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SESJE RADY GMINY
W miesi cach od grudnia ubieg ego roku do stycznia
2013 r. odby y si kolejne sesje Rady Gminy Opatówek,
na których podj te by y nast puj ce uchwa y:
- w sprawie zaci gni cia w 2012 r. kredytu d ugoterminowego do wysoko(ci 800 tys. z (zaci gni cie
po+yczki zaplanowane by o w uchwale bud+etowej
na 2012 rok)
- w sprawie przyj cia do realizacji na 2013 rok
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi zywania
Problemów Alkoholowych - programu wchodz cego
w sk ad Gminnej Strategii Integracji i Rozwi zywania
Problemów Spo ecznych
- w sprawie przyj cia do realizacji na 2013 rok
Gminnego Programu Przeciwdzia ania Narkomanii programu wchodz cego w sk ad Gminnej Strategii
Integracji i Rozwi zywania Problemów Spo ecznych
- w sprawie przyj cia do realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015 programu wchodz cego w sk ad Gminnej Strategii
Integracji i Rozwi zywania Problemów Spo ecznych
- w sprawie przyj cia do realizacji na lata 2013-2015
Gminnego Programu Przeciwdzia ania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
- programu wchodz cego w sk ad Gminnej Strategii
Integracji i Rozwi zywania Problemów Spo ecznych
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Opatówek na lata 2012-2022
- w sprawie zmiany bud+etu gminy Opatówek na 2012
rok
- w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2013-2023
- w sprawie bud+etu gminy Opatówek na 2013 rok
- w sprawie przyj cia przez gmin Opatówek prowadzenia zada5 powiatowej biblioteki publicznej dla

Wiadomo ci Gminne

-

-

-

-

Powiatu Kaliskiego przez Gminn Bibliotek Publiczn im. Braci Gillerów w Opatówku - na zadania
okre(lone porozumieniem, Powiat Kaliski zapewnia
w 2013 roku dotacj w wys. 45 tys. z
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania porz dku i czysto(ci na terenie gminy Opatówek.
Postanowienia Regulaminu buduj jednolity system
gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie
z przepisami wchodz cymi w +ycie od lipca 2013 r.
gmina Opatówek zapewnia obj cie wszystkich
mieszka5ców gminy zorganizowanym systemem
odbierania odpadów komunalnych
w sprawie metody ustalenia op aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki za pojemnik o okre(lonej pojemno(ci, w tym
ni+szych stawek za odpady zbierane selektywnie
w sprawie terminu, cz stotliwo(ci i trybu uiszczania
op at za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w sprawie wzoru deklaracji o wysoko(ci op aty za
zagospodarowanie odpadami komunalnymi sk adanej przez w a(ciciela nieruchomo(ci
w sprawie sposobu i zakresu (wiadczenia us ug
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
w a(cicieli nieruchomo(ci i zagospodarowania tych
odpadów
w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zak adu Opieki Zdrowotnej Gminnego O(rodka
Zdrowia w Opatówku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Opatówek na lata 2013-2023
w sprawie zmiany bud+etu gminy Opatówek na 2013
rok
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Kaliskiemu na realizacj zadania pn. "Przebudowa
drogi powiatowej nr 4628P Opatówek - Brzeziny
i drogi powiatowej nr 4631P na odcinku Godziesze
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Wielkie - Zaj czki Bankowe" w ramach Narodowego
Programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II
Bezpiecze5stwo - Dost pno(A - Rozwój
w sprawie utworzenia sta ych obwodów g osowania
na obszarze gminy Opatówek, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych
w sprawie udzielenia odpowiedzi na skarg do
Wojewódzkiego S du Administracyjnego w Poznaniu.

BUD ET GMINY OPATÓWEK NA 2013 ROK
Bud et Gminy Opatówek na rok 2013 - "krótko o planach, dochodach i wydatkach"
Dochody bud+etu na rok 2013 - 30 192 224 z , w tym:
- dochody bie+ ce: 30 101 224 z
- dochody maj tkowe: 90 000 z
Wydatki bud+etu na rok 2013 - 30 330 858 z , w tym:
- wydatki bie+ ce: 27 579 858 z
- wydatki maj tkowe: 2 751 000 z
Informacje dodatkowe dotycz1ce bud etu gminy:
Wydatki maj tkowe w 2013 roku obejmuj inwestycje:
Projekt budowlany kanalizacja sanitarna Sza e

29 520 z

Projekt budowlany oczyszczalnia (cieków

39 975 z

Budowa kompleksu rekreacyjnego w T okini Wielkiej
Termomodernizacja obiektów u+yteczno(ci publicznej
ZSP Rajsko, ZSP Che mce
Zakup tablicy interaktywnej

35 000 z
565 000 z
6 973 z

Projekt budowlany Budowa Przedszkola Publicznego

38 130 z

Wykonanie o(wietlenia ulicznego w m. Zduny

45 000 z

Wykonanie o(wietlenia ulicznego w m. Józefów

40 000 z

Wykonanie o(wietlenia ulicznego w m. Che mce

15 000 z

Odnowienie zabytkowego muru ogrodzeniowego przy
tzw. Domku gotyckim na ulicy Ko(cielnej w Opatówku
- etap II

61 000 z

Pomost rekreacyjny cz cy "Dzik promenad "
z alejkami w zabytkowym parku w Opatówku

40 000 z

Remont wraz z aran+acj sali wielofunkcyjnej
Gminnego O(rodka Kultury w Opatówku

150 000 z

Rozbudowa boiska sportowego w Opatówku przebudowa trybun dla uczestników imprez

60 000 z

Razem plan wydatków

2 965 598 z9

Gospodarka mieszkaniowa - 248 000 z (kwota obejmuje
wydatki na obs ug budynków b d cych w asno(ci
gminy oraz na gospodark nieruchomo(ciami).
Transport i czno(A - 1 660 000 z , w tym wydatki na
obs ug transportu lokalnego, utrzymanie bie+ ce dróg,
od(nie+anie, znakowanie, remonty oraz inwestycje
drogowe.
Bezpiecze5stwo publiczne i ochrona przeciwpo+arowa 136 940 z , tym ubezpieczenie i zakup paliwa do samochodów stra+ackich, zakup sprz tu i odzie+y.

Pomoc finansowa dla powiatu kaliskiego na zadanie
pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 4628P
Opatówek - Brzeziny i drogi powiatowej nr 4631 P na
odcinku Godziesze Wielkie - Zaj czki Bankowe

369 112 z

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej oraz budowa
kanalizacji deszczowej w m. Opatówek, ul. Ludowa

240 000 z

Przebudowa nawierzchni oraz budowa kanalizacji
deszczowej w ulicach Gen. Józefa Zaj czka, ks.
Adama Marczewskiego na Osiedlu Ko(ciuszki

Obs uga d ugu publicznego - 474 000 z (odsetki od
zaci gni tych kredytów, por czenia).

400 000 z

O(wiata i wychowanie - 14 770 802 z , s to wydatki na
szko y, oddzia y przedszkolne i przedszkole: wynagrodzenia, bie+ ce utrzymanie i remonty w placówkach
o(wiatowych oraz termomodernizacja budynków ZS
w Che mcach i ZS w Rajsku, a tak+e projekt nowego
przedszkola w Opatówku.

Przebudowa chodnika przy ul. Ogrodowej

30 000 z

Przebudowa nawierzchni ul. Sosnowej w m. Sza e

50 000 z

Przebudowa nawierzchni ul. Wi(niowa w m. Sza e

150 000 z

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m.
Micha ów Trzeci

80 000 z

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Che mce

60 000 z

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m.
Trojanów

80 000 z

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Porwity

40 000 z

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. T okinia
Wielka - T okinia Ma a

40 000 z

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. T okinia
Ko(cielna ul. Nowa

50 000 z

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Sierzchów Borów

80 000 z

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m.
N dzerzew

50 000 z

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m.
Opatówek ul. Ogrodowa

35 000 z

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Che mce

20 000 z

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Cienia
Folwark - Micha ów Czwarty

45 000 z

Rezerwa na inwestycje i zakupy (realizowane w
ramach schetynówki)

20 888 z
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Ochrona Zdrowia - 133 000 z uzyskane z op at za
zezwolenia na sprzeda+ alkoholu przeznacza si na
realizacj programów profilaktyki rozwi zywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii.
Pomoc spo eczna - 4 522 045 z (kwota ta obejmuje
wydatki zwi zane z wyp at (wiadcze5 rodzinnych,
sk adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
udzielanie pomocy w formie zasi ków i pomocy
w naturze, dodatki mieszkaniowe, do+ywianie dzieci.
Edukacyjna opieka wychowawcza - 61 000 z z przeznaczeniem na stypendia za wyniki w nauce i stypendia
socjalne.
Gospodarka komunalna i ochrona (rodowiska 1 777 120 z . Wydatki przeznacza si na utrzymanie
i eksploatacj
kanalizacji i oczyszczalni (cieków,
gospodark odpadami a tak+e na o(wietlenie uliczne
oraz utrzymanie zieleni, w tym zabytkowego parku
w Opatówku.
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 874 900 z
obejmuje wydatki na utrzymanie orkiestr d tych oraz
dotacje podmiotowe dla Gminnego O(rodka Kultury oraz
Gminnej Biblioteki Publicznej.
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Kultura fizyczna i sport - 239 790 z z przeznaczeniem
na utrzymanie i eksploatacj obiektów sportowych
w gminie oraz na dotacj dla klubów sportowych i organizacj imprez sportowych na terenie gminy.
Gmina Opatówek planuje pozyskaA na inwestycje
dodatkowe pozabud+etowe (rodki finansowe. W przypadku pozyskania dodatkowych (rodków plan wydatków
mo+e wi c w ci gu roku ulec zmianie.
***************************************

FINANSOWANIE SPORTU W GMINIE
Ustawa o samorz dzie gminnym na o+y a na
gminy obowi zek dbania o rozwój sportu i kultur
fizyczn mieszka5ców. Natomiast ustawa o sporcie
z 2011 roku stworzy a samorz dom mo+liwo(A okre(lenia warunków wspierania rozwoju sportu w gminie.
Uchwa Nr 42/2011 z dnia 23 marca 2011 roku Rada
Gminy Opatówek okre(li a warunki i tryb finansowania
rozwoju sportu w gminie. Tym samym stworzy a warunki,
w tym organizacyjne i finansowe sprzyjaj ce rozwojowi
sportu. Sk ada si na to:
- poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych,
- osi gni cie wy+szych wyników sportowych przez
zawodników klubów sportowych,
- poprawa kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego
mieszka5ców poprzez uczestnictwo w aktywnym
stylu +ycia,
- promocja sportu i aktywnego stylu +ycia,
- umo+liwienie dost pu do ró+norodnych form aktywno(ci sportowej jak najwi kszej liczbie mieszka5ców
Gminy Opatówek.
Hrodki finansowe na wspieranie rozwoju sportu, Rada
Gminy Opatówek zabezpiecza corocznie w uchwale
bud+etowej, a staraA si o dofinansowanie mog tak+e
stowarzyszenia i kluby sportowe w drodze konkursu
og oszonego przez Wójta Gminy. Przedmiotem dotacji
mo+e byA realizacja programów szkolenia sportowego,
zakup sprz tu, pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w zawodach oraz
pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych.
Na rok 2013 Rada Gminy, w uchwale bud+etowej na ten
cel przeznaczy a kwot 85 tys. z otych. Na og oszony
przez Wójta Gminy konkurs ofert o udzielenie z bud+etu
gminy dotacji na realizacj zada5 w zakresie rozwoju
sportu wp yn y 3 oferty.
Oceny ofert pod wzgl dem formalnym i merytorycznym
dokona a komisja konkursowa w sk adzie: przewodnicz cy Krzysztof Dziedzic, sekretarz komisji Marlena
Kiermas-Gruszka, cz onkowie: Dagmara GajewskaPaj k, Maria Ko akowska-Marciniak, Gra+yna WoIniak.
Przy ocenie brane by y pod uwag :
- mo+liwo(A realizacji zadania
- racjonalno(A kalkulacji kosztów
- atrakcyjno(A oferty
Komisja konkursowa uwzgl dnia w szczególno(ci:
- znaczenie zadania dla gminy
- zgodno(A oferty z celem publicznym
- wysoko(A (rodków bud+etowych przeznaczonych na
realizacj danego zadania
- wysoko(A (rodków pozabud+etowych pozyskanych
na realizacj danego zadania
- ocen przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów
realizacji zadania

Wiadomo ci Gminne

- ocen mo+liwo(ci realizacji zadania przez oferenta
Komisja konkursowa przekazuje Wójtowi Gminy swoj
propozycj rozstrzygni cia konkursu, który po zapo
znaniu si z tre(ci protoko u z przeprowadzonej oceny
z o+onych ofert, Zarz dzeniem nr 7/2013 z dnia
11.02.2013 r. przyzna nast puj ce dotacje:
- Klub Sportowy "Jaskiniowiec" Rajsko - 7 tys. z
- Wiejski Klub Sportowy "Korona" Che mce - 13 tys. z
- Klub Sportowy Opatówek - 65 tys. z
W poprzednich latach samorz d gminy Opatówek na
kultur fizyczn i sport przeznaczy nast puj ce kwoty:
-

w roku 2005 - 169 782 z , w tym 53 561 z na kluby
sportowe
w roku 2006 - 316 991,57 z , w tym 95 013,45 z na kluby
sportowe, 32 830,20 z wybudowanie trybun na boisku
sportowym w Opatówku
w roku 2007 - 136 133,51 z , w tym 57 658,52 z na kluby
sportowe
w roku 2008 - 1 350 162,87 z , w tym 68 822,40 z na
kluby sportowe
w roku 2009 - 205 057,72 z , w tym 76 880,91 z na kluby
sportowe
w roku 2010 - 154 170,49 z , w tym 75 402,10 z na kluby
sportowe
w roku 2011 - 200 450,65 z , w tym 68 694,43 z na kluby
sportowe
w roku 2012 - 206 965 z , w tym 75 000 z na kluby
sportowe

Wydatki maj tkowe dotycz ce obiektów sportowych:
-

-

rok 2005 - 1 507 954,83 z - budowa hali sportowej
w Opatówku
rok 2006 - 120 980,81 z - budowa trybun na boisku sportowym, budowa sali sportowej w Che mcach i w T okini
Wielkiej
rok 2007 - 780 109,78 z - budowa sali sportowej
w Che mcach

rok 2008 - 1 213 375,76 z budowa boiska Orlik w Opatówku, 995 643,41 z budowa sali sportowej w Che mcach
rok 2009 - 13 454,06 z budowa boiska ORLIK w Opatówku, 5 183,63 z budowa sali sportowej w T okini
Wielkiej (dokumentacja)
rok 2010 - 17 071,36 z budowa boiska wielofunkcyjnego
w Rajsku, 805 023,29 z budowa sali sportowej w T okini
Wielkiej
rok 2011 - 330 867,59 z budowa boiska wielofunkcyjnego
w Rajsku, 1 195 389,17 z budowa sali sportowej w T okini
Wielkiej
rok 2012 - 40 000 z modernizacja zaplecza szatniowosanitarnego boiska przy ul. Ogrodowej w Opatówku,
12 000 z projekt modernizacji terenów po OSRiR w Sza e

***************************************
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INWESTYCJE I REMONTY

Termomodernizacja obiektów u yteczno:ci publicznej na terenie gminy Opatówek
Projekty zosta y zg oszone do dofinansowania ze
(rodków Narodowego Funduszu Ochrony Hrodowiska
i Gospodarki Wodnej (NFOHiGW) w ramach programu
priorytetowego "System Zielonych Inwestycji (GIS) Zarz dzanie energi w budynkach u+yteczno(ci publicznej" oraz (rodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Hrodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
(WFOHiGW). Realizatorami Projektu byli: Powiat Kaliski
- Lider Projektu, Gmina Godziesze Wielkie, Gmina
KoIminek, Gmina Lisków, Gmina Opatówek, Gmina
Szczytniki.
Prace zwi zane z termomodernizacj budynku Szko y
Podstawowej w Opatówku, Zespo u Szkó w T okini
Wielkiej oraz Gminnego O(rodka Zdrowia w Opatówku
zosta y zako5czone. J czny koszt ca o(ci prac zamkn
si w kwocie 1,7 mln z , z czego tylko 10%, czyli
170 tys. z to wk ad w asny gminy Opatówek. Pozosta e
90% to dotacja oraz po+yczka z NFOHiGW i dotacja
z WFOHiGW w Poznaniu.
Najwa+niejsze prace polega y na:
- ociepleniu (cian z po o+eniem tynków
- ociepleniu dachów i stropodachów
- wymianie okien i drzwi
- monta+u kolektorów s onecznych
- budowie kot owni gazowej dla o(rodka zdrowia
z rozdzieleniem cz (ci mieszkalnej od cz (ci
leczniczej
- monta+u i demonta+u cz (ci grzejników
- monta+u zaworów grzejnikowych termostatycznych
By to kolejny etap w programie remontów i inwestycji
w placówkach o(wiatowych, który rozpocz to w 2007 r.
kompleksow ocen stanu technicznego budynków
i potrzeb w tym zakresie.
Poniewa+ zadania o(wiatowe nale+
do jednych
z najwa+niejszych, gmina Opatówek przez ostatnie kilka
lat wygospodarowa a na remonty i inwestycje oraz inne
programy o(wiatowe znacz c kwot si gaj c oko o
10 mln z .
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Jeszcze w roku 2012 zosta z o+ony do Narodowego
Funduszu Ochrony Hrodowiska i Gospodarki Wodnej
nowy wniosek na dofinansowanie termomodernizacji
budynku szko y w Che mcach i w Rajsku w ramach
Programu Priorytetowego "System zielonych inwestycji Zarz dzanie energi
w budynkach u+yteczno(ci
publicznej". Planowany zakres rzeczowy prac obejmuje:
- ocieplenie (cian i stropodachów
- wymian okien i drzwi
- wymian zaworów termostatycznych
- modernizacj ciep ej wody u+ytkowej z zastosowaniem kolektorów s onecznych.
Planowany koszt przedsi wzi cia to kwota 1 109 681 z ,
z czego tylko 10% to (rodki w asne gminy, pozosta e to:
50% dotacja z WFOHiGW oraz 40% niskoprocentowa
po+yczka z NFOHiGW.
Kanalizacja w Zdunach oddana do u ytku
W gminie Opatówek zako5czy a si dwuletnia inwestycja
budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Zdunach, obejmuj ca ulice: Jana Paw a II, Daleka, Lytnia, T czowa,
Ogrodowa, Sadowa, Kolorowa, Jasna, Drobna, Radosna,
Budowlana, Pogodna.
Koszty zadania, podzielonego na 2 etapy, zamkn y si
w kwocie prawie 2,5 mln z , przy wybudowanej sieci
d ugo(ci 8 000 mb. D ugo oczekiwana inwestycja zosta a
zrealizowana ze (rodków w asnych gminy w kwocie
1 054 177,29 z oraz dotacji z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-1013 w kwocie
1 404 666,00 z .
Mieszka5cy, w a(ciciele nieruchomo(ci po o+onych przy
w/w ulicach mog wyst piA o wydanie warunków
przy czenia do kanalizacji. Odpowiedni wniosek mo+na
pobraA na stronie www.bip.opatowek.pl (zak adka:
wnioski do pobrania -> gospodarka komunalna
i mieszkaniowa -> wniosek o przy czenie do sieci
wodoci gowej i kanalizacyjnej). Wype niony wniosek
wraz z za cznikami nale+y z o+yA w urz dzie gminy
w Opatówku (sekretariat - pok. nr 13). Po otrzymaniu
warunków przy cza b dzie mo+na przyst piA do
w czenia nieruchomo(ci do sieci kanalizacji sanitarnej.
Bli+sze informacje mo+na uzyskaA pod nr telefonu
(62) 76-18-080 (wew. 21, 59) lub osobi(cie w pokoju
nr 1 urz du.
Kanalizacja w Sza9e
Do ko5ca I kwarta u 2013 r. Gmina Opatówek zamierza
zako5czyA procedury administracyjne i formalne zwi zane z przygotowaniem realizacji inwestycji kanalizacji
w Sza e i uzyskaA pozwolenie na budow . Przygotowanie kompletu dokumentów jest niezb dne, aby gmina
mog a ubiegaA si o dofinansowanie z Programu PROW
na lata 2007-2013 Dzia anie: Podstawowe Us ugi dla
Gospodarki i Ludno(ci Wiejskiej. Wykonawc projektu
jest Zak ad Projektowo-Us ugowy In+ynierii Hrodowiska
PRIMEKO z Kalisza na kwot 49 200 z .
G ówny, pierwszy etap tej wieloletniej inwestycji obejmowaA b dzie ulic Kalisk - powstanie tam kanalizacja
sanitarna, kolektory, przepompownie, ale tak+e kanalizacja deszczowa. J czna d ugo(A kanalizacji
grawitacyjnej i t ocznej wynosi ok. 7 300 mb. Kanalizacja
wzd u+ ul. Kaliskiej b dzie podstaw do kolejnych
etapów: budowy rozga zie5 do innych ulic i przy czy
do poszczególnych posesji.
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Planowana rozbudowa oczyszczalni :cieków
Po analizie zapotrzebowania na odbiór (cieków oraz
stanu technicznego i technologicznego, zapad a decyzja
o konieczno(ci rozbudowy istniej cej oczyszczalni
(cieków. Gmina Opatówek zleci a przygotowanie
projektu jej rozbudowy oraz wyst pi a do Pa5stwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Regionalnego
Dyrektora Ochrony Hrodowiska o wydanie opinii do
decyzji o (rodowiskowych uwarunkowaniach. J czny
szacunkowy koszt to ok. 7,2 mln z otych. Rozpocz cie
rozbudowy oczyszczalni uzale+nione jest od pozyskania
na to zadanie (rodków zewn trznych.
Budowa nowoczesnego przedszkola w Opatówku
W bie+ cym roku za kwot 38 130 z wykonana zostanie
dokumentacja projektowa dla przedsi wzi cia "Budowa
przedszkola publicznego w miejscowo(ci Opatówek".
Dokumentacje sporz dzi Przedsi biorstwo ProjektowoWykonawcze z Wiktorowa (powiat wielu5ski). Za o+enia
projektowe dla budowy przedszkola to m.in.:
2
- powierzchnia u+ytkowa obiektu oko o 1 300 m ,
2 kondygnacje
- 8 oddzia ów - 8 sal dla 25 dzieci wraz z sanitariatami
oraz magazynem sprz tu
- kuchnia do przygotowywania posi ków w pe nym
zakresie oraz sto ówka
- zaplecze administracyjno-socjalne wraz z sanitariatami i pomieszczeniami technicznymi
- instalacje: elektryczna, odgromowa, wodoci gowa,
hydrantów p.po+., kanalizacyjna, wentylacji mechanicznej, domofonowa, komputerowa, telefoniczna,
TV, gazowa, alarmowa i monitoringu
- przy cza: elektryczne, wodoci gowe, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej, gazu, przy cze c.o.
- zagospodarowanie terenu z drogami wewn trznymi,
chodnikami, doj(ciami i dojazdami, miejscami postojowymi, placem zabaw, obiektami ma ej architektury,
zieleni, ogrodzeniem, o(wietleniem
- aran+acja wn trz wszystkich pomieszcze5 wraz
z wyposa+eniem.
Planowany termin wykonania dokumentacji przewidziano na IV kwarta bie+ cego roku, a rozpocz cie
inwestycji w 2014 roku.
Wielkie zakupy dla stra y po arnej
Sprz t o warto(ci ponad 13 milionów z otych trafi
5 stycznia do Ochotniczych Stra+y Po+arnych w Wielkopolsce. Podczas uroczystego wr czenia kluczyków
i przekazania sprz tu by a obecna tak+e delegacja
z OSP w T okini Wielkiej, która otrzyma a lekki
samochód ratowniczo-ga(niczy na podwoziu Forda
Transita. Przypomnijmy, +e równie+ OSP w Opatówku
otrzyma a samochód typu (redniego - jednostk
ratowniczo-ga(nicz z nap dem na 4 ko a na podwoziu
Mana. Zakupiony sprz t b dzie wykorzystywany do
ograniczania skutków negatywnego wp ywu cz owieka
na (rodowisko naturalne, a tak+e w ramach przeciwdzia ania i usuwania nast pstw kl sk, katastrof i innych
wypadków oraz zdarze5 zwi zanych ze zjawiskami
przyrodniczymi.
Inwestycja to efekt wspó pracy Oddzia u Wojewódzkiego
Zwi zku OSP RP Województwa Wielkopolskiego,
Samorz du Województwa Wielkopolskiego, Krajowego
Systemu Ratowniczo-Ga(niczego, Ministerstwa Spraw
Wewn trznych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
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Hrodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Ogólny
koszt tych zakupów to kwota ok. 800 tys. z otych, przy
czym z bud+etu gminy Opatówek przekazano 335 tys.,
czyli 50% na samochód dla Opatówka i 40 tys. z otych,
czyli 25% na samochód dla T okini Wielkiej. Pozosta e
(rodki niezb dne do realizacji zakupu przekaza Zarz d
Wojewódzki OSP oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony
Hrodowiska w Poznaniu.

Zakup nowych samochodów to efekt wspólnej woli
i zabiegów w adz gminy Opatówek, druhów stra+aków
z Opatówka i T okini Wielkiej na czele z ich prezesami
i naczelnikami: prezesem OSP w Opatówku dh Krzysztofem Karolewskim, naczelnikiem dh Mariuszem
Ma oburskim oraz prezesem OSP w T okini Wielkiej
dh Stanis awem Baranem i naczelnikiem dh Andrzejem
Wolfem. Nowe samochody zast pi dotychczasowe,
wyeksploatowane pojazdy.
INWESTYCJE W DROGOWNICTWIE - remonty i przebudowy dróg na terenie gminy Opatówek
Bie 1ce utrzymanie dróg
25 stycznia odby si przetarg na "wykonanie robót
budowlanych, us ug i dostaw w zakresie napraw
i konserwacji dróg gminnych na terenie gminy Opatówek
w 2013 roku". Spo(ród czterech z o+onych ofert, komisja
wybra a ofert firmy DROMAX - Us ugi DrogowoBudowlane z Che mc na kwot 140 589 z otych.
W bud+ecie gminy, oprócz inwestycji drogowych uj tych
w wydatkach maj tkowych, zarezerwowano kwot
390 000 z na budow
dróg tzw. "schetynówek"
w ramach Narodowego Programu Przebudowy dróg
lokalnych - Etap II - Bezpiecze5stwo - Dost pno(A Rozwój, wspólnie z Powiatem Kaliskim i Gmin
Godziesze.
Budowa drogi powiatowej Opatówek - Godziesze Brzeziny
W kwietniu tego roku ruszy zadanie inwestycyjne pn.
"Przebudowa drogi powiatowej nr 4628P Opatówek Brzeziny i drogi powiatowej nr 4631P na odcinku
Godziesze Wielkie - Zaj czki Bankowe". D ugo(A
przebudowywanego odcinka wyniesie prawie 22 km,
a planowany koszt to kwota blisko 6 mln z . Projekt
otrzyma dofinansowanie z Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych. Dzi ki tej inwestycji
powstanie logiczny ci g komunikacyjny oraz po czenie
drogi wojewódzkiej nr 449 z drog krajow nr 12.
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Po ow kosztów inwestycji pokryje rz dowy program.
Druga po owa zostanie podzielona mi dzy powiat
kaliski, a trzy gminy: Opatówek, Brzeziny i Godziesze
Wielkie. Powiat pokryje 60% kosztów z po owy warto(ci
inwestycji, a gminy razem 40% tych kosztów. Na terenie
gminy Opatówek wyremontowany zostanie odcinek
o d . ok. 6,4 km na czn kwot blisko 1,8 mln z .
***************************************

NOWE ZASADY ODBIORU ODPADÓW
Od 1 lipca 2013r gmina Opatówek przejmuje wszystkie
obowi zki zwi zane z odbiorem odpadów komunalnych
z nieruchomo(ci zamieszka ych.
W celu naliczenia op aty w a(ciciel nieruchomo(ci
zamieszka ej, do 31 marca 2013 r. sk ada deklaracj do
Urz du Gminy (któr
mo+na pobraA ze strony
internetowej gminy b dI w urz dzie gminy).
W przypadku powstania jakiejkolwiek zmiany (np. ilo(ci
osób zamieszka ych, zmiany stawki itp.) w a(ciciel jest
zobowi zany z o+yA now deklaracj w ci gu 14 dni od
daty zaistnienia zmiany. W sytuacji, gdy dana nieruchomo(A obejmuje budynki wielolokalowe, obowi zki
w a(ciciela przejmuje zarz d.
Na terenie gminy Opatówek obowi zuje metoda
naliczania op at za odpady zale+na od liczby osób
zamieszkuj cych nieruchomo(A. Op ata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby
mieszka5ców zamieszkuj cych dan
nieruchomo(A
i stawki op aty przyj tej uchwa Rady Gminy Opatówek.
Rada Gminy Opatówek uchwali9a nast@puj1ce
stawki:
- 11,00 z9 miesi cznie od mieszka5ca przy zbieraniu
i odbieraniu odpadów w podziale na frakcj such
i frakcj mokr .
- 7,00 z9 miesi cznie od mieszka5ca je+eli odpady
komunalne s zbierane i odbierane w sposób
selektywny
- 5,50 z9 miesi cznie od mieszka5ca je+eli odpady
komunalne s zbierane i odbierane w sposób
selektywny oraz dodatkowo z o+y deklaracj
o kompostowaniu odpadów zielonych i ulegaj cych
biodegradacji.
Segregacja odpadów w gospodarstwie domowym
w naszym systemie, to wydzielenie do oddzielnych
pojemników/worków, podstawowych grup odpadów:
- papier
- tworzywa sztuczne i metal
- szk o
Prosimy o przestrzeganie przedstawionych poni ej
zasad segregacji:
1. Papier to:
- opakowania z papieru lub tektury
- gazety i czasopisma
- katalogi, prospekty, foldery
- papier szkolny i biurowy
- ksi +ki i zeszyty
- torebki papierowe
- papier pakowy
Zabrania si wrzucania do papieru:
- papier powlekany foli i kalk
- kartony po mleku i napojach
- pieluchy jednorazowe i podpaski
- pampersy i podk adki
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-

worki po nawozach, cemencie i innych materia ach
budowlanych
- tapety
- inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne)
Pouczenie: Przed wrzuceniem papieru wskazane jest
usun A z niego wi ksze cz (ci metalowe i plastikowe.
2. Tworzywa sztuczne i metale to:
- butelki po napojach
- opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach
(np. szamponach, proszkach, p ynach do mycia
naczy5 itp.)
- opakowania po produktach spo+ywczych
- plastikowe zakr tki
- plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie
- plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach
- styropian
- puszki po napojach, sokach
- puszki z blachy stalowej po +ywno(ci (konserwy)
- z om +elazny i metale kolorowe
- metalowe kapsle z butelek, zakr tki s oików i innych
pojemników
- folia aluminiowa
- kartoniki po mleku i napojach - wielomateria owe
odpady opakowaniowe
Zabrania si wrzucania do tworzyw sztucznych i metali:
- strzykawki, wenflony i inne artyku y medyczne
- odpady budowlane i rozbiórkowe
- nie opró+nione opakowania po lekach i farbach,
lakierach i olejach
- zu+yte baterie i akumulatory
- zu+yty sprz t elektryczny i elektroniczny
- inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne)
Pouczenie: wrzucaA czyste opakowania opró+nione
z produktu, zaleca si zgnie(A je przed wrzuceniem do
worka.
3. Szk9o opakowaniowe to:
- butelki i s oiki szklane po napojach i +ywno(ci
- butelki po napojach alkoholowych
- szklane opakowania po kosmetykach
Zabrania si wrzucania do szk a:
- szk o sto owe - +aroodporne
- ceramika, doniczki
- znicze z zawarto(ci wosku
- +arówki i (wietlówki
- szk o kryszta owe
- reflektory
- nie opró+nione opakowania po lekach, olejach,
rozpuszczalnikach
- termometry i strzykawki
- monitory i lampy telewizyjne
- szyby okienne i zbrojone
- szyby samochodowe
- lustra i witra+e
- fajans i porcelana
- inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne)
Pouczenie: wrzucaA czyste opakowania opró+nione
z produktu, bez zakr tek, staraA si nie t uc szk a.
4. Odpady "zielone" to:
- ga zie drzew i krzewów
- li(cie, kwiaty i skoszona trawa
- trociny i kora drzew
- owoce, warzywa itp.
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Zabrania si wrzucania do odpadów "zielonych" - ro(linnych:
- ko(ci zwierz t
- mi so i padlina zwierz t
- olej jadalny
- drewno impregnowane
- p yty wiórowe i MDF
- leki
- odchody zwierz t
- popió z w gla kamiennego
Op at za gospodarowanie odpadami komunalnymi
uiszcza si na konto bankowe gminy lub w kasie urz du,
raz na kwarta , w terminach:
- do dnia 31 sierpnia za III kwarta ka+dego roku
- do dnia 30 listopada za IV kwarta ka+dego roku
- do dnia 28 lutego za I kwarta ka+dego roku
- do dnia 31 maja za II kwarta ka+dego roku
Odbieranie nast puj cych rodzajów odpadów komunalnych b dzie prowadzone bezpo(rednio od w a(cicieli
nieruchomo(ci:
a) odpadów "suchych"
b) odpadów "mokrych"
c) odpadów selektywnie zebranych:
- papieru
- metali, tworzyw sztucznych i opakowa5 wielomateria owych
- szk a
Ustala si nast puj c cz stotliwo(A odbioru odpadów
komunalnych z terenu nieruchomo(ci:
a) zabudowa jednorodzinna
- frakcja mokra co najmniej dwa razy w miesi cu
lub co najmniej raz w miesi cu w przypadku
posiadania kompostownika
- frakcja sucha co najmniej raz w miesi cu
- odpady selektywnie zebrane raz w miesi cu
b) zabudowa wielorodzinna
- frakcja mokra co najmniej jeden raz na tydzie5
- frakcja sucha co najmniej raz w miesi cu
- odpady selektywnie zebrane raz w miesi cu
c) zabudowa zagrodowa i pozosta e
- frakcja mokra co najmniej raz w miesi cu
- frakcja sucha co najmniej raz w miesi cu
- odpady selektywnie zebrane raz w miesi cu
zgodnie z ich definicj zawart w Regulaminie utrzymania porz dku i czysto(ci na terenie gminy Opatówek.
Odpady wielkogabarytowe - wystawione przez mieszka5ców nieruchomo(ci jednorodzinnej, zagrodowej
i wielorodzinnej odbierane b d sprzed nieruchomo(ci
zamieszka ej i z której, ponoszona jest op ata za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, raz w roku wg
wcze(niej podanego harmonogramu podanego do
publicznej wiadomo(ci.
Odpady niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych, zu+yte baterie i akumulatory, sprz t elektryczny
i elektroniczny, chemikalia b d zbierane w sposób
zorganizowany wg harmonogramu ich odbierania,
podanego z wyprzedzeniem do publicznej wiadomo(ci.
Odbiór odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach, workach oraz odpadów wielkogabarytowych
b dzie si odbywa z nieruchomo(ci je+eli pojemniki,
worki odpady s ustawione przy granicy nieruchomo(ci
z ulic /drog publiczn i pracownicy podmiotu odbie-
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raj cego odpady maj do nich dost p. Je(li nieruchomo(A jest zamkni ta, pojemniki z odpadami, worki
i nale+y wystawiaA na chodnik lub ulic /drog publiczn
przed wej(ciem na teren nieruchomo(ci. Pojemniki,
worki i odpady wielkogabarytowe winny byA wystawione
w/w miejscach do godziny 7:00.
W sytuacji braku mo+liwo(ci dojazdu do nieruchomo(ci,
w szczególno(ci w okresie zimowych podczas nieprzejezdno(ci dróg, odpady mog zostaA nieodebrane
w wyznaczonym terminie wówczas zostan one odebrane w kolejnym terminie wynikaj cym z harmonogramu
odbioru.
***************************************

REALIZACJA PROJEKTÓW UNIJNYCH

"Ucz@ si@ i bawi@ 2012"
W ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego: IX
Rozwój wykszta cenia i kompetencji w regionach gmina
realizuje projekt pn. "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 - 220 dzieci).
Celem g ównym projektu jest wsparcie indywidualnego
rozwoju uczniów klas I-III, dostosowanie do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich
mo+liwo(ci psychofizycznych, zapewnienie ka+demu
dziecku obj temu wsparciem oferty edukacyjno - wychowawczo - profilaktycznej zgodnej z jego indywidualnymi
potrzebami i mo+liwo(ciami edukacyjnymi i rozwojowymi,
stworzenie warunków umo+liwiaj cych i wspomagaj cych indywidualn prac z uczniem, zminimalizowanie
specyficznych trudno(ci w uczeniu si u 50% uczniów
klas I-III szkó podstawowych.
Efektem osi gni tym poprzez realizacj projektu jest
doposa+enie szkó w pomoce dydaktyczne, organizacja
zaj A dodatkowych wspieraj cych indywidualizacj
procesu dydaktycznego na podstawie opracowanych
programów. Pomoc ta obejmuje zaj cia dla dzieci
z trudno(ciami w czytaniu i pisaniu, z trudno(ciami
w zdobywaniu umiej tno(ci matematycznych, zaj cia
logopedyczne, gimnastyk korekcyjn , zaj cia rozwijaj ce zainteresowania przyrodnicze, matematyczne,
przyrodniczo-matematyczne.
Ca o(A zadania realizowanego w ramach tego programu
jest finansowana z funduszy unijnych w kwocie oko o
190 tys. z .

Odnowienie zabytkowego muru ogrodzeniowego
przy "Domku gotyckim" przy ulicy Ko:cielnej
w Opatówku - etap II
Celem projektu, którego pierwszy etap zosta ju+
zako5czony, jest pe na konserwacja techniczna
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i estetyczna muru ogrodzeniowego przy tzw. "Domku
gotyckim" na ulicy Ko(cielnej w Opatówku.
W ramach inwestycji przewidziano:
- napraw lica muru ceglanego na 17 prz s ach od
strony skweru
- spoinowanie i impregnacja muru od strony skweru
- skucie i wykonanie nowego tynku na 17 prz s ach
od strony ulicy
- malowanie tynków farbami silikatowymi
Kwota projektu - 60 158,94 z , kwota dofinansowania 39 127,00 z .

Powstanie :cie ki edukacyjno - ekologicznej w zabytkowym parku w Opatówku
W ramach zadania utworzona zostanie (cie+ka
edukacyjno - ekologiczna upowszechniaj ca wiedz
ekologiczn oraz stanowi ca ciekaw form edukacji
przyrodniczej w terenie. Hcie+ka tworzyA b dzie p tl
ukazuj c zwiedzaj cym bogaty zespó elementów
i procesów tworz cych nasze (rodowisko. ZnajdowaA
si tam b d
wykonane ju+ tablice informacyjne
prezentuj ce:
- bogactwo fauny i flory z informacj o gatunkach
zwierz t i pomnikach przyrody
- regulamin korzystania ze (cie+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 (mieci
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 w(ród m odzie+y
szkolnej i przedszkolnej aktywnych postaw obywatelskich
oraz zainteresowanie ich otaczaj cym (rodowiskiem
i ochron przyrody, poprzez zorganizowanie lekcji
w terenie na (cie+ce edukacyjnej. Koszt wykonania
tablic wyniós 23 992,50 z , z tego (rodki w asne gminy:
4 001,50 z , kwota dofinansowania z WFOHiGW
w Poznaniu: 19 991,00 z .

Projekt "DaD Szans@ M9odym"
Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk
w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego
www.efs.gov.pl
Program Operacyjny Kapita Ludzki
Priorytet VII. Promocja integracji spo ecznej
Dzia anie 7.1. Rozwój i upowszechnienie
aktywnej integracji
Poddzia anie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji przez o(rodki pomocy spo ecznej
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Gminny O:rodek Pomocy Spo9ecznej w Opatówku
realizuje projekt pn. "DaD Szans@ M9odym"
na który pozyska (rodki z Europejskiego Funduszu
Spo ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita
Ludzki.
Termin realizacji projektu 01.01.2013 r. - 31.12.2013 r.
***************************************

WIZYTA PREZYDENTA RP
8 lutego, w pi tek go(ci w Kaliszu i w powiecie
kaliskim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronis aw
Komorowski. W Kaliszu odwiedzi bazylik Hw. Józefa,
w której odbywa y si uroczysto(ci zwi zane z obchodami Dnia S u+by Wi ziennej. Nast pnie Prezydent RP
uczestniczy w uroczysto(ci wr czania resortowych
odznacze5 i nominacji oficerskich w wi ziennictwie,
która mia a miejsce w auli im. Jerzego Rubi5skiego
Wydzia u Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Kaliszu, gdzie odby y si g ówne
obchody Hwi ta S u+by Wi ziennej.

W godzinach popo udniowych, Prezydent RP
Bronis aw Komorowski, wraz z parlamentarzystami
i samorz dowcami z Wielkopolski, uda si do pa acu
T okinia w T okini Ko(cielnej, w gminie Opatówek, gdzie
odby o si Wielkopolskie Forum Samorz dowe. Zgodnie
z zaproszeniem organizatorów, na spotkaniu obecni byli
przedstawiciele w adz wojewódzkich z Marsza kiem
Markiem WoIniakiem i radn Barbar Nowak, powiatowych ze Starost Krzysztofem Nosalem i Wiceprzewodnicz c Rady Powiatu Alicj Juczak, a tak+e Wójt
Gminy Opatówek Sebastian Ward cki i cz onek Zarz du
Powiatu, Sekretarz Gminy Opatówek Krzysztof Dziedzic.
Marsza ek Województwa Wielkopolskiego Marek
WoIniak otwieraj c spotkanie, przedstawi g ówne
za o+enia strategii rozwoju województwa wielkopolskiego, szczególnie podkre(laj c znaczenie innowacyjno(ci oraz zagro+enia dla Wielkopolski.
Prezydent RP w trakcie swojego przemówienia
dostrzeg i pozytywnie oceni rozwój województwa w skali
kraju, szczególnie w zakresie stopnia zurbanizowania,
rozwoju gospodarstw rolnych oraz szeroko rozumianej
przedsi biorczo(ci. W kilku s owach Prezydent poinformowa o nowej perspektywie unijnej i nowym wsparciu
finansowym dla Polski.
Po oficjalnych, oko o 30 minutowych wyst pieniach, odby o si nieoficjalne, ok. pó godzinne spotkanie
parlamentarzystów, samorz dowców i zaproszonych
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go(ci z prezydentem, które by o okazj
rozmowy oraz pami tkowego zdj cia.

do krótkiej

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

ROLNICZY PROTEST
W pi tek, 8 lutego br., w nawi zaniu do wydarze5 w województwie zachodniopomorskim oraz zbli+aj cej si rocznicy wydarze5 w Marchwaczu i Cieni
Drugiej, ponownie odby si protest rolników z powiatu
kaliskiego. Kaliscy rolnicy mieli ze sob petycj z najwa+niejszymi za o+eniami protestu:
- wyra+amy sprzeciw wobec wyd u+enia wieku emerytalnego
- jeste(my przeciwni wprowadzeniu podatku dochodowego w rodzinnych gospodarstwach rolnych
- wyra+amy sprzeciw wobec gwa townego spadku cen
na produkty rolne i rosn ce ceny na (rodki do
produkcji (wysokie ceny paliw, nawozów, (rodków
ochrony ro(lin, materia u siewnego)
- + damy czystego i przejrzystego sposobu sprzeda+y
lub wydzier+awienia gruntów z zasobów Skarbu
Pa5stwa (np. grunty po by ej SKR w Marchwaczu)

Oko o pi Adziesi ciu rolników przyjecha o traktorami
z Marchwacza do Opatówka, pod miejscowy urz d
gminy i z powrotem do Marchwacza. W imieniu w adz
gminy Opatówek, spotka si z rolnikami i petycj przyj
Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic, natomiast gmin
Szczytniki reprezentowa wicewójt Dariusz Wawrzyniak.
Petycja przekazana zostanie na r ce Prezydenta RP,
Premiera, parlamentarzystów Ziemi Kaliskiej, Wojewody
Wielkopolskiego, Marsza ka Wielkopolski oraz w adz
powiatu kaliskiego.
"Protestujemy w ge&cie solidarno&ci z rolnikami z woj.
zachodniopomorskiego, którzy od ponad pó4 roku
organizuj5 protesty przeciw wyprzeda6y polskiej ziemi.
Dzi& wa65 si7 losy bud6etu unijnego. Polskim rolnikom
obiecywano wyrównania dop4at obszarowych, a ju6
wiadomo, 6e w nowej perspektywie unijnej nic takiego
nie nast5pi" - mówi podczas protestu Mieczys aw
Juczak, przewodnicz cy Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kaliszu. Przejazd drog
krajow nr 12 pilotowa a policja, rolnicy jechali oko o
15 km na godzin , a traktory oznaczone by y flagami.
***************************************

WIADOMO9CI KULTURALNE
Gminna wieczerza wigilijna
15 grudnia, w (wi tecznie udekorowanej sali
Gminnego O(rodka Kultury w Opatówku, spotkali si
uczestnicy tradycyjnej Gminnej Wieczerzy Wigilijnej,
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która odby a si
pod patronatem Wójta Gminy
Opatówek. Go(cie zasiedli przy suto zastawionych,
pi knie przybranych sto ach, a w(ród obecnych by y
w adze samorz dowe gminy Opatówek na czele
z Wójtem i Przewodnicz cym Rady Gminy, Sekretarzem
Gminy oraz zaproszeni go(cie, m.in. pose na sejm RP
Leszek Aleksandrzak, Przewodnicz cy Rady Powiatu
Kaliskiego Mieczys aw Juczak, radni gminy Opatówek,
dyrektorzy szkó i przedszkola z terenu gminy.

Sobotni wieczór rozpocz
si
wyst pem
uczniów z Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów
w Opatówku, którzy pod kierunkiem pa5: Izabeli Bugajnej
i Anny Nowackiej przygotowali przedstawienie jase kowe.
Wspólne dzielenie si op atkiem - nieod cznie zwi zane
z chrze(cija5sk tradycj bo+onarodzeniowych (wi t zapocz tkowa ks. pra at W adys aw Czamara - proboszcz miejscowej parafii, sk adaj c przy tym +yczenia
(wi teczne obecnym na wieczerzy, ich rodzinom
i wszystkim mieszka5com gminy. Serdeczne +yczenia
pomy(lno(ci na (wi ta i nadchodz cy Nowy Rok z o+y
tak+e Wójt Gminy Opatówek oraz zaproszeni go(cie.

Na sto ach, przy których zasiedli biesiadnicy,
królowa y polskie potrawy wigilijne przygotowane przez
panie z Gminnego O(rodka Kultury oraz Biblioteki
w Opatówku przy wsparciu Ko a Gospody5 Wiejskich.
By oczywi(cie karp pod ró+nymi postaciami, (ledI
w (mietanie, czerwony barszcz z pasztecikami i uszkami,
kapusta z fasolk , makie ki, a do kawy podano wielki
wybór ciast typowych dla Hwi t Bo+ego Narodzenia.
Potrawy wygl da y smakowicie i szybko znika y z pó misków i talerzy biesiadników, co cieszy o gospodarzy
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i by o widocznym uznaniem dla kunsztu kulinarnego
i podzi kowaniem dla pa5 przygotowuj cych kolacj .
Wspólne biesiadowanie, rozmowy, sk adanie +ycze5,
wspominanie oraz (piewanie kol d trwa o do póInego
wieczora.
Organizatorzy dzi kuj
ni+ej wymienionym
sponsorom, którzy jak zwykle nie zawiedli wspomagaj c
rzeczowo t imprez . Dzi kujemy:
- pp. Ewie i Henrykowi Suchorzewskim z Kalisza
- pp. Jolancie i Arturowi Matysiakom z Opatówka
- pp. Jadwidze i Henrykowi Menclom z Opatówka
- pp. Janinie i Mieczys awowi Wangom z N dzerzewa
- pp. Marii i Ryszardowi Prusom z Cieni Pierwszej
Wspólne kol@dowanie

Niedzielny wieczór w Gminnym O(rodku Kultury
w Opatówku zgromadzi wielu mieszka5ców i zaproszonych go(ci na wspólnym kol dowaniu. Organizatorzy: Gminny O(rodek Kultury oraz Parafialny Oddzia
Akcji Katolickiej w Opatówku, widz c potrzeb wspólnego kol dowania, tak jak w latach poprzednich,
zaprosili na wspólne (piewanie kol d. A zacz o si
w 2005 roku od pie(ni patriotycznych i wojskowych, by y
te+ pie(ni biesiadne - i tak w niedziel tradycji sta o si
zado(A - odby o si pi tnaste ju+ spontaniczne spotkanie, by po prostu pokol dowaA. A +e "muzyka agodzi
obyczaje", a "kol dy za( to szczególne bogactwo"
organizatorzy zaprosili wszystkich do (piewu, wyra+aj c
nadziej , +e b dzie to pogodny wieczór. By si nikomu
nie zabrak o na stolikach znalaz si s odki pocz stunek.
Przyby ych na wspólne kol dowanie powita
Krzysztof Dziedzic przypominaj c, +e Jan Pawe II
podczas spotkania z rodakami w Watykanie 23 grudnia
1996 roku mówi o kol dach: "Kol dy - nie tylko nale+
do naszej historii, lecz poniek d tworz nasz histori
narodow i chrze(cija5sk . Jest ich wiele, ogromne
bogactwo. Od najdawniejszych staropolskich do tych
wspó czesnych, od liturgicznych do pastora ek, jak
choAby ta, tak zwana góralska, której tak bardzo lubimy
s uchaA: Oj Malu&ki, Malu&ki. Trzeba a+eby(my tego
bogactwa nie zagubili". W programie tego szczególnego
wieczoru by tak+e pokaz zdj A i humorków ze wspólnych (piewów, majówek, zlotów motocyklistów, pielgrzymki do Pragi i innych dotychczasowych wspólnych
imprez - wszystko to skomentowa na weso o Krzysztof
Dziedzic. By y tak+e +yczenia noworoczne od Sebastiana
Ward ckiego - prezesa honorowego Akcji Katolickiej
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przekazane wszystkim w imieniu swoim, Krzysztofa
Dziedzica i Paw a B kowskiego.
Organizatorzy dzi kuj serdecznie uczestnikom
spotkania za przybycie, wspólny (piew oraz pomoc
w zorganizowaniu tego weso ego wieczoru. W szczególno(ci podzi kowania skierowano do:
- dyrektora Mieczys awy Jasku y i pracowników GOK
za przygotowanie sali, stolików i dekoracji
- p. Janusza Pogorzelca za nag o(nienie sali
- panów: Zbigniewa B aszczyka, Henryka Karskiego,
Darka Zieli5skiego Artura Witczaka za akompaniament na ró+nych instrumentach
- ks. Rafa a Kowalskiego za sprawne i pe ne humoru
prowadzenie wieczoru
- odwa+nych wykonawców: dzieci, m odzie+y, chóru
parafialnego, zespo u dzia aj cego przy GOK za
dwie nowe pastora ki na weso o.
S odki pocz stunek ufundowali i nad ca o(ci czuwali Krzysztof Dziedzic, Pawe B kowski i Sebastian
Ward cki.
Obchody 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego w Rajsku
W niedziel , 3 lutego br. w Rajsku, odby y si
uroczysto(ci upami tniaj ce 150 rocznic wybuchu
Powstania Styczniowego. Uroczysto(ci te by y kontynuacj realizowanego projektu "Powstanie Styczniowe
w histori Rajska wpisane" zg oszonego do konkursu
i nagrodzonego przez Urz d Marsza kowski w Poznaniu.
Obchody rozpocz to msz (wi t celebrowan
przez proboszcza miejscowej parafii, ks. kanonika
Grzegorza Kamzola. W uroczysto(ciach wzi li udzia
oraz z o+yli kwiaty na grobach uczestników powstania:
senator RP Witold Sitarz, radna Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego Barbara Nowak, Przewodnicz cy Rady
Powiatu Kaliskiego Mieczys aw Juczak, cz onek Zarz du
Powiatu Kaliskiego, Sekretarz Gminy Opatówek
Krzysztof Dziedzic, Wiceprzewodnicz ca Rady Powiatu
Kaliskiego Alicja Juczak, Wójt Gminy Opatówek
Sebastian Ward cki, Przewodnicz cy Rady Gminy
Opatówek Pawe B kowski, radny Rady Gminy Dariusz
Ja(kiewicz, dyrektor Zespo u Szkó w Rajsku Honorata
Wolniaczyk, a tak+e licznie przybyli do ko(cio a
mieszka5cy, dzieci i m odzie+.

Po mszy odby a si akademia, na której m odzie+
szkolna z Rajska, pod opiek p. Barbary Nowak i ks.
wikariusza Paw a Nasiadka, przedstawi a okoliczno(ciowy program s owno-muzyczny oraz - poprzez prezentacj multimedialn - przypomnia a histori zrywu patriotycznego Polaków, jakim by o Powstanie Styczniowe
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w 1863 roku. Po akademii, uczestnicy uroczysto(ci
przeszli na miejscowy cmentarz parafialny, gdzie na
grobach poleg ych powsta5ców - Stanis awa Kurzelewskiego i Mariana Wo owskiego z o+one zosta y wi zanki
kwiatów.
Przypomnijmy, +e Powstanie Styczniowe by o
zrywem narodowo(ciowym przeciwko Imperium Rosyjskiemu - jednemu z trzech zaborców Polski. Przyczyn
by nasilaj cy si rosyjski ucisk narodowy na Polaków,
a og oszony przymusowy pobór do wojska rosyjskiego
ludno(ci polskiej przy(pieszy o decyzj o powstaniu, co
Tymczasowy Rz d Narodowy og osi w manife(cie
z dnia 22 stycznia 1863 roku. Powsta5cy, mimo
niewystarczaj cego uzbrojenia i braków kadrowych,
atakowali rosyjskie placówki praktycznie na terenie
ca ego Królestwa Polskiego. W adze zrywu wzywa y do
udzia u w nim równie+ "braci Litwinów i Rusinów", co
spowodowa o rozszerzenie obszaru walk na wschód.
podczas powstania mia o miejsce ponad tysi c starA,
a w si ach polskich uczestniczy o w sumie ok. 200 tys.
osób. Pomimo pewnych sukcesów,. powstanie zako5czy o si kl sk jesieni 1864 r. W walkach zgin o
kilkadziesi t tysi cy powsta5ców, blisko 1 tysi c stracono, a ok. 38 tys. w adze carskie skaza y na katorg
lub zes anie na Syberi .
Wieczornica z okazji 150 rocznicy Powstania Styczniowego
W poniedzia kowy wieczór 11 lutego, mury
Muzeum Historii Przemys u w Opatówku zgromadzi y
ludzi pragn cych oddaA cze(A polskim bohaterom z XIX
wieku, dzi ki którym +yjemy dzi( w wolnym kraju.
Gospodarzami Wieczornicy byli dyrektorzy: Gimnazjum
im. Agatona i Stefana Gillerów - p. Jolanta Pokojowa,
Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów p. Jadwiga Milu(ka-Stasiak oraz Muzeum Historii
Przemys u - p. Jerzy Marciniak.

Na scenie sali fortepianowej wyst pili gimnazjali(ci ze Szkolnego Klubu Europejskiego "Opatus",
którzy przybli+yli trudn histori powstania, tragiczne
dzieje narodu, odczytali te+ Apel pami ci, oddaj c ho d
poleg ym +o nierzom i cywilom, zes a5com syberyjskim,
rodzinom dotkni tym tragedi , w adzom powstania wszystkim, którzy walczyli o woln Ojczyzn i cierpieli
dla niej na przestrzeni dziejów. Zebrani us yszeli równie+
hymn towarzysz cy powsta5com styczniowym w wykonaniu panów: Paw a Janiaka graj cego na tr bce oraz
Macieja Karolaka graj cego na werblach. W monta+u
s owno-muzycznym go(cinnie wyst pili uczniowie
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Gimnazjum w Brzezinach - zaprzyjaInieni ze szko
z Opatówka. Nad przygotowaniem m odzie+y czuwa y
nauczycielki: p. Bo+ena Banasiak oraz p. Anna
Nowacka, dzi ki którym m odzi ludzie z powag podeszli
do swojego zadania, wykazuj c si wielkim patriotyzmem, zrozumieniem tematu i dojrza o(ci .
Po wyst pie gimnazjalistów, zebrani mogli
obejrzeA prezentacj multimedialn przygotowan przez
p. Jadwig Milu(k -Stasiak. Dyrektor biblioteki przybli+y a zebranym mi dzy innymi fotografie przywódców
powstania, malarstwo Artura Grottgera zwi zane z tym
wydarzeniem, wspomnia a równie+ o szczególnych
miejscach w Opatówku, gdzie rozgrywa y si wa+ne dla
naszej Ma ej Ojczyzny wydarzenia. Postaci szczególnie
wyró+nion by Agaton Giller - opatowianin, cz onek
Rz du Narodowego z czasów powstania, obecnie
patron biblioteki oraz gimnazjum w Opatówku.
Go(ciem honorowym wieczoru by 102-letni
bydgoszczanin p. Józef Kochanowski - wnuk powsta5ca
styczniowego Konstantego Stokowskiego, spoczywaj cego na cmentarzu parafialnym w Opatówku. Pan Józef
Kochanowski przyby na spotkanie w towarzystwie
najbli+szej rodziny, a w jego imieniu g os zabra syn Jan,
który opowiedzia rodzinne historie, zaprezentowa
dokumenty zwi zane z jego pradziadkiem - powsta5cem
styczniowym.
Uroczysto(A u(wietnili swoj obecno(ci go(cie:
Przewodnicz cy Rady Powiatu Kaliskiego Mieczys aw
Juczak, Przewodnicz cy Rady Gminy Opatówek Pawe
B kowski, Wójt Gminy Opatówek Sebastian Ward cki,
cz onek Zarz du Powiatu, Sekretarz Gminy Opatówek
Krzysztof Dziedzic, radni powiatu kaliskiego oraz gminy
Opatówek, dyrektor Gimnazjum w Brzezinach Ma gorzata B aszczyk wraz z wicedyrektork
Agnieszk
Cecotk oraz opiekunk Klubu Europejskiego Alin
Kaliszan. Na widowni zasiad y równie+: Zofia Stefaniak
oraz Emilia Binduga z kaliskiego oddzia u Stowarzyszenia Rodzina Katy5ska. Opiek duchow nad spotkaniem sprawowa proboszcz parafii - ksi dz dziekan
W adys aw Czamara, który uczci pami A powsta5ców
krótk modlitw .
Lyczenia okoliczno(ciowe dla wnuka powsta5ca,
sk adaj c jednocze(nie ho d wszystkim powsta5com
styczniowym, z o+yli w imieniu w adz samorz dowych,
powiatu oraz gminy: p. Mieczys aw Juczak, p. Krzysztof
Dziedzic, p. Sebastian Ward cki oraz p. Pawe
B kowski. W zwi zku ze zbli+aj cymi si urodzinami
p. Jana Kochanowskiego sal
wype ni y wspólne
+yczenia i pie(5 "200 lat...". S owa gratulacji oraz
podzi kowa5 zosta y skierowane tak+e do organizatorów, opiekunów i m odzie+y za przygotowanie i wykonanie wzruszaj cego monta+u s owno-muzycznego.
Walentynkowy bal charytatywny w Che9mcach
W sobot 9 lutego 2013 r. w remizie Ochotniczej
Stra+y Po+arnej w Che mcach odby si Walentynkowy
bal charytatywny. Sala balowa zape ni a si
do
ostatniego miejsca. Go(ciom sobotni wieczór umila
zespó muzyczny BOXBAND. W czasie balu odby a si
zbiórka na rzecz rady rodziców Zespo u Szkó im. Jana
Paw a II w Che mcach. Zgromadzone fundusze zostan
przeznaczone na zakup pomocy naukowych, organizacj zabaw i uroczysto(ci kulturalnych dla uczniów
oraz pomoc materialn dla najbardziej potrzebuj cych
dzieci.
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Wszystkim rodzicom uczniów, osobom prywatnym, nauczycielom, w adzom Gminy Opatówek,
firmom, urz dom i instytucjom, które w jakikolwiek
sposób wspar y organizacj balu bardzo serdecznie
dzi kujemy. Szczególne s owa podzi kowania sk adamy
radzie rodziców w osobach pa5: Anety Tu acz i Moniki
Stachurskiej oraz pana Bogdana Tu acza. To na ich
barkach spoczywa g ówny ci +ar organizacji uroczysto(ci.

Dyrekcja szko y dzi kuje tak+e panu Damianowi
Pyrkowi i kierowanemu przez niego zespo owi muzycznemu za stworzenie wspania ej atmosfery, a panu
Jackowi Bzdyrkowi z Zak adu Mi snego "Angelika"
z Wolicy za przekazanie smacznych wyrobów, które
wzbogaci y menu.
Bajka "Pinokio" na DzieF Babci i Dziadka
Tradycj
Szko y Podstawowej im. Janusza
Kusoci5skiego w Opatówku jest wystawianie bajki
z okazji Dnia Babci i Dziadka. W minion niedziel , tj.
10 lutego br. w auli szko y, uczniowie klas m odszych
serdecznie ugo(cili swoje babcie i dziadków oraz licznie
przyby ych go(ci. Pierwszoklasi(ci recytowali wiersze
i (piewali piosenki. W roli solistki wyst pi a Karolina
Janiak z klasy Ia. Mali arty(ci ju+ po raz 12 przygotowali
bajk dla babA i dziadków, aby podzi kowaA im za
mi o(A, opiek i po(wi cenie. W tym jednym dniu w roku
role zostaj odwrócone: to w a(nie babcie i dziadkowie
s uchaj bajki, któr wnucz ta z wielkim zaanga+owaniem przedstawiaj na szkolnej scenie.

wego "ch opca z drewna" wcieli si po mistrzowsku
Bartosz Milczarek z klasy IIIc, za( jego ojca D+epetta
zagra a jego kole+anka z klasy, Karolina To oczko.
Dzi ki doskona ej charakteryzacji, m skie role równie
wspaniale zagra y tak+e inne dziewczynki, np. Majstrem
Wi(ni
i Knottem by a Maria Wolf z klasy IIa,
Ogniojadem i Dyrektorem Cyrku - Marzena Pogorzelec
z klasy IIIa, a Hwierszczem - Maria Kordas z klasy IIc.
W atmosfer bajki wprowadza y widzów dwie narratorki:
Monika Wolf z klasy IIIc i Martyna Wosiek z klasy IIIa.
Chwile grozy na scenie zapewni y nam Julia Juczak
z klasy IIIb (Kot) i Julia Góra z klasy IIa (Lis). Rol
pi knej Wró+ki, która zmieni a Pinokia w prawdziwego
ch opca, odegra a Gabriela Sobieraj z klasy IIIb. Nie
sposób wymieniA wszystkich ma ych artystów z imienia
i nazwiska, ale nale+y podkre(liA, +e stworzyli oni
niepowtarzalne przedstawienie pe ne zwrotów akcji,
bogate w taniec i (piew. Na scenie zaprezentowa y swe
umiej tno(ci wokalne i gry na skrzypcach dwie
uczennice z klasy IIc - Malwina Olszewska i Maja K pa.
Dzi ki wsparciu finansowemu rady rodziców
uda o si wyczarowaA cudowne stroje dla aktorów
i pi kn dekoracj , do której elementy malowane
stworzy kaliski artysta plastyk p. Pawe Skalski. Ca o(A
scenografii wykona a p. Magdalena Noskowska, przy
du+ej pomocy p. Joanny Litwin - nauczycielki plastyki.
Nad prawid owym nag o(nieniem czuwa tata jednej
z uczennic p. Dariusz Góra. Na zako5czenie przedstawienia dzieci us ysza y gromkie brawa i s owa uznania
z ust pani wicedyrektor Izabeli Dubanowicz, pani
Marleny Kiermas - Gruszki przewodnicz cej Komisji
O(wiaty, Kultury, Sportu i Zdrowia i p. Ewy KaImierczak
przewodnicz cej rady rodziców. Przes anie pedagogiczne bajki z uznaniem podkre(li ks. Pra at W adys aw
Czamara, który z rado(ci podziwia gr swoich ma ych
parafian. By to niezapomniany dzie5 dla uczniów naszej
szko y, ich babA, dziadków, rodziców i nauczycieli.
"Podkozio9ek"
12 lutego br. w remizie OSP w Micha owie
Drugim odby a si tradycyjna zabawa ostatkowa, zwana
te+ "podkozio kiem", lub "(ledzikiem". By o to jubileuszowe, dziesi te spotkanie, na którym mieszka5cy
Micha owa Pierwszego, Drugiego, Trzeciego i Czwartego oraz Cieni Folwark, wspólnie z zaproszonymi
go(Ami, kultywuj tradycj zabawy w ostatnie dni
karnawa u. Podczas imprezy, nie tylko raczono si
przysmakami przygotowanymi przez restauracj "Lazurowa", ale te+ wszyscy doskonale bawili si przy muzyce
oraz podczas wyst pu specjalnego kabaretu, a tak+e
brali udzia w konkursach. O pó nocy - jako znak ko5ca
karnawa u i symbol rozpoczynaj cego si postu podano (ledzie w (mietanie.
Honorowymi go(Ami "podkozio ka" byli: Przewodnicz cy Rady Powiatu Mieczys aw Juczak, Wójt
Gminy Sebastian Ward cki oraz radny Dariusz
Ja(kiewicz.
***************************************

W tym roku uczniowie klas II i III, ucz szczaj cy
na zaj cia ko a artystycznego, zaprezentowali bajk pt.:
"Pinokio" na motywach utworu Carlo Collodiego. Ca e
przedsi wzi cie przygotowa y opiekunki ko a - p. Magdalena Noskowska i p. Dorota Suchorska. W rol tytu o-
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WIADOMO9CI SPORTOWE
Turniej Pi9ki R@cznej
W sobot 12 stycznia br. w Opatówku rozegrany
zosta turniej pi ki r cznej "Handball Cup Opatówek
2013" o Puchar Wójta Gminy Opatówek Sebastiana
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Ward ckiego. Inicjatorem sportowej imprezy by
Zbigniew Muzalewski, nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w Opatówku. Organizatorami, a jednocze(nie sponsorami sobotniego turnieju
pierwszoligowych szczypiornistów, by Urz d Gminy
w Opatówku oraz Szko a Podstawowa im. Janusza
Kusoci5skiego w Opatówku. Uroczystego otwarcia
zmaga5 sportowych dokona Przewodnicz cy Rady
Gminy Pawe
B kowski oraz dyrektor Szko y
Podstawowej Mateusz Przyjazny. W imprezie wyst pi y
trzy pierwszoligowe zespo y, które wykorzysta y przerw
w ligowych rozgrywkach.
Z kompletem dwóch zwyci stw - pokonuj c
zespo y KPR Ostrovii Ostrów Wielkopolski i Arot
Astromal Leszno - pierwsze miejsce w turnieju zaj li
szczypiorni(ci MKS-u Kalisz pod wodz trenera Bruno
Budrewicza. Sportowej rywalizacji przygl da si równie+
Sekretarz Gminy Opatówek, który w sobotnie popoudnie kibicowa szczypiornistom. Uroczystego wr czenia
statuetek kapitanom dru+yn, ufundowanych przez Wójta
Gminy, dokona Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic,
zamykaj c tym samym opatóweckie (wi to pi ki r cznej.

Drugiego, Opatówka, Rajska, Sierzchowa i T okini
Wielkiej - cznie 72 pi karzy.
Dru+yny zosta y podzielone w wyniku losowania
na trzy grupy, w których rozgrywa y mecze systemem
"ka+dy z ka+dym". Zwyci zcy poszczególnych grup:
Rajsko I, T okinia Wielka oraz Sierzchów awansowa y do
fina u, w którym mecze równie+ zosta y rozegrane
systemem "ka+dy z ka+dym". W finale dru+yna z OSP
z Sierzchowa pokona a OSP z T okini Wielkiej 4:2.
Nast pny mecz rozegra y dru+yny z OSP z Rajska I
i OSP z T okini Wielkiej, w którym pad wynik 6:0.
W ostatnim meczu fina owym dru+yna z OSP z Rajska I
pokona a dru+yn OSP z Sierzchowa wynikiem bramek
4:1 i tym samym zwyci +y a w ca ym turnieju. Wszystkie
dru+yny uczestnicz ce w rozgrywkach otrzyma y
dyplomy za udzia oraz pi ki do futbolu, a zdobywcy
trzech pierwszych miejsc, oprócz dyplomów, otrzymali
puchary. Zwyci ska dru+yna z Rajska otrzyma a
ponadto pi ki do koszykówki i siatkówki.

Klasyfikacja ko5cowa:
I miejsce - MKS Kalisz
II miejsce - Arot Astromal Leszno
III miejsce - KPR Ostrovia Ostrów

Organizatorzy i uczestnicy turnieju sk adaj
serdeczne podzi kowania wszystkim, którzy pomogli
w organizacji imprezy, w szczególno(ci: w adzom gminy
Opatówek oraz pracownikom gimnazjum za udost pnienie hali sportowej i jej obs ug oraz ufundowanie
nagród, pa5stwu Jadwidze i Henrykowi Menclom za
s odki pocz stunek, firmie Jutrzenka Colian z Opatówka
za przekazane napoje, p. Piotrowi Wosiek za s dziowanie. Organizatorem turnieju byli i nad ca o(ci
czuwali: dh Henryk Jazarek, dh Wies aw Baran i dh
Krzysztof Dziedzic.

Turniej Halowej Pi9ki No nej OSP
W niedziel 13 stycznia br. w hali im. Polskich
Olimpijczyków w Opatówku odby si II Noworoczny
Turniej Halowej Pi ki No+nej Ochotniczych Stra+y
Po+arnych Gminy Opatówek. Turniej zorganizowany
zosta pod patronatem Wójta Gminy Opatówek, przez
Zarz d Oddzia u Gminnego ZOSP RP w Opatówku
i Urz d Gminy w Opatówku. Na turniej go(cinnie dotarli
m.in.: Przewodnicz cy Rady Gminy dh Pawe B kowski,
Sekretarz Gminy dh Krzysztof Dziedzic, radni gminy
oraz dh Bogdan Marsza Prezes ZOG ZOSP. Turniej
mia na celu doskonalenie sprawno(ci fizycznej,
popularyzacj sportu, a w szczególno(ci pi ki no+nej,
popularyzacj zdrowego stylu +ycia oraz integracj
ochotniczych stra+y po+arnych z terenu gminy
Opatówek. W turnieju wzi o udzia dziesi A dru+yn
z siedmiu jednostek OSP: Borowa, Che mc, Micha owa

Turniej Pi9karski o Puchar Stowarzyszenia "Fanatycy
Widzewa"
W sobot , 9 lutego br., w hali sportowej
im. Polskich Olimpijczyków w Opatówku odby si
V Ogólnopolski Turniej Pi karski Juniora o Puchar
Stowarzyszenia "Fanatycy Widzewa". Na boisku
spotka y si zespo y z Widzewa JódI, Pelikana Jowicz,
KKS Kalisz, Chrobrego G ogów i KS Opatówek.
Organizatorami g ównymi turnieju byli: Stowarzyszenie
"Fanatycy Widzewa" i Gmina Opatówek, a wspó organizatorami byli Powiat Kaliski, kibice i sympatycy
KS Opatówek oraz RTS Widzew. Turniej prowadzi oraz
rozgrywki bie+ co komentowa znany lokalny dziennikarz sportowy Dariusz Dymalski.
Oficjalnego otwarcia turnieju, w obecno(ci
Przewodnicz cego Rady Gminy Paw a B kowskiego
oraz g ównego koordynatora turnieju Piotra Stasiaka,

Wyniki meczów:
MKS Kalisz - KPR Ostrovia Ostrów - 40:35 (18:20)
MKS Kalisz - Arot Astromal Leszno - 35:29 (16:16)
KPR Ostrovia Ostrów - Arot Astromal Leszno - 30:33
(17:17)

Wiadomo ci Gminne
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dokona Krzysztof Dziedzic - cz onek Zarz du Powiatu
Kaliskiego, Sekretarz Gminy Opatówek, +ycz c wszystkim dru+ynom oraz kibicom, tak+e tym m odszym, wielu
sportowych emocji fair play i rozgrywek na najwy+szym
poziomie. Na turnieju obecni byli równie+: Wójt Gminy
Opatówek Sebastian Ward cki, Wicestarosta Andrzej
Dolny, radni powiatu i gminy, dyrektor Gimnazjum
Jolanta Pokojowa, sponsorzy oraz licznie zgromadzeni
kibice, a w(ród nich dzieci i m odzie+ m.in. z Domu
Dziecka w Liskowie oraz Hwietlicy (rodowiskowej
w Opatówku.

O(wiaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Marlena KiermasGruszka. W ten sposób blisko 200 dzieci oraz
m odzie+y, którzy kibicowali dru+ynom, otrzymali bogate
paczki ze s odyczami firmy Jutrzenka oraz specjalnie
wykonanymi na turniej okoliczno(ciowymi koszulkami
i czapkami Stowarzyszenia "Fanatycy Widzewa".
Dodatkowo, dla (wietlicy (rodowiskowej w Opatówku
oraz Domu Dziecka w Liskowie - oprócz paczek przekazane zosta y komplety pi ek.
***************************************

WIADOMO9CI BIBLIOTECZNE
Ferie w bibliotece
W tegoroczne ferie uda o nam si zabraA grup
najaktywniejszych czytelników na nietypow wycieczk
do kaliskiego teatru. Tym razem nie na przedstawienie,
ale +eby zobaczyA teatr od kuchni, a raczej zza kulis.
Panie z obs ugi widowni oprowadzi y nas po zakamarkach niedost pnych zwyk emu widzowi na co dzie5.
Ogl dali(my garderoby aktorów i weszli(my na drugi
balkon przeznaczony zwykle dla obs ugi technicznej.
Sporo rado(ci wywo a o tak+e wej(cie na scen . Nasi
m odzi czytelnicy dowiedzieli si jak wiele osób pracuje
w teatrze i jak ka+da z tych osób jest wa+na i jak
odpowiedzialn ma prac . Mamy nadziej , +e w(ród
dzieciaków rosn teatromani.
Rozgrywki sta y na najwy+szym poziomie,
a szczególne emocje towarzyszy y meczom KS Opatówek. O godzinie 17:00, po zako5czeniu ostatniego
meczu, odby o si uroczyste zako5czenie turnieju,
którego dokonali: Andrzej Dolny Wicestarosta Powiatu
Kaliskiego oraz Krzysztof Dziedzic i Piotr Stasiak koordynatorzy turnieju. Wszystkim darczy5com i sponsorom turnieju zosta y wr czone specjalne podzi kowania, a byli w(ród nich: Karol Andrzejak, Marcin
Bartosik, Piotr Kobierski, Artur Szymczak, Jutrzenka
Colian SA Jan Kola5ski, Firma M3 Meble Krzysztof
Wyrembski, M&M Dachy Micha Waszak.
Nast pnie dokonano sportowego podsumowania, wr czenia dyplomów, pucharów i statuetek.
Ka+da dru+yna otrzyma a pami tkowe dyplomy oraz
okaza e puchary.
A oto wyniki turnieju:
I miejsce: Widzew JódI
II miejsce: Pelikan Jowicz
III miejsce: KKS Kalisz
IV miejsce: KS Opatówek
V miejsce: Chrobry G ogów
Statuetkami wyró+nieni zostali:
najlepszy bramkarz - Micha Bach z KS Opatówek
najlepszy strzelec - Dominik Jezierski z KS Opatówek
najlepszy pi karz - Adrian Biniecki z Chrobrego G ogów
wyró+niaj cy si bramkarz - Kacper Sradomski KKS
Kalisz
Ostatnim punktem sobotniego spotkania by a niespodzianka, bowiem organizatorzy, dzi ki bogatym sponsorom, przekazali najm odszym kibicom upominki.
Uroczystego przekazania, w obecno(ci wszystkich
klubów i pi karzy, dokonali: z ramienia Stowarzyszenia Piotr Stasiak oraz Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic,
Wicestarosta Kaliski Andrzej Dolny, Przewodnicz cy
Rady Gminy Pawe B kowski, Przewodnicz ca Komisji
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Drugie spotkanie w czasie ferii zimowych odby o
si w czytelni naszej biblioteki, 23 stycznia 2013 r.
Przysz o wówczas a+ szesna(cioro dzieci, które chcia y
pobyA razem w bibliotece. Najpierw opowiadali(my
sobie o tych ksi +kach, które lubimy najbardziej, bo
zrobi y na nas wielkie wra+enie i wci + je pami tamy,
potem próbowali(my zilustrowaA te nasze ulubione
opowie(ci, a na koniec (wietnie si razem bawili(my.
Uk adali(my puzzle, budowali(my wie+e z klocków,
grali(my w gry planszowe. Sporo uciechy da a nam
tak+e zabawa w pi knie o(nie+onym parku. Cieszymy
si , +e dzieci tak licznie i ch tnie odwiedzaj nasz
bibliotek .
"Pasjonowanie codzienno:ci"
W ramach uczestnictwa w II Rundzie Programu
Rozwoju Bibliotek nasza placówka wzi a udzia
w konkursie prowadzonym przez Akademi Rozwoju
Filantropii w Polsce i zg osi a projekt o oryginalnym
tytule "Pasjonowanie codzienno(ci". Pierwszym z dzia a5
by y warsztaty fotograficzne pt. "Hwiat w obiektywie
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aparatu" z Ma gorzat Pecold, które odby o si 31
stycznia br. w czytelni naszej biblioteki. Po warsztatach
wiemy, +e wiele osób z naszego (rodowiska lubi robiA
zdj cia. Jedni robi to ca kiem amatorsko, inni bardziej
profesjonalnie, ale wszyscy z ogromn pasj . Cieszymy
si , +e w naszej bibliotece uda o si stworzyA okazj do
spotkania tej sporej grupy lokalnych pasjonatów
fotografii. W ramach projektu "Pasjonowanie codzienno(ci" planujemy tak+e kolejne niecodzienne przedsi wzi cia. W sobot 16 lutego o godz. 15:00 w naszej
bibliotece odby y si warsztaty dla kronikarzy z Ochotniczych Stra+y Po+arnych oraz innych osób pisz cych
lub chc cych pisaA kroniki.
W marcu kolejne inicjatywy, równie+ bardzo
atrakcyjne. Tym razem dla mi o(ników podró+y i motoryzacji. W kwietniu planujemy rajd rowerowy po czony
z ogniskiem i warsztatami na temat eksploatacji rowerów;
w maju - wypraw do Cegielni w Cieni Pierwszej, gdzie
b dzie mo+na zwiedziA zak ad, zobaczyA unikaln
kolejk przemys ow i spróbowaA swoich si w lepieniu
z gliny.

chowie. Dzi kujemy dyrekcji Szko y Podstawowej
im. Janusza Kusoci5skiego w Opatówku i gronu
pedagogicznemu Szko y Podstawowej w Opatówku filii
w Sierzchowie za udost pnienie pracowni oraz
p. Sylwestrowi Cichemu za pomoc w organizacji kursu.

Kurs prowadzi a p. Ma gorzata Judasz z Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówki,
która jest "latarniczk " Polski Cyfrowej Równych Szans
(PCRS). Jest to ogólnopolska akcja prowadzona przez
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji i Stowarzyszenie
"Miasta w Internecie", polegaj ca na wprowadzaniu
w (wiat komputerów i Internetu osób doros ych,
szczególnie tych, którzy uko5czyli 50 lat. Wszystkie
zaj cia prowadzone przez latarników PCRS s
bezp atne dla uczestników. Je(li znajd si ch tni,
przeprowadzimy kolejne takie kursy.

Ma9gorzata Matysiak

Warsztaty kronikarskie
16 lutego br. w naszej bibliotece odby o si
spotkanie stra+aków-ochotników prowadz cych kroniki
swoich jednostek. Przyjecha o 39 kronikarzy "praktykuj cych" jak i tych, którzy dopiero zamierzaj podj A si
tego zadania. W(ród nich by o 11 osób z gminy
Opatówek, 18 z innych gmin powiatu kaliskiego i 10
go(ci z innych powiatów, w tym z Lubonia pod Poznaniem i Tr baczowa w pow. k pi5skim. Reprezentowali
30 jednostek.

Kurs komputerowy
W grudniu 2012 i styczniu 2013 roku odby si
kurs podstaw obs ugi komputera i Internetu dla
doros ych. Kurs sk ada si z pi ciu 2-3 godzinnych
spotka5 i uczestniczy o w nim w sumie 10 osób,
mieszka5ców Sierzchowa i Rajska. Uczestnicy zapoznali
si m.in. z podstawowymi czynno(ciami zwi zanymi
z obs ug
komputera, nauczyli si
pisaA teksty,
wyszukiwaA informacji w Internecie, korzystaA z czatów
i komunikatorów, robiA zakupy i za atwiaA rozmaite
sprawy +ycia codziennego on-line. Zainteresowanie
wzbudzi a tak+e informacja o mo+liwo(ci uzyskania
bezp atnego dost pu do Internetu Aero 2. Na zako5czenie wszyscy otrzymali sta e zaproszenie do biblioteki
w Opatówku, gdzie mo+na bezp atnie korzystaA
z komputerów i Internetu, wypo+yczyA ksi +ki na ten
temat oraz, w razie potrzeby, uzyskaA praktyczn pomoc
bibliotekarek w sprawach zwi zanych z korzystaniem
z komputerów i Internetu. Zaj cia odbywa y si w pracowni komputerowej filii Szko y Podstawowej w Sierz-

Go(ci powita druh Bogdan Marsza , Prezes
Zarz du Oddzia u Gminnego Zwi zku OSP w Opatówku
i jednocze(nie cz onek Zarz du Oddzia u Powiatowego
Zwi zku OSP w Kaliszu. Spotkanie prowadzi a

Natomiast w czerwcu planujemy plener
historyczny - spotkanie w Wikingami. Wszystkich zainteresowanych zach camy do odwiedzania naszej strony
www.biblioteka.opatowek.pl oraz do polubienia nas na
Facebooku: Biblioteka Opatówek.
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Ma gorzata Judasz, przedstawicielka biblioteki w Opatówku oraz druh Bogdan Siwi5ski z OSP w Roztoce.
W pierwszej cz (ci rozmawiali(my o ró+nych typach
kronik, o tematach, które mog , a nawet powinny byA
opisywane w kronikach stra+ackich, o tym jak budowaA
poprawne i ciekawe wpisy oraz w jaki sposób dobieraA
i opisywaA ilustracje. Sporo czasu po(wi cili(my dyskusji
o postawie kronikarza, jego etyce i odpowiedzialno(ci za
s owo pisane. Próbowali(my sformu owaA porady "na
pocz tek" dla kronikarzy oraz ostrzec przed najcz (ciej
pope nianymi b dami. Go(cie biblioteki dowiedzieli si
tak+e o wsparciu jakiego udziela kronikarzom Zarz d
G ówny Zwi zku OSP RP i zarz dy wojewódzkie:
kursach dla opiekunów izb pami ci i kronikarzy OSP,
wojewódzkich i ogólnopolskich konkursach i przegl dach
kronik OSP oraz Klubie Kronikarza.
W trakcie spotkania by a okazja do przejrzenia kilku
kronik przywiezionych przez go(ci, w tym 6 tomów
kroniki OSP w Roztoce. Przy ogl daniu kronik pojawia y
si konkretne pytania, rady i uwagi. Zaprezentowano
tak+e ksi +ki i inne wydawnictwa o tematyce po+arniczej
ze zbiorów biblioteki w Opatówku: od ksi +eczek dla
dzieci po publikacje naukowe dla badaczy. Spotkanie
stanowi o cz (A projektu biblioteki w Opatówku pt.
"Pasjonowanie codzienno(ci” finansowanego przez
Akademi Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach
Programu Rozwoju Bibliotek w konkursie "Aktywna
Biblioteka”. Dzi kujemy druhowi Bogdanowi Marsza owi
za pomoc w organizacji spotkania oraz wszystkim,
którzy udzielili nam wsparcia medialnego i pomogli
dotrzeA do druhów-kronikarzy z informacj o spotkaniu.
Cieszymy si z du+ego zainteresowania tematem.
Po raz kolejny okaza o si , +e ze stra+akami warto
wspó pracowaA, bo zawsze mo+na liczyA na pozytywny
odzew i dobre efekty.
***************************************

WIADOMO9CI SZKOLNE
PRZEDSZKOLE W OPATÓWKU
Choinka i bal karnawa9owy
Tradycyjnie w grudniu, ka+da z grup przedszkolnych pod kierunkiem wychowawczyni przygotowa a
wyst py artystyczne, czyli tzw. Choink . Dzieci zaprezentowa y swoje umiej tno(ci wokalne i recytatorskie.

10 stycznia br. odby si w przedszkolu bal
karnawa owy. Dzieci w tym dniu przebra y si za ulubione postaci z bajek. Przedszkolaki z dum prezentowa y swoje stroje, weso o bawi y si w rytm karnawaowej muzyki. Nie zabrak o wspania ych konkursów,
atrakcyjnych nagród i s odyczy.
Wyjazd do akademii czekolady
9 stycznia br. dzieci z naszego przedszkola
go(ci y w kaliskiej pijalni czekolady. Grupa "Mrówki"
wraz z wychowawczyni p. Monik Koz owsk uczestniczy a w warsztatach czekoladowych.

Przedszkolaki pozna y etapy powstawania
czekolady, dowiedzia y si jak wygl da drzewo kakaowca. Dzieci degustowa y gor c czekolad . Przebrane
w specjalne stroje samo-dzielnie wykona y czekoladowe
lizaki. Po zako5czonej pracy otrzyma y pami tkowe
dyplomy. Pe ne wra+e5 powróci y do przedszkola.
Spotkanie z funkcjonariuszami policji
Wychowawczynie najstarszych grup przedszkolnych: p. Zdzis awa Pawliczak i p. Monika Koz owska
zaprosi y do przedszkola funkcjonariuszy KMP z Kalisza.
Zaproszeni go(cie opowiedzieli dzieciom o swojej pracy
oraz zaprezentowali mundury policyjne i niezb dne
wyposa+enie policjanta w codziennej pracy. Dzieci
ogl da y wszystko z zaciekawieniem, bardzo ch tnie
przymierza y czapki policyjne. Funkcjonariusze policji
przypomnieli tak+e o podstawowych zasadach bezpiecze5stwa, których nale+y przestrzegaA. Go(cie podarowali przedszkolakom wspania e malowanki i ksi +eczki.
Jednak najwi ksz atrakcj okaza o si zwiedzanie
radiowozu policyjnego i w czenie sygna u. Za mi
wizyt dzieci za(piewa y go(ciom piosenk i wr czy y
podzi kowania. Spotkanie z funkcjonariuszami policji
z pewno(ci na d ugo pozostanie w pami ci przedszkolaków.
**********
SZKOJA PODSTAWOWA W OPATÓWKU

Po nagrodzonych brawami wyst pach, Hw. Miko aj
rozda upominki ma ym artystom. Nast pnie dzieci uda y
si na s odki pocz stunek przygotowany przy wspó pracy z rodzicami oraz wykona y z rodzicami ozdoby
choinkowe.
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Jase9ka
21 grudnia 2012 roku odby y si w naszej szkole
Jase ka upami tniaj ce narodziny Jezusa Chrystusa.
Przedstawienie przygotowali uczniowie klas drugich pod
czujnym okiem swoich wychowawczy5: p. Marii Pogorzelec, p. Ali Lintner oraz p. Agnieszki KaImierczak.
Przygotowania do wyst pu trwa y d ugo, tym bardziej, +e
w przedstawieniu wyst pili wszyscy uczniowie klas
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drugich i ka+de z dzieci mia o w tym dniu swoje "pi A
minut". W przygotowaniach pomagali równie+ rodzice,
którzy anga+owali si w projektowanie strojów i pomoc
przy sprz cie nag a(niaj cym - za co serdecznie
dzi kujemy. Ca o(A zosta a perfekcyjnie przygotowana.

Radosny (piew kol d i pastora ek wprowadzi wszystkich
w wyj tkowy nastrój, a bo+onarodzeniowe przes anie
p yn ce z przepi knego wyst pu ma ych artystów
podbi o serca publiczno(ci - czyli ca ej spo eczno(ci
szkolnej jak równie+ zaproszonych go(ci: Wójta Gminy
Opatówek p. Sebastiana Ward ckiego, Przewodnicz cego Rady Gminy p. Paw a B kowskiego, dyrektora
gimnazjum p. Jolanty Pokojowej, przewodnicz cej rady
rodziców w szkole filialnej w Sierzchowie p. Barbary
Nowakowskiej oraz wszystkich przyby ych emerytowanych pracowników szko y. Wyst p uczniów by te+
okazj do wzajemnego sk adania +ycze5.

zbli+ona do ubieg orocznej. Dzi kujemy wszystkim,
którzy otworzyli serca i portfele wrzucaj c pieni dze do
puszek. Gor co równie+ dzi kujemy rodzicom, którzy
okazali go(cinno(A, dzi ki której mogli(my si ogrzaA
i oczywi(cie tak+e napiA gor cej herbaty. Koordynatorem
i opiekunem obu akcji by a p. Iwona Walczak.
W ba:niowym :wiecie baletu
Magi (wi t, ich urok i niecodzienn atmosfer
mogli poczuA jeszcze - w pewien styczniowy dzie5 uczniowie Szko y Podstawowej w Opatówku, którzy, jak
za dotkni ciem czarodziejskiej ró+d+ki, przenie(li si
w (wiat ba(ni, czarów, muzyki i ta5ca. A wszystko to za
spraw
baletu Piotra Czajkowskiego "Dziadek do
Orzechów", który uczniowie (w wi kszo(ci cz onkowie
szkolnego ko a polonistycznego) mieli okazj podziwiaA
na deskach Teatru Wielkiego w Poznaniu. Spotkanie
z baletem by o dla wi kszo(ci z nich czym( nowym
i dlatego z ogromnym zainteresowaniem przygl dali si
popisom m odych wykonawców. Z ch ci przenie(li si
wraz z Dobr Wró+k do bajkowej Krainy Hniegu, gdzie
Hnie+ynki wirowa y w rytm melodyjnego walca, by za
moment znaleIA si w wiosennej Krainie Kwiatów.

Wielka Orkiestra Kwi1tecznej Pomocy
8 stycznia 2013 roku uczniowie klasy I b: Melania Bugajna, Kaja WoIniak i Jan Gadera w ramach
zamkni tych akcji szkolnych zbierali pieni dze z my(l
nie tylko o dzieciakach, ale i osobach w jesieni +ycia.

Uczniowie, nauczyciele, rodzice i osoby odwiedzaj ce
szko ch tnie wrzucali do puszek datki. Uda o si pobiA
rekord, gdy+ zebrano kwot 1324 z i 84 gr. 13 stycznia
na ulice Opatówka wysz o 8 wolontariuszy z podstawówki - by y to uczennice klas czwartych: Klaudia
Dworniak, Julia Judasz, Nikola Kasprzycka, Zuzanna
KaImierczak, Justyna Namys , Zuzanna Stankiewicz,
Katarzyna Szafirowicz i Olga Werner. Wynik jest
imponuj cy i wyniós 4431 z 38 gr, choA jest to kwota
troch mniejsza ni+ w poprzednim roku. Jednak ogólna
kwota zebrana przez uczniów szko y w obu akcjach jest
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Tu z kolei podziwiano ca y ogród i jego bajkowych
mieszka5ców - duszki kwiatów hiszpa5skich, arabskich,
chi5skich i rosyjskich. Przepi kne barwne kostiumy,
cudowna choreografia, a przede wszystkim ponadczasowa muzyka Piotra Czajkowskiego pozwoli y prze+yA
widzom niezapomniane chwile, które z pewno(ci na
d ugo pozostan w ich pami ci.
Du+e zainteresowanie wzbudzi te+ w(ród
uczniów sam budynek Teatru Wielkiego. Podziwiali jego
architektur , wn trza, zachwycali si
eleganckimi
lo+ami, sal lustrzan , a podczas antraktu przechadzali
si po przepi knym foyer pozna5skiej opery. Dobrze, +e
s w(ród uczniów opatóweckiej podstawówki tacy,
którzy pragn poznawaA ró+ne gatunki sztuki, równie+
tej wysokiej, a do takiej z ca pewno(ci balet nale+y.
Naprawd warto!
Pe ni wra+e5 i emocji, udali(my si jeszcze na
krótki spacer po pozna5skich uliczkach, by dotrzeA do
Rynku Starego Miasta. Mieli(my nadziej , +e uda nam
si zobaczyA tam symbol Poznania - trykaj ce si
kozio ki. Niestety, spóInili(my si nieco i tym razem
kozio ki zd +y y schowaA si przed nami w ratuszowej
wie+y. To nic. Obiecali(my sobie, +e odwiedzimy
jeszcze nie raz go(cinny gród nad Wart .
Beata Frydrychowicz
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GIMNAZJUM W OPATÓWKU
Konkurs fryzjerski
We wtorek, 29 stycznia 2013 roku w Gimnazjum
im. Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku odby si
konkurs fryzjerski, adresowany do uczniów klas III.
Konkurencja polega a na upi ciu fryzury wieczorowej.

W konkursie wzi o udzia 8 dru+yn dwuosobowych
w sk adzie: fryzjer+model. Na wykonanie fryzury uczestnicy mieli wyznaczony czas 80 minut. Efekty pracy
uczniów oceni a specjalnie w tym celu powo ana
komisja, sk adaj ca si z pani dyrektor oraz nauczycieli.
Og oszenie wyników nast pi o podczas apelu szkolnego.
I miejsce zdoby a Daria KaImierczak z klasy IIId, której
modelem by a Dominika Szymczak (kl. IIId). II miejsce
zaj a Aleksandra Pawlak z klasy IIIe - modelka
Weronika Humelt (kl. IIIe).
Nagrodzone uczennice zosta y uhonorowane
koronami oraz wyró+nione dyplomami. B d reprezentowaA nasz szko w dalszym etapie konkursu, który
odb dzie si dnia 11.03.2013 roku w Zespole Szkó
Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Kaliszu. Pozostali uczestnicy otrzymali pami tkowe dyplomy: Magdalena Ciesielska (lIIa), Dagmara Ciebie5 (IIIa), Daria St pie5
(IIIa), Justyna Chuda( (IIId), Oliwia Olszewska (IIIe),
Aleksandra Karpisiewicz (IIIe). Uczennice bior ce udzia
w konkursie profesjonalnie wykona y zadanie, wybór
zwyci zców okaza si nie atwy. Wszystkie fryzury by y
równie pi kne i wykonane na wysokim poziomie.
Konkurs wzbudzi du+e zainteresowanie spo eczno(ci
szkolnej, st d planujemy, aby wydarzenie to zosta o
wpisane na sta e w kalendarz imprez szkolnych.
Anna NowiFska, Anna Nowacka

Spotkanie w Berlinie
Ka+de kolejne spotkanie z partnerami programu
Comenius "T cza nad Europ " przybli+a uczestnikom
kultur , tradycj i histori kraju goszcz cego. Szósty ju+
wyjazd gimnazjalistów z Opatówka by niebywa okazj
do poznania realiów panuj cych w ojczyInie naszych
zachodnich s siadów. W spotkaniu w Berlinie uczestniczy y 2 nauczycielki oraz 4 uczennice, które mia y
mo+liwo(A zamieszkania z rodzinami swoich niemieckich
kole+anek i przyjrzenia si +yciu codziennemu "od
podszewki". Program wizyty by napi ty. Pierwszego
dnia go(cie zostali powitani wyst pami artystycznymi,
mieli mo+liwo(A obserwowania lekcji, zwiedzali budynek
szko y oraz najbli+sz okolic . Kolejnego dnia uczniowie
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8 krajów partnerskich wzi li udzia w zawodach
sportowych. Podzieleni na dru+yny zmagali si
z zadaniami zr czno(ciowymi przygotowanymi przez
nauczycieli w-f. Po tradycyjnym niemieckim obiedzie carrywurst z gazowanym napojem jab kowym, przyszed
czas na spacer po zachodniej cz (ci miasta oraz wizyt
w ZOO. Do innych atrakcji, które na d ugo pozostan w
pami ci uczestników spotkania w Berlinie nale+a y:
wizyta w siedzibie niemieckiego rz du, zwiedzanie
Bramy Brandenburskiej, wycieczka do Poczdamu stolicy Brandenburgii, zwiedzanie muzeów. Mi ym,
integracyjnym punktem programu by a prezentacja
narodowych hymnów, wspólny udzia uczniów w quizie
dotycz cym poszczególnych krajów oraz dyskoteka
zorganizowana na po+egnanie go(ci.
Wra+enia z pobytu w Berlinie motywuj
nauczycieli z Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów
w Opatówku do precyzyjnego przygotowania wizyty
partnerów projektu w naszej miejscowo(ci ju+ na
pocz tku marca bie+ cego roku. Przed nami ogromne
wyzwanie. Jako gospodarze b dziemy musieli zadbaA
o zapewnienie miejsc noclegowych uczniom i nauczycielom, zorganizowanie zaj A w szkole, pieszej
wycieczki po Opatówku i wyjazdów poza obr b gminy,
zapewnienie komfortowego dojazdu z lotniska i na
lotnisko.

Dyrekcja oraz nauczyciele szko y zwracaj si
z gor c
pro(b
do wszystkich Pa5stwa, którzy
w jakikolwiek sposób mogliby pomóc w organizacji tej
szczególnej wizyty.
Anna Marsza9 Olejnik

**********
ZESPÓJ SZKÓJ W CHEJMCACH
Kwi1teczny okres w szkole
6 grudnia 2012 roku do szko y w Che mcach
zawita Hw. Miko aj z workiem prezentów. Dzieci ju+ od
samego rana wypatrywa y niecodziennego go(cia.
Miko aj obdarowa uczniów klasy 2 upominkami, które
sprawi y im du+o rado(ci. Uczniowie zrobili sobie zdj cie
na pami tk tego d ugo oczekiwanego wydarzenia.
Uczniowie z naszej szko y wykonali, pod kierunkiem p. T. Drytkiewicz, 150 kart (wi tecznych i przekazali je chorym przebywaj cym w okresie (wi t w Szpitalu Specjalistycznym Chorób P uc w Wolicy. We wtorek
18 grudnia 2012 roku uczennice z naszej szko y:
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A. Kaleta, K. Banach, K. Ostrowska, N. Bora pod kierunkiem nauczyciela muzyki p. D. Pyrka przygotowa y
wspania y koncert kol d dla podopiecznych O(rodka
Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego "T cza" w Wolicy.
Tym samym podarowa y pi kny prezent p yn cy z g bi
serca i wprowadzi y zebranych na koncercie go(ci
w (wi teczny i refleksyjny nastrój.

W pi tek, 4 stycznia uczniowie z klasy VI
przygotowali pod kierunkiem p. Teresy Drytkiewicz
wyst p przybli+aj cy nam histori narodzenia Jezusa
oraz przedstawili warto(ci i normy moralne, jakimi
powinni(my kierowaA si w naszym +yciu.
Szkolne ko o Caritas zorganizowa o akcj zbiórki
paczek (wi tecznych dla wychowanków Domu Dziecka
w Kaliszu. W akcj aktywnie w czyli si uczniowie
i wychowawcy. Koordynatorem akcji na terenie naszej
szko y by a opiekunka szkolnego ko a PCK - p. T. Drytkiewicz wraz z cz onkiniami ko a.
W sobot , 5 stycznia br. odby a si zabawa
karnawa owa zorganizowana przez rad rodziców. Tego
dnia sala gimnastyczna w naszej szkole zamieni a si
w sal balow , gdzie przy dIwi kach radosnej muzyki
nasi uczniowie mogli zaprezentowaA swoje umiej tno(ci
taneczne. Wszyscy (wietnie si bawili.
"Autochodzik" dla oddzia9ów przedszkolnych
W czwartek, 20 grudnia 2012 roku nasz szko
odwiedzi p. S awomir Chrzanowski z Wojewódzkiego
O(rodka Ruchu Drogowego w Kaliszu. Podarowa on
pi kne prezenty dla dzieci z oddzia ów przedszkolnych.

S
nimi zestawy edukacyjne "Autochodzik" oraz
"Serduszko na drog ". Dzieci otrzyma y równie+ opaski
i naklejki odblaskowe oraz zawieszki z logo WORD-u.
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Mamy nadziej , +e wszystkie te prezenty przyczyni si
do podniesienia (wiadomo(ci, bezpiecze5stwa, wiadomo(ci i umiej tno(ci w czasie uczestnictwa dzieci
w ruchu drogowym.
Konkurs recytatorski
5 grudnia 2012 roku odby si X Wewn trzszkolny Konkurs Recytatorski dla uczniów klas 1-3.
W konkursie wzi o udzia 14 uczniów z najm odszych
klas. Uczniowie zaprezentowali wiersze o tematyce
jesiennej oraz wiersze propaguj ce zdrowy tryb +ycia.
W(ród uczestników zostali wybrani najlepsi recytatorzy,
którzy zdobyli nast puj ce miejsca na podium:
1. Kuba Welke - klasa 3
2. Katarzyna Kaleta - klasa 2
3. Weronika Rosi5ska - klasa 2
Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz drobne
upominki. Wszystkim bior cym udzia serdecznie
gratulujemy.
Konkurs j@zyka angielskiego
Sukcesem zako5czy si udzia dru+yny reprezentuj cej nasz szko w Gminnym Konkursie J zyka
Angielskiego. Sk ad zwyci skiego zespo u tworzy y:
Maria Krygier, Patrycja Krasnowska i Joanna Cofalska.

Du+e s owa podzi kowania za organizacj konkursu
oraz przygotowanie uczennic nale+ si p. Annie
Kornackiej-Paszek i p. Joannie Ko(cia5skiej. Zespó
b dzie reprezentowa szko podczas Fina u Powiatowego, który odb dzie si 11 marca 2013 r. w Kaliszu.
Patronat nad konkursem obj Wójt Gminy Opatówek
p. Sebastian Ward cki. Wyniki konkursu:
1 miejsce - Szko a Podstawowa, Che mce
2 miejsce - Szko a Podstawowa, T okinia Wielka
3 miejsce - Szko a Podstawowa, Rajsko
Mistrz gramatyki: Maria Krygier, Che mce
Mistrz s ówek: Jakub Strza ka, Rajsko
Wielka Orkiestra Kwi1tecznej Pomocy
Po raz kolejny uczniowie naszej szko y wzi li
udzia w zbiórce pieni dzy na rzecz Wielkiej Orkiestry
Hwi tecznej Pomocy. Wolontariuszkami XXI fina u
WOHP zosta y w tym roku: Maria Krygier, Katarzyna
Tu acz i Zuzanna Banach Zebrana kwota zosta a
wp acona do Banku Spó dzielczego Ziemi Kaliskiej.
Celem tegorocznego fina u WOHP jest ratowanie +ycia
dzieci i godna opieka medyczna dla seniorów. Pieni dze
uzyskane ze zbiórki na rzecz WOHP przeznaczone
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zostan na wsparcie terapii noworodka i niemowlaka
oraz na wyposa+enie w sprz t szpitali geriatrycznych
i zak adów opieku5czo-leczniczych. Podzi kowania
kierujemy wszystkim ofiarodawcom za +yczliwo(A
i wsparcie zbiórki pieni dzy na rzecz WOHP.
Dyrektor Zespo9u Szkó9 w Che9mcach
Tomasz Mikucki

**********
ZESPÓJ SZKÓJ W RAJSKU
Edukacja globalna
W okresie od wrze(nia do grudnia 2012 r.
p. Ma gorzata Burdelak wzi a udzia w kursie z zakresu
edukacji globalnej "Globalizacja a edukacja globalna
w szkole". Kurs by realizowany w ramach projektu nr
694/2012 "Edukacja globalna w szkolnych projektach
edukacyjnych - kontynuacja", wspó finansowany w ramach programu polskiej pomocy rozwojowej MSZ RP
2012. Kurs przeznaczony by dla dyrektorów i nauczycieli ró+nych przedmiotów na wszystkich etapach
edukacyjnych, którzy s
zainteresowani realizacj
tematyki edukacji globalnej na poziomie podstawowym,

cyjnego z zakresu edukacji globalnej z uczniami
w Tygodniu Edukacji Globalnej. Zadaniem ko5cz cym
udzia w kursie by o napisanie projektu gimnazjalnego
z zakresu edukacji globalnej. Nasz projekt napisany
przez panie Ma gorzat Burdelak i Ew Cichorek
otrzyma wyró+nienie, a tym samym szko a zosta a
odznaczona certyfikatem Szko y Globalnej. Dodatkowo
otrzymali(my materia y edukacyjne z zakresu ww.
zagadnie5 oraz nagrody rzeczowe - komplet instrumentów muzycznych z krajów (wiatowego po udnia.
G ównym celem projektu jest kszta towanie
postaw wyrównania rozbie+no(ci i nierówno(ci pomi dzy ludImi, dostrzeganie problemów bytowych innych
ludzi, ukazanie wp ywu jednostki na globalny proces
g odu. Jednym z za o+e5 naszego projektu by o
przeprowadzenie warsztatów plastyczno-technicznych,
na których gimnazjali(ci mieli okazj przetwarzaA we
w asnym zakresie rzeczy przeznaczone do wyrzucenia:
np. plastikowe butelki na pojemniki na d ugopisy, itp.
Dzi ki takim zaj ciom m odzie+ zrozumie potrzeb
przetwarzania surowców wtórnych.
Ma9gorzata Burdelak

Wizyta w teatrze
Jednym z elementów realizacji podstawy programowej z j zyka polskiego jest uczestnictwo m odych
ludzi w wydarzeniach kulturalnych. Wizyta w teatrze to
najlepszy sposób na udzia w +yciu kulturalnym. Uczniowie naszego gimnazjum mieli okazj obejrzeA w styczniu
spektakl "Szalone no+yczki", który jest (wietn zabaw
interaktywn . Atrakcyjno(A sztuki polega na tym, +e
realizatorzy i wykonawcy zawsze sytuuj akcj sztuki "tu
i teraz", aby widzowie mogli rozpoznawaA w przedstawieniu specyfik
swojego miasta. Umiejscowienie
lokalne jest wa+ne dlatego, +e publiczno(A staje si
wspó wykonawc spektaklu i ma swój udzia w rozwi zywaniu kryminalnej zagadki. Nasi uczniowie brali
bardzo czynny udzia w akcji, niektórzy, odwa+niejsi,
zostali zaproszeni na scen , by wspólnie z aktorami
rozwi zywaA zagadk . Ten interaktywny teatr dzi ki
zaanga+owaniu widzów ka+dorazowo ma inny przebieg,
im bardziej da si wci gn A w zabaw , tym wi ksz
frajd b dzie mieA z pobytu w teatrze, a m odzie+ po
takim przedstawieniu ch tniej kolejny raz odwiedzi teatr.
Ma9gorzata Burdelak

ale i rozszerzonym (wykraczaj cym ponad wymagania
podstawy programowej kszta cenia ogólnego). Zapoznawa nauczycieli z ide i zasadami edukacji globalnej oraz
przedstawia mo+liwo(ci realizowania dzia a5 z zakresu
edukacji globalnej w szkole. Umo+liwia nabycie praktycznych umiej tno(ci wykorzystania w edukacji globalnej ró+norodnych narz dzi edukacyjnych (zdj A,
filmów, gier dydaktycznych). Przygotowa nauczycieli do
planowania i realizacji inicjatyw oraz projektu eduka-
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Bezsenno:D w Rajsku...
14 grudnia 2012 r. w Zespole Szkó w Rajsku,
klasa I gimnazjum przygotowa a sobie niecodzienny
prezent miko ajkowy - "nock w szkole", która mia a byA
maksymalnie bezsenna i absolutnie nieszkolna. Pani
Dyrektor Honorata Wolniaczyk zaakceptowa a pomys ,
a nad nasz bezpieczn bezsenno(ci odwa+y y si
czuwaA: wychowawczyni p. Agnieszka Kowalska i mama
jednej z uczennic p. Katarzyna Glapa. O godzinie 18:00
wszyscy zebrali(my si w szkole, oczywi(cie z biwakowym ekwipunkiem. Nale+a o te+ posiadaA bilet wst pu w
postaci dobrego humoru, +yczliwo(ci i ch ci przyjaznej
zabawy. O 18:30 nast pi o przygotowanie wspólnej
kolacji, a potem obejrzeli(my film pt. "Trzy metry nad
niebem". Nast pnie zaplanowali(my rozegraA klasowy
mecz w siatkówk . Nie powstrzyma o nas nawet to, +e
sala zosta a ju+ (wi tecznie udekorowana na jase ka.
Odbijali(my pi k na wolnej po owie sali, dyscyplinuj c
sportowe emocje tak, by dekoracja w niczym nie

str. 22/28

ucierpia a. Potem bawili(my si w chowanego, obowi zkowo wy czaj c wszystkie (wiat a. Szkolne korytarze
przypomina y nieco scenografi do filmu grozy, ale
przecie+ o to chodzi o! W czasie zabawy odwiedzi a nas
pani dyrektor, a poniewa+ by o to spotkanie miko ajkowe, obdarowa a wszystkich s odkimi i owocowymi
prezentami - dzi kujemy!
O pó nocy zmierzyli(my swoje wokalne talenty,
urz dzaj c karaoke. Mieli(my nawet wy oniA klasowego
mistrza w tej dziedzinie, ale (wietna zabawa okaza a si
dla wszystkich wystarczaj c nagrod i nikt nie mia
ochoty na rankingi. Po pó nocy rozpocz y si klasowe
pogaduchy. To by zaskakuj co dobry pomys . Dali(my
sobie wzajemnie jedyn , i byA mo+e niepowtarzaln ,
chwil szczero(ci. Wyj tkowa "chwila" potrwa a niemal
do 3 nad ranem. Mimo póInej godziny nie czuli(my
znu+enia, tylko ch A na wspóln zabaw do bia ego
rana. W dowód znakomitego samopoczucia, za o+yli(my
si z nasz pani o czekolad , +e wytrwamy bez snu do
6:00. I tak, pewni sukcesu, postanowili(my zagraA
w gor ce krzes a lub ciep e, jak mówi niektórzy
spokojniejsi amatorzy tej zabawy. Ostatni propozycj
spotkania by film "Knowing", zako5czenia którego nie
zobaczyli nawet najwytrwalsi.
Zaplanowana na 8:00 pobudka barbarzy5sko
przerwa a b ogi sen. Przy porannej toalecie poruszali(my si dosyA niemrawo, ale przyrz dzanie (niadania
posz o ju+ +wawiej. Potem pakowanie, sprz tanie
i docieraj ca powoli (wiadomo(A przegranej czekolady,
a tak niewiele brakowa o, mo+e godzina, mo+e nawet
mniej. Gdy przyjechali po nas rodzice wygl dali(my
prawie rze(ko, bez (ladu pora+ki, czy zm czenia.

A mówi c zupe nie serio, nie czuli(my si przegrani,
mo+e troch zm czeni, lecz na pewno uradowani
spotkaniem.
Katarzyna KopeD

Jase9ka
Corocznie w naszej szkole odbywaj si jase ka
bo+onarodzeniowe. W tym roku scenariusz przedstawienia nosi tytu "Betlejem to my sami". Zosta y w nim
po czone elementy biblijne ze wspó czesnym modelem
obchodzenia (wi t Bo+ego Narodzenia. Jase ka nawi zywa y tre(ci do wspó czesno(ci, opowiada y o zagubieniu w codziennej krz taninie oraz poszukiwaniu
dobra i mi o(ci. Zwraca y uwag na okazywanie mi osierdzia i dobroci ludziom bezdomnym, biednym. Dodatkowy talerz na wigilijnym stole to nie jest pusty symbol,
lecz przypomnienie o osobach potrzebuj cych naszego
wsparcia i pomocy. Oprócz choinki, prezentów i wielu
da5 na stole wa+niejsze s uczucia towarzysz ce
wszystkim, którzy dziel si op atkiem. Sytuacje +ycia
codziennego zosta y doskonale wplecione w wydarzenia
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Betlejemskiej Nocy, gdzie nie zabrak o przebudzenia
pasterzy w (rodku nocy przez anio y i obwieszczenia im
radosnej nowiny, czy pok onu trzech M drców ze
Wschodu.

Kol dy i (wi teczne piosenki przygotowane
przez p. Damiana Pyrka i p. Agat Wegner wprowadzi y
wszystkich w nastrój Bo+ego Narodzenia i zach ci y, by
prze+yA je g boko. Przedstawienie mo+na by o
zobaczyA w naszej szkole oraz w niedziel przed Wigili
w ko(ciele parafialnym w Rajsku.
El bieta Wosiek

**********
ZESPÓJ SZKÓJ W TJOKINI WIELKIEJ
Zabawa karnawa9owa
Có+ to by by za karnawa , gdyby nie by o bali!
Tradycji sta o si zado(A i 11 stycznia uczniowie szko y
uczestniczyli w choince noworocznej. W (wietle
kolorowych lamp, we wspania ych strojach i przy
dIwi kach najpopularniejszej muzyki uczniowie bawili
si na d ugo oczekiwanej imprezie. Jak co roku odby a
si ona z inicjatywy rady rodziców i jak co roku
go(cili(my na sali Ochotniczej Stra+y Po+arnej w T okini
Wielkiej. Uczestnicy zabawy, z racji wieku, bawili si
w dwóch grupach wiekowych: przedszkolaki oraz klasy
m odsze w godzinach 11:00-15:00, a od 16:00 do 20:00
parkietem zaw adn li uczniowie klas IV-VI oraz
gimnazjali(ci.
Niezwykle uroczysty charakter mia a pierwsza
cz (A balu, poniewa+ choinka po czona by a ze
(wi towaniem Dnia Babci i Dziadka. Na sal licznie
przybyli dziadkowie, babcie, rodzice, nauczyciele i oczywi(cie, pi knie przebrane dzieci. Uczniowie przygotowali
wiele niespodzianek dla swych ukochanych babA
i dziadków. By y uk ady taneczne, piosenki, wiersze
i drobne upominki. Wszystko wypad o wspaniale, o czym
(wiadczy y gromkie brawa i podzi kowania od pani
dyrektor.
O godzinie 16:00 przysz a kolej na starszych
kolegów, których odwiedzili absolwenci szko y. W doskona ych humorach i w (wietnej atmosferze wszyscy bawili
si w rytmie polskich i zagranicznych hitów. Na wszystkich czeka s odki pocz stunek przygotowany przez
rodziców, a wielk niespodziank sprawi y upominki,
ufundowane przez rad rodziców.
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Dyrektor szko y, grono pedagogiczne oraz ca a
spo eczno(A uczniowska sk adaj
podzi kowania
wszystkim, którzy zaanga+owali si w przygotowanie
oraz organizacj choinki, a zw aszcza rodzicom, przewodnicz cej rady rodziców p. Arlecie Reksie, zast pcy
p. Marioli Król a tak+e druhom stra+akom za udost pnienie sali.
Wies9awa Giercarz

DzieF patrona
Dla cz owieka ca y czas kto( jest w +yciu wa+ny.
Dla dziecka to s rodzice, dla +ony m +, dla m +a +ona,
a dla ucznia? Dla niego istotni s nauczyciele, dyrektor
i kto( jeszcze - patron. To osoba, która w swoim +yciu
czym( si zas u+y a, a spo eczno(A uzna a, +e jej
zas ugi s na tyle wa+ne, i+ warto o nich pami taA
i na(ladowaA je.

Wolontariusze Wielkiej Orkiestry Hwi tecznej
Pomocy ze swoimi opiekunkami paniami Agnieszk
Madzia i Marlen Pilarczyk dokonali podsumowania
zbiórki pieni dzy, które zosta y przeznaczone na
charytatywny cel.
16 stycznia wszyscy uczniowie mieli okazj
zmierzyA si w rozgrywkach sportowych pi ki siatkowej
i halowej pi ki no+nej. Arbitrem tych zawodów by a
p. Jolanta Marciniak. Nast pnego dnia najm odsi razem
z paniami Edyt Banasiak, Renat Szlenkier i Izabel
Krupi5sk uatrakcyjnili sobie czas wyjazdem do teatru
na spektakl "Czarodziejskie sztuczki".
Przez ca y okres ferii za( przedszkolaki z naszej
szko y mog y si bawiA i uczyA w przedszkolu pod okiem
swoich pa5 Marleny Dryki, Katarzyny Magierskiej, Ewy
Janiak i Anny Macniak. Natomiast pozosta a m odzie+
szkolna mia a do dyspozycji hal sportow , na której do
woli mog a AwiczyA, graA i rozwijaA si sportowo,
a opiek nad zainteresowanymi zapewnili wszyscy
nauczyciele Zespo u Szkó w T okini Wielkiej.
Wydarzenia zorganizowane przez grono pedagogiczne na pewno zostan w pami ci ich uczestnikom
oraz to, +e zima w tym roku dopisa a podczas ferii i nie
tylko atrakcje, ale tak+e zimowe szale5stwa mia y
miejsce. Teraz pozosta o tylko zdobywaA szczyty wiedzy
i odliczaA czas do letnich wakacji.
Izabela KrupiFska

Konkursy z j@zyka angielskiego

Uczniowie szko y podstawowej te+ posiadaj
znakomitego patrona, którym jest W adys aw Broniewski
- wielki poeta. Obchodzimy jego (wi to w rocznic jego
urodzin, 17 grudnia. Ten dzie5 jest doskona okazj do
przypomnienia sylwetki naszego szkolnego autorytetu,
który kocha nad +ycie swój kraj, szczególnie Mazowsze.
Uczniowie szko y podstawowej zaprezentowali przyk ady
utworów dla dzieci z bogatej twórczo(ci naszego
patrona. Uroku akademii dodawa o równie+ (piewanie
piosenek przez najm odszych uczniów. Wyst p przygotowa y panie Ewa Janiak, Agnieszka Figiel i Urszula
Borwik. W ten sposób mogli(my poznaA poezj
W adys awa Broniewskiego.
Ferie zimowe
Któ+ z nas nie zna powiedzenia, +e co dobre
szybko si ko5czy i tak w a(nie jest z feriami. Czas
zimowego odpoczynku ju+ min . Wrócili(my do szko y,
aby na nowo rozpocz A w drówk po szlakach wiedzy.
Warto jednak powspominaA, co robili(my przez te dwa
tygodnie. 14 stycznia gimnazjali(ci z Zespo u Szkó
w T okini Wielkiej, wspólnie z p. Rafa em Mrozi5skim,
wzi li udzia w "Turnieju Fun Cup 2013" w Zespole Szkó
im. Stanis awa Miko ajczyka w Opatówku, gdzie grali
w gry komputerowe "FIFA 2012" i "Counter Strike 1.6".
Tego samego dnia uczniowie ze szko y podstawowej zmienili si w aktorów b d cych na próbie
generalnej w teatrze. Ch opcy i dziewcz ta ucharakteryzowani, pod okiem swoich re+yserów, pa5 Izabeli
Krupi5skiej i Wies awy Giercarz, Awiczyli swoje role
w sztuce "Kot w butach".
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Wojewódzki Konkurs J zyka Angielskiego
20 listopada 2012 roku grupa uczniów z klasy II i III
gimnazjum wzi a udzia w szkolnych eliminacjach do
Wojewódzkiego Konkursu J zyka Angielskiego. Uczniowie mieli do napisania test, którego wynik mia byA
przepustk do kolejnego etapu konkursu. Okre(lon
przez regulamin liczb punktów (co najmniej 37 na 50
mo+liwych) zdoby ucze5 klasy III Bartosz Trawnik
kwalifikuj c si tym samym do etapu rejonowego, który
odby si 4 stycznia w Zespole Szkó nr 7 w Kaliszu.
Olimpiada J zyka Angielskiego dla Gimnazjalistów
To ju+ kolejna edycja Internetowej Olimpiady, której
organizatorem jest Wy+sza Szko a J zyków Obcych
im. Samuela Bogumi a Lindego w Poznaniu. Celem jej
jest wy onienie osób znaj cych j zyk angielski na
poziomie umo+liwiaj cym realizacj zada5 w kolejnych
etapach. Etap szkolny przeprowadzany jest w postaci
egzaminu wype nianego on-line. W tegorocznej edycji
wzi li udzia uczniowie klasy II i III naszego gimnazjum.
Najwy+szy wynik w szkole i awans do II etapu zdoby a
Anita Wojtaszczyk. Gratulujemy!
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I Gminny Konkurs J zyka Angielskiego w Gminie
Opatówek
7 stycznia 2013 r. w Zespole Szkó w Che mcach odby
si I Gminny Konkurs J zyka Angielskiego dla uczniów
klas IV-VI szko y podstawowej. W konkursie wzi a
udzia trzyosobowa dru+yna, która reprezentowa a nasz szko . W jej sk ad weszli uczniowie klasy VI: Aleksandra Banasiak, Natalia Pilas i Jakub Strza ka. Konkurs
sk ada si z trzech cz (ci: dwóch indywidualnych i jednej zespo owej. W konkursie indywidualnym na Mistrza
S ówek I miejsce zdoby Jakub Strza ka. W konkurencji
zespo owej, dru+yna zdoby a drugie miejsce. Uczniowie
otrzymali nagrody oraz pami tkowe dyplomy.
Podsumowanie akcji WOKP
Akcja 21 Fina u Wielkiej Orkiestry Hwi tecznej
Pomocy za nami. Czas na podsumowania. Celem
tegorocznego XXI fina u WOHP by o ratowanie +ycia
dzieci i godna opieka medyczna dla seniorów. Popieraj c akcj WOHP nasi wolontariusze: Monika Bach,
Piotr Banasiak, Przemys aw Król, Anna Pastuszak,
Pawe Pawlak, Barbara Rogozi5ska, Joanna Wietrzych
i Anita Wojtaszczyk zbierali pieni dze, które przeznaczone zosta y na wsparcie terapii noworodka i niemowlaka oraz na wyposa+enie w sprz t szpitali geriatrycznych i zak adów opieku5czo-leczniczych. Do swych
puszek uczniowie zebrali w sumie 2277,32 z , prawie
dwukrotnie wi cej ni+ podczas zesz orocznego fina u.
Kwota ta zosta a wp acona na konto WOHP.

si dzieje na scenie, gdy+ aktorzy umiej tnie w czali
publiczno(A do tworzenia spektaklu. Dzieci rozmawia y
z bohaterami, (piewa y z nimi piosenki i pomaga y
w odkryciu prawdy.

Nie by a to jedyna atrakcja tego dnia. Uczniowie
wraz z opiekunami wybrali si do Centrum Kultury
i Sztuki w Kaliszu na wystaw sztuki japo5skiej. By o to
nowe do(wiadczenie dla wszystkich obecnych, którzy
nie znali wcze(niej subtelnej emocjonalnej sztuki pochodz cej z tego egzotycznego, azjatyckiego kraju. Na zako5czenie wyjazdu wszyscy z przyjemno(ci zjedli
pyszn pizz i w doskona ych humorach wrócili do
domów. Dzi ki takim atrakcjom tego dnia na pewno
nikomu si nie nudzi o.
Izabela KrupiFska

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

GOPS DLA PODOPIECZNYCH

Serdecznie dzi kujemy mieszka5com, uczniom,
rodzicom, nauczycielom za wielkie serce okazane podczas akcji WOHP. Dzi kujemy, +e coraz wi cej osób
przy cza si do akcji i zapraszamy za rok. Szkolnymi
koordynatorami akcji byli nauczyciele: p. Marlena Pilarczyk i p. Agnieszka Madzia a.
Agnieszka Madzia9a

Wyjazd do teatru
W czwartek, 17 stycznia dzieci ze szko y podstawowej razem z opiekunami - paniami: Edyt Banasiak,
Renat Szlenkier i Izabel Krupi5sk odwiedzili Teatr
im. Wojciecha Bogus awskiego w Kaliszu. Tam obejrzeli
niezwyk e przedstawienie pt. "Czarodziejskie sztuczki".
Ta pouczaj ca opowie(A wed ug bajki "Stoliczku, nakryj
si !" Wilhelma i Jakuba Grimm przekaza a wszystkim
widzom prawdziw nauk , +e aby byA szcz (liwym
w +yciu nale+y post powaA uczciwie. Tym bardziej
uczniowie z zainteresowaniem przygl dali si temu, co
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Wigilia dla podopiecznych
W dniu 19 grudnia br. w sali Gminnego O(rodka
Kultury w Opatówku zorganizowane zosta o spotkanie
wigilijne dla podopiecznych Gminnego O(rodka Pomocy
Spo ecznej oraz dla dzieci i ich rodziców ze Hwietlicy
Hrodowiskowej "S oneczko" w Opatówku. Bo+onarodzeniowe spotkanie podyktowane tradycj wspólnoty gminy
Opatówek, ci g o(ci kulturow i (wi tecznymi obyczajami w polskich rodzinach dostarczy o wszystkim zgromadzonym wielu niepowtarzalnych wzrusze5. Po wspólnej modlitwie, po(wi ceniu potraw i op atka przez
ks. W adys awa Czamar - proboszcza parafii pw. NSPJ
w Opatówku, wszyscy z o+yli sobie +yczenia dziel c si
op atkiem.
Na udekorowanych (wi tecznie sto ach podano
tradycyjne, polskie potrawy. Ka+dy uczestnik móg
skosztowaA kompotu z suszonych owoców, makie ek,
kapusty z grochem, zupy grzybowej, sosu grzybowego
z kasz , ryby sma+onej, krokietów, (ledzia w oleju
i w (mietanie, chleba, mandarynek, cukierków czekoladowych i ciast (wi tecznych. Biesiadowanie przebiega o
przy wspólnym (piewaniu staropolskich kol d.
Gospodarzem spotkania wigilijnego by Wójt
Gminy Sebastian Ward cki. Z podopiecznymi GOPS
i dzieAmi ze Hwietlicy Hrodowiskowej spotkali si :
Przewodnicz cy Rady Gminy Pawe B kowski, Wiceprzewodnicz cy Rady Gminy Wojciech Pokojowy,
Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic Skarbnik Gminy
Dagmara Gajewska-Paj k, proboszcz parafii w Opatówku ks. W adys aw Czamara, Halina Sroczy5ska Fundacja Haliny Sroczy5skiej, przedstawiciel Powiato-
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wego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu Anna
Chudziak, S awomir Jurek z Klubu Motocyklistów
"Czarne Or y".

Wspólne spotkanie u(wietni y Jase ka przygotowane przez dzieci i ich rodziców ze Hwietlicy Hrodowiskowej "S oneczko" w Opatówku. Dobroczy5c wieczerzy
wigilijnej by a Fundacja Haliny Sroczy5skiej.
Karnawa9owa dyskoteka
Jak co roku w okresie ferii zimowych, w ramach
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych na rok 2013, w dniu 16 stycznia
br. odby a si integracyjna Dyskoteka Karnawa owa.
Zorganizowana zosta a przez Gminny O(rodek Pomocy
Spo ecznej w Opatówku i Hwietlic Hrodowiskow
"S oneczko". Karnawa owe szale5stwo odby o si
w Gminnym O(rodku Kultury w Opatówku w godzinach
00
00
od 12 do 18 .
G ównym celem imprezy by o szerzenie dzia alno(ci profilaktycznej, wzbudzenie w(ród dzieci i m odzie+y motywacji do +ycia bez na ogów, organizacja
czasu wolnego, a przede wszystkim wy(mienita zabawa.
W dyskotece uczestniczy y dzieci z terenu gminy
Opatówek.

Organizatorzy zapewnili s odki pocz stunek
i napoje, wspania zabaw przy muzyce DJ Janka
Kempy oraz konkursy przygotowane przez wychowawc
(wietlicy. W konkursach uczestnicy dyskoteki mogli
wykazaA si umiej tno(ciami tanecznymi i wokalnymi
oraz sprawno(ci fizyczn . Organizatorzy bardzo dzi kuj za wsparcie sponsorom: cz onkom Gminnej Komisji
Rozwi zywania Problemów Alkoholowych w Opatówku,
pani Halinie Marsza -Sroczy5skiej, firmie Jutrzenka
Colian, firmie "Kris" Grzegorza i Krystyny Olczaków,
firmie AVENA s.c. Centrum Rolnicze Juczak, Larnecki,
pani Urszuli Prus.
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Turniej tenisa sto9owego
26 stycznia odby si Turniej o Puchar Wójta
Gminy Opatówek gry w tenisa sto owego "Lyj Zdrowo
i Sportowo", który po raz dziewi ty realizowany jest
zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok. Organizatorami tegorocznego turnieju by a OSP w Sierzchowie i Gminny O(rodek Pomocy Spo ecznej w Opatówku, a udzia w nim wzi li ch opcy i dziewcz ta
z M odzie+owych Dru+yn Po+arniczych oraz druhny
i druhowie z OSP gminy Opatówek. Zawody odby y si
w nast puj cych kategoriach wiekowych: do 14 lat,
14-16 lat, 16-21 lat, 22-30 lat, 31-40 lat oraz 41 lat
i powy+ej. Nad przebiegiem rozgrywek czuwali s dziowie: Tomasz Mikucki i Daniel Kupczyk. Uroczystego
otwarcia turnieju dokona Sekretarz Gminy Opatówek
Krzysztof Dziedzic oraz Skarbnik OSP w Sierzchowie
Krzysztof To(ta.
Celem turnieju by o wzbudzenie w(ród dzieci
i m odzie+y motywacji do +ycia bez na ogów, promocja
aktywnego, zdrowego stylu +ycia, wspomaganie rodzin
w procesie wychowywania dzieci. Do zawodów zg osi o
si ok. 150 zawodników wraz z opiekunami reprezentuj cych 10 jednostek OSP: w Borowie, Che mcach, Cieni
Drugiej, Opatówku, Porwitach, Rajsku, Sierzchowie,
Sza e, T okini Wielkiej i Trojanowie. J cznie w rozgrywkach uczestniczy o ok. 200 osób. A oto osi gni te
wyniki:
Dziewcz ta:
- kategoria wiekowa do 14 lat: I miejsce - Szyma5ska
Lucyna OSP Rajsko, II miejsce - Fr tczak Karolina
OSP Rajsko, III miejsce - Gryczy5ska Paulina OSP
Borów
- kategoria wiekowa 14-16 lat: I miejsce - Szyma5ska
Dominika OSP Rajsko, II miejsce - Bach Monika
OSP T okinia Wielka, III miejsce Janik Zuzanna OSP
Borów
- kategoria wiekowa 16-21 lat: I miejsce - Kaleta
Weronika OSP Che mce, II miejsce - Olejnik Magdalena OSP T okinia Wielka, III miejsce Gryczy5ska
Majka OSP Borów
- kategoria wiekowa 22-30 lat: I miejsce - Natalia
Miklas OSP Rajsko, II miejsce - Baran Monika OSP
T okinia Wielka, III miejsce - Krzywda Aleksandra
OSP Che mce
- kategoria wiekowa 31-40 lat: I miejsce - Krzywda
Izabela OSP Porwity, II miejsce - Iwona Gryczy5ska
OSP Borów, III miejsce - Janik Ma gorzata OSP
Borów
- kategoria wiekowa 41 lat i powy+ej: I miejsce Gruszka Beata OSP Borów, II miejsce - Gruszka
Maria OSP Borów, III miejsce - Juszczak Renata
OSP Borów
Ch opcy:
- kategoria wiekowa do lat 14: I miejsce - Hwierek
Kamil OSP Opatówek, II miejsce - Peja( Wiktor OSP
Porwity, III miejsce - Janik Bartosz OSP Borów
- kategoria wiekowa od 14-16 lat: I miejsce - Liberacki
Robert OSP Rajsko, II miejsce - Wojciechowski
Hubert OSP Trojanów, III miejsce - Gryczy5ski
Micha OSP Borów
- kategoria wiekowa od 16-21 lat: I miejsce -Bach
Sebastian OSP Rajsko, II miejsce - Jeziorski
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Damian OSP Rajsko, III miejsce - Jurga Szymon
OSP Che mce
- kategoria wiekowa 22-30 lat: I miejsce - Kaczmarek
Rafa OSP Trojanów, II miejsce - Jukaszczyk Patryk
OSP Rajsko, III miejsce - Skonieczny Dominik OSP
Borów
- kategoria wiekowa 31-40 lat: I miejsce - Ubych
Bogumi OSP Borów, II miejsce - Bilski Tomasz OSP
Rajsko, III miejsce - Janik Grzegorz OSP Borów
- kategoria wiekowa 41 lat i powy+ej: I miejsce Szcz sny Marek OSP Sza e, II miejsce - Gruszka
Miros aw OSP Borów, III miejsce - Bzdyrek Jacek
OSP Che mce
W klasyfikacji generalnej niezawodni okazali si
zawodnicy z jednostki OSP w Rajsku - otrzymali oni
Puchar Wójta Gminy Opatówek w kategorii ch opców.
Natomiast w kategorii dziewcz t Puchar otrzyma a OSP
w Borowie. Indywidualni zwyci zcy w poszczególnych
kategoriach, z r k Wójta Gminy Opatówek Sebastiana
Ward ckiego, otrzymali nagrody rzeczowe i medale
ufundowane w ramach gminnego programu profilaktyki.
Wszyscy zawodnicy turnieju otrzymali dyplomy za
uczestnictwo w rozgrywkach.

OG:OSZENIA
Podzi@kowanie
Sk adam serdeczne podzi kowania wszystkim mieszka5com gminy
Opatówek za postaw pe n wra+liwo(ci i dobrej woli, którzy
odpowiadaj c na apel, w czyli si w Hwi teczn Zbiórk Lywno(ci
i z o+yli dary w formie +ywno(ci i (rodków czysto(ci na okres (wi t
Bo+ego Narodzenia dla podopiecznych Gminnego O(rodka Pomocy
Spo ecznej w Opatówku. W akcj pomocy zorganizowan we
wspó pracy z Wielkopolskim Bankiem Lywno(ci w Poznaniu w czy y
si
sklepy, którym serdecznie dzi kuj
za umo+liwienie
przeprowadzenia zbiórki:
p. Renaty K ysz w Cieni Drugiej
p. El+biety Pa( w Opatówku
p. Moniki Kasperek w Opatówku
p. Gra+yny Kisiela w Borowie
sklepy GS "SCh" w Opatówku i T okini Ko(cielnej
F.H. "Anna" p. Bogdan Kozanecki
P.H.U. "Mars" p. Agaty Szczepa5skiej w Sza e
F.H.U. "Trans Sól" p. Andrzeja Brodziaka w Sza e
Zebrane produkty i artyku y zosta y przekazane podopiecznym GOPS osobom potrzebuj cym, rodzinom niepe nym, wielodzietnym, osobom
niepe nosprawnym i samotnym, którzy wyrazili wielkie zadowolenie.
Dzi ki Pa5stwa pomocy zosta o zebrane 172 kg 504 g produktów,
a paczki (wi teczne otrzyma y 33 rodziny.
Wójt Gminy Opatówek
Sebastian Ward@cki
**********
1% podatku dla Twojej OSP
Przeka+ 1% podatku dochodowego dla swojej OSP. Od wielu lat
mo+na przekazywaA 1% podatku dochodowego dla organizacji
po+ytku publicznego, tak+e dla ochotniczych stra+y po+arnych. Niech
pieni dze te pozostan w Twojej miejscowo(ci, Twojej OSP i w naszej
gminie, a nie trafiaj do bud+etu pa5stwa. Wystarczy w swoim
zeznaniu rocznym (PIT) wpisaA nr KRS 0000 116 212 oraz cel
szczegó owy: nazw i adres z kodem pocztowym Twojej OSP.
Dzi kujemy.
Zarz1d Oddzia9u Gminnego Zwi1zku OSP PR w Opatówku
**********

W turnieju uczestniczyli zaproszeni go(cie:
Pawe B kowski - Przewodnicz cy Rady Gminy Opatówek, radni gminy Opatówek: Marlena KiermasGruszka, Mariusz Ma oburski, Pawe Ko aci5ski oraz
dh Stanis aw Baran - Komendant Gminny OSP RP,
dh Bogdan Marsza - Prezes Zarz du Oddzia u Gminnego Zwi zku OSP RP w Opatówku, a tak+e prezesi
i przedstawiciele ochotniczych stra+y po+arnych z gminy
Opatówek.
Funkcj organizatorów i gospodarzy turnieju
sprawowali: pracownicy GOPS z kierownikiem Violett
Galant, cz onkowie Gminnej Komisji ds. Rozwi zywania
Problemów Alkoholowych z przewodnicz c Ma gorzat
Rektor, dh Krzysztof To(ta z OSP w Sierzchowie oraz
so tys Sierzchowa Stanis aw Suchecki i Sekretarz Gminy
Opatówek dh Krzysztof Dziedzic.
Turniej uzyska wsparcie Banku Spó dzielczego
Ziemi Kaliskiej w Opatówku, pp. Anny i Zbigniewa Tomczaków - Sklep Spo+ywczy w Sierzchowie, Jutrzenki
Colian S.A. w Opatówku, pp Mieczys awy i Andrzeja
Janiaków z KoIminka, Fundacji Haliny Sroczy5skiej,
p. S awomira Panfila z Sierzchowa oraz p. Gra+yny
Kisieli - Sklep Spo+ywczy w Borowie. Dzi kujemy
paniom z OSP w Sierzchowie za przygotowanie ciep ego
posi ku dla wszystkich uczestników sobotnich rozgrywek.
Serdeczne podzi kowania kierujemy tak+e do s dziów
turnieju Tomasza Mikuckiego i Daniela Kupczyka za
sprawne przeprowadzenie rozgrywek.
***************************************
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Podzi@kowanie
Punkt Charytatywny przy parafii NSPJ w Opatówku sk ada wyrazy
wdzi czno(ci pp. M. M. Wróblewskim, p. Wies awowi Rutkowskiemu,
p. Mariannie Chojnackiej, p. Aleksandrze Kliber. Serdecznie
dzi kujemy anonimowym ofiarodawcom za z o+ona ofiar pieni +n .
Dzi ki Pa5stwa wra+liwo(ci na ludzkie potrzeby, mogli(my obdarowaA
samotne, najbardziej potrzebuj ce osoby paczkami (wi tecznymi +ywno(ciowymi na minione Bo+e narodzenie.
Marianna Kocemba
**********
Szanowni Pa5stwo, nowy w a(ciciel Agencji PKO BP mieszcz cej si
w Opatówku przy ul. Kaliskiej 20A, czynnej pon.-pt. w godz. 800 - 1600,
soboty 800 - 1200, zaprasza Pa5stwa do korzystania z us ug. W agencji:
otworzysz wygodne i nowoczesne konto osobiste i firmowe
uzyskasz atrakcyjn Max Po+yczk z Mini Ratk
z o+ysz wniosek o kart kredytow z kredytem bez odsetek
i prowizji nawet do 55 dni
za o+ysz korzystn lokat
z o+ysz wniosek o kredyt dla swojej firmy
z o+ysz wniosek o kredyt mieszkaniowy W asny K t
**********
Sklep ARTEMIDA, ul. Kaliska 7 w Opatówku, oferuje wysokiej jako(ci
zdrowotne obuwie domowe polskiej firmy Adanex. Ponadto w ofercie
odzie+ Gatta, artyku y pasmanteryjne, du+y wybór modnych rajstop,
odzie+ dzieci ca i wiele innych. Wci + poszerzamy swoj ofert
i dbamy o wysok jako(A. Zapraszamy!
**********
Nowo otwarty gabinet weterynaryjny AMICUS, lek. wet. Micha
Nowaczyk zaprasza do swojej siedziby: ul. Wroc awska 9/1, Kalisz.
Godziny otwarcia: poniedzia ek, (roda 16 - 19, wtorek, czwartek,
pi tek 16 - 20, sobota 9 - 12. Mo+liwy dojazd do klienta. Kontakt:
600-179-847.
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Korepetycje z chemii i biologii. DzwoniA po 1800. Telefon: 880-238-575.
**********
Doskonalenie umiej tno(ci czytania tekstów ze zrozumieniem,
wyszukiwania informacji w tek(cie, konstruowania ró+nych form
wypowiedzi pisemnej, przygotowanie do sprawdzianu w szkole
podstawowej oraz egzaminu gimnazjalnego z zakresu przedmiotów
humanistycznych. Telefon: 508-142-902 (w godzinach: 1500 - 1700).
**********

Sprzedam dzia k budowlan o pow. 42 ary w Opatówku, w okolicy
ul. Hw. Jana. Telefon: 608-612-761.
**********
Sprzedam dwie dzia ki o
cznej powierzchni 1,56ha, po o+one
w miejscowo(ci Porwity. Telefon: 886-574-306.
**********
Sprzedam krajzeg . Telefon: 505-987-729, (62) 76-18-558.

Biuro Rachunkowe Honorata i Piotr Wali( - doradztwo gospodarcze,
consulting, kredyty, leasingi, po(rednictwo finansowe - dojazd do
klienta. Kompleksowa i profesjonalna obs uga podmiotów
gospodarczych, rolników i osób fizycznych. Che mce 43A, 62-860
Opatówek, tel. 516-174-904, e-mail: biuro.walis@wp.pl
**********
Projekty budowlane, us ugi w zakresie architektury. Tel.: 503-170-369.

**********
Sprzedam betoniark na gumowych kó kach 250l. Tel.: 509-688-889.
**********
Butle gazowe, rower m ski z przerzutk , nowa aktówka ze skóry sprzedam. Telefon: (62) 76-18-103.
**********

**********
Us ugi minikopark :
wykopy pod fundamenty
wykopy liniowe pod przewody elektryczne,
(wiat owody
wykopy pod przy cza: wod-kan, gazowe itp.
Telefon: 604-217-769.

Sprzedam s om ze sto y. Telefon: (62) 76-18-826.
**********

telefoniczne,

Kupi stare silniki i spawarki. Telefon: 692-990-828.
**********

**********
Sala imprez okoliczno(ciowych w Micha owie Drugim organizuje:
wesela, 18-stki, bankiety, komunie, stypy oraz oferuje us ugi
cateringowe z dowozem do klienta. Telefon: 888-572-044.
**********
Kolektory s oneczne do ogrzewania wody u+ytkowej i wspomaganie
centralnego ogrzewania firmy ULRICH. Skorzystaj z dofinansowania
ze (rodków unijnych oraz z Funduszu Ochrony Hrodowiska.
najnowsze technologie to sposób na oszcz dno(ci w ka+dym domu.
Daj szans sobie, umów si na darmow wizyt z naszym doradc .
Przedstawiciel Techniczno-Handlowy Firmy Ulrich, tel.: 533-303-384.
**********
Szpachlowanie, gipsowanie, malowanie, kartongips, zak adanie p ytek
- fachowo. Telefon: 535-557-844.
**********
Pilnie poszukuj mieszkania w nowym lub starym budownictwie na
parterze lub I pi trze. Najch tniej niewielkie (kawalerka lub ma e).
Prosz pilnie o telefon pod nr 513-238-242 lub 724-565-657.
**********
Sprzedam mieszkanie 99,4m2 po o+one na pierwszym pi trze w bloku
w centrum Opatówka: 3 pokoje, kuchnia, spi+arnia, azienka,
przedpokój, pom. gospodarcze, piwnica. W asne c.o. oraz piece
kaflowe, ciep a woda z bojlera elektrycznego, gaz z butli, inst.
telewizyjna, telefoniczna, domofon. Mo+liwo(A pod czenia gazu
z sieci oraz TV kablowej i Internetu. Budynek z ceg y, w dobrym stanie
technicznym. Wspólnota Mieszkaniowa, niskie koszty utrzymania.
Telefon: 604-110-082.
**********
Sprzedam pi trowy dom jednorodzinny o pow. 110m2 w centrum
Opatówka z dzia k ok. 4 ary. Telefon: (62) 76-19-949.
**********
Poszukuj do wynaj cia 2-3 pokojowego mieszkania lub domu
w Opatówku. Telefon: 667-989-597.
**********
Dzia ka budowlana w lesie 5.000m2, media, woda, pr d, gaz, telefon.
Cena do uzgodnienia. Telefon: 791-046-079.
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Pokój Ci wieczny w cichej krainie,
Gdzie ból nie si7ga, gdzie 4za nie p4ynie,
Gdzie s4yszysz Boga g4os serdeczny:
"Pokój Ci wieczny"...
Odszed e( cicho i bez po+egnania, jak ten, co nie chce swym
odej(ciem smuciA..., tym bardziej wzruszeni dzi kujemy dzi(
Wszystkim, którzy wraz z nami zapragn li spotkaA Ci w Twej
Ostatniej Drodze i godnie po+egnaA. Wszystkim, którzy wzi li udzia
w uroczysto(ciach pogrzebowych Naszego Kochanego M +a, Ojca,
Dziadka i Brata
K.P. Józefa Króla
Bli+szej i dalszej Rodzinie, S siadom, Przyjacio om i Znajomym,
Wójtowi Gminy Opatówek Sebastianowi Ward ckiemu oraz wszystkim
pracownikom Urz du Gminy w Opatówku, wszystkim So tysom,
Przedstawicielom Polskiego Stronnictwa Ludowego, Celebrantowi
mszy (w. ks. Rafa owi Kowalskiemu, Pracownikom Zak adu
pogrzebowego z Tuliszkowa. Wszystkim, którzy z o+yli wie5ce i kwiaty,
zamówili msze (wi te oraz okazali wspó czucie i pomoc w tych
trudnych dla nas chwilach, serdeczne podzi kowania sk adaj
pogr +eni w bólu
Lona Danuta, Leszek, Krystyna i Jan z dzieAmi oraz siostra Henryka.
Za ka+dy okruch dobrej pami ci, ciep e s owo, wspomnienie "Bóg zap aA".

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