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SESJE RADY GMINY,
SESJA ABSOLUTORYJNA
W okresie od marca do czerwca 2016 roku odby o si
pi
sesji Rady Gminy Opatówek kadencji 2014-2018,
podczas których podj to nast puj&ce uchwa y:
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Opatówek na lata 2016-2025, w której dochody zwi kszy y si do wysoko-ci 33 723 033,18 z
z tytu u dotacji na zadania w asne i zlecone oraz z
dochodów w asnych, wydatki zwi kszy y si do kwoty 36 965 243 z w tym wydatki inwestycyjne
6 859 952 z ,
deficyt
bud2etu
w
kwocie
3 242 209,82 z zostanie sfinansowany przychodami
z tytu u zaci&gni tych po2yczek i kredytów na rynku
krajowym,
- w sprawie zmiany bud2etu gminy Opatówek na 2016
r., w której okre-lono dochody bud2etu na kwot
33 723 033,18 z , wydatki bud2etu na kwot
36 965 243 z , a wydatki maj&tkowe na kwot
6 859 952 z ,
- w sprawie wyst&pienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowo-ci Opatówek,
- w sprawie nie wyra2enia zgody na wyodr bnienie w
bud2ecie Gminy Opatówek -rodków stanowi&cych
fundusz so ecki - uchwa a ma zastosowanie wy &cznie do roku bud2etowego nast puj&cego po roku, w
którym zosta a podj ta,
- w sprawie nadania Statutu Gminnemu O-rodkowi
Pomocy Spo ecznej w Opatówku - zmiany w powszechnie obowi&zuj&cych przepisach, stanowi&cych podstaw dzia alno-ci GOPS w Opatówku
wprowadzaj& konieczno- dostosowania zapisów
statutu jednostki do aktualnych uregulowa5 prawnych,
- w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Opatówek na 2016 rok,
- w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji staych Rady Gminy Opatówek na 2016 rok,
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w sprawie wyra2enia zgody na wynajem na czas
nieoznaczony w trybie bezprzetargowym cz -ci
dzia ki nr 748 po o2onej w Opatówku przy ul. Ko-cielnej 2,
w sprawie wyra2enia zgody na wynajem na czas
nieoznaczony w trybie bezprzetargowym cz -ci
dzia ki nr 106/14 po o2onej w Opatówku przy ul. Piaskowej,
w sprawie przyj cia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu
Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice" - jest to dokument strategiczny, obejmuj&cy swoim zakresem obszar terytorialny Powiatu Kaliskiego oraz gminy Sieroszewice. Istot& planu jest osi&gni cie korzy-ci
ekonomicznych, spo ecznych i -rodowiskowych z
dzia a5 zmniejszaj&cych emisj gazów cieplarnianych,
zmieniaj&ca uchwa w sprawie zatwierdzenia Planu
Odmowy Miejscowo-ci Rajsko poprzez dodanie zadania "Budowa si owni zewn trznej" w celu popularyzacji aktywnego stylu 2ycia,
zmieniaj&ca uchwa w sprawie zatwierdzenia Planu
Odmowy Miejscowo-ci T okinia Wielka poprzez dodanie zadania "Budowa si owni zewn trznej" w celu
popularyzacji aktywnego stylu 2ycia,
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Opatówek na lata 2016-2025 dotycz&cej
zwi kszenia
dochodów
do
wysoko-ci
36 247 791,18 z z tytu u dotacji na zadania w asne i
zlecone oraz dochodów w asnych, zwi kszenia wydatków do kwoty 40 140 001 z w tym wydatki inwestycyjne 7 508 481 z , deficyt w wysoko-ci
3 892 209,82 z zostanie sfinansowany przychodami
z tytu u zaci&gni tych po2yczek i kredytów na rynku
krajowym oraz wolnymi -rodkami,
w sprawie zmiany bud2etu gminy Opatówek na 2016
r., w której ustalono wydatki w kwocie 40 140 001 z
w tym wydatki maj&tkowe 7 508 481 z oraz zwi kszenie planu przychodów o kwot 650 000 z ,
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w sprawie przyj cia "Planu Rozwoju Lokalnego
Gminy Opatówek na lata 2016-2025", który jest narz dziem wspieraj&cym zarz&dzanie d ugofalowymi
procesami inwestycyjnymi na poziomie samorz&du.
Plan ten realizuje strategi spo eczno-gospodarcz&
gminy, wskazuj&c ponadto cele i kierunki zaanga2owania -rodków z funduszy strukturalnych, krajowych i w asnych gminy,
trzy uchwa y w sprawie zawarcia porozumienia z
Powiatem Kaliskim w celu realizacji przez gmin
operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddzia ania "Wsparcie inwestycji
wi&zanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudow& wszystkich rodzajów ma ej infrastruktury, w tym
inwestycji w energi odnawialn& i w oszcz dzanie
energii" obj tego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 - przebudowa dróg
gminnych N dzerzew-Ro2d2a y, Rajsko-Smó ki,
Opatówek-Borów,
dwie uchwa y w sprawie zawarcia porozumienia z
Gmin& KoAminek w celu realizacji przez gmin operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych"
w ramach poddzia ania "Wsparcie inwestycji zwi&zanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudow&
wszystkich rodzajów ma ej infrastruktury, w tym inwestycji w energi odnawialn& i w oszcz dzanie
energii" obj tego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 - przebudowa dróg
gminnych Smó ki-Rajsko, Rajsko-Smó ki,
w sprawie udzielenia odpowiedzi na skarg do Wojewódzkiego S&du Administracyjnego w Poznaniu skarga na uchwa Nr 104/04 z dnia 22 kwietnia
2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Opatówek - miejscowo- Sza e,
w sprawie zmiany bud2etu gminy Opatówek na 2016
r., w której ustala si
&czn& kwot dochodów
36 356 511,18 z , z czego dochody maj&tkowe na
kwot 728 105 z oraz &czn& kwot wydatków
40 788 221 z , z czego wydatki maj&tkowe na kwot
8 153 991 z ,
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Opatówek na lata 2016-2025, w której dochody zwi kszy y si do wysoko-ci 36 356 011,18 z
z tytu u dotacji na zadania w asne i zlecone oraz z
dochodów w asnych, wydatki zwi kszy y si do kwoty 40 788 221 z w tym wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwot 8 153 991 z Deficyt bud2etu w
kwocie 4 432 209,82 z zostanie sfinansowany przychodami z tytu u zaci&gni tych po2yczek i kredytów
na rynku krajowym oraz wolnymi -rodkami,
w sprawie zmiany bud2etu gminy Opatówek na 2016
r., w której ustala si
&czn& kwot dochodów
36 356 011,18 z , z czego dochody maj&tkowe na
kwot 728 105 z oraz &czn& kwot wydatków
40 788 221 z ,
w
tym
wydatki
maj&tkowe
8 153 991 z ,
w sprawie zatwierdzenia taryf dotycz&cych zbiorowego zaopatrzenia w wod i zbiorowego odprowadzania -cieków,
w sprawie ustalenia op at za oczyszczanie -cieków
dowo2onych wozami asenizacyjnymi do gminnej
stacji zlewnej zlokalizowanej przy ul. Parkowej 16 w
Opatówku,
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w sprawie wyra2enia zgody na wynajem na czas
nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, cz -ci
dzia ki nr 112/1 po o2onej w Opatówku przy ul. Parkowej,
w sprawie wyra2enia zgody na wynajem na czas
nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, lokalu
u2ytkowego po o2onej w Opatówku przy Placu Wolno-ci 17,
w sprawie przyj cia "Programu usuwania wyrobów
zawieraj&cych azbest z terenu gminy Opatówek",
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Kaliskiemu na realizacj zadania pn. "Przebudowa
drogi powiatowej nr 4612P na odcinku drogi od T okini Nowej do T okini Wielkiej",
w sprawie Statutu Gminy Opatówek - zmiany w powszechnie obowi&zuj&cych przepisach wprowadzaj&
konieczno- dostosowania zapisów statutu jednostki
do aktualnych uregulowa5 prawnych.

Sesja absolutoryjna
W dniu 9 czerwca br. odby a si sesja absolutoryjna,
podczas której Wójt Gminy Opatówek przedstawi sprawozdanie finansowe z wykonania bud2etu Gminy za
2015 rok, a Rada Gminy Opatówek oceni a je pozytywnie. W przygotowaniu do sesji sporz&dzono sprawozdanie z wykonania bud2etu gminy za 2015 rok, przedk adaj&c Radzie Gminy nast puj&ce dokumenty:
- sprawozdanie roczne z wykonania bud2etu gminy za
2015 rok,
- sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego jednostek organizacyjnych gminy,
- informacj o stanie mienia gminy,
- informacj o wykonaniu wydatków maj&tkowych.
Zgodnie z wyk adni& ustawy o finansach publicznych
oraz ustawy o samorz&dzie gminnym sprawozdanie to
zosta o przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej
celem wydania opinii. Informacje zawarte w sprawozdaniu stanowi y równie2 przedmiot dyskusji w poszczególnych komisjach Rady Gminy, w szczególno-ci Komisji
Rewizyjnej, która pozytywnie opiniuj&c wykonanie bud2etu za 2015 rok wyst&pi a z wnioskiem o udzielenie
wójtowi absolutorium za 2015 rok (akceptacja wykonania bud2etu udzielana przez organ stanowi&cy - Rad
Gminy, organowi wykonawczemu - Wójtowi Gminy). Regionalna Izba Obrachunkowa, po analizie sprawozdania
z wykonania bud2etu, na podstawie uchwa y Sk adu
Orzekaj&cego RIO, przedstawi a pozytywn& opini , nie
wnosz&c uwag do wykonania dochodów i wydatków bud2etu. Sytuacja finansowa kszta tuje si nast puj&co:
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dochody: plan - 36 272 276,79 z , wykonanie 35 803 764,71 z , co stanowi 98,71 %,
- wydatki: plan - 40 777 694,25 z , wykonanie 34 830 738,95 z , co stanowi 85,41 %,
- wydatki inwestycyjne i maj&tkowe: plan 8 833 473 z , wykonanie - 5 526 696,90 z , co stanowi 62,56 %,
- zad u2enie gminy na koniec 2015 roku z tytu u zaci&gni tych kredytów wynosi 3 290 587 z , co stanowi 12,17 % wykonanych dochodów.
Odnosz&c si do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
obecnych 12 radnych jednog o-nie udzieli o absolutorium Wójtowi Gminy za 2015 rok. Przewodnicz&cy Pawe B&kowski w imieniu swoim i pozosta ych radnych
pogratulowa wójtowi i wspó pracownikom dobrze wykonanego bud2etu w 2015 roku. Wójt Sebastian Ward cki
podzi kowa radnym Gminy Opatówek za zaufanie i zrozumienie potrzeb wspólnoty gminy Opatówek. Specjalne
podzi kowania Wójt z o2y Sekretarzowi Gminy Krzysztofowi Dziedzicowi, Skarbnikowi Gminy Dagmarze Gajewskiej-Paj&k oraz wszystkim pracownikom urz du i
jednostek organizacyjnych gminy za ca oroczn& wspó prac i zaanga2owanie.
Podczas sesji absolutoryjnej podj to równie2 uchwa y:
- w sprawie zmiany bud2etu gminy Opatówek na
2016 r., w której okre-lono dochody na kwot
36 716 439,58 z
oraz
wydatki
na
kwot
41 148 649,40 z
tym
wydatki
maj&tkowe
8 173 991 z ,
- w sprawie wyra2enia zgody na wynajem na czas
nieoznaczony w trybie bezprzetargowym cz -ci
dzia ki nr 729/7 po o2onej w Sz em przy ul. Kaliskiej
80,
- w sprawie wyra2enia zgody na obci&2enie s u2ebno-ci& gruntow& nieruchomo-ci oznaczonej jako
dzia ka nr 728/5 po o2onej w Sza em przy ul. Kaliskiej 80,
- w sprawie przyst pienia Gminy Opatówek do
Stowarzyszenia Jednostek Samorz du Terytorialnego Na Rzecz Budowy Drogi Ekspresowej
S 12,
- w sprawie podj cia wspó pracy i wyra2enia zgody na
zawarcie porozumienia o wspó pracy z Miastem FíHany - wspó praca b dzie dotyczy a wzajemnego
poznawania kultury, tradycji i historii, wzmacniania
relacji gospodarczych i kulturowych, budowania relacji mi dzy instytucjami edukacyjnymi i naukowymi,
wymiany wiedzy i do-wiadcze5 w zakresie zarz&dzania i wykorzystywania -rodków funduszy UE.
***************************************

PROGRAM "RODZINA 500+"

1 kwietnia 2016 r. ruszy rz&dowy program "Rodzina 500+", który przewidywany jest jako d ugofalowe
wsparcie polskich rodzin. Pierwsze wnioski o wsparcie
rodziny w ramach programu "Rodzina 500+" w gminie
Opatówek przyjmowane by y p ynnie, bez zak óce5, w
mi ej i rodzinnej atmosferze. Pierwsze osoby sk adaj&ce
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wniosek o ustalenie prawa do -wiadczenia wychowawczego otrzyma y list od premier Beaty Szyd o skierowany do polskich rodzin, do których adresowany jest
program "Rodzina 500+" oraz skromny s odki upominek
od w adz samorz&dowych i pracowników GOPS.
12 kwietnia nasz& gmin odwiedzili pracownicy
Urz du Wojewódzkiego w Poznaniu. Przez dwie godziny
udzielali porad i odpowiadali na pytania mieszka5ców
naszej gminy, którzy w tym czasie przybyli do urz du w
celu z o2enia wniosku. Osoby sk adaj&ce wnioski zosta y
obdarowane gad2etami promuj&cymi program "Rodzina
500+".
Na dzie5 28 czerwca br. przyj to 863 wnioski o
ustalenie prawa do -wiadczenia wychowawczego, w tym
123 wnioski zosta y z o2one przez Internet. Gminny
O-rodek Pomocy Spo ecznej wyda 842 decyzje administracyjne. W miesi&cach kwietniu, maju i czerwcu
2016 r. dokonano wyp at 3636 -wiadcze5. Pomoc& obj to 1223 dzieci z terenu gminy. Do Regionalnego O-rodka Pomocy Spo ecznej w Poznaniu przekazano 6 wniosków (koordynacja - praca za granic&).

Od 1 czerwca 2016 r. wnioski "500+" przyjmowane s& w Gminnym O-rodku Pomocy Spo ecznej w
Opatówku w pokoju nr 6 (przyziemie). Jednocze-nie
przypominamy, 2e wniosek o -wiadczenie wychowawcze mo2na z o2y tak2e przez Internet za pomoc& portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz bankowo-ci elektronicznej. Banki, które uruchomi y na swoich stronach internetowych mo2liwo- z o2enia wniosku
"500+" to: Alior Bank SA, Bank BPH SA, Bank Handlowy
w Warszawie SA, Bank Millennium 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 Ol&ski SA, mBank SA, PKO Bank Polski SA, Raiffeisen Bank Polska SA, SGB-Bank SA, Bank
Ochrony Orodowiska SA, Getin Noble Bank SA, Deutsche Bank SA, Credit Agricole Bank Polska SA.).
1 lipca 2016 r. by ostatnim dniem przyjmowania
wniosków "500+" z wyrównaniem wyp aty -wiadczenia
od 1 kwietnia 2016 r. W tym dniu pracownicy Gminnego
O-rodka Pomocy Spo ecznej w Opatówku przyjmowali
wnioski "500+" w godz. od 8:00 do 18:00 zapewniaj&c
tym samym mo2liwo- z o2enia dokumentów wszystkim
zainteresowanym, którzy z ró2nych powodów nie zd&2yli
zrobi tego wcze-niej.
Szczegó owe informacje na temat programu
"Rodzina 500+" oraz jego wdro2enia udzielane s& na
bie2&co na tablicach og osze5, poprzez kurendy, na
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stronie internetowej www.opatowek.pl oraz w formie
komunikatów SMS, a tak2e pod nr telefonu Gminnego
O-rodka Pomocy Spo ecznej: (62) 76-18-425 lub (62)
76-18-143.
***************************************

INWESTYCJE, REMONTY,
PROJEKTY UNIJNE

Budowa przedszkola w Opatówku
Mi o nam poinformowa , 2e rozpocz a si budowa nowoczesnego przedszkola publicznego w Opatówku na
miar XXI wieku. W dniu 13 czerwca br., w wyniku prowadzonego post powania przetargowego, dokonano
wyboru najkorzystniejszej oferty, któr& z o2y a firma
SKANSKA S.A. (Oddzia Budownictwa w Lesznie) na
kwot 5 247 947,02 z . W dniu 28 czerwca br. dokonano
podpisania umowy pomi dzy Gmin& Opatówek, a wykonawc& oraz przekazano plac budowy. W spotkaniu,
podczas którego dokonano podpisania umowy uczestniczyli przedstawiciele firmy SKANSKA S.A., a z ramienia
Gminy Opatówek - Wójt Gminy, Sekretarz Gminy,
Skarbnik Gminy, Dyrektor ZEAS oraz Kierownik Wydziau Zamówie5 Publicznych, Inwestycji i Funduszy Europejskich.
W zwi&zku z realizacj& tego przedsi wzi cia Gmina
Opatówek z o2y a 2 wnioski o dofinansowanie ze -rodków unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (poddzia ania 8.1.1 oraz 9.3.1): na wsparcie budowy obiektu oraz
na wzmocnienie edukacji przedszkolnej poprzez zorganizowanie dodatkowych zaj
pobudzaj&cych rozwój
dzieci. Dzi ki z o2onym wnioskom gmina mo2e liczy na
dofinansowanie w &cznej kwocie blisko 1,7 mln z . Natomiast ca kowit& warto- budowy przedszkola oszacowano na ok 5,3 mln z . W ramach tej inwestycji powstanie obiekt spe niaj&cy nast puj&ce za o2enia projektowe:
2
- powierzchnia u2ytkowa obiektu 1 935 m , kubatura
3
budynku 9 900 m , wysoko- 12,5 m, 2 kondygnacje
- 8 oddzia ów - 8 sal dla 200 dzieci wraz z sanitariatami oraz magazynem sprz tu
- kuchnia do przygotowywania posi ków w pe nym zakresie oraz sto ówka
- zaplecze administracyjno-socjalne wraz z sanitariatami i pomieszczeniami technicznymi
- instalacje: elektryczna, odgromowa, wodoci&gowa,
hydrantów p.po2., kanalizacyjna, wentylacji mechanicznej, domofonowa, komputerowa, telefoniczna,
TV, gazowa, alarmowa i monitoringu
- przy &cza: elektryczne, wodoci&gowe, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej, gazu, przy &cze c.o.
- zagospodarowanie terenu z drogami wewn trznymi,
chodnikami, doj-ciami i dojazdami, miejscami postojowymi, placem zabaw, obiektami ma ej architektury,
zieleni, ogrodzeniem, o-wietleniem
- wej-cie g ówne wyposa2one w schodow& platform
elektryczn& dla osób niepe nosprawnych
- kot ownia gazowa
- aran2acja wn trz wszystkich pomieszcze5 wraz z
wyposa2eniem.
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Planowany termin oddania obiektu do u2ytku to pocz&tek wrze-nia 2017 lub 2018 roku. Dotychczas przedszkole urz&dzone by o na 1 pi trze zabytkowego budynku w centrum Opatówka - dawnej zajezdni. Niestety dalsza adaptacja, chocia2by dla potrzeb dzieci niepe nosprawnych, stworzenie wi kszych sal, sanitariatów, ze
wzgl dów technicznych, ekonomicznych oraz charakteru
zabytkowego budynku jest niemo2liwe. St&d, z uwagi na
oczekiwania rodziców oraz zwi kszaj&c& si liczb dzieci, gmina Opatówek podj a decyzj o budowie nowego,
8 oddzia owego, wyposa2onego w sto ówk , szatnie
oraz plac zabaw przedszkola.
Pomieszczenia po dotychczasowym przedszkolu planuje
si zagospodarowa na -wietlic -rodowiskow&, co z
kolei umo2liwi poszerzenie istniej&cego GOK-u o funkcjonalne zaplecze. Poniewa2 nowe przedszkole zlokalizowane b dzie w kompleksie istniej&cych szkó : gimnazjum oraz szko y podstawowej, planuje si , aby oddzia y
przedszkolne przy szkole podstawowej zosta y przeniesione do nowego przedszkola. W ten sposób b dzie
mo2liwo- uzyskania w szkole podstawowej kolejnych
sal lekcyjnych bez konieczno-ci jej rozbudowy.
Podkre-li nale2y, 2e o-wiata zawsze nale2a a do zada5
priorytetowych w gminie. W latach 2012-2015 wykonane
zosta y prace termomodernizacyjne w budynkach Szko y
Podstawowej w Opatówku, Zespo u Szkó w T okini
Wielkiej oraz Gminnego O-rodka Zdrowia w Opatówku
(1,7 mln z ), a tak2e w Zespole Szkó w Rajsku i Zespole
Szkó w Che mcach, obejmuj&cych przedszkole, szko
podstawow& i gimnazjum (900 tys. z ). Zrealizowanie
powy2szych prac by o mo2liwe dzi ki dofinansowaniu z
Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Orodowiska (wspólne projekty powiatowo-gminne).
Warto przypomnie tak2e inwestycje w obiekty sportowe, których g ównymi u2ytkownikami s& dzieci i m odzie2 z terenu gminy. Wymieni tu mo2na m.in.: kompleks boisk Orlik w Opatówku, sale sportowe przy ZS w
Che mcach i ZS w T okini Wielkiej, 4 boiska wielofunkcyjne przy Zespo ach Szkó w Rajsku, Che mcach i T okini Wielkiej oraz w Sza em, a tak2e place zabaw dla
najm odszych: w Opatówku, T okini Wielkiej, Rajsku,
Che mcach oraz w Sza em. S&czny koszt inwestycji
sportowych wyniós ponad 6 mln z . Wszystkie wspomniane zadania zosta y dofinansowane ze -rodków zewn trznych (unijnych i ministerialnych).
W tym roku realizowane b dzie kolejne przedsi wzi cie
partnerskie w ramach Systemu Zarz&dzania Energi&
GIS pt. "Termomodernizacja budynków u2yteczno-ci
publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki" organizowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Orodowiska i
Gospodarki Wodnej. Roboty termomodernizacyjne
obejm& budynki Gminnego O-rodka Kultury i Gminnej
Biblioteki im. Braci Gillerów - Filia w T okini Wielkiej. Budynki u2yteczno-ci publicznej, m.in. szkolne, sta y si
wi c cieplejsze oraz adniejsze, a co za tym idzie bardziej przyjazne dla u2ytkowników, a w szczególno-ci dla
dzieci i m odzie2y.
Najbardziej jednak oczekiwanym przez mieszka5ców i
w adze samorz&dowe zadaniem inwestycyjnym jest budowa nowoczesnego przedszkola publicznego na miar
XXI wieku, którego powstanie z pewno-ci& przyczyni si
do jeszcze lepszego rozwoju dzieci z terenu gminy Opatówek.
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Termomodernizacja GOK-u w Opatówku
W dniu 2 czerwca br. Gmina Opatówek og osi a przetarg
nieograniczony na termomodernizacj budynku Gminnego O-rodka Kultury w Opatówku oraz przebudow i
zmian sposobu u2ytkowania pomieszcze5 gara2owych
w istniej&cym budynku Gminnego O-rodka Kultury na
pomieszczenia socjalno administracyjne. W ramach tego
zadania wykonane zostan&:
- termomodernizacja budynku Gminnego O-rodka
Kultury w Opatówku polegaj&ca na dociepleniu
-cian, stropodachu, wymianie okien oraz wymianie
-lusarki drzwiowej zewn trznej.
- przebudowa i zmiana sposobu u2ytkowania pomieszcze5 gara2owych w istniej&cym budynku
Gminnego O-rodka Kultury w Opatówku na pomieszczenia socjalno administracyjne, polegaj&ca
na wykonaniu robót rozbiórkowych, konstrukcyjnych,
wymianie stolarki drzwiowej i okiennej, wymianie
tynków, ok adzin, pod o2y i posadzek, wykonaniu
malowania i robót -lusarskich oraz wykonaniu instalacji wodnej, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej, odgromowej i centralnego ogrzewania. W dniu 17
czerwca nast&pi o otwarcie z o2onych ofert, które
obecnie s& sprawdzane pod wzgl dem formalnym i
merytorycznym. Po wybraniu najkorzystniejszej oferty, w miesi&cu lipcu br. nast&pi podpisanie umowy.

Budowa kanalizacji w m. Sza)e, etap II
Gmina Opatówek z o2y a wniosek o dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowo-ci Sza e - etap
II do Narodowego Funduszu Ochrony Orodowiska w ramach PRIORYTETU: II Ochrona -rodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, DZIASANIA: 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 zabudowa5,
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.
W dniu 14 kwietnia br. Gmina Opatówek og osi a przetarg nieograniczony na realizacj tego zadania. W wyniku przeprowadzonego post powania wy oniono najkorzystniejsz& ofert , któr& z o2y a firma RPM S.A. z Lubli5ca za kwot 2 603 126,91 z . W dniu 14 czerwca br.
nast&pi o podpisanie umowy oraz przekazanie placu budowy. Planowany termin wykonania prac przewiduje si
na koniec wrze-nia 2017 roku.
Inwestycje w gospodarce komunalnej
Gospodarka wodno - kanalizacyjna
Zako5czono I etap prac zwi&zanych z przebudow& instalacji wodnej na SUW w Opatówku, ul. Zdrojowa 2, polegaj&cych na demonta2u zbiornika hydroforowego, demonta2u cz -ci armatury i ruroci&gu, wyczyszczeniu,
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pomalowaniu i pod &czeniu drugiego zbiornika hydroforowego. S&czny koszt prac wyniós 4 305,00 z .
Zako5czono równie2 prace polegaj&ce na konserwacji i
malowaniu nadziemnych hydrantów przeciwpo2arowych
usytuowanych na gminnej sieci wodoci&gowej. Koszt
powy2szych prac wyniós 10 165,36 z .
W maju br. zakupiono dwie pompy zatapialne: jedn& do
przepompowni -cieków przy ul. Ogrodowej w Opatówku,
drug& do oczyszczalni -cieków do przepompowni g ównej. Koszt zakupu pomp to kwota 9 758,94 z .
Remonty budynków komunalnych
Zako5czono prace zwi&zane z remontem lokalu mieszkalnego w Opatówku przy ul. Ko-cielnej 2/1, który zosta
przydzielony p. Janowi Urba5skiemu. Prace polega y na
monta2u urz&dze5 sanitarnych. S&czny koszt remontu
wyniós 1 352,81 z .
Zako5czono równie2 prace zwi&zane z adaptacj& pomieszczenia tymczasowego w budynku komunalnym
przy ul. Ko-cielnej 1B. Zakres prac obejmowa : demonta2 starych urz&dze5 sanitarnych, przebudow instalacji
wodoci&gowo - kanalizacyjnej, po o2enie p yt kartonowo
- gipsowych, malowanie sufitu i -cian, po o2enie wyk adziny PCV. S&czny koszt powy2szych prac wyniós
3 884,45 z .
W ramach bie2&cego utrzymania zasobów mieszkaniowych na terenie gminy wykonano nast puj&ce prace:
czyszczenie rynien w budynkach komunalnych w Opatówku przy ulicach: Ko-cielnej 2, Ko-cielnej 17 oraz Poniatowskiego 2, &cznie na kwot 1414,50 z ; wymieniono tak2e uszkodzone okno w lokalu w budynku komunalnym przy ul. Szkolnej 2A, koszt zakupu i monta2u
wyniós 750,00 z .

Edukacja ekologiczna
Gmina Opatówek z o2y a do Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Orodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
wniosek o uzyskanie dofinansowania w ramach naboru
na przedsi wzi cia dotycz&ce edukacji ekologicznej w
zakresie publikacji, wydawnictw, szkole5, konkursów,
olimpiad, seminariów, konferencji, warsztatów i sympozjów, ze szczególnym uwzgl dnieniem tematyki niskiej
emisji oraz segregacji odpadów. O dofinansowanie ze
-rodków WFOOiGW w Poznaniu na ten cel ubiega o si
253 wnioskodawców, 66 wniosków uzyska o negatywn&
ocen na etapie kryteriów dost pu. Ostatecznie w dniu
23 maja 2016 r. Zarz&d WFOOiGW w Poznaniu rozpatrzy listy wniosków o dofinansowanie przedsi wzi
z
zakresu edukacji ekologicznej na której znalaz si równie2 wniosek Gminy Opatówek pt. ”Edukacja ekologiczna mieszka5ców Gminy Opatówek: Segreguj -mieci prosz& o to dzieci”. S&czny koszt projektu to 22 tys. z , w
tym 15 tys. z dotacji z WFOOiGW, a 8 tys. z to wk ad
w asny gminy. Tematyk& przedsi wzi cia jest kszta towanie zachowa5 pro--rodowiskowych ogó u spo ecze5stwa w tym dzieci i m odzie2y. Dla uczniów przedszkoli,
szkó podstawowych i gimnazjów przeprowadzony zostanie dwuetapowo pisemny konkurs, którego celem jest
skuteczne i efektywne kszta towanie postaw dzieci
zgodnych z etyk& ekologiczn& poprzez:
- rozbudzenie potrzeby kontaktu z przyrod&, wyrabianie szacunku dla przyrody i jej pi kna,
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-

rozwijanie poczucia odpowiedzialno-ci i potrzeby
szybkiej reakcji na problemy ekologiczne,
- nauk ekologicznego 2ycia we w asnym domu,
- nauk zasad post powania z odpadami w gospodarstwie domowym (segregacja, sposoby odbioru
poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych),
- uzmys owienie uczniom, 2e troska o przyrod jest
trosk& o nas samych i nasze spokojne i zdrowe 2ycie.
Etap II to etap gminny dla uczniów, którzy zaj li 3 najlepsze miejsca w swoich szko ach w poszczególnych kategoriach wiekowych. W ramach projektu przewidziano
atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Inwestycje w drogownictwie
W miesi&cu kwietniu pracownicy Urz du Gminy w Opatówku wykonali ci&g pieszo - jezdny wzd u2 drogi krajowej nr 12 w m. Zduny. Zakres prac obejmowa u o2enie
kostki brukowej na odcinku ok. 120mb. oraz ustawienie
barierek zabezpieczaj&cych. Wykonany odcinek stanowi
po &czenie z ci&giem pieszo - jezdnym na terenie miasta
Kalisza.
19 maja br. odby si odbiór ko5cowy robót polegaj&cych
na "Przebudowie nawierzchni drogi gminnej Che mce Stobno" na odcinku 0,98 km. Zadanie to obejmowa o
nast puj&ce prace: roboty pomiarowe i przygotowawcze,
roboty ziemne, wykonanie dolnej i górnej warstwy podbudowy wraz z poszerzeniem, u o2enie nawierzchni asfaltowej, wykonanie pobocza z kruszywa amanego. Wykonawc& prac by a Firma "SIDROG" z B aszek za kwot
116 634,50 z .
W czerwcu br. odb dzie si przetarg na "Przebudow
parkingu za Urz dem Gminy w Opatówku". Zakres prac
obejmowa b dzie: wykonanie prac rozbiórkowych, wykonanie koryta, u o2enie kraw 2ników betonowych, wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa amanego oraz u o2enie kostki brukowej o gr. 8cm.
W dniu 28 czerwca br. dokonano otwarcia ofert w przetargu na przebudow nawierzchni dróg gminnych w
miejscowo-ciach: Sza e ul. Po udniowa, Warszew i Rajsko. Wp yn y oferty z dwóch firm, obecnie trwa ich
sprawdzanie pod wzgl dem formalnym i merytorycznym.
30 czerwca, w Starostwie Powiatowym w Kaliszu dokonano otwarcia ofert przetargowych dot. przebudowy
drogi powiatowej nr 4612P na odcinku od T okini Nowej
do T okini Wielkiej. Po wy onieniu najkorzystniejszej
oferty nast&pi podpisanie umowy i przekazanie placu
budowy. Szacowany koszt tego zadania to kwota
220 tys. z , z czego 60 tys. z dofinansowuje Gmina Opatówek. Planowane zako5czenie prac nast&pi w miesi&cach wakacyjnych br.
***************************************

WIADOMO CI KULTURALNE
Regionalny Turniej +garzy, Kawalarzy i Opowiadaczy Dowcipów
1 kwietnia br., i nie by to prima aprilis, odby si
w Szczytnikach I Regionalny Turniej Sgarzy, Kawalarzy i
Opowiadaczy Dowcipów. Turniej zosta zorganizowany z
my-l& o osobach, które potrafi& opowiada dowcipy,
zmy-la niestworzone historie, maj& doskona & pami i
talent aktorski. Do turnieju, który odby si w Gminnym
O-rodku Kultury w Szczytnikach zg osi o si 6 osób, które w regulaminowym czasie 15 minut do ez rozbawi o
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publiczno- , a co najwa2niejsze, równie2 jury. Prezentowane by y zarówno humorystyczne rymowanki, opowiadano scenki z 2ycia, ale byli i tacy, którzy postawili
tylko na opowiadanie dowcipów. Niektórzy z wyst puj&cych zadbali tak2e o odpowiedni strój i dodatkowe gad2ety. Wszyscy wyst puj&cy to amatorzy, a wi kszo- z
nich po raz pierwszy pojawi a si na scenie w takiej roli.

Wyst py ocenia o jury w sk adzie: W adys aw Sikora i Marcin Osiewicz - obaj z kabaretu ADI, Rafa
Paczkowski - instruktor teatralny, re2yser spektakli teatralnych, nauczyciel wspó pracuj&cy z MDK w Kaliszu
oraz S awomir Janelt - konferansjer, prezenter radiowy,
przedstawiciel Ogólnopolskiego Turnieju Ma ych Form
Satyrycznych w Bogatyni. I miejsce zaj& Arkadiusz Malanowski z Kalisza, dwa II miejsca przypad y Marii Pawelec z Opatówka i Marii Wi&czek-Hendler ze Szczytnik.
Trzy trzecie miejsca zaj li: Zygmunt Leszka z Iwanowic,
Marek Król i Bolo Ogorzelski z Kalisza.
Fina) Festiwalu Piosenki Dzieci.cej i M)odzie0owej
3 kwietnia br. w Muzeum Historii Przemys u w
Opatówku odby si fina i koncert laureatów XVI Mi dzygminnego Festiwalu Piosenki Dzieci cej i M odzie2owej. 22 finalistów, wy onionych w dwudniowych przes uchaniach w marcu br., wyst&pi o w niedziel na scenie przed licznie zgromadzon& publiczno-ci& i go- mi,
w-ród których byli: przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego Piotr Trybek, cz onek Zarz&du Województwa
Wielkopolskiego Marzena Wodzi5ska, Przewodnicz&cy
Rady Powiatu Kaliskiego Mieczys aw Suczak, Wicestarosta Kaliski Jan Adam K ysz, Wiceprezes Zarz&du Banku Spó dzielczego Ziemi Kaliskiej Marek Pucha a, Wójt
Gminy Opatówek Sebastian Ward cki, Wójt Gminy
Szczytniki Marek Albrecht oraz Przewodnicz&cy Rady
Gminy Opatówek Pawe B&kowski.
W jury festiwalu zasiedli wyk adowcy Wydzia u
Pedagogiczno - Artystycznego UAM w Kaliszu: Eryk
Szolc, Adam Michalak i ks. Jacek Paczkowski. Jury
podsumowa o, 2e poziom tegorocznego festiwalu by
bardzo wysoki. Tegoroczni zwyci zcy to: Maja Kasprzak
ze Szko y Podstawowej w KoAminku, Kacper Wojcieszak ze Szko y Podstawowej w KoAminku oraz Kornelia
RaAniewska z Gimnazjum w Jankowie Pierwszym. Laureaci festiwalu otrzymali talony do ksi garni ufundowane
przez Firm ASO oraz Bank Spó dzielczy Ziemi Kaliskiej. Na finalistów czeka a te2 kolacja w rodzinnym gronie ufundowana przez Pa ac T okinia oraz nagrody przyznane przez organizatorów: GOK w Opatówku, GOK w
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Szczytnikach oraz Starostwo Powiatowe w Kaliszu. Dla
najm odszych prezenty ufundowa a cz onkini Zarz&du
Województwa Wielkopolskiego Marzena Wodzi5ska.
Sponsorami wydarzenia by a Firma Colian z
Opatówka, ASO z T okini Ko-cielnej, Pa ac T okinia, firma PAULA z Kalisza, firma KRIS z Opatówka, pp. Ilona i
Zbigniew Wojtaszczykowie oraz Bank Spó dzielczy Ziemi Kaliskiej w KoAminku. Wyniki tegorocznego festiwalu:

Gminy w Liskowie i Starostwo Powiatowe w Kaliszu.
Przed rozpocz ciem rywalizacji wszyscy zawodnicy i
zgromadzona publiczno- obejrzeli wyst p Zuzanny
Stró2yk i Adriana Torbiarczyka - sportowej pary tanecznej klasy mi dzynarodowej.

kategoria wiekowa klasy I-III SP:
I miejsce - Maja Kasprzak, SP w KoAminku
II miejsce - Natalia Szkudlarek, SP w KoAminku
III miejsce - Miko aj Ma oburski, SP w Opatówku
wyró2nienia:
Natalia Góra, GOK w Opatówku
Bartek Krupi5ski, Niepubliczna SP w Biernatkach
Julia Staro5ska, ZS w Rajsku
Teresa Stefaniak, Niepubliczna SP w Bieratkach
kategoria wiekowa klasy IV-VI SP:
I miejsce - Kacper Wojcieszak, SP w KoAminku
II miejsce - Martyna Wosiek, SP w Opatówku
III miejsce - Katarzyna Kosmowska, SP w Jankowie
Pierwszym
wyró2nienia:
Julita D bowska, Niepubliczna SP w Biernatkach
Wiktoria Kowalczyk, ZS w Che mcach
Micha Marek, ZS nr 1 w Godzieszach Wielkich
Ania Shkirman-Zimny, ZS w Szczytnikach
Zuzanna Wietrzyk, ZS w Radliczycach

kategoria wiekowa gimnazja:
I miejsce - Kornelia RaAniewska, Gimnazjum w Jankowie Pierwszym
II miejsce - Anna Czarnecka, ZS w Szczytnikach
III miejsce - Agnieszka Kaleta, ZS w Che mcach
III miejsce - Gabriela Michalak, Gimnazjum w Opatówku
wyró2nienia:
Magdalena Kliszewska, ZS w Jankowie Pierwszym
Aleksandra Mituta, Niepubliczne Gimnazjum w Biernatkach
Kinga Krych, Gimnazjum w Liskowie
Ewa Siewieja, GOK w Szczytnikach
Powiatowy Przegl d Formacji Tanecznych
17 kwietnia w Liskowie 220 najlepszych tancerzy z 15 zespo ów z powiatu kaliskiego rywalizowa o na
XII Powiatowym Przegl&dzie Formacji Tanecznych.
Przegl&d, jak co roku, odby si w Hali WidowiskowoSportowej w Liskowie, a jego organizatorami byli: Urz&d
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Mi o nam poinformowa , 2e zespo y dzia aj&ce w
Gminnym O-rodku Kultury w Opatówku zosta y nagrodzone w ka2dej grupie wiekowej. W kategorii szkó podstawowych, klasy I-III pierwsze miejsce zaj& zespó
CDN MINI, a w kategorii szkó podstawowych, klasy IVVI równie2 pierwsze miejsce wyta5czy zespó CDN
MINI 2. W kategorii gimnazjów wyró2nienie zdoby a grupa CDN JUNIOR. Instruktorem zespo ów tanecznych
dzia aj&cych przy Gminnym O-rodku Kultury w Opatówku jest p. Ma gorzata Antczak. Wszystkim nagrodzonym
i wyró2nionym serdecznie gratulujemy.
Studenci zdecyduj o losach zalewu w miejscowo2ci
Sza)e
Wójt Gminy Opatówek Sebastian Ward cki
podpisa porozumienie o organizacji i przeprowadzeniu
konkursu studenckiego pt. "Koncepcja przestrzennego i
ekologicznego zagospodarowania zbiornika retencyjnego w miejscowo-ci Sza e". Organizatorami tego przedsi wzi cia s&: Gmina Opatówek, Politechnika Pozna5ska oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu we
wspó pracy z Urz dem Marsza kowskim Województwa
Wielkopolskiego reprezentowanym przez cz onka Zarz&du Marzen Wodzi5sk& oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Orodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu reprezentowanym przez Prezesa Hann Grunt.
W uroczystym podpisaniu porozumienia, które odby o
si w dniu 1 kwietnia br. w restauracji KTW w miejscowo-ci Sza e, udzia wzi li tak2e: Prorektor Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu prof. Monika Koz owska,
przedstawiciel Politechniki Pozna5skiej prof. Anna Januchta-Szostak, Skarbnik Gminy Opatówek Dagmara
Gajewska-Paj&k, Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic,
Prezes Zarz&du Przedsi biorstwa Komunalnego w Pleszewie Grzegorz Knappe, Kierownik Laboratorium
Przedsi biorstwa Komunalnego w Pleszewie Jaros aw
Blandzi oraz Stanis aw Podsiad owski, Krzysztof Nowakowski, Lech Burchard i Pawe Paw owski.
Jak podkre-li Wójt Gminy Opatówek, najwa2niejszym celem konkursu jest diagnoza istniej&cego stanu biologiczno-chemicznego wody w zbiorniku oraz
wskazanie mo2liwych dzia a5 poprawiaj&cych jej jako- ,
a co za tym idzie zwi kszenie atrakcyjno-ci okolicy,
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stworzenie bazy pozwalaj&cej na aktywne sp dzanie
wolnego czasu oraz przyci&gni cie inwestorów. Wybrane koncepcje lub ich fragmenty b d& mog y stanowi
podstaw do sporz&dzenia opracowa5 szczegó owych
projektów do realizacji. Marzena Wodzi5ska - Cz onek
Zarz&du Województwa Wielkopolskiego zaznaczy a, 2e
studenci b d& mogli sk ada prac w dwóch kategoriach, z których pierwsza dotyczy rekultywacji zbiornika
retencyjnego, natomiast druga dotyczy przedstawienia
koncepcji zagospodarowania przestrzennego zbiornika
retencyjnego i okolic. G ówny cel zostanie osi&gni ty
wtedy, gdy kategorie te b d& si uzupe nia . Nagrody
dla studentów wspó finansuj&: Gmina Opatówek, Samorz&d Województwa Wielkopolskiego oraz Wojewódzki
Fundusz Ochrony Orodowiska i Gospodarki Wodnej w
Poznaniu.
Organizatorzy zapraszaj& studentów Politechniki
Pozna5skiej oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu do sk adania prac konkursowych. Termin sk adania prac rozpoczyna si 11 kwietnia 2016 r. i trwa b dzie do 15 wrze-nia 2017 r. Zwyci skie prace zostan&
zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Muzeum
Historii Przemys u w Opatówku.
Obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski
Powiat kaliski jako pierwszy samorz&d w Wielkopolsce uczci 1050. rocznic chrztu Polski. Obchody
jubileuszowe odby y si w dniu 9 kwietnia br. w Opatówku. Uroczysto-ci rozpocz y si msz& -w. w ko-ciele parafialnym w Opatówku, celebrowan& przez Biskupa Seniora Teofila Wilskiego oraz koncelebrowan& przez ks.
Pra ata W adys awa Czamar i ks. Kanonika Macieja
JóAwiaka. W-ród zaproszonych go-ci obecni byli: europose Andrzej Grzyb, pos owie: And2elika Mo2d2anowska, Piotr Kaleta, Tomasz Sawniczak, Józef Racki, Wicewojewoda Wielkopolski Marlena Mal&g, cz onek Zarz&du Województwa Wielkopolskiego Marzena Wodzi5ska, Prezydent Miasta Kalisza Grzegorz Sapi5ski wraz z
wiceprzewodnicz&cym Rady Miejskiej Zbigniewem W odarkiem, radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego:
Miko aj Grzyb i Jan Grzesiek, samorz&dowcy z powiatu
kaliskiego, przedstawiciele organizacji spo ecznych.
Samorz&d gminy Opatówek reprezentowali: Wójt Gminy
Sebastian Ward cki, Przewodnicz&cy Rady Gminy Pawe B&kowski, Sekretarz Gminy, radny Powiatu Kaliskiego Krzysztof Dziedzic, Wiceprzewodnicz&cy Rady
Wojciech Pokojowy, Przewodnicz&ca Komisji O-wiaty,
Kultury, Sportu i Zdrowia Marlena Kiermas-Gruszka,
radni: S awomir Oniegula i Mateusz Walczak, a tak2e dyrektorzy: Gimnazjum w Opatówku Jolanta Pokojowa,
Szko y Podstawowej w Opatówku Mateusz Przyjazny,
Zespo u Szkó w Rajsku Honorata Wolniaczyk. W obchody, w &czy y si tak2e delegacje wraz z pocztem
sztandarowym: Gimnazjum w Opatówku, Szko y Podstawowej w Opatówku, Zw. Gminnego OSP RP w Opatówku i OSP w Opatówku.
Po mszy -wi tej zaproszeni go-cie, w towarzystwie wojów i rycerzy z kaliskiego Stowarzyszenia Kolovrat, przeszli do Muzeum Historii Przemys u. Rycerze
uderzeniem w zbroje i charakterystycznym d ciem w róg
dawali sygna do przemarszu. Obchody w Muzeum Historii Przemys u w Opatówku rozpocz y si pokazem
filmu "Animowana Historia Polski" w re2yserii Tomasza
Bagi5skiego przedstawiaj&cego wybrane fakty z ponad
tysi&cletniej historii naszego kraju. Uroczysta Sesja Ra-
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dy Powiatu Kaliskiego rozpocz a si hymnem narodowym w wykonaniu chóru Ch opi co-M skiego Bazyliki
Kaliskiej. Przewodnicz&cy Rady Powiatu Kaliskiego MieRady Powiatu w
czys aw Suczak odczyta uchwa
sprawie Jubileuszu 1050. Rocznicy Chrztu Polski, w której Rada Powiatu wyrazi a ogromn& donios o- i znaczenie prze omowego dla historii Polski i jej narodu wydarzenia, którym by chrzest w adcy Polan Mieszka I, historycznie uznany jako chrzest Polski. Uroczysta Sesja
Rady Powiatu Kaliskiego zako5czy a si wspólnym od-piewaniem Roty.

Podczas sobotnich obchodów naukowcy z Muzeum Historii Przemys u w Opatówku przygotowali dwa
wyk ady. Dr Jaros aw Dolat przedstawi wyk ad "Ko-ció
w pocz&tkach Pa5stwa Polskiego", a dr Ewa K ysz zaprezentowa a wyk ad "Chrze-cija5stwo, a kultura Polska". Mi dzy jednym, a drugim wyk adem uczestnicy
obejrzeli film pt. "Ukryte gniazdo dynastii", który jest autorskim projektem scenarzysty, re2ysera i producenta
filmów dokumentalnych Zdzis awa Cozaca. Obchody
1050. Rocznicy Chrztu Polski zako5czy koncert Zespo u
Muzyki Dawnej "Alla Semibreve" z M odzie2owego Domu Kultury w Kaliszu pod kierunkiem Sukasza Pieni&2ka.
Targi Ogrodniczo-Rolnicze i Dzia)kowe
Ju2 po raz 19. na terenie przyszkolnym Zespo u
Szkó im. St. Miko ajczyka w Opatówku odby y si Wiosenne Targi Ogrodniczo-Rolnicze i Dzia kowe "Pami tajcie o ogrodach...". W sobot , 23 kwietnia uroczystego
otwarcia targów dokona dyrektor Zespo u Szkó im. St.
Miko ajczyka w Opatówku Marek Janiak, Wicestarosta
Kaliski Jan K ysz oraz Wójt Gminy Opatówek Sebastian
Ward cki. Mi o-nicy dzia ek i ogrodów podziwiali stoiska
targowe prezentowane przez 150 wystawców z ca ego
kraju. Podczas dwudniowej imprezy odwiedzaj&cy mogli
kupi kwiaty, drzewka i krzewy ozdobne, krzewy i drzewa owocowe, narz dzia i maszyny do pracy w ogrodzie i
gospodarstwie rolnym, -rodki ochrony ro-lin, ma & architektur ogrodow&, a tak2e produkty przetwórstwa rolnospo2ywczego, wyroby u2ytkowe z wikliny i wiele, wiele
innych. By y równie2 stoiska obfituj&ce w wyroby regionalne takie jak: miód, nalewki, tradycyjne w dliny i pieczywo. Bogata oferta tegorocznych wystawców przyci&gn a t umy zainteresowanych, w-ród których znaleAli
si dzia kowcy, rolnicy oraz przedsi biorcy. W sumie
targi odwiedzi o blisko 20 tysi cy osób.
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W-ród zaproszonych go-ci obecni byli: Wicemarsza ek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof
Grabowski, Cz onek Zarz&du Województwa Wielkopolskiego Marzena Wodzi5ska, Wiceprezydent Miasta Kalisza Karolina Pawliczak, Przewodnicz&cy Rady Powiatu
Kaliskiego Mieczys aw Suczak oraz Radny Miasta Kalisza Zbigniew W odarek. Na zaproszenie Wójta Gminy
Opatówek w imprezie udzia wzi li równie2 go-cie z
czeskiego miasta FíHany: Wójt Miasta FíHany Vladimír
KoWen, Radny Miasta FíHany Vladimír Polánský, t umacz
Tomáš Komorowski oraz t umaczka Lidia Komorowská.
Delegacji z zagranicy towarzyszyli Wójt Gminy Opatówek Sebastian Ward cki, Sekretarz Gminy Opatówek
Krzysztof Dziedzic, Przewodnicz&cy Rady Gminy Opatówek Pawe B&kowski oraz przedstawiciele Rady Gminy Opatówek. [yczenia oraz s owa uznania dla organizatorów tegorocznej imprezy przekaza Krzysztof Grabowski oraz Marzena Wodzi5ska. List z gratulacjami
przes a równie2 Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych Jan Dziedziczak.

wyró2nienie - Szkó ka Ro-lin Ozdobnych Zdzis aw Trochonowicz - za sosn g stokwiatow& "PENDULA"
wyró2nienie - F.H. M&M DACHY S.C. - za altan
"KINGA"
wyró2nienie - "Ogrody Praszka" S awomir Jasi5ski - za
modrzew BONSAI
wyró2nienie - Muszy5ski - Serwis - za kos spalinow&
B450
wyró2nienie - Sanocki Krzysztof - za sosn czarn&
Konkurs na najciekawsz& aran2acj stoiska targowego:
I miejsce - Materia y Budowlane - Weso ek
II miejsce - firma SEMI sp. z o.o.
III miejsce - firma "Ogrodowe ABC"
wyró2nienie - firma Handlowo Us ugowa "Owiat kamienia"
wyró2nienie - firma STIGA
wyró2nienie - firma RECO KaAmierczak
wyró2nienie - firma "Bo2ena" Topola Osiedle - ceramika
ogrodowa
wyró2nienie - Jolanta Polit - kompozycje z suszonych
kwiatów
wyró2nienie - firma ToKoEnergo
W trakcie targów odby a si loteria fantowa z atrakcyjnymi nagrodami ufundowanymi przez Starost Kaliskiego - kosiarka do trawy, Wójta Gminy Opatówek - rower
oraz dyrektora Zespo u Szkó im. St. Miko ajczyka w
Opatówku - no2yce do 2ywop otu. Odwiedzaj&cy targi
mogli podziwia wyst p Zespo u "Niechcice" z [elazkowa oraz orkiestry OSP z T okini Wielkiej.

Podczas targów, w celu popularyzacji bezpiecze5stwa przeciwpo2arowego na obszarach wiejskich
województwa Wielkopolskiego, umiej tno-ci swoje zaprezentowa y jednostki OSP T okinia Wielka oraz OSP
Opatówek. Akcji towarzyszy konkurs wiedzy o bezpiecze5stwie przeciwpo2arowym, w którym 5 laureatów
otrzyma o nagrod w postaci ga-nic przeciwpo2arowych. Targom towarzyszy y imprezy dodatkowe: coroczny Rajd Ogrodnika organizowany przez kaliski oddzia PTTK oraz Dni Otwarte Szko y, na których zaprezentowano ofert edukacyjn& placówki. W niedziel , 24
kwietnia rozstrzygni te zosta y konkursy na najlepszy
produkt targowy oraz najciekawiej zaaran2owane stoisko. Nagrody dla laureatów wr czyli: dyrektor Zespo u
Szkó im. St. Miko ajczyka w Opatówku Marek Janiak,
Wicestarosta Kaliski Jan K ysz, Wójt Miasta FíHany Vladimír KoWen oraz Sekretarz Gminy Opatówek Krzysztof
Dziedzic. Wyniki przedstawiaj& si nast puj&co:
Konkurs na najlepszy produkt targowy:
I miejsce - Zak ad Us ug Metalowych "HULAK" Kowalstwo Artystyczne - za bram ogrodow& "OLA"
II miejsce - POLSAD - minici&gnik ogrodniczy B2420
KUBOTA
III miejsce - "Meble - Ogród" Andrzej Bergandy - za
studni 2ycze5 "Julia"
wyró2nienie - Kaczmarek El2bieta - kosz wiklinowy
"FALBANA"
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Koncert zespo)u Muzyka Ko6ca Lata
23 kwietnia br. w Muzeum Historii w Opatówku
odby si koncert zespo u Muzyka Ko5ca Lata. Okazj&
do muzycznego spotkania by a pierwsza rocznica za o2enia Fundacji "Inicjatywa dla Opatówka", organizatora
wydarzenia. Koncert zespo u Muzyka Ko5ca Lata, "najbardziej romantycznego zespo u w powiecie mi5skim,
utrwalaj&cego w piosenkach sercowe, ale nie tylko, rozterki mieszka5ców miast doje2d2aj&cych", wype ni y najbardziej przebojowe piosenki zespo u, takie jak: "Dok&d", "Fenoloftaleina" czy "Ekstramocne". Jednak gratk&
dla s uchaczy by y utwory z nadchodz&cej p yty grupy, w
tym jedna zagrana po raz pierwszy na 2ywo. Wspomniany album zostanie wydany jeszcze w tym roku.

Obok energetycznego koncertu zespo u, który
dwukrotnie bisowa dla opatóweckiej publiczno-ci, nie
zabrak o tak2e urodzinowego tortu, podsumowania do-
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tychczasowej dzia alno-ci oraz zaproszenia do dalszej
aktywno-ci wraz z Fundacj&. Koncert poprowadzi Mateusz Walczak, prezes zarz&du Fundacji oraz dyrektor cyklu "Spotkania ze sztuk& - Opatówek 2016", w ramach
którego odby o si kolejne muzyczne wydarzenie.
100-lecie OSP w Zdunach
W niedziel , 24 kwietnia 2016 r. uroczyst& msz&
-wi t& w ko-ciele p.w. Ow. Jakuba Aposto a w T okini
Ko-cielnej, której przewodniczy ks. kanonik dr Jacek
Paczkowski, rozpocz y si obchody 100-lecia Ochotniczej Stra2y Po2arnej w Zdunach. Po niej nast&pi uroczysty przemarsz pocztów sztandarowych, stra2aków i
zgromadzonych go-ci na plac przed remiz gdzie odby a
si dalsza cz - uroczysto-ci. Cz - oficjaln& prowadzi
dh Marek Wolf, dowódc& uroczysto-ci by dh Józef Kliber, a opraw muzyczn& zapewni a zaprzyjaAniona orkiestra z OSP w T okini Wielkiej. Uroczysto- rozpocz to od raportu i przegl&du pododdzia ów. Dowódca uroczysto-ci z o2y raport Wiceprezesowi Zarz&du Oddzia u
Wojewódzkiego Zwi&zku Ochotniczych Stra2y Po2arnych Rzeczpospolitej Polskiej dh Krzysztofowi Grabowskiemu. Po przyj ciu raportu dh prezes Krzysztof Grabowski w asy-cie dowódcy uroczysto-ci dokona przegl&du pododdzia ów, po którym nast&pi o podniesienie
flagi pa5stwowej na maszt. W sk ad pocztu flagowego
wchodzili: dh Andrzej Tu acz, dh Sukasz St pie5 oraz dh
Hieronim Jach.

W uroczysto-ci uczestniczyli zaproszeni go-cie:
Wiceprezes Zarz&du Oddzia u Wojewódzkiego Zwi&zku
OSP RP Krzysztof Grabowski, reprezentant p. Marzeny
Wodzi5skiej (cz onka Zarz&du Województwa Wielkopolskiego) Piotr Tomankiewicz, Przewodnicz&cy Rady Powiatu Kaliskiego Mieczys aw Suczak, Wójt Gminy Opatówek Sebastian Ward cki, Przewodnicz&cy Rady Gminy Pawe B&kowski, Komendant Gminny OSP Stanis aw
Baran oraz proboszcz parafii T okinia Ko-cielna ks. kanonik dr Jacek Paczkowski. Wszystkich zgromadzonych
powita i rys historyczny jednostki przedstawi prezes dh
Andrzej Wawrzyniak, mówi&c m.in.: "Spotykamy si dzisiaj w 100-letni& rocznic powstania Ochotniczej Stra2y
Po2arnej w Zdunach. To zaszczytny jubileusz i szczególna uroczysto- , na któr& swoj& postaw& i zaanga2owaniem pracowa o wiele pokole5 naszych druhów i
mieszka5ców. Zawsze wierni stra2ackiemu has u "Bogu
na chwa , ludziom na ratunek", mimo up ywu czasu
wype niali stra2ack& s u2b , nios&c pomoc potrzebuj&cym o ka2dej porze dnia i nocy. Jako prezes tej jednost-
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ki sk adam dzi- ho d i podzi kowanie druhom za o2ycielom, wszystkim prezesom, naczelnikom oraz cz onkom z
OSP w Zdunach, którzy tworzyli stuletni& histori naszej
jednostki."
Wa2nym wydarzeniem podczas obchodów by o
odznaczenie jednostki Z otym Znakiem Zwi&zku Ochotniczych Stra2y Po2arnych Rzeczpospolitej Polskiej. Odczytania aktu nadania odznaczenia i dekoracji sztandaru
dokona Wiceprezes Zarz&du Oddzia u Wojewódzkiego
Zwi&zku Ochotniczych Stra2y Po2arnych Rzeczpospolitej Polskiej dh Krzysztof Grabowski w asy-cie dh Bogdana Marsza a prezesa Zarz&du Oddzia u Gminnego
Zwi&zku OSP RP w Opatówku. Jest to najwy2sze odznaczenie w polskim ochotniczym po2arnictwie, nadawane cz onkom OSP, dzia aczom Zwi&zku OSP RP, jak
równie2 wyró2niaj&cym si stra2om, o co najmniej 100letnim sta2u, za d ugoletni&, aktywn& dzia alno- i wybitne zas ugi dla ochrony przeciwpo2arowej. Stra2y przyznano równie2 odznak "Za Zas ugi dla Województwa
Wielkopolskiego" za 100-letni&, aktywn& dzia alno- na
rzecz ochrony przeciwpo2arowej i poprawy bezpiecze5stwa mieszka5ców powiatu kaliskiego. Po prezentacji
odznaczenia nast&pi o wr czenie odznaki honorowej "Za
zas ugi dla województwa wielkopolskiego". Wr czenia
odznaki dokonali: Wicemarsza ek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski oraz Przewodnicz&cy
Rady Powiatu Kaliskiego Mieczys aw Suczak. Odznaka
zosta a wr czona na r ce prezesa OSP w Zdunach dh
Andrzeja Wawrzyniaka.
Uchwa & Prezydium Zarz&du Wojewódzkiego
Zwi&zku Ochotniczych Stra2y Po2arnych Rzeczypospolitej Polskiej Z otym Medalem Za Zas ugi Dla Po2arnictwa
odznaczeni zostali druhowie: Andrzej Przegenda, Bogdan Kliber, Andrzej Tu acz i Marek Wolf. Uchwa & Prezydium Zarz&du Wojewódzkiego Zwi&zku Ochotniczych
Stra2y Po2arnych Rzeczypospolitej Polskiej Srebrnym
Medalem Za Zas ugi Dla Po2arnictwa odznaczony zosta
druh Jan Pilas. Uchwa & Prezydium Zarz&du Wojewódzkiego Zwi&zku Ochotniczych Stra2y Po2arnych Rzeczypospolitej Polskiej Br&zowym Medalem Za Zas ugi Dla
Po2arnictwa odznaczeni zostali druhowie: Andrzej Wawrzyniak, Marcin Tu acz, Zygmunt Wi-niewski i Karol Gryczy5ski. Uchwa & Prezydium Zarz&du Powiatowego
Zwi&zku Ochotniczych Stra2y Po2arnych Rzeczypospolitej Polskiej Odznak& "Stra2ak Wzorowy" odznaczeni zostali druhowie: Tomasz Wnuczek, Daniel Przegenda,
Adrian Przegenda, Sukasz St pie5, Adrian Marciniak,
Artur Wawrzyniak i Hubert Wawrzyniak. W imieniu
wszystkich odznaczonych podzi kowanie z o2y dh Andrzej Przegenda.
[yczenia 100-letniej ju2 jednostce z o2yli m.in.:
cz onek Zarz&du Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, w imieniu Marzeny Wodzi5skiej cz onka
Zarz&du Województwa Wielkopolskiego przemawia
Piotr Tomankiewicz, Przewodnicz&cy Rady Powiatu Kaliskiego Mieczys aw Suczak, Wójt Gminy Opatówek Sebastian Ward cki wspólnie z Przewodnicz&cym Rady
Gminy Paw em B&kowskim oraz Prezes Zarz&du Oddzia u Gminnego ZOSP RP w Opatówku Bogdan Marsza . Zwie5czeniem uroczysto-ci by o ods oni cie tablicy
pami&tkowej ufundowanej przez mieszka5ców Zdun dla
upami tnienia 100-lat dzia alno-ci Ochotniczej Stra2y
Po2arnej. Ods oni cia dokonali: dh Henryk Kliber oraz
Zbigniew Muzalewski, so tys Zdun. Pami&tkow& tablic
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po-wi ci proboszcz parafii p.w. Ow. Jakuba Aposto a w
T okini Ko-cielnej ks. kanonik dr Jacek Paczkowski.
Delegacja z Czech odwiedzi)a Opatówek
Na zaproszenie Wójta Gminy Opatówek Sebastiana Ward ckiego do Opatówka przyjecha a delegacja
z czeskiego miasta FíHany. Go-cie przybyli w pi&tek 22
kwietnia i przebywali w Opatówku do niedzieli 24 kwietnia. W-ród go-ci byli: Wójt Gminy FíHany Vladimír
KoWen, Radny Gminy FíHany Vladimír Polánský, t umacz
Tomáš Komorowski oraz tlumaczka Lidia Komorowská.
Oficjalny program pobytu zagranicznych go-ci rozpocz&
si kolacj& z Wójtem Gminy, Sekretarzem Gminy
Krzysztofem Dziedzicem, Przewodnicz&cym Rady Gminy Paw em B&kowskim oraz przedstawicielami Rady
Gminy Opatówek. Pi&tkowe spotkanie otworzy Wójt
Gminy Opatówek, który przywita przyby e delegacje i
przedstawi im histori okolicy oraz sytuacj ekonomiczn&, demograficzn& i gospodarcz& gminy. Nast pnie
g os zabrali go-cie z zagranicy. Podzi kowali za zaproszenie i przedstawili sk ady swoich delegacji.

Nast pnego dnia od samego rana go-cie zwiedzali najciekawsze miejsca w gminie. Pierwszym punktem sobotniego programu by a wizyta w zak adzie produkcyjnym firmy Colian Sp. z o.o. Nast pnie udali si do
Muzeum Historii Przemys u w Opatówku, gdzie podziwiali maszyny i wynalazki, które zdynamizowa y przemys na prze omie XVIII i XIX w. W nast pnej kolejno-ci,
w zwi&zku z zaproszeniem dyrektora Zespo u Szkó im.
St. Miko ajczyka w Opatówku Marka Janiaka, uczestniczyli w oficjalnym otwarciu XIX Wiosennych Targów
Ogrodniczo-Rolniczych i Dzia kowych. Impreza by a
okazj& do spotkania i wymiany do-wiadcze5 z przedstawicielami Województwa Wielkopolskiego i Powiatu
Kaliskiego: Wicemarsza kiem Województwa Wielkopolskiego Krzysztofem Grabowskim, Cz onkiem Zarz&du
Województwa Wielkopolskiego Marzen& Wodzi5sk&,
Wicestarost& Kaliskim Janem K yszem oraz Przewodnicz&cym Rady Powiatu Kaliskiego Mieczys awem Suczakiem. Pod koniec dnia obejrzeli wystaw w Muzeum
Okr gowym Ziemi Kaliskiej.
W niedziel 24 kwietnia Sekretarz Gminy Opatówek Krzysztof Dziedzic oraz Przewodnicz&ca Komisji
O-wiaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Marlena KiermasGruszka zabrali delegatów z Czech do Gimnazjum w
Opatówku, gdzie mogli pozna zasady funkcjonowania
systemu o-wiaty w Polsce. Nast pnie udali si do Go uchowa, aby zwiedzi tereny zamkowo-parkowe. Go-cie
byli pod wra2eniem wygl&du i organizacji ca ego O-rodka Kultury Le-nej, w tym Muzeum Le-nictwa oraz poka-
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zowej zagrody dla zwierz&t. Po powrocie do Opatówka
wzi li udzia w drugim dniu targów ogrodniczych, gdzie
uczestniczyli w rozstrzygni ciu konkursu na najlepszy
produkt targowy oraz najciekawiej zaaran2owane stoisko. Ostatnim punktem wizyty by y Obchody Jubileuszu
100-lecia Ochotniczej Stra2y po2arnej w Zdunach. Po
pe nym wra2e5 weekendzie go-cie z zagranicy udali si
w drog powrotn& do FíHany. Podczas wizyty, w celu
umocnienia przyjaAni i rozwoju wspó pracy, w odarze
obu gmin podpisali list intencyjny, w którym wyrazili wol
ustanowienia formalnych relacji partnerskich w przysz o-ci.
Prezydent RP Andrzej Duda w Kaliszu
W niedziel , 1 maja 2016 r. Prezydent RP Andrzej Duda wzi& udzia w XXIV Ogólnopolskiej Pielgrzymce Robotników i Pracodawców do Ow. Józefa.
Obchody rozpocz y si msz& -wi t& pod przewodnictwem ks. Bp Edwarda Janiaka oraz uroczystym zawierzeniem Ow. Józefowi. Prezydent RP uczci pami Ow.
Jana Paw a II sk adaj&c kwiaty pod pomnikiem. Kwiaty
z o2yli równie2: Wojewoda Wielkopolski Zbigniew
Hoffmann wraz z Wicewojewod& Marlen& Mal&g, Prezydent Kalisza Grzegorz Sapi5ski wraz z Przewodnicz&cym Rady Miejskiej Andrzejem Plicht&, Wicestarosta Kaliski Jan K ysz wraz z Przewodnicz&cym Rady Powiatu
Kaliskiego Mieczys awem Suczakiem, Zarz&d Regionu
NSZZ Solidarno- w Kaliszu i inni.
W uroczystej mszy -w. oraz spotkaniu na placu
Jana Paw a II wzi li udzia licznie zgromadzeni mieszka5cy oraz zaproszeni go-cie, m.in.: Wiceminister
Spraw Zagranicznych Jan Dziedziczak, pose na Sejm
RP Jan Mosi5ski (by y przewodnicz&cy Solidarno-ci regionu kaliskiego), pos owie i senatorowie ziemi kaliskiej,
m.in.: Joanna Lichocka, Tomasz Sawniczak, Piotr Kaleta
i Andrzej Wojty a.

Gmin Opatówek reprezentowa Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic. Obecny by tak2e Wójt Gminy
Szczytniki Marek Albrecht. Po uroczysto-ciach, w parku
miejskim, tu2 za bazylik&, odby o si spotkanie pielgrzymów z prezydentem Dud&. By a to okazja do krótkiej
rozmowy, pami&tkowego zdj cia, u-ci-ni cia d oni i spotkania z "Kapel& znad Baryczy", która tego popo udnia
koncertowa a dla mieszka5ców i go-ci. Rol gospodarza
uroczysto-ci pe ni obecny przewodnicz&cy Solidarno-ci
regionu kaliskiego Jaros aw Wilner wraz ze wspó pracownikami.
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Parafialny Dzie6 Stra0aka
3 maja 2016 r. w Sierzchowie obchodzono Parafialny Dzie5 Stra2aka po &czony z po-wi ceniem wozu
bojowego OSP Sierzchów. Uroczysto- Dnia Stra2aka
jest organizowana ju2 od wielu lat przez cz onków
Ochotniczych Stra2y Po2arnych z parafii Rajsko: OSP
Rajsko i OSP Sierzchów (gm. Opatówek), OSP Pietrzyków (gm. KoAminek), OSP Krowica Zawodnia i OSP
Radliczyce (gm. Szczytniki). Co roku gospodarzem spotkania jest kolejno ka2da ze stra2y. W roku 2016 rola ta
przypad a druhom z OSP Sierzchów. Mieli oni podwójne
powody do -wi towania, poniewa2 niedawno jednostka
otrzyma a do dyspozycji wóz stra2acki. W tegorocznym
Parafialnym Dniu Stra2aka wzi li udzia druhowie z
pocztami sztandarowymi z wszystkich Ochotniczych
Stra2y Po2arnych z parafii Rajsko oraz druhny i druhowie z M odzie2owej Dru2yny Po2arniczej w Sierzchowie.
W uroczysto-ci wzi li udzia równiez: Wójt Gminy Opatówek Sebastian Ward cki, prezes Zarz&du Gminnego
Oddzia u Zwi&zku OSP RP w Opatówku dh Bogdan
Marsza , proboszcz parafii Rajsko ks. Piotr Ba oniak, ks.
Pawe Nasiadek, radny gminy Opatówek Pawe Ko aci5ski oraz so tys wsi Sierzchów Stanis aw Suchecki. Go- mi specjalnymi by y osoby, które wspar y zorganizowanie obchodów. Uroczysto- u-wietni a orkiestra M odzie2owej Dru2yny Po2arniczej pod kierunkiem Adriana
Wa owskiego i Natalii Miklas.

Uroczysto- rozpocz a si zbiórk& na placu
przy remizie OSP Rajsko. Stamt&d z towarzyszeniem
orkiestry i wozów bojowych przemaszerowano na cmentarz parafialny w Rajsku, gdzie z o2ono wieniec upami tniaj&cy zmar ych stra2aków z parafii Rajsko. Nast pnie druhowie przeszli do ko-cio a parafialnego w
Rajsku, aby wzi& udzia w uroczystej mszy -wi tej. Liturgi sprawowa i okoliczno-ciow& homili wyg osi ks.
Piotr Ba oniak, proboszcz parafii Rajsko. Zwie5czeniem
nabo2e5stwa by o b ogos awie5stwo sztandaru oraz po-wi cenie wozu bojowego OSP Sierzchów. Ca o- mia a
najwidoczniej wsparcie -wi tego Floriana, poniewa2
podczas samego aktu po-wi cenia przez chwil pada
drobny deszcz. Po ceremonii odby a si parada g ówn&
ulic& Rajska, nast pnie - przejazd do Sierzchowa by
tam, marszowym krokiem przez centrum wioski przyby
do remizy OSP, gdzie odby a si druga cz - uroczysto-ci: przyj cie dla druhów i zaproszonych go-ci. Powitanie wyg osili prezes OSP Sierzchów Krzysztof To-ta i
komendant Albert Kasperczak. Okoliczno-ciowe 2yczenia z o2y dh Bogdan Marsza . Orkiestra MDP Rajsko
da a znakomity koncert znanych utworów filmowych
wzbudzaj&c g o-ny aplauz i kilkakrotnie bisuj&c.
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Organizatorzy sk adaj& wyrazy podzi kowania
wszystkim, którzy wsparli organizacj tegorocznego Parafialnego Dnia Stra2aka w ró2ny sposób: finansowo,
rzeczowo oraz anga2uj&c si do pracy podczas przygotowa5 i samych obchodów. W-ród nich znaleAli si : Anna Ciupa, Wies awa Dziedzic, Violetta Galant, Mieczys awa i Andrzej Janiakowie, Marek Janiak, Patrycja Janik, Ma gorzata Judasz, Anna i Mariusz Kajdankowie,
Renata Kajdanek, Beata Kasperczak, Ryszard Kasperczak, Patrycja Kasprzak, Aneta Ko aci5ska, Maria i Józef Ludwiczakowie, Zyta Ludwiczak, Urszula i Wies aw
Maciaszkowie, Alfreda i Józef Miko ajczykowie, Karolina
i Dariusz Miko ajczykowie, Barbara Nowakowska, Maria
i Andrzej Olczakowie, Gra2yna i Bogdan Olejnikowie,
El2bieta i S awomir Panfilowie, Anna Pawelec, Jagoda i
Pawe Perkowie, Iwona Sroczy5ska, Janina Suchecka,
Ewa Dorota Owi&tek, Halina i Andrzej Owierkowie, Ewa
To-ta, Marta Warszewska. Podobne spotkania s& przejawem 2ywej, trwa ej i wielokierunkowej wspó pracy pomi dzy OSP bez wzgl du na granice administracyjne
gmin.
Wizyta w Brukseli
W dniach od 1 do 5 maja 2016 r. panie z KGW
Che mce, KGW Opatówek oraz so ectwa Porwity mia y
okazj uczestniczy w wyjeAdzie studyjnym do Brukseli.
Wyjazd by nagrod& ufundowan& przez pos a do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba dla uczestników
konkursu "Na najsmaczniejsz& Zielon& Zup ". Studyjn&
wypraw rozpocz to od zwiedzania Brukseli, gdzie wraz
z przewodnikiem Mari& Kozi5sk&, grupa zwiedzi a najciekawsze miejsca, mi dzy innymi serce Brukseli Grand Place, Katedr -w. Micha a i -w. Guduli oraz jeden z najwi kszych symboli miasta - Manneken Pis.
Kolejnego s onecznego dnia grupa uda a si do
po o2onej w zachodniej Flandrii - Brugii, urokliwego miasteczka s yn&cego z wielu atrakcji. Brugia ze wzgl du na
wiele kana ów, nazywana jest "Flamandzk& Wenecj&" o czym wszyscy mogli si przekona spaceruj&c po jej
uliczkach. W czasie wolnym by a równie2 mo2liwo- zakupu regionalnych produktów: koronek, czekolady i piwa
- z których Brugia s ynie. W tym dniu zosta o zrobionych
wiele pami&tkowych zdj m.in. przy Atomium - imponuj&cym modelu kryszta u 2elaza, powi kszonym 165 miliardów razy oraz Suku Tryumfalnym. Wieczór zako5czya uroczysta kolacja z europos em Andrzejem Grzybem.
Ostatniego dnia wyjazdu uczestnicy zwiedzili
Parlament Europejski, gdzie wys uchali wyk adu dotycz&cego instytucji europejskich i dzia alno-ci europos ów. Go-cie mogli zobaczy m.in. sal obrad, w której
odbywaj& si sesje Parlamentu. Wielk& niespodziank&
by o spotkanie z p. Bogdanem Went& - by ym selekcjonerem reprezentacji Polski m 2czyzn w pi ce r cznej,
obecnie pos em do Parlamentu Europejskiego. Pod koniec wizyty wszyscy go-cie otrzymali gad2ety europejskie i stan li do pami&tkowego zdj cia z pos em Andrzejem Grzybem. Ca o- zwie5czy wspólny lunch w restauracji parlamentarnej.
Opatówek atrakcyjny turystycznie
13 maja 2016 r. odby a si na terenie Opatówka
gra terenowa pod has em "Opatówek atrakcyjny turystycznie". Zosta a ona zorganizowana przez Szko
Podstawow& im. J. Kusoci5skiego w Opatówku i Zespó
Ekonomiczno - Administracyjny Szkó Gminy Opatówek.
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Patronat honorowy nad przedsi wzi ciem obj& Wójt
Gminy Opatówek Sebastian Ward cki, który ufundowa
równie2 puchar i nagrody dla uczestników rajdu. W przygotowanie gry i sprawny jej przebieg w &czy a si liczna
grupa nauczycieli Szko y Podstawowej w Opatówku.
Nad ca o-ci& czuwali: p. Izabela Dubanowicz i p. Arkadiusz Sa5duch (koordynatorzy) oraz p. Dorota Skinder i
p. Ala Lintner. Gra adresowana by a do uczniów klas IVVI. W imprezie wzi o udzia 5 dru2yn ze wszystkich
szkó podstawowych z terenu gminy Opatówek ( &cznie
75 uczniów). By y to dru2yny: "Rajskie jab uszka" (Szkoa Podstawowa w Rajsku), "Klasa IV miliona warta"
(Szko a Podstawowa w T okini Wielkiej), "W óczykije"
(Szko a Podstawowa w Opatówku), 13 Dru2yna Harcerska "Wilki" (Szko a Podstawowa w Opatówku) oraz dru2yna ze Szko y Podstawowej w Che mcach.

Celem gry by o promowanie edukacji regionalnej, popularyzacja walorów przyrodniczych i krajoznawczych Opatówka, poszerzenie wiedzy o samorz&dzie lokalnym, kszta towanie poczucia w asnej to2samo-ci i
postaw patriotycznych, motywowanie do samodzielnego
zdobywania wiedzy oraz propagowanie aktywnych form
wypoczynku. O godzinie 10:00 wszystkie dru2yny spotka y si w auli szko y podstawowej w Opatówku, gdzie
uczestników zabawy i ich opiekunów powita a wicedyrektor szko y Izabela Dubanowicz. Po krótkim przypomnieniu zasad gry nast&pi o losowanie kolejno-ci, w której dru2yny rozpoczyna y rywalizacj o puchar Wójta
Gminy Opatówek. Ka2dy zespó musia pokona wytyczon& przez organizatorów tras i zg osi si w 8 punktach kontrolnych, gdzie na uczestników czeka y ró2norodne zadania. Za ich wykonanie dru2yna otrzymywa a
punkty, których suma decydowa a o zaj tym miejscu.
Pierwszy punkt kontrolny znajdowa si w sali gimnastycznej opatóweckiej podstawówki. Reprezentanci dru2yn musieli wykaza si tu szybko-ci& i zwinno-ci&, aby
w jak najkrótszym czasie pokona tor przeszkód. Najlepiej z tym zadaniem poradzili sobie uczniowie ze Szko y
Podstawowej w Rajsku. Kolejne punkty kontrolne zlokalizowano w parku, ko-ciele parafialnym, na W&do ach, w
Gminnej Bibliotece Publicznej, budynku stra2y po2arnej i
na skwerku w pobli2u stawu. Meta znajdowa a si w
Gminnym O-rodku Kultury w Opatówku.
Dzi ki grze uczniowie mieli okazj w atrakcyjny
sposób pog bi swoj& wiedz o Opatówku, jego historii,
walorach przyrodniczych, ludziach zwi&zanych z nasz&
miejscowo-ci&. Uczestnicy gry zaznajomili si te2 z dziaalno-ci& samorz&du lokalnego i stra2y po2arnej. Ponad-
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to rozwijali umiej tno- pracy w zespole, spostrzegawczo- i orientacj w terenie. Uczniowie z ogromnym zaanga2owaniem wykonywali poszczególne zadania. Na
trasie, mimo zaci tej rywalizacji, panowa a przyjazna
atmosfera. Ciekawe zadania, dobry humor i adna pogoda sprawi y, 2e wszyscy dobrze si bawili, aktywnie
sp dzaj&c czas. Na mecie w Gminnym O-rodku Kultury
czeka na wszystkich smaczny 2urek, do zjedzenia którego - po wymagaj&cych wysi ku zmaganiach - nikogo
nie trzeba by o namawia . W o-rodku kultury mo2na te2
by o podziwia wystaw prac plastycznych ukazuj&cych
walory turystyczne Opatówka i okolic. Zosta y one przygotowane przez ka2d& z dru2yn i dostarczone do organizatorów przed rozpocz ciem gry. Uwag wszystkich
przyci&ga a makieta wykonana przez zespó ze Szko y
Podstawowej w Che mcach. Prace zosta y ocenione
przez jury, a przyznane punkty doliczono do wyników
ka2dej z dru2yn.
Na uroczysto-ci tej obecni byli: Sekretarz Gminy
Opatówek Krzysztof Dziedzic, dyrektor ZEAS Gminy
Opatówek Arkadiusz Sa5duch, dyrektor Zespo u Szkó w
Rajsku Honorata Wolniaczyk, dyrektor Zespo u Szkó w
Che mcach Tomasz Mikucki, wicedyrektor Szko y Podstawowej w Opatówku Izabela Dubanowicz, Jadwiga Milu-ka-Stasiak - autorka publikacji po-wi conych Opatówkowi i okolicy oraz ich wybitnym mieszka5com, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w
Opatówku Ma gorzata Matysiak oraz prezes Ochotniczej
Stra2y Po2arnej w Opatówku Krzysztof Karolewski. Rywalizacja zako5czy a si zwyci stwem dru2yny "Wilków"
ze Szko y Podstawowej w Opatówku. Drugie miejsce zaj& zespó ze Szko y Podstawowej w Rajsku, a trzecie
dru2yna "W óczykije" reprezentuj&ca Szko Podstawow& w Opatówku. Wszystkie zespo y otrzyma y ciekawe
nagrody: pod-wietlane globusy, gry planszowe i zestawy
filmów edukacyjnych. Do r&k zwyci zców trafi te2
wspania y puchar. Opiekunowie dru2yn otrzymali podzi kowania i ksi&2ki za przygotowanie uczniów do
udzia u w grze, które ufundowa dyrektor Szko y Podstawowej w Opatówku Mateusz Przyjazny.
Na zako5czenie spotkania g os zabra Sekretarz Gminy
Krzysztof Dziedzic dzi kuj&c wszystkim, którzy w &czyli
si w przygotowanie imprezy. Pogratulowa te2 uczestnikom gry, którzy wykazali si imponuj&cym poziomem
wiedzy o naszej miejscowo-ci. Organizatorzy sk adaj&
serdeczne podzi kowania za pomoc w przygotowaniu i
przeprowadzeniu gry: p. Jadwidze Milu-kiej Stasiak,
p. Ma gorzacie Matysiak, p. Krzysztofowi Karolewskiemu
i stra2akom z OSP w Opatówku, ks. Mariuszowi Kubisiakowi, p. Aleksandrze Kalenskiej, p. Mieczys awie Jaskule i paniom z GOK w Opatówku.
"Noc Muzeów" w Opatówku
Po raz kolejny opatówecka "Noc Muzeów" cieszy a si bardzo du2ym zainteresowaniem, a zwiedzaj&cy go-cie przyjechali do nas tradycyjnie z ró2nych zak&tków Polski. Na odwiedzaj&cych gmach muzeum czeka y liczne atrakcje. O wyznaczonych godzinach odbywa a si projekcja filmu "Wariackie losy obrazów Jana
Matejki podczas II wojny -wiatowej". Film tegorocznej
edycji "Muzeum Utracone" to, zawarta w trzech aktach,
historia zaginionych i odzyskanych dzie jednego z najwa2niejszych polskich malarzy - Jana Matejki. Dodatkow& atrakcj& by pokaz czerpania papieru dla dzieci i nie
tylko, z mo2liwo-ci& samodzielnego wykonania kartki
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papieru. Atrakcja ta, cieszy a si niebywa & popularno-ci&. A najwi ksz& frajd sprawia o dzieciom w asnor czne ozdabianie wykonanych kartek p atkami kwiatów,
gdzie pomys owo- najm odszych nie mia a granic.
Tradycyjnie go-cie mogli obejrze
prawie
wszystkie wystawy sta e, m.in.: ceramik , najwi ksze
maszyny pracuj&ce, kolekcj pianin i fortepianów oraz
maszyn parow& w ruchu. Na ka2dej sali czekali przewodnicy, którzy udzielali odpowiedzi na nurtuj&ce zwiedzaj&cych pytania. Niew&tpliwie najwi ksz& ozdob& tej
"Nocy Muzeów" by balon lotniczy. Niestety ze wzgl dów
pogodowych (a w szczególno-ci ze wzgl dów bezpiecze5stwa) nie móg odby si lot balonem oraz tzw. winda. Pomimo tego, mo2na by o zobaczy kosz balonu
oraz wej- do jego -rodka. Ka2dy zwiedzaj&cy na pami&tk wizyty w muzeum dosta bezp atny bilet wst pu
oraz wybrane przez siebie (równie2 nieodp atnie) foldery
i informatory muzealne. Muzeum opatóweckie odwiedzio tej nocy dok adnie 965 osób. Dzi kujemy wszystkim
za liczny udzia w "Nocy Muzeów" i zapraszamy do
udzia u w kolejnych edycjach. O nowo-ciach w opatóweckim muzeum, nowych wystawach czasowych czy
eksponatach mo2ecie si Pa5stwo dowiadywa na stronie internetowej www.muzeum.opatowek.pl. Zapraszamy!
Koncert z okazji 90. rocznicy urodzin Józefa Wi)komirskiego
22 maja sal fortepianow& Muzeum Historii
Przemys u w Opatówku wype ni y dAwi ki muzyki dedykowanej Józefowi Wi komirskiemu w 90 rocznic urodzin. Koncert rozpocz& wyst p kwartetu saksofonowego
w sk adzie: saksofony altowe: Natalia Korzepa, Klaudia
Gardzielik; saksofony tenorowe: Marcin Adamczewski,
Arkadiusz Sztylka. W repertuarze pierwszej cz -ci znalaz y si standardy rozrywkowe jak m.in. znany motyw z
filmu "Ró2owa Pantera". Nast pnie na klawesynie wyst&pi pochodz&cy z Helenowa (gm. [elazków) Filip
Owczarski.

W kolejnej cz -ci koncertu publiczno- wys ucha a recitalu na altówk i fortepian w wykonaniu Ewy
Guzowskiej oraz Marii Koszewskiej-Wajdzik. W czasie
przerw mi dzy kolejnymi utworami zgromadzeni us yszeli nagrania wywiadu z nieobecnym Józefem Wi komirskim, któremu koncert by dedykowany. Pozwoli o to
ubarwi opowie- o niezwyk ym cz owieku, który zosta
ochrzczony w a-nie w Opatówku. Na koniec wszyscy
wyst puj&cy arty-ci otrzymali upominki od organizatorów
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oraz Starostwa Powiatowego w Kaliszu. Koncert zosta
sfinansowany ze -rodków samorz&du Województwa
Wielkopolskiego oraz Gminy Opatówek. Koncert realizowany jest w ramach projektów "Budzik muzyczny
przedstawia..." oraz "Spotkania ze sztuk& - Opatówek
2016" prowadzonych przez Fundacj Rodziny Wi komirskich i Fundacj "Inicjatywa dla Opatówka".
Ogólnopolski konkurs taneczny
W dniu 21 maja br. w Hali Sportowej OSiR w
Owidnicy odby si Ogólnopolski konkurs taneczny o Puchar Prezydenta Miasta pn. "Taneczny deptak". Celem
konkursu by a konfrontacja dorobku artystycznego i popularyzacja ró2nych form tanecznych. W konkursie wzi o udzia 262 tancerzy (soli-ci, duety i formacje) w nast puj&cych kategoriach: street dance, show dance, taniec wspó czesny i ma2oretki.

W konkursie wzi y udzia 2 grupy taneczne z
Gminnego O-rodka Kultury w Opatówku: grupa "CDN
MINI 2", która zdoby a I miejsce w kategorii taniec
wspó czesny (formacje 12-15 lat) oraz grupa "CDN...",
która zaj a III miejsce równie2 w kategorii ta5ca wspó czesnego (formacje powy2ej 15 lat). Laureatom gratulujemy zdobycia miejsc na podium i 2yczymy dalszych
sukcesów. Instruktorem zespo ów tanecznych dzia aj&cych przy GOK w Opatówku jest p. Ma gorzata Antczak.
Polsko - w)oskie koncertowanie
Wieczorem 27 maja melomani z Opatówka i
okolic mieli okazj us ysze wyj&tkowy koncert: wyst&piy po &czone zespo y muzyczne polskiej i w oskiej m odzie2y z Kalisza oraz Ceccano. Koncert odby si w ramach tygodniowego pobytu w Polsce Chóru i Orkiestry z
Liceo Scientifico e Linguistico z w oskiego Ceccano. Bya to rewizyta w oskich przyjació chóru Kopernik z III LO
im. M. Kopernika w Kaliszu, którzy odwiedzili Pó wysep
Apeni5ski jesieni& ubieg ego roku. Koncert w Muzeum
Historii Przemys u w Opatówku by zarazem pierwszym
spo-ród trzech, które lokalna publiczno- mog a us ysze . W-ród obecnych go-ci byli m.in.: Concetta Senese
- dyrektorka w oskiego liceum, Krystian Ulbin - pe nomocnik marsza ka województwa dolno-l&skiego ds.
m odzie2y, Anna Narewska - dyrektor kaliskiego III LO,
Marlena Kiermas-Gruszka - przewodnicz&ca Komisji
O-wiaty, kultury, Sportu i Zdrowia oraz Mateusz Walczak - absolwent III LO w Kaliszu, który by jednocze-nie
konferansjerem koncertu.
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W pierwszej cz -ci koncertu wyst&pi chór i orkiestra z Ceccano. W programie znalaz y si m.in. pie-ni
religijne i liturgiczne, a tak2e repertuar rozrywkowy. Nast pnie wyst&pi chór Kopernik, a ca o- zwie5czy ,
wspólnie wykonany przez wszystkich muzyków, fragment opery "Nabucco" Giuseppe Verdiego - s ynny
"Chór Niewolników" z III aktu. W imieniu w oskich artystów g os zabra a Concetta Senese, która podzi kowa a
za wspania e przyj cie: "Mimo ró2nic i barier j zykowych, gdy g os zabieraj& arty-ci, muzyka i -piew wywouj& te same wzruszenia i ami& wszelkie ograniczenia."

uczniowie przygotowali sylwetki wylosowanych przez
siebie Opatowian. Opracowane biogramy znalaz y si w
publikacji "Opatowianie bez tajemnic", która zosta a zaprezentowana podczas gali projektu. Oprócz opracowania postaci do klasyfikacji generalnej zalicza y si równie2: prezentacja w trakcie konferencji uczniowskiej, gra
miejska oraz konkursy indywidualne: plastyczny, literacki
i historyczny. Na ka2dym etapie prace m odzie2y oceniay komisje, w sk ad których weszli m.in.: dyrektor BZ
WBK oddzia Kalisz Ewelina Radziszewska, dyrektor
ZEAS Arkadiusz Sa5duch, dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku Ma gorzata
Matysiak, grafik i plastyk Marta Oniosek-Masacz, polonista w Zespole Szkó w Iwanowicach Jolanta Leszka oraz
przedstawiciele Fundacji "Inicjatywa dla Opatówka".
W trakcie gali wr czono nagrody indywidualne oraz dru2ynowe.
Organizatorzy sk adaj& serdeczne podzi kowania dla koordynatorów w poszczególnych szko ach:
p. Wies awie Giercarz (Szko a Podstawowa im. W. Broniewskiego w ZS w T okini Wielkiej), p. Bernadetcie Blek
(Szko a Podstawowa w ZS w Rajsku), p. Ma gorzacie
Burdelak (Gimnazjum w ZS w Rajsku) oraz p. Katarzynie Juskowiak (Szko a Podstawowa oraz Gimnazjum w
ZS im. Jana Paw a II w Che mcach).

Oprócz opatóweckiego koncertu, polsko-w oskie
koncertowanie odby o si jeszcze 29 i 30 maja w Kaliszu. Organizatorami ca ego przedsi wzi cia by y: Chór
Kopernik, III Liceum Ogólnokszta c&ce im. M. Kopernika
w Kaliszu, Miasto Kalisz oraz Fundacja "Inicjatywa dla
Opatówka" Organizatorzy dzi kuj& tak2e za go-cin
Muzeum Historii Przemys u w Opatówku.
Podsumowanie projektu "Opatowianie bez tajemnic"
W dniu 30 maja br. w sali fortepianowej Muzeum
Historii Przemys u, zako5czono projekt "Opatowianie
bez tajemnic" organizowany przez Fundacj "Inicjatywa
dla Opatówka". W spotkaniu udzia wzi li dyrektorzy,
nauczyciele oraz uczniowie pi ciu szkó , które uczestniczy y w projekcie: Szko y Podstawowej im. W. Broniewskiego w ZS w T okini Wielkiej, Szko y Podstawowej i
Gimnazjum w ZS w Rajsku oraz Szko y Podstawowej i
Gimnazjum w ZS im. Jana Paw a II w Che mcach. Obok
nich w gali uczestniczyli przedstawiciele lokalnej spoeczno-ci oraz go-cie: pose na Sejm RP Jerzy Koz owski, Wójt Gminy Opatówek Sebastian Ward cki, dyrektor
ZEAS Arkadiusz Sa5duch, so tys Opatówka Karolina
Olejniczak oraz so tys Zdun i wiceprezes Fundacji "Inicjatywa dla Opatówka" Zbigniew Muzalewski. Gal poprowadzi Mateusz Walczak, prezes Fundacji "Inicjatywa
dla Opatówka", który przypomnia poszczególne etapy
projektu "Opatowian bez tajemnic" dofinansowanego
przez Fundacj BZ WBK w ramach programu "Tu
mieszkam, tu zmieniam". Do udzia u zosta o zaproszonych &cznie 8 szkó podstawowych i gimnazjów z terenu
gminy Opatówek, z których 5 wzi o udzia w projekcie
obj tym patronatem honorowym Wójta Gminy Opatówek. Muzyczne ubogacenie wydarzenia zapewni wokalista i pianista Dominik Niklas.
Istot& projektu by a promocja zas u2onych
mieszka5ców Opatówka i okolic w-ród m odych ludzi.
W pierwszej cz -ci projektu (od paAdziernika do marca)
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Klasyfikacja generalna:
szko y podstawowe:
I miejsce: Szko a Podstawowa im. W. Broniewskiego w
ZS w T okini Wielkiej
II miejsce: Szko a Podstawowa w ZS im. Jana Paw a II
w Che mcach
III miejsce: Szko a Podstawowa w ZS w Rajsku
gimnazja:
I miejsce: Gimnazjum w ZS im. Jana Paw a II w Che mcach
II miejsce: Gimnazjum w ZS w Rajsku
Wyniki konkursów indywidualnych:
Konkurs historyczny:
szko y podstawowe:
I miejsce ex aequo: Jakub Bry a ze Szko y Podstawowej
w ZS w Rajsku, Mateusz W&sik ze Szko y Podstawowej
im. W. Broniewskiego w ZS w T okini Wielkiej oraz Julia
Gibus ze Szko y Podstawowej im. W. Broniewskiego w
ZS w T okini Wielkiej
II i III miejsca nie przyznano
wyró2nienia: Katarzyna Kaleta, Zuzanna Sypaczewska,
Wiktoria Kowalczyk ze Szko y Podstawowej w ZS im.
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Jana Paw a II w Che mcach; Wiktoria Szprync ze Szko y
Podstawowej w ZS w Rajsku; Mateusz Grzeluszka ze
Szko y Podstawowej im. W. Broniewskiego w ZS w T okini Wielkiej
gimnazja:
I miejsce: Natalia Nijak z Gimnazjum w ZS im. Jana
Paw a II w Che mcach
II i III miejsca nie przyznano
wyró2nienie: Piotr Przepiórka z Gimnazjum w ZS im. Jana Paw a II w Che mcach
Konkurs literacki:
szko y podstawowe:
I miejsce: Mateusz Cie-lak ze Szko y Podostawowej im.
W. Broniewskiego w ZS w T okini Wielkiej
II miejsce: Martyna Pilas ze Szko y Podostawowej im.
W. Broniewskiego w ZS w T okini Wielkiej
III miejsca nie przyznano
wyró2nienia: Karolina Bzdyrek i Amelia Duster ze Szko y
Podstawowej w ZS im. Jana Paw a II w Che mcach
gimnazja:
I miejsce: Karolina Bzderek z Gimnazjum w ZS im. Jana
Paw a II w Che mcach
II miejsce ex aequo: Maria Jakubek i Maja Guzielak z
Gimnazjum w ZS im. Jana Paw a II w Che mcach
III miejsce: Zuzanna Owierek z Gimnazjum w ZS w Rajsku
Konkurs plastyczny:
szko y podstawowe:
I miejsce: Milena K odzi5ska ze Szko y Podstawowej im.
W. Broniewskiego w ZS w T okini Wielkiej
II miejsce: Jakub Klepanda ze Szko y Podstawowej im.
W. Broniewskiego w ZS w T okini Wielkiej
III miejsce: Kacper Bieniaszczyk ze Szko y Podstawowej
w ZS w Rajsku
wyró2nienia: Wiktor D&browski i Julia Wanga ze Szko y
Podstawowej im. W. Broniewskiego w ZS w T okini
Wielkiej; Ewa Witasiak ze Szko y Podstawowej w ZS w
Rajsku
gimnazja:
I miejsce: Milena Kowalczyk z Gimnazjum w ZS im. Jana Paw a II w Che mcach
II miejsce ex aequo: Natalia Dreszler i Joanna Cofalska
z Gimnazjum w ZS im. Jana Paw a II w Che mcach
III miejsce ex aequo: Julia Gaczy5ska i Michalina Rychlewska z Gimnazjum w ZS w Rajsku
Nagrody dla poszczególnych dru2yn ufundowa a Gmina
Opatówek. W projekcie "Opatowianie bez tajemnic"
wzi o tak2e udzia Muzeum Historii Przemys u w Opatówku oraz Gminny O-rodek Kultury udost pniaj&c swoje sale dla uczestników spotka5.
Dzie6 Dziecka w Sza)em
W dniu 4 czerwca kilkana-cie tysi cy osób przyby o nad zalew Sza e by bawi si na pikniku z okazji
Dnia Dziecka zorganizowanym wspólnie przez: Gmin.
Opatówek, Miasto Kalisz, Komend. Miejsk Policji w
Kaliszu, Powiat Kaliski oraz O2rodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu. Atrakcji dla najm odszych, i nie tylko, nie brakowa o: gry i zabawy, konkursy
rysunkowe, dmuchane zamki i zje2d2alnie, kule wodne,
trampoliny, ba5ki, malowanie twarzy, pokazy s u2b
mundurowych na l&dzie i wodzie oraz efektowne wira2e
lotnicze Grupy [elazny. Na zaproszenie gminy Opatówek w imprezie udzia wzi li: Patrol Rozminowania nr 15

Wiadomo ci Gminne

z Inowroc awia pod dowództwem st. chor. szt. Dariusza
Syszkiewicza oraz komandosi z Jednostki Wojskowej
Komandosów w Lubli5cu, którzy zaprezentowali uzbrojenie i sprz t bojowy. Dodatkowym urozmaiceniem by y
stoiska promocyjne oraz stoiska z lokalnymi specja ami
kulinarnymi przygotowane przez: GOK w Opatówku i soectwo Sza e, Samorz&d Województwa Wielkopolskiego,
Gmin Godziesze Wielkie, Gmin Stawiszyn, Gmin
Mycielin, Gmin KoAminek, Powiat Kaliski, Stowarzyszenie Kraina Nocy i Dni LGD 7 oraz Nadle-nictwo Kalisz. Swoje stoiska zaprezentowa y równie2 stowarzyszenia, instytucje i firmy z terenu powiatu kaliskiego.
Wszystkie atrakcje by y bezp atne.

Na scenie podziwia mo2na by o wyst py taneczne grupy CDN z Opatówka, grupy Arlety Piotrowskiej, dzieci z Miejskiego Domu Kultury w Kaliszu, Sieraszewski Dance Studio, Ró2a5ski - hip hop oraz wyst py
studia wokalno-artystycznego Piano Song. Gwiazd&
wieczoru by y zespo y Diadem i Mejk, których muzyka
porwa a do ta5ca nie tylko dzieci, ale równie2 starszych
uczestników imprezy. Zwie5czeniem zabawy by pokaz
pirotechniczny. Jednym s owem, ka2dy znalaz co- dla
siebie. Podczas pikniku odby a si równie2 loteria fantowa pod has em "Pomó2 Pomaga " organizowana przez
Akcj Charytatywn& dzia aj&c& przy Parafii Che mce pod
patronatem Caritas Diecezji Kaliskiej. Dochód z loterii
zostanie przekazany na rzecz osób znajduj&cych si w
trudnej sytuacji 2yciowej i materialnej, a w szczególno-ci
dzieci. G ówni sponsorzy nagród to: pose na Sejm RP,
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
Jan Dziedziczak, Wójt Gminy Opatówek Sebastian Ward cki, Wójt Gminy Godziesze Wielkie Józef Pod u2ny,
Przewodnicz&cy Rady Powiatu Kaliskiego Mieczys aw
Suczak, Sekretarz Gminy Opatówek, radny Powiatu Kaliskiego Krzysztof Dziedzic oraz Damian Grabowski sklep rowerowy Opatówek, ul. Sódzka 23. Festyn swoj&
obecno-ci& zaszczyci Pose na Sejm RP, Sekretarz
Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jan
Dziedziczak.
Nad bezpiecze5stwem na placu oraz organizacj& ruchu czuwali policjanci, obs uga medyczna oraz
druhowie z OSP Cienia Pierwsza, OSP Cienia Druga,
OSP Che mce, OSP Micha ów Drugi, OSP Porwity, OSP
Sza e oraz OSP z terenu gminy Szczytniki, Godziesze
Wielkie, Lisków oraz Brzeziny. Impreza odby a si pod
patronatem: Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu, Prezydenta Miasta Kalisza, Starosty Kaliskiego
oraz Wójta Gminy Opatówek.
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Wizyta w)oskich nauczycielek w Opatówku
W dniach od 2 do 5 czerwca br. w Szkole Podstawowej w Opatówku go-ci y dwie nauczycielki z w oskiej wyspy Sardynia: Valeria Mameli, nauczycielka j zyka angielskiego oraz Patrizia Loddo, nauczycielka j zyka francuskiego. G ównym celem wizyty by o zako5czenie mi dzynarodowego projektu szkolnego "Most kulturowy z Cagliari do Opatówka". Projekt zosta za o2ony
przez nauczycielk Valeri Mameli i nauczyciela j zyka
angielskiego Szko y Podstawowej w Opatówku Artura
Szkudlarka. G ównymi za o2eniami projektu by o poznawanie kultury, tradycji, zwyczajów polskich i w oskich
poprzez wymian informacji za po-rednictwem e-maili,
zdj
oraz filmów wideo umieszczanych na specjalnej
platformie dla uczniów Twinspace. Aktywny udzia
uczniów w projekcie by tak2e bezcenn& okazj& do rozwijania umiej tno-ci j zyka angielskiego poprzez tworzenie w asnych prezentacji j zykowych oraz mo2liwo-ci
komunikacji z w oskimi uczniami. Uczniowie Szko y
Podstawowej w Opatówku mieli okazj go-ci obydwie
nauczycielki na lekcji j zyka angielskiego oraz wykaza
si w asnymi umiej tno-ciami j zykowymi. Najbardziej
zaanga2owani w prace projektu uczniowie klas V i VI
otrzymali nagrody ksi&2kowe: Julia Kwa-niewska (kl.
VIb), Bartosz Milczarek (kl. VIb) oraz Alicja B&kowska
(kl. Vb).

Podczas pobytu w szkole podstawowej nauczycielki spotka y si z dyrektorem szko y Mateuszem Przyjaznym oraz odwiedzi y Urz&d Gminy w Opatówku i spotka y si z Wójtem Gminy Sebastianem Ward ckim. Celem obydwu spotka5 by o omówienie rezultatów projektu
mi dzyszkolnego oraz plany dalszej wspó pracy. W czasie kilkudniowego pobytu w Polsce nauczycielki z W och
obejrza y przedstawienie o tematyce ekologicznej przygotowane przez uczniów Szko y Podstawowej w Opatówku, odwiedzi y Fili Szko y Podstawowej w Sierzchowie, Gminn& Bibliotek Publiczn& wraz z parkiem
krajobrazowym w Opatówku, Zamek w Go uchowie wraz
z Pokazow& Zagrod& Zwierz&t, Pa ac w T okini oraz
Sanktuarium Matki Bo2ej Cz stochowskiej na Jasnej
Górze. Panie nauczycielki wzi y równie2 udzia w rekreacyjnym sp ywie kajakowym po Pro-nie.
Zjazd Gminny ZOSP RP w Opatówku
11 czerwca 2016 roku delegaci, przedstawiciele
do Zarz&du Oddzia u Gminnego, ust puj&ce w adze
oraz zaproszeni go-cie spotkali si na XI ZjeAdzie
Gminnym ZOSP RP w Opatówku. Wszystkich zebra-
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nych powita dotychczasowy prezes Zarz&du Oddzia u
Gminnego dh Bogdan Marsza . Po powitaniu g os odda
dh Mariuszowi Ma oburskiemu, który zosta wybrany na
przewodnicz&cego zjazdu. Nast pnie z grona delegatów
wybrano komisje zjazdowe potrzebne do prawid owego
przebiegu zjazdu. Sprawozdanie z dzia alno-ci Zarz&du
Oddzia u Gminnego przedstawi jego prezes dh Bogdan
Marsza . Kolejnym punktem zebrania by o sprawozdanie
Przewodnicz&cego Gminnej Komisji Rewizyjnej dh Stanis awa B&kowskiego, który pod koniec swego przemówienia wyst&pi z wnioskiem o udzielenie Zarz&dowi absolutorium, które w póAniejszym czasie zosta o udzielone jednog o-nie.

W kolejnych punktach zjazdu sprawozdania
przedstawili przewodnicz&cy Komisji Zjazdowych: dh Artur Banasiak przedstawi sprawozdanie Komisji Wyborczej, dh Damian Jakóbczak - z Komisji Mandatowej, natomiast dh Marta Sazarek - z Komisji Uchwa i Wniosków. W przerwie dosz o do ukonstytuowania si nowego Zarz&du oraz Komisji Rewizyjnej z o2onych z przedstawicieli 15 jednostek OSP z terenu Gminy Opatówek.
Zgodnie z regulaminem zjazdu w sk ad Zarz&du zostali
powo ani: Przewodnicz&cy Rady Powiatu Kaliskiego
Mieczys aw Suczak, Przewodnicz&cy Rady Gminy Opatówek Pawe B&kowski, Wójt Gminy Opatówek Sebastian Ward cki, Sekretarz Gminy Opatówek i jednocze-nie Przewodnicz&cy Komisji Bud2etu Rady Powiatu Kaliskiego Krzysztof Dziedzic oraz Leszek Aleksandrzak.
W sk ad prezydium Zarz&du weszli nast puj&cy druhowie:
Prezes - Bogdan Marsza - OSP Trojanów
Wiceprezes - Mariusz Ma oburski - OSP Opatówek
Wiceprezes - Stanis aw Janik - OSP Borów
Wiceprezes - Henryk Sazarek - OSP Che mce
Komendant Gminny - Stanis aw Baran - OSP T okinia
Wielka
Sekretarz - Natalia Rogozi5ska - OSP Opatówek
Skarbnik - Daniel Janiak - OSP Cienia Pierwsza
Cz onek prezydium - Edward Bilski - OSP Rajsko
Cz onek prezydium - Sylwester Ludwiczak - OSP Michaów Drugi
Cz onek prezydium - Andrzej Brodziak - OSP Sza e
Cz onek prezydium - Hubert Wawrzyniak - OSP Zduny
W sk ad Komisji Rewizyjnej weszli:
Przewodnicz&cy - Ma gorzata Janik - OSP Borów
Wiceprzewodnicz&cy - Maciej Olejnik - OSP Trojanów
Sekretarz - Andrzej Grabowski - OSP Porwity
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Cz onek komisji - Tomasz Gruszka - OSP Borów
Cz onek komisji - Kamil Sendecki - OSP Opatówek
Przedstawicielami do Zarz&du Oddzia u Powiatowego w Kaliszu zostali: dh Bogdan Marsza , dh Henryk
Sazarek i dh Stanis aw Baran, natomiast delegatami na
Zjazd Powiatowy zostali: dh Stanis aw Janik, dh Daniel
Janiak, dh Mariusz Ma oburski, dh Sebastian Ward cki
oraz dh Andrzej Wolf. Podczas dyskusji g os zabra o
wielu go-ci uczestnicz&cych w zjeAdzie, którzy dzi kowali za wspó prac . Pogratulowano nowemu Zarz&dowi,
2yczono wielu sukcesów oraz dobrej wspó pracy. Podczas ubieg ej kadencji Zarz&du w jednostkach OSP pozyskano trzy fabrycznie nowe samochody po2arnicze w
tym dwa -rednie oraz jeden lekki. Dokupiono tak2e, lub
pozyskano, wiele sprz tu ratowniczo-ga-niczego.
W XI ZjeAdzie Gminnym uczestniczyli m.in.: Wiceprezes Zarz&du Oddzia u Wojewódzkiego dh Krzysztof Grabowski, Przedstawiciel Komendanta Miejskiego
PSP w Kaliszu st. kpt. Maciej Saganowski, Przewodnicz&cy Rady Powiatu Kaliskiego Mieczys aw Suczak,
Wójt Gminy Opatówek Sebastian Ward cki oraz wielu
go-ci z organizacji wspó pracuj&cych z OSP. Na zako5czenie zjazdu nowo wybrany prezes podzi kowa za zaufanie jakim zosta obdarzony, zwróci uwag na to, 2e
sukcesy mo2liwe s& do osi&gni cia przy pomocy
wszystkich stra2aków i o pomoc tak& zaapelowa , po
czym XI Zjazd Gminny ZOSP RP zosta zamkni ty.

wieku. Najm odszy uczestnik mia 8 lat a najstarszy 76.
W ramach wzajemnej wspó pracy do zabawy przy &czyli
si tak2e uczniowie Gimnazjum im. Agatona i Stefana
Gillerów w Opatówku z opiekunkami: p. Ani& Nowack& i
p. Ani& Nowi5sk&. Chc&c zapewni uczestnikom rajdu
maksimum bezpiecze5stwa organizatorki pomy-la y o
wyposa2eniu wszystkich w jednakowe kamizelki odblaskowe z logo biblioteki i zwróci y si o wsparcie do
Ochotniczej Stra2y Po2arnej w Opatówku o profesjonaln& eskort .
Organizatorki rajdu z Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku dzi kuj& serdecznie
wszystkim przyjacio om biblioteki, którzy wsparli rajdowe
przedsi wzi cie: Dyrektor Zespo u Szkó w Rajsku Honoracie Wolniaczyk za udost pnienie pi knego terenu
rekreacyjnego przy szkole w Rajsku, gdzie odby o si
ognisko, Tomaszowi Czerniakowi z Nadle-nictwa Kalisz
za zapewnienie drewna na ognisko, druhnom i druhom z
OSP w Opatówku za profesjonalne zabezpieczenie trasy
przejazdu uczestników rajdu. Dzi kujemy tak2e wszystkim naszym czytelnikom i sympatykom za wspólnie sp dzone, bardzo udane niedzielne popo udnie.
Warsztaty dla m)odzie0y w bibliotece
9 i 10 maja 2016 r., w ramach Ogólnopolskiego
Tygodnia Bibliotek, w Gminnej Bibliotece Publicznej w
Opatówku odbywa y si warsztaty dla m odzie2y ph.:
"Planujemy weekend w Poznaniu".

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

WIADOMO CI BIBLIOTECZNE
Rajd rowerowy "Odjazdowy bibliotekarz"
Co roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
organizuje w dniach 8-15 maja Tydzie5 Bibliotek. Jest to
program, który ma na celu podkre-lanie roli czytania i
bibliotek w poprawie jako-ci 2ycia lokalnej spo eczno-ci,
podniesienie poziomu edukacji oraz zwi kszanie presti2u zawodu bibliotekarza i zainteresowania ksi&2k&. Po-ród rozmaitych dzia a5 zaplanowanych przez zespó
Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek
znalaz a si tak2e atrakcja dla mi o-ników wypraw rowerowych.

8 maja 2016 r. w Dniu Bibliotekarza i Bibliotek
odby si rajd rowerowy "Odjazdowy bibliotekarz". Trasa
rajdu bieg a z Opatówka do filii bibliotecznych w T okini
Wielkiej, a stamt&d do Rajska, gdzie odby o si ognisko.
W wyprawie rowerowej uczestniczy o 65 osób w ró2nym
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Uczniowie klas trzecich Gimnazjum im. Agatona
i Stefana Gillerów w Opatówku uczyli si jak praktycznie
korzysta z Internetu i jak ustrzec si przed pu apkami
jakie niesie ze sob& zbyt d ugie przebywanie w sieci
oraz jak zachowa bezpiecze5stwo korzystaj&c z Internetu, szczególnie na portalach spo eczno-ciowych. Aby
praktycznie prze wiczy mo2liwo-ci jakie daje nam dzidost p do Internetu m odzi surferzy otrzymali polecenie
zorganizowania dwudniowej wycieczki dla dwóch osób
do Poznania. Konieczne by o korzystanie z komunikacji
krajowej, wyszukanie noclegu, dojazdu do Poznania,
przejazdów po Poznaniu, atrakcji oraz wy2ywienia i to
wszystko za kwot nie przekraczaj&c& 300 z .
W ruch posz y wszystkie smartfony, i-Pady, kartki i d ugopisy. [eby uwierzy , 2e 300 z mo2e wystarczy
i 2e taki wyjazd mo2e by w ogóle ciekawy nie trzeba
by o d ugo czeka . Po-ród uczestników warsztatów trafio si kilku opornych sceptyków, którzy nie bardzo chcieli da si przekona , 2e taka forma "zabawy" Internetem
w ogóle jest do czego- potrzebna, na szcz -cie wi k-
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szo- mia a wiele przyjemno-ci z odkrywania mo2liwo-ci
jakie daje Internet. Kilka grup pozytywnie zaskoczy o organizatorów swoj& bystro-ci& i bieg ym wyszukiwaniem
przydatnych stron. Wyjazd uda o si zaplanowa i zmie-ci w planowanym bud2ecie. Warsztatowe do-wiadczenia przekona y pomys odawczynie, 2e takie dzia ania
warto kontynuowa , gdy2 nadal spora grupa u2ytkowników sieci wykorzystuje j& jedynie do zabawy nie maj&c
-wiadomo-ci, 2e surfowanie mo2e s u2y do szukania
informacji u atwiaj&cych 2ycie.
Warsztaty artystyczne w bibliotece
Jednym z wielu wydarze5 przygotowanych
przez Gminn& Bibliotek Publiczn& im. Braci Gillerów w
Opatówku w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek by y warsztaty artystyczne dla dzieci i m odzie2y ph.:
'Prezent dla mamy". Spotkanie warsztatowe odby o si
12 maja 2016 r., a w rol instruktorki wcieli a si p. El2bieta Sowa z Che mc, która od wielu lat tworzy wspaniae kwiaty i kompozycje ozdobne z bibu y, krepiny i ekowikliny. Na kilka godzin biblioteka w Opatówku zamieni a
si w prawdziw& kwiaciarni - wytwórni papierowych
cudów.

Pod kierunkiem pani El2biety dzieci i m odzie2
robi y ró2e, krokusy, stokrotki i k osy u2ywaj&c metody
sk adania wycinanych p atków i tzw. metody cukierkowej. Organizatorki warsztatów maj& nadziej , 2e nabyte
przez uczestników umiej tno-ci zostan& wkrótce wykorzystane i b dzie wiele okazji do tego, aby obdarowywa
swoich najbli2szych bukietami w asnor cznie zrobionych
kwiatów z bibu y.
Spotkanie z doradc zawodowym w bibliotece
Kolejnym dzia aniem Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek by o spotkanie z doradc& zawodowym z Powiatowego Urz du Pracy w Kaliszu.
11 maja 2016 r. w godzinach przedpo udniowych zorganizowane zosta y warsztaty dla m odzie2y prowadzone
przez p. Monik Jareck&-Mielczarek. M odzi ludzie poznali ró2ne -cie2ki kszta cenia i wyboru przysz ego zawodu oraz pracy. Pani Monika podkre-la a, 2e nale2y
przede wszystkim pozna samego siebie oraz kierowa
si w asnymi pasjami, predyspozycjami i umiej tno-ciami. W ko5cu, jak mówi pewne powiedzenie, "nigdy nie
b dzie musia pracowa ten, kto robi to co lubi". Uczestnicy spotkania opowiadali o swoich zainteresowaniach i
ewentualnie o szko ach, do których chcieliby pój- po
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sko5czeniu gimnazjum. Wype niali ankiety, które u atwia y poznanie w asnych predyspozycji zawodowych,
poznali tak2e tzw. barometr zawodów regionu kaliskiego, czyli spis najbardziej i najmniej poszukiwanych zawodów.

Z warsztatów skorzystali uczniowie klas drugich
gimnazjum w Opatówku. Natomiast w godzinach od
16:00 do 19:00 wszyscy ch tni mogli skorzysta z bezp atnych, indywidualnych konsultacji z doradc& zawodowym. Oferta skierowana by a zarówno do osób poszukuj&cych pracy, planuj&cych dalszy rozwój zawodowy oraz
przedsi biorców, którzy mogli uzyska informacj o
wsparciu oferowanym pracodawcom przez Powiatowy
Urz&d Pracy w Kaliszu. Dyrekcja i pracownicy biblioteki
w Opatówku dzi kuj& dyrektorowi Powiatowego Urz du
Pracy w Kaliszu Arturowi Szymczakowi za przyj cie zaproszenia do wspólnego dzia ania na rzecz organizowanego w bibliotece w Opatówku Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek.
Zaj.cia komputerowe w bibliotece
Od marca do maja 2016 r. w Bibliotece Publicznej Gminy Brzeziny odbywa y si zaj cia z obs ugi komputera i Internetu dla doros ych. Zaj cia prowadzi a Ma gorzata Judasz - latarniczka PCRS i bibliotekarka z
Opatówka. Inicjatyw i ci 2ar organizacji zaj
przyj y
na siebie kole2anki z biblioteki w Brzezinach: Agata Wojtas i Marta Filipczak. Stanowi y tak2e cenne wsparcie
podczas samych zaj .
Na 12 spotkaniach dziesi cioosobowa grupa
sympatycznych, pe nych humoru i zapa u do podejmowania nowych wyzwa5 osób poznawa a od podstaw obs ug komputera oraz najpopularniejsze sposoby korzystania z Internetu. Rozpoczynali-my od w &czania komputerów poprzez obs ug klawiatury i myszki, ko5czyli-my na swobodnym surfowaniu i prowadzeniu w asnych
profili na portalu Facebook. To tylko ma y wycinek
ogromnego, ci&gle zmieniaj&cego si cyfrowego -wiata,
ale uczestnicy osi&gn li to co najwa2niejsze: prze amali
w asne bariery i spróbowali czego- nowego.
Katalogi on-line, czyli jak )atwo zlokalizowa> ksi 0k.
31 maja 2016 r. w bibliotece odby a si nietypowa, lecz bardzo przydatna lekcja j zyka polskiego. Wraz
z m odzie2& z kl. Ib z Zespo u Szkó im. Stanis awa Miko ajczyka w Opatówku i p. Ma gorzat& Rudowicz w bibliotece publicznej w Opatówku testowano dzia anie katalogów bibliotecznych w Internecie. Wspólnie przegl&-
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dali-my zasoby biblioteki w Opatówku, bibliotek w powiecie kaliskim oraz w ca ej Polsce (Biblioteki Narodowej
oraz KaRo). Szukali-my lektur po tytu ach i autorach
oraz ksi&2ek zwi&zanych z zainteresowaniami naszych
go-ci. Przy okazji zosta o wyja-nione znaczenie i sposób korzystania z hase przedmiotowych, przydatnego
kryterium przeszukiwania zbiorów bibliotecznych.
Prezentowali-my te2 obs ug konta czytelnika
on-line: zdalne wyszukiwanie i zamawianie wybranej
ksi&2ki oraz stan wypo2ycze5 wraz z terminami zwrotu.
Cho biblioteki pos uguj& si ró2nymi systemami do obs ugi swoich baz i wypo2yczalni, to od strony czytelnika
wszystkie maj& podobne funkcje i zasady dzia ania. Biblioteka zaprasza do wspó pracy nauczycieli ró2nych typów szkó . Prowadzimy lekcje biblioteczne dla uczniów
zwi&zane z korzystaniem z bibliotek, wyszukiwaniem informacji oraz obs ugi katalogów on-line.
Kapliczka w Sierzchowie
8 czerwca 2016 r. mieszka5cy Sierzchowa i
przejezdni mogli ostatni raz ogl&da star& kapliczk przy
skrzy2owaniu dróg Opatówek - KoAminek i Sierzchów Rajsko. O godz. 16:00 rozpocz y si prace rozbiórkowe. Nied ugo stanie tu nowa kapliczka. Miesi&c wcze-niej zawi&za si Spo eczny Komitet Budowy Kapliczki
w sk adzie: so tys Stanis aw Suchecki - przewodnicz&cy,
Józef Ludwiczak - skarbnik, S awomir Panfil - sekretarz i
Józef Ciupa. Komitet wystosowa apel do mieszka5ców
Sierzchowa o pomoc w pracach rozbiórkowych i budowlanych oraz o datki pieni 2ne, których wysoko- oszacowano na 100 z od rodziny. Po za atwieniu formalno-ci
urz dowych, cz onkowie Komitetu, w niedziel 5 czerwca przeprowadzili zbiórk pieni dzy. Datki przekazali
wszyscy, którzy mogli. Niektórzy zadeklarowali dodatkow& pomoc w razie potrzeby. Trzy dni póAniej rozebrano kapliczk i wykonano cz - robót przy fundamencie
nowej. W pracach udzia wzi li: Przemys aw Alejziak,
Jan Andrzejak, Józef Ciupa, Józef Ludwiczak, Janusz
Kajdanek, Janusz Kosierb, Jerzy Kosierb, Sukasz Maciaszek, Wies aw Maciaszek, S awomir Panfil, Stanis aw
Suchecki, Pawe Owierek, Krzysztof To-ta, Zdzis aw
Zawadzki oraz Mariusz Ludwiczak i Rados aw KaAmierczak z ci 2kim sprz tem.
Kapliczka w tym miejscu, wed ug wspomnie5
mieszka5ców wsi, sta a "od zawsze". W okresie mi dzywojennym by a nieco mniejsza, tak2e z figur& Naj-wi tszej Marii Panny i trzema obrazami. W okresie
okupacji Niemcy nakazali likwidacj wi kszo-ci kapliczek i krzy2y przydro2nych. Z krajobrazu Sierzchowa na
sta e znikn y co najmniej trzy - za ostatnimi posesjami
przy drogach: do Borowa (naprzeciw obecnej posesji pp.
To-tów i Gibusów), do Janikowa (za gospodarstwem pp.
Owierków) i do Szulca (naprzeciw domu pp. Stasiaków).
Omawiana kapliczka na posesji pp. Kasperczaków równie2 zosta a rozebrana. W 1945 r. odbudowano j&. Prace budowlane prowadzi Wawrzyniec Szymczak, murarz
z Sierzchowa. Po-wi cenia dokona ks. Zenon Wiewiórski, proboszcz parafii Rajsko. Jedna z mieszkanek
Sierzchowa wspomina, 2e jako dziecko by a -wiadkiem
tzw. cudownego odnowienia obrazu Matki Boskiej,
umieszczonego w kapliczce. Na powierzchni obrazu
wolno przesuwa a si "mgie ka", która spowodowa a wyostrzenie barw i konturów. W latach pi dziesi&tych podobne zjawisko zaobserwowano w domach w Szulcu i
Opatówku. Na pocz&tku lat sze- dziesi&tych kapliczka
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zosta a odnowiona. Prace prowadzi W adys aw Bieniaszek. W latach osiemdziesi&tych Józef Ludwiczak wykona metalowe ogrodzenie. Kapliczka sk ada a si z dwu
kondygnacji z oszklonymi wn kami na niewysokiej podstawie, zwie5czona metalowym krzy2em. W górnej cz -ci sta a figura Naj-wi tszej Marii Panny oraz, od zachodu, obraz Niepokalanego Serca NMP. Poni2ej znajdowa y si obrazy Pana Jezusa w Ogrójcu, Matki Boskiej Cz stochowskiej oraz figura Ow. Teresy od Dzieci&tka Jezus. Kapliczka by a po o2ona na niewielkim
wzniesieniu, udekorowana kolorowymi szarfami, otoczona metalowym p otkiem i obsadzona sezonowymi kwiatami. Z poziomu drogi prowadzi o do niej pi schodków.
Nowa kapliczka ma by w podobnym kszta cie, b dzie
jednak pokryta ceg & klinkierow&. Wmurowany zostanie
kamie5 w gielny z opisem budowy i nazwiskami darczy5ców. Planowany jest zakup nowych obrazów i figury
Naj-wi tszej Marii Panny. Dla zachowania ci&g o-ci tradycji obraz Jezusa w Ogrójcu zostanie przeniesiony do
nowej kapliczki. Spo eczny Komitet Budowy Kapliczki
dzi kuje za 2yczliwo- i prosi o wsparcie w dalszych
pracach.
Opatowska Kronika Filmowa
11 czerwca 2016 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku odby si niecodzienny pokaz filmowy. Zaprezentowano nagrania ze
zbiorów biblioteki, które powsta y 25 lat temu. Wtedy to
jeden z cz onków Towarzystwa Przyjació Opatówka Roman Ward cki otrzyma kamer wideo. Poniewa2
mia kronikarsk& 2y k , postanowi wykorzysta j& nie
tylko do rejestrowania wydarze5 rodzinnych. Na pocz&tku spróbowa pokaza Opatówek od strony historycznej
oraz poprzez dzia alno- najwa2niejszych instytucji. By o
to w 1990 r. Amatorskie nagrania zosta y przekazane do
firmy, która opracowa a na ich podstawie pierwszy film
wideo. W kolejnych latach Roman Ward cki nagrywa
swoj& kamer& wydarzenia, które mia y miejsce w Opatówku. Filmy by y wzbogacane ciekawymi, dowcipnymi
komentarzami Romualda Rogozi5skiego, podk ad muzyczny wybiera a Jadwiga Milu-ka-Stasiak, która s u2y a
tak2e jako pomocnik w czasie nagrywania materia ów
filmowych. Tak powsta y kroniki wydarze5 z lat 19911996, które po up ywie wier wieku s& cennym i bardzo
ciekawym materia em historycznym.

I tak licznie zebrani go-cie sp dzili wieczór w
du2ym holu biblioteki w Opatówku, ogl&daj&c dawne
kroniki filmowe. Poprzedzi a je prezentacja multimedial-
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na pokazuj&ca powojenny Opatówek, w której wykorzystano fotografie z bogatych zbiorów biblioteki. W-ród
zebranych byli autorzy niektórych historycznych zdj .
Fotografie, a szczególnie filmy, dostarczy y ogl&daj&cym
wielu wzrusze5, szczególnie, gdy pojawia y si tam
dzieci - dzi- ju2 osoby doros e lub znani i lubiani opatowianie, których nie ma ju2 w-ród nas. Dzi ki filmom
mo2na by o ponownie uczestniczy w wielkiej uroczysto-ci otwarcia Muzeum Historii Przemys u w Opatówku,
zajrze do sklepów, interesuj&c si nowym zjawiskiem,
jakim by a wówczas wolna konkurencja w handlu, powróci na targowisko na rynku w Opatówku, towarzyszy bia oruskim handlowcom i ukrai5skim robotnikom
buduj&cym szklarnie. Widzowie wys uchali ówczesnego
wójta - Czes awa Ja-kiewicza, który przedstawi plany
telefonizacji gminy i przygl&dali si pracy robotników zakopuj&cym w ziemi -wiat owody. Razem z cz onkami
Towarzystwa Przyjació Opatówka zwiedzali Wielkopolsk oraz przypomnieli sobie W&do y z ich niepowtarzalnym urokiem i -wie2o-ci& zieleni. Byli obecni na uroczysto-ciach szkolnych i na imprezach -wi toja5skich. S uchali wyst pów orkiestr, zespo ów m odzie2owych i chórów ludowych.
Opatowskie kroniki filmowe nie by y jedyn&
atrakcj& wieczoru. Projekcji towarzyszy a wystawa fotografii powojennego Opatówka i jego mieszka5ców zorganizowana w holu biblioteki. W czytelni biblioteki przygotowano wystaw przedmiotów z okresu PRL. Wspó twórcami tej wystawy byli uczestnicy imprezy, którzy
przynie-li wiele ciekawych eksponatów. Wystaw zorganizowano jednego dnia i tylko na kilka godzin. W przerwie projekcji uczestnicy mogli zobaczy najstarsze radia tranzystorowe, przedmioty codziennego u2ytku, syfon na wod sodow&, mask przeciwgazow&, dawne
monety i banknoty, etykiety towarów, kartki 2ywno-ciowe, stroje, gry, zabawki i pami&tki. Zaprezentowano tylko cz - kronikarskich materia ów filmowych i fotografii
ze zbiorów biblioteki. Ogl&dano je z wielkim zainteresowaniem, podkre-laj&c bezcenny wk ad nie2yj&cego ju2
Romana Ward ckiego w rejestrowanie historii. Kolejne
projekcje b d& zorganizowane w póAniejszym terminie,
a wystaw fotografii mo2na ogl&da do ko5ca lipca 2016
r.
***************************************

WIADOMO CI SPORTOWE
Wy2cig Kolarski Szlakiem Bursztynowym Helena
Tour 2016
Ogólnopolski Wy-cig Kolarski Szlakiem Bursztynowym Helena Tour 2016. rozegrany zosta ju2 po raz
trzydziesty pierwszy. Na jego starcie stan o 137 kolarzy
z 20 grup. Od pi&tku do niedzieli rywalizowali oni na trasach czterech etapów, które wiod y szosami dwóch województw: ódzkiego i wielkopolskiego. Etap II w dniu
9 kwietnia (jazda indywidualna na czas), Opatówek Che mce - Komorniki, rozegrany zosta ze startu w Opatówku, przy firmie Colian. W dniu 10 kwietnia kolarze
równie2 jechali cz -ciowo przez nasz& gmin na trasie:
Brzeziny - Takomy-le - Cienia - Opatówek - ulic& Poniatowskiego i drog& krajow& nr 12 Opatówek Rogatka Zduny - Kalisz.
Rozstrzygni cia zapad y na ostatnim etapie, który odby si w niedziel . Przed aul& UAM na Nowym
Owiecie w Kaliszu najszybciej finiszowa Mateusz Nowak
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z grupy Domin Sport. Zwyci zc& XXXI wy-cigu kolarskiego Hellena Tour zosta Kamil Gradek z grupy Verva
ActiveJet. Reprezentant Polski za o2y 2ó t& koszulk lidera po "czasówce" i nie odda jej ju2 do samego ko5ca.
To jego drugi triumf w zawodach organizowanych przez
KTK, bo "generalk " wygra te2 w 2014 roku.

Zwyci zcy poszczególnych klasyfikacji wy-cigu:
klasyfikacja generalna (koszulka 2ó ta) - Kamil Gradek
(Verva Activejet)
najaktywniejszy zawodnik (koszulka czarna) - Mateusz
Nowak (Domin Sport)
najlepszy Wielkopolanin (koszulka niebieska) - Dawid
Czubak (KTK Kalisz)
m odzie2owa U-23 (koszulka pomara5czowa) - Patryk
Górecki (Pogo5 Mostostal Pu awy)
m odzie2owa U-21 (koszulka szara) - Patryk Górecki
(Pogo5 Mostostal Pu awy)
agresywny na 3. etapie (koszulka czerwona) - Pawe Zale-ny (KTK Kalisz)
klasyfikacja 1. etapu (koszulka bia a) - Martin Bauer
(Team US-Krostitzer Giant)
dru2ynowa (koszulka indygo) - Verva Activejet
***************************************

WIADOMO CI O WIATOWE
Stypendia naukowe przyznane
W tegorocznej sesji wiosennej Wójt Gminy Opatówek przyzna , na wniosek Komisji Stypendialnej, stypendia naukowe dla najzdolniejszej m odzie2y z terenu
naszej gminy. Wnioskodawcy, sk adaj&c dokumenty,
spe nili wszystkie regulaminowe warunki. W sumie przyznano 28 stypendiów dla studentów wy2szych uczelni.
Wyró2nione osoby to:
1. Bach Sylwia - Uniwersytet Adama Mickiewicza w
Poznaniu
2. Biniewska Martyna - UAM Wydzia PedagogicznoArtystyczny w Kaliszu
3. Brodziak Anna - Uniwersytet Kardyna a Stefana Wyszy5skiego w Warszawie
4. Dziedzic Justyna - Politechnika Sódzka
5. Grzelaczyk Margarita - Pa5stwowa Wy2sza Szko a
Zawodowa w Kaliszu
6. Janiak Agnieszka - Uniwersytet Adama Mickiewicza
w Poznaniu
7. J drzejak Martyna - Uniwersytet Sódzki
8. Ka u2na Patrycja - Uniwersytet Przyrodniczy we
Wroc awiu
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Karczewska Dominika - Uniwersytet Warszawski
Kulawinek Aleksandra - Uniwersytet Wroc awski
Su2y5ska Klaudia - Politechnika Wroc awska
Martinek Ewa - Uniwersytet Adama Mickiewicza w
Poznaniu
Olejnik Magdalena - Pa5stwowa Wy2sza Szko a
Zawodowa w Kaliszu
Raszewska Kamila - UAM Wydzia PedagogicznoArtystyczny w Kaliszu
Raszewska Marcela - Politechnika Wroc awska
S owi5ski Andrzej - Politechnika Wroc awska
Sobczak Alicja - Akademia Muzyczna w Poznaniu
Sobczak Tomasz - Szko a G ówna S u2by Po2arniczej w Warszawie
Owiat a Joanna - Uniwersytet Wroc awski
Ward ga Agata - Uniwersytet Sódzki
Wielgocki Sukasz - Akademia Muzyczna we Wroc awiu
Witczak Ewelina - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Wojtaszczyk Bartosz - Politechnika Pozna5ska
Zimna Anna - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Zimny Tomasz - Politechnika Wroc awska
[arnecka Agnieszka - UAM Wydzia PedagogicznoArtystyczny w Kaliszu
[arnecka Karolina - Uniwersytet Przyrodniczy we
Wroc awiu
[arnecki Sukasz - Politechnika Wroc awska

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy tak
wysokich wyników w nauce i 2yczymy dalszych sukcesów.
**********
Zako6czenie roku szkolnego w gminie Opatówek
Szko a Podstawowa w Opatówku
24 czerwca o godz. 8:00 odby o si uroczyste
zako5czenie roku szkolnego dla uczniów klas I-III w
szkole filialnej w Sierzchowie. W uroczysto-ci wzi li
udzia : so tys wsi Sierzchów Stanis aw Suchecki, rodzice, uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy obs ugi.
Wszyscy uczniowie otrzymali promocj do klasy programowo wy2szej. Dyrektor szko y Mateusz Przyjazny
podzi kowa uczniom za prac , a rodzicom za zaanga2owanie na rzecz szko y i wr czy nagrody ksi&2kowe
wyró2nionym uczniom.
O godz. 9:00 rozpocz a si uroczysto- zako5czenia roku szkolnego dla uczniów klas I-V szko y macierzystej w Opatówku. Wzi li w niej udzia uczniowie,
nauczyciele, rodzice i zaproszeni go-cie: Przewodnicz&cy Rady Gminy Opatówek Pawe B&kowski, Przewodnicz&ca Komisji O-wiaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Marlena Kiermas-Gruszka oraz dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku Ma gorzata
Matysiak. Po wprowadzeniu sztandaru i za-piewaniu
hymnu pa5stwowego przez spo eczno- szkolon&, wicedyrektor szko y Izabela Dubanowicz powita a wszystkich zebranych i odda a g os dyrektorowi szko y Mateuszowi Przyjaznemu, który podsumowa prac szko y w
roku szkolnym 2015/2016. W swoim wyst&pieniu podzi kowa wszystkim za ca oroczn& prac oraz pogratulowa uczniom wysokich wyników w nauce, wielu nagród
w konkursach i zawodach sportowych. Przedstawi dane
dotycz&ce sprawno-ci nauczania w roku szkolnym
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2015/2016 w klasach I-VI, która wynios a 98,86% i -redni& klas IV-VI - 4,36 oraz frekwencj klas I-VI - 93,41%.
Najlepsz& -redni& klas IV-VI osi&gn a klasa Vc - 4,59.
Kolejnym punktem spotkania by o wr czenie
nagród Wójta Gminy dla uczniów, którzy osi&gn li wysokie wyniki w nauce, zachowaniu, w sporcie i dzia alno-ci
artystycznej. Nagrody Wójta otrzymali: Alicja Le5 (kl.
IVd), Hanna Warszewska (kl. Va) i Malwina Olszewska
(kl. Vc). Pozostali uczniowie, którzy uzyskali wysok&
-redni& ocen, otrzymali nagrody dyrektora szko y i -wiadectwa z wyró2nieniem. Wicedyrektor szko y Izabela
Dubanowicz wr czy a medale dla najlepszych sportowców szko y. Na koniec roku szkolnego 2015/2016 Szko a
Podstawowa w Opatówku, w wyniku rocznych zmaga5
sportowych, okaza a si najbardziej usportowion& szko &
powiatu kaliskiego. Oficjaln& cz - uroczysto-ci zako5czono hymnem szkolnym. Nast pnie uczniowie udali si
do klas, gdzie z r&k wychowawców odebrali -wiadectwa.
Kolejnym wa2nym wydarzeniem tego dnia by o
zako5czenie szko y przez uczniów klas szóstych, które
odby o si o godzinie 12:00. Po powitaniu wszystkich
przez wicedyrektor szko y Izabel Dubanowicz, g os zabra dyrektor szko y Mateusz Przyjazny i go-cie, w-ród
których byli: ks. pra at W adys aw Czamara, Przewodnicz&ca Komisji O-wiaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Marlena Kiermas-Gruszka oraz przewodnicz&ca rady rodziców Honorata Warszewska. Skierowali oni do naszych
absolwentów ciep e s owa i 2yczyli dalszych sukcesów w
nauce. Odchodz&cych uczniów po2egna a przedstawicielka klas pi&tych - Izabela Mazurowska. Natomiast w
imieniu rodziców klas szóstych g os zabra Krzysztof
Milczarek. Najlepszymi uczennicami klas szóstych ze
-redni& 6,0 okaza y si Julia Suczak i Martyna Wosiek
(obie z klasy VIc). Nagrody Wójta otrzymali: Karolina
Suczak (kl. VIa), Wiktoria Gaw owicz (kl. VIa), Bartosz
Milczarek (kl. VIb), Adrian Olejnik (kl. VIb), Julia Suczak
(kl. VIc) oraz Martyna Wosiek (kl. VIc). Nast pnie dyrektor szko y wr czy uczniom nagrody ksi&2kowe ufundowane przed rad rodziców oraz -wiadectwa z wyró2nieniem, a wychowawcy klas wr czyli -wiadectwa swoim
podopiecznym. Uczniowie klas szóstych z o2yli kwiaty
pod tablic& patrona szko y i zapalili znicz pod D bem
Katy5skim. Wa2n& cz -ci& uroczysto-ci by a ceremonia
-lubowania absolwentów i przekazanie pocztu sztandarowego klasom pi&tym. Po cz -ci oficjalnej nast&pi a
cz - artystyczna przygotowana przez szóstoklasistów,
która rozbawi a, a tak2e wzruszy a do ez zebranych w
auli szkolnej.
Gimnazjum w Opatówku
24 czerwca o godz. 9:00 rozpocz a si uroczysto- zako5czenia roku szkolnego dla uczniów klas I i II,
natomiast o godz. 10:30 odby o si po2egnanie absolwentów gimnazjum. W czasie uroczysto-ci obecni byli:
dyrektor ZEAS Gminy Opatówek Arkadiusz Sa5duch,
dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatówku Ma gorzata Matysiak, przedstawiciel GS "Samopomoc
Ch opska" Stanis aw Ku-, przewodnicz&ca rady rodziców Wioletta Sieradzka oraz rodzice, nauczyciele i
uczniowie. W swoim wyst&pieniu dyrektor szko y podsumowa a trzyletni okres pobytu absolwentów w opatóweckim gimnazjum. Dla wi kszo-ci uczniów by to czas
wyt 2onej pracy, co prze o2y o si na wyniki w nauce.
24 absolwentów uko5czy o szko
z wyró2nieniem,
7 uzyska o najwy2sze wyró2nienie - laur Z otego Absolwenta. Uzyskali go: Aleksandra Zimna, Natalia Strippel,
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Roksana St pie5, Oliwia D bowa, Monika Birska, Mikoaj KaAmierczak i Gabriela WoAna.
Dla uczniów, którzy osi&gn li wysokie wyniki w
nauce, anga2owali si w 2ycie szko y, odnosili sukcesy
w konkursach oraz zawodach sportowych, nagrody
ufundowa Wójt Gminy Opatówek Sebastian Ward cki.
Nagrody otrzymali: z klas I - Katarzyna Szafirowicz, z
klas II - Martyna Dziedzic i Iwona Tomczak, z klas III Aleksandra Zimna, Miko aj KaAmierczak, Natalia
Strippel, Oliwia D bowa, Damian Marciniak, El2bieta
Mazurowska i Karolina Janiak. Nagrod dyrektora szko y
otrzyma a Aleksandra Zimna. Uczniom z o2ono gratulacje oraz 2yczenia dalszych sukcesów. Rodzicom absolwentów wr czono listy gratulacyjne oraz podzi kowania
za prac na rzecz szko y. Dyrektor 2yczy a uczniom
wspania ych wakacji, a po wakacjach dobrych wyborów i
spe niania marze5, które motywuj& do dzia ania.
Zespó Szkó w Che mcach
24 czerwca w Zespole Szkó im. Jana Paw a II w
Che mcach odby o si zako5czenie roku szkolnego
2015/2016. Uroczysto- by a podzielona na dwie cz -ci.
Podczas pierwszej z nich ze szko & 2egnali si tegoroczni uczniowie i absolwenci szko y podstawowej.
W cz -ci drugiej -wiadectwa oraz nagrody otrzymali
uczniowie i absolwenci klas gimnazjalnych. Ca o- dope ni a inscenizacja oraz prezentacja multimedialna
przygotowana przez tegorocznych absolwentów gimnazjum. Najlepsi uczniowie za swe osi&gni cia uhonorowani zostali nagrodami Wójta Gminy Opatówek. By o ich
w tym roku dwana-cie. Specjalne nagrody przyznane
przez grono pedagogiczne otrzymali absolwenci gimnazjum: Joanna Cofalska, Agnieszka Kaleta, Patrycja Krasnowska, Maria Krygier i Krzysztof Wlaz y. Zostali oni
nagrodzeni za wysokie wyniki w nauce oraz wielokrotne
wysokie osi&gni cia w konkursach przedmiotowych.
Rok szkolny 2015/2016 w Zespole Szkó im. Jana Paw a II w Che mcach nale2y uzna za bardzo udany. W szkole podstawowej 26 uczniów, a w gimnazjum
27 uzyska o -wiadectwo z wyró2nieniem. Owiadcz& o
tym równie2 bardzo wysokie lokaty uczniów w konkursach przedmiotowych na etapach wojewódzkich i ogólnopolskich oraz turniejach wiedzy. Równie2 bardzo korzystnie wypad y wyniki uczniów w egzaminach zewn trznych. Wszystkim uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom i pracownikom obs ugi serdecznie dzi kujemy za prac , pomoc i wsparcie w mijaj&cym roku szkolnym. [yczymy wspania ych, s onecznych i bezpiecznych
dni podczas nadchodz&cych wakacji i urlopów.
Zespó Szkó w Rajsku
23 czerwca uczniowie klasy VI SP i III gimnazjum odebrali dyplomy uko5czenia szko y oraz nagrody
za najlepsze wyniki w nauce i dzia alno- na rzecz spoeczno-ci szkolnej ufundowane przez szko i rad rodziców. Nagrody Wójta Gminy Opatówek przekaza
uczniom Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic, a ks. proboszcz Piotr Ba oniak wr czy im upominki - kompendium wiedzy dobrego katolika.
W cz -ci artystycznej uczniowie klas V SP i II
gimnazjum po2egnali starszych kolegów i kole2anki
wr czaj&c im drobne upominki. PóAniej przyszed czas
na zaprezentowanie si uczniów klasy VI, którzy krótkim
programem artystycznym po2egnali spo eczno- szko y
podstawowej. Na koniec wyst&pili gimnazjali-ci, którzy
swój wyst p rozpocz li od zata5czenia Poloneza, a na-
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st pnie podzi kowali dyrektor szko y, nauczycielom,
pracownikom szko y i rodzicom za nauk , opiek , wychowanie i wspieranie ich rozwoju.
24 czerwca nast&pi o uroczyste zako5czenie roku szkolnego oraz rozdanie -wiadectw z wyró2nieniem,
nagród ksi&2kowych za wyniki w nauce, czytelnictwo,
frekwencj i dzia alno- na rzecz szko y oraz nagród
Wójta Gminy Opatówek dla pozosta ych klas.
Zespó Szkó w T okini Wielkiej
"Nikt Wam nie powie 2egnaj, mówimy Wam do
widzenia..." - takimi s owami zostali po2egnani w dniu 24
czerwca uczniowie klasy VI SP i III gimnazjum. Z r&k dyrektor szko y Teresy Kobierskiej otrzymali oni -wiadectwa uko5czenia szko y oraz nagrody ksi&2kowe za osi&gni cia w nauce i sukcesy sportowe oraz pami&tkowe
dyplomy za wzorow& frekwencj . Uczniowie maj&cy
najwy2sz& -redni& ocen z klasy VI to: Mateusz Cie-lak,
Julia Gibus, Martyna Pilas, Mateusz Grzeluszka, Jakub
Klepanda, Julia Wanga i Milena K odzi5ska oraz z klasy
III gimnazjum: Aleksandra Banasiak, Natalia Pilas, Julia
Reksa, Aleksandra Bry a. Nagrody za sukcesy sportowe
wr czono Jakubowi Klepandzie (klasa VI) oraz Micha owi Jachowi (klasa III). Mateusz Cie-lak i Aleksandra Banasiak otrzymali nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Opatówek, które wr czyli Sekretarz Gminy Krzysztof
Dziedzic i Wiceprzewodnicz&cy Rady Gminy Marek
Szlenkier. Rodzice szóstoklasistów i trzecioklasistów
otrzymali listy gratulacyjne oraz specjalne podzi kowania za prac na rzecz klasy i szko y. W tym roku szkolnym szko podstawow& uko5czy o trzyna-cioro uczniów
i tyle samo sta o si absolwentami gimnazjum. Dodatkowo za godn& s u2b przy poczcie sztandarowym podzi kowania otrzymali: Mateusz W&sik, Julia Gibus i
Martyna Pilas. Za aktywn& prac w zespole tanecznym
nagrody otrzymali: Aleksandra Bry a, Aleksandra Banasiak, Natalia Olejniczak, Natalia Pilas, Julia Reksa i
Klaudia Nowak. Niebywa ym osi&gni ciem by a 100%
frekwencja Ewy Zawadzkiej, która nie opu-ci a ani jednej
godziny w ci&gu trzech lat nauki w gimnazjum.
O godz. 11:00 odby a si druga cz - uroczysto-ci. Do grona go-ci do &czy radny gminy Opatówek
Damian Jakóbczak. Po krótkiej cz -ci artystycznej,
przygotowanej przez p. Ew Janiak, przyszed czas na
-wiadectwa z bia o-czerwonym paskiem, nagrody, wyró2nienia i podzi kowania. W poszczególnych klasach
otrzymali je: Katarzyna Klepanda, Karolina W&sik, Kornelia Gibus, Witold Kearney - klasa II gimnazjum; Dorota
Misiak, Jakub Jakubczak, Marta Klepanda - klasa I gimnazjum; Franciszek Jakóbczak, Paulina Leszczy5ska,
Anna Wielgocka, Julia Sztrajt, Dominika B aszczyk,
Magdalena Pietrzak i klasa V SP; Anna Oniegu a, Aleksandra Klepanda, Paulina Pilas, Aleksandra Cepak klasa IV SP. Du2ym wyró2nieniem dla uczniów osi&gaj&cych najwy2sz& -redni& w klasie jest nagroda ufundowana przez Wójta Gminy Opatówek. W tym roku by y to
kalkulatory i s uchawki, za które sk adamy serdeczne
podzi kowania. Na pochwa zas u2yli równie2 uczniowie klas m odszych: Kacper D bowy, Jan Gibus, Krystian Janiak, Maria Jopek, Anna Karwacka, Kacper
Mróz, Karolina Perskawiec, Dominika Rybicka, Gabriela
St pie5, Anna Wywijas - klasa III SP; Alicja K odzi5ska,
Cezary Dolny, Gabriela Po o-ka, Maja Witkowska, Patryk Pietrykowski, Stanis aw Klepanda, Bartosz Janik,
Maja Grzeluszka, Nadia Pietrykowska, Miko aj Borwik,
Adam Maciejewski, Bartosz Korzeniewski, Antoni Ma-
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tuszczak - klasa II SP; Jakub Jach, Nikola Leszczy5ska,
Lidia Dolny, Justyna Ciesielska, Marta Machelak, Maria
Jakóbczak, Bartosz Kasperaszek, Izabela Wolf, Tomasz
Janik, Jolanta Rybicka, Nadia Kubczyk - klasa I SP. Wójt
Gminy pami ta tak2e o najm odszych. Wszystkie dzieci
obj te rocznym obowi&zkowym przygotowaniem przedszkolnym obdarowane zosta y barwnymi puzzlami. Dyrektor szko y z o2y a podzi kowania Wójtowi Gminy
Opatówek Sebastianowi Ward ckiemu za ufundowanie
nagród, Sekretarzowi Gminy Krzysztofowi Dziedzicowi i
radnym gminy Markowi Szlenkierowi i Damianowi Jakóbczakowi za u-wietnienie swoj& obecno-ci& uroczysto-ci zako5czenia roku szkolnego, Arlecie Reksie za jej
wk ad pracy na rzecz szko y, zaanga2owanie, wysi ek i
bezinteresowno- w czasie sze-cioletniego pe nienia
funkcji przewodnicz&cej rady rodziców, wszystkim sponsorom i przyjacio om szko y za ró2norodn& pomoc oraz
2yczy a wszystkim dni pe nych relaksu, s o5ca, niezapomnianych wra2e5, a przede wszystkim bezpiecznych
wakacji.

atrakcyjnej formie, ale tak2e wyraAne zach cenie ich do
czytania ksi&2ek. Nasze przedszkolaki by y pod ogromnym wra2eniem prezentacji przygotowanych przez gimnazjalistów i miejmy nadziej , 2e najm odsi ju2 nied ugo
si gn& po pierwsz& ksi&2k .
Dzie6 Mamy
Owi to Mam to wspania a okazja by podzi kowa swoim mamom za opiek , mi o- i trud wychowania. Dzieci z naszego przedszkola, pod kierunkiem wychowawczy5, przygotowa y ciekawe wyst py artystyczne na t okazj .

**********
PRZEDSZKOLE W OPATÓWKU
Wycieczki przedszkolaków
Na prze omie maja i czerwca dzieci z ka2dej
grupy wiekowej, wspólnie ze swoimi rodzicami i wychowawczyniami, uczestniczy y we wspania ych wycieczkach.

Opraw& muzyczn& uroczysto-ci zaj& si pan
Marek, który prowadzi zaj cia rytmiki w przedszkolu, a
s odki pocz stunek przygotowali pracownicy przedszkola wspólnie z zaanga2owanymi w uroczysto- rodzicami.
Dzie6 Dziecka
Dzie5 Dziecka to ulubione -wi to przedszkolaków. Zgodnie z tradycj&, ten uroczysty dzie5 odbywa si
w atmosferze rado-ci i zabawy. Przedszkolaki bawi y si
weso o przy muzyce znanych i lubianych wykonawców.

Grupa I i II do stadniny koni w Wolicy, grupa III i
IV do Westernland-u - india5skiej wioski k. Chocza, a
grupa V do ZOO we Wroc awiu. Wyjazdy dostarczy y
dzieciom i ich rodzicom oraz opiekunom wielu niezapomnianych wra2e5.
Przedszkolaki w gimnazjum
Uczniowie Gimnazjum w Opatówku, pod opiek&
wychowawców i swoich polonistów, przygotowali przeró2ne prezentacje, scenografie, plakaty, scenki i stroje
na temat wcze-niej wylosowanych utworów literackich z
kanonu lektur gimnazjalnych. Sale lekcyjne zamieni y si
mi dzy innymi w zamki, lasy, brzeg morza, kaplic
cmentarn&, przestrze5 kosmiczn& i wype ni y si rycerzami, staro2ytnymi Rzymianami, wró2kami, mieszka5cami ró2nych planet, miast, pa5stw.
Celem tego przedsi wzi cia by o przybli2enie
uczniom utworów literackich oraz ich bohaterów w
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Ka2de dziecko otrzyma o wspania y upominek
ufundowany przez rad rodziców. W uroczysto- zaanga2owali si tak2e rodzice przedszkolaków obdarowuj&c
grupy dodatkowymi prezentami.
Konkursy plastyczne
Dzieci z przedszkola bardzo ch tnie bior& udzia
w konkursach plastycznych i osi&gaj& w nich spore sukcesy. W konkursie plastycznym ph. "Cztery pory roku"
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organizowanym przez MDK w Kaliszu wyró2nienia zdobyli Tymon Tomaszewski, Maja Kuczy5ska i Nikola Rutkowska, natomiast Paulina KaAmierczak zdoby a jedn& z
g ównych nagród.
Muzeum w Toruniu zorganizowa o Mi dzynarodowy Konkurs Plastyczny, którego etap regionalny przygotowany zosta przez Muzeum Historii Przemys u w
Opatówku. W konkursie tym bra y równie2 udzia dzieci z
naszego przedszkola, zdobywaj&c wysokie miejsca:
Oliwia Kuci5ska - II miejsce, Kacper Strzy2 - III miejsce
oraz Tymon Tomaszewski - wyró2nienie. Laureatom
serdecznie gratulujemy!
**********
SZKO+A PODSTAWOWA W OPATÓWKU
Konkurs recytatorski
18 maja 2016 r. w naszej szkole odby si XI
Gminny Konkurs Recytatorski dla uczniów klas I-III pod
has em "Kochajmy poezj ". Honorowy patronat nad tym
konkursem obj& Wójt Gminy Opatówek Sebastian Ward cki. W konkursie wzi li udzia uczniowie ze szkó podstawowych z Opatówka, T okini Wielkiej, Rajska,
Che mc i Sierzchowa. Konkurs rozpocz& uroczy-cie dyrektor szko y Mateusz Przyjazny, 2ycz&c wszystkim
dzieciom nie tylko zwyci stwa, ale przede wszystkim miej zabawy i wspania ych wra2e5. Komisja konkursowa,
w sk ad której wchodzi y metodyk edukacji wczesnoszkolnej Ma gorzata Kraszkiewicz, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Ma gorzata Matysiak oraz wicedyrektor
naszej szko y Izabela Dubanowicz mia a bardzo trudne
zadanie. Po d ugich obradach wy oniono jednak zwyci zców. Wyniki przedstawiaj& si nast puj&co:

klasy I:
I miejsce: Klaudiusz KaAmierski (SP Opatówek)
II miejsce: Maja Nycek (SP Opatówek)
III miejsce: Lidia Dolny (SP T okinia Wielka)
klasy II:
I miejsce: Cezary Dolny (SP T okinia Wielka)
II miejsce: Julia Witczak (SP Opatówek)
III miejsce: Edyta Zawadzka (SP Sierzchów)
klasy III:
I miejsce: Zuzanna Rybarczyk (SP Rajsko)
II miejsce: Natalia Góra (SP Opatówek)
III miejsce: Maciej Szczepanik (SP Che mce)
Organizatorki konkursu: Aneta Cyl i Agnieszka
KaAmierczak bardzo dzi kuj& Wójtowi Gminy Sebastia-
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nowi Ward ckiemu za ufundowanie wspania ych nagród
oraz p. Urszuli Chojnackiej za zasponsorowanie s odkiego upominku.
Dzie6 Sportu
Szkolny Dzie5 Sportu, a zarazem Dzie5 Patrona
Szko y Podstawowej im. Janusza Kusoci5skiego w Opatówku, odby si w -rod 11 maja br. Jak co roku obchody rozpocz y si uroczystym apelem w holu g ównym
naszej szko y oraz z o2eniem kwiatów przy pami&tkowej
tablicy naszego patrona - Janusza Kusoci5skiego. Druga - sportowa cz - imprezy mia a miejsce na boisku
szkolnym, gdzie jak co roku tradycyjnie ca a szkolna
spo eczno- za-piewa a Hymn Polski. W tym czasie poczet flagowy w sk adzie: Julia Kr&2y5ska, Angelika
Dziedzic oraz Hubert Grzesiak przemaszerowa pod
maszt na p ycie boiska, by uroczy-cie wci&gn& flag
Szkolnego Zwi&zku Sportowego. Kolejnym podnios ym
elementem by moment odpalenia znicza Olimpijskiego,
którego dokona -wietnie zapowiadaj&cy si m ody sportowy talent - Adrian Olejnik z klasy VIb.

Pierwszy raz w tym roku zmagania sportowe
poprzedza test wiedzy o patronie szko y oraz o tematyce sportowej, a zamiast 3 dyscyplin reprezentacje klas
mia y do pokonania 10 sportowych konkurencji, które
przygotowa a p. Joanna Kupczyk. Wyniki z testu wiedzy
o sporcie równie2 liczy y si w punktacji ogólnej do tytu u
najbardziej usportowionej klasy. Zmagania sportowe
oraz oficjaln& cz - sportow& otworzy dyrektor szko y
Mateusz Przyjazny. W tym roku podczas dnia sportu
ka2da z klas mia a do zrealizowania 10 zada5 sportowych, w cz -ci drugiej jak zawsze ciesz&ce si wielkim
zainteresowaniem sztafetowe biegi w poszczególnych
pionach klas. Klasy I-III 8x100m, klasy IV-VI 8x200m.
W sk adzie sztafet by y 4 dziewczynki i 4 ch opców.
Zwie5czeniem sportowej rywalizacji by bardzo lubiany
przez uczniów otwarty bieg prze ajowy "Bieg ku s o5cu".
Emocji nie zabrak o równie2 w tegorocznym dniu spotu.
Oficjalne wyniki tegorocznego dnia sportu w kategorii
"Najbardziej usportowionej klasy":
klasy IV: I miejsce - VIa, II miejsce - VIb, III miejsce - VIc
klasy V: I miejsce - Vc, II miejsce - Va, III miejsce Vb
klasy IV: I miejsce - IVc, II miejsce - IVb, III miejsce IVa, IV miejsce - IVd
Biegi sztafetowe:
klasy I: I miejsce - Ia, II miejsce - Ic, III miejsce - Ib, IV
miejsce - Id
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klasy II: I miejsce - IIb, II miejsce - IIc, III miejsce - SP
Sierzchów
klasy III: I miejsce - IIIa, II miejsce - IIIb
klasy IV: I miejsce - IVb, II miejsce - IVd, III miejsce IVa, IV miejsce - IVc
klasy V: I miejsce - Vc, II miejsce - Vb, III miejsce - Va
klasy VI: I miejsce - VIb, II miejsce - VIa, III miejsce - VIc
Bieg "ku s o5cu" w kategorii dziewcz&t wygra a utalentowana lekkoatletka Izabella Mazurowska z klasy Va.
W-ród ch opców pierwsze miejsce zdoby Adrian Olejnik
z klasy VIb. O prowadzenie uroczysto-ci zadbali: p. Dorota Skinder i p. Zbigniew Muzalewski, natomiast opraw muzyczn& i nag o-nienie zapewni p. Artur Szkudlarek. Sk adamy serdeczne podzi kowania wszystkim nauczycielom bior&cym udzia w organizacji Szkolnego
Dnia Sportu.
Spotkanie autorskie z +ukaszem Wierzbickim
23 maja 2016 r. w naszej szkole odby o si spotkanie autorskie z Sukaszem Wierzbickim, autorem ksi&2ek dla dzieci, mi o-nikiem dalekich podró2y. Pisarza w
murach naszej szko y powita dyrektor Mateusz Przyjazny. W spotkaniu uczestniczy a równie2 p. Ma gorzata
Matysiak - dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im.
Braci Gillerów w Opatówku, która by a pomys odawczyni& i inicjatork& spotkania pisarza z uczniami klas szóstych. Sukasz Wierzbicki pierwsz& swoj& ksi&2k napisa
w wieku sze-ciu lat.
Autor ciekawie opowiada o swojej twórczo-ci literackiej, o tym jak zainspirowany opowie-ciami swojego
dziadka opracowa przedwojenny reporta2 Kazimierza
Nowaka z wyprawy do Afryki, które zosta y opublikowane w ksi&2ce pt. "Rowerem pieszo przez Czarny L&d".
Na podstawie tych materia ów powsta y opowiadania dla
dzieci pt. "Afryka Kazika". Autor opowiada uczniom o
niedAwiedziu Wojtku - czworono2nym przyjacielu 2o nierzy z Armii Andersa, który przeby z nimi ca y szlak bojowy przez Iran, Irak, Palestyn , Egipt a2 do W och.
Opowie- o niedAwiedziu Wojtku zosta a opisana w
ksi&2ce pt. "Dziadek i NiedAwiadek".

rza ksi&2ki autorstwa Sukasza Wierzbickiego. Koszty
spotkania z pisarzem pokry a rada rodziców za co serdecznie dzi kujemy!
Wielb) d dla misji w Laare
Z przyjemno-ci& informujemy, 2e uda o nam si
uzbiera 5 tys. z na zakup wielb &da dla misji w Laare.
Uroczystego przekazania tego cennego zwierz cia dokonali-my w dniu 1 marca br. podczas spotkania z prezesem Fundacji Ksi dza Orione "Czy5my Dobro" ks.
Januszem Nowakiem i wolontariuszk& p. El2biet& Garncarek. Do ostatniej chwili trwa a zbiórka pieni dzy i rywalizacja mi dzy klasami o przywilej nadania imienia
wielb &dowi. W czo ówce znalaz y si klasy: IIa - 572 z ,
IIb - 419 z oraz Ic - 308 z . Imi dla wielb &da wybrali
zwyci zcy tej zbiórki, czyli klasa IIa z p. Agnieszk& KaAmierczak na czele. Wielb &d otrzyma imi FIFI.

Nast pnie ca y zebrany bilon zosta posegregowany przez samorz&d uczniowski i wymieniony w banku
na banknoty. Pieni&dze zosta y wp acone na konto fundacji. Niedawno otrzymali-my informacj , 2e nasz wielb &d zmaterializowa si w Misji Sióstr Orionistek w wiosce Laare w Kenii. S u2y ju2 jako -rodek transportu do
szkó na rozleg ej sawannie. Jeste-my szcz -liwi, 2e kolejne zwierz od dzieci z naszej szko y zamieszka o w
misji w Laare. Dzi kujemy dzieciom i rodzicom za okazane serce!
**********
GIMNAZJUM W OPATÓWKU

Nasi uczniowie wcielili si w postacie Haliny i
Stach szalonych podró2ników, którzy postanowili wyruszy motocyklem do Chin. Historia ta zosta a przedstawiona w powie-ci przygodowej "Machin& przez Chiny".
Uczniowie z zaciekawieniem s uchali opowiada5 pisarza
i z zaanga2owaniem uczestniczyli w odgrywanych scenkach. Na zako5czenie ka2dy móg otrzyma autograf,
ch tni mieli mo2liwo- zakupienia wybranego egzempla-
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Cwi.to Szko)y
W pi&tkowe przedpo udnie, 13 maja br., w Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku spoeczno- szkolna obchodzi a Owi to Szko y. W tym roku
dzie5 ten up yn& pod has em "W -wiecie bohaterów literackich". Uczniowie z poszczególnych klas, pod opiek&
wychowawców i swoich polonistów, przygotowali przeró2ne prezentacje, scenografie, plakaty, scenki i stroje
na temat wcze-niej wylosowanych utworów literackich z
kanonu lektur gimnazjalnych. Ka2dy zespó wzorowo
wywi&za si z zadania, zaskakuj&c niejednokrotnie pomys owo-ci& i oryginalno-ci&. Sale lekcyjne zamieni y
si mi dzy innymi w zamki, lasy, brzeg morza, kaplic
cmentarn&, przestrze5 kosmiczn& i wype ni y si rycerzami, staro2ytnymi Rzymianami, wró2kami, mieszka5cami ró2nych planet, miast, pa5stw. Celem tego przed-
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si wzi cia by o przybli2enie uczniom utworów literackich
oraz ich bohaterów w atrakcyjnej formie, ale tak2e wyraAne zach cenie ich do czytania ksi&2ek.

G ówn& atrakcj& tego dnia by o przedstawienie
pt. "W -wiecie bohaterów literackich", przygotowane
przez nauczycielki j zyka polskiego i nauczycielk muzyki, a brawurowo zagrane przez uczniów gimnazjum.
Na scenie pojawi o si wiele postaci ze -wiata literatury,
które dost&pi y zaszczytu udzia u w obiedzie czwartkowym wyprawionym przez samego króla Stanis awa Augusta. Nad uroczysto-ci& czuwali osobi-cie patroni
szko y: Agaton i Stefan Gillerowie, którzy zza chmur
przygl&dali si wyst pom, komentuj&c je raz po raz.
M odzi arty-ci zebrali gromkie brawa, a w kierunku organizatorów tej uroczysto-ci pop yn o wiele s ów uznania.
Gimnazjali-ci i nauczyciele w o2yli du2o pracy w przygotowanie si do Owi ta Szko y. Efekt by naprawd imponuj&cy, o czym mogli przekona si zaproszeni go-cie,
ale tak2e uczniowie i nauczyciele s&siedniej szko y podstawowej oraz dzieci z najstarszych grup przedszkolnych z wychowawcami. W szkole by o gwarno, rado-nie
i kolorowo, co zapewne pozwoli ten dzie5 na d ugo zachowa w pami ci. Tegoroczne obchody Owi ta Szko y
z pewno-ci& nale2y zaliczy do wyj&tkowo udanych.
Konkurs ortograficzny
8 kwietnia br., w Zespole Szkó im. St. Miko ajczyka w Opatówku, po raz trzeci odby si konkurs ortograficzny o zasi gu powiatowym "O pióro Starosty Kaliskiego", zorganizowany pod patronatem Starosty Kaliskiego. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowa5
kultur& j zyka polskiego, kszta towanie nawyków prawid owego stosowania zasad ortografii i interpunkcji, nabywanie przez uczniów umiej tno-ci -wiadomego korzystania ze s owników ortograficznych. Nasz& szko
reprezentowa y: Agata Ma oburska z kl. IIb oraz Katarzyna Szafirowicz z kl. Ia. Jak twierdz& uczestniczki,
tekst dyktanda móg sprawi wiele k opotów, jednak do
najtrudniejszych, na szcz -cie, nie nale2a .
W-ród 25 gimnazjalistów z powiatu bezkonkurencyjna okaza a si nasza Kasia - zaj a pierwsze miejsce, a w nagrod z r&k wicestarosty otrzyma a pi kne
wieczne pióro z wygrawerowan& dedykacj&. Dobrze poradzi a sobie równie2 Agata, plasuj&c si w pierwszej
dziesi&tce. Na podkre-lenie zas uguje fakt, 2e w konkursie brali udzia g ównie uczniowie klas trzecich, tym
wi kszy wi c jest sukces Kasi. Gratulujemy wszystkim
uczestnikom odwagi w podejmowaniu trudnych wyzwa5,
a Kasi - zwyci stwa.
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Festiwal nauki
S owa "festiwal nauki" kojarz& si gimnazjalistom z Opatówka z podsumowaniem ca orocznej pracy.
Oznaczaj& d ugotrwa e, mozolne przygotowania, ale te2
satysfakcj i rado- ze wspólnego wysi ku uczniów i nauczycieli. W tym roku festiwal przyj& zupe nie now& form . Do udzia u w warsztatach, pokazach i wystawach
zaproszeni zostali uczniowie szóstych klas szkó podstawowych wraz z opiekunami. Inspiracj& imprezy sta
si festiwal nauki organizowany corocznie przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Festiwalowi,
którego organizacj& i przygotowaniem zaj y si panie
A. Kowalczyk i M. Sorbian przy-wieca o has o: "Poznawanie przez do-wiadczanie". Na zaproszenie odpowiedzia y cztery szko y: SP w Opatówku oraz SP nr 6, 15 i
22 z Kalisza. W sumie Gimnazjum w Opatówku mia o
przyjemno- go-ci ponad 130 szóstoklasistów.
Nauczyciele przygotowali szerok& ofert atrakcyjnych dla uczniów szkó podstawowych zaj . Ka2da z
zaproszonych szkó uczestniczy a w indywidualnie dobranym cyklu czterech lekcji. W przerwach mo2na by o
zwiedzi wystawy projektów uczniowskich, przejrze
kroniki szkolne, zapozna si z wynikami egzaminu
gimnazjalnego szko y, obejrze budynek gimnazjum
oraz wzi& udzia w -wietnej zabawie przy muzyce jak&
jest taniec integracyjny - Belgijka. Opiek nad grupami
sprawowali gimnazjali-ci. W pracowni biologicznej
p. D. Janiszewska-Marciniak pomaga a zg bi tajniki
budowy prawdziwego serca, a pod mikroskopem wraz z
p. B. Tomczak uczniowie przygl&dali si zadziwiaj&cym
organizmom 2yj&cym w kropli wody.

M odzie2 stan a w szranki z j zykiem nie tylko
polskim (zabaw po &czon& z nauk& przygotowa a
p. A. Kobierska), ale te2 angielskim (przygotowanie p. E. Kowalska). Szczególn& popularno-ci& cieszy si
stworzony przez p. A. Marsza -Olejnik Roomescape.
Podczas zabawy uczniowie musieli znaleA , a nast pnie
rozszyfrowa ukryte wskazówki jak wydosta si z klasy,
oczywi-cie zapisane w j zyku angielskim. Wiele entuzjazmu wzbudzi o te2 budowanie wraz z psychologiem
szkolnym p. A. Nowi5sk& Jajochronu. W pracowniach fizycznej i chemicznej gimnazjali-ci pod opiek& pa5
M. Sorbian i A. Marciniak-Maciaszek zaprezentowali
szereg prawdziwie magicznych pokazów i do-wiadcze5.
Na komputerze z pomoc& programu Balti czarowa a te2
p. E. Wojciechowska zapoznaj&c szóstoklasistów z podstawami programowania. Pani E. Ko omecka podczas
swoich twórczych warsztatów prowadzi a m odzie2 "Do
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Boga przez sztuk " pokazuj&c jak mo2na stworzy zak adki do ksi&2ek i ikony metod& decoupage. Nauczycielka geografii p. A. Kowalczyk zabra a m odzie2 na
wypraw do fascynuj&cego -wiata Czarnego L&du. Podczas tej lekcji uczniowie mieli okazj pozna posta polskiego podró2nika Kazimierza Nowaka, który jako jedyny cz owiek samotnie na rowerze przejecha kontynent
Afryki pokonuj&c dystans 40 tysi cy kilometrów.
Zaproponowana przez organizatorki nowa forma
festiwalu spotka a si z du2ym entuzjazmem i przychylnymi recenzjami, zarówno ze strony zaproszonych
uczniów jak i nauczycieli szkó podstawowych. Nic dziwnego, 2e Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów planuje powtórzy imprez w podobnej formie za rok.
Konkurs historyczny
25 kwietnia w Gimnazjum w Brzezinach odby o
si spotkanie po-wi cone 1050 rocznicy chrztu Polski.
Oprócz gospodarzy wzi li w nim udzia uczniowie zaprzyjaAnionych gimnazjów z Godziesz Wielkich, Woli
Droszewskiej i Opatówka oraz 4 szkó podstawowych z
gminy Brzeziny. Nasz& szko reprezentowali cz onkowie Szkolnego Klubu Europejskiego "Opatus": Ola Zimna (kl. IIIa), Wiktoria Zieli5ska (kl. IIIa), Karolina Janiak
(kl. IIId), Patrycja Raczkowska (kl. IId), Wojtek Dziedzic
(kl. Ia) i Jakub Wo2niak (kl. Ia).

Spotkanie mia o charakter konkursu. Uczestnicy
musieli wykaza si wiedz& dotycz&c& pocz&tków pa5stwa polskiego i w adania pierwszych Piastów oraz
przedstawi skutki przyj cia chrztu przez Mieszka I. Zespó "Opatusa", przygotowany przez p. Bo2en Banasiak, zaprezentowa si doskonale. Uczniowie w nagrod otrzymali zestaw czterech ksi&2ek, które wzbogaci y
zbiory biblioteki szkolnej i gabinetu historycznego.
Oprócz rywalizacji niezwykle wa2na by a integracja
wszystkich uczestników przebiegaj&ca przy s odkim pocz stunku i wspólnym -piewie.
Spotkanie autorskie z +ukaszem Wierzbickim
23 maja nasze gimnazjum odwiedzi pasjonat
podró2y, redaktor i autor ksi&2ek dla dzieci, p. Sukasz
Wierzbicki. Uczniom klas pierwszych w niezwykle ciekawy sposób zaprezentowa swoje trzy publikacje: "Rowerem i pieszo przez czarny l&d", "Afryka Kazika" oraz
"Dziadek i niedAwiadek". W pierwszej z nich autor, zainspirowany opowie-ciami swojego dziadka, zebra , opracowa i wst pem opatrzy listy Kazimierza Nowaka, który
jako pierwszy cz owiek na -wiecie przeby samotnie kon-
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tynent afryka5ski z pó nocy na po udnie i z powrotem 40 tys. kilometrów pieszo, rowerem, konno oraz czó nem. Odpowiednikiem tej opowie-ci dla m odszych czytelników jest ksi&2ka pt. "Afryka Kazika".

Pan Sukasz z niezwyk & pasj& i zaanga2owaniem opowiada równie2 o losach niedAwiedzia Wojtka z
Armii Andersa, wplataj&c odg osy zwierz&t oraz fragmenty filmów z okresu II wojny -wiatowej w przygotowan& przez siebie prezentacj multimedialn&. Nasz gopodczas spotkania przekonywa m odzie2, 2e warto podró2owa (niekoniecznie do dalekiej Afryki) i interesowa si -wiatem. Dzi kujemy p. Ma gorzacie Matysiak dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów
w Opatówku za pomoc w organizacji spotkania.
Cwi.ta Konstytucji Majowej i Dnia Stra0aka
Uczniowie naszej szko y w &czyli si w uroczysto-ci -rodowiskowe zwi&zane z 225 rocznic& uchwalenia Konstytucji Majowej, po &czone ze -wi tem stra2aków. 3 maja br. o godz. 10:00 wzi li udzia w uroczystej
mszy -w. koncelebrowanej w intencjach: Ojczyzny i druhów stra2aków. Potem wspólnie z w adzami gminy i
przedstawicielami naszej spo eczno-ci lokalnej przemaszerowali na Plac Wolno-ci, gdzie pod pomnikiem z o2ono kwiaty.
W-ród gimnazjalistów s& te2 cz onkowie Ochotniczych Stra2y Po2arnych i w czasie uroczysto-ci pi knie prezentowali si w mundurach tej organizacji.
Uczniowie stali w pocztach nie tylko przy sztandarze
szkolnym, ale te2 sztandarach stra2ackich. U-wietniali
uroczysto- wyst puj&c tak2e w stra2ackiej orkiestrze.
**********
ZESPÓ+ SZKÓ+ W CHE+MCACH
Festyn dla dzieci
12 czerwca 2016 r. na terenie boisk przy Zespole Szkó im. Jana Paw a II w Che mcach odby si festyn
dla dzieci zorganizowany przez rodziców uczniów. Festyn rozpocz& si od prezentacji talentów muzycznych
uczniów naszej szko y. Gimnazjalistki zaprezentowa y
pokaz niesienia pierwszej pomocy przedmedycznej.
W-ród wielu atrakcji nie zabrak o animacji dla najm odszych, wyst pów artystycznych, przeja2d2ki kucykiem,
pokazu stra2y po2arnej i koncertu orkiestry oraz smakowitych pocz stunków. Festyn zako5czy y gry i zabawy
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sportowe oraz mecze pi karskie i siatkarskie pomi dzy
rodzicami i uczniami szko y.

Za pomoc przy organizacji festynu dzi kujemy
przede wszystkim radzie rodziców i wszystkim zaanga2owanym rodzicom, Ko u Gospody5 Wiejskich w Che mcach, Ochotniczej Stra2y Po2arnej w Che mcach, Gminnemu O-rodkowi Kultury w Opatówku, Wójtowi Gminy
Opatówek, pa5stwu: Brodziakom, Delebisom, Krygierom, Bzdyrkom, a tak2e uczniom i pracownikom szko y
oraz wszystkim sponsorom i ludziom dobrej woli, którzy
wparli t& wspania & imprez .
Dzie6 patrona szko)y
"Jeste-cie tyle warci, ile warte jest wasze serce..." - pod takim has em zorganizowano w dniu 18 maja
dzie5 patrona szko y - Jana Paw a II. Uroczysto- rozpocz a msza -w. w ko-ciele p.w. Narodzenia NMP w
Che mcach odprawiona przez ks. kanonika Jerzego Salamona. Nast pnie delegacje uczniów, nauczycieli oraz
go-ci z o2y y kwiaty i odda y ho d Janowi Paw owi II pod
tablic& pami&tkow&. PóAniej wszyscy uczestnicy udali
si do hali sportowej.

Uroczyst& akademi , zaprezentowan& na wysokim poziomie artystycznym, przedstawili uczniowie gimnazjum pod opiek& p. Ma gorzaty Zaj&c. Na uroczysto-ci
obecni byli: Wicemarsza ek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, Przewodnicz&cy Rady Powiatu Kaliskiego Mieczys aw Suczak, Sekretarz Gminy
Opatówek Krzysztof Dziedzic, radny gminy Jaros aw
Budka, prezes OSP w Che mcach Henryk Sazarek, dyrektor WORD w Kaliszu Stanis aw Piotrowski oraz wieloletni przyjaciel szko y Wicekanclerz Kapitu y Orderu
U-miechu Halina Sroczy5ska.
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Po uroczystym apelu wszyscy obecni mogli
skosztowa przepysznych kremówek przygotowanych
przez uczniów z poszczególnych oddzia ów naszej szkoy. Serdecznie dzi kujemy wszystkim uczniom, nauczycielom, pracownikom szko y i rodzicom z przewodnicz&c& rady rodziców p. Anet& Tu acz za pomoc w organizacji uroczysto-ci.
Sukcesy w EkoKonkursie
22 kwietnia 2016 r. uczestniczyli-my w uroczystych obchodach Dnia Ziemi w O-rodku Kultury Le-nej w
Go uchowie. Wspólne -wi towanie rozpocz o si w
obiekcie muzealnym "Powozownia", gdzie gospodarze
wydarzenia i zaproszeni go-cie skierowali do dzieci i
m odzie2y s owa uznania dla ich aktywno-ci oraz kilka
cennych ekologicznych wskazówek. Na dziedzi5cu
Zamku w Go uchowie podsumowano projekty ekologiczne i konkursy.

Uczennicom naszej szko y wr czono dyplomy i
nagrody w VII edycji EkoKonkursu: Dominice Wojtkowiak za zaj cie I miejsca w konkursie fotograficznym pt.
"Aktywno- ruchowa w naturalnym -rodowisku", Zuzannie Sypaczewskiej za zaj cie II miejsca w tym konkursie,
Wiktorii Michalskiej wyró2nienie za udzia w konkursie
wiedzy ekologicznej "Ekosport - sposób na zdrowie".
Og oszono równie2 wyniki rajdu "Pod drzewami", który w
godzinach przedpo udniowych przebiega w parkuarboretum. I miejsce w tym rajdzie zdoby a dru2yna V
klasy z naszej szko y: Joanna Ko o, Weronika Rosi5ska i
Agnieszka Przepiórka. Gratulujemy.
Zjazd Rodziny Szkó) im. Jana Paw)a II
19 maja 2016 r. delegacja naszej szko y wraz z
pocztem sztandarowym uczestniczy a w XIV ZjeAdzie
Rodziny Szkó im. Jana Paw a II Diecezji Kaliskiej. Tegoroczne spotkanie szkó papieskich odby o si w Mikorzynie, a przy-wieca y mu s owa Ojca Owi tego:
"Strze2cie tych warto-ci i tego dziedzictwa, które stanowi& o waszej to2samo-ci". Wszystkie zaproszone delegacje wzi y udzia we mszy -wi tej pod przewodnictwem Biskupa Diecezji Kaliskiej Edwarda Janiaka. Po
zako5czeniu eucharystii uczestnicy, przy dAwi kach
werbli, udali si przed pomnik Papie2a Polaka, gdzie
przedstawiciele Zespo u Szkó w Mikorzynie z o2yli wi&zanki kwiatów i w pi knych s owach wyrazili wdzi czno- za pontyfikat i niezwyk e -wiadectwo 2ycia Ojca
Owi tego.
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Dalszy ci&g uroczysto-ci mia miejsce w budynku szko y, gdzie uczestnicy zjazdu obejrzeli program artystyczny nawi&zuj&cy do dziejów narodu i ko-cio a w
Polsce w kontek-cie obchodów 1050. rocznicy chrztu
naszej Ojczyzny. Zebrani mieli te2 okazj odwiedzi
mobilne muzeum Jana Paw a II oraz obejrze tablice
dokumentuj&ce dzia ania szkó papieskich Diecezji Kaliskiej, wykonane w oparciu o prezentacje multimedialne
nades ane przez poszczególne placówki. Na zako5czenie zjazdu ka2da szko a zosta a obdarowana tak& pami&tkow& tablic&.
Festiwal piosenki obcoj.zycznej
19 maja 2016 r. w siedzibie Centrum Kultury i
Sztuki w Kaliszu odby si fina III Festiwalu Piosenki
Obcoj zycznej dla szkó Powiatu Kaliskiego. Nasz&
szko reprezentowa y: Natalia Bora i Monika KaAmierczak, które w kwietniu wzi y udzia w przes uchaniach
do Festiwalu w Szkole Muzycznej Music Store. Pokonuj&c ponad 30 uczestników, Natalia dosta a si do fina owej 15.
Podczas gali fina owej za-piewa a piosenk "Killing Me Softly" i zdoby a I miejsce w swojej kategorii
wiekowej 11-14 lat. Brawa nale2& si równie2 Patrycji
Krasnowskiej i Marii Krygier, które doskonale poprowadzi y gal fina ow&. Serdecznie gratulujemy!
Konkurs Wiedzy o Samorz dzie Terytorialnym
Blisko 40 uczniów reprezentuj&cych 11 szkó z
Kalisza i powiatu kaliskiego rywalizowa o w XXIII Konkursie Wiedzy o Samorz&dzie Terytorialnym. Samorz&dowe zmagania odby y si 16 maja w go-cinnych murach II LO w Kaliszu. A te dotyczy y zarówno historii samorz&du w Polsce, jak i integracji europejskiej.
W rywalizacji uczniów szkó z powiatu II miejsce
zaj& ucze5 klasy IIIa gimnazjum - Jakub Grabi5ski
(opiekun konkursu p. Krzysztof Drobnik). Jakub z pozosta ymi reprezentantami miasta i powiatu, którzy zostali
wy onieni w powiatowym etapie konkursu, b dzie reprezentowa powiat kaliski w finale wojewódzkim.
Warsztaty edukacyjne
16 maja 2016 r. p. Violetta Wikaryjczyk i p. Iwona Porada zorganizowa y warsztaty edukacyjne dla
uczniów klas m odszych naszej szko y. Do dzieci z klas
Ib, IIa, IIb, III oraz dzieci z oddzia u przedszkolnego grupy starszaków zawita Pomys owy Dobromir. Pod kierunkiem Dobromira dzieci wykona y -wiec 2elow&, która by a upominkiem dla rodziców podczas Dnia Mamy i
Dnia Taty.
Zaj cia by y bardzo interesuj&ce, pe ne niespodzianek i ogromnej satysfakcji z ko5cowego efektu, czyli
wspania ej, kolorowej i pachn&cej -wiecy. Dzieci by y
bardzo zadowolone z zaj i z niecierpliwo-ci& oczekuj&
kolejnej wizyty Pomys owego Dobromira, który na pewno odwiedzi nasz& szko ju2 w grudniu.
Regionalne spotkania ekologiczne
W Zespole Szkó w Cekowie-Kolonii odby o si
wr czenie dyplomów i nagród dla laureatów konkursów
og oszonych w ramach XII Kaliskiej Przygody z Odpadami, które ufundowa Zwi&zek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina". Nagrody wr czyli Przewodnicz&cy Zarz&du ZKG "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
oraz Dyrektor O-rodka Doskonalenia Nauczycieli w Ka-
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liszu. Wyró2nienie w konkursie "Kreatywny Recykling drugie 2ycie odpadów" otrzyma a uczennica klasy IV Iga
Owczarek, której serdecznie gratulujemy. Celem konkursu by o u-wiadomienie istotnego problemu segregacji
i zapobiegania powstawaniu odpadów, a jednocze-nie
mobilizacja uczniów do twórczego my-lenia oraz kszta towania w a-ciwej postawy i -wiadomo-ci ekologicznej.
Festiwal filmów obcoj.zycznych
9 czerwca 2016 r., w sali kinowej Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu odby a si gala X Miejskiego Festiwalu Filmów Obcoj zycznych. Festiwal to konkurs, który
pozwala uczniom pochwali si umiej tno-ciami j zykowymi, daje mo2liwo- kreatywnego dzia ania w grupie
i realizacji pomys ów wyra2aj&cych ich zainteresowania.
W tym roku do konkursu przyst&pi o 19 filmów stworzonych przez uczniów szkó z Kalisza i okolic, a tak2e z
Pleszewa. Zadaniem konkursowym by o przygotowanie
filmu w j zyku obcym, który przedstawia tre-ci wychowawcze, problemy wspó czesnej m odzie2y czy te2 zagro2enia wspó czesnego -wiata.
Nasz& szko reprezentowa y uczennice klasy III
gimnazjum: Patrycja Krasnowska, Maria Krygier, Natalia
Dreszler, Aleksandra Karolak, Joanna Cofalska oraz
Klaudia Przyby , które pod kierunkiem p. Anny Kornackiej-Paszek przygotowa y film pt.: "The Other Side". Film
pokazywa jak wa2n& rol w 2yciu odgrywa prywatno- i
jak wiele mo2na straci gdy si jej nie chroni. Jury, w
sk ad którego wchodzili m.in. aktorzy kaliskiego teatru,
zakwalifikowa o film "The Other Side" do najlepszej 10 i
podczas gali fina owej przyzna o uczniom Gimnazjum w
Che mcach Srebrn& Kamer .
**********
ZESPÓ+ SZKÓ+ W RAJSKU
Konkurs piosenki ekologicznej
3 czerwca br. w Liskowie odby si IV Powiatowy
Konkurs Piosenki Ekologicznej. Organizatorami imprezy
by o Starostwo Powiatowe w Kaliszu i Zespó Szkó nr 1
w Liskowie.

Konkurs mia na celu prezentacj utalentowanych muzycznie uczniów z powiatu kaliskiego. Swoje
zdolno-ci wokalne zaprezentowa na tym konkursie
Krzysztof Piekarski, ucze5 klasy III SP. Krzysiu pi knie
za-piewa utwór pt. "Pi knie 2y " i wywalczy II miejsce.
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Mistrzostwa Gminy w Biegach Prze)ajowych
12 kwietnia br. w Zespole Szkó w Rajsku odby y
si Mistrzostwa Gminy w Biegach Prze ajowych dla klas
I-III Szkó Podstawowych. Zawody otworzy a dyrektor
Zespo u Szkó w Rajsku Honorata Wolniaczyk. W zawodach udzia wzi o 58 uczniów. Szko Podstawow& w
Opatówku reprezentowa o 38 uczniów, a Szko Podstawow& w Rajsku 20 uczniów. Po zbiórce i rozgrzewce
uczniowie klas pierwszych wystartowali na dystansie
100m, klas drugich na odcinku 200m, natomiast klas
trzecich - 300m. Wyniki w poszczególnych kategoriach
przedstawiaj& si nast puj&co:
klasy I, kategoria dziewcz&t:
I miejsce - Maja Nycek
II miejsce - Lilianna Pietrzak
III miejsce - Zuzanna Kupczyk
IV miejsce - Zofia Borowiak
klasy I, kategoria ch opców:
I miejsce - Antoni Kwa-niewski
II miejsce - Bartosz Juszczak
III miejsce - Wojciech Wojewoda
IV miejsce - Jan Romi5ski
klasy II, kategoria dziewcz&t:
I miejsce - Ma gorzata Suczak
II miejsce - Daria Kliber
III miejsce - Aleksandra Szyma5ska
IV miejsce - Wiktoria Dulas
klasy II, kategoria ch opców:
I miejsce - Gracjan Chojnacki
II miejsce - Marcin Bry a
III miejsce - Bartosz Warszewski
IV miejsce - Sukasz Grudziecki
klasy III, kategoria dziewcz&t:
I miejsce - Aleksandra Grzelaczyk
II miejsce - Natalia Matyja
III miejsce - Aleksandra Stawiraj
IV miejsce - Joanna Ochlik

Konkurs recytatorski
18 maja br. w Szkole Podstawowej w Opatówku
zorganizowany zosta XI Gminny Konkurs Recytatorski
"Kochajmy poezj " dla uczniów klas I-III. Nasz& szko
reprezentowa y uczennice: Lena Zieli5ska z kl. I, Ró2a
Krzywda z kl. II i Zuzanna Rybarczyk z kl. III. Lena i Ró2a zaprezentowa y si bardzo adnie i otrzyma y dyplomy za swój udzia . Zuzia zosta a laureatem, zdoby a
I miejsce i otrzyma a nagrod w postaci maskotki - przytulanki. Wszystkim serdecznie gratulujemy!
Udzia) w projekcie "Opatowianie bez tajemnic"
Fundacja "Inicjatywa dla Opatówka" jest autorem projektu "Opatowianie bez tajemnic" realizowanego
w roku szkolnym 2015/2016. Uczniowie naszych szkó
s& uczestnikami tego projektu. W pierwszym etapie dru2yny musia y przygotowa prezentacj multimedialn& i
not biograficzn& dotycz&c& 2ycia i twórczo-ci postaci
zwi&zanych z Opatówkiem. Uczniowie szko y podstawowej opracowali posta Agatona Gillera, a gimnazjali-ci przygotowali informacje dotycz&ce Doroty Ocigaj o i
Sucji Pinczewskiej - Gliksman. Drugim etapem projektu
by a konferencja uczestników, podczas której uczniowie
wszystkich szkó bior&cych udzia w projekcie przedstawili efekty swojej dotychczasowej pracy. Nie zabrak o
prezentacji multimedialnych, filmów, zdj oraz bogatych
opisów 2ycia zas u2onych Opatowian. Wysi ki uczniów
ocenia a komisja w sk adzie: Ewelina Radziszewska, dyrektor BZ WBK oddzia Kalisz, Marika Kostera, cz onek
zarz&du Fundacji "Inicjatywa dla Opatówka" oraz Arkadiusz Sa5duch, dyrektor Zespo u EkonomicznoAdministracyjnego Szkó Gminy Opatówek. Wyró2nienia
za ten etap otrzyma y: Szko a Podstawowa w T okini
Wielkiej, Gimnazjum w Che mcach i Gimnazjum w Rajsku.

klasy III, kategoria ch opców:
I miejsce - Aleksander Marciniak
II miejsce - Aleksander Kwiatkowski
III miejsce - Jakub Kowalczyk
IV miejsce - Bart omiej Grudziecki
Podczas zawodów panowa a 2yczliwa, sportowa
atmosfera i wspania a rywalizacja. Medale i dyplomy
wr czy a dyrektor szko y Honorata Wolniaczyk. Po wysi ku i zu2ytej energii na zawodników czeka s odki pocz stunek. Nauczycielem odpowiedzialnym za organizacj zawodów by a p. Ewa Cichorek we wspó pracy z
p. Bernadet& Blek i p. Mateuszem Sa5duchem - nauczycielami wychowania fizycznego w Zespole Szkó w Rajsku.
Konkurs literacki
15 kwietnia 2016 roku w bibliotece odby si
konkurs literacki pn. "[ycie i twórczo- Henryka Sienkiewicza". Konkurs skierowany by dla dzieci z klasy III i
IV SP. Dzieci mia y odpowiedzie na 11 pyta5. Komisja
sprawdzi a testy i wy oni a spo-ród 22 uczestników zwyci zców: I miejsce zaj a Zuzanna Wi ckowska z kl. III,
II miejsce - Micha Kasprzak z kl. III, natomiast III miejsce zdoby a Natalia Zgarda z kl. IV. Laureaci otrzymali
nagrody ksi&2kowe a uczestnicy dyplomy.
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Projekt odbywa si dzi ki wsparciu Fundacji BZ
WBK w ramach programu "Tu mieszkam, tu zmieniam"
oraz pod patronatem Wójta Gminy Opatówek. 20 maja
odby si kolejny punkt projektu - gra miejska ulicami
Opatówka. Dru2yny z o2one z co najmniej 5 uczestników
pod opiek& nauczycieli w drowa y do wyznaczonych
punktów kontrolnych, gdzie dostawa y zadania. Po ich
rozwi&zaniu uczestnicy otrzymywali punkty i litery, z których w ko5cowym etapie musieli u o2y has o fina owe.
Punkty kontrolne zosta y wyznaczone w miejscach zwi&zanych z postaciami, które wcze-niej grupy opracowywa y w formie prezentacji. Ca a przygoda zaczyna a si
w GOK-u, kolejny etap to biblioteka w Opatówku, sk&d
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dru2yny przemaszerowa y pod budynek, w którym
mieszkali bracia Gillerowie. Nast pny punkt mie-ci si
w pobli2u dawnej Fabryki Lalek Pinczewskich przy ul.
Sódzkiej, sk&d uczestnicy wracali na ul. Ko-cieln&, by
zatrzyma si pod plebani& i dawn& cukierni&. Szlak
ko5czy si na zabytkowym mo-cie w parku. Zabawa
mia a na celu pokazanie dzieciom zabytków Opatówka,
a jednocze-nie umo2liwi a wspólne sp dzenie czasu.
Konkurs piosenki ludowej
25 maja br. w Godzieszach Wielkich odby si
Mi dzygminny Konkurs Piosenki Ludowej "Z Kolbergiem
po regionie". Nasz& szko reprezentowa zespó z klasy
III SP w sk adzie: Krzysztof Piekarski, Aleksandra Grzelaczyk, Zuzanna Rybarczyk, Zuzanna Wi ckowska, Emilia Buczkowska i Zofia Burdelak.

Nasi uczniowie w pi knych, barwnych strojach
zaprezentowali dwie piosenki ludowe i uk ad taneczny.
Swoim wyst pem wywalczyli wysokie II miejsce.
**********
ZESPÓ+ SZKÓ+ W T+OKINI WIELKIEJ
Przegl d pie2ni religijnej
24 maja 2016 r. w Zespole Szkó w T okini Wielkiej odby si XIII Przegl&d Pie-ni Religijnej pod patronatem Wójta Gminy Opatówek, zorganizowany przez katechetk i nauczycielk muzyki p. Urszul Borwik.

Do szko y w T okini Wielkiej przybyli mi o-nicy
pie-ni religijnej z dziewi ciu szkó z powiatu kaliskiego.
Wszyscy, obdarzeni pi knym g osem i znakomitym s u-
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chem, reprezentowali wysoki poziom, wi c jury mia o
niezwykle trudne zadanie, by wy oni najlepszych. Tej
ci 2kiej pracy podj li si : ks. dr Jaros aw Pow&ska, ks.
dr Jacek Paczkowski oraz Sekretarz Gminy Opatówek
Krzysztof Dziedzic. Uczestnicy prezentowali muzyczne
zdolno-ci i rywalizowali w pi ciu kategoriach, zdobywaj&c nast puj&ce miejsca:
soli-ci do 9 lat:
I miejsce - Anna Karwacka, SP w T okini Wielkiej
II miejsce - Aleksandra WoAniak, SP w Brzezinach
III miejsce - Amelia van Diepen, SP w Skarszewie
soli-ci 10- 12 lat:
I miejsce - Paulina Wiertelak, SP w Brzezinach
II miejsce - Emilia Nogaj, SP w T okini Wielkiej
III miejsce - Martyna Wosiek, SP w Opatówku
soli-ci 13-16 lat:
I miejsce - Agata Plewi5ska, Gimnazjum w Brzezinach
II miejsce - Natalia Olejnik, Gimnazjum w T okini Wielkiej
II miejsce - Adrianna Pietura, Gimnazjum w KoAminku
III miejsce - Karolina Janiak, Gimnazjum w Opatówku
zespo y wokalne, szko a podstawowa:
I miejsce - SP w T okini Wielkiej
II miejsce - SP w Brzezinach
III miejsce - SP w [elazkowie
zespo y wokalne, gimnazjum:
I miejsce - Gimnazjum w Brzezinach
II miejsce - Gimnazjum w T okini Wielkiej
III miejsce - Gimnazjum w Opatówku
III miejsce - Gimnazjum w Liskowie
wyró2nienie - Gimnazjum w KoAminku
Laureaci otrzymali nagrody ksi&2kowe ufundowane
przez Wójta Gminy Opatówek Sebastiana Ward ckiego
oraz pami&tkowe dyplomy. Dyrektor Zespo u Szkó w
T okini Wielkiej serdecznie dzi kuje Wójtowi Gminy Opatówek za obj cie patronatem XIII Przegl&du Pie-ni Religijnej, Sekretarzowi Gminy Krzysztofowi Dziedzicowi,
ksi 2om Jaros awowi Pow&sce i Jackowi Paczkowskiemu za po-wi cony czas i udzia w jury, radzie rodziców
przy Zespole Szkó w T okini Wielkiej, pp. Menclom z
Opatówka za wsparcie finansowe, nauczycielom za
przygotowanie dzieci i m odzie2y do konkursu. Gratulujemy zwyci zcom i do zobaczenia za rok!
Cwiatowy Dzie6 Ziemi
22 kwietnia setki milionów ludzi na ca ym -wiecie -wi towa o Dzie5 Ziemi. Idea troski o niebiesk& planet &czy ludzi niezale2nie od narodowo-ci, wyznania,
zawodu i wieku. Owi to to jest wspania & okazj&, by nag o-ni globalne problemy Ziemi i domaga si odpowiednich dzia a5 politycznych. Na -wiecie Dzie5 Ziemi,
znany te2 jako Owiatowy Dzie5 Ziemi lub Mi dzynarodowy Dzie5 Ziemi, jest najwi kszym -wi tem ekologicznym obchodzonym od 1970 roku. W Polsce obchody
Dnia Ziemi zosta y zapocz&tkowane w 1990 roku.
W Zespole Szkó w T okini Wielkiej odby y si
tego dnia apel i happening. Przez miejscowo- przemaszerowa barwny pochód, uczniowie rozdawali mieszka5com ulotki i udzielali proekologicznych porad. Zasadzone drzewo, krzak, posegregowane -mieci, pozbierane szk o i makulatura, oszcz dne gospodarowanie wod&
- to wszystko cieszy ekologów. Ka2dy z nas jest mieszka5cem tej planety, dlatego ka2dy z nas powinien czu
si odpowiedzialny za jej stan. Nasze 2ycie jest od niej
uzale2nione. Ziemia nas 2ywi oraz stanowi istot naszej
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egzystencji. Z tego powodu musimy o ni& dba , nie tylko
22 kwietnia, ale w ka2dy dzie5. Uroczysto- przygotowa a p. Anna Macke.
Historia Polski na obrazach Jana Matejki
W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie klasy II
Gimnazjum w T okini Wielkiej przyst&pili do realizacji
projektu edukacyjnego pn. "Historia Polski na obrazach
Jana Matejki". Ze wzgl du na jego historyczno-malarski
charakter opiekunami zosta y panie: Edyta Banasiak,
Marlena Pilarczyk oraz Urszula Borwik. Pierwsze zadanie polega o na podzieleniu si na pi trzyosobowych
grup. Nast pnie ka2dej z nich przydzielono do opracowania po dwa obrazy Jana Matejki. W poszukiwaniu informacji dotycz&cych dzie uczniowie kontaktowali si z
ró2nymi instytucjami m.in. z Muzeum Narodowym w
Warszawie i Muzeum Lubelskim. Dzi ki przes anym
przez nie materia om mo2liwe by o opisanie obrazów.

W ramach realizacji projektu m odzie2 uda a si
na wycieczk do Muzeum Okr gowego Ziemi Kaliskiej,
aby bli2ej zapozna si z prac& przewodnika. Finalnym
efektem projektu by a prezentacja dzie Jana Matejki.
Jedno z pomieszcze5 klasowych na chwil zamieni o si
w muzealn& sal , a uczniowie pe nili rol przewodników.
Wiele satysfakcji dostarczy o gimnazjalistom przygotowanie "2ywego obrazu" - Kazanie Skargi, którym zachwycali si zarówno uczniowie jak równie2 licznie przybyli rodzice. Praca nad projektem przebiega a bardzo
sprawnie, dostarczaj&c wiele zadowolenia i dobrej zabawy. Bardzo dzi kujemy naszym opiekunom za pomoc
i wsparcie.
Akcja "Ogólnopolski G)os Profilaktyki"
W ramach realizowanego przez Policj programu "Profilaktyka a Ty", uczniowie klas I-III gimnazjum
oraz klasy VI SP wraz z wychowawcami i pani& pedagog
wzi li udzia w akcji "Ogólnopolski G os Profilaktyki",
przeprowadzonej 31 maja w Parku PrzyjaAni w Kaliszu.
Jej kulminacyjnym punktem by "Zryw Wolnych Serc".
M odzie2 wypu-ci a kolorowe balony jako symbol 2ycia
wolnego od uzale2nie5.
Du2& przyjemno- sprawi wszystkim uczestnikom koncert zespo u muzycznego, który zagra dla swoich kolegów i kole2anek w ramach profilaktyki rówie-niczej. Ciekawa impreza na -wie2ym powietrzu, wspólna
zabawa i spotkanie z policjantami przyczyni y si do
promowania w-ród m odzie2y mody na zdrowy styl 2ycia
bez uzale2nie5.
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Wyjazd do Miasteczka Ruchu Drogowego
8 czerwca uczniowie klasy IV pojechali do Miasteczka Ruchu Drogowego, znajduj&cego si przy ul.
Granicznej w Kaliszu. Jest to nowoczesny obiekt, którego podstawowym za o2eniem jest odzwierciedlenie w
skali mikro rzeczywisto-ci drogowej, z jak& na terenie
miasta mog& si spotka rowerzy-ci. W zminiaturyzowanym mie-cie uczniowie jeAdzili na rowerach po ulicach jedno- i dwukierunkowych przeje2d2aj&c przez
ró2nego typu skrzy2owania. Uczyli si równie2, jak zachowa si na rondzie, przej-ciu dla pieszych oraz przejeAdzie kolejowym.

Uczniowie klasy IV przygotowywali si w tym roku szkolnym do egzaminu na kart rowerow&. Pierwszym etapem by o poznawanie przepisów ruchu drogowego na zaj ciach technicznych, natomiast drugim doskonalenie nauki jazdy oraz praktyczna nauka przepisów ruchu drogowego na terenie Miasteczka Ruchu
Drogowego. Wycieczka okaza a si -wietnym po &czeniem nauki oraz zabawy. Opiekunami wyjazdu byli:
p. Rafa Mrozi5ski oraz wychowawczyni klasy IV p. Beata Przybylska.
Konkursy matematyczne i przyrodnicze
Uczniowie Zespo u Szkó w T okini Wielkiej
ch tnie bior& udzia w konkursach matematycznych i
przyrodniczych. Aura wiosenna sprzyja a naszym
uczniom i w konkursach tych zaj li wysokie lokaty.

15 marca br. brali udzia w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym z matematyki "Olimpus", a 18
marca w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym z
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przyrody "Olimpus". Tytu laureata z matematyki otrzyma Mateusz Cie-lak z klasy VI, natomiast tytu laureata
z przyrody oraz nagrody ksi&2kowe otrzymali: Anna
Wielgocka i Franciszek Jakóbczak - uczniowie klasy V.
W dniu 17 marca przeprowadzony zosta Mi dzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur. Wyró2nienia otrzymali: Maja Grzeluszka (kl. II SP); Maria Jopek, Karolina Perskawiec, Dominika Rybicka, Gabriela
St pie5, Kacper Mróz, Krystian Janiak (kl. III SP); Franciszek Jakóbczak (kl. V SP); Jakub Jakubczak, Gracjan
Je2yk (kl. I gimnazjum).
6 maja dwoje uczniów reprezentowa o nasz&
szko w II Mi dzyszkolnym Konkursie MatematycznoPrzyrodniczym "Pryzmat" przeznaczonym dla uczniów
klas V z Kalisza i okolic, zorganizowanym przez Gimnazjum Sióstr Nazaretanek. III miejsce w tym konkursie
zdoby Franciszek Jakóbczak z klasy V. Do konkursów
uczniów przygotowywali: p. Anna Andrzejewska, p. Ewa
Janiak, p. Anna Macniak, p. Renata Szlenkier i p. Katarzyna Wyborna. Wszystkim uczniom gratulujemy i 2yczymy dalszych sukcesów.
***************************************

GOPS DLA PODOPIECZNYCH
Zawody w.dkarskie na Dzie6 Dziecka
1 czerwca, jak co roku, dzieci ze Owietlicy Orodowiskowej "S oneczko" uczestniczy y w zawodach
w dkarskich zorganizowanych przez Polski Zwi&zek
W dkarski Ko o w Opatówku.

Du2& niespodziank& okaza o si zaj cie pierwszego miejsca przez Dawida Olszewskiego, który mi dzy innymi reprezentowa -wietlic . Trzecie miejsce
równie2 nale2a o do naszego przedstawiciela - Sukasza
Grudzieckiego. Ka2de dziecko otrzyma o s odki upominek i mog o skorzysta z malowania twarzy. Dla wszystkich przygotowane zosta y pyszne kie baski z grilla oraz
napoje.
Z wizyt w gimnazjum w Opatówku
3 czerwca dzieci ze Owietlicy Orodowiskowej
"S oneczko" odwiedzi y gimnazjum w Opatówku, na zaproszenie jego uczniów. Gimnazjali-ci przygotowali szereg atrakcji, które bardzo umili y czas dzieciom.
Czas min& na korzystaniu z zewn trznej si owni,
grze w zbijanego i chowanego, grach planszowych, pi karzykach i cymbergaju.
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Nauczyciele i uczniowie przygotowali s odki pocz stunek i prezent dla podopiecznych -wietlicy - artykuy plastyczne. Serdeczne dzi kujemy m odzie2y i nauczycielkom: p. Edycie Kowalskiej i p. Annie Nowi5skiej
za przygotowanie spotkania i wspólnie mile sp dzony
czas.
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 2016 rok, w marcu i kwietniu br.
zrealizowa akcj wywiadówek profilaktycznych dla rodziców. Wywiadówki takie zrealizowane zosta y w opatóweckich szko ach: Zespole Szkó w T okini Wielkiej i w
Rajsku. Wywiadówki ukierunkowane by y na dostarczenie rodzicom wiedzy na temat uzale2nie5 (alkohol, narkotyki, dopalacze, nikotyna), zawiera y elementy informacyjne i edukacyjne. Uczestnikami wywiadówek byli
rodzice/opiekunowie dzieci i m odzie2y ucz szczaj&cych
do wy2ej wymienionych szkó . Celem powy2szego
przedsi wzi cia by o mi dzy innymi: przeciwdzia anie
si ganiu po -rodki psychoaktywne przez m odzie2, zapoznanie z negatywnymi skutkami za2ywania -rodków
psychoaktywnych, wzbogacenie wiedzy i -wiadomo-ci
rodzicielskiej na temat wspó czesnych zagro2e5, w tym
wirtualnych oraz dostarczenie informacji gdzie szuka
pomocy.
Odbiorcy wywiadówek mieli mo2liwo- pog bienia swojej wiedzy na temat uzale2nie5 chemicznych i
behawioralnych. Obalono panuj&ce w -rodowisku m odzie2owym mity i przek amania dotycz&ce tych zagadnie5. Wywiadówki cieszy y si du2ym zainteresowaniem
i wysok& frekwencj& - wzi o w nich udzia 205 osób.
Szczególnie akcentowano zagadnienia dotycz&ce amfetaminy, marihuany, tytoniu i dopalaczy. Spotkania zako5czono udost pnieniem materia ów edukacyjno - informacyjnych. Realizatorem wywiadówek profilaktycznych by Gabinet Psychoterapii HANNAH w Kaliszu, a
prowadzili je Sylwia Dziedziczak i Andrzej Grudzi5ski.
Spotkania zrealizowane zosta y w ramach Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwi&zywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Opatówek na 2016 rok.
Zasi)ki i stypendia szkolne
Zasi ek szkolny przyznaje si w formie -wiadczenia pieni 2nego na pokrycie wydatków zwi&zanych z
procesem edukacyjnym lub w formie rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w szczególno-ci w przypadku:
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-mierci lub nag ej choroby jednego lub obojga rodziców,
utraty lub zniszczenia lokalu mieszkalnego rodziny
ucznia, ci 2kiego wypadku lub nag ej choroby ucznia lub
innych zdarze5 losowych. W okresie od stycznia do
czerwca 2016 r. pomoc w formie zasi ku szkolnego
przyznano 4 uczniom z 4 rodzin na &czn& kwot
1 200,00 z .
Stypendium szkolne mo2e otrzyma ucze5
znajduj&cy si w trudnej sytuacji materialnej, wynikaj&cej
z niskich dochodów na osob w rodzinie, a w szczególno-ci gdy w rodzinie tej wyst puje: bezrobocie, niepe nosprawno- , ci 2ka lub d ugotrwa a choroba, wielodzietno- , brak umiej tno-ci wype niania funkcji opieku5czo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a
tak2e gdy rodzina jest niepe na lub wyst&pi o zdarzenie
losowe. W okresie od stycznia do czerwca 2016 r. pomoc w formie stypendium szkolnego przyznano dla 113
uczniów z 57 rodzin na &czn& kwot 40 221 z .

Spalaj&c odpady w piecach trujemy siebie, swoich najbli2szych, s&siadów, powietrze, wod i gleb , zanieczyszczamy -rodowisko, w którym
mieszkamy. Palenie -mieci w domowych piecach daje z udne
oszcz dno-ci. P acimy za to zdrowiem. Domowe piece i kot ownie nie
s& przystosowane do spalania odpadów, gdy2 posiadaj& zbyt nisk&
temperatur spalania i w efekcie wytwarzaj& truj&ce substancje gazowe, m.in. tlenek w gla - który uszkadza p uca, tlenek azotu - dra2ni&cy
drogi oddechowe, a tak2e: dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór
oraz rakotwórcze zwi&zki zwane dioksynami i furanami. Powoduj& one
mi dzy innymi wzrost zachorowa5 na nowotwory, choroby uk adu oddechowego i alergie. Spalanie -mieci w piecach domowych powoduje
równie2 osadzanie si trudno usuwanej sadzy w przewodach kominowych, której nadmiar mo2e doprowadzi do zapalenia si i pop kania
komina. Jest to cz sto przyczyn& zaczadzenia oraz po2aru domu.
Naprawd nie musimy zatruwa naszego otoczenia pal&c -mieci, tym
bardziej, 2e odpady segregowane s& wywo2one z naszych posesji
przez firm odbieraj&c& odpady komunalne w przeznaczonych na ten
cel workach (worki koloru 2ó tego, niebieskiego i zielonego), a ilooddawanych do recyklingu worków nie jest limitowana i nie ma to
wp ywu na wysoko- op aty za odbieranie odpadów. W urz dzie gminy
w Opatówku mo2na otrzyma nieodp atnie dodatkowe worki do segregacji odpadów i w sposób legalny i ekologiczny "pozby " si -mieci
zamiast je pali . Miejmy na uwadze zdrowie swoje i innych ludzi!

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

**********

OG OSZENIA
Gmina Opatówek posiada do sprzedania:
U2ywan& 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 kró cami 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).
**********
Przy) czenia do sieci kanalizacyjnej - Zduny i Sza)e
Przypominamy, 2e mieszka5cy, w a-ciciele nieruchomo-ci po o2onych
w miejscowo-ci Zduny i miejscowo-ci Sza e wzd u2 ul. Kaliskiej oraz
ul. S onecznej mog& sk ada w Urz dzie Gminy w Opatówku wnioski o
wydanie warunków technicznych przy &czenia do sieci kanalizacyjnej.
Wniosek, o którym mowa, mo2na pobra 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 nale2y z o2y w Urz dzie Gminy w Opatówku (sekretariat, pierwsze pi tro, pok. nr 13). Po
otrzymaniu warunków technicznych mo2na przyst&pi do prac w terenie zwi&zanych z budow& przy &cza kanalizacyjnego. Wi cej informacji
uzyska mo2na pod nr telefonu (62) 76-18-453 wew. 21 i 59 lub osobi-cie w tut. urz dzie - pok. nr 1. Ponadto informujemy, 2e równie2 na
w/w stronie internetowej s& dost pne sprawozdania z badania jako-ci
wody przeznaczonej do spo2ycia przez ludzi uzdatnianej na czterech
stacjach: SUW Opatówek, SUW T okinia Wielka, SUW Cienia Druga,
SUW Micha ów Drugi.
**********
Informacja dot. ochrony 2rodowiska
Wójt Gminy Opatówek przypomina wszystkim mieszka5com, 2e obowi&zuje bezwzgl dny zakaz spalania odpadów w piecach domowych
oraz na wolnym powietrzu na terenie nieruchomo-ci. Spalaj&c ró2nego
rodzaju odpady z tworzyw sztucznych powodujemy przenikanie dioksyn do naszego otoczenia, wsi&kanie ich w -ciany domów, w gleb ,
organizmy ludzi i zwierz&t. Najbardziej zagro2eni s& ci, którzy przebywaj& najbli2ej Aród a ska2enia, a wi c osoby, które w sposób
"oszcz dny" pozbywaj& si odpadów oraz ich najbli2si. Szczególnie
niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów takich jak:
plastikowe pojemniki i butelki oraz inne plastikowe opakowania
opony i odpady z gumy
przedmioty z tworzyw sztucznych
elementy drewniane pokryte lakierem
opakowania po -rodkach ochrony ro-lin
opakowania po farbach i lakierach
plastikowe worki i torby z polietylenu
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Informacje dot. odpadów komunalnych
Op ata za odbiór i zagospodarowanie odpadów w 2016 roku nie uleg a
zmianie. Obowi&zuj&ce stawki miesi czne to 7,00 z /os. w przypadku
segregacji odpadów oraz 11,00 z /os. w przypadku braku segregacji.
Op at nale2y uiszcza na konto Gminy Opatówek, bez dodatkowego
wezwania, zgodnie ze z o2on& deklaracj&, b&dA wydan& decyzj&.
Op aty mo2na dokona w kasie urz du b&dA na konto bankowe. Bank
Spó dzielczy Ziemi Kaliskiej Oddzia Opatówek, nr konta: 43 8404
0006 2004 0014 4964 0001. Terminy op at: do dnia 31 sierpnia za IIIkwarta 2016 roku, do dnia 30 listopada za IV kwarta 2016 roku.
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i elektro-mieci planowana jest
na miesi&c wrzesie5 2016 r. Ch oddania w/w odpadów nale2y zg osi bezpo-rednio do firmy Jartex w nieprzekraczalnym terminie do
9 wrze-nia 2016 roku. Harmonogram zbiórki odpadów b dzie rozpowszechniony poprzez stron internetow& www.opatowek.pl, kurendy
oraz system powiadamiania SMS. Kontakt do firmy Jartex: tel. (62)
762-37-01, 602-382-338, fax (62) 762-37-08, e-mail opatowekjartex@op.pl, jartex@op.pl.
W przypadku posiadania wi kszej ilo-ci odpadów zielonych (skoszona
trawa, rozdrobnione ga zie itp.), które nie mieszcz& si w pojemniku
na odpady zmieszane, mo2na zakupi we w asnym zakresie, w siedzibie firmy Jartex przy ul. Zachodniej 55-57 w Kaliszu, worki na tego typu odpady, które b d& odbierane, po wcze-niejszym zg oszeniu telefonicznym, w okresie od 1 kwietnia do 1 paAdziernika.
**********
Zwrot podatku akcyzowego
Na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap dowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379 ze zm.) w dniach od 1 do 31
sierpnia 2016 r. nale2y sk ada w Urz dzie Gminy w Opatówku wnioski o zwrot podatku akcyzowego (druk wniosku dost pny w urz dzie
oraz na stronie: www.bip.opatowek.pl). Zwrot przys uguje producentowi rolnemu, który by w posiadaniu lub wspó posiadaniu u2ytków rolnych okre-lonych w ewidencji gruntów i budynków oraz by posiadaczem gospodarstwa rolnego w momencie sk adania wniosku. Do wniosku nale2y do &czy faktury VAT albo ich kopie (orygina y do wgl&du),
stanowi&ce dowód zakupu oleju nap dowego w okresie od 1 lutego
2016 r. do 31 lipca 2016 r. (6 miesi cy poprzedzaj&cych miesi&c z o2enia wniosku). W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowi& przedmiot wspó posiadania, zwrot podatku przys uguje temu
wspó posiadaczowi, w stosunku do którego pozostali wspó posiadacze
wyrazili pisemn& zgod (na wniosku). Pisemna zgoda nie dotyczy
wspó ma 2onków. Wyp ata kwoty zwrotu producentom rolnym nast&pi
w terminie: 1-31 paAdziernika 2016 r. wy &cznie przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku. Zgodnie z art. 9 ust. 1 w/w ustawy
producent rolny, który pobra nienale2nie lub w nadmiernej wysoko-ci
zwrot podatku jest obowi&zany do jego zwrotu wraz z odsetkami w wysoko-ci okre-lonej jak dla zaleg o-ci podatkowych.
**********
Nowy aparat USG w O2rodku Zdrowia
Gminny O-rodek Zdrowia w Opatówku zakupi aparat USG nowej generacji o wysokiej jako-ci obrazowania, s u2&cy do wykonywania USG
Doppler naczy5 t tniczych, 2ylnych ko5czyn górnych i dolnych, t tnic
szyi oraz USG serca (Echo serca). W lutym w pi&tki, a od marca w
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-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 2ycia.
USG Doppler naczy5 t tniczych szyi, naczy5 2ylnych i t tniczych ko5czyn górnych i dolnych b d& odp atne, zgodnie z cennikiem O-rodka
Zdrowia. W/w badania wykonywa 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 bada5 USG dost pne s& w O-rodku Zdrowia
w Opatówku, ul. Ko-cielna 13A.
**********
Gminna Spó dzielnia "Samopomoc Ch opska" w Opatówku uprzejmie
informuje, 2e prowadzi sprzeda2 opa u ró2nych asortymentów, równie2
ekogroszek, wy &cznie z polskich kopalni, w atrakcyjnych cenach, a
tak2e nawozów mineralnych, cementu, wapna budowlanego - na magazynie - baza obrotu rolnego w Szulcu (przy Zak adzie Kasacji Pojazdów) od poniedzia ku do pi&tku w godz. 7:00 - 15:00, sobota 8:00 12:00. Wi ksze ilo-ci towarów dowozimy bezp atnie na terenie gminy.
Kontakt tel. 502-533-411 - p. Tomasz Grabowski.
**********
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 goworycza t ewidencjonowany
VAT w rolnictwie
rozliczenia z ZUS
deklaracje podatkowe itp.
Biuro Rachunkowe "Podatnik" s.c. ul. Poniatowskiego 8, 62-860 Opatówek, tel.: 693-777-309, 608-495-048.
**********
Zapraszamy do sklepu "Ró2owa sukienka" z odzie2& now& i u2ywan&
przy ul. Kaliskiej 14 w Opatówku.

Sprzedam dom z ogrodem w Opatówku, blisko centrum, kontakt tel.
884-817-754.
**********
Sprzedam kinkiety (3 sztuki) i 2yrandole (2 sztuki). Stan dobry. Ceny:
kinkiet 15 z /szt., 2yrandol 25 z /szt. (ceny do negocjacji). Tel. 886-314152.
**********
Oddam gruz, kontakt pod nr tel.: 691-045-433, 508-783-008.
**********
Podzi.kowanie
W imieniu mieszka5ców wsi Janików, so tys sk ada podzi kowanie
Wójtowi Gminy Opatówek Sebastianowi Ward ckiemu i Radzie Gminy
za pomoc w odnowieniu przystanku autobusowego.
**********

"Twój "wiat ziemski dobieg/ juz ko1ca, przed Tob5 droga l"ni5ca,
Odszed/e" ode mnie, zgas/e" nagle, jak p/omyk "wiecy,
Odszed/e" zbyt szybko, w moich ramionach,
Smutek bolesny, pami:; <ywa o Tobie
na zawsze w moim sercu pozostanie. Tak bardzo boli."
Sk adam serdeczne podzi kowania wszystkim, którzy w tak bolesnych
dla mnie chwilach okazali wiele serca, 2yczliwo-ci, wsparcia, a tak2e
odczuwaj& ze mn& smutek i ból po -mierci mojego ukochanego m 2a
C.P. ZBIGNIEWA KELLERA
Rodzinie, znajomym, kap anom, p. Konradowi Pogo5skiemu,
s&siadom i wspólnocie mieszkaniowej z pl. Wolno-ci 17, s&siadom
z bloku przy ul. -w. Jana 4b, wszystkim licznie zgromadzonym,
za kwiaty i intencje mszalne, za uczestnictwo w ceremonii pogrzebowej w jego ostatniej drodze sk adamy serdeczne "Bóg zap a "
2ona z rodzin&

**********
Korepetycje z matematyki. Telefon: 518-800-987.

**********

**********
Korepetycje z matematyki i fizyki. Tel. 603-466-042.
**********
J zyk angielski - przygotowanie do sprawdzianu szóstoklasisty, egzaminu gimnazjalnego i matury, FCE, korepetycje. Opatówek, ul. Ko-ciuszki 30, tel. (62) 76-18-397.

"Prawdziwy przyjaciel jest zawsze, gdy go potrzebujesz"
Pragn wyrazi najserdeczniejsze podzi kowanie za wszelk&
pomoc udzielon& w tych bardzo trudnych dla nas chwilach.
Dzi kujemy za wspó czucie, wra2liwo- , serce i modlitewne wsparcie
Rodzinie, Przyjacio om, Znajomym, S&siadom
oraz wszystkim tym, którzy towarzyszyli
C.P. WOJCIECHOWI MOSIESKIEMU

**********
Potrzebna osoba do sprz&tania domu w Cieni Trzeciej. Telefon: 602118-153.

w jego ostatniej drodze, a tak2e za liczne intencje mszalne,
z o2one wiece i kwiaty.
Z wyrazami wdzi czno-ci
2ona, synowie i rodzina

**********
Spawanie tworzyw sztucznych. Tel. 505-271-090.
**********
Sprzedam dzia k w Opatówku o pow. 4198 m2 oraz w Che mcach o
pow. 3339 m2. Telefon: 724-169-325.
**********
Sprzedam dom w Opatówku pi trowy, przystosowany do zamieszkania przez dwie rodziny (osobne wej-cia), pow. u2ytkowa 200m2, w tym
lokal 40m2 z mo2liwo-ci& prowadzenia dzia alno-ci (sklep, salon fryzjerki, kosmetyczny itp.), piwnice 100m2 budynek gospodarczy z dwoma gara2ami, dzia ka o pow. 650m2. Cena 340 000 z . Telefon: 601358-106.
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