wystaw prac nauczyciela sztuki
z goszcz"cej szko y.

Dyrektor Gimnazjum w Opatówku
Jolanta Pokojowa

Wizyta w Turcji
25 marca br. czworo uczniów gimnazjum:
Adrianna Bardowska IIIc, Sandra Salamon IIId, Adam
Drewicz IIId, Pawe GarliBski IIIb oraz nauczycielka
Edyta Kowalska i wicedyrektor Beata Tomczak rozpocz li wizyt w Turcji w ramach projektu "T cza nad
Europ" - kultura, edukacja, tradycja, sztuka, historia".
Po dwugodzinnej podró#y, wyl"dowali0my w Stambule.
Niedzielne popo udnie sp dzili0my wraz z innymi
partnerami projektu w pi knym hotelu Turquhouse,
z którego mogli0my podziwiaC panoram ca ego miasta.
W poniedzia ek wyruszyli0my zwiedzaC Stambu .
Pierwszym punktem by przejazd kolejk" Teleferry,
nast pnie zobaczyli0my Ko0ció M"dro0ci Bo#ej,
podziwiali0my jego pi kn" architektur i otoczenie.
Kolejnym punktem by a wizyta w B kitnym Meczecie,
którego wielko0C i wystrój wywar y na nas niezapomniane wra#enie. PóGniej udali0my si na krótki spacer
alejkami Wielkiego Bazaru. Ostatnim punktem wizyty
w Stambule by rejs po Cie0ninie Bosfor, podczas
którego podziwiali0my pi kne widoki.
Naszym celem by o miasto Bursa. Dotarli0my
tam o pó nocy, gdzie przed szko " czekali przedstawiciele rodzin, które nas go0ci y. Mogli0my ju# udaC si
na zas u#ony odpoczynek. We wtorek rano przed szko "
czeka a nas mi a niespodzianka. Na dziedziBcu namalo-
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W czwartek, podczas spotkania w szkole,
mieli0my okazj przyjrzeC si pracy artystki wykonuj"cej
swoje prace na papierze marmurkowym. Po prezentacji
przedstawiciele wszystkich krajów mogli spróbowaC
swoich umiej tno0ci, tworz"c interesuj"ce prace. Warto
nadmieniC, #e nasz kraj reprezentowa a Adrianna Bardowska, a jej prac "Zachód s oBca" mo#na obejrzeC
w naszej szkole. Po artystycznych wra#eniach nadszed
czas na najwa#niejszy punkt programu tego dnia: ka#dy
kraj otrzyma drzewko, które zosta o posadzone przy
szkole na pami"tk wizyty w Bursie. Na ka#dej ro0linie
umieszczona zosta a plakietka z nazw" kraju.
Kolejnym punktem by a prezentacja narodowych
taBców trzech krajów partnerskich: Polski - polonez,
Rumunii - batuta i W och - su ballu tundu, a nast pnie
wspólna zabawa wszystkich uczestników. Po taBcach
przysz a kolej na przedstawienie prezentacji przygotowanych przez poszczególne kraje, dotycz"cych s awnych budynków. Nasze slajdy prezentowa a Sandra
Salamon. Po zaj ciach w szkole udali0my si na spotkanie z Burmistrzem Gürsu - dzielnicy Bursy i przedstawicielami w adz o0wiatowych.
W pi"tek zwiedzali0my centrum miasta i wykorzystali0my czas wolny na zakupienie pami"tek dla
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naszych bliskich. DzieB zakoBczy si koncertem muzyki
tureckiej w Centrum Kultury w Bursie. W sobotni" noc
wrócili0my do Opatówka, pe ni niezapomnianych wra#eB, bogatsi o nowe do0wiadczenia i przyjaGnie zawarte
podczas wizyty.
Edyta Kowalska

TEcza nad Hiszpani
Pierwsza niedziela maja br. by a wyj"tkowym
dniem dla czworga uczniów i ich opiekunek z Gimnazjum im. A. i S. Gillerów w Opatówku. Aleksandra
Laskowska, Natalia WoGniak, Hubert Wojtaszek i Kacper
ZieliBski pod opiek" p. Anny Marsza -Olejnik i Anny
Nowackiej mieli mo#liwo0C wzi cia udzia u w wycieczce
do Hiszpanii. Owo spotkanie z partnerami 7 innych
krajów by o jednym z punktów harmonogramu projektu
"T cza nad Europ" - tradycja, kultura, sztuka i historia"
(program Comenius).

Polska dru#yna wylecia a z Poznania zabieraj"c
pi kn" pogod . Pierwszego dnia zwiedzano stolic
Katalonii - Barcelon . Niezapomniane wra#enia wywar y
budowle projektu Antonio Gaudiego charakteryzuj"ce
si barwnymi mozaikami i niespotykanymi kszta tami.
Po krótkim spacerze na La Rambla, najs ynniejszej ulicy
w Barcelonie, grupa uda a si do ratusza, katedry 0w.
Eulalii, Sali koncertowej pala de la Musica, oraz :wi"tyni
:wi tej Rodziny (Sagrada Familia).
Podczas pierwszych zaj C w szkole Institut L’Alt
Bergueda w Bagá, wszystkie grupy projektowe zosta y
oficjalnie powitane przez dyrektora, szkolnego koordynatora projektu, burmistrza oraz mia y mo#liwo0C porównania systemów edukacyjnych w krajach partnerskich.
Spotkanie by o okazj" do wzi cia udzia u w lekcjach
prowadzonych przez hiszpaBskich nauczycieli. Podczas
pobytu w Bagá uczniowie z ka#dego kraju prezentowali
swoje obyczaje wielkanocne i wiosenne, uczestniczyli
w zaj ciach sportowych - gymcana, które w szkole s"
ju# tradycj".
Zgodnie z za o#eniami projektu partnerzy
z 8 szkó zapoznali si z tradycj", histori" i kultur" Bagá
- zwiedzali 0redniowieczn" cz 0C miasteczka: ko0ció ,
zamek, pracowni wyrobów z gliny. Ponadto odwiedzili:
muzeum Picassa, ma " wiosk La Pobla de Lillet,
muzeum cementu, ogrody zaprojektowane przez Antonio Gaudiego. Niezapomniane wra#enie na uczestnikach wycieczki pozostawi y spacery po górach po0ród
potoków i wodospadów, pejza#e rozci"gaj"ce si
u podnó#a Montserrat. Wynikiem spotkania nauczycieli
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w Hiszpanii by o zaplanowanie i omówienie wizyty na
Litwie, która odb dzie si ju# we wrze0niu oraz dyskusja
nad bie#"cymi sprawami projektu.
Pragniemy nadmieniC, #e Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku b dzie go0ciC
partnerów w marcu przysz ego roku i ju# dzi0 zach camy do w "czenia si w organizacj tego spotkania.
Anna Marsza - Olejnik, Anna Nowacka

DzieJ Szko y bez Przemocy
W dniu 5 czerwca br. obchodzili0my w naszej
szkole DzieB Szko y bez Przemocy, który zosta zorganizowany w ramach programu "Szko a bez przemocy"
przez p. K. Gaworkiewicz, p. A. NowiBsk" oraz p. A. Stacha. Tegoroczne 0wi to mia o na celu promowaC ide
bezpiecznego kibicowania i zasad fair play. W obchodach bra a udzia ca a szko a, a ka#da z klas wytypowa a
swoj" reprezentacj z o#on" z o0miorga najlepszych
uczniów (4 ch opców i 4 dziewcz"t). Starannie wyselekcjonowane reprezentacje z poszczególnych klas bra y
udzia w nast puj"cych konkurencjach: kr cenie hulahop na czas, rzut woreczkiem do celu, skok w dal
z miejsca, skoki przez skakank , rzut pi k" lekarsk",
strza do bramki z zas oni tymi oczami, rzut ringo do
celu, bieg w worku na czas, przechodzenie pod
przeszkod", bieg-sztafeta, jedzenie zawieszonego
jab ka na czas oraz "twarz kibica" czyli malowanie
twarzy w barwy narodowe. Pozostali uczniowie, nie
bior"cy udzia u w konkurencjach, wraz ze swoimi
wychowawcami ogl"dali przebieg rywalizacji z trybun,
zagrzewaj"c do walki swoich reprezentantów gor"cymi
okrzykami oraz brawami. Spo0ród wszystkich klas
najlepsza okaza a si klasa II d.

Po zakoBczonych zawodach wicedyrektor Beata
Tomczak wr czy a uczestnikom dyplomy. Wszyscy
uczniowie otrzymali w tym dniu skromny pocz stunek
w postaci jab ka symbolizuj"cego zdrowy tryb #ycia,
a reprezentanci klas uczestnicz"cy w zmaganiach sportowych dostali dodatkowo s odkie upominki ufundowane
przez pp. Olczaków, w a0cicieli Firmy Kris. 5 czerwca
okaza si dniem integruj"cym spo eczno0C szkoln",
pe nym emocjonuj"cych chwil. Wszystkim, którzy
w "czyli si w realizacj tego 0wi ta, nauczycielom,
wychowawcom, uczniom, serdecznie dzi kujemy i ju#
z niecierpliwo0ci" wyczekujemy kibicowania naszej
dru#ynie podczas Euro 2012.
Karolina Gaworkiewicz, Anna NowiJska
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ZESPÓ? SZKÓ? W CHE?MCACH
Czas wycieczek

ficzny. Uczniowie bohatersko zmagali si z ortografi".
Spo0ród uczestników, komisja w sk adzie: Karolina
Gramza, Iwona Fr"tczak i Violetta Ró#alska, wy oni a
mistrzów ortografii:
Mistrz Ortografii klasy I - Joanna Ko o
Mistrz Ortografii klasy II - Wiktoria Michalska
Mistrz Ortografii klasy III - Natalia Nijak
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!
Uczymy ratowa
Z okazji Dnia Dziecka uczniów najm odszych
klas naszej szko y odwiedzi ratownik medyczny
p. Krzysztof Porada. Ratownik zapozna dzieci z zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz przedstawi
sposoby informowania s u#b ratowniczych o zaistnia ym
zdarzeniu lub wypadku. Dzieci przypomnia y sobie zasady bezpiecznego poruszania si po drogach.

24 maja br. uczniowie z najm odszych klas
pojechali na wycieczk do Planetarium w Potarzycy,
gdzie uczestniczyli w seansie "Go ym okiem, czyli co
widaC na nocnym niebie". Podczas wyjazdu zwiedzili
równie# zagrod #ubrów, danieli, dzików i koników
polskich w Go uchowie. Po takich atrakcjach, wyg odnia e brzuchy wype ni posi ek w McDonald's w Jarocinie.
Humor i u0miechni te twarze by y najlepszym dowodem
na zadowolenie dzieci. Opiek nad dzieCmi sprawowa y
panie: Karolina Gramza, Beata Kaleta i Joanna
Ko0ciaBska.
DzieJ Matki
Z okazji Dnia Matki uczniowie klasy I, pod opiek" p. Karoliny Gramzy, przygotowali wyst p artystyczny.
Podczas uroczysto0ci dzieci recytowa y wiersze,
0piewa y piosenki oraz wr czy y upominki przygotowane
na zaj ciach plastycznych. Nie brakowa o u0miechów,
rado0ci i wzruszeB. Natomiast mamy przygotowa y
s odki pocz stunek, za który serdecznie dzi kujemy.
Konkurs ortograficzny

6 czerwca odby si IX Wewn"trzszkolny Konkurs Ortograficzny "Mistrz Ortografii" dla uczniów klas
I-III SP. W konkursie wzi o udzia 18 uczniów. Dzieci
mia y do wykonania 3 zadania: pisanie ze s uchu,
przepisywanie tekstu oraz uzupe nianie tekstu z lukami.
Wszystkie zadania zawiera y mieszany materia ortogra-
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Ratownik medyczny wyczerpuj"co odpowiada
na pytania przygotowane przez uczniów. Najbardziej
zainteresowani uczniowie zebrali autografy od niecodziennego go0cia.
Czas na plastik
Podczas "XIV Regionalnych SpotkaB Ekologicznych" w Opatówku odby o si podsumowanie projektu
ekologicznego "Czas na plastik". Nasza szko a otrzyma a certyfikat uczestnictwa w tym projekcie. Uczennice
naszej szko y zaj y I miejsca w konkursie "Ro0lina
z innej planety": w kategorii szko y podstawowej - Karolina Bzderek, a w kategorii gimnazjum - Kamila Przepiórka. Gratulujemy! Serdecznie dzi kuj wszystkim
uczniom naszej szko y zaanga#owanym w realizacj
akcji. Mam nadziej , #e w przysz ym roku szkolnym
b dzie Was wi cej.
Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu @ycia
W dniach 24-27 maja br., w o0rodku szkoleniowym PCK w Zgierzu ko o Rodzi, w finale XX Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Sycia,
uczestniczy a m odzie# z ca ej Polski. Spotkali si tam
najlepsi z najlepszych, finali0ci etapów okr gowych.
Jedn" z finalistek by a uczennica Zespo u Szkó
im. Jana Paw a II w Che mcach - Kamila Przepiórka
przygotowywana przez p. Lidi Ka u# , reprezentuj"ca
województwo wielkopolskie w kategorii uczniów szkó
gimnazjalnych.
Podczas fina owych rozgrywek uczestnicy XX
edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego
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Stylu Sycia odpowiadali na pytania dotycz"ce promocji
zdrowego stylu #ycia, profilaktyki i leczenia chorób
zakaGnych, profilaktyki uzale#nieB, ekologii, historii
Czerwonego Krzy#a oraz pierwszej pomocy przedmedycznej. Dodatkowo ka#dy uczeB zaprezentowa komisji
akcj prozdrowotn", któr" przeprowadzi w swojej
spo eczno0ci lokalnej oraz przeszed test praktycznego
udzielania pierwszej pomocy. W ci"gu emocjonuj"cych
trzech dni finali0ci sprawdzali swoj" wiedz i umiej tno0ci oraz wymieniali si do0wiadczeniami z rówie0nikami z ca ej Polski. Rywalizacj zakoBczy a uroczysta
gala, na której zdobywcy pierwszych trzech miejsc
otrzymali nagrody rzeczowe, a w kategorii ponadgimnazjalnej indeks na wydzia nauk o zdrowiu Uniwersytetu
Medycznego w Rodzi.
Jeste0my dumni, #e uczennica naszej szko y
uzyska a tytu finalistki XX Ogólnopolskiej Olimpiady
Promocji Zdrowego Stylu Sycia PCK. Du#a wiedza
i umiej tno0ci Kamili sprawi y, #e znalaz a si w gronie
najlepszych z najlepszych. Uczennic do Olimpiady
przygotowa a p. Lidia Ka u#a oraz ratownik medycznosanitarny Pogotowia Ratunkowego w Kaliszu p. Krzysztof Porada.
Zielona Szko a w Go uchowie

Rajd Ekologiczno-Przyrodniczy
26 maja br., w Rajdzie Ekologiczno-Przyrodniczym na trasie Orli Staw - Opatówek, uczestniczy a
dru#yna ze szko y podstawowej: A. Owczarek, J. MikusiBska, K. Krzywda, K. Bzderek, M. Du#a pod opiek"
p. M. Karolak oraz dru#yna z gimnazjum: M. Kaleta,
O. Nadarzycka, D. Molka, N. Bia ek, K. Ostrowska pod
opiek" p. N. Paszkowiak-KopeC. Liczne atrakcje umila y
nam czas: zwiedzanie Opatówka, konkursy, pokaz mody
odpadowej. Uczennice z gimnazjum zaj y I miejsce
w konkursie mody odpadowej. Gratulujemy!
Konkurs "Ad fontes"
14 czerwca br. w sali recepcyjnej kaliskiego ratusza nast"pi o podsumowanie konkursu “Ad fontes!
Odkrywamy tajemnice Kalisza i regionu kaliskiego",
który zorganizowa o Archiwum PaBstwowe w Kaliszu.
Na konkurs wp yn y a# 64 prace sporz"dzone przez
135 uczestników. Nagrod g ówn" w kategorii gimnazjów otrzyma a Natalia Cofalska - uczennica klasy II
gimnazjum (opiekun p. Anna Zimna). Gratulujemy!
Dyrektor Zespo u Szkó w Che mcach
Tomasz Mikucki

**********
ZESPÓ? SZKÓ? W RAJSKU
Zielona Szko a w ZieleJcu
Uczniowie z klas V i VI Szko y Podstawowej
w Rajsku, pod opiek" nauczycieli: p. B. Blek, K. Jarek,
M. Burdelak, E. Cichorek, przebywali w dniach 11-13
czerwca na terenie jednego z najpi kniejszych pasm
górskich w Polsce - Gór Sto owych. Program wycieczki
zosta tak u o#ony, #eby podziwiaC niezapomniane
panoramy, które roztaczaj" si z licznych punktów
widokowych oraz przeró#ne formy skalne, ale równie#
zapoznaC dzieci z budow" i rzeGb" tych niezwyk ych
gór, jedynych o budowie p ytowej.

W dniach 28-29 maja br. uczniowie klasy I i II
gimnazjum uczestniczyli w zaj ciach terenowych
"W g "b lasu" i "Rozpoznawanie drzew i krzewów iglastych". Zaj cia by y przeprowadzone na terenie parku
dendrologicznego w Go uchowie, najwi kszego w Polsce arboretum licz"cego ponad 160ha. Podczas pieszych
w drówek po okolicy zwiedzili0my zagrod #ubrów, g az
narzutowy, zbiornik zaporowy, a tak#e bawili0my si na
":cie#ce zmys ów" i Cwiczyli0my pami C podczas gier
w kalambury.
Konkurs recytatorski
13 czerwca br. w O0rodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu odby si VII Powiatowy Konkurs
Recytatorski. Celem konkursu by a popularyzacja poezji
w0ród dzieci, rozwijanie wra#liwo0ci poetyckiej u uczniów, budzenie i rozwijanie zdolno0ci recytatorskich oraz
wyzwalanie aktywno0ci twórczej. Uczestnicy wyst powali w trzech kategoriach wiekowych (kl. I, kl. II, kl. III).
Nasz" szko
w etapie powiatowym reprezentowa a
uczennica klasy trzeciej Martyna Kwa0niewska, która
zaj a III miejsce. Gratulujemy!
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Pierwszego dnia uczniowie odwiedzili siedzib
Parku Narodowego Gór Sto owych i wys uchali prelekcji.
Zostali zapoznani z najbardziej charakterystycznymi
cechami tutejszego krajobrazu, z ro0linno0ci" i zwierz tami. Nast pnie zwiedzili Kaplic Czaszek w Czermnej, za o#on" w 1776 roku, w której zgromadzono
szcz"tki ponad 20 tysi cy ludzi. 3 tysi"ce czaszek
wy o#ono na 0cianach kaplicy, natomiast pozosta a
cz 0C znajduje si w krypcie pod kaplic". Drugiego dnia,
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zaraz po 0niadaniu, ca a grupa uda a si na spacer
przyrodnicz" 0cie#k" dydaktyczn" "Torfowisko pod
ZieleBcem". Teren torfowiska le#y w rezerwacie Parku
Narodowego i podlega 0cis ej ochronie. Wyst puj" tu
rzadkie gatunki ro0lin, mi dzy innymi sosna b otna.
Dalsz" cz 0C dnia wype ni a wspinaczka na najwy#szy
szczyt Gór Sto owych - Szczeliniec Wielki (919 m
n.p.m.). Jest to najwi ksza w Europie góra zbudowana
z niesfa dowanego piaskowca. Szczyt jest uwa#any za
najwa#niejsz" atrakcj po polskiej stronie Gór Sto owych. Wszyscy wytrwale, mimo czasem niesprzyjaj"cych warunków atmosferycznych, zdobyli szczyt,
przeszli przez najg bsz" szczelin
czyli "Piek o"
(30 metrów g boko0ci) oraz podziwiali niezwyk e formy
skalne przypominaj"ce ró#ne postaci i kszta ty (mi dzy
innymi: "Wielb "d", "KoBski Reb", "Kwoka", "Ma polud",
"S oB", "Ko yska"). Wewn"trz korytarzy panowa wspania y klimat, a w niektórych miejscach nadal le#a 0nieg.
W ostatnim dniu uczestnicy zwiedzili Skansen Kultury
Ludowej w Pstr"#nej, w którym zgromadzono zabytkowe
obiekty z terenu Sudetów, niegdy0 s u#"ce mieszkaBcom tych ziem. Ostatnim punktem programu by a k"piel
w Aqua Parku i zwiedzanie Kudowy Zdroju, miasta po o#onego na pograniczu Gór Sto owych i Pogórza Orlickiego. Jego centrum stanowi uzdrowisko wykorzystuj"ce
Gród a wody mineralnej oraz Park Zdrojowy - najbardziej
okaza y teren Kudowy Zdroju ze stawem zdrojowym
oraz najwi ksz" na Dolnym :l"sku pijalni" po "czon"
z sal" koncertow". Dodatkow" atrakcj" dla uczniów by y
wieczorne zaj cia z map" i busol" oraz konkurs krajoznawczy i nauka rozpoznawania ska i minera ów.
Tak sp dzony czas pozwoli nie tylko odpr #yC si po
ca orocznej nauce, ale równie# zdobyC szereg nowych
informacji.
Ma gorzata Burdelak

Nasze sukcesy

rocznej wytrwa ej pracy. DodaC nale#y, #e w ubieg ym
roku nasi arty0ci zdobyli na tym festiwalu III miejsce.
El+bieta Wosiek

DzieJ Mamy i Taty

Rok szkolny mamy d u#szy a# o tydzieB, wi c
nie tylko DzieB Mamy, ale równie# DzieB Taty mo#emy
0wi towaC w szkole. W zwi"zku z tym, 5 czerwca odby a
si akademia dla rodziców. Za przygotowanie programu
artystycznego odpowiedzialne by y: p. M. LipiBska
i p. M. Burdelak, które zagwarantowa y wszystkim rodzicom dobr" zabaw i wiele wzruszeB. G ównym punktem
uroczysto0ci by a inscenizacja zatytu owana "Zamieszanie bajek" oraz wyst p dzieci z ko a teatralnego
z przedstawieniem "Mrówka i pasikonik", które zaj o
I miejsce na Festiwalu Teatrów Szkolnych w KoGminku.
Kolejnym punktem programu by y popisy taneczne
uczennic z klasy V SP i I gim. opracowane pod opiek"
p. E. Cichorek i p. B. Blek. Najm odsi arty0ci za0piewali
piosenki przygotowane przez p. Agat Wegner i p. Damiana Pyrka. Na koniec dziewcz ta z gimnazjum
za0piewa y znany utwór "Cudownych rodziców mam".
Po wyst pie zachwyceni rodzice mogli sp dziC mi o czas
na pogaduchach przy s odkich niespodziankach.
Ma gorzata Burdelak

Najm odsi uczniowie z klasy "0" wzi li udzia
w gminnym konkursie recytatorskim, zatytu owanym "Syj
zdrowo i bezpiecznie". Dzieci zdoby y tam 3 wyró#nienia. Otrzyma y je: Amelka SmoliBska, Ania Dziedzic
i Krzy0 Piekarski.
17 maja br. uczniowie z ko a teatralnego uczestniczyli w X Festiwalu Teatrów Szkolnych w KoGminku.
Zaprezentowali inscenizacj pt. "Mrówka i pasikonik",
która zdoby a I miejsce. Mali aktorzy otrzymali puchar,
pi k , gr planszow" i indywidualne upominki. Na uwag
zas uguje fakt, #e do ko a uczniowie nale#" ju# od klasy
I szko y podstawowej. By o to uhonorowanie ich ca o-
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Konkurs “Ad fontes"
Uczniowie naszego gimnazjum po raz kolejny
wzi li udzia w konkursie “Ad fontes! Odkrywamy tajemnice Kalisza i regionu kaliskiego" organizowanym przez
Archiwum PaBstwowe w Kaliszu. W tym roku uczestnicy
byli zobligowani do wyboru i opracowania trzech
zagadnieB. Tematy obowi"zuj"ce w roku 2012 to:
- Nowy Rynek t tni #yciem codziennym od 140 lat
- Sylwester Szpilowski - 180 rocznica 0mierci wybitnego architekta
- Maria Konopnicka - 170 rocznica urodzin
- 95 rocznica internowania legionistów w Szczypiornie
- A pi ka wci"# w grze... - 90 rocznica urodzin Józefa
Goli seniora
W dniu 14 czerwca br. w Sali Recepcyjnej Ratusza laureaci konkursu otrzymali nagrody. Podczas spotkania,
prowadzonego przed dr Gra#yn Schlender, dyrektora
Archiwum PaBstwowego, prelekcj na temat historii
kaliskiej pi ki no#nej wyg osi by y pi karz i trener Zbigniew Sadowski oraz Dariusz Dymalski, nauczyciel
j zyka polskiego i dziennikarz sportowy.
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Prace ocenia o jury w sk adzie: dr Gra#yna
Schlender - przewodnicz"ca, Krystyna B cka - cz onek
oraz Anna Bestian-Zaj"c - sekretarz. W kategorii gimnazjów Nagrod Prezydenta Miasta Kalisza otrzyma a
Justyna Miller z klasy III naszego gimnazjum. Wyró#nienia w kategorii gimnazjów otrzymali: Angelika :wierek, Piotr Antczak, Piotr Perskawiec z klasy I oraz Adrian
Majewski, Mariusz Perskawiec, Piotr Tomiec, Paulina
Dziedzic, Justyna SmoliBska, Adam SmoliBski z klasy III.
Opiekunem wszystkich uczestnicz"cych by a p. Anna
Zimna.
Ma gorzata Burdelak

Konkurs "Las moich marzeJ"
Dnia 3 czerwca br. w O0rodku Kultury Le0nej
w Go uchowie odby si Festyn zorganizowany przez
Lasy PaBstwowe. Na zakoBczenie festynu rozstrzygni ty
zosta konkurs plastyczny "Las moich marzeB", który
zorganizowa O0rodek Kultury Le0nej w Go uchowie.
Komisja konkursowa z O0rodka Kultury Le0nej w Go uchowie w sk adzie: mgr in#. Benedykt RoGmiarek dyrektor, dr in#. Barbara Czo nik - kierownik Dzia u Edukacji i Informacji, mgr Rafa Walendowski - plastyk,
mgr in#. Joanna Zalejska-Niczyporuk - Dzia Edukacji
i Informacji, mgr Joanna Wróbel-Mróz - Dzia Edukacji
i Informacji, przeanalizowa a nades ane prace kieruj"c
si nast puj"cymi kryteriami: zgodno0C z tematem i kryteriami, warto0ci plastyczne i artystyczne, samodzielno0C w wykonaniu, ogólna estetyka pracy, pomys owo0C
i oryginalno0C uj cia tematu. Wyró#nienia otrzyma y
nasze uczennice:
- Wiktoria Szprync, klasa II SP, opiekun p. A. Wosiek
- Martyna Anyszewska, klasa II SP, opiekun
p. A. Wosiek
- Katarzyna KopeC, klasa VI SP, opiekun
p. J. Burdelak
- Nikoletta Nowak, klasa I gimnazjum, opiekun
p. J. Burdelak
By a to ju# czwarta edycja festynu edukacyjnego
pt: "Spotkanie z lasem". W festynie wzi y udzia szko y
z ca ej wielkopolski, a w szczególno0ci z po udniowej jej
cz 0ci. Wszystkie dzieci bawi y si i odpoczywa y bior"c
udzia w konkursach i zabawach przygotowanych
specjalnie dla nich, mia y równie# mo#liwo0C zwiedzania
wszystkich zabytków na terenie parku.
Ma gorzata Burdelak

Konkurs Przyrodniczo-Ekologiczny
W szkole w Rajsku odby si III Gminny Konkurs
Przyrodniczo-Ekologiczny dla kl. II-III, w którym wzi li
udzia uczniowie ze szkó : w Che mcach, Cieni Drugiej,
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Opatówku, Rajsku i T okini Wielkiej. Uczniowie prezentowali swoj" wiedz i umiej tno0ci praktyczne z zakresu
warstwowej budowy lasu, wskazywali jadalne cz 0ci
warzyw, dokonywali wyboru torby na zakupy najmniej
uci"#liwej dla 0rodowiska, rozwi"zywali amig ówk
o drzewach, rozpoznawali w0ród odpadów najbardziej
szkodliwe dla 0rodowiska tj. baterie i #arówki. Uczniowie
wykazali si równie# du#", ogóln" wiedz" przyrodniczoekologiczn" w quizie przyrodniczym. Komisji konkursu
przewodniczy a p. Ma gorzata Kraszkiewicz - metodyk
edukacji wczesnoszkolnej. Komisja przyzna a nast puj"ce miejsca: I miejsce - Opatówek, II miejsce - Rajsko,
III - Che mce, IV - Cienia Druga, V - T okinia Wielka.
Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki, które ufundowa o wydawnictwo WSiP, a s odki pocz stunek zasponsorowa a rada rodziców przy Zespole Szkó w Rajsku.
Konkurs zorganizowa a i przeprowadzi a p. Dorota
Okrasa - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej.
Dorota Okrasa

Festyn Rodzinny
W niedziel , 17 czerwca br. rada rodziców przy
Zespole Szkó w Rajsku zorganizowa a szósty Festyn
Rodzinny, który po raz pierwszy zosta po "czony
z Gminnymi Zawodami Stra#ackimi. Celem festynu by o
nie tylko pozyskanie funduszy na rzecz szko y, ale
przede wszystkim zaanga#owanie ca ych rodzin we
wspólne sp dzanie czasu wolnego, b d"ce wa#nym
czynnikiem integruj"cym rodziny. To tak#e propagowanie zdrowego stylu #ycia poprzez sport, rozrywk
i wypoczynek.

Festyn rozpocz" si o godz. 15:00 koncertem
Orkiestry D tej OSP w Rajsku. Podczas festynu na
uczestników czeka o wiele gier i konkursów. Szczególnym zainteresowaniem cieszy y si rozgrywki w pi k
siatkow", r czn" i tor przeszkód. Du#" atrakcj" dla
dzieci by a dmuchana zje#d#alnia i place zabaw.
Na scenie odby y si
pokazy taneczne, wyst py
muzyczne, inscenizacja bajki "Mrówka i pasikonik"
zaprezentowana przez dzieci z ko a teatralnego oraz
przedstawienia w j zyku angielskim w wykonaniu dzieci
z klas I-III SP.
W trakcie festynu mo#na by o za niewielk" cen
zje0C pyszne smako yki przygotowane przez rodziców
oraz wzi"C udzia w loterii fantowej, gdzie g ówn"
nagrod" by odkurzacz ufundowany przez Wójta Gminy
Opatówek Sebastiana Ward ckiego, który zaszczyci
nas swoj" obecno0ci". Wszyscy w o#yli du#o wysi ku
w organizacj imprezy, ale by o warto.
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Rada rodziców dzi kuje wszystkim, którzy zaanga#owali si w przygotowanie festynu. Szczególne
podzi kowania nale#" si sponsorom, bez których
festyn by si nie odby . Byli nimi: Wójt Gminy Opatówek,
Rada So ecka wsi Rajsko, Ko o GospodyB Wiejskich
w Rajsku, Sklep Spo#ywczo-Przemys owy Danuty
Marchwackiej "Kubu0", Kwiaciarnia "Gardenia" w Rajsku,
firma "Asbud" Agnieszka i Rafa Swi"tek z Rajska,
Gminna Spó dzielnia Samopomoc Ch opska w Opatówku, Gminna Spó dzielnia Samopomoc Ch opska
w KoGminku, Aleksandra i Eligiusz Wsz doby , Magdalena i Krzysztof Karpisiewicz, firma "Kalsad" z KoGminka, Restauracja "Malaga" z KoGminka, Honda - Reco
KaGmierczak, Krystyna Olczak PPH Kris, Chojnacki Centrum Ogrodnicze, Fabryka Firanek i Koronek "Haft",
PZU Kalisz, Stacja Paliw Teresa LeB z Pietrzykowa,
Firma Produkcyjno - Handlowa "Paula", WARP, firma
Avena z Szulca.
Szkolne Ko o PCK
Szkolne Ko o PCK przy Zespole Szkó w Rajsku,
w drugim pó roczu bie#"cego roku szkolnego, kontynuowa o Dni Owoców i Warzyw. I tak by y to dni: marchewki, pomidora, rzodkiewki i truskawki. W dniu pomidora uczniowie przyszli do szko y ubrani na zielono lub
czerwono. Przygotowano gazetk , na której znalaz y si
informacje na temat warto0ci od#ywczych pomidora oraz
prace uczniów kl. I-III na konkurs plastyczny Najpi kniejszy Pomidor. Wyró#niono prace: Martyny Anyszewskiej, Martyny Karpisiewicz, Dominiki Sucheckiej,
Wiktorii Szprync, Ewy Witasiak z klasy II i Adrianny
Kasprzyckiej z klasy III.
W konkursie na najpi kniejszy wiersz o pomidorze zwyci #y y: Dominika Dziedzic z klasy V i Zuzanna :wierek z klasy IV. Na zaj ciach 0wietlicowych
uczniowie kl. I-VI przyrz"dzali kanapki z pomidorem.
Ponadto zorganizowane zosta y konkursy plastyczne:
dla klas 0-I pt. "Kraina witamin", dla klas IV-VI o tematyce czerwonokrzyskiej.
W ramach wspó pracy z Zarz"dem Rejonowym
PCK w Kaliszu 8 uczniów z klas I-IV otrzyma o paczki
z okazji :wi"t Wielkanocnych. Uczniowie ca ej szko y
w "czyli si do akcji Gor"czka Z ota.
Ryszarda GwóMdM

**********
ZESPÓ? SZKÓ? W T?OKINI WIELKIEJ
Rajd Wiosenny
Wiosenna pogoda sprzyja sp dzaniu czasu na
0wie#ym powietrzu. Doskona " okazj" do aktywnego
wypoczynku by XIV Rajd Wiosenny Hufca ZHP Powiatu
Kaliskiego, zorganizowany 12 maja br. przez dru#yn
harcersk" i ko o ekologiczne Zespo u Szkó w T okini
Wielkiej. Celem imprezy by o rozwijanie wiedzy i postaw
ekologicznych, integracja dru#yn harcerskich, upowszechnianie zorganizowanych form turystyki i krajoznawstwa, a przede wszystkim dobra zabawa. Patronat
nad rajdem obj" Starosta Kaliski Krzysztof Nosal oraz
Wójt Gminy Opatówek Sebastian Ward cki, którzy
ufundowali puchary i nagrody.
Mimo niesprzyjaj"cej pogody, na malownicz"
tras , wiod"c" przez S oneczn" i okoliczne wioski,
przyby o 12 dru#yn z gmin powiatu kaliskiego, czyli
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oko o 120 uczestników. W trakcie rajdu dzieci i m odzie#
pokonywali zadania sprawno0ciowe i zdobywali punkty.
Po dotarciu do mety ka#da dru#yna wykona a marionetki
i lornetki z plastiku, zaprezentowa a strój i piosenk
rajdow". Wszyscy uczestnicy zostali pocz stowani
grochówk", pieczonymi kie baskami i pysznym ciastem.
W obecno0ci Komendanta Hufca dh. hm. Jacka
KamiBskiego i cz onka Zarz"du Powiatu Kaliskiego,
Sekretarza Gminy Opatówek Krzysztofa Dziedzica,
najlepszym dru#ynom wr czono dyplomy, nagrody
rzeczowe i puchary. Rywalizacja dru#yn zakoBczy a si
nast puj"co:

I miejsce - Dru#yna Harcerska z Gimnazjum w Liskowie
II miejsce - Dru#yna Harcerska z Zespo u Szkó w T okini Wielkiej
III miejsce - Dru#yna Harcerska ze Szko y Podstawowej
w Mycielinie.
Wyró#nienia przyznano równie# w konkursie ekologicznym:
I miejsce - Dru#yna Harcerska z Zespo u Szkó w T okini
Wielkiej
II miejsce - Dru#yna Harcerska ze Szko y Podstawowej
w KoGminku
II miejsce - Dru#yna Harcerska ze Szko y Podstawowej
w Zakrzynie.
Dyrektor Zespo u Szkó w T okini Wielkiej, sk ada serdeczne podzi kowania Staro0cie Kaliskiemu Krzysztofowi Nosalowi, Wójtowi Gminy Opatówek Sebastianowi
Ward ckiemu oraz sponsorom: p. Stanis awowi ParaczyBskiemu, p. Maciejowi Magierskiemu, pp. Rychterom,
firmie ASO z T okini Ko0cielnej, radzie rodziców przy
Zespole Szkó w T okini Wielkiej, opiekunom dru#yn,
nauczycielom i wszystkim, którzy przyczynili si do
zorganizowania XIV Rajdu Wiosennego, a tak#e druhnie
Marii Jolancie Marciniak i p. Annie Macke - koordynatorom rajdu. Dzi kujemy wszystkim za liczny udzia
i mi " atmosfer . Do zobaczenia za rok, na XV jubileuszowym rajdzie!
Agnieszka Figiel

Przegl d Pie ni Religijnej
Jak co roku o tej porze, T okinia rozbrzmiewa
0piewem. Sta o si bowiem ju# tradycj" organizowanie
w Zespole Szkó w T okini Wielkiej Mi dzyszkolnego
Przegl"du Pie0ni Religijnej T okinia 2012. To ju# IX
edycja tego, ciesz"cego si wielk" popularno0ci",
konkursu. Przegl"d odby si 10 maja. Organizatorami
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byli dyrektor Zespo u Szkó Teresa Kobierska i nauczycielka muzyki i religii Urszula Borwik, a patronat nad
uroczysto0ci" obj" Wójt Gminy Opatówek Sebastian
Ward cki, którego reprezentowa Sekretarz Gminy
Krzysztof Dziedzic.

Dzieci i m odzie# rywalizowali w pi ciu kategoriach. Do udzia u zg oszono wykonawców z dwunastu
szkó powiatu kaliskiego. Jury w sk adzie: ks. dr Jerzy
Adamczak, ks. dr Jacek Paczkowski i ks. Arkadiusz
Wysota ocenia o dobór repertuaru, umiej tno0ci wokalne, wyraz artystyczny i zaanga#owanie. Poziom uczestników z roku na rok wydaje si coraz wy#szy, dlatego
komisja mia a trudne zadanie. Ostatecznie wy oniono
nast puj"cych zwyci zców:
w kategorii do 9 lat:
I miejsce (ex aequo)
Antonina Woszczek ze Szko y Podstawowej
w Godzieszach Wielkich
Aleksandra Pilarska ze Szko y Podstawowej w Rajsku
Kacper Wojcieszak ze Szko y Podstawowej w KoGminku

Laureaci konkursu otrzymali dyplomy i nagrody
ksi"#kowe ufundowane przez Wójta Gminy Opatówek.
Organizatorzy przegl"du sk adaj" serdeczne podzi kowania Wójtowi za obj cie festiwalu patronatem, Sekretarzowi Gminy za obecno0C, jurorom za po0wi cony
czas, radzie rodziców za ufundowanie s odkiego pocz stunku, a opiekunom i uczestnikom za przybycie.
Akademia 3-go maja
Mimo rozbiorów, pami C przez kolejne pokolenia
o drugiej w dziejach, spisanej konstytucji narodowej
pomog a podtrzymywaC polskie d"#enia do niepodleg o0ci i stworzenia sprawiedliwo0ci. Uznaje si j" za
ukoronowanie wszystkiego, co dobre i o0wiecone
w polskiej historii i kulturze. Od czasu odzyskania
niepodleg o0ci w 1918 roku, :wi to Konstytucji 3 maja
by o i jest obchodzone jako najwa#niejsze 0wi to
paBstwowe.
Z okazji tego 0wi ta, 27 kwietnia br. w Zespole
Szkó w T okini Wielkiej odby a si uroczysta akademia.
W sali, która za spraw" pi knej dekoracji, zosta a
przekszta cona w królewskie wn trze, zgromadzili si
uczniowie, nauczyciele i pracownicy szko y. Do wydarzeB sprzed ponad 200 lat nawi"zywa y wiersze,
piosenki oraz odegrane przez uczniów klasy I gimnazjum scenki, które pomog y zrozumieC dawne
wydarzenia historyczne. Wielu wzruszeB dostarczy chór
szkolny, który pod kierunkiem p. Urszuli Borwik, wykona
pie0ni patriotyczne, a piosenk "Mówisz mi" za0piewa a
Kinga Dolat. Wszyscy uczestnicy uroczysto0ci przypi li
w asnor cznie wykonane, bia o-czerwone kotyliony,
symboliczne elementy, podkre0laj"ce nasz patriotyzm
i dum z polsko0ci.

w kategorii 10-12 lat:
I miejsce - Agnieszka Kaleta ze Szko y Podstawowej
w Che mcach
II miejsce - Natalia Olejniczak ze Szko y Podstawowej
w T okini Wielkiej
III miejsce - Maria Kurzawa ze Szko y Podstawowej
w Rajsku
w kategorii 13-16 lat:
I miejsce - Klaudia Ostrowska z Gimnazjum
w Che mcach
II miejsce - Magdalena Ludwiczak z Gimnazjum
w Brzezinach
II miejsce - Martyna Ko odziejczyk z Gimnazjum
w Opatówku
w kategorii zespo y - szko y podstawowe:
I miejsce - Zespó wokalny "Allegro" ze Szko y
Podstawowej w Brzezinach
II miejsce - Zespó wokalny ze Szko y Podstawowej
w T okini Wielkiej
III miejsce - Zespó wokalny ze Szko y Podstawowej
w Nowym Nakwasinie
w kategorii zespo y - gimnazja:
I miejsce - Zespó wokalny z Gimnazjum w Brzezinach
II miejsce - Zespó wokalny z Gimnazjum w T okini
Wielkiej
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Prowadz"cy przypomnieli, #e 2 maja obchodzimy :wi to Flagi i zach cali do wywieszenia chor"gwi.
Pani Marlena Pilarczyk i pani Renata Szlenkier do o#y y
staraB, by akademia przebieg a w niezwykle podnios ym
nastroju. Wzbogaci j" pokaz multimedialny "Polska
walcz"ca" i prezentacja konkursowych wierszy o ojczyGnie, w wykonaniu autorów - uczniów klas I-III.
Na koniec pani dyrektor odczyta a list Prezydenta RP, w którym wyrazi on pragnienie, aby dzieci
aktywnie w "czy y si w obchody 0wi ta, wykona y kotyliony w barwach narodowych i aby wszystkim towarzyszy a rado0C i duma.
DzieJ Dziecka
Tegoroczne obchody Dnia Dziecka w Zespole
Szkó w T okini Wielkiej by y 0ci0le po "czone z realizacj" programu spo ecznego "Szko a bez Przemocy".
Jest to organizowane ju# po raz szósty ogólnopolskie
0wi to wszystkich tych, którzy nie zgadzaj" si na
przemoc i anga#uj" si w budowanie szko y jako
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miejsca przyjaznego dla uczniów, nauczycieli i rodziców.
W zwi"zku z has em przewodnim VI edycji programu "Kibicuj Fair Play", integraln" cz 0ci" obchodów by a
organizacja zawodów sportowych. Uczniowie klas
starszych przygotowali rozgrywki promuj"ce ide
bezpiecznego kibicowania i zasad fair play.
Poszczególne klasy szko y podstawowej zaprezentowa y has a i okrzyki sportowe i przyst"pi y do
rywalizacji w licznych konkurencjach. Gromkimi oklaskami nagrodzono pokazy taneczne w wykonaniu dziewcz"t z klas I, II, III i V oraz popisy uczniów z klas I-III.
S dziowie skrupulatnie punktowali sportowe zmagania,
przyznali nagrody i dyplomy, które wr czy a dyrektor
szko y Teresa Kobierska.
Wyniki przedstawiaj" si nast puj"co: I miejsce:
kl. III, II miejsce: kl. I, III miejsce: kl. II, IV miejsce: kl. "0".
Dodatkowo upominki otrzyma y dzieci z oddzia u przedszkolnego za "super strój kibica" oraz zespo y taneczne.
Sponsorami nagród byli: pp. Anna i Pawe Strza kowie,
p. Renata Szlenkier i p. Marlena Pilarczyk.
Wspania " zabaw i emocje zawdzi czamy
koordynatorkom programu "Szko a bez Przemocy":
p. Renacie Szlenkier i p. Marlenie Pilarczyk, a tak#e
uczniom, którzy w "czyli si w przygotowania. Grono
wolontariuszy tworzyli: Sylwia Jerzak, Aleksandra Banasiak, Aleksandra Bry a, Natalia Pilas, Natalia Olejniczak,
Julia Reksa, Klaudia Nowak, Ewa Zawadzka, Micha
Jach, Kacper Nawrocki, Jakub Strza ka, Dawid Nogaj
i Sebastian So tysiak. Z okazji Dnia Dziecka dyrektor
szko y z o#y a wszystkim uczniom serdeczne #yczenia,
a rada rodziców ufundowa a lody.

Piknik Rodzinny
17 czerwca odby si Piknik Rodzinny, zorganizowany przez dyrektora, grono pedagogiczne, so tysa
wsi T okinia Wielka, a przede wszystkim przez rad
rodziców Zespo u Szkó w T okini Wielkiej. Impreza
cieszy a si du#ym zainteresowaniem lokalnej spo eczno0ci. Licznie przybyli: mieszkaBcy, rodziny, absolwenci
i przyjaciele szko y oraz zaproszeni go0cie. Swoj"
obecno0ci" zaszczycili nas przedstawiciele w adz
samorz"dowych: Sekretarz Gminy Opatówek Krzysztof
Dziedzic, Przewodnicz"cy Rady Gminy Pawe B"kowski,
Przewodnicz"ca Komisji O0wiaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Marlena Kiermas-Gruszka.

Na najm odszych czeka y liczne atrakcje: gry,
zabawy sportowe, wyst py kole#anek i kolegów, konkursy, trampolina, zje#d#alnie. Starsi mogli odpocz"C
przy dGwi kach muzyki oraz przy fili#ance dobrej kawy
czy herbaty. Rodzice przygotowali kiermasz ciast,
"swojskie jad o", kie baski z grilla. Szczególnym zainteresowaniem cieszy a si loteria fantowa. Ka#dy los kry
mi " niespodziank , a g ówn" nagrod stanowi odtwarzacz DVD, ufundowany przez Wójta Gminy Sebastiana
Ward ckiego.
Celem pikniku by a integracja i wspania a zabawa, promocja placówki oraz pozyskanie 0rodków finansowych na rzecz szko y. Wszystkie cele zosta y zrealizowane, z czego bardzo si cieszymy. Dyrektor Zespo u
Szkó w T okini Wielkiej dzi kuje wszystkim, którzy
przyczynili si do zorganizowania pikniku, a w szczególno0ci sponsorom.
Dyrektor Zespo u Szkó w T okini Wielkiej
Teresa Kobierska

1 czerwca to bardzo wa#ny dzieB dla gimnazjalistów, którzy pochwalili si kole#ankom i kolegom
oraz nauczycielom prezentacjami z realizacji projektów
edukacyjnych. Zaprezentowane projekty to: "Prowadzimy wirtualne miniprzedsi biorstwo", "Dokumentacja
z przebiegu renowacji i modernizacji i motorynek". Nieco
wcze0niej zosta a przedstawiona prezentacja projektu
"Z wizyt" w Urz dzie Gminy". Wszystkie pokazy zosta y
wysoko ocenione, dyrektor Teresa Kobierska podzi kowa a uczniom za ciekawe i oryginalne prace, a nauczycielom za sprawowanie opieki nad nimi.
Na koniec odby si mecz pi ki halowej - III klasa
gimnazjum kontra reszta szko y i... dzieB przeszed do
historii. Z przyjemno0ci" mo#emy stwierdziC, #e we
wszystkich zmaganiach widoczny by zapa , emocje
i rywalizacja fair play.
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***************************************

OG OSZENIA
INFORMACJE DLA ROLNIKÓW
Zwrot podatku akcyzowego
W zwi"zku z wej0ciem w #ycie ustawy z dnia 10 marca
2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju nap dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379 ze zm.) w dniach od
1 do 31 sierpnia 2012 r. nale#y sk adaC w Urz dzie
Gminy w Opatówku wnioski o zwrot podatku akcyzowego (druk wniosku dost pny w urz dzie oraz na stronie: www.bip.opatowek.pl). Zwrot przys uguje producentowi rolnemu, który by w posiadaniu lub wspó posiadaniu u#ytków rolnych okre0lonych w ewidencji gruntów
i budynków oraz by posiadaczem gospodarstwa rolnego
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w momencie sk adania wniosku. Do wniosku nale#y
do "czyC faktury VAT albo potwierdzone za zgodno0C
z orygina em ich kopie (orygina y do wgl"du), stanowi"ce dowód zakupu oleju nap dowego w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r. (6 miesi cy poprzedzaj"cych miesi"c z o#enia wniosku). W przypadku, gdy
grunty gospodarstwa rolnego stanowi" przedmiot wspó posiadania, zwrot podatku przys uguje temu wspó posiadaczowi, w stosunku do którego pozostali wspó posiadacze wyrazili pisemn" zgod (na wniosku). Pisemna
zgoda nie dotyczy wspó ma #onków.
Wyp ata kwoty zwrotu producentom rolnym nast"pi
w terminie: 1-31 paGdziernika 2012 r. wy "cznie przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku. Zgodnie z art. 9 ust. 1 w/w ustawy producent rolny, który
pobra nienale#nie lub w nadmiernej wysoko0ci zwrot
podatku jest obowi"zany do jego zwrotu wraz z odsetkami w wysoko0ci okre0lonej jak dla zaleg o0ci podatkowych. Zwrot podatku w 2012 roku wynosi: 81,70 z x ilo0C
ha u#ytków rolnych (limit roczny - 86 litrów na 1 ha
u#ytków rolnych).
Przypomnienie o zakazie stosowania m czek
miEsno-kostnych
W zwi"zku z niepokoj"cym wzrostem liczby przypadków
nielegalnego stosowania m"czek mi sno-kostnych
w #ywieniu zwierz"t gospodarskich oraz stanowczym
pismem skierowanym w tej sprawie przez Komisj
Europejsk" do Rz"du RP, informuj , co nast puje:
Zakaz stosowania m"czek mi sno-kostnych w #ywieniu
zwierz"t gospodarskich nie zosta zniesiony i nie przewiduje si jego odwo ania. Nadal obowi"zuje bezwzgl dny zakaz stosowania m"czek mi sno-kostnych w #ywieniu zwierz"t gospodarskich.
Ka#dy rolnik, który podejmuje decyzj o nielegalnym
zastosowaniu w #ywieniu zwierz"t gospodarskich m"czek mi sno-kostnych, musi liczyC si z dotkliwymi
sankcjami finansowymi i karnymi, m.in.:
- zg oszeniem nielegalnej dzia alno0ci do organów
0cigania,
- przeszukaniem gospodarstwa z udzia em policji na
okoliczno0C nielegalnego posiadania m"czek mi sno-kostnych,
- na o#eniem przez S"d kary grzywny w wysoko0ci
nawet ponad 1 mln z ,
- zniszczeniem paszy, w której stwierdzono obecno0C
m"czek mi sno-kostnych na koszt w a0ciciela,
- blokad" stada zwierz"t wraz z zakazem ich sprzeda#y i wprowadzania do obrotu.
Bior"c pod uwag powy#sze, zastosowanie m"czek
mi sno-kostnych w #ywieniu zwierz"t gospodarskich
nara#a rolnika na ogromne straty finansowe oraz powa#ne problemy natury karno-administracyjnej. U#ycie do
#ywienia zwierz"t m"czek mi sno-kostnych jest przest pstwem zagro#onym wg prawa polskiego, kar" grzywny, kar" ograniczenia wolno0ci do roku lub obiema
karami "cznie.
ZastEpca G ównego Lekarza Weterynarii
Jaros aw Naze

Dokumentacja leczenia zwierz t gospodarskich
Szanowni Rolnicy, hodowcy zwierz"t gospodarskich
Zdrowa, bezpieczna i dobra polska #ywno0C jest naszym
skarbem narodowym. Sta y wzrost popytu na polskie
mi so, mleko i jaja oraz produkty przetworzone jest
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Gród em dochodu dla wielu polskich rodzin. Maj"c na
wzgl dzie bezpieczeBstwo produkowanej w Polsce
#ywno0ci, zwracam si do PaBstwa z apelem i przypomnieniem o obowi"zku posiadania w gospodarstwie
dokumentacji potwierdzaj"cej leczenie zwierz"t. prosz
pami taC, #e ka#dorazowe zastosowanie przez lekarza
weterynarii produktów leczniczych powinno zakoBczyC
si wystawieniem dokumentu potwierdzaj"cego ten fakt.
Nieudokumentowane leczenie zwierz"t gospodarskich
mo#e skutkowaC utrat" cz 0ci lub ca o0ci dop at
bezpo0rednich. Dokument potwierdzaj"cy leczenie zwierz"t w gospodarstwie powinien byC przechowywany
przez okres 5 lat. Na dokumencie tym powinien
znajdowaC si podpis rolnika oraz podpis i piecz"tka
lekarza weterynarii.
S"dajcie od lekarzy weterynarii lecz"cych Wasze zwierz ta wystawienia takiego dokumentu. Jest to PaBstwa
niezbywalne prawo i obowi"zek lekarzy weterynarii
lecz"cych zwierz ta gospodarskie.
G ówny Lekarz Weterynarii, Janusz Zwi zek

**********
Urz"d Gminy w Opatówku informuje, #e w 2012 roku
up ywa 10 letni termin wa#no0ci dowodów osobistych
wydanych w 2002 roku. Osoby, które mia y wydane
dowody w 2002 roku zobowi"zane s" z o#yC wniosek
o wydanie dowodu osobistego w Urz dzie Stanu
Cywilnego w Opatówku, pokój nr 8 lub 9, parter urz du.
**********
Urz"d Gminy informuje mieszkaBców:
- 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
WoGniak, tel. 601-974-817.
- wodoci"g w T okini Wielkiej, w dniach 1-15 ka#dego
miesi"ca obs uguje p. Grzegorz Kajdanek, tel.
601-974-815; w dniach 16-30 ka#dego miesi"ca
obs uguje p. Andrzej Olczak, tel. 605-071-153.
**********
Informacja dot. w a cicieli nieruchomo ci
po o+onych przy drogach powiatowych
W zwi"zku ze stwierdzeniem faktu niedro#no0ci
przepustów pod zjazdami do nieruchomo0ci 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 a0cicieli
nieruchomo0ci. Pod poj ciem utrzymania zjazdu nale#y
rozumieC równie# utrzymanie dro#no0ci przepustu, który
winien byC wbudowany pod zjazdem, aby istnia
swobodny przep yw wód rowami przydro#nymi.
Wobec powy#szego prosz w trybie odwrotnym dokonaC
przegl"du w asnych zjazdów, w szczególno0ci przepustów i w razie potrzeby doprowadziC do ich dro#no0ci,
aby gromadz"ca si woda nie podtapia a pobocza jezdni
drogi. W przypadku stwierdzenia faktu niedro#no0ci
przepustu pod zjazdem, zjazd taki zostanie uznany jako
samowola budowlana i zostanie rozkopany, a wobec
w a0ciciela nieruchomo0ci lub posesji zostanie
uruchomiona procedura na o#enia kary w drodze decyzji
administracyjnej.
Starosta Kaliski,
Krzysztof Nosal
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Informacja o dodatkowej zbiórce odpadów
segregowanych
Urz"d Gminy w Opatówku informuje, #e w zwi"zku
z du#ym zainteresowaniem akcj" odbioru odpadów
segregowanych, w dniu 28.06.2012 (czwartek) przeprowadzona b dzie dodatkowa nieodp atna zbiórka:
elektro0mieci (lodówki, zamra#arki, pralki, odkurzacze,
#elazka, tostery, suszarki, wagi, drukarki, komputery,
monitory, telewizory, magnetofony, video, DVD, sprz t
hi-fi, kosiarki, gry video, telefony komórkowe, wentylatory itp.), tworzyw sztucznych twardych (skrzynki,
beczki, butelki po napojach), tworzyw mi kkich (folia),
makulatury, z omu. Punkt odbioru odpadów znajdowaC
si b dzie na placu przy ul. Szkolnej 11 w Opatówku
(Gospodarstwo Pomocnicze) i b dzie czynny w godz. od
8:00 do 19:00. Odpady nale#y dostarczyC we w asnym
zakresie do wyznaczonego punktu.

Restauracja "Lazurowa" w Micha owie Drugim przyjmuje
zamówienia na imprezy okoliczno0ciowe - wesela,
komunie, stypy itp. Telefon: 888-572-044.
**********
Przydomowe oczyszczalnie 0cieków - sprzeda#, serwis,
oczyszczalnie wszystkich typów, przegl"dy gwarancyjne
i pogwarancyjne. Telefon: (61) 652-72-55.
**********
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.

**********

**********

Zyskaj spokój i przyjdG na bezp atn" mammografi .
Badanie mammograficzne w ramach programu NFZ dla
PaB w wieku od 50 do 69 lat odb dzie si w Opatówku
przy O0rodku Zdrowia, ul. Ko0cielna 13 w dniu 9 lipca
br. Rejestracja od poniedzia ku do pi"tku w godz.
00
00
8 - 20 pod nr tel.: 586-662-444 lub 801-080-007 oraz
na stronie www.rejestracja.fado.pl. Prosimy zabraC ze
sob" dowód osobisty i ew. zdj cia z poprzednich badaB
mammograficznych. Panie nie obj te programem
profilaktycznym mog" wykonaC badanie odp atnie - na
podstawie za0wiadczenia lekarskiego. Na ka#d" z przebadanych PaB czeka upominek firmy Ziaja.

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#liwo0ci" dojazdu do klienta. Piaskujemy wszystko:
konstrukcje metalowe, maszyny rolnicze, samochody
osobowe, ci #arowe, naczepy, felgi stalowe i aluminiowe, elewacje w tym usuwanie graffiti, 0ciany wewn trzne (piwnice itp.), bramy, ogrodzenia, balustrady,
pomniki, nagrobki.

**********
Ubojnia Drobiu "Wyr bski", Warszew 51, telefon:
(43) 821-31-23, 508-522-812.
**********
Produkujemy, sprzedajemy, dysponujemy rozrzutnikami.
Zapraszamy do zakupu. Telefon: (43) 821-31-23,
508-522-812.
**********
Có# ten Qnik Home pytacie, odpowiedzi wci"#
szukacie? Ju# wam zdradzam tajemnic czym zape ni
t stronic : wszystko co twój dom upi kszy i twój humor
b dzie lepszy :) Sto y, koce, fili#anki, 0wieczki, ptaki,
mo#e sanki, zegar, ramki i wazonik, nó#, widelec no
i konik, budda, wst"#ki, anio te#, pud a, papier, ma y je#.
Wszystko z sercem wybiera am, mnóstwo frajdy przy
tym mia am. Najpierw w sklepie to znajdziecie, wkrótce
b dzie te# i w necie. Sklep jest obok, bardzo blisko:
Opatówek, zajrzyjcie na kalisk". Zapraszamy do nowo
otwartego sklepu QNIK HOME, Kaliska 14, Opatówek.
**********

**********
Biuro rachunkowe, tel. (62) 76-181-70, 76-193-12, kom.
693-777-309, 608-495-048, 0wiadczy us ugi w zakresie
prowadzenia ksi"g rachunkowych, ksi"g przychodów
i rozchodów, rycza tu ewidencjonowanego, VAT w rolnictwie, rozliczenia ZUS.
**********
Biuro Rachunkowe LEXAN - Anna Nowak - kompleksowa i profesjonalna obs uga podatników. Posiadamy
certyfikat ksi gowy i ubezpieczenie OC. T okinia Ko0cielna, ul. Ko0cielna 43, Opatówek, telefon: 534-211-350.
ZadzwoB i umów si na bezp atn" konsultacj .
**********
Kancelaria Prawno-Doradcza, Opatówek, ul. DziubiBskiego 1A, tel. (62) 761-80-55, www.interamax.pl zapra00
00
sza od poniedzia ku do pi"tku w godzinach 9 - 16 .
Kancelaria Prawnicza 0wiadczy us ugi w zakresie:
odzyskiwanie nale#no0ci, 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.
**********

Hurtownia Budowlana DONBUD s.c., Opatówek, ulica
Helleny 20, tel. (62) 503-31-15. Oferujemy materia y
budowlano wykoBczeniowe w promocyjnych cenach:
- we na 0,39 grubo0C 5 cm - 4,22 z
- we na 0,39 grubo0C 10 cm - 8,47 z
- we na 0,39 grubo0C 15 cm - 12,56 z

INTER AMAX Sp. z o.o. zaprasza do sklepu firmowego
w Opatówku, ul. DziubiBskiego 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.

**********

**********
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:wiadectwa charakterystyki budynków, lokali mieszkalnych i u#ytkowych. Telefon: 605-165-060.

Sprzedam ziemi 3,55ha w Janikowie. Tel. 500-841-199
lub 793-943-830.

**********

**********

Doskonalenie umiejEtno ci czytania tekstów ze
zrozumieniem, wyszukiwania informacji w tek0cie,
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 ).

Sprzedam dzia k (2000 m ) z domem letniskowym
w Sza e, pe ne ogrodzenie, pr"d, woda, gaz. Telefon:
691-781-555.

**********

**********

Angielski - zaj cia indywidualne, 30z za 60 min. Dojazd
do klienta wliczony w cen zaj C. Telefon: 505-129-605.

Tanio sprzedam prz s a ogrodzeniowe metalowe,
malowane wraz ze s upkami. W komplecie brama
i uliczka. Telefon: 665-447-552.

**********
Angielski - korepetycje. Telefon: 609-382-605.

2

**********
Sprzedam dzia k budowlan" z budynkami lub bez
w okolicach Opatówka. Telefon: 667-221-702.

**********
Sprzedam dzia k roln" o pow. 0,98 ha po o#on"
w Opatówku. Telefon: (62) 76-19-473, 666-254-594.

**********
Biuro Rachunkowe "KASSUS", tel. 601-250-438 oferuje
profesjonaln" obs ug firm w zakresie ksi gowo0ci,
podatków oraz kadr i p ac.
**********
Fizjoterapia z dojazdem. Masa#e, Cwiczenia rehabilitacyjne, kinesiology, taping. Telefon: 662-500-003.

**********
Sprzedam uzbrojon" dzia k budowlan" w miejscowo0ci
Porwity. Telefon: 602-343-891.
**********
Sprzeda# tui . Telefon: (62) 76-19-072.

**********

**********

Projekty budowlane, us ugi w zakresie architektury.
Telefon: 503-170-369.

Sprzedam samochód ci #arowy MAN8.150 DCM
7490kg, ad. 3800kg, skrzynia wym. 460/220cm,
aluminiowe burty, przystosowany do przewozu samochodów, maszyn itp., d ugo0C najazdów 4m. Stan
techniczny i wizualny bdb., w ci"g ej eksploatacji.
Telefon: 604-217-769.

**********
Naprawy powypadkowe, mechanika, blacharstwo, lakiernictwo - Majewski Jan, ul. :w. Jana 22c, Opatówek.
Telefon: (62) 76-18-899, 667-335-842.
**********
Sprzedam obcinark do cebuli na 4 wa ki, workownica
na 2 worki, silnik 5,5 KW. Telefon: 664-256-146.
**********
Sprzedam przyczep
(62) 76-19-072.

ci"gnikow" dwuko ow". Telefon:

**********
Serdeczne podzi kowanie Rodzinie,
S"siadom z bloku, Przyjacio om, Znajomym
i Wszystkim, którzy brali udzia w nabo#eBstwie
#a obnym, zamówili msze 0wi te, z o#yli kwiaty
oraz uczestniczyli w ostatniej drodze naszej Drogiej
Mamy, Babci i Prababci, Siostry, Te0ciowej
B.P. MARII KALUPY

**********
Sprzedam wózek do ci"gnika, pustak pe ny prasowany,
dGwigary 5 metrowe, wysokie 10 cm, pokrycie dachowe
onduline. Telefon: (62) 76-19-578, 660-368-938.
**********
Sprzedam atrakcyjne mieszkanie w centrum miejscowo0ci Opatówek. Stan bardzo dobry, 0wie#o po
remoncie. W mieszkaniu znajduj" si
2 pokoje,
oddzielna kuchnia, azienka, przestronny przedpokój
2
oraz garderoba z wyposa#eniem. Powierzchnia 58m .
Cena do uzgodnienia. Kontakt pod numerem telefonu:
509-396-099.
**********

sk ada córka z rodzin"
***************************************
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
strona internetowa: www.opatowek.pl
e-mail: gmina@opatowek.pl
WG Nr 3 (588) / 2012 / 1800 egz.
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Sprzedam dzia k budowlan" 1000m z pawilonem
2
handlowym o pow. 24m w Che mcach, pilnie, tanio.
Telefon: (62) 73-96-321.

Redakcja:
- Hanna Lutos awska, Rukasz Kruk: opracowanie i sk ad
- Krzysztof Dziedzic: korekta
***************************************************
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