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SESJE RADY GMINY
Bud et na 2016 rok uchwalony
29 grudnia odby a si , ostatnia ju w tym roku, sesja Rady Gminy Opatówek, której g ównym punktem obrad
by o uchwalenie bud etu gminy Opatówek na 2016 rok.

-

,czn, kwot dochodów bud etu w wysoko-ci
33 137 652,18 z , z tego:
dochody bie ,ce w kwocie 33 047 652,18 z
dochody maj,tkowe w kwocie 90 000 z
,czn, kwot wydatków bud etu w wysoko-ci
36 379 862 z , z tego:
wydatki bie ,ce w wysoko-ci 30 023 351 z
wydatki maj,tkowe w wysoko-ci 6 356 511 z
Przewidywany deficyt bud etu w kwocie 3 242 209,82 z .
Na o-wiat i wychowanie zaplanowano 17 124 940 z , pomoc spo eczn, kwot 4 978 523 z , z czego zadania zlecone to kwota 3 162 841 z , a na gospodark komunaln, i
ochron -rodowiska 2 864 600 z .
Planowane wydatki maj tkowe na 2016 rok:

Projekt bud etu by wielokrotnie przedmiotem dyskusji podczas posiedze( komisji Rady Gminy. Ostateczny
kszta t projektu zosta przes any tak e do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu, która pozytywnie zaopiniowa a
ten dokument. Uchwa a bud etowa na 2016 rok przyj ta na
sesji obejmuje:
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Zakup pomp
Wykonanie dokumentacji projektowej "Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej etap II"
Wykonanie dokumentacji projektowej "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Opatówek do kwiaciarni Gerbera, ul. Kaliska"
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Sza e etap II
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 36 w m.
Szulec
Przebudowa nawierzchni ulicy D ugiej w m. Zduny
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 61 w m.
Warszew
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 284 w m.
Rajsko
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Che mce Stobno (nr 285, nr 286/2)
Przebudowa nawierzchni ulicy Po udniowej w m. Szae (nr 600)

10 000
36 000
1 500
1 500 000
120 000
135 000
60 000
40 000
220 000
100 000
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Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 171 w m.
Sierzchów
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy
ci,gu drogowego N dzerzew - Ro d a y
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy
nawierzchni drogi gminnej nr 28 Opatówek - Cienia
Trzecia
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic
Wi-niowej, Ró anej, Zielonej, Sosnowej, Cyprysowa,
Porzeczkowej, Dzia kowej w m. Sza e
Przebudowa parkingu za Urz dem Gminy w m. Opatówek
Wykonanie dokumentacji projektowej dotycz,cej udost pnienia zabytkowej nekropolii w m. Opatówek dla
turystów - parking
Wykonanie dokumentacji przebudowa drogi gminnej
nr 23 w m. T okinia Ma a
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudow
drogi ul. Kaliska w m. Sza e
Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na zadanie
pn.: Przebudowa ci,gu dróg powiatowych: drogi powiatowej 4609P skrzy owanie z drog, wojewódzk, nr
470-KoBminek oraz drogi powiatowej nr 4610P na odcinku Stary Nakwasin - Borów
Dokumentacja projektowa oficyna w parku ul. Ko-cielna 17
Zakup lekkiego samochodu po arniczego do zapobiegania, likwidacji skutków kl sk ywio owych i awarii
-rodowiskowych na terenie gminy Opatówek przez
OSP Opatówek
Budowa Przedszkola Publicznego w Opatówku
Wykonanie dokumentacji projektowej "Termomodernizacja budynku szko y podstawowej w Sierzchowie"
Budowa bazy -mig owcowej S u by ratownictwa Medycznego na terenie lotniska Micha ków
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m. Opatówek
Wykonanie dokumentacji projektowej "Termomodernizacja wraz z przebudow, oraz zmian, sposobu u ytkowania budynku by ego dworca PKP w Opatówku"
Wykonanie dokumentacji projektowej "Termomodernizacja wraz z przebudow, oraz zmian, sposobu u ytkowania budynku by ej szko y podstawowej w Michaowie Drugim"
Termomodernizacja budynków u yteczno-ci publicznej GOK Opatówek
Dokumentacja projektowa ul. Ko-cielna 2
Termomodernizacja budynków u yteczno-ci publicznej Biblioteka w T okini
RAZEM:

120 000
15 000
15 000
70 000
60 000
15 000
10 000
20 000

400 651

25 000

406 000
2 000 000
18 000

-

9 360
450 000
30 000

20 000

-

265 000
25 000
160 000
6 356 511

Ponadto w okresie od grudnia do marca odby y si trzy sesje Rady Gminy, podczas których podj to uchwa y:
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2015-2024, w której dostosowano wydatki do zmienionej uchwa y bud etowej
na rok 2015;
w sprawie zmiany bud etu gminy Opatówek na 2015
rok, w której okre-lono dochody bud etu na kwot
32 675 354,79 z ,
wydatki
bud etu
na
kwot
31 944 221,25 z , a wydatki maj,tkowe na kwot
8 833 473 z ;
w sprawie zmiany bud etu na 2016 rok, w której wydatki bud etu okre-lono na kwot 30 025 259 z , w tym
wydatki maj,tkowe na kwot 6 356 511 z oraz dochody bud etu w wysoko-ci 33 049 560,18 z ;
w sprawie z o enia skargi na rozstrzygni cie nadzorcze
- Rada Gminy postanawia wyst,piE ze skarg, do s,du
administracyjnego na rozstrzygni cie nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
stwierdzaj,ce niewa no-E uchwa y Nr 106/15 z dnia 11
grudnia 2015 r. w sprawie okre-lenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu uzna o
skarg za s uszn, w ca o-ci, a wi c w zakresie zarówno zarzutów, ,dania, jak i wskazanej podstawy praw-
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nej. Uchwa , Nr 5/409/2016 z dnia 9 marca 2016 r. Kolegium Izby Obrachunkowej w Poznaniu uchyli o
uchwa Nr 1/21/2016 Kolegium w zaskar onej cz -ci i
w odpowiedzi na skarg wnios o do Wojewódzkiego
S,du Administracyjnego w Poznaniu o umorzenie post powania z uwagi na fakt, e sta o si ono bezprzedmiotowe.
w sprawie odmowy uwzgl dnienia wezwania do usuni cia naruszenia prawa - Rada Gminy podj a o odmowie uwzgl dnienia wezwania do usuni cia naruszenia prawa polegaj,cego na ustanowieniu zakazu wtórnego podzia u dzia ek na mocy §5 ust. 1 Uchwa y Nr
104/04 Rady Gminy Opatówek z dnia 22 kwietnia 2004
r. Odmow Rada Gminy uzasadni a faktem, i Samorz,dowe Kolegium Odwo awcze nie stwierdzi o naruszenia prawa w postanowieniu Wójta Gminy Opatówek;
w sprawie przyj cia programu opieki nad zwierz tami
bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomno-ci zwierz,t
na terenie gminy Opatówek - ustawa o ochronie zwierz,t zobowi,zuje samorz,d do corocznego przedstawienia programu opieki nad zwierz tami bezdomnymi;
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w uchwale drogi o d . 77 293 km przebiegaj,ce przez
teren gminy Opatówek zalicza si do kategorii dróg
gminnych. Za ,cznikiem do uchwa y jest wykaz dróg
gminnych;
w sprawie zmiany uchwa y nr 46/15 z dnia 31 marca
2015 r. w sprawie okre-lenia kryteriów naboru do samorz,dowych przedszkoli na drugim etapie post powania rekrutacyjnego wraz z liczb, punktów za ka de z
tych kryteriów oraz dokumentów niezb dnych do potwierdzenia tych kryteriów -- zawarte w uchwale zmiany
podyktowane zosta y zmian, ustawy o systemie o-wiaty z dnia 29 grudnia 2015 r., która znios a m.in. obowi,zek szkolny dla dzieci 6-letnich;
w sprawie okre-lenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkó podstawowych i publicznych
gimnazjów prowadzonych przez gmin Opatówek, które b d, brane pod uwag na etapie post powania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszka ych poza obwodem publicznej szko y podstawowej lub gimnazjum,
okre-lenia liczby punktów za ka de z tych kryteriów
oraz dokumentów niezb dnych do ich potwierdzenia;
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2016 rok w szkoach i przedszkolu na terenie gminy Opatówek oraz
maksymalnej kwoty dofinansowania op at za kszta cenie pobierane przez szko y wy sze i zak ady kszta cenia nauczycieli, a tak e specjalno-ci i form kszta cenia,
na które dofinansowanie to jest przyznawane;
w sprawie upowa nienia Wójta Gminy Opatówek do
z o enia wniosku o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego oraz przyj cia do realizacji przedsi wzi cia pn. "Budowa przedszkola publicznego w Opatówku" - w celu realizacji tego zadania inwestycyjnego
Gmina Opatówek zamierza aplikowaE o -rodki unijne w
ramach Dzia ania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie
przedwczesnemu ko(czeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dost pu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, poddzia ania 8.1.1 Edukacja przedszkolna oraz
Dzia ania 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury
edukacyjnej i szkoleniowej, poddzia ania 9.3.1 Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym o
wspó finansowanie ze -rodków WRPO;
w sprawie upowa nienia Wójta Gminy Opatówek do
z o enia wniosku o dofinansowanie do Programu Ope-
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racyjnego Infrastruktura i Irodowisko oraz przyj cia do
realizacji przedsi wzi cia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo-ci Sza e etap II gmina Opatówek" Gmina Opatówek zamierza z o yE wniosek o dofinansowanie przedsi wzi cie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo-ci Sza e etap II gmina Opatówek",
w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym o wspó finansowanie ze -rodków Funduszu Spójno-ci z Priorytetu II Ochrona -rodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Irodowisko 2014 - 2020 (konkurs
nr POIiI.2.3/1/2015);
w sprawie przyj cia przez Gmin Opatówek prowadzenia zada( powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu
kaliskiego przez Gminn, Bibliotek Publiczn, im. Braci
Gillerów w Opatówku - na postawie tej uchwa y zawarte zostanie porozumienie w sprawie przyj cia zada(
oraz dotacji celowej od Powiatu Kaliskiego w kwocie
45 000 z ;
w sprawie wyznaczenia Gminnego O-rodka Pomocy
Spo ecznej w Opatówku do realizacji zada( z zakresu
-wiadczenia wychowawczego wynikaj,cych z ustawy z
dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy pa(stwa w wychowaniu dzieci - dotyczy realizacji rz,dowego programu
"Rodzina 500+".

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

PROGRAM "RODZINA 500+"

Wa ne informacje
Realizacja rz,dowego programu "Rodzina 500+"
na terenie gminy Opatówek zosta a powierzona Gminnemu
O-rodkowi Pomocy Spo ecznej w Opatówku. Wniosek o
ustalenie prawa do -wiadczenia wychowawczego mo na
pobraE w siedzibie GOPS - pokój nr 2 Urz du Gminy (parter) oraz pokój nr 5 GOPS (przyziemie), a tak e w szko ach
i przedszkolach na terenie gminy. Druki wniosków s, dost pne równie
w formie elektronicznej na stronie
www.opatowek.pl.
Przyjmowanie wniosków o wyp at -wiadczenia
wychowawczego rozpoczyna si 1 kwietnia 2016 r. W
okresie od 1 do 30 kwietnia 2016 r. dla Pa(stwa dyspozycji
uruchomione b d, 3 stanowiska przyjmowania wniosków
na sali sesyjnej Urz du Gminy w Opatówku (pokój nr 15, I
pi tro) w godzinach: poniedzia ek: 9:00-15:00, wtorek - pi,tek: 9:00 - 14:00. Osoby pracuj,ce b d, mia y mo liwo-E
z o enia wniosku w dniu 9 kwietnia 2016 r. (sobota) w
godz. 9:00 - 13:00.
Istnieje mo liwo-E sk adania wniosku o -wiadczenie wychowawcze za po-rednictwem systemów bankowo-ci elektronicznej. Wnioski b dzie mo na sk adaE bezp atnie od 1 kwietnia 2016 r. 15 marca 2016 r. zosta o podpisane porozumienie pomi dzy Ministerstwem Rodziny, Pracy i
Polityki Spo ecznej a bankami: Alior Bank SA, Bank BPH
SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, Bank Milllenium SA,
Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spó dzielczo-ci SA, Bank Zachodni WBK SA, FM Bank PBP SA
(Smart Bank), ING Bank Il,ski SA, mBank SA, PKO Bank
Polski SA, Raiffeisen Bank Polska SA, SGB Bank SA, Bank
Ochrony Irodowiska SA, Getin Noble Bank SA, Deutsche
Bank SA, Credit Agricole Bank Polska SA.
Rodzic lub opiekun b dzie móg , za pomoc, serwisu internetowego swojego banku, z o yE wniosek o ustale-
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nie prawa do -wiadczenia wychowawczego. Rol, banku w
tym procesie b dzie udost pnienie i wys anie wniosku do
organu prowadz,cego w gminie. Bank nie b dzie gromadzi
danych, weryfikowa danych podanych we wniosku oraz za,czników. Dalsza -cie ka obs ugi wniosku b dzie prowadzona przez samorz,d i to on b dzie informowa o przyznaniu -wiadczenia. Wniosek o -wiadczenie wychowawcze
b dzie mo na z o yE w gminie, za po-rednictwem Poczty
Polskiej oraz przez Internet. E-wniosek o -wiadczenie wychowawcze b dzie mo na z o yE za pomoc, portalu empatia.mrpips.gov.pl, Platformy Us ug Elektronicznych ZUS,
ePUAP oraz bankowo-ci elektronicznej.
Wniosek z o ony w terminie od 1 kwietnia do 1 lipca - wyp ata -wiadczenia z wyrównaniem od dnia 1 kwietnia. Wniosek z o ony po 1 lipca - wyp ata -wiadczenia od
daty z o enia wniosku (bez wyrównania).
Warunki nabywania prawa do -wiadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i wyp acania tego
-wiadczenia okre-la Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy pa(stwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r.
poz. 195).
Podstawowe informacje w/g ustawy:
rodzina - oznacza to odpowiednio nast puj,cych
cz onków rodziny: ma onków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz zamieszkuj,ce wspólnie z
tymi osobami, pozostaj,ce na ich utrzymaniu dzieci w
wieku do uko(czenia 25 roku ycia, a tak e dzieci, które uko(czy y 25 rok ycia, legitymuj,ce si orzeczeniem o znacznym stopniu niepe nosprawno-ci, je eli w
zwi,zku z t, niepe nosprawno-ci, przys uguje -wiadczenie piel gnacyjne lub specjalny zasi ek opieku(czy
albo zasi ek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z
dnia 4 kwietnia 2014r. o ustalaniu i wyp acie zasi ków
dla opiekunów (Dz.U. poz. 567 oraz z 2015 r. poz.
1240 i 1359); do cz onków rodziny nie zalicza si
dziecka pozostaj,cego pod opiek, opiekuna prawnego,
dziecka pozostaj,cego w zwi,zku ma e(skim, a tak e
pe noletniego dziecka posiadaj,cego w asne dziecko;
w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem s,du, jest pod opiek, naprzemienn, obojga rodziców
rozwiedzionych lub yj,cych w separacji lub yj,cych w
roz ,czeniu, dziecko zalicza si jednocze-nie do cz onków rodzin obydwojga rodziców.
pierwsze dziecko - oznacza to jedyne lub najstarsze
dziecko w wieku do uko(czenia 18 roku ycia; w przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesi,ca i
roku, b d,cych najstarszymi dzieEmi w rodzinie w wieku do uko(czenia 18 roku ycia, pierwsze dziecko
oznacza jedno z tych dzieci wskazane przez osob , o
której mowa w art. 4 ust. 2. Art. 4 ust.2 - -wiadczenie
wychowawcze przys uguje matce, ojcu, opiekunowi
faktycznemu dziecka lub opiekunowi prawnemu dziecka.
opiekun faktyczny dziecka - oznacza to osob faktycznie opiekuj,c, si dzieckiem, je eli wyst,pi a z wnioskiem do s,du opieku(czego o przysposobienie dziecka.
dziecko - oznacza to dziecko w asne, dziecko ma onka, dziecko przysposobione oraz dziecko, w sprawie
którego toczy si post powanie o przysposobienie, lub
dziecko znajduj,ce si pod opiek, prawn,.
osoby pozostaj,ce na utrzymaniu - oznacza to cz onków rodziny utrzymuj,cych si z po ,czonych dochodów tych osób.
Prawo do -wiadczenia wychowawczego przys uguje osobom, je eli zamieszkuj, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w jakim maj, otrzymywaE -wiadczenie wychowawcze, chyba e przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia spo ecznego lub dwustronne umo-
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wy mi dzynarodowe o zabezpieczeniu spo ecznym stanowi, inaczej.
Iwiadczenie wychowawcze przys uguje osobom, o
których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy, w wysoko-ci 500 z
miesi cznie na dziecko w rodzinie. Iwiadczenie wychowawcze przys uguje na pierwsze dziecko osobom, o których mowa w art. 4 ust. 2, je eli dochód rodziny w przeliczeniu na osob nie przekracza kwoty 800,00 z . Je eli
cz onkiem rodziny jest dziecko niepe nosprawne, -wiadczenie wychowawcze przys uguje na pierwsze dziecko
osobom, o których mowa w art. 4 ust. 2, je eli dochód rodziny w przeliczeniu na osob nie przekracza kwoty
1200,00 z .
Iwiadczenie wychowawcze nie przys uguje, je eli:
dziecko pozostaje w zwi,zku ma e(skim,
dziecko zosta o umieszczone w instytucji zapewniaj,cej ca odobowe utrzymanie albo w pieczy zast pczej,
pe noletnie dziecko ma ustalone prawo do -wiadczenia
wychowawczego na w asne dziecko,
cz onkowi rodziny przys uguje za granic, na dziecko
-wiadczenie o podobnym charakterze do -wiadczenia
wychowawczego, chyba e przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia spo ecznego lub dwustronne
umowy mi dzynarodowe o zabezpieczeniu spo ecznym
stanowi, inaczej.
Szczegó owych informacji udzielaj, pracownicy GOPS pokój nr 2 (parter) Urz du Gminy w Opatówku i nr 5 GOPS
(przyziemie), tel. (62) 76-18-425. Obszerne informacje dotycz,ce programu "Rodzina 500+" -ledziE mo na bie ,co
na stronie internetowej www.opatowek.pl.
Realizacja programu
15 marca premier Beata Szyd o og osi a, e do
programu "Rodzina 500+" w ,czy o si 18 banków. Umo liwi, one swoim klientom z o enie poprzez bankowo-E
elektroniczn, wniosków o wyp at -wiadczenia 500 z . W
Poznaniu poinformowa o tym wiceminister rodziny, pracy i
polityki spo ecznej Bartosz Marczuk, który wraz z wojewod,
wielkopolskim Zbigniewem Hoffmannem i wicewojewod,
Marlen, Mal,g spotkali si z prezydentami miast. Tematem
rozmów by o wdra anie programu "Rodzina 500+".

W spotkaniu roboczym w Poznaniu uczestniczy
Sekretarz Gminy Opatówek Krzysztof Dziedzic, który
przedstawi stan realizacji wdro enia programu "Rodzina
500+" w gminie Opatówek oraz wi, ,ce si z tym potrzeby
i zapytania. W gminie Opatówek szacuje si , e programem obj tych zostanie ponad 1600 dzieci (do obs ugi b dzie ponad 1000 wniosków). Ogó em na terenie województwa wielkopolskiego wsparciem obj tych zostanie ponad
350 tysi cy dzieci.
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Wojewoda i wicewojewoda Marlena Mal,g przypomnieli samorz,dowcom o wszystkich dodatkowych mo liwo-ciach kontaktu, które stworzone zosta y na potrzeby
programu. W Wielkopolskim Urz dzie Wojewódzkim dzia a
infolinia (61) 854-11-77, z której mog, korzystaE tak pracownicy samorz,dów, jak i rodzice zainteresowani mo liwo-ci, uzyskania -wiadczenia wychowawczego. Uruchomiony zosta te adres e-mail 500plus@poznan.uw.gov.pl
pod który samorz,dowcy oraz obywatele zainteresowani
programem mog, przesy aE swoje pytania.

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

INWESTYCJE, REMONTY,
PROJEKTY UNIJNE

Nowy samochód dla OSP w Opatówku
W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), O- 4, Dzia anie 4.1, Poddzia anie 4.1.5 "Wsparcie systemu ratownictwa
chemiczno - ekologicznego i s u b ratowniczych na wypadek wyst,pienia zjawisk katastrofalnych lub powa nych
awarii" Gmina Opatówek z o y a wniosek pn. "Zakup lekkiego samochodu specjalistycznego wraz ze standardowym
wyposa eniem dla realizacji zada( w zakresie zapobiegania i likwidacji skutków kl sk ywio owych i awarii -rodowiskowych na terenie gminy Opatówek przez OSP Opatówek”. W ramach projektu zakupiony zostanie lekki samochód specjalistyczny dla Ochotniczej Stra y Po arnej w
Opatówku. Ca kowita kwota projektu to 406 000 z z tego
85% czyli 345 100 z stanowiE b dzie dofinansowanie z
WRPO a 15% to wk ad w asny gminy stanowi,cy kwot
60 900 z . 10 marca gmina otrzyma a informacj , e wniosek przeszed ocen formaln, zako(czon, wynikiem pozytywnym. W chwili obecnej projekt zosta skierowany do
oceny merytorycznej.

Nowy samochód dla OSP w T.okini Wielkiej
W czwartek 6 stycznia 2016 roku odby a si uroczysto-E
po-wi cenia nowego samochodu bojowego dla jednostki
Ochotniczej Stra y Po arnej w T okini Wielkiej, który jednostka otrzyma a pod koniec paBdziernika ub. roku. Zakup
samochodu, którego warto-E wynios a 662 619,68 z , zosta
dofinansowany w kwocie 530 095,68 z z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2007-2013. Pozyskanie nowego samochodu wymusi o
przeprowadzenie modernizacji gara u stra nicy, w któr,
zaanga owali si druhowie jednostki w T okini Wielkiej.
Zaproszeni go-cie wys uchali referatu okoliczno-ciowego
oraz dzi kowali stra akom za ich prac i po-wi cenie w ratowaniu dobytku i ycia ludzkiego, a tak e yczyli, by zawsze szcz -liwie wracali z ka dej akcji. Po-wi cenia pojazdu
dokona ks. kanonik dr Jacek Paczkowski - proboszcz parafii Iw. Jakuba Aposto a w T okini Ko-cielnej. Uroczysto-E
u-wietni koncert kol d w wykonaniu Orkiestry D tej OSP w
T okini Wielkiej. W-ród zaproszonych na uroczysto-E go-ci
znaleBli si : Wicemarsza ek Województwa Wielkopolskiego
Krzysztof Grabowski, Przewodnicz,cy Rady Powiatu Kaliskiego Mieczys aw Quczak, Wicestarosta Kaliski Jan Adam
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K ysz, Wójt Gminy Opatówek Sebastian Ward cki, Przewodnicz,cy Rady Gminy Pawe B,kowski, Wiceprzewodnicz,cy Rady Gminy Marek Szlenkier oraz radni: Damian Jakóbczak i Andrzej Borwik.

Budowa kanalizacji w m. Sza.e, etap II - wniosek o dofinansowanie
Gmina Opatówek z o y a wniosek o dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowo-ci Sza e - etap II do
Narodowego Funduszu Ochrony Irodowiska w ramach
PRIORYTETU: II Ochrona -rodowiska, w tym adaptacja do
zmian klimatu, DZIAQANIA: 2.3 Gospodarka wodno-ciekowa
w
aglomeracjach.
Kwota
projektu:
5 891 946,68 z , kwota dofinansowania: 3 053 752,85 z .
Projekt techniczny inwestycji obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej w celu uj cia -cieków z zabudowa(, pod ,czonych za pomoc, przykanalików. Projekt obejmuje nast puj,cy zakres rzeczowy: projektowana kanalizacja grawitacyjna wraz z odga zieniami sieciowymi - 12 089 mb,
kanalizacja t oczna - 329,80 mb, zakrycie rowu melioracyjnego - 386,60 mb, budowa przepompowni -cieków - 1 szt.,
budowa komory krat i komory pomiarowej - 2 kpl.

Wnioski z.o one w ramach programu Wielkopolska
Odnowa Wsi
W ramach III edycji konkursu "Odnowa wsi szans, dla aktywnych so ectw" organizowanego przez Urz,d Marsza kowski w Poznaniu w ramach Programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020, Gmina Opatówek otrzyma a dofinansowanie na dwa projekty. Pierwszy to zakup namiotów dla
so ectwa Che mce, które s u yE b d, lokalnej spo eczno-ci
podczas imprez odbywaj,cych si na terenie gminy, jak
równie poza ni, (do ynki gminne, festyny, festiwal smaków itp.) oraz pozwol, na organizacj imprez plenerowych
na terenie so ectwa. W drugim projekcie przewidziano wyposa enie parku i terenów wokó stawów przy ul. Poniatowskiego w Opatówku w elementy ma ej architektury drewniane awki. Zostan, one ustawione w pobli u nowo
zagospodarowanych stawów, w miejscu, które stanowi wizytówk miejscowo-ci oraz w alejkach zabytkowego parku.

Wiadomo ci Gminne

W ramach VI edycji konkursu "Pi knieje wielkopolska wie-"
Gmina Opatówek z o y a kolejne dwa wnioski o dofinansowanie nast puj,cych zada(:
budowa k adki dla mieszka(ców i turystów przy stawach w Opatówku, koszt zadania: 68 948,80 z , kwota
dotacji: 30 000 z ; w ramach wniosku powstanie k adka
dla mieszka(ców ,cz,ca ciek wodny Cienia
budowa si owni zewn trznej w T okinii Wielkiej, koszt
ca o-ci zadania: 23 623,18 z , dotacja w wysoko-ci
10 000 z . W ramach projektu powstanie si ownia zewn trzna sk adaj,ca si z takich urz,dze( jak: wio-larz, wypychacz - przyci,gacz, orbitrek oraz wahad o biegacz - twister.
"Rajska si ownia pod chmurk," - koszt ca o-ci zadania:
24 556,75 z , w tym dotacja w wysoko-ci 10 000 z . W
ramach projektu powstanie si ownia zewn trzna sk adaj,ca si z takich urz,dze( jak: wio-larz, wypychacz przyci,gacz, orbitrek oraz wahad o - biegacz - twister.
Prace remontowe na drogach
Wzorem lat ubieg ych, przyst,piono do prac remontowych
na drogach gminnych po okresie zimowym. Prace te wykonuje Przedsi biorstwo Drogowo - In ynieryjne "KAREX" z
Oci, a, które zosta o wy onione w ramach przetargu nieograniczonego. Koordynacj, prac remontu i konserwacji
dróg zajmuje si Wydzia Drogownictwa Urz du Gminy
oraz so tysi. Prace na drogach obejmuj,: wyrównywanie
nawierzchni równiark,, naprawy cz,stkowe nawierzchni
t uczniowej, asfaltowo-betonowej, czyszczenie poboczy. Na
bie ,c, napraw dróg w bud ecie gminy Opatówek przeznaczono kwot 142 188 z otych.

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

WIADOMO CI KULTURALNE
25-lecie samorz du terytorialnego
W gminie Opatówek, w wyniku pierwszych demokratycznych wyborów, wy oniona zosta a 20-osobowa Rada
Gminy, która spo-ród siebie wy oni a organ wykonawczy Zarz,d Gminy i pierwszego Wójta Gminy Opatówek, którym
zosta Czes aw Ja-kiewicz. Na stanowisko Sekretarza
Gminy powo ano Tomasza Rogozi(skiego, a na Skarbnika
Gminy Helen Filipiak. Wielokrotne zmiany ustawy samorz,dowej spowodowa y, e od 2002 roku rada liczy 15 radnych, organem wykonawczym jest Wójt wybierany w bezpo-rednich wyborach przez wszystkich uprawnionych
mieszka(ców gminy. Po EwierEwieczu budowania, rozwijania i funkcjonowania lokalnych struktur w adzy, Gmina Opatówek równie uroczy-cie uczci a 25-lecie samorz,du terytorialnego. Obchody zainaugurowa a uroczysta sesja Rady
Gminy Opatówek, która odby a si 29 grudnia 2015 r. w sali
fortepianowej Muzeum Historii Przemys u w Opatówku. W
sesji udzia wzi li radni Gminy Opatówek, so tysi oraz zaproszeni go-cie: radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Miko aj Grzyb, Prezydent Kalisza Grzegorz Sapi(ski, Jadwiga Milu-ka-Stasiak, Ma gorzata Matysiak, Bogdan
Pogorzelec, Jolanta Pokojowa, Mateusz Przyjazny, Marek
Janiak, Violetta Galant, Bogumi a Qa(duch, Arkadiusz Qa(duch, Stanis aw Baran, Bogdan Marsza , Józef Paj,k, Jerzy
Karolak, Janina Karolak, Tadeusz Janczak, Stanis aw Sowa, Eugeniusz Dybioch, Jerzy Tylczy(ski, Grzegorz Burek,
Sylwester Ludwiczak, Andrzej Wolf.
Po obradach go-cie udali si do sali wystawowej
na kolejn, cz -E uroczysto-ci - spotkanie okoliczno-ciowe.
Ka dy z uczestników przy wej-ciu dosta upominek w postaci pami,tkowego z otego medalu. Sekretarz Gminy
Krzysztof Dziedzic przywita go-ci przyby ych na drug,
cz -E obchodów. W-ród go-ci obecni byli: Wicemarsza ek
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Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, Prezydent Miasta Kalisza Grzegorz Sapi(ski, Wicestarosta Kaliski Jan K ysz, Przewodnicz,cy Rady Powiatu Mieczys aw
Quczak, radni powiatowi - Józef Szyma(ski i Henryk Kurek,
Komendant Komisariatu Policji w Opatówku Grzegorz Janus, Zast pca Wójta w latach 1997-1998 Stefania Wiewiórkowska, Skarbnik Gminy w latach 1975-1991, 2000-2007
Helena Filipiak, Przewodnicz,cy Rady Gminy w latach
1990-1994 Zbigniew Go ,b, Przewodnicz,cy Rady Gminy
w latach 1994-2002 Stefan Kobierski, Przewodnicz,cy Rady Gminy w roku 2010 Stanis aw Ku-, byli i obecni radni
Gminy Opatówek, byli i obecni so tysi, emerytowani i obecni
pracownicy Urz du Gminy, emerytowani i obecni dyrektorzy szkó w gminie Opatówek, dyrektor Publicznego Przedszkola w Opatówku, emerytowani i obecni dyrektorzy i pracownicy jednostek organizacyjnych w gminie Opatówek,
przedstawicielki Kó Gospody( Wiejskich, przedstawiciele
OSP, mieszka(cy naszej gminy. W sumie w uroczysto-ciach wzi o udzia blisko 200 osób.
Po powitaniu go-ci Sekretarz Gminy Krzysztof
Dziedzic zaprosi wszystkich na koncert okoliczno-ciowy w
wykonaniu artystów Teatru Muzycznego w Qodzi oraz Poznaniu. Emilia Zieli(ska, Miros aw Niewiadomski oraz Bartek Kuczyk przenie-li uczestników w -wiat s ynnych arii i
pie-ni z najbardziej znanych, klasycznych operetek i musicali. Sala kilkakrotnie nagrodzi a koncert owacjami na stoj,co, a arty-ci bisowali kilka razy.
W kolejnej cz -ci uroczysto-ci g os zabra Wójt
Gminy Opatówek Sebastian Ward cki, który przybli y histori rozwoju samorz,du w gminie Opatówek. Zwróci
szczególn, uwag na dzia ania w adz podczas minionych
25 lat, które zapewni y sukcesywny i zrównowa ony rozwój
okolicy. Dzia ania te prze o y y si przede wszystkim na
nowe inwestycje zwi,zane z budow, dróg, obiektów sportowych czy te termomodernizacj, budynków u yteczno-ci
publicznej. Du e znaczenie dla rozwoju gminy mia o racjonalne gospodarowanie -rodkami finansowymi oraz efektywne pozyskiwanie -rodków zewn trznych. Kolejnym
punktem uroczysto-ci by o wr czenie przez Wójta Gminy
Opatówek Sebastiana Ward ckiego, Przewodnicz,cego
Rady Gminy Paw a B,kowskiego oraz Sekretarza Gminy
Krzysztofa Dziedzica statuetek za wieloletni, prac oraz
zas ugi dla lokalnej samorz,dno-ci z okazji 25-lecia samorz,du terytorialnego. Wyró nienia otrzymali:

W adze Gminy Opatówek
Czes aw Ja-kiewicz - radny, Wójt Gminy 16.06.1990 04.03.1997
Tomasz Rogozi(ski - Sekretarz Gminy 01.08.1980 31.03.2007
Helena Filipiak - Skarbnik Gminy 10.11.1975 - 31.08.1991,
01.03.2000 - 28.09.2007

Wiadomo ci Gminne

Wojciech Pokojowy - radny 5 kadencji ( ,cznie z obecn,)
Marek Szlenkier - radny 4 kadencje ( ,cznie z obecn,)
Jerzy Marciniak - radny 3 kadencje
Zbigniew Go ,b - Przewodnicz,cy Rady Gminy 1990-1994
Stefan Kobierski - Przewodnicz,cy Rady Gminy 19941998, 1998-2002
Artur Szymczak - Przewodnicz,cy Rady Gminy 2002-2006
Andrzej Michalski - Przewodnicz,cy Rady Gminy 2006-VI
2010; radny 3 kadencje
Stanis aw Ku- - Przewodnicz,cy Rady Gminy od VI 2010,
radny 2002-2006, 2006-2010
Pawe B,kowski - Przewodnicz,cy Rady Gminy 2010-2014,
2014-2018; radny 3 kadencje ( ,cznie z obecn,)
Stefania Wiewiórkowska - radna 1994-1998, 1998-2002, od
marca 1997 z-ca Wójta

So tysi z najd u szym sta em
Helena Kraska, So tys wsi T okinia Ma a, 1978 - nadal
(37 lat)
Kazimierz Frankiewicz, So tys wsi Szulec, 1982 - nadal
(33 lata)
Bogumi Raszewski, So tys wsi T okinia Nowa, 1990 - nadal
(25 lat)
Jerzy Jakubek, So tys wsi Warszew, 1990 - nadal (25 lat)
Antoni Gryczy(ski, So tys wsi Borów, 1994 - 2015 (21 lat)
Barbara Przepiórka, So tys wsi Cienia Trzecia, 1994 - nadal
(21 lat)
Stanis aw Wojtaszek, So tys wsi N dzerzew, 1990 - 2011
(21 lat)
Stanis aw Juszczak, So tys wsi Cienia Folwark, 1998 - 2015
(17 lat)
Maria Pytli(ska, So tys wsi D be-Kolonia, 1998 - 2015
(17 lat)
Henryk Quczak, So tys wsi Janików, 1990 - 2007 (17 lat)
Wojciech Jasku a, So tys wsi Opatówek, 1998 - 2015
(17 lat)
Tadeusz Janczak, So tys wsi Sierzchów, 1994 - 2011
(17 lat)
Emerytowani pracownicy urz du gminy
Krystyna Gruszka - 40 lat pracy
Wies awa Pogorzelec - 38 lat pracy
Maria Melka - 37 lat pracy
Zofia Zgarda - 34 lata pracy
Jadwiga Lajtlich - 30 lat pracy
Gra yna WoBniak - 30 lat pracy
Anna Frankowska - 28 lat pracy
Krystyna Ko omecka - 29 lat pracy
Eugenia Zieli(ska - 25 lat pracy
Pracownicy urz du gminy
Bogumi a Qa(duch - 36 lat pracy
Maria Gruszka - 36 lat pracy
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El bieta Matusiak - 35 lat pracy
Maria Miko ajczyk - 32 lata pracy
Anna S omian - 31 lat pracy
Halina Korzepska - 25 lat pracy
Mieczys aw Pietrzak - 25 lat pracy

Emerytowani i pracuj,cy dyrektorzy i pracownicy jednostek
organizacyjnych gminy Opatówek
Henryka WoBniak - emerytowany dyrektor SP w Opatówku
- 37 lat pracy
Alina Qa(duch - emerytowany dyrektor SP w Sierzchowie 33 lata pracy
Miros awa Ga ach - by a dyrektor Przedszkola w Opatówku
- 36 lat pracy
Jadwiga Milu-ka-Stasiak - emerytowany dyrektor Gminnej
Biblioteki Publicznej - 29 lat pracy
Halina Janiak - pracownik ZEAS - 33 lata pracy
Jolanta Pokojowa - dyrektor Gimnazjum (od 2007) - 33 lata
pracy
Teresa Kobierska - dyrektor Zespo u Szkó w T okini Wielkiej (od 1997) - 31 lat pracy
El bieta Rogozi(ska - by a dyrektor Gimnazjum w Opatówku i wicedyrektor SP w Opatówku - 34 lata pracy (8 lat dyrektorem)
Janina Banasiak - by a dyrektor Zespo u Szkó w T okini
Wielkiej - 46 lat pracy (17 lat dyrektorem)
Barbara Nowak - by a dyrektor Zespo u Szkó w Rajsku - 45
lat pracy (13 lat dyrektorem)
Mieczys awa Jasku a - dyrektor Gminnego O-rodka Kultury
- 26 lat pracy
Violetta Galant - Kierownik Gminnego O-rodka Pomocy
Spo ecznej - 30 lat pracy
Ma gorzata Rektor - pracownik Gminnego O-rodka Pomocy
Spo ecznej - 25 lat pracy
Szczególne wyró nienia
Lucyna Wojtaszek - Przewodnicz,ca Ko a Gospody( Wiejskich w Opatówku - 23 lata Przewodnicz,c, KGW
Marianna Kocemba - wieloletnia dzia aczka spo eczna, pisarka, poetka
Jan Kowalkiewicz - wieloletni radny, dzia acz spo eczny,
Prezes Towarzystwa Przyjació Opatówka
Stanis aw Baran - Komendant Gminny OSP RP
Powiat Kaliski - jednostka samorz,du terytorialnego - Starosta
Województwo Wielkopolskie - jednostka samorz,du terytorialnego - Marsza ek Województwa Wielkopolskiego
Jubileusz 25-lecia samorz,dno-ci w gminie Opatówek by równie okazj, do wr czenia podzi kowa( w postaci pami,tkowych statuetek za zaanga owanie i prac na
rzecz zaspokajania potrzeb lokalnej spo eczno-ci, a tym
samym za zas ugi dla rozwoju. Wr czyli je: Jan K ysz - Wi-
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cestarosta Kaliski oraz Mieczys aw Quczak - Przewodnicz,cy Rady Powiatu Kaliskiego, a otrzymali: Czes aw Ja-kiewicz - Wójt Gminy Opatówek w latach 1990-1997, Sebastian Ward cki - Wójt Gminy Opatówek, Pawe B,kowski Przewodnicz,cy Rady Gminy Opatówek od 2010 r., Stanis aw Ku- - Przewodnicz,cy Rady Gminy Opatówek w 2010
r. G os okoliczno-ciowy zabrali Krzysztof Grabowski - Wicemarsza ek Województwa Wielkopolskiego i Grzegorz
Sapi(ski - Prezydent Miasta Kalisza, którzy wyrazili du e
uznanie za trud w o ony w rozwój lokalnego samorz,du
oraz z o yli yczenia dalszych sukcesów w budowaniu
wspólnej ma ej ojczyzny.

W dobry humor wprawi widowni wyst p Mateusza Lewkowicza, Damiana Lebiedy i Bart omieja Cedro z
kabaretu "Czwarta Fala". M odzi, pomys owi i pe ni pozytywnej energii arty-ci przekazali pot n, dawk humoru,
pozytywnych emocji i zaskakuj,cych zwrotów akcji. Na zako(czenie uroczysto-ci wszyscy go-cie zostali zaproszeni
na pocz stunek i dalsze wspólne biesiadowanie. Przy wyj-ciu ka dy z uczestników zosta obdarowany symboliczn,
czerwon, ró ,.
Z.ote Gody par ma. e4skich
Na zaproszenie Wójta Gminy Sebastiana Ward ckiego, siedem par ma e(skich zosta o uhonorowanych
Medalami Za D ugoletnie Po ycie Ma e(skie nadanymi
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W-ród nich znaleBli si : Aleksandra i Stanis aw
Flak z T okini Ma ej, Anna i Jerzy Karolak z Opatówka, Czes awa i Józef KopeE z Trojanowa, Irena i Bronis aw Krakus
z T okini Ko-cielnej, Janina i Ksaweryn Sidorowicz z T okini
Ko-cielnej, Czes awa i Eugeniusz Tu acz z Opatówka oraz
Marianna i Jerzy Tylczy(ski z Opatówka. Dostojni Jubilaci
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przeszli ze sob, bardzo d ug, drog "na dobre i na z e",
drog , która przed 50 laty zosta a przypiecz towana aktem
ma e(stwa, a dzi ki zrozumieniu, mi o-ci i wytrwa o-ci okaza a si s uszna.
W dniu 16 grudnia br. Wójt dokona dekoracji czterech par. Zorganizowan, przez opatówecki samorz,d i
Urz,d Stanu Cywilnego ceremoni wr czenia medali poprowadzi Wójt Sebastian Ward cki, który zebranym Jubilatom z o y yczenia. Oficjalna cz -E uroczysto-ci zako(czya si wyst pami artystycznymi w wykonaniu dzieci z
Przedszkola w Opatówku. Zgromadzonych go-ci podj to
tradycyjn, lampk, szampana oraz wspania ym tortem.
Bo onarodzeniowa szopka dla Zuzi
Od 24 grudnia 2015 r. a do ko(ca Iwi,t Bo ego
Narodzenia przy Muzeum Historii Przemys u w Opatówku
mo na by o podziwiaE Vyw, Szopk Bo onarodzeniow,.
Powsta a ona z inicjatywy mieszka(ców Opatówka, a jej celem by a zbiórka pieni dzy na leczenie 2,5 letniej Zuzi, choruj,cej na ostr, bia aczk, limfoblastyczn,. W zagrodach dla
zwierz,t znalaz y si m.in. osio ek, lama, kucyk, indory,
-winki miniaturowe, ba anty, koguty, go bie, a nawet papugi. Stan a równie stajenka z ywymi postaciami Maryi i
Józefa oraz m odzie , która -piewa a kol dy. Dzieci w
przebraniach anio ków kwestowa y do specjalnie oznakowanych puszek, a opatowianie ch tnie wsparli ca , akcj .

stów pozna(skich scen muzycznych: Anny BajerskiejWitczak, Jaros awa Patyckiego oraz Bartosza Kuczyka.

Go-ci powita Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic
przypominaj,c, e to ju 21. wspólne -piewanie, a kol dy to
szczególne bogactwo i szczególny to czas, aby o nich pami taE. Wszyscy go-cie otrzymali -piewniki, a spotkanie
utrzymane by o w formie "kawiarenki", bowiem na stolikach
stan y ciastka, kawa oraz herbata. Organizatorzy sk adaj,
podzi kowanie Chórowi parafii Opatówek za wyst p, p. Januszowi Pogorzelcowi za nag o-nienie sali oraz wszystkim
przyby ym za wspóln, zabaw i stworzenie mi ej, serdecznej atmosfery wtorkowego spotkania.
Rocznica urodzin patrona gimnazjum w Opatówku
8 stycznia 2016 roku w szczególny sposób zapisa
si na kartach historii Gimnazjum w Opatówku. Tego dnia
spo eczno-E szkolna obchodzi a 185 rocznic urodzin Agatona Gillera, jednego z patronów. Agaton urodzi si w rodzinie oficera wojsk napoleo(skich Jana Kantego Gillera i
Franciszki ze Szpadkowskich.

Wynik ofiarno-ci odwiedzaj,cych szopk podczas
-wi,t jest wspania y: 79 207,01 z otych i 186 euro - tyle dok adnie uda o si zebraE podczas kwesty bo onarodzeniowej zorganizowanej dla chorej dziewczynki. 25 grudnia o
godzinie 18:00 z inicjatywy Klubu Sportowego Opatówek
wystrzeli o "Iwiate ko do nieba dla Zuzi", a zbiórka pieni dzy na leczenie by a kontynuowana podczas Koncertu Karnawa owo-Charytatywnego, który odby si 17 stycznia br.
w ramach cyklu "Spotkania ze sztuk, Opatówek 2016".
Organizatorzy i pomys odawcy, a przede wszystkim rodzice, dzi kuj, Wójtowi Gminy Opatówek, stra akom,
kibicom Klubu Sportowego Sparta Opatówek, kibicom Widzewa i KKS Kalisz, ONR Kalisz, muzykom, m odzie y, wolontariuszom, miejscowym ksi om, a zw aszcza wszystkim
darczy(com.
Koncert i wspólny 6piew kol7d i pastora.ek
Gminny O-rodek Kultury, Urz,d Gminy oraz Parafialny Oddzia Akcji Katolickiej w Opatówku po raz kolejny
byli inicjatorami wspólnego -piewania kol d i pastora ek,
które odby o si w dniu 5 stycznia br. Wspólne -piewanie
na sta e wpisa o si w opatówecki kalendarz wydarze(, nie
tylko w okresie -wi,t Bo ego Narodzenia. By y pie-ni biesiadne, a tak e pie-ni patriotyczne i wojskowe. Tym razem
spotkanie po ,czone by o z koncertem w wykonaniu arty-
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Patriotyczne wychowanie i wykszta cenie spowodowa y, e ca e swoje m odzie(cze i doros e ycie po-wi ci
walce o odzyskanie niepodleg o-ci przez Polsk . Czyni
starania o godne ycie rodaków na emigracji, szczególnie
m odzie y. By cz onkiem Rz,du Narodowego w powstaniu
styczniowym i redaktorem wielu czasopism. Tworzy polsk,
szko w rosyjskim Irkucku i polskie muzeum w austriackim
Rapperswilu. Jego szeroka dzia alno-E polityczna, spo eczna i naukowa nie usz a uwadze zaborców. By wi ziony
przez Rosjan, Austriaków i Niemców. W adze carskie uznay go za bardzo niebezpiecznego wroga i skaza y na katorg na Syberii. Szed tam pieszo z Warszawy przez 16 miesi cy z a(cuchami na nogach.
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Gimnazjali-ci pami tali o urodzinach zacnego opatowianina. Do -wi towania w ,czyli si te zaproszeni go-cie: przedstawiciele w adz samorz,dowych na czele z
Wójtem Gminy Sebastianem Ward ckim oraz Sekretarzem
Gminy i jednocze-nie radnym Powiatu Kaliskiego Krzysztofem Dziedzicem, radni gminy Opatówek, a tak e przedstawiciele instytucji, organizacji i spo eczno-ci lokalnej. W-ród
go-ci znaleBli si równie dyrektorzy oraz reprezentanci
nauczycieli i uczniów zaprzyjaBnionych szkó z Gimnazjum
w Brzezinach, Zespo u Szkó Nr 2 w Godzieszach Wielkich
i Szko y Podstawowej w Opatówku.
Po skróconych lekcjach, w pi,tkowe po udnie
wszyscy zebrali si przed budynkiem szko y. Po krótkim
przypomnieniu dokona( Agatona Gillera i wys uchaniu weso ej piosenki o Opatówku ruszyli ulicami naszej miejscowo-ci w kierunku domu Gillerów. Tam z o yli wi,zanki biao-czerwonych kwiatów. Uczestnicy przemarszu zatrzymali
si te przed gmachem Gminnej Biblioteki Publicznej im.
Braci Gillerów, gdzie p. Jadwiga Milu-ka-Stasiak, regionalistka i znawczyni rodziny Gillerów, opowiedzia a o t sknocie Agatona, przebywaj,cego na zes aniu, za Opatówkiem.
Zaprasza a te do odwiedzenia wystawy znajduj,cej si w
budynku biblioteki. Niesiony przez uczniów sztandar szko y,
bia o-czerwone balony i transparenty s awi,ce dokonania
Agatona oraz p yn,ce z g o-ników marszowe melodie stwarza y niepowtarzalny klimat wzbudzaj,c zainteresowanie
otoczenia. Przemarsz by ho dem z o onym wielkiemu patriocie przez lokaln, spo eczno-E. Wa n, rol takich -rodowiskowych uroczysto-ci podkre-lili w swoich wyst,pieniach: dyrektor opatóweckiego gimnazjum Jolanta Pokojowa i Wójt Gminy Sebastian Ward cki. Dope nieniem uroczysto-ci by o mi e, urodzinowe spotkanie zaproszonych
go-ci, pracowników szko y i cz onków Szkolnego Klubu Europejskiego "Opatus" w murach gimnazjum.
Spotkanie noworoczne w Starostwie Powiatowym
7 stycznia 2016 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu odby o si spotkanie noworoczne. Organizatorem by Starosta Kaliski Krzysztof Nosal oraz Przewodnicz,cy Rady Powiatu Mieczys aw Quczak. Gmin Opatówek na tej uroczysto-ci reprezentowali: Wójt Gminy Opatówek Sebastian Ward cki, Przewodnicz,cy Rady Gminy
Pawe B,kowski oraz Sekretarz Gminy i jednocze-nie
Przewodnicz,cy Komisji Bud etu Rady Powiatu Krzysztof
Dziedzic.

Starosta Kaliski podsumowa miniony rok, przedstawi tak e zamierzenia na rok 2016, po czym wspólnie z
Przewodnicz,cym Rady Powiatu z o yli wszystkim obecnym yczenia noworoczne i wznie-li toast za pomy-lno-E i
powodzenie zamierzonych planów. Go-cie wys uchali koncertu w wykonaniu cz onków Studia Edukacji Wokalnej
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Happy Singers z Kalisza, dzia aj,cego pod kierownictwem
Doroty Wróblewskiej.
Koncert karnawa.owo-charytatywny
Koncert Karnawa owo-Charytatywny otworzy trzeci
cykl "Spotkania ze sztuk, - Opatówek 2016" organizowany
przez Fundacj "Inicjatywa dla Opatówka". Po raz trzeci inauguracja projektu zbieg a si z karnawa ow, zabaw,. W
repertuarze znalaz y si utwory muzyki jazzowej i rozrywkowej w wykonaniu muzyków z Akademii Muzycznej we
Wroc awiu: wokalistki Dominiki Muzykant oraz pianisty Mateusza Kaczmarka. Tym razem s uchacze koncertu wzi li
udzia w licytacjach i zbiórce pieni dzy dla chorej 2,5-letniej
Zuzi. W przerwie mi dzy utworami zlicytowano m.in. pi k
szczypiornistów MKS Kalisz z podpisami zawodników oraz
Bart omieja Jaszki, br,zowego medalisty Mistrzostw Iwiata
z 2009 r., kalendarze Marty Walczykiewicz z autografami
kajakarki, koszulk reprezentacji Polski w pi ce r cznej dar Patryka Folusznego, m odzie owego reprezentanta
Polski. Swoich nabywców znalaz y tak e produkty kuchenne, bony podarunkowe, monety kolekcjonerskie, r kodzie o
artystyczne oraz prace plastyczne dzieci.

Na licytacj dary bezp atnie przekazali: dzieci ze
Szko y Podstawowej im. J. Kusoci(skiego w Opatówku pod
kierunkiem p. Joanny Litwin, p. Monika Gunera, p. Lucyna
Wojtaszek, p. Renata Dogielska, p. Sylwia Boczula - firma
Tupperware, p. Owidiusz Krymarys, p. Wies aw Krymarys,
p. Bogus aw Bia y, p. Dariusz Góra, p. Aleksandra Bartosik,
WKS Grunwald Pozna(, Cukiernia Mencel. Q,cznie w trakcie zbiórki, licytacji i sprzeda y zebrano kwot 5 360 z .
Wszystkim uczestnikom koncertu dzi kujemy za hojn, pomoc! Go-ciem specjalnym koncertu by a kajakarka - wicemistrzyni -wiata, mistrzyni Europy i mistrzyni Igrzysk Europejskich w Baku Marta Walczykiewicz. Koncert poprowadzi
Mateusz Walczak - prezes zarz,du Fundacji "Inicjatywa dla
Opatówka" oraz dyrektor projektu "Spotkania ze sztuk, Opatówek 2016".
Wspó.praca z samorz dem Czajkowa
4 lutego br. w Gminnym O-rodku Kultury w Opatówku go-cili-my przedstawicieli samorz,du z gminy Czajków wraz z Wójtem Gminy Henrykiem Plicht,, Przewodnicz,cym Rady Gminy Andrzejem Pucha , i Prezesem Stowarzyszenia "Razem dla Czajkowa" Danut, Przyby ek.
"Nikt nie jest tak bogaty, aby móg si obyE bez u-miechu i
nikt nie jest tak ubogi, aby go nie móg podarowaE" - takie
by o has o przewodnie spotkania integracyjnego.
Z pi Edziesi cioosobow, grup, go-ci z Czajkowa
spotkali si : Wójt Gminy Opatówek Sebastian Ward cki,
Przewodnicz,cy Rady Gminy Pawe B,kowski, radny Mariusz Ma oburski, Skarbnik Gminy Dagmara Gajewska-
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Paj,k, Prezes Towarzystwa Przyjació Opatówka Jan Kowalkiewicz wraz z cz onkami TPO, Przewodnicz,ca Ko a
Gospody( Wiejskich w Opatówku Halina Dobrza(ska, Zespó Opatowianie, Jerzy Knop z Kapel, Sami Swoi, Kierownik i pracownicy GOPS w Opatówku, so tys Wsi Opatówek Karolina Olejniczak oraz Prezes Gminnej Spó dzielni
"Samopomoc Ch opska" Opatówek Eleonora Gieszczy(ska. W ramach wspó pracy w spotkaniu uczestniczy a równie Kierownik GOPS w Mycielinie El bieta Urlych.

Uroczysto-E zosta a poprowadzona przez pracownika GOPS w Opatówku Karolin Gór . Wójt Gminy Opatówek Sebastian Ward cki i Przewodnicz,cy Rady Gminy
Pawe B,kowski oraz Wójt Gminy Czajków wraz z Prezesem Stowarzyszenia "Razem dla Czajkowa" w swych wyst,pieniach zaznaczyli jak wa na jest przyjaB(, która nawi,za a si pomi dzy obydwoma samorz,dami. Po cz -ci
oficjalnej nast,pi a cz -E artystyczna u-wietniona wyst pami: -piewem i skeczami w wykonaniu Zespo u Opatowianie, Kapeli Sami Swoi i Zespo u Czajkowianki oraz recytacj, wierszy w wykonaniu Marii Dziedzic - przedstawiciela
TPO Opatówek. Bardzo mi ym akcentem spotkania by
przepi kny i pyszny tort ufundowany przez Wójta Gminy
Opatówek. Czwartkowe spotkanie zako(czono wspóln,
zabaw, poprowadzon, przez Dariusza Gór .

Maria Pawelec i Daniela Mi- KGW Opatówek oraz Jerzy
Karolak i Jerzy Knop wykonuj,c szereg wierszy i skeczy.
Wójt Gminy Opatówek Sebastian Ward cki, podobnie jak podczas spotkania w Opatówku, podkre-li wieloletni, przyjaB( jaka ,czy samorz,dy Opatówka i Czajkowa, nawi,za do wspomnie( sprzed lat - jak ta przyjaB( si
nawi,za a. Symbolicznym gestem by o wr czenie Wójtowi
Gminy Czajków Henrykowi Plichcie kosza s odyczy dla
wszystkich uczestników imprezy.
Bal karnawa.owy w Borowie
7 lutego br. w remizie Ochotniczej Stra y Po arnej
w Borowie najm odsi mieszka(cy gminy Opatówek hucznie
zako(czyli tegoroczny karnawa . Na balu trwaj,cym kilka
godzin bawi o si blisko 100 dzieci w wieku od kilku do kilkunastu lat wraz z opiekunami. Opraw muzyczn, zapewni
znany i lubiany DJ. Long. Liczne zabawy i konkursy sprawiy, e nikt z uczestników nie nudzi si ani minuty. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji oraz bogate menu, które
przypad o go-ciom do gustu. Ponadto ka dy z uczestników
otrzyma paczk przygotowan, przez sponsorów.
Warto wspomnieE, e by to ju drugi tego typu bal
przygotowany w remizie OSP w Borowie. Pierwszy, tak e
udany, odby si w ubieg ym roku, przy równie wysokiej frekwencji. Organizatorzy serdecznie dzi kuj, sponsorom za
wsparcie finansowe oraz rzeczowe imprezy. Tegorocznymi
sponsorami byli:

-

9 lutego br., na zaproszenie Wójta Gminy Czajków
i Stowarzyszenia "Razem dla Czajkowa", grupa 25 opatówczan uczestniczy a w imprezie Dzie( Seniora zorganizowanej w Gminnym O-rodku Kultury w Czajkowie. Zespó
Ipiewaczy "Opatowianie", Kapela "Sami Swoi" z Opatówka
zaprezentowali na scenie w Czajkowie swój najnowszy repertuar. Biesiad prowadzi opatówczanin Dariusz Góra. Na
scenie zaprezentowali si równie : Maria Dziedzic TPO,
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samorz,d gminy Opatówek na czele z Wójtem Sebastianem Ward ckim
Gminny O-rodek Pomocy Spo ecznej w Opatówku
Grzegorz Janik - radny gminy Opatówek
firma "Crispy Natural"
firma "Colian"
firma "Lidia Horti - Logistic", Lidia i Miros aw Gimla
firma "Vegex", Marek Wolf
Bank Spó dzielczy Ziemi Kaliskiej oddzia w Opatówku
"DJ Long" - Kamil Kwiatkowski
Ma gorzata Janik - so tys So ectwa Borów
Miros aw Gruszka
Dzi kujemy równie za wspóln, zabaw rodzicom i opiekunom dzieci oraz wszystkim osobom, które pomog y przy
organizacji balu.
Stra acy na kursie pierwszej pomocy
W lutym br. 17 druhów z OSP z terenu gminy Opatówek bra o udzia w kursie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Cz -E druhów po raz pierwszy poznawa a
aspekty kwalifikowanej pierwszej pomocy, natomiast wi kszo-E przyst,pi a do udzia u w szkoleniu recertyfikacyjnym.
Druhowie, aby uzyskaE tytu ratownika, po odbytym kursie
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musieli zdaE egzamin, który sk ada si z cz -ci teoretycznej oraz praktycznej.

W czasie trwania szkolenia druhowie Ewiczyli nie
tylko jak ratowaE ludzkie ycie, ale równie jak zachowywaE
si w sytuacjach, gdy najbli si osoby poszkodowanej przeszkadzaj, w wykonywaniu niezb dnych czynno-ci ratunkowych. W niedziel 21 lutego br. druhowie przyst,pili do
egzaminu i zdali go uzyskuj,c za-wiadczenie o nabyciu tytu u ratownika. Za-wiadczenie jest wa ne przez okres 3 lat
od dnia jego wydania.
Rocznica protestów rolniczych
W niedziel , 21 lutego br., odby y si uroczysto-ci
XIII rocznicy protestów rolniczych na ziemi kaliskiej. W
2003 roku w Cieni Drugiej i w Marchwaczu mia y miejsce
blokady rolników, którzy protestowali przeciwko rosn,cym
cenom ywno-ci i ówcze-nie prowadzonej polityce rolnej.

Na rocznicowe uroczysto-ci przybyli m.in. Wicewojewoda Marlena Mal,g, parlamentarzy-ci - Jan Mosi(ski,
Tomasz Qawniczak i Piotr Kaleta, Wójt Gminy Szczytniki
Marek Albrecht, przedstawiciele instytucji rolniczych, szkó
oraz mieszka(cy, którzy pami taj, wydarzenia sprzed 10
lat, w tym rolnik z Aleksandrii Krzysztof Nowak, który by
uczestnikiem protestów w 2003 roku W adze samorz,dowe
gminy Opatówek reprezentowali: Sekretarz Gminy i radny
powiatu kaliskiego Krzysztof Dziedzic oraz radni gminy: Jaros aw K ysz i S awomir Iniegula. Spotkanie prowadzi Pawe Domaga a.
W po udnie w ko-ciele w Rajsku odby a si msza
-wi ta odprawiona w intencji Ojczyzny i rolników. Nast pnie uczestnicy udali si do Marchwacza i do Cieni Drugiej,
gdzie z o one zosta y kwiaty przy tablicach upami tniaj,cych tamte wydarzenia.
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Dzie4 Kobiet w GOK
W przeddzie( Mi dzynarodowego Dnia Kobiet, 7
marca br. w sali Gminnego O-rodka Kultury w Opatówku
odby o si Iwi to Kobiet. Na uroczysto-E t, organizatorzy
zaprosili ponad 200 Pa(, które czynnie dzia aj, w organizacjach spo ecznych oraz te Panie, które swoj, hojno-ci,
wspieraj, dzia alno-E tych organizacji oraz instytucji kultury.

Go-ci powitali gospodarze gminy: Wójt Gminy Sebastian Ward cki, Przewodnicz,cy Rady Gminy Pawe B,kowski oraz Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic. Organizatorzy z o yli Paniom najserdeczniejsze yczenia, wr czaj,c
ka dej z nich symboliczny kwiatek i s odki upominek. Po
cz -ci oficjalnej, dla zaproszonych go-ci wyst,pi Kabaret
Wiejski EWG z Doruchowa.
Turniej Wiedzy Po arniczej
12 marca br. w Gimnazjum w Opatówku odby y si
eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Poarniczej "M odzie Zapobiega Po arom". Turniej zorganizowany zosta przez Zarz,d Oddzia u Gminnego ZOSP RP
w Opatówku i Urz,d Gminy. Do eliminacji zg oszono dwudziestu dwóch uczestników reprezentuj,cych Ochotnicze
Stra e Po arne z terenu gminy Opatówek. Zawodników i
go-ci przywita Przewodnicz,cy Komisji d/s M odzie y ZOG
ZOSP RP dh Henryk Qazarek, nast pnie g os zabra Prezes
ZOG ZOSP RP dh Bogdan Marsza .

M odzie rywalizowa a w dwóch etapach: w pisemnym nale a o rozwi,zaE test, w ustnym odpowiedzieE na
pytania z zakresu po arnictwa oraz wykazaE si znajomo-ci, sprz tu po arniczego i zasad udzielania pierwszej pomocy. Tu po godzinie 9:00 rozpocz to eliminacje pisemne.
Uczestnicy otrzymali test sk adaj,cy si z 30-40 pyta( (zale nie od grupy wiekowej), na rozwi,zanie którego przewi-
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dziano 40 minut. Zakres tematyczny turnieju obejmowa
wiedz z takich dziedzin jak: historia po arnictwa, procesy
fizykochemiczne, sprz t i wyposa enie stra y po arnych,
organizacja dzia a( ratowniczych, przepisy ochrony przeciwpo arowej oraz pomocy przedmedycznej. W czasie, gdy
komisja weryfikowa a testy i podlicza a punktacj , dla
uczestników przeprowadzono szkolenie w zakresie profilaktyki uniwersalnej pt. "M,drze - zdrowo - wyj,tkowo", maj,ce
na celu wyuczenie u dzieci i m odzie y podejmowania w a-ciwych decyzji, korzystnych dla ich zdrowia i ycia w ramach GPPiRPA 2016. Zaj cia edukacyjne przeprowadzi y
panie: Sylwia Dziedziczak i Magdalena Tylki. Organizatorzy
turnieju przygotowali dla uczestników i opiekunów s odki
pocz stunek regeneracyjny. Do -cis ego fina u zakwalifikowa o si od 3 do 5 uczestników z ka dej grupy wiekowej,
którzy uzyskali najwi ksz, liczb punktów w te-cie pisemnym. Zmagania ocenia o jury w sk adzie: dh Bogdan Marsza , dh Henryk Qazarek, dh Stanis aw Baran, dh Jaros aw
Budka, dh Edward Bilski, dh Damian Jakóbczak oraz dh
Marcela Raszewska. Ko(cowa klasyfikacja w poszczególnych grupach wiekowych przedstawia si nast puj,co:
szko y podstawowe:
I miejsce - Kacper Knop, OSP w Che mcach
II miejsce - Ewa Witasiak, OSP w Rajsku
III miejsce - Maciej Dobrach, OSP w Che mcach
IV miejsce - Maciej Sobi-, OSP w Che mcach
gimnazja:
I miejsce - Wiktor Danielewski, OSP w Rajsku
II miejsce - Julia Gaczy(ska, OSP w Rajsku
III miejsce - Konrad Szczot, OSP w Rajsku
IV miejsce - Jakub Bilski, OSP w Rajsku
V miejsce - Julia Druciarek, OSP w Che mcach
szko y ponadgimnazjalne:
I miejsce - Ewa Sobczak, OSP w T okini Wielkiej
II miejsce - Adrian Danielewski, OSP w Rajsku
III miejsce - Micha Pawelec, OSP w Sierzchowie
Zdobywcom poszczególnych miejsc nagrody rzeczowe wr czyli: dh Bogdan Marsza , dh Henryk Qazarek
oraz dh Stanis aw Baran. Pozostali uczestnicy otrzymali
pami,tkowe dyplomy oraz drobne upominki. Po zako(czeniu turnieju wykonano wspólne pami,tkowe zdj cie. Zawodnicy, którzy zaj li pierwsze i drugie miejsce w ka dej
kategorii wiekowej, b d, reprezentowaE gmin Opatówek
podczas eliminacji powiatowych OTWP.
Organizatorzy i uczestnicy turnieju sk adaj, serdeczne podzi kowania wszystkim, którzy pomogli w organizacji i sprawnym przebiegu eliminacji, w szczególno-ci:
w adzom samorz,dowym gminy Opatówek, dyrekcji gimnazjum w Opatówku oraz pracownikom szko y. Szczególne
podzi kowania nale , si druhnom i druhom z OSP w
Che mcach, Rajsku, Sierzchowie, T okini Wielkiej, Opatówku oraz osobom przygotowuj,cym zawodników, za czas
po-wi cony na prac z m odzie ,, która przynios a owoce
w postaci miejsc na podium. Dzi kujemy równie cz onkom
jury, w adzom ZOG ZOSP RP w Opatówku, prezesom OSP
z terenu gminy, którzy jak co roku dbaj, o to, by m odzie
bra a udzia w turnieju, a tym samym poszerza a sw, wiedz dotycz,c, po arnictwa. Zawodnikom, którzy b d, reprezentowaE gmin Opatówek w eliminacjach powiatowych
yczymy zaj cia jak najlepszych miejsc.
Festiwal Piosenki Dzieci7cej i M.odzie owej
W dniach 14-15 marca 2016 r. w Gminnym O-rodku Kultury w Opatówku odby y si przes uchania do XVI
Mi dzygminnego Festiwalu Piosenki Dzieci cej i M odzieowej Opatówek 2016. Zako(czy si dwudniowy etap
przes ucha( w XVI Mi dzygminnym Festiwalu Piosenki
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Dzieci cej i M odzie owej w Opatówku. Jury wys ucha o
ponad 108 m odych wykonawców w 5 kategoriach wiekowych i wy oni o finalistów. W jury tegorocznego festiwalu
zasiedli: Eryk Szolc i Adam Michalak - wyk adowcy z UAM
w Kaliszu oraz ks. Jacek Paczkowski.

Fina oraz koncert laureatów odb dzie si 3 kwietnia br. w Muzeum Historii Przemys u w Opatówku. Finali-ci,
przed koncertem w muzeum, wezm, udzia w warsztatach
wokalnych. Organizatorem festiwalu, jak co roku, jest
Gminny O-rodek Kultury w Opatówku i w Szczytnikach przy
wspó pracy Starostwa Powiatowego w Kaliszu. Poni ej
przedstawiamy list finalistów w poszczególnych kategoriach wiekowych:
klasy I-III szko y podstawowej:
Natalia Góra - Gminny O-rodek Kultury w Opatówku
Maja Kasprzak - Szko a Podstawowa w KoBminku
Bartek Krupi(ski - Niepubliczna Szko a Podstawowa w
Biernatkach
Miko aj Ma oburski - Szko a Podstawowa w Opatówku
Julia Staro(ska - Zespó Szkó w Rajsku
Teresa Stefaniak - Niepubliczna Szko a Podstawowa w
Biernatkach
Natalia Szkudlarek - Szko a Podstawowa w KoBminku
klasy IV-VI szko y podstawowej:
Julita D bowska - Niepubliczna Szko a Podstawowa w
Biernatkach
Katarzyna Kosmowska - Szko a Podstawowa w Jankowie
Pierwszym
Wiktoria Kowalczyk - Zespó Szkó w Che mcach
Micha Marek - Zespó Szkó nr 1 w Godzieszach Wielkich
Anna Shkirman Zimny - Zespó Szkó w Szczytnikach
Zuzanna Wietrzych - Zespó Szkó w Radliczycach
Kacper Wojcieszak - Szko a Podstawowa w KoBminku
Martyna Wosiek - Szko a Podstawowa w Opatówku
klasy gimnazjalne:
Anna Czarnecka - Zespó Szkó w Szczytnikach
Agnieszka Kaleta - Zespó Szkó w Che mcach
Magdalena Kliszewska - Zespó Szkó w Jankowie Pierwszym
Kinga Krych - Gimnazjum w Liskowie
Gabriela Michalak - Gimnazjum w Opatówku
Aleksandra Mituta - Niepubliczne Gimnazjum w Biernatkach
Kornelia RaBniewska - Gimnazjum w Jankowie Pierwszym
Ewa Siewieja - Gminny O-rodek Kultury w Szczytnikach
Konkurs plastyczny "Zapobiegajmy po arom"
Rozstrzygni ty zosta etap gminny Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Zapobiegajmy Po arom" og oszonego w placówkach o-wiatowych na terenie naszej
gminy przez ZOGm. ZOSP RP w Opatówku. Zwyci skie
prace zostan, wys ane na etap powiatowy. Na eliminacje
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gminne wp yn o 90 prac w pi ciu grupach wiekowych, a
ocenia a je komisja konkursowa w sk adzie: Ma gorzata Judasz - pracownik Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci
Gillerów w Opatówku, Zofia G,siorowska - pracownik
Gminnego O-rodka Kultury w Opatówku, Bogdan Marsza Prezes Zarz,du Oddzia u Gminnego ZOSP RP w Opatówku oraz Henryk Qazarek - Przewodnicz,cy Komisji ds. MDP

wyró nienia:
Dorota Misiak - kl. I, Zespó Szkó w T okini Wielkiej
Bart omiej KaBmierczak - kl. I, Gimnazjum im. Agatona i
Stefana Gillerów w Opatówku
w grupie V
I miejsce: Natalia Szczepa(ska - kl. I, Zespó Szkó im. St.
Miko ajczyka w Opatówku
II miejsce: Weronika Majchrzak - kl. I, Zespó Szkó im. St.
Miko ajczyka w Opatówku
Organizatorzy dzi kuj, wszystkim uczestnikom konkursu
za bardzo pi kne prace przekazane do oceny, za du y
wk ad w o ony w ich wykonanie, a opiekunom, nauczycielom oraz dyrektorom szkó za umo liwienie udzia u w konkursie.

przy Zarz,dzie Oddzia u Gminnego ZOSP RP w Opatówku.
Po ocenieniu wszystkich zg oszonych prac pod wzgl dem
artystycznym, tematycznym i u ytych -rodków wyrazu, postanowiono nagrodziE i wyró niE:
w grupie I
I miejsce: Agnieszka B,czkiewicz - oddzia przedszkolny
przy Zespole Szkó w T okini Wielkiej
II miejsce: Agatka Ciesielska - oddzia przedszkolny przy
Zespole Szkó w T okini Wielkiej
w grupie II
I miejsce: Maciej Wojtczak - kl. IIa, Zespó Szkó im. Jana
Paw a II w Che mcach
II miejsce: Wiktoria Napad ek - kl. II, Szko a Podstawowa
im. J. Kusoci(skiego w Opatówku oraz Micha Kozibura - kl.
II, Zespó Szkó w Rajsku
III miejsce: Oliwia Nawrocka - kl. II, Zespó Szkó w Rajsku
oraz Iga Szymczak - kl. Ic, Szko a Podstawowa im. J. Kusoci(skiego w Opatówku
wyró nienia:
Hubert Kasprzak - kl. II, Zespó Szkó w Rajsku
Micha Kasprzak - kl. III, Zespó Szkó w Rajsku
Oliwia M ynarczyk - kl. IIb, Zespó Szkó im. Jana Paw a II w
Che mcach
Jakub Wojtaszek - kl. IIb, Zespó Szkó im. Jana Paw a II w
Che mcach
w grupie III
I miejsce: Maria Wolf - kl. V, Szko a Podstawowa im. J. Kusoci(skiego w Opatówku
II miejsce: Paulina Leszczy(ska - kl. V, Zespó Szkó w T okini Wielkiej oraz Martyna Wosiek - kl. VI, Szko a Podstawowa im. J. Kusoci(skiego w Opatówku
III miejsce: Mateusz Cie-lak - kl. VI, Zespó Szkó w T okini
Wielkiej
wyró nienia:
Jakub Klepanda - kl. VI, Zespó Szkó w T okini Wielkiej
w grupie IV
I miejsce: Patrycja Nowak - kl. I, Zespó Szkó im. Jana
Paw a II w Che mcach
II miejsce: Julia Druciarek - kl. I, Zespó Szkó im. Jana
Paw a II w Che mcach
III miejsce: Katarzyna Klepanda - kl. II, Zespó Szkó w T okini Wielkiej
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Konsultacje spo.eczne
W dniach od 1 do 12 marca 2016 r. odby y si konsultacje spo eczne z mieszka(cami gminy Opatówek w zakresie wniosku o nadanie miejscowo-ci Opatówek statusu
miasta. Trzyosobowe Komisje powo ane zarz,dzeniem
Wójta Gminy Opatówek odwiedza y gospodarstwa domowe
i prosi y o odpowiedB na pytanie: "Czy chce Pani/Pan wzi,E
udzia w konsultacjach spo ecznych dotycz,cych wniosku o
nadanie miejscowo-ci Opatówek statusu miasta?" W przypadku odpowiedzi twierdz,cej mieszkaniec sk ada podpis
na li-cie - spisie osób uprawnionych do udzia u w konsultacjach i otrzymywa kart do g osowania. Osoby, które nie
wzi y udzia u w konsultacjach w dniach 1-12 marca 2016 r.
mog y to zrobiE w dniu 13 marca br. w Urz dzie Gminy w
Opatówku.
Konsultacje zosta y zako(czone. Mieszka(cy
wrzucili do urn 3705 kart do g osowania, na których dokonali nast puj,cego wyboru ogó em: liczba g osów popieraj,cych: 1955, liczba g osów przeciwnych: 1475, liczba g osów wstrzymuj,cych si : 267, liczba g osów niewa nych: 8.
Szczegó owe wyniki przeprowadzonych konsultacji zawiera
Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 14 marca 2016 r., które
zosta o
opublikowane
na
stronie
internetowej
www.opatowek.pl oraz na tablicach og osze( urz du.

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

WIADOMO CI BIBLIOTECZNE
Pami7ci W.adys.awa Ko6cielniaka
13 listopada 2015 r. zmar w Kaliszu W adys aw
Ko-cielniak - artysta grafik, regionalista, historyk Kalisza i
Ziemi Kaliskiej. Prze y niemal 100 lat, z których wi kszo-E
sp dzi w Kaliszu. Urodzi si w 1916 r. w Kaliszu w rodzinie ho duj,cej tradycjom patriotycznym, ale tak e artystycznym. Jego dwaj starsi bracia: Tadeusz i Mieczys aw
byli artystami. Pomimo uko(czenia Szko y Handlowej w Kaliszu i Studium Handlu Morskiego w Gdyni, swoje doros e,
zawodowe ycie zwi,za ze sztuk,. W drugiej po owie lat
czterdziestych rozpocz, samodzieln, dzia alno-E artystyczn,. Anga owa si w prace Zwi,zku Polskich Artystów
Plastyków, by tak e wspó za o ycielem Kaliskiego Ko a
Plastyków. Praca w Komitecie Obchodów XVIII Wieków Kalisza w latach 1959-1961 wzbudzi a w nim zainteresowanie
dziejami swojego miasta. By przede wszystkim grafikiem,
uprawia g ównie linoryt, ale tak e drzeworyt i inne techniki.
Stworzy niezliczone ilo-ci prac graficznych, rysunkowych i
malarskich o ró norodnej tematyce. Namalowa wszystkie
drewniane ko-cio y ziemi kaliskiej. By jednym z najbardziej
znanych twórców ekslibrisów w Polsce. Pozostawi wiele
rekonstrukcji nieistniej,cych ju budowli, ale tak e makiet
miasta Kalisza z pocz,tku XVIII w. By autorem plakatów,
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ilustratorem ksi, ek, projektów zaprosze(, znaków firmowych, folderów, katalogów, dyplomów itp.
Prace W adys awa Ko-cielniaka odzwierciedlaj,
jego ciekawo-E -wiata, fascynacj pi knem architektury i
pejza u, przekazuj, wra enia z licznych podró y po Polsce
i -wiecie. By y eksponowane na ponad dwustu wystawach
zbiorowych, krajowych i zagranicznych oraz ponad czterdziestu indywidualnych. W Kaliszu spotyka si je na ka dym kroku: w urz dach, w ko-cio ach i w domach prywatnych, a tak e na -cianach budynków w formie sgraffito.
Rodzinnemu miastu po-wi ca nie tylko prace artystyczne.
By autorem wielu publikacji o Kaliszu, o jego zabytkach,
historii i teraBniejszo-ci. Popularyzowa t wiedz tak e w
kaliskiej prasie, publikuj,c przez lata felietony wzbogacane
rysunkami, uczestnicz,c w programach radiowych i telewizyjnych o Kaliszu. Anga owa si w prace organizacji kulturalnych, by jednym z za o ycieli czasopisma "Ziemia Kaliska", Kaliskiego Towarzystwa Przyjació Nauk i Towarzystwa Przyjació Ksi, ki.

Na bal przyby o wiele dzieci w przepi knych strojach, za co
nale , si podzi kowania rodzicom i dziadkom. Nie zabrak o wytwornych ksi niczek, baletnic, hrabiego, ó wia ninja
oraz króla. Wielki uk on w stron jednej mamy, która jako
jedyna z opiekunów przysz a na bal w przebraniu - jab uszka.

Przy wej-ciu wszystkie dzieci wrzuca y do wielkiego kosza w asnor cznie wykonane przez siebie zak adki do
ksi, ek, które by y równocze-nie biletem wst pu. Na koniec na pami,tk wieczoru odby o si losowanie wcze-niej
pozostawionych „biletów” tak, e ka de dziecko wróci o do
domu z zak adk, wykonan, przez kogo- innego. W przerwie mi dzy ta(cami dzieci s ucha y bajki o Kopciuszku, na
podstawie której wykonaj, ilustracj , któr, przynios, do biblioteki. Dzieci bawi y si doskonale. Sporo emocji przynios y wymy-lne ta(ce i zabawy. Najlepsi tancerze oraz najlepsi w ró nych konkurencjach i zabawach zostali nagrodzeni. Mamy nadziej , e dzieci d ugo b d, wspomina y
wspania , karnawa ow, zabaw .
W adys aw Ko-cielniak mia tak e liczne zwi,zki z
Opatówkiem. W latach siedemdziesi,tych XX wieku wspó pracowa z kierownictwem Gminnej Spó dzielni "Samopomoc Ch opska", by tak e autorem panoramy Opatówka,
któr, mo na by o ogl,daE w pawilonie handlowym "Anatol".
PóBniej za po-rednictwem biblioteki wykona dla Opatówka
wiele prac, a dla gminy projekt herbu. To dzi ki niemu zosta y utrwalone widoki istniej,cych i nieistniej,cych zabytków Opatówka i wsi naszej gminy, wydano tek rysunków
Opatówka i okolic. Wiele z nich mo na ogl,daE w czytelni
biblioteki, gdzie znajduje si tak e du a panorama Opatówka. Powsta o wiele obrazów pokazuj,cych pi kno okolic
naszej miejscowo-ci. Bardzo wa nym przedsi wzi ciem
by a rekonstrukcja zamku arcybiskupów gnieBnie(skich,
który sta w Opatówku prawie 500 lat. Dzi ki panu W adys awowi opatówczanie dowiedzieli si o jego istnieniu i o
wa nych dostojnikach, w tym królach, którzy go-cili w Opatówku. Zaprasza do swojej pracowni m odzie z Opatówka,
lubi spotykaE si z czytelnikami biblioteki. Prace W adys awa Ko-cielniaka by y eksponowane w Muzeum Historii
Przemys u i wielokrotnie w bibliotece. Przez ostatni rok w
korytarzu biblioteki mo na by o ogl,daE wystaw obrazów
artysty stworzonych w ostatnich latach jego ycia. Rysunki
pana W adys awa wzbogaci y wydawane publikacje o Opatówku. By jednym z tych, którzy wzbogacili wiedz o naszej
"Ma ej OjczyBnie".
Bajkowy Bal Karnawa.owy
19 stycznia br. w ramach zaj E podczas ferii zimowych odby si Bajkowy Bal Karnawa owy dla dzieci, którego organizatorem by a Gminna Biblioteka Publiczna im.
Braci Gillerów oraz Gminny O-rodek Kultury w Opatówku.
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Uroki zimy
Drugie zaj cia zorganizowane w bibliotece w Opatówku w czasie tegorocznych ferii by y okazj, do pokazania
swoich zdolno-ci manualnych. 25 stycznia bibliotek odwiedzi a grupa dzieci, które przynios y ze sob, s oiczek,
brokat i plastelin , po to by móc wykonaE prawdziwe arcydzie o - -nie n, kul . Zadanie nie by o proste. Ulepienie figurki, która mia a si zmie-ciE do s oiczka oraz odpowiednie jej umocowanie sprawi o niektórym sporo trudno-ci.
Jednak wszystkie dzieci stworzy y przepi kne "kule", które
zabra y ze sob, do domu.

Kule -nie ne nie by y jedyn, atrakcj,. Ka de
dziecko po wys uchaniu wiersza Wandy Chotomskiej
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pt. "Dziesi E ba wanków" otrzyma o kartk , na której mia o
przedstawiE ba wanka w dziesi ciu ró nych sytuacjach. I
tak powsta y ba wanki jedz,ce lody, s uchaj,ce muzyki,
ba wanki czarodzieje, baletnice, ninja oraz wiele innych
wymy-lnych postaci. W mi dzyczasie porozmawiali-my sobie o urokach zimy. Dzieci opowiedzia y w jaki sposób bawi, si podczas ferii. Poprzez zimowy quiz ka dy poszerzy
swoj, wiedz na temat bezpiecznych zachowa( i zabaw o
tej porze roku. Ku przestrodze wszyscy wys uchali fragmentu ksi, ki Astrid Lindgren pt. "Dzieci z Bullerbyn", w którym
to Lasse wpada do jeziora. Na koniec spotkania ca a grupa
wykona a makiet ba wanka, przy której ka dy zrobi sobie
pami,tkowe zdj cie. Mamy nadziej , e czas sp dzony w
bibliotece by wspania ym prze yciem dla wszystkich dzieci.
Zapraszamy do biblioteki, aby podziwiaE prace przedstawiaj,ce ba wanki w ró nych kreacjach oraz aby zrobiE sobie niecodzienne zdj cie - jako ba wanek.
Spotkanie z Magdalen Krytkowsk
Ujmuj,ca i poetycka atmosfera towarzyszy a spotkaniu autorskiemu z Magdalen, Krytkowsk, i otwarciu wystawy fotografii Rafa a Babczy(skiego, które odby y si 11
lutego br. w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku. Pochodz,cy ze Szczecina Rafa Babczy(ski mówi o sobie niewiele. Jest samoukiem. Interesuje
go drugi cz owiek, to co sob, prezentuje, ale tak e to co
mo e skrywaE w g bi swojej duszy. Jest artyst, skromnym, który stara si wypowiadaE poprzez swoje prace. Fotografia i fotomonta , to sposób jego artystycznej rozmowy.
Jedynie poprzez wystawione w holu biblioteki prace artysty
mo na by o interpretowaE jego postrzeganie -wiata i ludzi.
Dotychczas swoje prace prezentowa na wystawach w
Szczecinie, Qodzi, Warszawie, Poznaniu, Krakowie i Siedlcach. Zajmuje si równie komponowaniem muzyki do ruchomych obrazów i ilustrowaniem tekstów. W a-nie zdj cia
do najnowszej publikacji Magdaleny Krytkowskiej spowodowa y, e zacz, odwiedzaE Opatówek.

Mieszkaj,ca w Opatówku Magdalena Krytkowska
uko(czy a studia bibliotekoznawcze i przez szesna-cie lat
prowadzi a tutejsz, bibliotek . Prac zawodow, ch tnie
godzi a z dzia alno-ci, spo eczn, na rzecz lokalnego -rodowiska i organizacji zrzeszaj,cych osoby niepe nosprawne, szczególnie niewidome i s abowidz,ce. Obecnie udziela
si spo ecznie mi dzy innymi w Stowarzyszeniu Promocji
Sztuki "Qy ka mleka", w Stowarzyszeniu Towarzystwa
Przyjació Opatówka oraz jako redaktorka pisma "Opatowianin". Do tej pory wyda a tomiki poetyckie "Poeta i zwyczajny cz owiek", "Na granicy -wiat a i cienia" oraz "Jestem
Alice". Publikowa a w zbiorach "Erotyki VII", "Jeste-my 3",
"Nasze Wigilie", "Mój -wiat ze s ów" i w wielu antologiach.
Jej wiersze i proza ukazywa y si w czasopismach, m.in. w

Wiadomo ci Gminne

"Kalisii Nowej" i "Ziemi Kaliskiej", a artyku y w "Opatowianinie" i "Liskowianinie". Podczas spotkania w bibliotece mówi a o swojej pasji pisania i twórczo-ci w odniesieniu do
najnowszej publikacji - tomiku poezji pt. "Szuflada -wi tej
Anny". W wielu wierszach Magdaleny Krytkowskiej mo na
dostrzec pi kno otaczaj,cej nas przyrody i zachodz,cych w
niej zmian. Jak sama przyznaje, natchnienie do pisania
cz sto rodzi si podczas spacerów, szczególnie w ulubionych zak,tkach Opatówka. Dyrekcja i pracownicy biblioteki
w Opatówku zapraszaj, do zapoznania si z twórczo-ci,
Magdaleny Krytkowskiej i do ogl,dania wystawy Rafa a
Babczy(skiego. Po-ród prezentowanych prac znajduj, si
zdj cia pochodz,ce z tomiku "Szuflada -wi tej Anny".
Jak powstaje ksi ka
W 1364 roku, wraz z powo aniem przez Kazimierza
Wielkiego Akademii Krakowskiej, utworzony zosta zawód
stacjonariusza - osoby, która by a odpowiedzialna za wytwarzanie, sprzeda oraz udost pnianie ksi,g czytelnikom
w bibliotekach.

Obecnie to zadanie nale y do wydawców i drukarzy, pracowników ksi garni i bibliotekarzy. Rok 1364 -rodowisko ludzi zwi,zanych z prac, nad ksi, k, uznaje za
pocz,tek swoich zawodów - s u by ksi, ce w naszym kraju, a 650 rocznica tego wydarzenia sta a si okazj, do
ustanowienia roku 2014 - Rokiem Czytelnictwa. Wówczas
Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w ,czy a si
do uczczenia tych wydarze( proponuj,c cykl zaj E dla
dzieci ph. "Jak powstaje ksi, ka". Od tamtej pory jest to
temat wci, ywy i omawiany na spotkaniach z dzieEmi z
klas m odszych, które odwiedzaj, bibliotek ze swoimi wychowawcami i chc, poznaE d ug, drog , jak, musi pokonaE ksi, ka od pojawienia si jej w postaci pomys u w g owie autora do momentu, kiedy mo emy j, kupiE lub wypoyczyE i przeczytaE.
W tym roku 17 lutego, wizyt, uczniów z klasy IIa ze
Szko y Podstawowej w Opatówku, które przysz y z
Agnieszk, KaBmierczak, rozpocz li-my nowy sezon spotka( z cyklu "Jak powstaje ksi, ka". 22 lutego br. przyszli
uczniowie z klasy IIb z Mari, Pogorzelec. Kolejna grupa,
klasa IId z Klaudi, Kuback,, odwiedzi a nasz, bibliotek 4
marca, a 9 marca przyszli uczniowie z klasy IIc z wychowawczyni, Al, Lintner. W tym roku wszystkim grupom towarzyszy a bibliotekarka ze Szko y Podstawowej w Opatówku - Mariola Folty(ska.
Ksi dz Kazimierowicz i zaginiony ksi7gozbiór
M odzie gimnazjalna w T okini Wielkiej i w Opatówku mia a okazj zapoznaE si z postaciami dwóch niezwyk ych Polaków: Stanis awa Ignacego Witkiewicza
(1885-1939) i ks. Henryka Kazimierowicza (1896-1942).
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Ci dwaj wybitni intelektuali-ci poznali si na pocz,tku lat
trzydziestych XX w., a zbli y a ich fascynacja filozofi,, literatur,, sztuk, i muzyk,. O ich przyjaBni opowiada m odziey na dwóch spotkaniach prezes fundacji Instytut Witkacego w Warszawie, badacz ycia i twórczo-ci oraz bibliograf
Witkacego - Przemys aw Pawlak, który przyjecha na zaproszenie biblioteki w Opatówku.

Ks. Henryk Kazimierowicz, posiadaj,cy trzy doktoraty, w tym dwa uzyskane na Uniwersytecie Latera(skim w
Rzymie, nie cieszy si zrozumieniem w adz ko-cielnych.
Po pobycie w ma ych parafiach na kresach Rzeczypospolitej stara si o powrót do diecezji w oc awskiej i w 1937 r.
zosta skierowany do parafii w T okini Ko-cielnej. W czasie
kilkuletniej pos ugi w tej parafii by tak e animatorem ycia
kulturalnego. Zorganizowa zakup organów dla ko-cio a, a
-piewane przez niego msze -w. przyci,ga y wiernych spoza parafii. W T okini odwiedza go przyjaciel - Stanis aw
Ignacy Witkiewicz. Ksi,dz, b d,cy mi o-nikiem twórczo-ci
Witkacego, przepisywa jego utwory z dostarczanych r kopisów. Czyni tak e starania o ich wydanie.
M odzie s ucha a z zapartym tchem opowie-ci o
dziejach tej przyjaBni, o nie trac,cej aktualno-ci twórczo-ci
Witkacego, o przestrogach wobec nienawi-ci, wojny, narkotyków. Pozna a tak e tragiczne losy ksi dza Kazimierowicza, który po aresztowaniu przez Niemców zosta przewieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau. Zgin, m cze(sk, -mierci, po przewiezieniu w tzw. transporcie inwalidów do zamku w Hartleim niedaleko Linzu. Rodzina ks.
Kazimierowicza otrzyma a jedynie puszk z prochami z
obozu, któr, z o ono w rodzinnym grobie na t oki(skim
cmentarzu. Na spotkanie w T okini przyszli tak e mieszka(cy miejscowo-ci, którzy znali ksi dza ze wspomnie(
swoich bliskich lub byli uczniami jego siostry - Aleksandry
Wierzbowskiej. W T okini zachowa a si jedna z broszur autorstwa ksi dza oraz indeks Wolnej Wszechnicy Polskiej w
Warszawie, do której ucz szcza ks. Kazimierowicz w 1933
r.
Przemys aw Pawlak od lat poszukuje cennego
ksi gozbioru ksi dza Kazimierowicza. W czasie wcze-niejszych wizyt rozmawia z najstarszymi mieszka(cami T okini: Kazimier, Macke, Kazimier, Zymon, Józefem Borwikiem oraz Kazimier, Szymczak. Licz,cy ok. 7 tys. woluminów ksi gozbiór by umieszczany w szafkach, które w czasie cz stych, przymusowych przeprowadzek ksi dza by y
zamykane i z atwo-ci, ustawiane w nowym miejscu.
Przemys aw Pawlak odkry , e jeszcze po II wojnie -wiatowej ksi gozbiór, w którym mog y znajdowaE si nieopublikowane r kopisy utworów Stanis awa Ignacego Witkiewicza, jego fotografie i rysunki, znajdowa si w parafii w T okini. Kilkana-cie ksi, ek trafi o do jednego z kaliskich ksi gozbiorów prywatnych, a przypadkowo znalezione kartki
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r kopisów Witkacego zosta y przekazane do Muzeum Literatury w Warszawie. Dzieje pozosta ej cz -ci ksi gozbioru
s, nieznane. W jednym z domów prywatnych w Opatówku
znajduje si fortepian i bandoneon nale ,cy niegdy- do
ksi dza Kazimierowicza. Na tych instrumentach przyjaciele
zapewne koncertowali wspólnie w czasie pobytów Witkacego na plebanii w T okini.
Spotkanie na pewno zach ci o m odych s uchaczy
do zainteresowania si postaci, i twórczo-ci, Stanis awa
Ignacego Witkiewicza i ksi dza Henryka Kazimierowicza
oraz do poszukiwa( -ladów ich pobytu w T okini Ko-cielnej.
Ksi gozbiory obu szkó zosta y wzbogacone ksi, kami autorstwa Witkacego podarowanymi przez go-cia, a bibliotekarze z biblioteki w Opatówku dzi kuj, dyrekcji gimnazjów
w Opatówku i T okini Wielkiej za wspó prac przy organizacji spotka(.
Moda 6lubna w fotografii
Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w
Opatówku apeluje do wszystkich, którzy posiadaj, w swoich zbiorach rodzinnych dawne fotografie -lubne o udost pnienie ich. Zdj cia zostan, zeskanowane przez bibliotekarzy i zwrócone w a-cicielom. Skany zdj E zaprezentujemy na specjalnej wystawie w bibliotece. Honorowy patronat nad akcj, sprawuje Starosta Kaliski Krzysztof Nosal.
Regulamin akcji
Inicjator i organizator wystawy - Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku, jako biblioteka powiatowa. Wspó organizatorzy - biblioteki publiczne Powiatu Kaliskiego Ziemskiego. Termin wystawy - od czerwca do paBdziernika 2016 r. Celem wystawy jest przedstawienie ró norodno-ci i zmian w modzie -lubnej od czasów najdawniejszych do ko(ca lat 80 XX w. Do ko(ca maja 2016 r. bibliotekarze gromadz, w swoich bibliotekach skany fotografii
-lubnych. Ka dy skan powinien byE podpisany. Podpis powinien zawieraE: dat -lubu i miejsce ceremonii -lubnej,
nazw zak adu fotograficznego lub nazwisko fotografa.
Mo na podaE imiona i nazwisko m odej pary, w razie braku
jakichkolwiek danych nale y podaE przypuszczalny rok -lubu. Zdj cia powinny byE zeskanowane w rozdzielczo-ci
600 DPI w formacie TIFF. Format wywo anego zdj cia jest
indywidualn, spraw, ka dej biblioteki. Gminna Biblioteka
Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku wywo a zdj cia w
formacie A5 (15 x 21 cm). Ka da osoba udost pniaj,ca fotografie podpisuje zgod na ich skanowanie i udost pnienie
na wystawie lub stronie internetowej biblioteki oraz zgod
przedstawionych na zdj ciach yj,cych osób na publikacj
ich wizerunku. Biblioteki w powiecie organizuj, wystawy fotografii -lubnej w swoich placówkach. Biblioteki przesy aj,
zapisane na p ycie DVD wszystkie zgromadzone skany do
Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku do 6 czerwca 2016 r. Gminna Biblioteka Publiczna im.
Braci Gillerów w Opatówku wybiera ze zbioru otrzymanych
skanów takie, z których b dzie mo na zaaran owaE wystaw pokazuj,c, ró ne style panuj,ce w modzie -lubnej w
kolejnych okresach. Wystawa b dzie eksponowana w bibliotece w Opatówku, a póBniej mo e byE przekazana do
innych, zainteresowanych instytucji.

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

WIADOMO CI SPORTOWE
Mistrzostwa Polski Szkó.ek Kolarskich
W sobot i niedziel , 12 i 13 grudnia odby y si w
Pruszkowie Mistrzostwa Polski Szkó ek Kolarskich w Kolarstwie Torowym. W mistrzostwach uczestniczy y szkó ki z
ca ego kraju. W mistrzostwach wzi li udzia m odzi kolarze
ze Szkó ki Kolarskiej z Opatówka dzia aj,cej przy Kaliskim
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Towarzystwie Kolarskim, trenowani przez Daniela Kupczyka: Patrycja Perskawiec, Amelia Fiechowska, Kacper Chrystek, Jakub Musia , Bartosz Musia , Jan Gadera i Adam
Andrzejak. M odzi kolarze spisali si bardzo dobrze i przywieBli a 8 medali. Medalistami spo-ród nich zostali:

Patrycja Perskawiec, kat dziewcz,t klasa IV:
II miejsce wy-cig 250m ze startu lotnego
II miejsce wy-cig scratch
II miejsce wy-cig eliminacyjny
II miejsce wy-cig punktowy
Amelia Flechowska, kat dziewcz,t klasa V:
III miejsce wy-cig scratch
III miejsce wy-cig eliminacyjny
III miejsce wy-cig punktowy
Jan Gadera, kat ch opy klasa IV:
III miejsce wy-cig 250m ze startu lotnego
Noworoczny Turniej Pi.ki R7cznej
Ju po raz pi,ty w jedn, ze styczniowych sobót
zorganizowany zosta Noworoczny Turniej Pi ki R cznej o
Puchar Wójta Gminy Opatówek, na który obok zespo ów
seniorskich zapraszane s, zespo y m odzie owe ze szkó
podstawowych.

Tym razem turniej odby si 9 stycznia 2016 r. w
Hali Sportowej im. Polskich Olimpijczyków w Opatówku.
Wzi y w nim udzia trzy pierwszoligowe dru yny szczypiornistów, które przygotowuj, si do drugiej fazy ligowych rozgrywek. Turniej rozpocz, si od oficjalnego otwarcia, którego dokonali: Zbigniew Muzalewski, pomys odawca i
g ówny organizator rozgrywek oraz Sebastian Ward cki,
Wójt Gminy Opatówek.
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Na boisko wysz y dwie pierwsze dru yny: gospodarz turnieju MKS Kalisz, oraz Nielba W,growiec. Mecz by
niezwykle zaci ty. Dopiero w ostatniej sekundzie, po rzucie
wolnym, kaliszanie rozstrzygn li go na swoj, korzy-E wygrywaj,c 22:21. W nast pnym meczu Nielba znów uleg a
zaledwie jedn, bramk,, a zwyci zc, zosta a dru yna MKS
Piotrkowianin Piotrków Trybunalski. W decyduj,cym starciu
MKS Kalisz przegra z liderem pierwszej ligi grupy B z
Piotrkowa Trybunalskiego. Tym samym go-cie z kompletem zwyci stw zostali triumfatorem noworocznego turnieju
towarzyskiego.
W przerwach mi dzy meczami seniorów rozegrany
zosta turniej dru yn m odzie owych. Najlepsi okazali si
gracze ze Szko y Podstawowej w Iwanowicach, drugie
miejsce zaj li zawodnicy ze Szko y Podstawowej w Opatówku, a trzecie uczniowie ze Szko y Podstawowej w Brzezinach. Na zako(czenie wr czenia pucharów, pami,tkowych dyplomów i medali dokonali: Wiceprzewodnicz,cy
Rady Miejskiej Kalisza Edward Prus, Wójt Gminy Opatówek
Sebastian Ward cki, prezes Fundacji "Inicjatywa dla Opatówka" i radny gminy Opatówek Mateusz Walczak oraz wiceprezes Fundacji "Inicjatywa dla Opatówka" Zbigniew Muzalewski. Organizatorem turnieju by a Fundacja "Inicjatywa
dla Opatówka", wspó organizatorem Urz,d Gminy w Opatówku, a partnerami: firma Colian, drukarnia Offset-Kolor,
firma Lidia Horti Logistic oraz kajakiprosna.pl.
Wyniki meczów:
MKS Kalisz - Nielba W,growiec - 22:21 (12:9)
Piotrkowianin Piotrków Trybunalski - Nielba W,growiec 26:25 (15:18)
Piotrkowianin Piotrków Trybunalski - MKS Kalisz - 26:21
(15:13)
Klasyfikacja ko(cowa:
I miejsce - Piotrkowianin Piotrków Trybunalski
II miejsce - MKS Kalisz
III miejsce - Nielba W,growiec
Puchar dla Opatówka na Mistrzostwach Wielkopolski
Taekwondo
16 stycznia br. w hali OSRiR w Kaliszu odby y si
Mistrzostwa Wielkopolski Taekwondo, w których bra o
udzia ponad 250 uczestników. Dwunastu zawodników Ewicz,cych w sekcji Opatówek z klubu Silla: Wojciech Wojtkowiak, Mateusz Janiak, Witold Koz owski, Maciej Szczepanik, Aleksandra Szyma(ska, Nikola Durman, Kacper Koz owski, Dawid Andrzejczak, Dariusz Andrzejczak, Arkadiusz Nadolski, Katarzyna Jankowska, Adam Skrabulski

oraz Patryk J drzejak równie bra o czynny udzia w Mistrzostwach i zdoby o mnóstwo medali w ró nych konkurencjach oraz ró nych kategoriach wiekowych.
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Swoich adeptów do mistrzowskiego spotkania
przygotowa trener sekcji Opatówek Qukasz Chmielewski.
Zawodnicy brali udzia w nast puj,cych konkurencjach:
walki bong matsogi, walki semi-contact, walki light-contact,
uk ady formalne oraz techniki specjalne. Sekcja opatówecka najwi cej medali zdoby a w walkach typu light-contact
oraz semi-contact. Dzi ki wspania ej postawie i determinacji zawodników, a tak e doskona ym umiej tno-ciom pokazanym na Mistrzostwach Wielkopolski, sekcja Opatówek
zdoby a V miejsce i puchar w klasyfikacji medalowej. Warto
podkre-liE, e nasza sekcja zosta a wyró niona spo-ród
dwunastu innych uczestnicz,cych w zawodach, b d,c jednocze-nie najmniej liczn,. To kolejny sukces zawodników
opatowieckiej sekcji, która nie po raz pierwszy dumnie staje
na podium.
Przypominamy, e treningi Taekwondo odbywaj,
si w poniedzia ki i czwartki w Szkole Podstawowej w Opatówku przy ul. Szkolnej 3. Zaj cia prowadzone s, w nast puj,cych grupach wiekowych: 4-7 lat (godz. 17:00-17:45),
8-12 lat (godz. 17:50-18:50), m odzie i doro-li (godz.
18:50-20:00). Kontakt z trenerem opatowieckiej sekcji: tel.
791-747-411. Serdecznie zapraszamy!
Turniej tenisa sto.owego
W sobot 30 stycznia 2016 r. w Hali Widowiskowo
- Sportowej im. Polskich Olimpijczyków w Opatówku, po raz
dwunasty odby si Turniej o Puchar Wójta Gminy Opatówek gry w tenisa sto owego ph. "Vyj zdrowo i sportowo".
Organizatorami tegorocznej imprezy sportowej byli: Gminny
O-rodek Pomocy Spo ecznej w Opatówku, Zwi,zek Gminny OSP, Ochotnicza Stra Po arna w Kobiernie, Ochotnicza Stra Po arna w Trojanowie, Urz,d Gminy w Opatówku oraz Gimnazjum w Opatówku. Uroczystej inauguracji
turnieju dokona Mariusz Ma oburski radny Gminy Opatówek oraz Bogdan Marsza Prezes ZOG ZOSP RP w Opatówku. Celem turnieju by o wzbudzenie w-ród dzieci, m odzie y i osób doros ych motywacji do ycia bez na ogów,
wyuczenie zdrowych postaw rywalizacji, promocja atrakcyjnego zdrowego stylu ycia oraz wspomaganie rodzin w procesie wychowywania dzieci. W sportowych zmaganiach
wzi o udzia 143 zawodników z 7 jednostek OSP: z Borowa, Che mc, Opatówka, Porwit, Rajska, Sierzchowa, T okini
Wielkiej oraz z 3 so ectw z gminy Opatówek: Cieni Pierwszej, Józefowa i Kobierna, a tak e ze Szko y Podstawowej
w Opatówku i Gimnazjum w Opatówku. Nad przebiegiem
rozgrywek czuwali s dziowie: Tomasz Mikucki, Zbigniew
Muzalewski i Daniel Kupczyk. Oto osi,gni te wyniki:
dziewcz7ta/kobiety:
kategoria wiekowa do 13 lat:
I miejsce: Gabriela Sobieraj, OSP w Borowie
II miejsce: Oliwia Krzywda, OSP w Porwitach
III miejsce: Julia Ku-, OSP w Borowie
kategoria wiekowa 14-16 lat:
I miejsce: Paulina Gryczy(ska, OSP w Borowie
II miejsce: Julia Janik, OSP w Borowie
III miejsce: Agnieszka Antczak, OSP w Rajsku
kategoria wiekowa 17-21 lat:
I miejsce: Dominika Szyma(ska, OSP w Rajsku
II miejsce: Monika Bach, OSP w T okini Wielkiej
III miejsce: Katarzyna Kasprzak, OSP w Porwitach
kategoria wiekowa 22-30 lat:
I miejsce: Magdalena Olejnik, OSP w T okini Wielkiej
II miejsce: Aleksandra Szambelan, OSP w Borowie
kategoria wiekowa 31- 40 lat:
I miejsce: Izabela Krzywda, OSP w Porwitach
II miejsce: Patrycja Powolna, So ectwo Józefów
III miejsce: Monika Cwikli(ska, OSP w Borowie
kategoria wiekowa 41 lat i powy ej:
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I miejsce: Maryla Bachurska, So ectwo Józefów
II miejsce: Agnieszka Szcz sna, So ectwo Józefów
III miejsce: Lilla Bana-, OSP w Porwitach
ch.opcy/m7 czy@ni:
kategoria wiekowa do 13 lat:
I miejsce: Adrian Olejnik, OSP, So ectwo Józefów
II miejsce: Qukasz Quczak, OSP w Porwitach
III miejsce: Filip Janik, OSP w Opatówku
kategoria wiekowa 14-16 lat:
I miejsce: Sebastian Olejnik, So ectwo Józefów
II miejsce: Wiktor Peja-, OSP w Porwitach
III miejsce: Jakub Grabi(ski, OSP w Che mcach
kategoria wiekowa 17-21 lat:
I miejsce: Szymon Jurga, OSP w Che mcach
II miejsce: Kamil Mostowski, OSP w Opatówku
III miejsce: Mateusz Gruszka, OSP w Opatówku
kategoria wiekowa 22-30 lat:
I miejsce: Jacek Sobieraj, OSP w Borowie
II miejsce: Tomasz Fr,tczak, OSP w Rajsku
III miejsce: Artur Grze-kowiak, OSP w Borowie
kategoria wiekowa 31-40 lat:
I miejsce: Artur Urba(ski, OSP w Opatówku
II miejsce: Maciej Gruszka, OSP w Opatówku
III miejsce: Krzysztof Skutecki, So ectwo Józefów
kategoria wiekowa 41 lat i powy ej:
I miejsce: Grzegorz Janik, OSP w Borowie
II miejsce: Marek Szcz sny, So ectwo Józefów
III miejsce: Miros aw Gruszka, OSP w Borowie

W klasyfikacji generalnej w kategorii m czyzn niepokonani
okazali si zawodnicy z So ectwa Józefów i tym samym
zdobyli Puchar Wójta Gminy Opatówek. Natomiast w kategorii kobiet Puchar Wójta Gminy Opatówek otrzyma a OSP
w Borowie. Indywidualnym zwyci zcom w poszczególnych
kategoriach nagrody rzeczowe i medale wr czyli: Wójt
Gminy Opatówek Sebastian Ward cki, Prezes ZOG ZOSP
RP w Opatówku Bogdan Marsza oraz radni gminy Opatówek Marlena Kiermas-Gruszka i Wojciech Pokojowy. Pozostali zawodnicy otrzymali dyplomy za udzia w turnieju oraz
skromne upominki. Turniej uzyska wsparcie Colian sp. z
o.o. w Opatówku. Gminny Turniej Tenisa Sto owego "Vyj
zdrowo i sportowo" zrealizowany zosta w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi,zywania Problemów Alkoholowych.
Turniej Pi.ki Siatkowej OSP gminy Opatówek
20 lutego br. w Hali Sportowej im. Polskich Olimpijczyków w Opatówku odby si V Turniej Pi ki Siatkowej
OSP gminy Opatówek zorganizowany przez Zarz,d Oddzia u Gminnego OSP RP w Opatówku oraz Wójta Gminy
Opatówek. Zawodniczki i zawodników, opiekunów dru yn,
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s dziów, przedstawicieli w adz oraz wszystkich obecnych
powita przewodnicz,cy komisji ds. MDP Zarz,du Oddzia u
Gminnego ZOSP RP w Opatówku dh Henryk Qazarek i o
otwarcie turnieju poprosi Sekretarza Gminy Krzysztofa
Dziedzica oraz Prezesa Zarz,du Oddzia u Gminnego
ZOSP RP w Opatówku dh Bogdana Marsza a. W turnieju,
w trzech kategoriach, bra o udzia 10 dru yn z pi ciu jednostek. OSP w Porwitach i OSP w T okini Wielkiej wystawi y
po trzy dru yny, OSP Opatówek dwie, OSP w Che mcach i
OSP w Sierzchowie po jednej dru ynie. A oto wyniki:

Kategoria dru yny e(skie:
I miejsce: OSP w T okini Wielkiej
II miejsce: OSP w Porwitach
III miejsce: OSP w Opatówku
Kategoria dru yny m skie do 16 lat:
I miejsce: OSP w Porwitach
II miejsce: OSP w T okini Wielkiej
III miejsce: OSP w Sierzchowie
IV miejsce: OSP w Opatówku
Kategoria dru yny m skie powy ej 16 lat
I miejsce: OSP w Che mcach. Dru yna b dzie reprezentowaE gmin Opatówek w II Turnieju Pi ki Siatkowej OSP
Powiatu Kaliskiego pod patronatem Wójta Gminy Opatówek
w dniu 6 marca 2016 roku w Opatówku.
II miejsce: OSP w T okini Wielkiej
III miejsce: OSP w Porwitach
S dziami turnieju byli: Aneta Cyl, Daniel Kupczyk oraz Arkadiusz Stach, który pe ni równie obowi,zki s dziego
g ównego turnieju. Turniej medycznie zabezpiecza y druhny: Agnieszka Rogozi(ska, Natalia Rogozi(ska oraz Marta
Qazarek, które obs ugiwa y tak e sekretariat oraz pe ni y
obowi,zki kwatermistrza turnieju wraz z paniami obs uguj,cymi hal sportow, i gimnazjum. Za zaj cie miejsc I-III w
ka dej kategorii dru yny otrzyma y puchary, a wszystkie
dru yny otrzyma y dyplomy oraz pi ki do gry. Dru yny z
miejsc I-II otrzyma y dodatkowo po jednej pi ce. Nad przebiegiem turnieju czuwali: Komendant Gminny OSP dh Stanis aw Baran, druhowie: Krzysztof Dziedzic, Bogdan Marsza oraz Krzysztof To-ta - prezes OSP w Sierzchowie.
Go-Emi i zarazem kibicami turnieju byli: Wiceprezes ZOGm. ZOSP RP w Opatówku dh Mariusz Ma oburski oraz
Prezes OSP w Che mcach dh Jaros aw Budka.
Wr czenia pucharów, dyplomów, nagród oraz podzi kowa( dokonali: Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic,
Prezes Zarz,du Oddzia u Gminnego ZOSP RP w Opatówku dh Bogdan Marsza , Komendant Gminny OSP dh Stanis aw Baran, Prezes OSP w Che mcach zarazem radny Rady Gminy dh Jaros aw Budka oraz przewodnicz,cy Komisji
ds. MDP dh Henryk Qazarek. Organizatorzy dzi kuj, za
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pomoc wszystkim zaanga owanym w przygotowanie druyn, zawodniczkom oraz zawodnikom, s dziom, obs udze
hali, w adzom samorz,dowym i dyrekcji gimnazjum za udost pnienie hali, za ciasto i dro d ówki, napoje ciep e i zimne, jab ka oraz wszystkim kibicom za dopingowanie dru yn.
Wszystkim gratulujemy i do zobaczenia za rok na VI Turnieju Pi ki Siatkowej OSP.
Turniej Pi.ki Siatkowej OSP Powiatu Kaliskiego
W niedziel 6 marca br. w hali sportowej im. Polskich Olimpijczyków w Opatówku odby si II Turniej Pi ki
Siatkowej OSP Powiatu Kaliskiego o Puchar Wójta Gminy
Opatówek. Organizatorami turnieju byli: Zarz,d Oddzia u
Powiatowego ZOSP RP w Kaliszu, Zarz,d Oddzia u Gminnego ZOSP RP w Opatówku oraz Urz,d Gminy w Opatówku. Celem turnieju by o doskonalenie sprawno-ci fizycznej,
popularyzacja sportu i zdrowego stylu ycia oraz integracja
jednostek OSP z terenu miasta Kalisza i powiatu kaliskiego.
Do turnieju zg osili si cz onkowie OSP reprezentuj,cy
gmin i miasto Stawiszyn oraz gminy: Brzeziny, Mycielin,
Opatówek, Szczytniki i Velazków. Dru yny licz,ce 6-8 osób
by y mieszane ( e(sko-m skie). W sk adzie ka dej z nich
musia a si znaleBE przynajmniej jedna osoba p ci przeciwnej. W imieniu organizatorów wszystkich powita dh Henryk
Qazarek - przewodnicz,cy komisji ds. MDP Zarz,du Oddzia u Powiatowego ZOSP RP w Kaliszu. Szczególnie gor,co i serdecznie powita zawodników, trenerów i opiekunów dru yn, ycz,c dobrych wyników osi,gni tych w sportowej rywalizacji. Oficjalnego otwarcia turnieju dokona Sekretarz Gminy Opatówek Krzysztof Dziedzic.
W wyniku losowania dru yny podzielono na dwie
grupy, w których mecze rozgrywane by y systemem "ka dy
z ka dym". W wyniku zdobytych punktów w grupach i rozgrywek fina owych klasyfikacja generalna przedstawia si
nast puj,co:
I miejsce: reprezentacja OSP gminy Velazków
II miejsce: reprezentacja OSP gminy Brzeziny
III miejsce: reprezentacja OSP gminy Opatówek
IV miejsce: reprezentacja OSP gminy i miasta Stawiszyn
V miejsce: reprezentacja OSP gminy Szczytniki
VI miejsce: reprezentacja OSP gminy Mycielin

Wszystkie dru yny otrzyma y statuetki za udzia w
turnieju ufundowane przez Gmin Opatówek oraz dyplomy
za zdobyte miejsca. Za zaj cie I, II i III miejsca dru yny
otrzyma y puchary od Zarz,du Oddzia u Powiatowego
ZOSP RP w Kaliszu. Dru ynie OSP gminy Velazków Wójt
Gminy Opatówek Sebastian Ward cki wr czy puchar
przechodni. Turniej s dziowali: Izabela Dubanowicz, Aneta
Cyl, Daniel Kupczyk i Arkadiusz Stach - s dzia g ówny turnieju. Zabezpieczenie medyczne zapewnili druhowie: Miosz J drzejak, Sebastian So tysiak, Przemys aw Wolf z
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OSP w T okini Wielkiej, a sekretariat prowadzi y: dh Monika
Bach z OSP w T okini Wielkiej oraz dh Marta Qazarek z
OSP w Che mcach. Nad przebiegiem rozgrywek czuwali:
Sekretarz Gminy Opatówek Krzysztof Dziedzic, Komendant
Gminny OSP w Opatówku, cz onek komisji ds MDP ZOP
ZOSP RP w Kaliszu dh Stanis aw Baran, Prezes ZOGm.
ZOSP RP w Opatówku dh Bogdan Marsza , radny Rady
Powiatu, cz onek komisji ds. MDP ZOP ZOSP RP w Kaliszu
dh Dariusz Korczy(ski oraz przewodnicz,cy komisji ds.
MDP ZOP ZOSP RP w Kaliszu dh Henryk Qazarek. Organizatorzy dzi kuj, w adzom samorz,dowym gminy Opatówek
oraz dyrekcji gimnazjum za udost pnienie hali wraz z obs ug,. S dziom za bezinteresowne po-wi cenie czasu wolnego, w adzom gminy za obiad dla wszystkich zawodniczek
i zawodników, opiekunów, go-ci i obs ugi.

grupy i paniom pracuj,cym w przedszkolu. Równie dziewczynki z okazji zbli aj,cego si Dnia M czyzny z o y y yczenia swoim kolegom.

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

WIADOMO CI O WIATOWE
PRZEDSZKOLE W OPATÓWKU
Wspó.praca ze szko.
Przedszkolaki z najstarszych grup wiekowych systematycznie odwiedzaj, starszych kolegów i kole anki w
szkole podstawowej z klas pierwszych i zerówek. Szczególnie cz sto przedszkolaki goszcz, w bibliotece szkolnej,
gdzie poznaj, zasady korzystania z tego miejsca, ucz, si
szanowaE ksi, ki, s uchaj, czytanych przez pani, bibliotekark bajek i rozwijaj, zainteresowania czytelnicze. Dzi ki
tym spotkaniom dzieci bli ej zapoznaj, si ze szko ,, której
uczniami b d, ju po wakacjach.

Ka de dziecko otrzyma o upominek. Serdecznie
dzi kujemy rodzicom dzieci z poszczególnych grup za organizacj tego -wi ta w przedszkolu.
Bal karnawa.owy
8 lutego odby si dla naszych przedszkolaków
karnawa owy bal przebiera(ców. Opraw, muzyczn, imprezy zaj, si pan Marek, który prowadzi zaj cia rytmiki w
przedszkolu.

Wizyta funkcjonariuszy policji w przedszkolu
19 lutego nasz, placówk odwiedzili funkcjonariusze policji z komendy w Opatówku. Zaproszeni go-cie
opowiadali dzieciom o swojej pracy i konieczno-ci przestrzegania zasad bezpiecze(stwa.

Dzieci uczestniczy y w ciekawych konkursach, zdobywa y pi kne nagrody i ta(czy y do znanych i lubianych
przebojów.
**********
SZKOCA PODSTAWOWA W OPATÓWKU
Na zako(czenie swojej wizyty obdarowali dzieci
bezpiecznymi odblaskami i ksi, eczkami o tematyce bezpiecze(stwa.
Bajka w przedszkolu
W lutym przedszkolaki ogl,da y bajk w wykonaniu
aktorów teatru kaliskiego zatytu owan, "Zabawy zimowe".
Aktorzy przenie-li dzieci w magiczny -wiat zimowych ba-ni.
Wyst py nagrodzone zosta y gromkimi brawami.
Dzie4 Kobiet
8 marca przedszkolaki -wi towa y Dzie( Kobiet.
Ch opcy z o yli serdeczne yczenia swoim kole ankom z
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Projekt "Lecimy uczyD si7, by 6wiat móg. przylecieD do
nas"
Etap projektu zatytu owanego: "Lecimy uczyE si ,
by -wiat móg przylecieE do nas", w którym grupa dziesi ciu
nauczycieli z naszej szko y uda a si do Wielkiej Brytanii na
dwutygodniowy kurs szkoleniowy, dobieg ju ko(ca. Niemniej jednak to nie koniec prac nad projektem. Nadszed
czas na podsumowania. 7 stycznia 2016 r. zosta o zorganizowane spotkanie, w którym uczestniczyli go-cie: Wójt
Gminy Opatówek - p. Sebastian Ward cki, dyrektor ZEAS p. Arkadiusz Qa(duch, dyrektor Gimnazjum w Opatówku p. Jolanta Pokojowa wraz z wicedyrektor p. Beat, Tomczak
i nauczycielk, j zyka angielskiego - p. Monik, Ratajczyk,
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dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatówku - p.
Ma gorzata Matysiak, przedstawiciel rady rodziców Szko y
Podstawowej w Opatówku - p. Honorata Warszewska,
przedstawiciel Zespo u Szkó w Rajsku - p. Ewa Cichorek,
przedstawiciel Zespo u Szkó w Che mcach - p. Anna Kornacka-Paszek, przedstawiciel Zespo u Szkó w T okini
Wielkiej - p. Anna Macniak oraz grupa osób bior,cych
udzia w projekcie.

G ównym celem spotkania by o upowszechnienie i
wykorzystanie rezultatów projektu. Jako pierwszy g os zabra dyrektor szko y p. Mateusz Przyjazny, który powita go-ci i poinformowa o przebiegu spotkania, nast pnie wicedyrektor szko y p. Izabela Dubanowicz przybli y a zebranym ca y proces realizacji projektu. Szczegó y przebiegu
kursu i ca ego pobytu w Bournemouth zaprezentowa a p.
Magdalena Noskowska, przedstawiaj,c bogat, w zdj cia
prezentacj multimedialn,. Nasuwaj,cym si opowie-ciom
towarzysz,cym wyjazdowi nie by o ko(ca. Uczestnicy projektu dzielili si swoimi wra eniami i spostrze eniami. Atmosfer spotkania podkre-la a przystrojona w angielskie
flagi sala oraz pocz stunek w postaci tradycyjnych angielskich ciasteczek i herbaty. Mamy nadziej , e za o ony
przez nas cel zach cenia okolicznych szkó do -mia ego
przyst powania do tego typu projektów zosta osi,gni ty.

fundusze w ramach imprezy zamkni tej organizowanej
przez Starostwo Powiatowe. Wolontariuszami byli uczniowie klasy Ia: Maja Nycek, Zuzia Kupczyk i Stasiu B cki.
Zebrana przez nas kwota 903,11 z przekazana zosta a do
Banku Spó dzielczego Ziemi Kaliskiej w Opatówku oraz dopisana do symbolicznego czeku, który kaliscy cykli-ci przekazali Jurkowi Owsiakowi w dniu fina u WOIP.
Drugi etap zbiórki odby si 10 stycznia na ulicach
Opatówka. Uczniowie klasy IVb: Melania Bugajna, Kaja
WoBniak, Jan Gadera, Hania Król, Zuzia Kliber, Dominika
Murawi(ska, Bartosz Murawi(ski, Amelia Bartosik, Ewa Berezowska i Szymon Gruszka z u-miechami na twarzach,
zaanga owaniem i wytrwa o-ci, zach cali Opatowian do
wrzucania pieni dzy do puszek. M odzi wolontariusze uzyskali rekordow, sum 7304,36 z . Zebrana kwota zosta a
przekazana do Banku PKO. Dzi kujemy wszystkim, którzy
uczestniczyli razem z nami w 24 finale WOIP: rodzicom i
dziadkom za okazan, go-cinno-E, dzi ki której mogli-my
si ogrzaE i napiE gor,cej herbaty, mieszka(com Opatówka, którzy oprócz pieni dzy obdarowywali wolontariuszy
tak e s odyczami oraz wszystkim ofiarodawcom i naszym
wspania ym wolontariuszom za otwarte serca. Koordynatorem i opiekunem obu akcji by a p. Iwona Walczak.
Charytatywna szopka
Przed Iwi tami Bo ego Narodzenia przy Muzeum
Historii Przemys u w Opatówku w b yskawicznym tempie
powsta a, specjalnie dla 2,5-letniej Zuzi Bugajnej, ywa
szopka. U Zuzi na pocz,tku listopada zdiagnozowano biaaczk . Los ma ej dziewczynki poruszy serca wielu ludzi.
Charytatywn, zbiórk zorganizowano, aby wesprzeE rodziców w walce z chorob,.

Wielka Orkiestra Ewi tecznej Pomocy
Po raz kolejny uczniowie i nauczyciele Szko y Podstawowej im. Janusza Kusoci(skiego w Opatówku do ,czyli

Uczennice z naszej szko y wcieli y si w role anio ków i zach ca y odwiedzaj,cych go-ci do wrzucania pieni dzy do puszek. Bardzo wa ne jest aby-my w trudnych
chwilach potrafili si zjednoczyE i pomagaE bezinteresownie. W rol anio ów wcieli y si : Hanna Ma oburka, Amelia
Bartosik, Ewa Berezowska, Melania Bugajna, Kaja WoBniak, Hanna Król, Zuzanna Kliber, Oliwia Pawelec, Joanna
Wiertelak, Aleksandra Wdowczyk, Amelia Borowiak oraz
Oliwia Szmaja. Opiekunem akcji by a p. Iwona Walczak.

do zespo u Wielkiej Orkiestry Iwi,tecznej Pomocy, by zbieraE pieni,dze na zakup urz,dze( medycznych dla oddziaów pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki
medycznej seniorów. Tegoroczna kwesta odby a si jak
zwykle w dwóch etapach. W dniu 7 stycznia zbierali-my
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Konkurs plastyczny
W listopadzie 2015 roku w naszej szkole odby si
konkurs plastyczny "Kolory jesieni". Wzi li w nim udzia
uczniowie klas I, II i III. Przyznanych zosta o 9 nagród
ksi, kowych, które wr czy dyrektor szko y Mateusz Przyjazny podczas apelu podsumowuj,cego I pó rocze roku
szkolnego 2015/2016.
Nagrodzeni uczniowie: Zuzanna Kupczyk (kl. Ia),
Maja Nycek (kl. Ia), Kinga Kliber (kl. Ic), Micha Szczepa-
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pewnie i dobrze czuli si na szkolnej scenie, stanowi,c
zgrany zespó . W roli ksi niczki wyst,pi a uczennica klasy
IIIb Natalia Góra, która z powierzonego zadania wywi,za a
si znakomicie. Urzek a widzów wdzi kiem i perfekcyjnie
za-piewanymi piosenkami. Na uwag zas uguj, te kreacje: Julii Matysiak - z a wró ka, Mateusza Jasku y - król,
Ma gorzaty Wolf - królowa, Kacpra Janiaka - ksi, .
Przedstawienie zako(czy o si wykonaniem przez
wszystkich artystów piosenki pt. "Kochamy was". Nast pnie
g os zabra dyrektor szko y Mateusz Przyjazny oraz zaproszeni go-cie. Dzi kuj,c za przygotowanie uroczysto-ci,
gratulowali dzieciom wielu talentów i pi knego wyst pu.
Wykonawcy otrzymali te s odycze ufundowane przez w adze samorz,dowe gminy oraz owoce zakupione przez rad
rodziców naszej szko y. Mamy nadziej , e przedstawienie
by o mi ym upominkiem i sprawi o babciom i dziadkom wiele rado-ci.
niak (kl. Ic), Maksymilian Korczy(ski (kl. IIc), Kacper M ynek
(kl. IId), Ma gorzata Wolf (kl. IIIa), Natalia G adosz (kl. IIIb)
oraz Maja Raczyk (kl. IIIb).
Dzie4 Babci i Dziadka
26 lutego br. o godz. 17:00 rozpocz a si w naszej
szkole, ju po raz pi tnasty, uroczysto-E z okazji Dnia Babci i Dziadka. Zosta a ona przygotowana przez cz onków
szkolnego ko a artystycznego, którego opiekunkami s, panie: A. Lintner i R. Narczy(ska. Na uroczysto-ci nie zabrak o oczywi-cie babE i dziadków. Oprócz nich przybyli tak e
rodzice, nauczyciele i zaproszeni go-cie: Przewodnicz,cy
Rady Gminy Opatówek Pawe B,kowski, Sekretarz Gminy
Krzysztof Dziedzic, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Braci Gillerów w Opatówku Ma gorzata Matysiak, dyrektor Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku
Jolanta Pokojowa, prezes Gminnej Spó dzielni "Samopomoc Ch opska" w Opatówku Eleonora Gieszczy(ska, przewodnicz,ca rady rodziców Szko y Podstawowej im. J. Kusoci(skiego w Opatówku Honorata Warszewska oraz wiceprzewodnicz,ca rady rodziców Renata W odarczyk.

Wszystkich zebranych powita a serdecznie wicedyrektor szko y Izabela Dubanowicz. Najpierw na scenie pojawili si uczniowie klas I, którzy zaprezentowali pi kne
wiersze i piosenki po-wi cone ukochanym babciom i
dziadkom. Potem widzowie obejrzeli inscenizacj ba-ni pt.
"Dary siedmiu wró ek". Przedstawienie dostarczy o wszystkim wielu emocji i wzrusze(. Wspania a gra m odych aktorów, pomys owa scenografia, barwne kostiumy i melodyjne
piosenki sprawi y, e widzowie w skupieniu ogl,dali przedstawienie. Mali arty-ci stworzyli barwny, roz-piewany spektakl, który wci,ga w magiczny, tajemniczy -wiat ba-ni.
Wszyscy z pewno-ci, zauwa yli, e aktorzy-amatorzy
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Konkurs Matematyczny
13 lutego br. w Poznaniu odby si etap wojewódzki V Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego. W-ród finalistów znaleBli si równie uczniowie naszej szko y: Martyna Wosiek (kl. VIC), Bartosz Milczarek (kl. VIB) i Wiktor
Janiak (kl. VIB). Mi o nam poinformowaE, e Bartosz Milczarek zdoby tytu laureata Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego. Serdecznie gratulujemy tak wielkiego sukcesu!
**********
GIMNAZJUM W OPATÓWKU
Poznajemy prac7 wolontariuszy
14 stycznia 2016 r. grupa m odzie y z gimnazjum
w Opatówku pod opiek, p. Moniki Ratajczyk, w ramach
projektu "Poznajemy prac polskich i zagranicznych wolontariuszy", spotka a si w -wietlicy "Samarytanin" w Kaliszu
z opiekunami, wolontariuszami i podopiecznymi placówki.
Podczas zaj E plastyczno-dekoratorskich oraz wspólnego
posi ku i zabawy czas min, bardzo szybko i przyjemnie.
By to dla nas wszystkich rodzaj lekcji, podczas której m odzi ludzie z klas drugich i trzecich gimnazjum mogli si spotkaE oraz zobaczyE, e ludBmi z pasj, pomagania jest wi cej, e s, inni rówie-nicy, którzy tak e po-wi caj, swój
czas potrzebuj,cym.

Ka dego dnia do "Samarytanina" przychodzi nawet
kilkadziesi,t dzieci z osiedli Chmielnik i Tyniec, z rodzin borykaj,cych si z ró nymi problemami. Dzieci maj, tu mo liwo-E otrzymania pomocy w nauce i mog, rozwijaE swoje
zainteresowania. Spotkaniom w -wietlicy towarzyszy tak e
kszta towanie w a-ciwych postaw moralnych, dlatego pod-
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opieczni obj ci s, dodatkow, pomoc, i bior, udzia w zaj ciach socjoterapeutycznych oraz artterapeutycznych. Prowadz,cy placówk zwracaj, uwag na fakt, e wa n, rol
w ich dzia alno-ci pe ni, wolontariusze anga uj,cy si w
ycie -wietlicy.
Spotkanie profilaktyczne z policj
23 lutego br. uczniowie naszej szko y spotkali si z
przedstawicielami policji z wydzia u ruchu drogowego w Kaliszu. Spotkanie mia o na celu przypomnienie m odzie y
podstawowych zasad bezpiecze(stwa na drodze, ale równie u-wiadomienie im odpowiedzialno-ci karnej gro ,cej
za nieprzestrzeganie prawa.

W swojej prelekcji policjanci zwrócili uwag na zagro enia zwi,zane z u ywaniem substancji psychoaktywnych, które s, bardzo niebezpieczne dla ycia i zdrowia
m odej osoby. Uczniowie mieli te okazj do zadawania pyta( zwi,zanych z dzia aniem policji w sytuacjach kryzysowych.
Dni Kariery
8 lutego br. kilka uczennic pod opiek, doradcy zawodowego p. Moniki Ratajczyk, wzi o udzia w VIII Dniu
Kariery, który odby si w Zespole Szkó Zawodowych im.
Zes a(ców Sybiru. Organizatorem przedsi wzi cia by a Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1 w Kaliszu.
G ównym celem by a promocja i przedstawienie ofert szkó
ponadgimnazjalnych z Kalisza kszta c,cych na poziomie
zasadniczej szko y zawodowej i technikum. Po oficjalnym
otwarciu Dnia Kariery przez Naczelnika Wydzia u Edukacji
Miasta Kalisza p. Mariusza Witczaka, odby y si prezentacje szerokiego wachlarza kierunków i zawodów poszczególnych szkó . Swoj, propozycj edukacyjn, mia y mo liwo-E przedstawiE: Zespó Szkó Zawodowych im. Zes a(ców Sybiru wraz z Hufcem Pracy 15-1, Zespó Szkó Techniczno-Elektrycznych, Zespó Szkó Ekonomicznych, Zespó Szkó Gastronomiczno-Hotelarskich, Zespó Szkó
Samochodowych oraz Zespó Szkó Ponadgimnazjalnych
nr 2. Swoj, ofert zaprezentowa y tak e przedstawicielki
pracodawców firmy Comforty Com.40 Limited Sp. z o.o. w
Nowych Skalmierzycach.
Po wys uchaniu wszystkich prezentacji nast,pi a
przerwa, podczas której ch tni gimnazjali-ci wzi li udzia w
konkursie z wiedzy o zawodach. Pozostali uczestnicy spotkania zwiedzali Zespó Szkó Zawodowych im. Zes a(ców
Sybiru, mieli okazj porozmawiaE i zebraE informacje oraz
materia y reklamowe od przedstawicieli poszczególnych
szkó ponadgimnazjalnych, a tak e skorzystaE z przygotowanego pocz stunku. Zaraz po przerwie nast,pi o og oszenie wyników konkursów: "Na najlepsz, teczk zawodoznawcz," oraz konkursu z wiedzy o zawodach. Nast pnie
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wr czono nagrody i wyró nienia. Uczennica Patrycja Raczkowska z klasy IId otrzyma a wyró nienie w konkursie dotycz,cym znajomo-ci zawodów. W konkursie na najlepsz,
teczk zawodoznawcz, bra y udzia uczennice: Paulina
Sobczak, Anna Krawczyk, Wiktoria Grudziecka oraz Patrycja Raczkowska. Ich prace nie zyska y przychylno-ci jury w
Kaliszu, ale by y najlepsze w Gimnazjum w Opatówku.
Wybory do Samorz du Uczniowskiego
Jak co roku, w lutym w naszej szkole odby a si
kampania wyborcza kandydatów do Rady Samorz,du
Uczniowskiego. By y plakaty, ulotki, has a i obietnice
przedwyborcze. Kandydaci prezentowali swój program
przekonuj,c kole anki i kolegów, e to w a-nie im nale y
zaufaE. Ukoronowaniem akcji wyborczej by y wybory, które
- w g osowaniu tajnym, bezpo-rednim i powszechnym - wyoni y samorz,dow, reprezentacj szko y. Ka dy ucze(
szko y odda swój g os na jednego z kandydatów.

Podczas apelu szkolnego w dniu 24 lutego egnali-my rad uczniowsk,, której roczna kadencja 2014/2015
dobieg a ko(ca. Dzi kujemy Aldonie Ko tuniewskiej (kl. IIc),
Aleksandrze Zimnej (kl. IIIa), Karolinie Janiak (kl. IIId) i Gabrieli Michalak (kl. IIb) za zaanga owanie, prac na rzecz
szko y oraz wszelkie podj te dzia ania maj,ce na celu
uatrakcyjnienie ycia szkolnego. Na pami,tk uczennice
otrzyma y maskotk - symbol naszej szko y - puchat, sow
"Szcz -ciar " oraz s odko-ci, o które zadbali opiekunowie
Samorz,du Uczniowskiego. Podczas tegorocznych wyborów do SU najwi ksze zaufanie kole anek i kolegów zdobyy: Agata Ma oburska (kl. IIb), Anastazja JaBwiec (kl. IIa),
Natalia Zimna (kl. IId) oraz Ewelina Janiak (kl. IIc). Nowemu
samorz,dowi yczymy mnóstwo zapa u i owocnej pracy na
ca y rok.
Spotkanie z cyklu "Poznajemy zawody"
25 lutego br. w naszej szkole odby o si kolejne
spotkanie z cyklu "Poznajemy zawody". Odwiedzi nas ratownik medyczny z Pogotowia Ratunkowego - p. Krzysztof
Porada, który opowiada o swojej pracy, o udzielaniu szybkiej i sprawnej pomocy o charakterze ratowniczym w stanach nag ego zagro enia ycia. Szybkie i trafne dzia ania
decyduj, tu o zachowaniu lub przywróceniu i podtrzymaniu
podstawowych funkcji yciowych cz owieka. Pan Krzysztof
udzieli gimnazjalistom wyczerpuj,cych informacji na temat
drogi edukacyjnej jak, nale y wybraE, aby zostaE wykwalifikowanym ratownikiem medycznym.
Uczniowie dowiedzieli si te od naszego go-cia,
jakie zalety i wady wi, , si z wykonywaniem prezentowanego przez niego zawodu. Podkre-la , e praca ratownika
medycznego nie wygl,da tak jak w filmach. Jest to praca
odpowiedzialna, trudna, ale te daj,ca ogromn, satysfak-
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cj . Zawód wymaga predyspozycji takich jak: si a psychiczna, opanowanie, odporno-E na stres. Uczniowie mieli równie mo liwo-E obejrzenia narz dzi pracy ratownika, które
znajduj, si na wyposa eniu karetki pogotowia.

Na koniec gimnazjali-ci zadawali pytania, mieli
równie mo liwo-E indywidualnej rozmowy z ratownikiem.
Panu Krzysztofowi serdecznie dzi kujemy za po-wi cony
czas oraz podzielenie si tajnikami tego niezwyk ego zawodu.
Narodowy Dzie4 Pami7ci Fo.nierzy Wykl7tych
1 marca obchodzili-my Narodowy Dzie( Pami ci
Vo nierzy Wykl tych. W ca ej Polsce odbywa y si uroczysto-ci, spotkania i masowe biegi tropem wilczym, upami tniaj,ce walk ponad 80-ciu tysi cy partyzantów antykomunistycznych.

zaplanowane w regularnych odst pach czasu (co tydzie(dwa), zapewnia to mo liwo-E czuwania nad post pami
ucznia oraz modyfikowanie celów zgodnie z bie ,c, sytuacj, i potrzebami. Spotkania te odbywaj, si w szkole i
trwaj, od kilkunastu minut do godziny.
Tutoring zak ada cztery etapy wspó pracy:
poznanie ucznia (jego talentów, mocnych i s abych
stron, preferowanych stylów uczenia si , warto-ci, planów yciowych),
wspólne wyznaczenie celów edukacyjnych, w osi,gni ciu których pomocny mo e byE tutor i zaplanowanie dzia a( zmierzaj,cych do ich osi,gni cia,
realizacj przyj tego planu wspó pracy,
podsumowanie efektów wspó pracy tutorskiej.
Korzy-ci p yn,ce z tutoringu:
ucze( ma stworzone warunki i pomoc do wszechstronnego rozwoju,
mo e regularnie spotykaE si z nauczycielem - tutorem, który ma czas zarezerwowany tylko dla niego i
traktuje go jako indywidualno-E,
na spotkaniach ucze( mo e, mi dzy innymi dzi ki wykorzystaniu testów czy Ewicze(, poznaE swoje uzdolnienia i predyspozycje, co u atwia planowanie dalszej
drogi edukacyjnej i zawodowej,
tutor mo e pomóc uczniowi w wyznaczaniu celów na
przysz o-E oraz towarzyszyE w ich realizowaniu - zarówno uczniowi uzdolnionemu, jak i temu, który boryka
si z ró nego rodzaju trudno-ciami,
nauczyciel ma mo liwo-E lepszego poznania i wspó pracy z uczniem.
**********
ZESPÓC SZKÓC W CHECMCACH

Dzi- podziemna armia odbiera nale ny jej honor.
My te oddajemy im ho d, czcimy ich walk i ofiar , ale take ból i cierpienie.

Konkurs recytatorski
Pod koniec grudnia 2015 r. w Gimnazjum w Opatówku odby si II Mi dzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Angielskiej i Niemieckiej "Merry Weihnachten". Konkurs
sk ada si z 2 cz -ci. Podczas pierwszej do rywalizacji
stan li uczniowie gimnazjum. Nasz, szko reprezentoway: Patrycja Krasnowska (kl. IIIb), Maja Guzielak (kl. II) i Julia Raszewska (kl. II). Patrycja za przepi kn, recytacj
wiersza "A Christmas Lesson" zaj a I miejsce.
W cz -ci drugiej przeznaczonej dla klas szóstych
SP, nasz, szko reprezentowa a Wiktoria Kowalczyk, która
wykonaniem wiersza "The colours of Christmas" zaj a I
miejsce oraz Wiktoria Michalska, która zaj a III miejsce.
Konkurs mia na celu szerzyE zainteresowanie nauk, j zyka angielskiego i niemieckiego w-ród uczniów szko y podstawowej i gimnazjum, rozwijaE zainteresowanie poezj,
obcoj zyczn,, w tym poezj, o tematyce bo onarodzeniowej, doskonaliE wymow oraz umiej tno-ci interpretacji
tekstów literackich, a tak e kszta ciE umiej tno-E prezentowania si przed szersz, publiczno-ci,.

Tutoring drog rozwoju uczniów
Celem ogólnym tutoringu szkolnego jest wspieranie ucznia (podopiecznego) w rozwoju, w planowaniu w asnej drogi edukacyjno-zawodowej i osi,ganiu samodzielno-ci i dojrza o-ci. Tutoring pomaga ,czyE proces dydaktyczny z procesem wychowawczym - cechuje go podej-cie do
ucznia jako osoby, która dzia a w wielu -rodowiskach, nie
tylko w szkole.
Tutoring jest procesem i relacj, trwaj,c, od pó roku do kilku (kilkunastu) lat. Proces ten anga uje uwag tutora, który aby móc wspieraE ucznia, musi go dobrze poznaE jako osob (mocne/s abe strony, sytuacj i do-wiadczenia, potrzeby i plany). Spotkania ucznia z tutorem s,

Podsumowanie projektu profilaktycznego
W roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkól im.
Jana Paw a II w Che mcach, w ramach wczesnej profilaktyki, realizowany by Program "Cukierki". Zaj cia odbywa y
si w okresie od 12 paBdziernika do 15 grudnia 2015 r. Zaj cia prowadzone by y przez Iwon Fr,tczak, a uczestniczyli w nich uczniowie z kl. IIa (14 uczniów), kl. IIb (15
uczniów) oraz kl. IV (19 uczniów). Program "Cukierki" to zaj cia, w których nauczyciel podj, temat zagro e( zwi,zanych z substancjami zabieraj,cymi wolno-E.
Program powsta w oparciu o bajk autorstwa
Agnieszki Grzelak. Czytanie fragmentów bajki "Cukierki"
podczas spotka( z uczniami by o pretekstem do podj cia

Wiadomo ci Gminne

str. 24/32

tematu. Problem u ywania substancji psychoaktywnych nie
zosta ukazany wprost. Lektura pobudza a do przemy-le(,
refleksji, uczy a prawid owych zachowa( w sytuacji zagroenia. Dzieci otrzyma y informacje gdzie szukaE pomocy.
Po ,czenie bajki z aktywn, prac, da o mo liwo-E szukania
dróg rozwi,za(. Wskazane zosta y sposoby wzmacniania
czynników chroni,cych, takich jak wi B z bliskimi doros ymi
i nawi,zywanie relacji z rówie-nikami. Dzieci naby y umiej tno-ci, które mog, doskonaliE w nast pnych latach rozwoju i edukacji.

W oddzia ach przedszkolnych, pod opiek, Beaty
Kalety, Anny Chlebio i Karoliny Tupa y, odby a si wspaniaa uroczysto-E. Dzieci wraz z wychowawczyniami przygotowa y program artystyczny, podczas którego zaprezentowa y wierszyki, piosenki oraz uk ady taneczne.

Mistrzostwa Gminy Opatówek w pi.ce siatkowej
7 lutego br. nasza szko a by a gospodarzem Mistrzostw Gminy Opatówek szkó podstawowych w pi ce
siatkowej dziewcz,t. Dru yna Zespo u Szkó im. Jana Pawa II w Che mcach zaj a w nich drugie miejsce. Wyniki zawodów: I miejsce - SP w Rajsku, II miejsce - SP w Che mcach, III miejsce - SP w T okini Wielkiej.

Po cz -ci artystycznej babcie i dziadków zaproszono na s odki pocz stunek przygotowany przez mamy.
Na pami,tk tej uroczysto-ci wykonano zdj cia wnukom i
ich dziadkom.
Narodowy Dzie4 Pami7ci Fo.nierzy Wykl7tych
1 marca w naszej szkole odby a si uroczysta akademia z okazji Narodowego Dnia Pami ci Vo nierzy Wykl tych.

Natomiast w pi,tek 19 lutego go-cili-my w naszej
szkole szko y bior,ce udzia w Mistrzostwach Gminy Opatówek w pi ce siatkowej ch opców. Mi o nam poinformowaE,
e dru yna Szko y Podstawowej w Che mcach, której opiekunem jest Magdalena Karolak, zosta a Mistrzem Gminy
Opatówek. Nasi ch opcy pokonali swoich kolegów z T okini
Wielkiej i Rajska. Klasyfikacja ko(cowa: I miejsce - SP w
Che mcach, II miejsce - SP w T okini Wielkiej, III miejsce SP w Rajsku.
Konkurs matematyczny
Uczniowie naszej szko y brali udzia w ogólnopolskim konkursie Alfik Matematyczny 2015 - Qowcy Talentów
"Jersz". W XXI edycji konkursu w naszej placówce wzi li
udzia zarówno uczniowie szko y podstawowej, jak i gimnazjum.
Dyplomy uznania otrzymali: Joanna Cofalska (kl. III
gim.) - 22 miejsce w woj. wielkopolskim (nauczyciel: L. Kau a), Nikola Tu acz (kl. IV SP) - 63 miejsce w woj. wielkopolskim (nauczyciel: H. Krawczyk), Patrycja Malkowska (kl.
II gim.) - 124 miejsce w woj. wielkopolskim (nauczyciel: L.
Ka u a), Bartek Ko o (kl. III SP) - 164 miejsce w woj. wielkopolskim (nauczyciel: I. Fr,tczak), Weronika Rosi(ska (kl.
V SP) - 193 miejsce w woj. wielkopolskim (nauczyciel: H.
Krawczyk).
Ewi7to Babci i Dziadka
W naszej szkole zapraszanie babE i dziadków na
uroczysto-E z okazji ich -wi ta jest tradycj, na sta e wpisan, w repertuar imprez przedszkolnych. Iwi to Babci i
Dziadka to dzie( niezwyk y, nie tylko dla dzieci, ale przede
wszystkim dla babE i dziadków. To dzie( pe en u-miechów,
wzrusze( i ez rado-ci.
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Uczniowie klas gimnazjalnych pod opiek, Krzysztofa Drobnika i Katarzyny Juskowiak przygotowali uroczysto-E, która by a pi kn, lekcj, historii o bohaterskich o nierzach antykomunistycznego i niepodleg o-ciowego podziemia.
Podzi7kowanie
W imieniu uczniów Zespo u Szkó im. Jana Paw a II
w Che mcach dzi kuj wszystkim osobom prywatnym, firmom, organizacjom i instytucjom, które w jakikolwiek sposób przyczyni y si do organizacji Walentynkowego Balu
Charytatywnego na rzecz naszej szko y w dniu 6 lutego br.
Szczególne podzi kowania nale , si radzie rodziców
dzia aj,cej przy naszej szkole.
Dzi kuj tak e osobom, które udekorowa y sal ,
przygotowa y loteri fantow,, pokaz laserowy oraz zadba y
o wszystkie rzeczy maj,ce wp yw na okaza o-E i atrakcyjno-E balu: Aneta Tu acz, Anna Ko o, Kinga Weso owska,
Marta Krzywda, Edyta i Dariusz Mikietynowie, Monika Sta-
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churska, Violetta Wikaryjczyk, Aneta Krygier, Katarzyna
Sobi-, Jolanta Czajka. Organizacj Balu Charytatywnego
2016 wspar y nast puj,ce osoby, firmy i instytucje:
Wójt Gminy Opatówek Sebastian Ward cki
Firma NESTLE Polska Oddzia w Kaliszu
Zak ad mi sny pp. Wioletty i Jacka Bzderków z Wolicy
pp. El bieta i Krzysztof Piechota Restauracja Go-ciniec
Sza e
FIRECONTROLE systemy przeciwpo arowe Micha
Kali(ski
Biuro rachunkowe Honoraty i Piotra Walisiów
JAMI-PAK Micha Juszczak, Jakub Wojtysiak
Hurtownia budowlana CHATA pp. Barbary i Waldemara Quczaków
pp. Anna i Tomasz Mikusi(scy
pp. Ilona i Mariusz Juszczakowie
pp. Ma gorzata i Andrzej Brodziakowie
Firma JUMAX pp. Marty i Aleksandra Raszewskich
Sklep spo ywczy p. Anety Wenderskiej
STUDIO S - zak ad kosmetyczny p. Sylwii Chowa(skiej
Sklep spo ywczy p. Anny Jab o(skiej i p. Bo eny Wojtysiak
Firma ALANDO Andrzej Donat
pp. Bo ena i Bogus aw Kulawinek
pp. Agnieszka i Mariusz M ynek
pp. Karolina i Pawe KopeE
Salon fryzjerski p. Violetty D,browskiej
Firma DEKORIAN
Firma KAL-GASTRO
pp. Ewa i Grzegorz Delebis
rada rodziców i grono pedagogiczne Zespo u Szkó im.
Jana Paw a II w Che mcach oraz uczniowie i ich rodzice, którzy przygotowali fanty na bal
Ochotnicza Stra Po arna w Che mcach
p. Krzysztof Waszak - kucharz
DJ RARY, DJ JERRY - muzyka
Dyrektor Zespo.u Szkó. im. Jana Paw.a II w Che.mcach
Tomasz Mikucki

i w drowników, którzy uczestnicz, w kursie zdobywaj,c kolejne stopnie harcerskie i umiej tno-ci przekazywania wiedzy. Ognisko podsumowuj,ce kurs by o jednocze-nie miejscem uroczystej obietnicy zuchów i przyrzeczenia harcerzy,
którzy otrzymali znaczki zuchowe i krzy e harcerskie.

Gospodyniami zaj E kursowych by y dru ynowe
DH z Rajska dh Agata i dh Bernadetta. Ich zaanga owanie
wraz z serdecznym wsparciem dyrektor szko y prze o y y
si na mi y i bezpieczny pobyt w Rajsku. Nad sprawnym
przebiegiem kursu czuwa dh Jacek Kami(ski - komendant
ZHP Powiatu Kaliskiego.
Rolka kolarska
18 lutego br. odby si w naszej szkole V sprawdzian na rolce kolarskiej. Nad sprawdzianem piecz sprawowali: pasjonat kolarstwa Bronis aw Krakus, trener Szkó ki
Kolarskiej w Opatówku dzia aj,cej przy Kaliskim Towarzystwie Kolarskim Daniel Kupczyk i nauczycielka wychowania
fizycznego Ewa Cichorek.

**********
ZESPÓC SZKÓC W RAJSKU
Spotkanie harcerzy i zuchów w Rajsku
Kurs Zast powych i Przybocznych to ca oroczny
cykl szkole( organizowanych przez Hufiec ZHP Powiatu
Kaliskiego dla harcerzy z dru yn Hufca, którzy maj, pe niE
w dru ynach funkcje przybocznych i zast powych, dziel,c
si zdobyt, wiedz, i do-wiadczeniem z pozosta ymi cz onkami dru yn. Kurs skierowany jest do uczniów klas V i VI
szkó podstawowych oraz uczniów gimnazjum. Zaj cia
prowadzone s, w systemie comiesi cznym, obejmuj,cym
dwa dni pobytu z noclegiem. Ka de spotkanie odbywa si
w innej miejscowo-ci, zazwyczaj w szkole, która jest jednocze-nie siedzib, dru yny hufca. Obecnie trwa ju 5 edycja
kursu. Zaj cia kursu ZiP odby y si 26 i 27 lutego w Zespole Szkó w Rajsku. Uczestniczy o w nich 55 kursantów harcerzy i zuchów z 8 dru yn Hufca pod opiek, 9 instruktorów (dru ynowych). Zaj cia dotyczy y przygotowania do
przyrzeczenia harcerskiego i obietnicy zuchowej. Wieczorne ognisko z harcerskimi piosenkami i marsz nocny szlakiem ciekawych miejsc Rajska zako(czy pierwszy dzie(
kursu.
Nast pnego dnia po -niadaniu odbywa y si zaj cia szkoleniowe, które po obiedzie podsumowano biegiem
harcerskim sprawdzaj,cym wiedz i umiej tno-ci przyst puj,cych do przyrzeczenia i obietnicy. Szkolenia i punkty
podczas biegu przygotowane by y przez harcerzy starszych
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W sprawdzianie udzia wzi o 22 uczniów z klas IVVI. Najlepsze wyniki osi,gn li uczniowie: Oliwia Suchecka i
Paulina Marciniak z klasy IV; Anna KopeE, Anna D uga-,
Patrycja Quczak i Nikola Cholajda z klasy V oraz Amelia
Jaworska, Dominika Suchecka, Martyna Anyszewska i Marta Strzelczyk z klasy VI.
Konkurs Ewi teczny
10 grudnia 2015 roku w I LO im. Adama Asnyka w
Kaliszu odby a si kolejna edycja Konkursu Iwi,tecznego
na najbardziej pomys owe ozdoby -wi,teczne, tj.: wie(ce
adwentowe wg tradycji niemieckiej, skarpety -wi,teczne wg
tradycji angielskiej oraz najlepiej za-piewan, kol d w j zyku angielskim i niemieckim. Oceniany by wk ad pracy au-
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tora, samodzielnie skomponowane i wykonane elementy,
wierno-E tradycji i kreatywno-E, za- podczas oceny kol dy,
jej interpretacja, wyraz artystyczny oraz wymowa.
Prace zosta y wyeksponowane w auli liceum i ocenione przez jury z o one z uczniów i nauczycieli I LO.
Uczniowie mieli równie mo liwo-E obejrzenia prezentacji
multimedialnej szko y, z g ównym naciskiem na grupy j zykowe. Michalina Rychlewska - uczennica klasy III uzyska a
I miejsce za wykonanie wie(ca adwentowego. Uczennica
klasy I Aleksandra Pilarska otrzyma a wyró nienie za wykonanie kol dy w j zyku niemieckim "Stille Nacht".
Spotkanie z policjantkami
W ostatni, -rod lutego zawitali do naszej szko y
wyj,tkowi go-cie. By y to przedstawicielki Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu: Monika Rataj i Agnieszka OlejnikMucha. Funkcjonariuszki na spotkaniu z uczniami gimnazjum i klasy VI omówi y zagadnienia dotycz,ce szeroko rozumianego bezpiecze(stwa. G ównym celem pogadanki
by o przeciwdzia anie przemocy i agresji, która dotyczy n kania, zastraszania, wy udzania pieni dzy, nak aniania do
u ywek, cyberprzemocy, czy przemocy fizycznej.
Uczestnicz,ce w spotkaniu policjantki omówi y
aspekty prawne nieodpowiedzialnych zachowa(. Wskazywa y na czyny karalne pope niane przez m odych ludzi i
konsekwencje negatywnych zachowa( tego typu. Ponadto
na spotkaniu przedstawione zosta y zasady bezpiecznego
korzystania z Internetu. Funkcjonariuszki podkre-la y, e
anonimowo-E w sieci jest tylko pozorna. Przestrzega y
uczniów przed konsekwencjami wynikaj,cymi z umieszczania na portalach spo eczno-ciowych fotografii i filmów
mog,cych uraziE, o-mieszyE lub poni yE inn, osob .

Konkurs Recytatorski Poezji Angielskiej i Niemieckiej
16 grudnia 2015 roku uczennice naszego gimnazjum wzi y udzia w II Mi dzyszkolnym Konkursie Recytatorskim Poezji Angielskiej i Niemieckiej "Merry Weihnachten", który odby si w Gimnazjum im. Agatona i Stefana
Gillerów w Opatówku. Tematem przewodnim prezentowanej angielskiej i niemieckiej poezji by y -wi ta Bo ego Narodzenia.
Uczennice klasy II, Zuzanna Iwierek oraz Justyna
Antczak, zaprezentowa y wiersze w j zyku niemieckim. Zuzanna Iwierek otrzyma a III miejsce za recytacj utworu
"Liebster Jesu, sei willkommen", którego autorem jest Samuel Gro\er. Gratulujemy i yczymy dalszych sukcesów !
**********
ZESPÓC SZKÓC W TCOKINI WIELKIEJ
Zabawa choinkowa
Ostatniego dnia przed upragnionymi przez wszystkich feriami zimowymi odby a si choinka szkolna. To coroczne spotkanie uczniów, ich rodziców, krewnych, nauczycieli, zaproszonych go-ci i mieszka(ców sta o si tradycj, szko y, a nawet uros o do rangi wielkiego integruj,cego wydarzenia. 15 stycznia hala sportowa zamieni a si w
wielk, sal balow,. Jako pierwsi bawili si uczniowie klas IIII oraz dzieci z przedszkola, które po ,czy y zabaw z obchodami Iwi ta Babci i Dziadka.

W india4skiej wiosce
12 lutego odby a si w naszej szkole uroczysto-E z
okazji Dnia Babci i Dziadka. Swoj, obecno-ci, zaszczycili
nas licznie przybyli dziadkowie uczniów naszej szko y, go-cie z DPS w Liskowie oraz Sekretarz Gminy Opatówek
Krzysztof Dziedzic. Uczniowie zabrali swoich go-ci do wioski india(skiej, w której zaprezentowali ta(ce i -piewy plemienne.

Najwa niejszym punktem programu by o przedstawienie teatralne pt.: "W india(skiej wiosce. Komedia dla
doros ych w trzech aktach". Jego g ówni bohaterowie - babcia i dziadek: Helena i Stanis aw Rajscy odbywaj, pe n,
atrakcji, wakacyjn, podró do wioski india(skiej, po której
dochodz, do wniosku, e wsz dzie dobrze, ale w domu
najlepiej! Przy s odkim pocz stunku czas pobytu podczas
uroczysto-ci umila a go-ciom swym wyst pem Orkiestra
D ta OSP z Rajska pod batut, Adriana Wa owskiego wyst puj,ca wraz z ma oretkami prowadzonymi przez Natali
Miklas. Uroczysto-E przygotowa y nauczycielki: Marta Lewicka i Kamila Le-niewicz.
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Na uroczysto-E przybyli: Sekretarz Gminy Opatówek Krzysztof Dziedzic, Janina Banasiak, przewodnicz,ca
rady rodziców Arleta Reksa, dyrektor szko y Teresa Kobierska oraz ukochane babcie i ukochani dziadkowie, dla których wnucz ta przygotowa y wiele niespodzianek. Klasa I i
II rozpocz a od zata(czenia staropolskiego poloneza, po
którym "Misiaczki" zaprezentowa y uk ad do "Ta(ca w gierskiego" J. Brahmsa. Z kolei dzieci z grupy "S oneczka"
przedstawi y perypetie zwi,zane z wyrywaniem rzepki, a
dziewczynki z klasy II zaprosi y na pokaz wspó czesnego
uk adu tanecznego. Trzecioklasi-ci zata(czyli cza-cz , a w
"Walcu kwiatów" Piotra Czajkowskiego ujrzeli-my ponownie
"S oneczka". Za serce i dobroE wszystkie dzieci podzi kowa y wierszami i piosenkami. Na koniec wnucz ta wr czy y
babciom i dziadkom upominki, a potem przyszed czas na
wspóln, zabaw .
Od godziny 16 sal, zaw adn li starsi uczniowie,
którzy w -wietnych humorach dali si porwaE przebojom i
weso ym rytmom. Dzi ki pocz stunkowi przygotowanemu
przez rad rodziców, uczestnicy zabawy choinkowej czerpali wci, nowe si y do dalszej zabawy, za co rodzicom
bardzo dzi kujemy. Dzieci, m odzie , absolwenci, rodzice i
nauczyciele doskonale si bawili. Jednak wszystko co dobre, szybko si ko(czy. Dobieg ko(ca zimowy, za-nie ony
i rozta(czony wieczór, a wspomnienia tych mi ych chwil na
d ugo pozostan, w pami ci. Serdecznie dzi kujemy radzie
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rodziców, sponsorom za ufundowane paczki dla dzieci i
upominki dla zwyci zców w konkursach.
Dni Kariery
8 lutego, w ramach programu preorientacji zawodowej, uczniowie klasy trzeciej gimnazjum wraz z wychowawczyni, wzi li udzia w VIII Dniu Kariery. Spotkanie zosta o zorganizowane przez Poradni Psychologiczno - Pedagogiczn, Nr 1 w Kaliszu oraz Zespó Szkó Zawodowych
im. Zes a(ców Sybiru w Kaliszu. Uczniowie obejrzeli prezentacje wybranych zawodów na poziomie kszta cenia
technikum lub zasadniczej szko y zawodowej, przygotowane przez wszystkie kaliskie szko y ponadgimnazjalne.
Nast pnie zwiedzili budynek Zespo u Szkó Zawodowych im. Zes a(ców Sybiru. Julia Reksa zdoby a wyró nienie w przeprowadzonym konkursie wiedzy o zawodach.
Podczas spotkania uczniowie rozmawiali z przedstawicielami szkó , uzyskali potrzebne informacje, które pomog, im
dokonaE w a-ciwego wyboru. Dzi ki temu w przysz o-ci
b d, czerpaE satysfakcj z wykonywanego zawodu.
Gala kabaretów
8 marca, z okazji Dnia Kobiet, w Zespole Szkó w
T okini Wielkiej odby a si pierwsza w historii szko y gala
kabaretów. Jej tematem przewodnim by y oczywi-cie kobiety, poniewa tego dnia to w a-nie one obchodzi y swoje
-wi to. Prowadz,cy gal - Cezary Ma uchowski zasugerowa , aby na wszystkie skecze patrzeE z przymru eniem
oka. Wodzirej pyta publiczno-E o typowe zachowania p ci
pi knej. M czyBni twierdzili, e kobiety s, ca y czas na
diecie, e cz sto marudz, i e d ugo szykuj, si do wyj-cia.

przedstawiaj, si nast puj,co: I miejsce - Gimnazjum w
Opatówku, II miejsce - Gimnazjum w Che mcach, III miejsce - Gimnazjum w T okini Wielkiej, IV miejsce - Gimnazjum w Rajsku.

3 lutego rywalizowali ze sob, ch opcy: I miejsce Gimnazjum w T okini Wielkiej, II miejsce - Gimnazjum w
Che mcach, III miejsce - Gimnazjum w Rajsku. Rozgrywki
przebieg y w sportowej atmosferze, sportowcy grali fair
play, a kibice gor,co dopingowali swoich faworytów. Ka da
z dru yn w nagrod otrzyma a dyplom i pi k . Organizatorkami mistrzostw by y: Maria Jolanta Marciniak i Agnieszka
Figiel, a nad ca o-ci, czuwa a dyrektor szko y Teresa Kobierska.
Walentynki
"Bez mi o-ci -wiat jest pusty...", dlatego uczniowie
klasy IV wype nili wszystkim pi,tkowy poranek mi o-ci, i
dobrym humorem. Spo eczno-E uczniowska oraz nauczyciele sp dzili walentynki z programem "Jaka to melodia?".
Aktorzy zapewnili uczniom i nauczycielom -wietn, muzyk
oraz wspania , atmosfer . Prowadz,cy program - Kazik
Serduszko - zaprosi do programu trzech wyj,tkowych
uczestników: Narcyza, Ró
oraz Pakos awa, którzy mieli
za zadanie odgadywaE tytu y znanych piosenek o mi o-ci.
Za ka de poprawnie odgadni te has o uczestnicy otrzymywali serduszko. Walka by a zaci ta, jednak do fina u mog a
przej-E tylko jedna osoba. Najwi cej serduszek uzbiera a
Ró a i to ona mia a za zadanie w finale odgadn,E 10 tytuów piosenek.

Kabaret Neo-babeczka przedstawi zabawn, sytuacj w restauracji. Kabaret Moralnych Kobiet ukaza m czyzn , który bardzo d ugo musia czekaE na swoj, on ,
gdy ta nie mog a zdecydowaE si na to, w której kreacji
ma pój-E na imprez . Kabaret Ani Mru Mru Dziewczyno porówna czas rozmowy telefonicznej kobiety i m czyzny.
Ró nica by a drastyczna. Kabaret Parapaniusia zaprezentowa kobiet , która wybra a si do SPA, gdzie gor,czkowo
poszukiwa a sposobu na cofni cie zegara biologicznego.
Jako ostatni zaprezentowa si Kabaret M cz,cych Kobiet.
Jak sama nazwa wskazuje - w tym skeczu ona dr czy a
pytaniami m a, gdy ten chcia pój-E spokojnie spaE.
Wszyscy ch opcy z klas II i III gimnazjum doskonale wcielili
si w role kobiet - o czym -wiadczyE mog, gromkie brawa
oraz szczere wybuchy -miechu publiczno-ci.
Rozgrywki w pi.ce siatkowej
Zespó Szkó w T okini Wielkiej by ostatnio aren,
rozgrywek sportowych. 13 stycznia odby y si Mistrzostwa
Gminy w Pi ce Siatkowej dziewcz,t. Wyniki rywalizacji
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"Do zakochania jeden krok", "Serduszko puka w
rytmie cza-cza", "Miód malina" - te i inne utwory zna a nie
tylko Ró a, ale ca a publiczno-E, która po cichutku je pod-piewywa a. Finalistka poda a wszystkie 10 tytu ów piose-
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nek i tym samym jako nagrod otrzyma a bon na zakup
produktów na serce oraz najnowszy model samochodu
BMW... jak si okaza o - zabawkowy. Rozczarowanie Ró y
by o ogromne, ale za to publiczno-E bawi a si do ez.
Fina. WOEP
Ju po raz kolejny uczniowie naszej szko y z
ogromnym zaanga owaniem przy ,czyli si do wspierania
Wielkiej Orkiestry Iwi,tecznej Pomocy. Zbierano fundusze
na zakup urz,dze( medycznych dla oddzia ów pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów.
Uczniowie klasy trzeciej gimnazjum - wolontariusze: Aleksandra Banasiak, Aleksandra Bry a, Micha Jach,
Witold Michalak, Kacper Nawrocki, Dawid Nogaj, Natalia
Olejniczak, Natalia Pilas, Julia Reksa, Jakub Strza ka, Kamil Wiatrowski i Ewa Zawadzka zebrali kwot 2401,04 z .
Sk adamy ogromne podzi kowania wszystkim darczy(com.
Jeste-my wdzi czni za wsparcie, za wielkie serce i dobr,
wol .
Wycieczka do Kalisza
9 marca uczniowie klasy IV wraz z opiekunami Beat, Przybylsk, i Rafa em Mrozi(skim wybrali si na wycieczk do Kalisza. Wycieczk z okazji Dnia Kobiet zorganizowali ch opcy jako dowód sympatii dla swoich kole anek. W programie wycieczki by o zwiedzanie najbardziej
urokliwych miejsc najstarszego miasta w Polsce. Uczniowie
spacerowali po parku miejskim, obserwowali budz,c, si
ze snu zimowego przyrod i dokarmiali ptaki.
Kolejnym punktem by o obejrzenie Teatru im. Wojciecha Bogus awskiego, Ratusza, Bazyliki -w. Józefa oraz
Baszty Dorotki. Kulminacyjnym punktem wycieczki by a wizyta w kr gielni. Uczniowie mieli okazj zapoznaE si z
podstawami bowlingu. Klasa podzieli a si na dwa zespo y i
próbowa a swoich si w grze na punkty. Dla niektórych
uczniów by to pierwszy kontakt z t, ciekaw, dyscyplin,
sportu. Po u-miechach dzieci by o widaE, e zabawa im si
bardzo podoba a.

Iwi to ma byE wyrazem ho du dla o nierzy za
-wiadectwo m stwa, niez omnej postawy patriotycznej i
przywi,zania do tradycji niepodleg o-ciowych oraz za krew
przelan, w obronie Ojczyzny. Uczcili-my pami E tych, którzy po 1944 roku nie zgadzali si na sowietyzacj kraju i
komunistyczn, w adz , p ac,c za swoj, postaw cz sto
najwy sz, cen . Gimnazjalistki zako(czy y apel od-piewaniem pie-ni patriotycznej pt. "Dzi- id walczyE Mamo !".

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

GOPS DLA PODOPIECZNYCH
Program "Wczesna Profilaktyka Program Cukierki"
Gminny O-rodek Pomocy Spo ecznej w Opatówku,
zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdzia ania Narkomanii Gminy Opatówek na 2015 rok, w paBdzierniku, listopadzie i grudniu br. skoordynowa realizacj programu
"Wczesna Profilaktyka Program Cukierki". Warsztaty zostay przeprowadzone w Zespole Szkó im. Jana Paw a II w
Che mcach dla trzech klas na poziomie szko y podstawowej
w wymiarze 10 godzin dydaktycznych dla ka dej grupy.
Q,cznie w zaj ciach uczestniczy o 48 uczniów, a przeprowadzi a je Iwona Fr,tczak posiadaj,ca uprawnienia do realizacji powy szego programu. Program CUKIERKI to czas
doros ego dla dziecka, w którym doros y podejmuje rozmow z dzieckiem na temat zagro e( zwi,zanych z substancjami zabieraj,cymi wolno-E. Przedsi wzi cie to realizowane jest w oparciu o bajk pod tym samym tytu em autorstwa Agnieszki Grzelak. Ta forma pracy uwzgl dnia prawid owo-ci rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Dzi ki temu uczniowie podczas warsztatów z
wi ksz, swobod, nazywali i okre-lali uczucia postaci literackich.

Narodowy Dzie4 Pami7ci Fo.nierzy Wykl7tych
1 marca odby si apel z okazji Narodowego Dnia
Pami ci Vo nierzy Wykl tych. To -wi to pa(stwowe upami tniaj,ce o nierzy antykomunistycznego i niepodleg o-ciowego podziemia. Uczennice klasy trzeciej gimnazjum:

Aleksandra Banasiak, Aleksandra Bry a, Natalia Olejniczak,
Natalia Pilas i Julia Reksa zaprezentowa y cz -E historii,
która odnosi a si do postaci, dzia a( oraz tragicznego losu
Vo nierzy Wykl tych. Przypomnia y jak wa na jest pami E o
tych, którzy tak heroicznie walczyli o woln, Polsk .
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Uczestnicy podejmowali temat przez pryzmat wyobra onej sytuacji ujmuj,cej problem w pewne ramy. Potrzeba na-ladowania innych u atwi a dzieciom nauczenie
si adekwatnych do sytuacji form zachowa(, co przyczyni o
si do powodzenia w realizacji warsztatów. U ywanie opowiada(, gdzie bohaterowie przedstawiaj, zachowania, które spowodowa y autentyczn, rado-E z rozwi,zania problemu, przynios o nadziej , e dzieci dzi ki temu nauczy y si
takich zachowa(. Problem u ywania substancji psychoaktywnych nie zosta ukazany wprost. Warsztaty wyposa y y
dzieci w wiedz umo liwiaj,c, zidentyfikowanie z ych sytuacji. Uczniowie nabyli umiej tno-ci do prawid owego zachowania w sytuacji zagro enia, a tak e otrzymali informacj gdzie szukaE pomocy. Wskazane zosta y sposoby
wzmocnienia czynników chroni,cych wi zi z bliskimi osobami doros ymi i nawi,zywania relacji z rówie-nikami. Realizacja programu odby a si w ramach Gminnego Programu Przeciwdzia ania Narkomanii Gminy Opatówek na 2015
rok.
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Zaj7cia wychowawczo - profilaktyczne "Spójrz inaczej
na agresj7"
Gminny O-rodek Pomocy Spo ecznej w miesi,cach paBdzierniku, listopadzie i grudniu br. skoordynowa
realizacj programu zaj E wychowawczo - profilaktycznych
"Spójrz inaczej na agresj ". Warsztaty zosta y przeprowadzone na terenie:
Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku
dla czterech klas II w wymiarze 12 godzin dydaktycznych dla ka dej grupy, ,cznie w zaj ciach uczestniczyo 93 uczniów;
Zespo u Szkó im. St. Miko ajczyka w Opatówku dla
dwóch klas I w wymiarze 12 godzin dydaktycznych dla
ka dej grupy, ,cznie w zaj ciach uczestniczy o 45
uczniów;
Zespo u Szkó im. Jana Paw a II w Che mcach dla jednej klasy II i dwóch klas III w wymiarze 10 godzin dydaktycznych dla ka dej grupy, ,cznie w zaj ciach
uczestniczy o 51 osób.
Warsztaty przeprowadzi y panie: Anna Marsza -Olejnik,
Anna Nowi(ska, Magdalena Karolak oraz El bieta Szymczak stanowi,ce kadr pedagogiczn, posiadaj,c, uprawnienia do realizacji programu zaj E wychowawczo - profilaktycznych "Spójrz inaczej na agresj ". Program ten, pozytywnie zaopiniowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Pa(stwow, Agencj Rozwi,zywania Problemów Alkoholowych oraz Polskie Towarzystwo Psychologiczne, od
ponad 15 lat jest wprowadzany w wielu szko ach podstawowych, gimnazjach i -wietlicach socjoterapeutycznych w
Polsce. Stanowi profilaktyk dotycz,c, ca ego procesu powstawania negatywnych zachowa( u dzieci i m odzie y.
Uczy rozumienia siebie i innych, rozpoznawania i zaspokajania w asnych potrzeb, wyra ania emocji w konstruktywny
sposób, lepszego radzenia sobie z ró nymi problemami
oraz umiej tno-ci dobrego wspó ycia z innymi i znajdowania w sobie oparcia w trudnych sytuacjach tak, aby w przysz o-ci nie si gaE po -rodki uzale niaj,ce.
M odzie ch tnie i aktywnie uczestniczy a w warsztatach, podejmowa a konstruktywne dyskusje i poszukiwa a
rozwi,za( symulowanych sytuacji problemowych. Gminny
O-rodek Pomocy Spo ecznej sk ada szczególne wyrazy
podzi kowania p. Jolancie Pokojowej - dyrektorowi Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku, p. Markowi Janiakowi - dyrektorowi Zespo u Szkó im. St. Miko ajczyka w Opatówku oraz p. Tomaszowi Mikuckiemu - dyrektorowi Zespo u Szkó im. Jana Paw a II w Che mcach za
umo liwienie przeprowadzenia zaj E dla m odzie y. Realizacja programu odby a si w ramach Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwi,zywania Problemów Alkoholowych na
terenie Gminy Opatówek na 2015 rok.

-

zapoznanie z negatywnymi skutkami za ywania -rodków psychoaktywnych,
wzbogacenie wiedzy i -wiadomo-ci rodzicielskiej na
temat wspó czesnych zagro e(,
dostarczenie informacji gdzie szukaE pomocy.
Odbiorcy wywiadówek mieli mo liwo-E pog bienia swojej
wiedzy na temat uzale nie(. Uzyskali rzeteln, wiedz na
temat substancji psychoaktywnych i uzale nie( behawioralnych. Obalono panuj,ce w -rodowisku m odzie owym
mity i przek amania dotycz,ce tych zagadnie(. Wywiadówki
cieszy y si du ym zainteresowaniem i wysok, frekwencj, wzi o w nich udzia 450 osób. Spotkania zako(czono udost pnieniem materia ów edukacyjno-informacyjnych otrzymanych bezp atnie przez GOPS w Opatówku od Krajowego
Biura Do Spraw Przeciwdzia ania Narkomanii. Rodzice i
opiekunowie korzystali równie z indywidualnych rozmów z
prowadz,cymi.
Realizatorem wywiadówek profilaktycznych by
Gabinet Psychoterapii HANNAH w Kaliszu, a prowadzili je
Sylwia Dziedziczak i Andrzej Grudzi(ski. Spotkania zrealizowane zosta y w ramach Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwi,zywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Opatówek na 2015 rok.
Wielkopolska Karta Rodziny
Gmina Opatówek przyst,pi a do Programu "Wielkopolska Karta Rodziny", który Uchwa , nr 4705.2014 zosta przyj ty przez Zarz,d Województwa Wielkopolskiego.
Program ma kszta towaE pozytywny obraz wielkopolskiej
rodziny wielodzietnej daj,c jednocze-nie szans na rozwój
i pozostawienie w rodzinnych bud etach nieco wi cej -rodków finansowych. Program "Wielkopolska Karta Rodziny"
ma umo liwiaE rodzinom wielodzietnym 3+ korzystanie na
preferencyjnych warunkach z katalogu ofert: kultury, edukacji, rekreacji, transportu i us ug dzi ki wprowadzeniu systemu ulg, zni ek i rabatów, zagwarantowanych przez partnerów przyst puj,cych do Programu.
W dniu 8 grudnia 2015 roku podpisane zosta o porozumienie partnerskie na mocy którego podj to wspó dziaanie w zakresie realizacji Programu "Wielkopolska Karta
Rodziny". Realizacj tego programu powierzono Gminnemu
O-rodkowi Pomocy Spo ecznej w Opatówku. Wniosek o
przyznanie Wielkopolskiej Karty Rodziny mo na pobraE i
z o yE w GOPS, pokój nr 6 urz du gminy (przyziemie).
Zabawa choinkowa
23 stycznia 2016 r. 30 osobowa grupa mieszka(ców naszej gminy - osób niepe nosprawnych i ich opiekunów - wraz z Kierownikiem GOPS Violett, Galant, specjalist, pracy socjalnej Bo en, Kaczmarsk, oraz asystentem
rodziny Karolin, Gór, brali udzia w zabawie choinkowej.

Wywiadówki profilaktyczne dla rodziców
Gminny O-rodek Pomocy Spo ecznej w Opatówku,
zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwi,zywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Opatówek
na 2015 rok, w listopadzie i grudniu br. zrealizowa akcj
wywiadówek profilaktycznych dla rodziców. Wywiadówki
takie zrealizowane zosta y w opatóweckich szko ach: Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów, Zespole Szkó im.
St. Miko ajczyka oraz w Szkole Podstawowej im. J. Kusoci(skiego. Wywiadówki ukierunkowane by y na dostarczenie rodzicom wiedzy na temat uzale nie( (alkohol, narkotyki, dopalacze, nikotyna), zawiera y elementy informacyjne i
edukacyjne. Uczestnikami wywiadówek byli rodzice/opiekunowie dzieci i m odzie y ucz szczaj,cych do wyej wymienionych szkó . Celem powy szego przedsi wzi cia by o mi dzy innymi:
przeciwdzia anie si ganiu po -rodki psychoaktywne
przez m odzie ,

Wiadomo ci Gminne
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Organizatorem imprezy by o Wiejskie Stowarzyszenie Dziaaj,ce na Rzecz Osób Niepe nosprawnych "Razem Qatwiej"
we wspó pracy z Warsztatami Terapii Zaj ciowej w KoBminku.
Uczestnicy zabawy, która odby a si w sali "Malaga" w KoBminku, obejrzeli i wys uchali Jase ek w wykonaniu
uczestników Warsztatów Terapii Zaj ciowej. Du ymi brawami podzi kowano za wyst p artystów. Przy pocz stunku,
w doskona ych nastrojach na wspólnej zabawie uczestnicy
sp dzili czas do godziny 20:00. Na zako(czenie imprezy
osoby niepe nosprawne zosta y obdarowane paczkami
-wi,tecznymi, które dla mieszka(ców naszej gminy ufundowa Wójt Gminy Opatówek.
Akcja "Bezpieczny Opatówek"
W lutym br. w ramach wspó pracy Wójta Gminy
Opatówek z Komisariatem Policji w Opatówku zrealizowano
kolejne zadanie w ramach akcji "Bezpieczny Opatówek".
Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Opatówku odwiedzili dzieci z opatóweckiego Publicznego Przedszkola. Policjanci przeprowadzili prelekcj z zakresu profilaktyki, poprawy bezpiecze(stwa w ruchu drogowym w-ród najm odszych, niechronionych uczestników ruchu. Przypomnieli
dzieciom zasady bezpiecznego poruszania si po drogach
w mie-cie i na wsi. Zwrócili równie uwag na sposób zachowania si w przypadku: napotkania wa saj,cych si
psów, nieznajomych osób sk adaj,cych wizyt w domu
podczas nieobecno-ci rodziców, propozycji osób obcych
odno-nie cz stowania cukierkiem albo podwiezienia do
domu.

trzu, a najwi ksz, frajd, by dzie( zabaw na -niegu w parku, zje d anie na sankach z parkowych górek i bitwa na
-nie ki.
Spotkanie z ratownikiem medycznym
2 marca br. w Iwietlicy Irodowiskowej "S oneczko" w Opatówku odby o si spotkanie z ratownikiem medycznym. W spotkaniu uczestniczy y dzieci oraz ich opiekunowie. Pan Krzysztof Porada - ratownik medyczny w ciekawym przekazie przybli y prac w pogotowiu ratunkowym. G ównym tematem spotkania by y zagadnienia dotycz,ce udzielania pierwszej pomocy osobie poszkodowanej.
Uczestnicy otrzymali cenne informacje jak post powaE
mi dzy innymi w przypadku utraty przytomno-ci, zad awienia, z amania lub krwotoku.

Wa n, informacj, by o równie to, aby pami taE o
w asnym bezpiecze(stwie oraz wiedza nt. tego jakich informacji nale y udzieliE dzwoni,c na numer ratunkowy.
Dzieci i rodzice byli bardzo zainteresowani, zadawali du o
pyta(, na które otrzymali wyczerpuj,ce odpowiedzi. Serdecznie dzi kujemy p. Krzysztofowi Poradzie za po-wi cony czas i podzielenie si swoj, wiedz, z zakresu ratownictwa.

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

OG OSZENIA

Przedstawiciele Komisariatu Policji ch tnie odpowiadali na pytania zadawane im przez dzieci. Na zako(czenie wr czyli dzieciom elementy odblaskowe poprawiaj,ce widoczno-E na drodze oraz ksi, eczki edukacyjne do
kolorowania przekazane przez Fundacj Haliny Sroczy(skiej. Spotkanie cieszy o si du ym zainteresowaniem. Akcja "Bezpieczny Opatówek" zosta a zrealizowana w ramach
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi,zywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Opatówek na 2016
rok.
Ferie zimowe w Ewietlicy na weso.o
Weso o i po ytecznie sp dzaj, czas dzieci podczas ferii zimowych w Iwietlicy Irodowiskowej "S oneczko"
w Opatówku. Opiekunowie -wietlicy wymy-lili na ten czas
wiele sposobów sp dzania wolnego czasu. Dzieci ucz szczaj,ce do Iwietlicy w Opatówku nie maj, czasu na nud .
Wspólnie sp dzone godziny to przede wszystkim
weso a zabawa, rozrywka i " amanie g owy" podczas
wspólnych gier, a tak e budowanie zamków z klocków i
koncert karaoke. By y równie spacery na -wie ym powie-
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Gmina Opatówek posiada do sprzedania:
U ywan, workownic
firmy DRAIMAD, sze-cioworkow, typu
6BCAVP. Urz,dzenie zosta o zdemontowane we wrze-niu 2015 roku
w oczyszczalni -cieków w Opatówku i jest sprawne technicznie. Filtrowanie w urz,dzeniu posiada wspomaganie nadci-nieniem (wersja ze
sterowaniem automatycznym). W sk ad urz,dzenia wchodz, podstawowe elementy wykonane ze stali nierdzewnej: konstrukcja no-na,
komora rozdzielaj,ca osad z króEcami do zak adania worków i regulowanymi zamkami do ich szybkiego mocowania, ruszt wewn trzny do
podtrzymania worków i u atwiania ich wymiany za pomoc, specjalnego
wózka, taca dolna do zbierania odcieku. Cena do ustalenia. W celu
uzyskania informacji zwi,zanych z ofert, prosimy o kontakt tel. pod nr
(62) 76-18-080 (wew. 59).
**********
Przypominamy, e mieszka(cy, w a-ciciele nieruchomo-ci po o onych
w miejscowo-ci Zduny i miejscowo-ci Sza e wzd u ul. Kaliskiej oraz
ul. S onecznej mog, sk adaE w Urz dzie Gminy w Opatówku wnioski o
wydanie warunków technicznych przy ,czenia do sieci kanalizacyjnej.
Wniosek, o którym mowa, mo na pobraE osobi-cie w siedzibie tut.
urz du (pok. nr 1) lub na stronie internetowej 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 yE w Urz dzie Gminy w Opatówku (sekretariat, pierwsze pi tro, pok. nr 13). Po
otrzymaniu warunków technicznych mo na przyst,piE do prac w terenie zwi,zanych z budow, przy ,cza kanalizacyjnego. Wi cej informacji
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uzyskaE mo na pod nr telefonu (62) 76-18-453 wew. 21 i 59 lub osobi-cie w tut. urz dzie - pok. nr 1. Ponadto informujemy, e równie na
w/w stronie internetowej s, dost pne sprawozdania z badania jako-ci
wody przeznaczonej do spo ycia przez ludzi uzdatnianej na czterech
stacjach: SUW Opatówek, SUW T okinia Wielka, SUW Cienia Druga,
SUW Micha ów Drugi.
**********
Nowy aparat USG w O6rodku Zdrowia
Gminny O-rodek Zdrowia w Opatówku zakupi aparat USG nowej generacji o wysokiej jako-ci obrazowania, s u ,cy do wykonywania USG
Doppler naczy( t tniczych, ylnych ko(czyn górnych i dolnych, t tnic
szyi oraz USG serca (Echo serca). W lutym w pi,tki, a od marca w
-rody, w godzinach od 15:00 do 19:00, w ramach NFZ, badania wykonywane b d, nieodp atnie w zakresie:
USG tarczycy i przytarczyc
USG w z ów ch onnych obwodowych i szyi
USG -linianek
USG narz,dów jamy brzusznej i przestrzeni zaotrzewnowej
USG nerek, p cherza moczowego i gruczo u krokowego
USG dzieci od pierwszego roku ycia.
USG Doppler naczy( t tniczych szyi, naczy( ylnych i t tniczych ko(czyn górnych i dolnych b d, odp atne, zgodnie z cennikiem O-rodka
Zdrowia. W/w badania wykonywaE b dzie lekarz medycyny z kwalifikacjami tej specjalno-ci. Warunkiem wykonania badania jest skierowanie od lekarza i ustalenie godziny w rejestracji o-rodka. Szczegó owe informacje dotycz,ce bada( USG dost pne s, w O-rodku Zdrowia
w Opatówku, ul. Ko-cielna 13A.
**********
Informacja Urz7du Skarbowego
Naczelnik Pierwszego Urz du Skarbowego oraz Naczelnik Drugiego
Urz du Skarbowego w Kaliszu informuj,, e w siedzibach urz dów:
przy ul. Wroc awskiej 12 i ul. Targowej 1, pracownicy administracji podatkowej pomog, wype niE PIT w formie elektronicznej. Wzorem lat
ubieg ych, w godzinach pracy urz dów skarbowych w Kaliszu, udost pniono punkty, w których mo na przes aE deklaracje podatkowe
(PIT) w formie elektronicznej. Pracownicy urz dów, w razie potrzeby,
-wiadcz, pomoc w wype nieniu rocznych zezna( podatkowych w formie elektronicznej. Wi cej informacji na stronie: www.finanse.mf.gov.pl
**********
Gminny O-rodek Kultury w Opatówku sk ada podzi kowanie p. Marianowi Waszakowi za nieodp atny przewóz do Micha owa Drugiego
uczestników wieczerzy wigilijnej. Dzi kujemy tak e p. Januszowi Pogorzelcowi za opraw muzyczn, w czasie tegorocznego, tradycyjnego
"spotkania przy -ledziku".
**********
Zwi,zek Harcerstwa Polskiego - organizacja po ytku publicznego zwraca si z pro-b, o przekazanie swojego 1% podatku dochodowego
na rzecz zuchów i harcerzy Hufca Powiatu Kaliskiego. Nr KRS
0000266321, w rubryce "cel szczegó owy" nale y wpisaE: Hufiec ZHP
Powiatu Kaliskiego.
**********
Nie wiemy jeszcze, czy Zuzia chcia aby zostaE stra akiem, teraz walczymy, by mog a zostaE kimkolwiek. Serdecznie dzi kujemy Zarz,dowi Gminnemu OSP RP z Prezesem Bogdanem Marsza em oraz
wszystkim Druhom Stra akom za okazane serce i wsparcie finansowe
na leczenie naszej córki Zuzanny Bugajnej.
Wdzi7czni rodzice - Krzysztofa i Bartosz
**********
Upominki na ka d, okazj : imieniny, urodziny, rocznice, chrzciny, komunie, ponadto kwiaty doniczkowe i wiele innych. Nowo otwarty sklep
na ul. Poniatowskiego 26 zaprasza od poniedzia ku do pi,tku w godz.
9:00 - 17:00 oraz w soboty w godz. 9:00 - 16:00.
**********
Firma z ponad 20-letnim do-wiadczeniem prowadzi:
kompleksow, obs ug ksi gow, dzia alno-ci gospodarczej
ksi gi przychodów i rozchodów, pe n, ksi gowo-E
rycza t ewidencjonowany
VAT w rolnictwie

Wiadomo ci Gminne

rozliczenia z ZUS
deklaracje podatkowe itp.
Biuro Rachunkowe "Podatnik" s.c. ul. Poniatowskiego 8, 62-860 Opatówek, tel.: 693-777-309, 608-495-048.
**********
Korepetycje z matematyki. Telefon: 518-800-987.
**********
Gara , altana, pomieszczenie gospodarcze o wymiarach 6mx4m.
Kompletna konstrukcja drewniana, materia sezonowany 3 lata. Informacja: ul. Ogrodowa 31A.
**********
Sprzedam po ow bliBniaka w Opatówku, ul. Krótka 2. Telefon: 601302-977.
**********
Sprzedam dzia k w Opatówku o pow. 4198 m2 oraz w Che mcach o
pow. 3339 m2. Telefon: 724-169-325.
**********
Sprzedam adne3-pokojowe mieszkanie w Opatówku. Kontakt: 791709-222.
**********
Sprzedam dom w Opatówku pi trowy, przystosowany do zamieszkania przez dwie rodziny (osobne wej-cia), pow. u ytkowa 200m2, w tym
lokal 40m2 z mo liwo-ci, prowadzenia dzia alno-ci (sklep, salon fryzjerki, kosmetyczny itp.), piwnice 100m2 budynek gospodarczy z dwoma gara ami, dzia ka o pow. 650m2. Cena 340 000 z . Telefon: 601358-106.
**********
Sprzedam yto. Micha ów Trzeci nr 3. Telefon: 627-619-905.
**********
Wezm w dzier aw ziemi roln,. Telefon: 503-425-040.
**********
Obornik ko(ski z placu sprzedam lub zamieni na s om lub siano.
Sierzchów. Sprzedam krajzeg na si . Telefon: 609-801-700.
**********
"Odszed#e$ tak nagle, +e ani uwierzy1,
ani si2 z tym pogodzi1"
Wszystkim, którzy w tak bolesnej dla nas chwili dzielili z nami smutek i
al, okazali wiele serca, duchowego wsparcia, wspó czucia i yczliwo-ci, wzi li udzia w ceremonii pogrzebowej, zamówili intencje mszalne,
z o yli wie(ce i kwiaty po odej-ciu ukochanego M a, Ojca i Dziadka
E.P. KAZIMIERZA JUDASZA
serdeczne podzi kowania sk adaj,:
ona, córki i syn z rodzinami
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