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NADANIE STATUSU MIASTA
MIEJSCOWO CI OPATÓWEK
(PRZYWRÓCENIE PRAW MIEJSKICH)
Uprzejmie informujemy, e w zwi zku z pozytywn akceptacj wniosku Gminy Opatówek, kierowanego do Ministra Spraw Wewn!trznych i Administracji, za po$rednictwem Wojewody Wielkopolskiego, na podstawie Rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. w
sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowo$ciom statusu miasta oraz
zmiany nazwy gminy, podpisanego przez Premier Beat!
Szyd/o, miejscowo$0 Opatówek, po 146 latach, odzyska/a prawa miejskie.
W ramach przygotowa2 dokonano tak e zmiany Statutu
Gminy Opatówek, na podstawie którego od 1 stycznia
2017 r. obowi zywa0 b!d nast!puj ce nazwy:

Wiadomo ci Gminne

Gmina Opatówek
Rada Miejska Gminy Opatówek (dotychczas Rada
Gminy Opatówek)
Burmistrz Gminy Opatówek (dotychczas Wójt
Gminy Opatówek)
Urz d Miejski Gminy Opatówek (dotychczas
Urz d Gminy Opatówek)

Tak wi!c po zmianach na terenie gminy Opatówek pozostanie 28 jednostek pomocniczych, zwanych so/ectwami, spo$ród których 27 b!dzie posiada/o status wiejski, a jedna - miejscowo$0 Opatówek - status miejski.
Wszystkim, którzy przyczynili si! do przeprowadzenia
procedury nadania praw miejskich za wszelk prac!
sk/adamy serdeczne podzi!kowania.
***************************************

SESJE RADY GMINY
W okresie od czerwca do daty wydania niniejszego biuletynu odby/o si! osiem sesji Rady Gminy Opatówek kadencji 2014-2018, podczas których podj!to nast!puj ce
uchwa/y:
- w sprawie zmiany bud etu gminy Opatówek na 2016
rok, w której okre lono dochody bud etu na kwot" 37 680 730,58 z/ w tym dochody bie ce
36 905 625,58, a dochody maj tkowe 775 105 z/,
wydatki bud etu na kwot" 42 112 940,40 z., w tym
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wydatki bie ce 33 720 949,40 z/, a wydatki maj tkowe 8 391 991 z/,
w sprawie przyj!cia od Powiatu Kaliskiego zadania
publicznego z zakresu dróg powiatowych polegaj cego na wykonaniu dokumentacji projektowej na
"Przebudow! drogi powiatowej nr 4622P na odcinku
Opatówek - Micha/ów Drugi - Marchwacz", na realizacj! tego zadania Powiat Kaliski przeka e Gminie
Opatówek dotacj! celow w wysoko$ci 15 000 z/,
w sprawie przyj!cia od Powiatu Kaliskiego zadania
publicznego z zakresu dróg powiatowych polegaj ce
na wykonaniu dokumentacji projektowej na "Przebudow! drogi powiatowej nr 4624P na odcinku
Che/mce - Porwity (skrzy owanie z drog powiatow
nr 4628P)", na realizacj! tego zadania Powiat Kaliski przeka e Gminie Opatówek dotacj! celow w
wysoko$ci 12 000 z/,
w sprawie zaliczenia drogi nr ew. 285/28 ul. Kwiatowa m. Opatówek gm. Opatówek do kategorii dróg
gminnych,
w sprawie zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zak/adu Opieki Zdrowotnej Gminnego
O$rodka Zdrowia w Opatówku, która zwi zana jest z
poszerzeniem dzia/alno$ci o pracowni! USG.
w sprawie okre$lenia zasad udzielenia i rozliczenia
dotacji z bud etu gminy Opatówek na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczali $cieków na
terenie gminy Opatówek. Jest to dokument umo liwiaj cy przyznanie dotacji na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni $cieków w miejscowo$ciach, które nie s obj!te planem budowy sieci kanalizacyjnej, a tak e do budynków, gdzie brak jest
mo liwo$ci technicznych pod/ czenia do istniej cej,
projektowanej lub planowanej sieci kanalizacji sanitarnej lub pod/ czenie istniej cej sieci jest ekonomicznie nieuzasadnione. Powy sze dzia/anie powinno znacz co wp/yn 0 na popraw! $rodowiska
naturalnego.
w sprawie zmiany bud etu gminy Opatówek na 2016
rok, w której okre$lono . czn kwot" dochodów
bud etu 37 710 730,58 z., w tym dochody bie ce
36 905 625,58 z/, a dochody maj tkowe 805 105 z/
oraz . czn kwot" wydatków 42 142 940,40 z., w
tym wydatki bie ce 33 720 949,40 z/, a wydatki maj tkowe 8 421 991 z/,
w sprawie zaci gni!cia d/ugoterminowej po yczki z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Erodowiska i
Gospodarki Wodnej w Poznaniu w celu sfinansowania planowanego deficytu bud etu z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.
"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo$ci Sza/e, etap II, gmina Opatówek",
- w sprawie upowa nienia do z/o enia wniosku oraz
przyj!cia do realizacji przedsi!wzi!cia pn. "Budowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowo$ci Sza/e, etap II,
gmina Opatówek",
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Opatówek na lata 2016-2025, w której w
2016 roku zmianie uleg/y dochody do wysoko$ci
40 537 311,58 z/ oraz wydatki ogó/em do wysoko$ci
44 969 521,40 z/, deficyt nie uleg/ zmianie, zmniejszeniu uleg/y planowane przychody z tytu/u po yczek o kwot! 490 488 z/, natomiast zwi!kszeniu
uleg/y planowane wolne $rodki o kwot! 490 488 z/.
W 2017 roku zmniejszeniu uleg/y dochody maj tko-
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we o 1 000 000 z/ oraz wydatki ogó/em o kwot!
509 512 z/, przychody bud etu zwi!kszy/y si! o kwot! 490 488 z/. W 2023 roku zmianie uleg/y wydatki
maj tkowe o 100 000 z/ oraz wynik finansowy o
100 000 z/ ze wzgl!du na zmian! harmonogramu
sp/aty rat. W 2024 roku korekcie uleg/y wydatki maj tkowe o 100 000 z/ oraz wynik finansowy o
100 000 z/ ze wzgl!du na zmian! terminu sp/aty rat,
w sprawie zmiany bud etu gminy Opatówek na 2016
rok, w której okre$lono . czn kwot" dochodów
bud etu 40 537 311,58 z., w tym dochody bie ce
39 674 206,58 z/, a dochody maj tkowe 863 105 z/,
. czn kwot" wydatków 44 969 521,40 z., w tym
wydatki bie ce 36 528 890,40 z/, a wydatki maj tkowe 8 440 631 z/, deficyt bud etu w kwocie
4 432 209,82 z/ zostanie sfinansowany przychodami
z tytu/u zaci gni!tych kredytów i po yczek oraz wolnych $rodków, / czn kwot! planowanych przychodów 5 339 581,82 z/, / czn kwot! planowanych
rozchodów 907 372 z/ oraz limit zobowi za2 z tytu/u
zaci ganych kredytów i po yczek w kwocie
3 832 372 z/,
w sprawie zaci gni!cia d/ugoterminowej po yczki z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Erodowiska i
Gospodarki Wodnej w Poznaniu w celu sfinansowania planowanego deficytu bud etu z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.
"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo$ci Sza/e, etap II, gmina Opatówek" do wysoko$ci
2 116 000 z/. Gród/em sp/aty b!d dochody w/asne
gminy, zabezpieczeniem sp/aty b!dzie weksel in
blanco,
w sprawie zawarcia z Powiatem Kaliskim porozumienia o partnerstwie w sprawie realizacji projektu
pod nazw "Przebudowa drogi gminnej nr 675537P
ul. Kaliska w m. Sza/e" w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na
lata 2016-2019", na realizacj! tego projektu Powiat
Kaliski przeznaczy dotacj! w wysoko$ci 677 000 z/,
w sprawie wyra enia zgody na zawarcie porozumienia o partnerstwie z Powiatem Kaliskim w sprawie
realizacji projektu pn. "Przebudowa dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4630P w miejscowo$ci
Hydów, Borek, Che/mce i Porwity, drogi powiatowej
nr 4627P w m. Wolica, tworz cych ci g komunikacyjny" w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019",
w sprawie wyra enia zgody na zawarcie porozumienia o partnerstwie z Powiatem Kaliskim w sprawie
realizacji projektu pn. "Przebudowa dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4621P w miejscowo$ciach: Opatówek, Micha/ów Drugi, Marchwacz,
Krowica Zawodnia, Ciszyków, Staw i Lipka (granica
powiatu), drogi powiatowej nr 4617P na odcinku od
km 10+675 do km 13+930 w miejscowo$ciach Cieszyków i Szczytniki, tworz cych ci g komunikacyjny" w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019",
w sprawie zmiany bud etu gminy Opatówek na 2016
rok, w której okre$lono . czn kwot" dochodów
bud etu 40 589 721,21 z., w tym dochody bie ce
39 726 624,21 z/, a dochody maj tkowe 863 105 z/
oraz . czn kwot" wydatków 45 021 939,03 z., w
tym wydatki bie ce 36 659 177,03 z/, a wydatki maj tkowe 8 362 762 z/,
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w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Kaliskiemu na realizacj! zadania pod nazw "Przebudowa dróg powiatowych; drogi powiatowej nr
4630P w miejscowo$ciach: Hydów, Borek, Che/mce i
Porwity, drogi powiatowej nr 4627P w m. Wolica,
tworz cych ci g komunikacyjny" w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016-2019". Gmina Opatówek
udzieli Powiatowi Kaliskiemu pomocy finansowej na
realizacj! tego zadania w formie dotacji celowej w
wysoko$ci 1 005 008 z/,
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Kaliskiemu na realizacj! zadania pod nazw "Przebudowa dróg powiatowych: drogi powiatowej nr
4621P w miejscowo$ciach: Opatówek, Micha/ów
Drugi, Marchwacz, Krowica Zawodnia, Cieszyków,
Staw i Lipka (granica powiatu), drogi powiatowej nr
4617P na odcinku od km 10+675 do km 13+930 w
miejscowo$ciach Cieszyków i Szczytniki, tworz cych
ci g komunikacyjny" w ramach "Programu rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata
2016-2019". Gmina Opatówek udzieli Powiatowi Kaliskiemu pomocy finansowej na realizacj! tego zadania w formie dotacji celowej w wysoko$ci 508 689
z/,
w sprawie wyra enia zgody na wynajem na czas
nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomo$ci - pomieszczenia gospodarczego po/o onego
w Opatówku przy ul. Ko$cielnej 2,
w sprawie wyra enia zgody na wynajem na czas
nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, cz!$ci
dzia/ki nr 729/7 po/o onej w Sza/em przy ul. Kaliskiej
80,
w sprawie wyra enia zgody na wynajem na czas
nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, cz!$ci
dzia/ki nr 196/12 po/o onej w Sza/em przy ul. Kaliskiej 80,
w sprawie wyra enia zgody na wynajem na czas
nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, lokalu
u ytkowego po/o onego w Opatówku przy ul. Ko$cielnej 2,
w sprawie zmiany uchwa/y nr 187/16 Rady Gminy
Opatówek z 24 sierpnia 2016 r. w sprawie zaci gni!cia d/ugoterminowej po yczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Erodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w celu sfinansowania planowanego
deficytu bud etu z przeznaczeniem na finansowanie
zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo$ci Sza/e, etap II, gmina Opatówek",
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Opatówek na lata 2016-2025. Zmianie uleg/y
dochody do wysoko$ci 41 095 435,61 z/ oraz wydatki ogó/em do wysoko$ci 45 527 645,43 z/, deficyt nie
uleg/ zmianie. Dodano nowe zadanie pn. "Program
rewitalizacji w gminie Opatówek",
w sprawie zmiany bud etu gminy Opatówek na 2016
rok, w której ustalono . czn kwot" dochodów bud etu w wysoko ci 41 095 435,61 z., w tym dochody bie ce 40 182 330,61 z/, a dochody maj tkowe 913 105 z/ oraz . czn kwot" wydatków bud etu w wysoko ci 45 527 645,43 z., w tym wydatki bie ce 37 099 883,43 z/, a wydatki maj tkowe
8 427 762 z/. Dochody z tytu/u wydawania zezwole2
na sprzeda napojów alkoholowych w kwocie
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168 000 z/ przeznacza si! na realizacj! programu
rozwi zywania problemów alkoholowych w kwocie
160 000 z/ oraz na realizacj! zada2 okre$lonych w
programie przeciwdzia/ania narkomanii w kwocie
8 000z/,
zmieniaj ca uchwa/! Nr 5/14 Rady Gminy Opatówek
z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia sk/adu osobowego Komisji Bud etu, Finansów, Za/o e2
i Planów Gospodarczych oraz Porz dku Publicznego, a tak e wyboru Przewodnicz cego i Zast!pcy
Przewodnicz cego Komisji,
zmieniaj ca uchwa/! Nr 7/14 Rady Gminy Opatówek
z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia sk/adu osobowego Komisji Infrastruktury Technicznej i
Inwentaryzacji, a tak e wyboru Przewodnicz cego i
Zast!pcy Przewodnicz cego Komisji,
zmieniaj ca uchwa/! Nr 8/14 Rady Gminy Opatówek
z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia sk/adu osobowego Komisji Mieszkaniowej, a tak e wyboru Przewodnicz cego i Zast!pcy Przewodnicz cego Komisji,
zmieniaj ca uchwa/! Nr 94/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie okre$lenia
przedmiotu dzia/ania komisji sta/ych Rady Gminy
Opatówek,
w sprawie przyj!cia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu
Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice". Jest to dokument strategiczny, obejmuj cy swoim zakresem obszar terytorialny Powiatu Kaliskiego oraz gminy Sieroszewice. Dzia/ania w nim uj!te przyczyni si! do
realizacji celów okre$lonych na ró nych szczeblach
administracyjnych. Istot Planu jest osi ganie korzy$ci ekonomicznych, spo/ecznych i $rodowiskowych z
dzia/a2 zmniejszaj cych emisj! gazów cieplarnianych. Opracowanie Planu jest zgodne z polityk
Polski i wynika z za/o e2 Narodowego Programu
Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, przyj!tych
przez Rad! Ministrów 16 sierpnia 2011 roku. Ponadto pomo e w spe/nieniu obowi zków na/o onych na
jednostki sektora publicznego w zakresie efektywno$ci energetycznej, jak równie daje mo liwo$0
ubiegania si! o dofinansowanie ze $rodków EU w latach 2014-2020 w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Erodowisko,
w sprawie wyra enia zgody na wynajem na czas
nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, cz!$ci
dzia/ki nr 981/10 po/o onej w Opatówku przy ul. Poniatowskiego,
w sprawie wyra enia zgody na wynajem na czas
nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, cz!$ci
dzia/ki nr 981/10 po/o onej w Opatówku przy ul. Poniatowskiego 1C,
w sprawie wyra enia zgody na wynajem na czas
nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, cz!$ci
dzia/ki nr 729/7 po/o onej w Sza/em przy ul. Kaliskiej
80,
w sprawie wyra enia zgody na wynajem na czas
nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, cz!$ci
dzia/ki nr 106/14 po/o onej w Opatówku przy ul. Piaskowej,
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Opatówek na lata 2016-2025, zmianie uleg/y dochody do wysoko$ci 41 097 735,61 z/, w tym dochody
maj tkowe 913 105 z/ oraz wydatki ogó/em do wy-
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soko$ci 45 529 945,43 z/, w tym wydatki maj tkowe
8 427 762 z/, deficyt bud etu nie uleg/ zmianie. W
2017 roku zwi!kszono przychody bud etu o kwot!
9 000 000 z/ z tytu/u po yczek i kredytów, które zosta/y zaplanowane w celu pokrycia finansowego na
z/o one wnioski. Zaplanowano kwot! dotacji ze starostwa w kwocie 677 000 z/ na wspóln inwestycj! z
dróg lokalnych oraz dotacje z rozliczenia kanalizacji i
innych programów w kwocie 2 000 000 z/. W 2018
roku zaplanowano refundacje ze $rodków unijnych
za wykonane inwestycje w latach 2017 i 2018 w
kwocie 9 812 361 z/,
w sprawie zmiany bud etu gminy Opatówek na 2016
rok, w której ustala si! . czn kwot" dochodów
bud etu w wysoko ci 41 097 735,61 z., w tym dochody bie ce 40 184 630,61, a dochody maj tkowe
913 105 z/ oraz . czn kwot" wydatków bud etu
w wysoko ci 45 529 945,43 z., w tym wydatki biece 37 102 183,43 z/, a wydatki maj tkowe
8 427 762 z/,
w sprawie podj!cia wspó/pracy i wyra enia zgody na
zawarcie porozumienia o wspó/pracy z miejscowo$ci Marianówka w obwodzie ytomierskim na Ukrainie. Wspó/dzia/anie gmin obejmowa0 b!dzie zagadnienia zwi zane z kultur , o$wiat , kontaktami
m/odzie owymi, opiek spo/eczn i zdrowotn , rolnictwem, ma/ymi i $rednimi przedsi!biorstwami i innymi dziedzinami uznanymi przez obie strony za
wzajemnie interesuj ce,
w sprawie wyra enia zgody na zawarcie przez Gmin! Opatówek porozumienia o wspó/pracy w celu
wspólnej realizacji projektu "Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej". Projekt dotyczy utworzenia Geoportalu, który stanowi0 ma narz!dzie dystrybucji zintegrowanych danych i us/ug $wiadczonych dla ludno$ci, administracji i przedsi!biorców za
po$rednictwem dedykowanych portali z zakresu:
$rodowiska, infrastruktury przestrzennej, inwestycji,
ma/ej i $redniej przedsi!biorczo$ci, mobilno$ci i
transportu, sportu i turystyki, edukacji, kultury i sztuki, zdrowia, szkole2 zawodowych, pracy, zarz dzania kryzysowego i bezpiecze2stwa oraz obs/ugi
klienta. Niniejszy pretenduje do dofinansowania ze
$rodków UE,
w sprawie wyra enia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. "Modernizacja energetyczna obiektów u yteczno$ci publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej",
w sprawie zaopiniowania projektu uchwa/y Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kalisz,
zmieniaj ca Uchwa/! Nr 181/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie okre$lenia zasad udzielania i rozliczania dotacji z bud etu
Gminy Opatówek na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni $cieków na terenie gminy
Opatówek. Przed/o ony projekt uchwa/y umo liwi
przyznanie wi!kszej liczbie osób dotacji na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni $cieków w
miejscowo$ciach, które nie s obj!te planem budowy sieci kanalizacyjnej, a tak e do budynków, gdzie
brak jest mo liwo$ci technicznego pod/ czenia do
istniej cej, projektowanej lub planowanej sieci kanalizacji sanitarnej lub pod/ czenia do i istniej cej sieci
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jest ekonomicznie nieuzasadnione. Powy sze dzia/anie powinno znacz co wp/yn 0 na popraw! $rodowiska naturalnego,
w sprawie wyra enia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu "Zintegrowani w kulturze". Niniejszy projekt pretenduje do dofinansowania ze $rodków UE w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,
w sprawie zmiany bud etu gminy Opatówek na 2016
rok, w której ustala si! . czn kwot" dochodów
bud etu w wysoko ci 41 076 252,22 z., w tym dochody bie ce 40 163 147,22 z/, a dochody maj tkowe 913 105 z/ oraz . czn kwot" wydatków w
wysoko ci 45 508 462,04 z., w tym wydatki bie ce
37 180 700,04 z/, a wydatki maj tkowe 8 327 762 z/,
w sprawie okre$lenia stawek podatku od nieruchomo$ci i zwolnie2 z podatku od nieruchomo$ci na
2017 rok - cz!$0 stawek uleg/a obni eniu, pozosta/e
zosta/y utrzymane na poziomie z 2016 roku,
w sprawie okre$lenia wysoko$ci rocznych stawek
podatku od $rodków transportowych na 2017 rok cz!$0 stawek uleg/a pomniejszeniu, pozosta/e zosta/y utrzymane na poziomie z 2016 roku,
w sprawie obni enia $redniej ceny skupu yta stanowi cej podstaw! obliczenia podatku rolnego na
2017 rok - obni eniu uleg/a $rednia cena skupu yta,
b!d ca podstaw do ustalenia podatku rolnego,
w sprawie Statutu Gminy Opatówek,
w sprawie okre$lenia jednostki obs/uguj cej i jednostek obs/ugiwanych prowadzonych prze Gmin! Opatówek oraz zakresu obowi zków powierzonych jednostce obs/uguj cej w ramach wspólnej obs/ugi.
Okre$la si! Zespó/ Ekonomiczo - Administracyjny
Szkó/ Gminy Opatówek jako jednostk! obs/uguj c
placówki o$wiatowe prowadzone przez gmin! Opatówek. Jednostkami obs/ugiwanymi przez jednostk!
obs/uguj c s : Szko/a Podstawowa im. Janusza
Kusoci2skiego w Opatówku, Publiczne Przedszkole
w Opatówku, Zespó/ Szkó/ im. Jana Paw/a II w
Che/mach, Zespó/ Szkó/ w Rajsku, Zespó/ Szkó/ w
T/okini Wielkiej, Gimnazjum im. Agatona i Stefana
Gillerów w Opatówku,
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu z przeznaczeniem na budow!
bazy $mig/owcowej Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie lotniska w Micha/kowie,
zmieniaj c uchwa/! Nr 213/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 27 paMdziernika 2016 r. w sprawie wyra enia zgody na zawarcie przez Gmin! Opatówek
porozumienia o wspó/pracy w celu wspólnej realizacji projektu "Regionalna Zintegrowana Infrastruktura
Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej",
zmieniaj c uchwa/! Nr 214/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 27 paMdziernika 2016 r. w sprawie wyra enia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie
wspólnej realizacji projektu pn. "Modernizacja energetyczna obiektów u yteczno$ci publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej". W ramach
tego projektu Gmina Opatówek
przewiduje
zrealizowanie nast!puj cych zada2 inwestycyjnych:
termomodernizacja i przebudowa budynku Biblioteki
Publicznej im. Braci Gillerów filia w T/okini Wielkiej
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oraz zmiana sposobu u ytkowania cz!$ci tego
budynku
na
pomieszczenia
przedszkola
publicznego, termomodernizacja budynku by/ej
szko/y podstawowej w miejscowosci Micha/ów
Drugi,
termomodernizacja
budynku
szko/y
podstawowej w miejscowo$ci Sierzchów. Inwestycje
planowane do realizacji w 2017 r. Warto$0 kosztów
inwestycji dla Gminy Opatówek - 1 545 331,28 z/,
warto$0 dofinansowania - 702 950,37 z/.
w sprawie przej!cia od Wielkopolskiego Zarz du
Dróg Wojewódzkich w Poznaniu zadania polegaj cego na usuni!ciu drzew.

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

REALIZACJA ZADA O WIATOWYCH
Podczas sesji Rady Gminy Opatówek w dniu 24 listopada br. przedstawiona zosta/a "Informacja o stanie zada2
o$wiatowych Gminy Opatówek w roku szkolnym
2015/2016". Obowi zek sporz dzenia i przestawiania informacji o stanie realizacji zada2 o$wiatowych wynika z
Gminy w roku szkolnym wynika z dyspozycji art. 5a ust.
4 ustawy z dnia 7 wrze$nia 1991r. o systemie o$wiaty (
tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2256 z póMn. zm.).
W imieniu Wójta Gminy Opatówek Sebastiana Ward"ckiego szczegó/ow informacj! o stanie realizacji zada2 o$wiatowych Gminy Opatówek przedstawi/, odpowiedzialny za o$wiat! gminn
Sekretarz Gminy
Krzysztof Dziedzic.
Zadania o wiatowe gminy
1. Zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty m.in. w
zakresie edukacji publicznej nale y do zada2 w/asnych gminy - art. 7 ust. 1 ustawy o samorz dzie
gminnym.
2. Zak/adanie i prowadzenie przedszkoli, szkó/ podstawowych i gimnazjów - ustawa o systemie o$wiaty.
3. Zabezpieczenie bazy lokalowej i sprawno$ci technicznej obiektów o$wiatowych oraz $rodków rzeczowych i finansowych dla dzia/alno$ci - ustawa o
systemie o$wiaty.
4. Zabezpieczenia kadry pracowniczej, w tym administracyjno-obs/ugowej - ustawa o systemie o$wiaty.
5. Stanowienie o wysoko$ci niektórych sk/adników wynagrodzenia nauczycieli - ustawa Karta Nauczyciela.
6. Wspieranie nauczycieli w procesie dydaktycznowychowawczym - ustawa Karta Nauczyciela.
7. Kontrolowanie spe/niania przez uczniów obowi zku
szkolnego i obowi zku nauki -ustawa o systemie
o$wiaty.
8. Realizacja zada2 wspieraj cych uczniów w nauce ustawa o systemie o$wiaty.
Stan organizacji
W roku szkolnym 2015/2016 Gmina Opatówek by/a organem prowadz cym dla 1 publicznego przedszkola, 6
szkó/ podstawowych w tym 1 filialnej i 4 gimnazjów. Stan
organizacji szkó/ podstawowych i gimnazjów w roku
szkolnym 2015/2016 przedstawiaj si! nast!puj co:
Nazwa placówki
Szko/a Podstawowa w Opatówku
Filia w Sierzchowie
Zespó/ Szkó/ w Rajsku - Szko/a Podstawowa
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22
2

Liczba
uczniów
i dzieci
459
23

7

129

Liczba oddzia.ów

Zespó/ Szkó/ w Rajsku - Gimnazjum
Zespó/ Szkó/ w Che/mcach - Szko/a
Podstawowa
Zespó/ Szkó/ w Che/mcach - Gimnazjum
Zespó/ Szkó/ w T/okini Wielkiej - Szko/a
Podstawowa
Zespó/ Szkó/ w T/okini Wielkiej - Gimnazjum
Gimnazjum w Opatówku
Publiczne Przedszkole w Opatówku
Oddzia/ przedszkolny przy ZS w Rajsku
Oddzia/ przedszkolny przy ZS
w Che/mcach
Oddzia/ przedszkolny przy ZS w T/okini
Wielkiej
RAZEM

3

74

9

163

4

83

7

123

3

42

12
5
1

246
116
17

1

24

1

19

77

1518

W roku szkolnym 2015/2016 r. w stosunku do roku
szkolnego 2014/2015 sie0 przedszkola, szkó/ podstawowych i gimnazjów nie uleg/a zmianie. Publiczne
Przedszkole w Opatówku oferuje w sumie, na 5 oddzia/ów, 125 miejsc dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Podobnie jak w poprzednim roku sytuacj! poprawi/o utworzenie w 2010 r., w ramach projektu unijnego, 3 oddzia/ów
przedszkolnych dla 67 dzieci przy zespo/ach szkó/ w
Rajsku, Che/mcach i T/okini Wielkiej. Niew tpliwym
wp/ywem na ogóln sytuacj! przedszkoln w naszej
gminie jest mo liwo$0 posy/ania dzieci do przedszkoli
niesamorz dowych w Kaliszu oraz samorz dowych w
Kaliszu, Szczytnikach, Helazkowie, KoMminku, Godziesz
i Ostrowie Wlkp. I tak do pierwszego typu przedszkoli
ucz!szcza/o 54 dzieci - koszty tego zadania wynios/y
264 070,95 z/. Zgodnie z obowi zuj cymi przepisami
samorz dy dokonuj wzajemnego rozliczenia ( zwrotu
kosztów pobytu dzieci w przedszkolach). W zwi zku z
tym Gmina Opatówek zobowi zana by/a do zwrotu kosztów w wysoko$ci 166 297,74 z/ za 31 dzieci ucz!szczaj cych do przedszkoli w Kaliszu, KoMminku, Helazkowie i
Szczytnikach. Natomiast do przedszkoli prowadzonych
przez nasza gmin! ucz!szcza/o 58 dzieci, zamieszka/ych poza terenem gminy Opatówek, co stanowi/o przychód 344 737,98 z/. Generalnie, w porównaniu z ubieg/ymi latami, zauwa a si! coraz wi!ksze zapotrzebowanie na tego rodzaju us/ugi. Zwi zane jest to przede
wszystkim z coraz wi!ksz $wiadomo$ci rodziców
zwi zan z rozwojem edukacyjnym dziecka. Ca/a baza
przedszkolna, / cznie z oddzia/ami przedszkolnymi w
Che/mcach, Rajsku i T/okini Wielkiej, tworzy dogodn
dla mieszka2ców sie0, która w du ym stopniu realizuje
zapotrzebowanie na tego rodzaju us/ugi. W szko/ach
prowadzonych przez gmin! nauk! pobiera/o 22 uczniów
z orzeczeniami o potrzebie kszta/cenia specjalnego, co
powodowa/o dodatkowe obowi zki nauczycieli wobec
tych uczniów. Ponadto, na wniosek rodziców i zgodnie z
orzeczeniami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
w Kaliszu, realizowano indywidualne nauczanie w ilo$ci
godzin, która wynika z odpowiednich przepisów prawa
o$wiatowego. Nauczanie takie zorganizowano, w porozumieniu z organem prowadz cym, dla 25 uczniów.
Baza do dzia.alno ci o wiatowej
Placówki o$wiatowe prowadzone przez Gmin! funkcjonowa/y w siedmiu budynkach komunalnych:
2
- powierzchnia nieruchomo$ci gruntowych: 60206 m ,
2
w tym powierzchnia terenów zielonych 21 759 m
- sale lekcyjne: 76
- pracownie komputerowe:7
- sale gimnastyczne: 5
- gabinety lekarskie: 3
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$wietlice: 5
sto/ówki: 1

Urz dzenia rekreacyjno - sportowe
Oprócz 5 sal gimnastycznych szko/y i przedszkole wykorzystywa/y do prowadzenia zaj!0 wychowania fizycznego i rekreacji ruchowej inne urz dzenia rekreacyjnosportowe: place zabaw, boiska do gry w pi/k! no n
(trawiaste i wirowe), boiska do gry w pi/k! siatkow i
koszykówk! (ze sztuczn nawierzchni ), boiska pokryte
sztuczn traw (pi/ka no na, r!czna, siatkówka, tenis),
boiska wielofunkcyjne ze sztuczn nawierzchni (pi/ka
r!czna, siatkówka, koszykówka, tenis). Szko/y, w szczególno$ci w Opatówku, mia/y tak e mo liwo$0 korzystania z kompleksu boisk sportowych "Orlik 2012".
Stan techniczny i funkcjonalno$0 budynków o$wiatowych oraz urz dze2 sportowo-rekreacyjnych uzna0 nale y za bardzo dobry co jest rezultatem sta/ych, znacznych nak/adów finansowych czynionych od kilku lat na
popraw! substancji budowlanej w celu zachowania
sprawno$ci technicznej i dla optymalizacji kosztów eksploatacji. W okresie sprawozdawczym czyniono sta/e
dzia/ania dla poprawy bazy lokalowej gminnej o$wiaty, w
tym wyposa enia w sprz!t szkolny i pomoce dydaktyczne. Oblicze wspó/czesnej szko/y charakteryzuje poziom
wyposa enia w $rodki techniczne do nauki i wzajemnego informowania. Szko/y s wyposa one w pracownie
komputerowe. Zgodnie ze wspó/czesnymi standardami i
wymogami technicznymi na bie co wymieniano sprz!t
komputerowy. Wszystkie sekretariaty szkó/ posiadaj
komputery wraz z niezb!dnym oprogramowaniem i
oprzyrz dowaniem. Wszystkie szko/y i przedszkole maj
mo liwo$0 korzystania z Internetu oraz na bie co wyposa ane by/y w nowoczesne pomoce dydaktyczne, w
tym cyfrowe aparaty fotograficzne, odtwarzacze DVD.
Oprócz przedszkola wszystkie szko/y wyposa ono w
projektory multimedialne i tablice interaktywne. Sukcesywnie wymieniane s meble szkolne, które oprócz odpowiedniej ergonomii posiadaj certyfikaty bezpiecze2stwa.
Stan wyposa enia w urz dzenia specjalistyczne oraz
zbiorów bibliotecznych:
- komputery ogó/em: 290
- komputery do u ytku uczniów: 158
- projektory multimedialne: 58
- rzutniki pisma: 7
- rzutniki przeMroczy: 9
- tablice interaktywne: 24
- kamery wideo: 4
- odtwarzacz DVD, VHS, TV: 74
- kserokopiarki: 11
- woluminy: 28 625
- monitoring: 8
Kadra i system doskonalenia zawodowego
W roku szkolnym 2015/2016 w przedszkolu publicznym,
szko/ach podstawowych i gimnazjach prowadzonych
przez gmin! pracowa/o 163 nauczycieli oraz 57 pracowników administracji i obs/ugi. Dyrektorami jednostek
o$wiatowych byli:
- Mateusz Przyjazny - Szko/a Podstawowa im. Janusza Kusoci2skiego w Opatówku
- Jolanta Pokojowa - Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku
- Tomasz Mikucki - Zespó/ Szkó/ im. Jana Paw/a II w
Che/mcach
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Honorata Wolniaczyk - Zespó/ Szkó/ w Rajsku
Teresa Kobierska - Zespó/ Szkó/ w T/okini Wielkiej
Zdzis.awa Pawliczak - Publiczne Przedszkole w
Opatówku
Dzia/alno$ci Zespo/u Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkó/ Gminy Opatówek kierowa/ Dyrektor Arkadiusz
?a@duch.
Zatrudnienie w szko.ach w roku szkolnym
2015/2016:
- etaty: 194,10 w tym:
- nauczyciele: 143,52
- pozostali: 50,58
- osoby: 220 w tym:
- nauczyciele: 163
- pozostali: 57
W stosunku do poprzedniego roku szkolnego zmniejszy/a si! o 2,58 liczba etatów nauczycielskich. Jest to zwi zane z mniejsz ilo$ci godzin dydaktycznych, które
bezpo$rednio wp/ywaj na stan zatrudnienia. Poziom
zatrudnienia nauczycieli wynika przede wszystkim z
liczby oddzia/ów i godzin zaj!0 obowi zkowych oraz dodatkowych (indywidualne nauczania i rewalidacje z
uczniami o specjalnych potrzebach), realizowanych w
przedszkolu i szko/ach, a pracowników administracji i
obs/ugi ze specyfiki dzia/alno$ci placówki. Dla zabezpieczenia odpowiedniego poziomu nauczania w roku szkolnym 2015/2016, zgodnie z wymogami prawa i potrzebami poczyniono nak/ady w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Nak.ady na doskonalenie zawodowe nauczycieli w
latach 2015/2016
- wykonanie za 2015 rok ogó/em: 31 007,88 z/
- plan na 2016 rok ogó/em: 54 444,00 z/
W ramach wyodr!bnionych $rodków na doskonalenie
zawodowe nauczycieli, dyrektorzy placówek o$wiatowych mieli mo liwo$0 zawierania z nauczycielami umów
o dofinansowaniu kosztów kszta/cenia pobieranych
przez uczelnie wy sze. W roku szkolnym 2015/2016 dofinansowaniem obj!tych by/o / cznie 8 nauczycieli. System doskonalenia i dokszta/cania nauczycieli spowodowa/, e wi!kszo$0 nauczycieli posiada ju kwalifikacje
do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów. Coraz
liczniejsza jest grupa nauczycieli posiadaj cych uprawnienia do uczenia trzech przedmiotów. Efektem podejmowanych dzia/a2 oraz w/a$ciwej polityki kadrowej jest
niew tpliwie aktualna bardzo dobra struktura w zakresie
poziomu wykszta/cenia nauczycieli oraz szeroki "wachlarz" form i metod pracy nauczycieli, a w konsekwencji
osi gane wyniki nauki uczniów, w tym ze sprawdzianów
na zako2czenie szko/y podstawowej oraz z egzaminu
gimnazjalnego.
Poziom wykszta.cenia nauczycieli w 2015/2016 143,52 etatów nauczycieli:
- wy sze magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym - etatów: 134,09 (93,43% ogó/u)
- licencjat - etatów: 9,43 (6,57% ogó/u)
- pozosta/e - etatów: 1 (10,85% ogó/u)
Stopnie awansu zawodowego nauczycieli w 2016 r.
- sta y$ci - etatów: 3,89 (2,72% ogó/u)
- kontraktowi - etatów: 21,88 (15,31% ogó/u)
- mianowani - etatów: 44,28 (30,99% ogó/u)
- dyplomowani - etatów: 72,85 (50,98% ogó/u)
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W roku szkolnym 2015/2016 3 nauczycieli uzyska/o stopie2 nauczyciela dyplomowanego, o nauczyciel uzyska/
stopie2 nauczyciela mianowanego, a 4 stopie2 nauczyciela kontraktowego. Dobra polityka kadrowa w szko/ach
w zakresie doboru kadry nauczycielskiej zapewni/a take w roku szkolnym 2015/2016 w miar! dobr struktur!
zatrudnienia, uwzgl!dniaj c sta pracy nauczycieli. Dominuj nauczyciele ze sta em pracy w przedziale od 10
do 20 lat. Przy nauczycielach z du ym dorobkiem zawodowym pracuj m/odzi, co zapewnia po dan dobr jako$0 pracy.
Poziom nauczania
Osi gni!cia uczniów s wynikiem nauczania i uczenia
si!. W znacznym stopniu zale od zdolno$ci i aspiracji,
ale tak e $rodowiska rodzinnego. Badanie post!pów
edukacyjnych i osi gni!0 uczniów mo e przybiera0 ró ne formy. Najcz!$ciej s to sprawdziany wewn!trzne i
zewn!trzne oraz konkursy przedmiotowe.
Wyniki sprawdzianu w Szkole Podstawowej im. Janusza Kusoci@skiego w Opatówku w roku szkolnym
2015/2016
Dnia 5 kwietnia 2016 r. odby/ si! sprawdzian dla
uczniów klas szóstych szko/y podstawowej. Sprawdzian
sk/ada/ si! z dwóch cz!$ci. Pierwsza cz!$0 obejmowa/a
zadania z j!zyka polskiego i matematyki, trwa/a 80 minut. W cz!$ci drugiej uczniowie przyst pili do testu z j!zyka angielskiego, czas pracy nad zadaniami okre$lono
na 45 minut. Zadania we wszystkich arkuszach sprawdza/y, w jakim stopniu szóstoklasi$ci spe/niaj wymagania ogólne i szczegó/owe z zakresu trzech przedmiotów
egzaminacyjnych okre$lone w podstawie programowej
kszta/cenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego.
Erednia szko/y wynios/a ogó/em - 67,7%, j!zyk polski 70,9%, matematyka - 64,5%, j!zyk angielski - 67,2%.
Cz!$0 I
Najni szy wynik w szkole - 11 punktów na 40 (28%)
uzyska/a 1 uczennica.
Najwy szy wynik w szkole - 40 punktów (100%) uzyska/a 1 uczennica.
Jeden ucze2 by/ zwolniony z cz!$ci I.
Cz!$0 II
8 uczniów uzyska/o najwy szy wynik 40 pkt (100%)
1 ucze2 uzyska/ najni szy wynik 10 pkt (25%)
Wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym
2015/2016 uzyskane przez uczniów Gimnazjum im.
Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku
Egzamin gimnazjalny pisa/o 85 uczniów. Cz!$0 humanistyczna sk/ada/a si! z dwóch cz!$ci: historia i WOS oraz
j!zyk polski. W cz!$ci humanistycznej egzaminu $rednia
szko/y wynios/a: j!zyk polski - 66,77%, historia i WOS 54,76%, w cz!$ci matematyczno-przyrodniczej: matematyka - 53,61%, przedmioty przyrodnicze - 51,46%, z j.
angielskiego: cz!$0 podstawowa - 58,58%, cz!$0 rozszerzona - 37,11 %, z j. niemieckiego: cz!$0 podstawowa - 65,56%.
Wyniki sprawdzianu i egzaminu w roku szkolnym
2015/2016 uzyskane przez uczniów Zespo.u Szkó. w
Rajsku
Szko/a Podstawowa
Do rozwi zania sprawdzianu przyst pi/o 21 uczniów klasy szóstej. Erednia szko/y wynios/a: matematyka 32,62%, j!zyk polski - 60,71%, j!zyk angielski - 59,62%.
Gimnazjum
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W egzaminie udzia/ wzi!/o 26 uczniów. W cz!$ci humanistycznej egzaminu $rednia szko/y wynios/a: j!zyk polski - 62%, historia i WOS - 55,08%, w cz!$ci matematyczno-przyrodniczej: matematyka - 49,50%, przedmioty
przyrodnicze - 49,65%, z j. angielskiego: cze$0 podstawowa - 54,32%, cz!$0 rozszerzona - 36,08%.
Wyniki sprawdzianu i egzaminu w roku szkolnym
2015/2016 uzyskane przez uczniów Zespo.u Szkó.
im. Jana Paw.a II w Che.mcach
Szko/a Podstawowa
Do rozwi zania sprawdzianu przyst pi/o 23 uczniów klasy szóstej. Erednia szko/y wynios/a:
matematyka - 66,09%, j!zyk polski - 71,52%, j!zyk angielski - 76,95%.
Gimnazjum
W cz!$ci humanistycznej egzaminu $rednia szko/y wynios/a: j!zyk polski - 66,30%, historia i WOS - 57,94%, w
cz!$ci matematyczno-przyrodniczej: matematyka 44,42%, przedmioty przyrodnicze - 56,91%, z j. angielskiego: cz!$0 podstawowa - 78,38%, cz!$0 rozszerzona
- 60,86%, z j. rosyjskiego - 52,54%.
Wyniki sprawdzianu i egzaminu w roku szkolnym
2015/2016 uzyskane przez uczniów Zespo.u Szkó. w
T.okini Wielkiej
Szko/a Podstawowa
Do rozwi zania sprawdzianu przyst pi/o 13 uczniów klasy szóstej. Erednia szko/y wynios/a: matematyka 50,77%, j!zyk polski - 69%, j!zyk angielski - 71,53%.
Gimnazjum
W cz!$ci humanistycznej egzaminu $rednia szko/y wynios/a: j!zyk polski - 66,42%, historia i WOS - 53,41%, w
cz!$ci matematyczno-przyrodniczej: matematyka 43,75%, przedmioty przyrodnicze - 51,17%, z j. angielskiego: cz!$0 podstawowa - 61,67%, cz!$0 rozszerzona
- 40,50%.
Sukcesy uczniów
Rok szkolny 2015/2016 by/ kolejnym okresem w którym
uczniowie szkó/ naszej Gminy osi gali znacz ce sukcesy w ró nych dziecinach ycia szkolnego. Szko/y bra/y
udzia/, z sukcesami, w konkursach: matematycznych,
przyrodniczych, z j!zyka polskiego i angielskiego, biologicznych, geograficznych, chemicznych, fizycznych, plastycznych, historycznych i recytatorskich. Uczniowie
szkó/ podstawowych i gimnazjów rozwijali, przy pomocy,
nauczycieli swoje zainteresowania w wielu dziedzinach,
$mia/o podejmuj c rywalizacj! na ró nego rodzaju i ró nej rangi konkursach oraz przegl dach. Szko/y prowadzone przez gmin! by/y równie organizatorami imprez
kulturalnych o zasi!gu gminnym i ponadgminnym. Wa nym elementem w pracy dydaktyczno-wychowawczej
szkó/ by/ sport dzieci i m/odzie y. Jak co roku uczniowie
szkó/ podstawowych i gimnazjów uzyskiwali znacz ce
osi gni!cia w rywalizacji sportowej. Sukcesy uczniów s
ich zas/ug , ale nie by/yby mo liwe bez du ego wk/adu
pracy nauczycieli szkó/ oraz rodziców, a sportowe tak e
dzia/aj cych w gminie stowarzysze2 sportowych.
Formy pracy wychowawczej, dzia.alno ci profilaktycznej oraz bezpiecze@stwo w szkole.
Zgodnie z potrzebami i wymogami prawa w roku szkolnym 2015/2016 we wszystkich szko/ach realizowano
zadania przyj!tych programów wychowawczych i programów profilaktyki. W ramach programów wychowawczych, oprócz wyborów do samorz dów klasowych i

str. 7/48

szkolnych podj!to wspó/prac! z rodzicami, celem której
by/o przekazywanie informacji o post!pach w nauce i
zachowaniu, a tak e zapobieganie demoralizacji w$ród
dzieci i udzielanie uczniom pomocy edukacyjnej i materialnej (spotkania indywidualne, wywiadówki, pedagogizacja rodziców, imprezy klasowe, szkolne).
Stan realizacji zada@ o wiatowych gminy na rzecz
uczniów i szkó..
W roku szkolnym 2015/2016 realizowano szereg zada2
wynikaj cych z ustawowych obowi zków gminy na rzecz
uczniów i szkó/. Najwa niejszym zrealizowanym zadaniem Gminy by/o zabezpieczenie na odpowiednim poziomie przedszkolu i szko/om prowadzonym przez gmin! $rodków finansowych na prowadzenie dzia/alno$ci, w
tym na wynagrodzenia pracowników i eksploatacj! budynków komunalnych. Realizuj c obowi zki okre$lone w
art. 17 ustawy o systemie o$wiaty dowo ono lub refundowano rodzicom wydatki zwi zane z dowo eniem do
szkó/ uczniów niepe/nosprawnych i zamieszka/ych w
znacznym oddaleniu od szkó/.
Dowo enie uczniów do szkó/
Na dowóz uczniów do szkó/ gmina wydatkowa/a z bud etu kwot! 692 160,90 z/ (dowo eni i doje d aj cy 697 osób, dowo eni niepe/nosprawni - 22).
Stypendia socjalne
Zgodnie z dyspozycj art. 90b i art. 90m ustawy o systemie o$wiaty wspomagano uczniów w formie stypendiów szkolnych i zasi/ków szkolnych. Z tej formy wsparcia korzystali uczniowie szkó/ podstawowych, gimnazjów
ale tak e szkó/ ponadgimnazjalnych, którzy zamieszkuj
na terenie gminy. Kryterium dochodowe uprawniaj ce
do uzyskania pomocy okre$lone by/o w kwocie 514 z/ na
cz/onka rodziny. Na 129 z/o onych wniosków o przyznanie stypendium, pozytywnie rozpatrzono 127 wnioski: przyznano stypendia na kwot! 67 123,50 z/.
Stypendia naukowe
Od szeregu lat w naszej gminie realizowane s , w ramach funduszu stypendialnego Gminy Opatówek, stypendia za wyniki w nauce. Mo liwo$0 ubiegania si! o
stypendium, po spe/nieniu regulaminowych warunków,
maj uczniowie szkó/ gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz studenci. Wnioski s rozpatrywane dwa razy
do roku przez specjalnie do tego powo/an Komisj!. W
roku szkolnym 2015/2016 z/o ono 111 wniosków, pozytywnie rozpatrzono 96 na / czn kwot! 64 400,00 z/.
Innym zadaniem o charakterze pomocy materialnej by/o
wsparcie w zakresie zakupu podr!czników w ramach
rz dowego programu "Wyprawka szkolna" Z tej formy
pomocy skorzysta/o 46 uczniów. Na realizacj! zadania
pozyskano, od Wojewody Wielkopolskiego, $rodki finansowe w kwocie 11 441,35 z/.
Innym zadaniem o charakterze pomocy materialnej by/o
wsparcie w zakresie zakupu podr!czników w ramach
rz dowego programu "Wyprawka szkolna" Z tej formy
pomocy skorzysta/o 46 uczniów. Na realizacj! zadania
pozyskano, od Wojewody Wielkopolskiego, $rodki finansowe w kwocie 11 441,35 z/. Wykonuj c obowi zki w
zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu m/odocianych pracowników zamieszka/ych na terenie Gminy rozpatrywano zgodnie z dyspozycj art. 70b ustawy o systemie o$wiaty wnioski pracodawców o zwrot kosztów
kszta/cenia m/odocianych uczniów, którzy uko2czyli nauk! zawodu i zdali egzamin lub egzamin potwierdzaj cy
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uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Na realizacj! powy szego zadania uzyskano $rodki z Funduszu Pracy w
kwocie 42 432,00 z/, która w 100% pokry/a poniesione
wydatki. Nauk! zawodu uko2czy/o 6 m/odocianych.
Obowi zek szkolny i obowi zek nauki
Wa nym zadaniem realizowanym w roku szkolnym
2015/2016 by/a kontrola obowi zku szkolnego i obowi zku nauki. Obowi zkowi szkolnemu podlegaj
uczniowie w wieku od 7 lat do uko2czenia gimnazjum, a
obowi zkowi nauki uczniowie w wieku 16 - 18 lat ycia.
Kontroli spe/niania obowi zku szkolnego dokonuj dyrektorzy szkó/ w obwodach, w których zamieszkuj
uczniowie, a obowi zku nauki - gmina. Liczba uczniów
zobowi zanych do spe/nienia obowi zku nauki w roku
szkolnym 2015/2016 wynios/a 341 osób.
Finansowanie zada@ o wiatowych
Wydatki na o$wiat! stanowi ok. 40% w ogólnych wydatkach bud etu gminy. Szczegó/owe rozliczenie poniesionych wydatków stanowi i stanowi0 b!dzie tre$0 sprawozdania z wykonania bud etu gminy za rok bud etowy
2015 i 2016. W latach 2015-2016 bud et zwi zany z finansowaniem zada2 o$wiatowych obejmowa/ dzia/ 801
"O$wiata i wychowanie" oraz dzia/ 854 "Edukacyjna
opieka wychowawcza" i przedstawia si! nast!puj co:
- w roku 2015 wydatki wynios/y 15 102 041,74z/.
Wielko$0 subwencji o$wiatowej 10 747 764,00 z/ natomiast dochody wynios/y 642 659,32 z/
- w roku 2016 plan wydatków wynosi 15 369 664,08 z/
w tym wielko$0 subwencji o$wiatowej 10 564 169,00
z/ z czego do ko2ca wrze$nia wydatkowano 10 394
069,22 z/ natomiast dochody planowane s w kwocie 660 411,00 z/ z czego wykonanie do ko2ca
wrze$nia 399 420,78 z/.
Realizacja projektów
Szko/y w ostatnich latach realizowa/y projekty edukacyjne i spo/eczne oraz projekty wspó/finansowane m.in. ze
$rodków unijnych:
- "Umiem p/ywa0" - cztery szko/y podstawowe w gminie Opatówek wzi!/y udzia/ w projekcie powszechnego p/ywania og/oszonym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Projekt przewidywa/ po 20 godz. nauki
p/ywania dla ka dej grupy prowadzonej przez wykwalifikowanych instruktorów. Koszt projektu to 13
000 z/ z czego gmina Opatówek pokry/a po/ow! czyli
6 500 tys. z/.
- "Ksi ki naszych marze2" - w programie tym, og/oszonym prze Wojewod! Wielkopolskiego, promuj cym czytelnictwo w$ród dzieci i m/odzie y, uczestniczy0 b!dzie gmina Opatówek jako organ prowadz cy. Gmina zg/osi/a cztery szko/y podstawowe: w
Opatówku, Che/mcach, Rajsku i T/okini Wielkiej. Ca/o$0 projektu to kwota 7 587,50 z/, z czego dofinansowanie wyniesie 6 070,00 z/.
- "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - w
przysz/ym roku szkolnym biblioteka szkolna w Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku
wzbogaci si! o nowe pozycje ksi kowe, które zostan zakupione przede wszystkim zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami samych uczniów. Realizacja przedsi!wzi!cia, przy udziale Ministerstwa
Edukacji Narodowej, przewiduje rozwijanie zainteresowa2 uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa w$ród dzieci i m/odzie y, w tym
zakup nowo$ci wydawniczych. Ca/o$0 dofinansowa-
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nia programu wynosi 15 000 z/ przy 20% wsparciu
gminy.
Budowa przedszkola w Opatówku - w wyniku prowadzonego post!powania przetargowego, 13
czerwca br., dokonano wyboru najkorzystniejszej
oferty, któr z/o y/a firma SKANSKA S.A. (Oddzia/
Budownictwa w Lesznie) na kwot! 5 247 947,02 z/.
Pod koniec czerwca br. podpisano umow! pomi!dzy
gmin Opatówek, a wykonawc oraz przekazano
plac budowy. W zwi zku z realizacj tego przedsi!wzi!cia gmina Opatówek z/o y/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!0 pobudzaj cych rozwój dzieci. Wniosek
8.1.1 przeszed/ pozytywnie procedur! kwalifikacyjn
natomiast wniosek 9.3.1 b!dzie ponowiony na prze/omie tego roku.

Podzi"kowania
Wszystkim, którzy przyczynili si! do dobrej realizacji zada2 o$wiatowych w gminie Opatówek sk/adamy podzi!kowania za ich trud, zaanga owanie i prac! na rzecz
szkó/ i przedszkola. Szczególne podzi!kowania sk/adamy:
- dyrekcji, nauczycielom, wychowawcom, wszystkim
pracownikom szkó/ i przedszkola,
- pracownikom Zespo/u Ekonomiczno - Administracyjnego Szkó/ na czele z dyrektorem Arkadiuszem
Qa2duchem,
- rodzicom dzia/aj cym w trójkach klasowych, w radzie rodziców i wszystkim wspieraj cym szko/y i
przedszkole,
- tak e ró nym instytucjom i urz!dom, organizacjom,
stowarzyszeniom, grupom dzia/aj cym na rzecz
o$wiaty lub wspó/pracuj cym ze szko/ami i przedszkolem, a tak e wielu osobom - przyjacio/om
o$wiaty, którzy w ró ny sposób wspierali placówki
poprzez swoj dzia/alno$0, prac! oraz przekazywanie $rodków finansowych.
Dzi!ki tej wspó/pracy szko/y i przedszkole pe/ni/y niejednokrotnie obok zada2 o$wiatowych i wychowawczych
tak e zadania kulturalne, $rodowiskowe, by/y miejscem
spotka2, zabaw, rozrywki - by/y po prostu przyjazne dla
uczniów i miejscowo$ci, w których s po/o one. Podzi!kowania sk/adamy tak e Radzie Gminy Opatówek na
czele z Przewodnicz cym Paw/em B kowskim oraz
Komisji O$wiaty, Kultury Sportu i Zdrowia na czele z
Przewodnicz c Marlen Kiermas-Gruszk .
***************************************

INWESTYCJE, REMONTY,
PROJEKTY UNIJNE

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Sza.e etap II
W dniu 28 lipca br. gmina Opatówek z/o y/a wniosek o
dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Erodowisko na lata 2014-2020 Priorytet II
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Ochrona Erodowiska w tym adaptacja do zmian klimatu
Dzia/anie: 2.3 Gospodarka wodno - $ciekowa w aglomeracjach. Wniosek spe/ni/ kryteria formalne oraz zosta/
oceniony pozytywnie wed/ug kryteriów merytorycznych I
stopnia i znalaz/ si! na liscie rankingowej zatwierdzonej
przez Instytucj! Po$rednicz c . Obecnej przyst piono
do oceny merytorycznej II stopnia. Rozstrzygni!cie konkursu planowane jest na miesi c luty 2017 roku. W ramach tego projektu gmina Opatówek realizuje zadanie
pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo$ci Sza/e
etap II, gmina Opatówek". Inwestycja jest ju w trakcie
realizacji - prace rozpocz!to w miesi cu czerwcu 2016
roku, planowane zako2czenie wrzesie2 2017. Ca/kowita
warto$0 zadania - 2 609 276,90 z/, warto$0 dofinansowania - 1 803 158,83 z/.

Gospodarka kanalizacyjno- ciekowa
W dniu 7 listopada br. gmina Opatówek z/o y/a wniosek
o dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 O$ priorytetowa
4 Erodowisko Dzia/anie 4.3 Gospodarka wodno$ciekowa Poddzia/anie 4.3.1 Gospodarka wodno - $ciekowa. W ramach tego projektu Gmina Opatówek przewiduje zrealizowanie nast!puj cych zada2 inwestycyjnych:
- Budowa i przebudowa istniej cej oczyszczalni $cieków dla gminy Opatówek. Planowany termin realizacji - lata 2017-2018.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo$ciach
T/okinia Wielka, T/okinia Ko$cielna, T/okinia Nowa,
T/okinia Ma/a, Opatówek. Planowany termin realizacji - lata 2017-2018.
Ca/kowita warto$0 zadania - 14 208 065,92 z/, warto$0
dofinansowania - 7 363 936,59 z/. Gmina Opatówek
oczekuje na rozstrzygni!cie konkursu.
Gospodarka wodno- ciekowa
W dniu 16 listopada br. gmina Opatówek z/o y/a wniosek o przyznanie pomocy na zadanie "Gospodarka
wodno - $ciekowa" w ramach poddzia/ania "Wsparcie
inwestycji zwi zanych z tworzeniem, ulepszaniem lub
rozbudow wszystkich rodzajów ma/ej infrastruktury, w
tym inwestycji w energi! odnawialn i w oszcz!dzanie
energii" obj!tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach tego projektu Gmina
Opatówek przewiduje zrealizowanie nast!puj cych zada2 inwestycyjnych:
- Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowo$ci
Rajsko. Planowany termin realizacji - rok 2018.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo$ciach
T/okinia Nowa, Opatówek. Planowany termin realizacji - rok 2018.
- Budowa sieci wodoci gowej w miejscowo$ci Cienia
Folwark - Micha/ów Drugi. Planowany termin realizacji - rok 2018.
Ca/kowita warto$0 zadania - 2 676 496,45 z/, warto$0
dofinansowania - 1 353 025 z/. Realizacja zadania uzale niona b!dzie od otrzymanego dofinansowania.
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Zakup mundurów dla Orkiestry D"tej OSP w Rajsku
W dniu 29 sierpnia br. gmina Opatówek z/o y/a wniosek
o dofinansowanie projektu pn. ''Kultywowanie lokalnych
tradycji poprzez doposa enie w stroje Orkiestry D!tej
Ochotniczej Stra y Po arnej w Rajsku'' w ramach IV
edycji konkursu "Odnowa wsi szans dla aktywnych so/ectw". Dzi!ki dofinansowaniu Gmina Opatówek zakupi/a
41 sztuk mundurów galowych (26 szt. m!skich i 15 szt.
damskich). Realizacja projektu jest inwestycj w przysz/o$0, przyczyni si! do zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego. Umo liwi równie kontynuacj! lokalnych tradycji poprzez wyst!py orkiestry zarówno na uroczysto$ciach lokalnych, patriotycznych i imprezach promocyjnych jak i przegl dach orkiestr. Ca/kowita warto$0
zadania - 10 005,27 z/, warto$0 dofinansowania - 4 900
z/.

Zakup namiotów dla so.ectwa Micha.ów Drugi
W dniu 16 sierpnia br. gmina Opatówek z/o y/a wniosek
o dofinansowanie projektu pn. "Zakup namiotów wraz z
wyposa eniem na potrzeby so/ectwa Micha/ów Drugi" w
ramach IV edycji konkursu "Odnowa wsi szans dla aktywnych so/ectw". Dzi!ki dofinansowaniu zakupiono 2
namioty, 2 sto/y oraz 6 krzese/. Namioty wraz z wyposaeniem b!d s/u y0 lokalnej spo/eczno$ci podczas imprez, które odbywaj si! na terenie gminy i poza ni
(do ynki gminne, festyny, festiwal smaków) oraz na terenie so/ectwa. Dostawy zosta/y zrealizowane w miesi cu listopadzie 2016 roku. Ca/kowita warto$0 zakupu 7.421 z/, warto$0 dofinansowania - 3.500 z/.
Inwestycje w gospodarce komunalnej
Gospodarka wodno-kanalizacyjna
W pierwszej po/owie 2016 roku zako2czono faz! projektow i uzyskano pozwolenie na budow! Stacji Uzdatniania Wody w miejscowo$ci Rajsko. Zgodnie z zawart
umow z firm "PROFIPROJEKT" maj c siedzib! w
Jarocinie, ca/kowity koszt wykonania dokumentacji projektowej wyniesie 34 071,00 z/. Obecnie trwaj prace
zwi zane z pozyskaniem $rodków zewn!trznych na budow! stacji.
W dniu 12.08.2016r. uzyskano pozwolenie na rozbudow! i przebudow! oczyszczalni $cieków dla gminy Opatówek. Dokumentacj! projektow wraz z kosztorysami
wykona/ Zak/ad Us/ug Instalacyjnych i Eksploatacyjnych
z Piotrkowa Trybunalskiego. Powy sza us/uga opiewa/a
na kwot! 39 975,00 z/.
We wrze$niu br. w wyniku zapytania ofertowego wy/oniono dostawc! stopnia spr! aj cego dmuchawy wraz z
cz!$ciami na Gminn Oczyszczalni! Ecieków do prowadzenia procesów technologicznych. Koszt zakupu
dmuchawy wraz z cz!$ciami to 14 427,90 z/.
W paMdzierniku br. rozpocz!to prace konserwacyjne na
Gminnej Oczyszczalni Ecieków polegaj ce na czyszczeniu stawu $ciekowego, ostatniego elementu uk/adu
technologicznego, w celu poprawy jako$ci $cieków
oczyszczonych, odprowadzanych do odbiornika. Umow!, na kwot! 19 116,00 z/, zawarto z wykonawc robót,
wy/onionym w wyniku zapytania ofertowego, firm
PPHU BEMAR z Jutrosina.
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W listopadzie br. zako2czono realizacj! przedsi!wzi!cia
pn.: "Zakup agregatu pr dotwórczego wraz z monta em
i obudow " na Stacj! Uzdatniania Wody w miejscowo$ci
T/okinia Wielka. Ca/kowity koszt zadania to 25 000,00 z/.
Zako2czono równie przedsi!wzi!cie polegaj ce na budowie przykanalików kanalizacji sanitarnej w miejscowo$ci Zduny przy ul. D/ugiej. Na zadanie to wydatkowano
29 423,19 z/.
W ramach bie cego utrzymania sieci kanalizacyjnej
zakupiono dwie pompy na Gminn Oczyszczalni! Ecieków oraz dwie do przepompowi $cieków na terenie Opatówka. Q czny koszt inwestycji to 23 000,00 z/.
Remonty budynków komunalnych
W ramach bie cego utrzymania zasobów mieszkaniowych na terenie gminy wykonano nast!puj ce prace:
- naprawa przecieków na dachach budynków komunalnych przy ul. Ko$cielnej 1B, ul. Szkolnej 2A oraz
ul. Szkolnej 2, koszt robót to 5 690,60 z/,
- zgodnie z zaleceniem pokontrolnym, w zwi zku z 5letnim przegl dem budynków, wykonano prace dekarskie na budynku komunalnym przy ul. Ko$cielnej
17, koszt remontu to 1 289,02 z/,
- zakupiono piece grzewcze do lokali budynków komunalnych przy ul. Ko$cielnej 2, ul. Ko$cielnej 1B
oraz ul. Poniatowskiego 2, za / czn
kwot!
2 298,00 z/.
W dniu 01.07.2016 r. Wojewódzki Konserwator Zabytków przeprowadzi/ kontrol! budynku komunalnego przy
ul. Ko$cielnej 17, w wyniku której na/o ono na w/a$ciciela budynku obowi zek polegaj cy na usuni!ciu nieprawid/owo$ci i przygotowaniu dokumentacji stanowi cej
podstaw! do podj!cia w niedalekiej przysz/o$ci dzia/a2 o
charakterze remontowo - konserwatorskim, maj cych na
celu popraw! stanu zachowania warto$ci zabytkowych.
Koszt przygotowania dokumentacji projektowej to kwota
23 425,20 z/. Sytuacja ta spowodowa/a wstrzymanie
wszelkich prac remontowych w budynku przy ul. Ko$cielnej 17.
Konserwacja elaznych wrót do zabytkowej bramy
przy ul. Ko cielnej
W dniu 29 lipca 2016 r. zako2czono prace remontowo konserwatorskie wraz z monta em elaznych wrót do
bramy Zespo/u Pa/acowego w Opatówku przy ul. Ko$cielnej. Konserwacj! wykona/a firma PPHU KOWAL
S.C. Ewa i Jan Szkudlarek z Qaszkowa. Firma zosta/a
wy/oniona w drodze przetargu ofertowego. Q czny koszt
inwestycji wyniós/ 18 000 z/ i zosta/ sfinansowany ze
$rodków bud etu gminy oraz z dotacji celowej z bud etu
Powiatu Kaliskiego w kwocie 8 000,00 z/.

Budowa k.adki przy stawach w Opatówku
Gmina Opatówek zako2czy/a prace zwi zane z budow
k/adki dla mieszka2ców i turystów przy stawach w Opatówku. Projekt zosta/ zrealizowany przez firm! Z.P.H.U
OMEGA Piotr Kwiatkowski z Kalisza wy/onion w drodze
przetargu ofertowego. Q czna kwota robót wynios/a 70
453,05 z/. Zadanie sfinansowano ze $rodków bud etu
gminy oraz ze $rodków Samorz du Województwa Wielkopolskiego w kwocie 30.000 z/. z programu Wielkopolska Odnowa Wsi w VI edycji konkursu "Pi!knieje wiel-
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kopolska wie$". Budowa k/adki ma na celu popraw! jako$ci ycia mieszka2ców, estetyki przestrzennej i wizerunku miejscowo$ci.

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Gmina Opatówek planuje budow! Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych, który b!dzie si! znajdowa/ w Opatówku przy ulicy Parkowej w pobli u Gminnej Oczyszczalni Ecieków. Wszystkie niezb!dne pozwolenia dotycz ce budowy zosta/y ju uzyskane. Dzi!ki inwestycji mieszka2cy gminy, w ramach uiszczanej op/aty
za odbiór i zagospodarowanie odpadów, b!d mogli oddawa0 selektywnie zebrane odpady (np. odpady wielkogabarytowe, bio, popió/, plastik, szk/o, zu yte elektro$mieci itd.). Obecnie gmina stara si! o pozyskanie $rodków zewn!trznych na to przedsi!wzi!cie - zosta/ z/o ony wniosek w ramach naboru o po yczk! umarzaln do
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Erodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W przypadku uzyskania
dofinansowania planuje si!, oddanie inwestycji do u ytku mieszka2ców w drugiej po/owie 2017 roku. Ca/kowita
szacowana warto$0 zadania wynosi0 b!dzie: 594 000 z/.
Inwestycje w drogownictwie
W miesi cu czerwcu br. zosta/ rozstrzygni!ty przetarg
na "Przebudow! parkingu za Urz!dem Gminy w Opatówku" prace obejmowa/y roboty rozbiórkowe, roboty
ziemne, koryto o g/!boko$ci 20 cm, górn warstw! podbudowy z kruszywa /amanego, podsypk! cementowopiaskow oraz u/o enie kostki brukowej. Wykonawc
prac by/a firma BEDRÓG. Q czna warto$0 zadania to 55
381,37 z/.
W dniu 12 lipca br. odby/ si! przetarg na "Przebudow!
nawierzchni: ul. Po/udniowej w m. Sza/e, Warszew i
Rajsko". Prace obejmowa/y:
- na ulicy Po/udniowej (odcinek o d/ugo$ci 0,76 km)
roboty ziemne, górna warstwa podbudowy z kruszywa /amanego oraz u/o enie masy asfaltowej,
- droga w miejscowo$ci Warszew (odcinek o d/ugo$ci
0,35 km) oraz w miejscowo$ci Rajsko (odcinek o
d/ugo$ci 0,23 km), roboty ziemne, górna warstw!
podbudowy z kruszywa /amanego oraz u/o enie nawierzchni asfaltowej.
Prace wykona/a firma SIDROG. Q czna warto$0 zadania
to 137 243,95 z/.
W dniu 21 lipca br. odby/ si! przetarg na wykonanie
"Przebudowy nawierzchni ul. D/ugiej w m. Zduny, Szulec
i Sierzchów" - ul. D/uga w Zdunach o d/ugo$ci odcinka
0,89 km, Szulec o d/ugo$ci odcinka 0,75 km, Sierzchów
o d/ugo$ci odcinka 0,7 km. Prace na drogach obejmowa/y: roboty ziemne, górn warstw! podbudowy z kruszywa /amanego oraz u/o enie nawierzchni asfaltowej. Wykonawc by/a firma SIDROG. Q czna warto$0 zadania
to 315 894 z/.
W dniu 3 sierpnia br. odby/ si! przetarg na "Przebudow!
parkingu przy targowisku w m. Opatówek". Prace obejmowa/y: wyrównanie pod/o a, wykonanie podbudowy
oraz u/o enie nawierzchni asfaltowej. Wykonawc by/a
firma KALDROG. Q czna warto$0 zadania to 39 322 z/.

Wiadomo ci Gminne

Zako2czy/y si! prace na zadaniu pn. "Modernizacja i poszerzenie drogi gminnej nr 26/2 Ro d a/y - Kobierno".
Zakres prac obejmowa/: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, obustronne poszerzenie jezdni o 0,50 m,
jezdnia asfaltowa po poszerzeniu 5m, d/ugo$0 przebudowy 2,7 km. Wykonawc prac by/a firma SIDROG.
Q czna warto$0 zadania to 259 923 z/,
Rozstrzygni!to przetarg na wykonanie zadania pn.
"Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 506/1 ul. Po/udniowa, m. Sza/e". Zakres prac obejmuje: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa /amanego twardego o grubo$ci 20 cm.
Wykonawc b!dzie firma ASBUD. Warto$0 inwestycji to
123 163 z/. Zadanie to b!dzie realizowane we wspó/pracy z gmin Godziesze Wielkie, która ze wzgl!du na korzystanie z tej drogi przez jej mieszka2ców, przekaza/a
na ten cel $rodki finansowe w wysoko$ci 65 000 z/.
Podsumowuj c, w 2016 roku wykonano nast"puj ce
inwestycje drogowe:
- Zduny, ul. D/uga, wykonanie nawierzchni asfaltowej,
SIDROG Sp. z o.o., 115 510,25 z/
- Sierzchów, wykonanie nawierzchni asfaltowej,
SIDROG Sp. z o.o., 96 520,19 z/
- Szulec, wykonanie nawierzchni asfaltowej, SIDROG
Sp. z o.o., 126 023,25 z/
- Sza/e ul. Po/udniowa, wykonanie nawierzchni asfaltowej, SIDROG Sp. z o.o., 87 374,61 z/
- Warszew, wykonanie nawierzchni asfaltowej,
SIDROG Sp. z o.o., 38 391,25 z/
- Rajsko, wykonanie nawierzchni asfaltowej, SIDROG
Sp. z o.o., 26 988,48 z/.
- Che/mce-Stobno, wykonanie nawierzchni asfaltowej,
P.D.I. KAREX, 117 800,85 z/
- Sza/e, ul. Po/udniowa, wykonanie nawierzchni t/uczniowej, ASBUD, 123 163,96 z/
- Cienia Folwark, wykonanie nawierzchni asfaltowej,
F.U.D.B. DROMAX, 49 351,04 z/
- Che/mce, wykonanie nawierzchni asfaltowej, P.D.I.
KAREX, 30 341,64 z/
- parking przy targowisku w Opatówku, wykonanie
nawierzchni asfaltowej, KALDROG, 46 039,64 z/
- parking za Urz!dem Gminy, wykonanie nawierzchni
z kostki brukowej, R.D.B. BEDRÓG, 68 151,69 z/
Wspólne projekty realizowane w porozumieniu z innymi samorz dami

Przebudowa drogi powiatowej Opatówek - T/okinia Nowa - T/okinia Wielka
Zako2czy/y si! prace zwi zane z kolejnym etapem
przebudowy drogi powiatowej Opatówek - T/okinia Wielka na odcinku ponad 800mb, / cz cym si! z ul. Ew. Jana w Opatówku. Zadanie to realizowane zosta/o we
wspó/pracy Gminy Opatówek oraz Powiatu Kaliskiego.
Remont tego odcinka drogi kosztowa/ 248 929,44 z/, z
czego gmina Opatówek dofinansowa/a zadanie z w/asnych $rodków w wysoko$ci 60 000 z/. W ramach prac
wykonano m.in. now nawierzchni! asfaltow , pobocza
oraz uzupe/niono oznakowanie na odcinku T/okinia Nowa - T/okinia Wielka.
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Przebudowa drogi powiatowej D!be - Nakwasin - Borów
Dzi!ki partnerstwu samorz dów Powiatu Kaliskiego oraz
trzech gmin: Opatówek, Helazków, KoMminek przebudowano ci g dróg powiatowych: drogi powiatowej nr
4609P, skrzy owanie z drog wojewódzk nr 470 KoMminek oraz drogi powiatowej nr 4610P na odcinku
Stary Nakwasin - Borów. W zakresie robót poprawiono
stan prawie 17 km dróg, w tym na terenie gminy KoMminek - 9 km, Opatówek - 5 km, Helazków - 3 km. Zadanie
obejmowa/o m.in.: prace porz dkowe, piel!gnacj! poboczy i krzewów, remont istniej cego odwodnienia i wykonanie nowego, poszerzenie jezdni i poboczy, wykonanie
nowej nawierzchni asfaltowej, budow! zatok autobusowych, zjazdów do posesji, budow! chodników oraz wykonanie oznakowania i ustawienie barier ochronnych.
Q czny koszt inwestycji wyniós/ 5 471 193 z/, z czego
2 734 760 z/ to dotacja Wojewody Wielkopolskiego,
1 374 000 z/ to wk/ad w/asny Powiatu Kaliskiego, a
1 362 433 z/ to wk/ad gmin (w tym: gmina Opatówek
400 651 z/, Helazków ponad 215 298 z/, KoMminek ponad 621 484 z/, Blizanów ponad 125 000 z/).

Przebudowa drogi gminnej nr 675537P ul. Kaliska w
miejscowo$ci Sza/e
Wspó/praca Gminy Opatówek z Powiatem Kaliskim
umo liwi/a z/o enie wniosku w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata
2016/2017 na przebudow! ul. Kaliskiej w m. Sza/e.
Q czny koszt realizacji inwestycji to blisko 2,6 mln z/, a
udzia/ finansowy przedstawia si! nast!puj co: wnioskowana dotacja od Wojewody Wielkopolskiego - 1,3 mln z/,
wk/ad w/asny samorz dów - 1,3 mln z/, w tym Gminy
Opatówek (jako lidera) - 630 tys. z/, Powiatu Kaliskiego
(jako partnera) - 670 tys. z/. W ramach tego zadania
planuje si! przebudowa0 / cznie 4,1 km drogi. Prace
obejmowa0 b!d wykonanie m.in.: nowej nawierzchni
asfaltowej, odwodnienia, peronów (przystanków), chodników, $cie ki rowerowej, oznakowania, barier ochronnych oraz przej$0 dla pieszych. Zgodnie z opublikowan
wst!pn list rankingow , inwestycja przewidziana jest
do dofinansowania i realizacji w 2017 r.

Przebudowa ci gu komunikacyjnego w gminach: Opatówek i Szczytniki
Powiat Kaliski w partnerstwie z Gmin Opatówek oraz
Gmin Szczytniki z/o y/ wniosek na przebudow! dróg
powiatowych w miejscowo$ciach: Opatówek, Micha/ów
Drugi, Marchwacz, Krowica Zawodnia, Cieszyków, Staw,
Lipka oraz w miejscowo$ciach: Ciszyków i Szczytniki,
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tworz cych ci g komunikacyjny. Q czny koszt realizacji
inwestycji to blisko 7,2 mln z/, a udzia/ finansowy przedstawia si! nast!puj co: wnioskowana dotacja od Wojewody Wielkopolskiego - 3 mln z/, udzia/ Powiatu Kaliskiego - 2,4 mln z/, udzia/ gmin: 1,8 mln z/. (Gmina Opatówek: 0,5 mln z/, Gmina Szczytniki: 1,3 mln z/). Zgodnie
z opublikowan wst!pn list rankingow , inwestycja
przewidziana jest do dofinansowania i realizacji w 2017r.

Modernizacja energetyczna obiektów u yteczno$ci publicznej
W dniu 27 paMdziernika br. gmina Opatówek zawar/a porozumienie z: Powiatem Kaliskim - Liderem (partnerem
wiod cym), Gmin Blizanów, Gmin Brzeziny, Gmin
Ceków Kolonia, Gmin Go/uchów, Gmin KoMminek,
Gmin Lisków, Gmin Szczytniki oraz Gmin Helazków Partnerami w sprawie wspólnej realizacji projektu pn.
"Modernizacja energetyczna obiektów u yteczno$ci publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" w
ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 O$ priorytetowa 3 Energia
Dzia/anie 3.2 Poprawa efektywno$ci Energetycznej w
sektorze publicznym i mieszkaniowym Poddzia/anie
3.2.4 Poprawa efektywno$ci Energetycznej w sektorze
publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO. Warto$0
kosztów inwestycji dla Gminy Opatówek - 1 545 331,28
z/, warto$0 dofinansowania - 702 950,37 z/.
W ramach tego projektu Gmina Opatówek przewiduje
realizacj! nast!puj cych zada2 inwestycyjnych:
- termomodernizacja i przebudowa budynku Biblioteki
Publicznej im. Braci Gillerów filia w T/okini Wielkiej
oraz zmiana sposobu u ytkowania cz!$ci tego budynku na pomieszczenia przedszkola publicznego.
Planowany termin realizacji - rok 2017
- termomodernizacja budynku by/ej szko/y podstawowej w miejscowo$ci Micha/ów Drugi. Planowany
termin realizacji - rok 2017
- termomodernizacja budynku szko/y podstawowej w
miejscowo$ci Sierzchów. Inwestycja zostanie zrealizowana po uzyskanym dofinansowaniu. Planowany
termin realizacji - rok 2017

Termomodernizacja budynków u yteczno$ci publicznej
Powiatu Kaliskiego
Wnioski z/o one do Narodowego Funduszu Ochrony
Erodowiska i Gospodarki Wodnej, w partnerstwie z innymi samorz dami umo liwi/y wspóln realizacj! kolejnego przedsi!wzi!cia w ramach Systemu Zarz dzania
Energi GIS pt. "Termomodernizacja budynków u yteczno$ci publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin:
Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek,
Szczytniki". Do tej pory wykonano roboty termomodernizacyjne budynku Gminnego O$rodka Kultury w Opatówku. W nast!pnych latach planowane jest ocieplenie budynków: Gminnej Biblioteki im. Braci Gillerów w Opa-
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tówku - Filia w T/okini Wielkiej, Szko/y Podstawowej w
Sierzchowie oraz Domu Seniora w Micha/owie Drugim.
Koszt wszystkich inwestycji to ok. 1 115 274 z/ z czego
10 % to wk/ad w/asny a reszta to dotacje i po yczki z
NFOEiGW.

Zintegrowani w kulturze
W dniu 23 listopada br. Gmina Opatówek zawar/a porozumienie z: Powiatem Kaliskim - Liderem (partnerem
wiod cym) Gmin i Miastem Stawiszyn, Gmin KoMminek, Gmin Lisków oraz Gmin Helazków - Partnerami
w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. ''Zintegrowani
w kulturze'' w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 O$ priorytetowa 4 Erodowisko Dzia/anie 4.4 Zachowanie, ochrona,
promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego Poddzia/anie 4.4.4 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w
ramach ZIT dla rozwoju AKO. Ca/kowita warto$0 projektu to 10 335 673 z/, z czego dofinansowanie wyniesie
8 785 322 z/. Powiat Kaliski w ramach projektu planuje:
- remont sali nr 1 w budynku Starostwa Powiatowego
na cele kulturalno - wystawiennicze,
- zagospodarowanie parkingu wokó/ budynku Starostwa Powiatowego,
- monta widny w budynku Muzeum Historii Przemys/u w Opatówku.
Ca/kowity koszt inwestycji dla Powiatu Kaliskiego to
2 133 000 z/, z czego dofinansowanie wyniesie 1 760
355 z/otych.
Natomiast Gmina Opatówek, dzi!ki dofinansowaniu,
przewiduje realizacj! nast!puj cych zada2 inwestycyjnych:
- termomodernizacja wraz z przebudow i zmian
sposobu u ytkowania budynku by/ego dworca PKP
na cele kulturalne, o$wiatowe i rekreacyjne w miejscowo$ci Opatówek. Planowany termin realizacji lata 2017-2018.
- przebudowa, rozbudowa (istniej cych budynków gospodarczych) oraz zmiana sposobu u ytkowania
domku gotyckiego tzw. "Cukierni" na funkcj! u yteczno$ci publicznej - bibliotek! publiczn oraz budowa muru a urowego. Planowany termin realizacji
- rok 2017.
- przebudowa nawierzchni placu manewrowego przy
ul. Poniatowskiego w miejscowo$ci Opatówek. Planowany termin realizacji - rok 2018.
Ca/kowita warto$0 inwestycji dla Gminy Opatówek to
2 615 500 z/, z czego dofinansowanie wyniesie 2 113
729 z/. Wykonanie inwestycji b!dzie mo liwe w przypadku pozyskania dofinansowania.
Realizacja tych zada@ nie by.aby mo liwa bez woli
wspó.pracy wszystkich zaanga owanych w nie samorz dów. Wszystkim, którzy wspieraj ide" wspólnych projektów i poparli wspomniane porozumienia,
sk.adamy serdeczne podzi"kowania.

WIADOMO CI KULTURALNE
Gminne Zawody Sportowo-Po arnicze
3 lipca br. na boisku przy ul. Ogrodowej w Opatówku odby/y si! Gminne Zawody Sportowo-Po arnicze,
w których udzia/ wzi!/o 21 dru yn (w tym 9 e2skich),
zg/oszonych przez 7 jednostek Ochotniczych Stra y Poarnych z terenu gminy Opatówek. Po wprowadzeniu
dru yn na plac zawodów przez Komendanta Gminnego
dh Stanis/awa Barana, nast pi/o wci gni!cie flagi na
maszt. Poczet flagowy wystawi/a OSP z Cieni Pierwszej.
Druh komendant z/o y/ meldunek dh Bogdanowi Marsza/owi Prezesowi ZOG ZOSP RP, nast!pnie powitano
zaproszonych go$ci: Przewodnicz cego Rady Powiatu
Kaliskiego Mieczys/awa Quczaka, Wiceprzewodnicz cego Rady Gminy Opatówek Wojciecha Pokojowego, Wójta Gminy Opatówek Sebastiana Ward!ckiego, Wiceprezesów ZOG ZOSP RP dh Stanis/awa Janika, dh Henryka Qazarka oraz Mariusza Ma/oburskiego - pe/ni cego
podczas zawodów rol! konferansjera.

Rywalizacja toczy/a si! w czterech grupach.
Cz/onkowie M/odzie owych Dru yn Po arniczych rywalizowali wed/ug regulaminu CTIF - do pokonania mieli
sztafet! o d/ugo$ci 400m i 0wiczenie bojowe. Doro$li rywalizowali wed/ug regulaminu m!skich i kobiecych druyn po arniczych - do pokonania mieli sztafet! 7x50m i
0wiczenie bojowe. Najlepsi zawodnicy zostali uhonorowani pucharami, dyplomami oraz nagrodami finansowymi ufundowanymi przez samorz d gminny. S!dzi
g/ównym zawodów by/ m/. bryg. Robert Kurcbach, a
drugim s!dzi kpt. Piotr Pietrucha z Komendy Miejskiej
PSP w Kaliszu. Nad prawid/owym przebiegiem zawodów
czuwa/a komisja s!dziowska, któr stanowili cz/onkowie
OSP z s siedniej zaprzyjaMnionej gminy Szczytniki.
Wraz z organizatorami zawodnikom kibicowali licznie
zgromadzeni sympatycy po arnictwa, stra acy i ich rodziny oraz zaproszeni go$cie.
Na zako2czenie zawodów przewidziano uroczyste podsumowanie, odczytanie protoko/u oraz wr!czenie
dyplomów, pucharów i nagród finansowych za udzia/ i
poszczególne miejsca dla jednostek OSP bior cych
udzia/ w zawodach. Organizatorami zawodów byli: Zarz d Oddzia/u Gminnego Zwi zku OSP RP w Opatówku
oraz Urz d Gminy w Opatówku, a gospodarzami - Zarz d oraz druhowie z OSP w Cieni Drugiej. Nag/o$nienie
i obs/ug! muzyczn zapewnili panowie Janusz Pogorzelec oraz Janusz Mancewicz. Zarz d Gminny Zwi zku

***************************************
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OSP RP w Opatówku sk/ada serdeczne podzi!kowanie
za sprawne przygotowanie zawodów.
Klasyfikacja ko2cowa zawodów:
MDP dziewcz!ta:
1. Opatówek I - / cznie 1024,8
2. T/okinia Wielka - 1024,2
3. Opatówek II - 988,0
4. Opatówek III - 939,4
5. Che/mce - 870,09

tówka uczestniczy/a w "VíXany Jazz Festival". Polska
delegacja mia/a mo liwo$0 zwiedzenia przepi!knej starówki miejskiej, zabytkowych ruin zamku oraz licznych
obiektów sakralnych, sportowych, o$wiatowych i kulturalnych. W czasie wizyty by/a równie okazja do wymiany informacji o bie cych sprawach obu miast partnerskich oraz wyra enia gotowo$ci do organizacji wspólnych przedsi!wzi!0 w przysz/o$ci.

MDP ch/opcy:
1. Porwity - 1040,5
2. T/okinia Wielka I - 1031,9
3. T/okinia Wielka II - 1001,2
4. Opatówek - 972,5
5. Sierzchów - 968,9
6. Che/mce - 918,4
Kobiece i m!skie dru yny po arnicze:
Kat. ''C'' - kobiety:
1. Porwity - / cznie 118,5
2. Che/mce - 128,3
3. T/okinia Wielka - 131,4
4. Rajsko - 159,3
Kat. ''A'' - m! czyMni:
1. Rajsko - 106,8
2. Che/mce - 107,9
3. T/okinia Wielka - 115,5
4. Sierzchów - 118,7
5. Porwity - 122,7
6. Micha/ów Drugi - 144,8
Mi"dzynarodowa wspó.praca samorz dów
W dniu 26 sierpnia 2016 r. podpisane zosta/o
porozumienie o mi!dzynarodowej wspó/pracy partnerskiej pomi!dzy gmin Opatówek a gmin VíXany w Czechach. Dokument podpisa/ Wójt Gminy Opatówek Sebastian Ward!cki oraz Burmistrz Miasta VíXany Vladimír
KoYen. W swoich przemówieniach partnerzy podkre$lali
potrzeb! wspólnych kontaktów i przyjaMni polskoczeskiej w zjednoczonej Europie. Celem porozumienia
jest wspieranie kontaktów mi!dzyludzkich i spo/ecznych
oraz nawi zywanie i utrwalanie przyjacielskich wi!zi
pomi!dzy mieszka2cami obu miejscowo$ci, a tak e
rozwijanie wszechstronnej wspó/pracy pomi!dzy miejscowo$ciami, szczególnie w zakresie:
- wzajemnego poznawania kultury, tradycji i historii
narodowych,
- wzmacniania relacji gospodarczych i kulturowych,
- budowania relacji mi!dzy instytucjami edukacyjnymi
i naukowymi,
- wymiany wiedzy i do$wiadcze2 w zakresie zarz dzania samorz dem,
- wymiany do$wiadcze2 i wspó/pracy w korzystaniu
ze $rodków funduszy Unii Europejskiej.
Niniejsze porozumienie finalizuje podj!te na pocz tku
roku starania o nawi zanie wspó/pracy partnerskiej pomi!dzy gmin Opatówek a gmin VíXany. Uroczyste
podpisanie porozumienia zbieg/o si! z wizyt przedstawicieli gminy Opatówek w sk/adzie: Wójt Gminy Opatówek Sebastian Ward!cki, Przewodnicz cy Rady Gminy
Pawe/ B kowski oraz Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic w mie$cie VíXany. Od 26 do 28 sierpnia, na zaproszenie burmistrza Vladimíra KoYena, delegacja z Opa-
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Podsumowanie wizyty wygl da obiecuj co przedstawiciele obu gmin d
do owocnej wspó/pracy
zarówno na p/aszczyMnie gospodarki, jak i kultury oraz
o$wiaty, które maj s/u y0 rozwojowi i umacnianiu stosunków partnerskich.
Do ynki Gminno - Parafialne, biesiadnie i rodzinnie
w Opatówku
Coroczne $wi!to plonów, które odby/o si! w niedziel!, 4 wrze$nia br. na terenie przyszkolnym Zespo/u
Szkó/ im. Stanis/awa Miko/ajczyka w Opatówku, tradycyjnie zgromadzi/o t/umy mieszka2ców i go$ci. Uroczysto$ci rozpocz!/y si! wej$ciem pocztów sztandarowych
OSP gminy Opatówek prowadzonych przez Komendanta Gminnego OSP Stanis/awa Barana. Z towarzyszeniem orkiestry OSP z Che/mc, na plac do ynkowy

wszed/ barwny korowód przedstawicieli so/ectw, którzy
wnie$li bogate wie2ce, kosze i inne i symbole do ynkowe. Delegacje wsi zosta/y powitane przy scenie, na której ustawiono o/tarz polowy. Wszystkie wie2ce i symbole
wyeksponowane przy scenie wymaga/y wiele pracy i
twórczego wysi/ku, dlatego w podzi!kowaniu za obecno$0, ka da delegacja otrzyma/a od przedstawicieli
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w/adz samorz dowych, z r k Sekretarza Gminy Krzysztofa Dziedzica i Wiceprzewodnicz cego Rady Gminy
Wojciecha Pokojowego okoliczno$ciowy dyplom, a by/y
to:

-

so.ectwo Borów - wieniec do ynkowy wnie$li: Danuta Nurek, Teresa Juszczak, Karol Bednarek,
Przemys/aw Pogorzelec.
so.ectwo Cienia Druga - bochen chleba i plony
wnie$li: Agnieszka, Kornelia, Patrycja i Bogus/aw
Namys/.
so.ectwo Cienia Folwark - bochen chleba i kosz z
owocami wnie$li: Anna Jakubczak, El bieta Antczak
i Wac/aw Figiel.
so.ectwo Che.mce - bochen chleba i plony wnie$li:
Martyna Koliber, Wiktoria Tu/acz i Krystian Krzywda.
so.ectwo D"be-Kolonia - bochen chleba i plony
wnie$li: Agnieszka i Przemys/aw Kaczor.
so.ectwo Micha.ów Drugi - wieniec do ynkowy
wnie$li: Justyna Wietrzych, Ewa KrzywoMniak i Micha/ Kaczmarek.
so.ectwo Micha.ów Trzeci - wieniec do ynkowy
wnie$li: Julita Janiak, Katarzyna Ja$kiewicz, Roman
Janiak i Pawe/ Ja$kiewicz.
so.ectwo Janików - bochen chleba i plony wnie$li:
Marlena i Tomasz Strza/ka oraz Maciej Wawrzyniak.
so.ectwo Józefów - bochen chleba i plony wnie$li:
Wiktoria Baranowska, Dawid Kujawa i Bartosz Napad/ek.
so.ectwo Kobierno - bochen chleba i plony wnie$li:
Barbara i Józef Broczek.
so.ectwo Opatówek - wieniec do ynkowy wnie$li:
Paulina D!bicka, Gabriela Michalak, Wiktoria Zieli2ska, Karolina Cebulska i Karolina Olejniczak.
so.ectwo Porwity - wieniec do ynkowy wnie$li:
Aneta Kujawa, Monika Grabowska i Dominik Militowski.
so.ectwo Rajsko - bochen chleba i plony wnie$li:
Joanna Wsz!doby/, Karol Ja$kiewicz i Micha/ Quczak.
so.ectwo Ro d a.y - bochen chleba i plony wnie$li:
Ilona i Tomasz Niewiadomscy i Katarzyna Klepanda.
so.ectwo Sierzchów - wieniec do ynkowy wnie$li:
Patrycja Kasprzak, Dominika Szymczak, Artur
Szymczak, i Leszek Szyma2ski.
so.ectwo Szulec - wieniec do ynkowy wnie$li: Hieronim Przyjazny, Adam Stobienia, Anna Przyjazna i
Paulina Mazur.
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-

so.ectwo Sza.e - bochen chleba i plony wnie$li: Dorota Poniatowska i Andrzej Brodziak.
- so.ectwo Trojanów - bochen chleba i plony wnie$li:
Gabriela i Anna Olejnik, Maciej Olejnik i Jan Kope0.
- so.ectwo T.okinia Wielka - bochen chleba i plony
wnie$li: Aleksandra Olejniczak i Kamil Misiak.
- so.ectwo Warszew - bochen chleba i plony wnie$li:
Weronika Kurek i Mariusz Perskawiec.
- so.ectwo Zduny - wieniec do ynkowy wnie$li: Anna
Marciniak, Anna Tu/acz, Józef Gryczy2ski i Zbigniew
Muzalewski.
Korowód zamykali Starostowie tegorocznych do ynek:
Anna Bartoszek z Micha/owa Drugiego i Tomasz Krzywda z Che/mc, przedstawicielki Ko/a Gospody2 Wiejskich
oraz Wójt Gminy Sebastian Ward!cki i Przewodnicz cy
Rady Gminy Pawe/ B kowski. W imieniu gospodarzy
prowadz cy uroczysto$ci do ynkowych przywita/
wszystkich go$ci, poczty sztandarowe, delegacje wsi,
radnych gminy Opatówek, dyrektorów placówek o$wiatowych, kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
przedstawicieli duchowie2stwa, urz!dów i instytucji,
sponsorów i wystawców oraz mieszka2ców. W$ród go$ci obecni byli: pose/ na Sejm RP Piotr Kaleta, cz/onek
Zarz du Województwa Wielkopolskiego Marzena Wodzi2ska, przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego Piotr
Trybek, Przewodnicz cy Rady Miasta Kalisza Andrzej
Plichta, Wicestarosta Kaliski Jan K/ysz, Przewodnicz cy
Rady Powiatu Kaliskiego Mieczys/aw Quczak, radni Powiatu Kaliskiego, Dyrektor Biura Stowarzyszenia Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej Ewa Milewska, Dyrektor
OSRiR w Kaliszu Miros/aw Przyby/a, Z-ca Komendanta
Miejskiego Policji w Kaliszu Andrzej Hara$, Wicewójt
Szczytnik Dariusz Wawrzyniak oraz Dyrektor Banku
Spó/dzielczego Ziemi Kaliskiej O/Opatówek Maria Pracowita. Zaszczytn funkcj! staro$ciny tegorocznego
$wi!ta plonów przyj!/a Anna Bartoszek z Micha/owa
Drugiego, która wraz z m! em prowadzi 14 hektarowe
gospodarstwo produkuj ce pszen yto oraz pomidory w
szklarniach. Do pe/nienia funkcji starosty do ynek zaproszono Tomasza Krzywd! z Che/mc, który prowadzi
16 hektarowe gospodarstwo nastawione na produkcj!
zbó z przetworzeniem na pasze.

O godzinie 15;00 rozpocz!/a si! msza $wi!ta
dzi!kczynna za plony, któr celebrowa/ proboszcz parafii Opatówek ks. W/adys/aw Czamara, proboszcz parafii
Rajsko ks. Piotr Ba/oniak oraz proboszcz parafii Iwanowice ks. Pawe/ Jab/o2ski, który wyg/osi/ homili!. W trakcie mszy zosta/y przekazane dary - symbole wdzi!czno-
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$ci: Starostowie Do ynek przekazali bochen chleba,
stra acy podarowali ampu/ki, wino i owoce, a cz/onkinie
KGW przekaza/y komunikanty. Msza mia/a donios/y charakter, towarzyszy/ jej chór parafialny prowadzony przez
Piotra Niegowskiego, orkiestra d!ta OSP z Che/mc oraz
organista Zbigniew B/aszczyk. Po mszy i po$wi!ceniu

przez proboszcza ks. W/adys/awa Czamar! darów i
symboli do ynkowych, nast pi/a cz!$0 obrz!dowa. Jak
obyczaj ka e, Starostowie Do ynek wr!czyli bochen
chleba na r!ce Wójta Gminy Opatówek, aby sprawiedliwie podzielony, wystarczy/ dla wszystkich. Chleb zosta/
przekazany przez Wójta Gminy Sebastiana Ward!ckiego, Starostów Do ynek Ann! Bartoszek i Tomasza
Krzywd!, Przewodnicz cego Rady Gminy Paw/a B kowskiego, Sekretarza Gminy Krzysztofa Dziedzica i
proboszcza parafii Opatówek W/adys/awa Czamar!
wszystkim zebranym, jako symboliczny gest dzielenia
si! chlebem. Nie zabrak/o równie staropolskiego zwyczaju "Obta2czenia chleba", do którego panie z Ko/a
Gospody2 Wiejskich zaprosi/y zebranych go$ci.
Cz!$0 oficjalna by/a tak e okazj do sk/adania
ycze2 rolnikom, sadownikom, ogrodnikom i hodowcom
oraz skierowania do nich ciep/ych s/ów z uznaniem za
ci! k prac!. Jako pierwszy g/os zabra/ Wójt Gminy Sebastian Ward!cki dzi!kuj c rolnikom za ca/oroczny trud
oraz przygotowanie wie2cz cych niwa Do ynek. W
swoim wyst pieniu zapewni/, e podzia/ chleba b!dzie
sprawiedliwy. Jednocze$nie yczy/, aby chleba nigdy nikomu nie zabrak/o w naszej gminie i naszej OjczyMnie.
Hyczenia i podzi!kowania z/o yli równie go$cie. G/os
zabrali: Piotr Kaleta, Marzena Wodzi2ska, Piotr Trybek,
Jan K/ysz i Mieczys/aw Quczak. Hyczenia dla rolników
przes/ali: Sekretarz Stanu w MSZ Jan Dziedziczak, pose/ do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb, senator Qukasz Miko/ajczyk pos/owie - Bo ena Henczyca,
And elika Mo d anowska, Jerzy Koz/owski, Jan Mosi2ski, Adam Sz/apka, Wicemarsza/ek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Miko/aj Grzyb, Prezes WIR
Piotr Walkowski oraz Wójt Gminy Rozprza Janusz J!drzejczyk.
W tym roku, bardzo bogate w p/ody ziemi, jad/o i
napitki, a do tego pi!knie i pomys/owo udekorowane,
sto/y biesiadne przygotowa/y so/ectwa: Borów, Che/mce,
Cienia Druga, Micha/ów Drugi, Micha/ów Trzeci, Porwity,
Sierzchów, Sza/e, Szulec, Opatówek oraz Zwi zek Emerytów i Rencistów Ko/o w Opatówku. Dodatkow atrakcj by/o stoisko promocyjne Gminy Opatówek, w którym
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najm/odsi otrzymali kolorowe balony, chleb z nutell , s/odycze, napoje, a doro$li tradycyjny chleb ze smalcem i
kiszonym ogórkiem. Ka de stoisko otrzyma/o podzi!kowanie w formie symbolicznych pucharków, jako wyraz
wdzi!czno$ci i uznania za w/o ony trud w przygotowanie
bogatych, pi!knie udekorowanych stoisk.
Po zako2czeniu cz!$ci oficjalnej, wszyscy zaproszeni go$cie, organizatorzy, mieszka2cy gminy i okolic ch!tnie i t/umnie korzystali z przygotowanych atrakcji.
Dzieciom przygotowane zosta/y niespodzianki w postaci
ró norodnych zabaw i konkursów, malowania twarzy,
dmuchanych zje d alni, trampolin, kul wodnych i kolejki
torowej. Du ym powodzeniem cieszy/y si! stoiska promocyjne, stoiska z jad/em i napojami oraz zabawkami.
Czas umila/a muzyka w wykonaniu kapeli ludowej "Sami
Swoi" z Opatówka, Zespo/u Epiewaczego Opatowianie,
finalistów Festiwalu Piosenki Dzieci!cej i M/odzie owej
oraz pokazy grup tanecznych "CDN...". G/o$ny $miech
rozbrzmiewa/ podczas wyst!pu kabaretu "Dziura". Wieczorem ze swoim recitalem wyst pi/a gwiazda wieczoru
- Don Vasyl.
Organizatorami tegorocznego rolniczego $wi!ta
byli: Komitet Organizacyjny, Gminny O$rodek Kultury w
Opatówku, Urz d Gminy w Opatówku, Parafia Opatówek, Zespó/ Szkó/ im. Stanis/awa Miko/ajczyka w Opatówku. Organizatorzy dzi!kuj wszystkim, którzy wspó/pracowali przy organizacji i realizacji tego wspólnego,

rolniczego $wi!ta. Podzi!kowania nale si! wszystkim
druhom stra akom, w szczególno$ci z jednostek OSP w
Borowie, Opatówku i T/okini Wielkiej, paniom z Kó/ Gospody2 Wiejskich, radnym oraz mieszka2com gminy
Opatówek, którzy przygotowali bogate sto/y biesiadne.
Dzi!kujemy tak e sponsorom, dzi!ki którym ten dzie2
by/ tak bogaty i wyj tkowo udany. Oto oni:
- Agent Ubezpieczeniowy Dorota Poniatowska, Sza/e
- Apteka ESKULAP s.c., Roma2czyk Krzysztof, Opatówek
- Bank Spó/dzielczy Ziemi Kaliskiej Oddzia/ w Opatówku
- Konrad Bendykowski, Trojanów
- Biuro Rachunkowe, Honorata Wali$, Che/mce
- Pawe/ Brodziak, Sza/e
- Andrzej Brodziak, Sza/e
- BUD-AN sp. z o.o., Tuliszków
- Centrum Rolnicze AVENA Quczak & Harnecki, Szulec
- DOMCAR sp. z o.o., Kalisz
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-

Firma Handlowa ANNA, Bogdan Kozanecki, Opatówek
FHU BUDMAR Plus, Anita Grabarczyk, Piotrów
Firma OMEGA, Piotr Kwiatkowski, Kalisz
Firma KOMPLAST, Jaros/aw Ficner, Sza/e
JUTRZENKA Colian Opatówek, Jan Kola2ski
KALDROG Zak/ad Budowlano-Drogowy, Damian
Dzikowski, Kalisz
Lidia Horti-Logistic, Miros/aw Gimla, Opatówek
MAT-BUD H.P. M. Pawlak s.c, T/okinia Ko$cielna
Jolanta i Artur Matysiakowie, Opatówek
W/adys/aw Mizier, Kalisz
Dorota i Pawe/ Naszy2scy, Opatówek
PHU FARMER, Krzysztof Wyrembski, B/aszki
PH IRWAX, Zbigniew Gajewski, Opatówek
PHUP ASO Opatówek, T/okinia Ko$cielna
Piekarnia STAROPOLSKA, Iwanowice
Wiktor Pi!tka, Smó/ki
PPHU Agromechanika s.c., J. Miko/ajczyk, J. Saganowski, Opatówek
PPHU BEDNARZ, Pawe/ Bednarek, Kolonia Kokanin
PPHU KRIS, Krystyna i Grzegorz Olczakowie, Opatówek
Dariusz Rodecki, Kalisz
Transport Osobowy, Julian i Krystyna Jaszek, KoMminek
Aleksandra i Jaros/aw Wanga, Szulec
WC Serwis, Zabrze
Ilona i Zbigniew Wojtaszczykowie, T/okinia Ma/a
Zak/ad Cukierniczy, Jadwiga Mencel, Opatówek

Rajd M.odzie owych Dru yn Po arniczych
Osiem dru yn z siedmiu jednostek OSP z terenu
gminy Opatówek: Borowa, Che/mc, Cieni Drugiej, Cieni
Pierwszej, Micha/owa Drugiego, Opatówka oraz Sierzchowa wzi!/o udzia/ w IX Gminnym Rajdzie M/odzie owych Dru yn Po arniczych. M/odzie wzi!/a udzia/ w
rajdzie, aby doskonali0 sprawno$0 fizyczn , popularyzowa0 turystyk! piesz , pog/!bia0 wiedz! z zakresu poarnictwa, popularyzowa0 m/odzie owe dru yny po arnicze, a przede wszystkim, aby si! dobrze bawi0. Rajd
rozpocz / si! na placu przy Cegielni w Cieni Pierwszej,
gdzie oprócz spraw organizacyjnych, przyszli stra acy ochotnicy wys/uchali prelekcji na temat historii terenu
wyg/oszonej przez p Jadwig! Milu$k - Stasiak.
Uczestnicy mieli do pokonania tras! licz c oko/o 6 km, która wiod/a z Cieni Pierwszej do Micha/owa
Drugiego. Poszczególne dru yny, wed/ug wylosowanej
kolejno$ci, wyruszy/y na tras! i przy stra nicy OSP Cienia Pierwsza przyst pi/y do pierwszej konkurencji rajdowej, jak by/a sztafeta sprawno$ciowa z pyr . Maszeruj c dalej wyznaczon tras , uczestnicy rajdu napotkali
kolejne punkty kontrolne z konkurencjami: rozpoznanie
sprz!tu stra ackiego, $piew lub recytacja hymnu straackiego "Rycerze Floriana", rzut do obr!czy, ciuciubabka czyli pi/ka no na, znajomo$0 dystynkcji stra ackich oraz sk/adów osobowych zarz dów w "swojej" jednostce OSP oraz konkurs wiedzy o regionie. Na trasie
rajdu ka dej dru ynie towarzyszy/ pe/noletni opiekun.
Dla nich zorganizowana by/a ostatnia konkurencja - gaszenie po aru z dojazdem na specjalnym pojeMdzie poarniczym. W tym roku wyniki konkurencji dla opiekunów
wlicza/y si! do generalnej klasyfikacji dru yny.
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Rajd zako2czy/ si! wspólnym stra ackim ogniskiem oraz wr!czeniem pucharów i dyplomów. W klasyfikacji generalnej rajdu najlepsza okaza/a si! M/odzieowa Dru yna Po arnicza z Sierzchowa, drugie miejsce
zaj!/a dru yna MDP z Cieni Drugiej, a na trzeciej pozycji
uplasowa/a si! dru yna z Micha/owa Drugiego. Dru yny

z Cieni Drugiej i Micha/owa Drugiego walczy/y o drugie
miejsce w dogrywce. Organizatorami rajdu, nad którym
patronat obj / Wójt Gminy Sebastian Ward!cki, byli: Zarz d Oddzia/u Gminnego Zwi zku Ochotniczych Stra y
Po arnych RP w Opatówku oraz Ochotnicze Stra e Poarne z terenu gminy. Rol! gospodarza pe/nili druhowie
z OSP w Cieni Pierwszej oraz z OSP w Micha/owie Drugim. Organizatorzy serdecznie dzi!kuj wszystkim osobom i instytucjom, które pomog/y w organizacji rajdu
oraz wszystkim jego uczestnikom. Do zobaczenia na kolejnym rajdzie!
Rajd "Barwy Jesieni"
7 paMdziernika br. odby/ si! XVII Rajd "Barwy
Jesieni" w miejscowo$ciach Ro d a/y i S/oneczna.
Uczestniczy/o w nim 300 uczniów (wraz z opiekunami)
ze szkó/ miasta Kalisza i powiatu kaliskiego. Cele rajdu
to: popularyzacja turystyki pieszej i kolarskiej, budzenie

wra liwo$ci na pi!kno przyrody, promowanie edukacji
regionalnej, popularyzacja idei zdobywania odznak turystyki kwalifikowanej, poznawanie pi!kna Ziemi Kaliskiej
oraz doskonalenie realizacji podstawy programowej w
terenie dla takich przedmiotów jak: przyroda, geografia,
biologia, historia, w-f i matematyka.
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Organizatorzy zaprosili uczestników do udzia/u
w nast!puj cych konkursach: konkurs krajoznawczy
"Znam Ziemi! Kalisk " (pytania z zakresu geografii i historii Ziemi Kaliskiej), konkurs dendrologiczny (rozpoznawanie drzew i krzewów po li$ciach), projekt znaczka
na rajd nast!pny, wygl d grupy (strój turystyczny, proporzec) oraz wykonanie piosenki turystycznej. Punkty zdobyte w poszczególnych konkurencjach decydowa/y o
miejscu dru yny w klasyfikacji ogólnej.
Wyniki:
projekt znaczka na rajd nast!pny:
I miejsce - Wiktoria Grali2ska, Patrycja Kliber (SP w
Opatówku)
II miejsce - Marta Strzegiecka (SP nr 9 w Kaliszu)
III miejsce - Ekoósemka (SP nr 8 w Kaliszu)
konkurs krajoznawczy:
I miejsce - Aleksandra Grzelak, Maria Krysiak (SP nr 9 w
Kaliszu)
II miejsce - Jakub Cie$lak, Wojciech Dziedzic (Gimnazjum w Opatówku)
III miejsce - Natalia W growska, Filip Brelak (SP w Opatówku)
konkurs dendrologiczny
I miejsce - Marcin Plutecki, Julia Go/!biewska (SP nr 9
w Kaliszu)
II miejsce - Martyna Wosiek, Julia Quczak (Gimnazjum w
Opatówku)
III miejsce - Zuzanna B czkiewicz, Kacper Adamczak
(SP nr 11 w Kaliszu)
konkurs dla opiekunów "Pic na wod! - fotomonta ":
I miejsce - p. Monika Rani$ (SP nr 9 w Kaliszu)
II miejsce - p. Daria Borwik (SP nr 8 w Kaliszu)
III miejsce - p. Dorota Skinder (SP w Opatówku)
W klasyfikacji ogólnej zwyci! y/a Szko/a Podstawowa nr 9 z Kalisza, II miejsce zdoby/o Gimnazjum z
Opatówka, a III Szko/a Podstawowa Nr 11 z Kalisza.
Komandorem Rajdu by/ Mateusz Przyjazny, a w sk/ad
jury wchodzi/y panie: Danuta Urbaniak, Iwona KonopkaKapitaniak oraz Agnieszka Figiel. Uczniowie i opiekunowie ch!tnie i licznie uczestniczyli w przygotowanych
konkursach.
Nagrody dla zwyci!zców ufundowali: Starosta
Kaliski, Wójt Gminy Opatówek, Kaliski Oddzia/ PTTK im.
Stanis/awa Graevego, Urz d Miejski w Kaliszu, Lasy
Pa2stwowe - Nadle$nictwo Kalisz oraz redakcja kwartalnika "Echa le$ne". Dyplomy, puchary i nagrody wr!czali: Krzysztof Dziedzic - radny Powiatu Kaliskiego i
jednocze$nie Sekretarz Gminy Opatówek oraz Mateusz
Przyjazny - Prezes Kaliskiego Oddzia/u PTTK im. Stanis/awa Graevego.
Organizatorami rajdu byli: Starostwo Powiatowe
w Kaliszu, Zespó/ Szkó/ im. St. Miko/ajczyka w Opatówku, Urz d Gminy w Opatówku, Kaliski Oddzia/ PTTK im.
Stanis/awa Graevego oraz Lasy Pa2stwowe - Nadle$nictwo Kalisz. Wspó/organizatorem by/ Zespó/ Szkó/ im. St.
Miko/ajczyka w Opatówku. Uczniowie w sk/adzie: Karolina Har!darz (kl. IIaT), Daria K!pska (kl. IIaT), Weronika
Majchrzak (kl. IIaT), Karolina Piekarska (kl. IIaT), Robert
Liberacki (kl. IVaT), Krystian Majerowicz (kl. IVaT) i Patryk Szcz!sny (kl. IVaT) pomagali w pracach organizacyjno - porz dkowych.
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Mi"dzynarodowy Festiwal Organowy "Jesie@ Organowa - Che.mce 2016"
Od 11 wrze$nia trwa/ I Mi!dzynarodowy Festiwal
Organowy "Jesie2 Organowa - Che/mce 2016" pod patronatem Biskupa Kaliskiego Edwarda Janiaka. Celem
festiwalu by/a promocja zabytkowych organów znajduj cych si! w ko$ciele pw. Narodzenia NMP w Che/mcach.
Koncert inauguracyjny, który odby/ si! 11 wrze$nia by/
okazj do zaprezentowania niecodziennego i ciekawego
zestawienia organów z gitar klasyczn . Wykonawcami
koncertu, który zabrzmia/ w che/mieckim ko$ciele, byli:
Qukasz Mosur - kaliski organista, absolwent studiów organistowskich w Warszawie, Lubece oraz Hamburgu,
który jednocze$nie jest dyrektorem artystycznym festiwalu oraz Romuald Erenc - gitarzysta, który wyst pi/ jako solista, mieszkaj cy w Sieradzu, ale zwi zany z Kaliszem poprzez Wydzia/ Pedagogiczno-Artystyczny UAM.
Koncert poprowadzi/ Mateusz Walczak, dyrektor
organizacyjny festiwalu, a s/owo powitania i wst!pu skierowa/ do uczestników gospodarz $wi tyni - ks. kan. Jerzy Salamon, proboszcz parafii pw. Narodzenia NMP w
Che/mcach. Program koncertu by/ bogaty i ró norodny obok utworów organowych, takich jak cho0by IV Sonata
B-dur op. 65 Felixa Mendelssohn-Bartholdy’ego, znalaz/y si! utwory gitarowe, jak np. wie2cz cy g/ówn cz!$0
wyst!pu "Concierto de Aranjuez" J. Rodrigo, a tak e
aran acje utworów lutniowych, np. kompozycja Antonio
Vivaldiego - Koncert lutniowy D-dur RV 93. Koncert zako2czy/ si! podwójnym bisem, a jako ostatni utwór wybrzmia/a kompozycja Romualda Erenca - ho/d ofiarom
World Trace Center (w dniu koncertu przypad/a 15.
rocznica zamachów na WTC).

Na koncert 25 wrze$nia zaproszono Juhee Lee organistk! z Korei Po/udniowej, wykszta/con w Niemczech, która tu po wyst!pie w Che/mcach odlatywa/a
do rodzinnego Seulu obj 0 stanowisko asystenta profesora w Narodowej Akademii Sztuk w Seulu. Towarzyszy/a jej kaliska sopranistka Ma/gorzata Piotrowska, która kontynuuje swoj nauk! w Bia/ymstoku. Program
koncertu obejmowa/ dzie/a wielkich kompozytorów organowych jak np.: Jan Sebastian Bach, Dietrich Buxtehude, Max Reger. Ponadto zabrzmia/y arie, m.in. z Pasji
Ew. Jana.
Trzeci, ostatni koncert w ramach festiwalu odby/
si! 9 paMdziernika. Tym razem wykonawc by/ organista
ze S/owacji František Beer. Pochodz cy z Koszyc muzyk, w latach 2006-2011 studiowa/ w Konserwatorium w
Koszycach i Bratys/awie. W 2009 roku uhonorowany zo-

str. 18/48

sta/ pierwsz nagrod w konkursie organowym w Bratys/awie. W roku 2015 uko2czy/ studia licencjackie na kierunku Muzyka Ko$cielna w Musikhochschule w Lubece
(Niemcy) w klasie organów prof. Franza Danksagmüllera. Obecnie jest studentem studiów II stopnia master of music na tej samej uczelni. W latach 2002-2013
pracowa/ jako organista ko$cio/a dominika2skiego w Koszycach (S/owacja), a w latach 2013-2015 jako Assistent-Organist w ko$ciele $w. Jakuba w Lubece. Wielk
s/aw! na S/owacji przyniós/ mu jego kana/ w serwisie internetowym YouTube, w którym systematycznie publikuje opracowania s/owackich pie$ni ko$cielnych oraz sposób ich wykonania.
Tradycyjnie, koncert rozpocz / si! od krótkiej
improwizacji z wykorzystaniem ruchomego prospektu
organów - anio/ków, z których ka dy wyposa ony jest w
graj cy dzwonek. Nast!pnie w ramach solowego recitalu
František'a Beer'a, obok dzie/ J. S. Bacha czy W. A. Mozarta, melomani us/yszeli utwory wspó/czesne oraz improwizacje na tematy m.in. polskich pie$ni ko$cielnych.
Jako temat do improwizacji wykonawca wraz z dyrektorem artystycznym Qukaszem Mosurem wybrali pie$2 ko$cieln "Z dawna Polski Ty$ królow ". Koncert poprowadzi/ oraz s/owo o muzyce wyg/osi/ Mateusz Walczak,
dyrektor organizacyjny festiwalu. Po koncercie specjalne
podzi!kowania otrzyma/ gospodarz che/mieckiej $wi tyni - ks. kan. Jerzy Salamon.
Dodatkowymi wydarzeniami zwi zanymi z przyjazdem s/owackiego organisty by/a rozmowa w studiu
Radia Rodzina w ramach audycji Qukasza Mosura "Zacznij od Bacha" oraz wyg/oszenie otwartej prelekcji nt.
roli organów w liturgii i poprowadzenie warsztatów gry
dla uczniów Diecezjalnego Studium Organistowskiego w
Kaliszu.
Organizatorzy Festiwalu: Fundacja "Inicjatywa
dla Opatówka", grupa nieformalna Mi/o$nicy Muzyki Organowej oraz parafia pw. Narodzenia NMP w Che/mcach dzi!kuj wszystkim ludziom dobrej woli, dzi!ki którym wydarzenie odby/o si! w godny sposób. W sposób
szczególny podzi!kowania kierujemy w stron! patronów
oraz partnerów festiwalu. Festiwal zosta/ obj!ty Patronatem Honorowym Biskupa Kaliskiego Edwarda Janiaka
oraz mediów diecezjalnych: Radia Rodzina, Dwutygodnika Opiekun oraz Telewizji Dom Józefa. Projekt by/
dofinansowany ze $rodków Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich.
Zagraniczna wizyta w Marianówce na Ukrainie
W dniach 7-10 paMdziernika br. delegacja z gminy Opatówek uda/a si! z wizyt do Marianówki na Ukrainie - niewielkiej miejscowo$ci zlokalizowanej w obwodzie ytomirskim. Na zaproszenie tamtejszych w/adz w
wyjeMdzie uczestniczyli: Wójt Gminy Opatówek Sebastian Ward!cki oraz Przewodnicz cy Rady Gminy Opatówek Pawe/ B kowski. Sobota, 8 paMdziernika by/a
dniem przeznaczonym na zapoznanie si! z miejscowo$ci . Zwiedzanie rozpocz!to od wizyty w hucie szk/a, w
której pracuje ponad 400 mieszka2ców Marianówki i
okolicznych wiosek. Jest to g/ówny pracodawca w regionie. Delegacja z Polski zapozna/a si! z histori przedsi!biorstwa oraz procesem produkcyjnym wyrobu butelek do farmaceutyków. Po wizycie w fabryce gospodarze
zaprosili go$ci w odwiedziny do miejscowej szko/y $redniej i przedszkola, gdzie wizytowano poszczególne klasy
i bibliotek!. Najwi!ksze zainteresowanie wzbudzi/y od-
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wiedziny w klasie, gdzie dzieci ucz si! j!zyka polskiego
oraz wizyta przy tablicy upami!tniaj cej ochotników walcz cych w Donbasie z separatystami i Rosyjsk agresj
na Ukrain!. Szczególne miejsce po$wi!cone jest by/emu
uczniowi szko/y, Wadimowi Paszkowskiemu, który poleg/ w walkach w Donbasie, a jego grób znajduje si! na
miejscowym cmentarzu. Przy zwiedzaniu przedszkola
zaskoczeniem by/o to, e zosta/o ono wybudowane i
wyposa one w kilka miesi!cy dzi!ki staraniom dyrekcji
huty szk/a. Kolejn atrakcj by/a wizyta w lasach w okolicach wsi Jawne, gdzie mo na podziwia0 yj ce w rezerwacie daniele i dziki. Zwierz!ta pozwala/y karmi0 si!
z r!ki. Po dniu pe/nym wra e2 w tamtejszym le$nictwie
zorganizowano uroczyst kolacj!, gdzie serwowano tradycyjne potrawy regionalne.

W niedziel!, 9 paMdziernika delegacja z Opatówka mia/a okazj! uczestniczy0 w uroczystych obchodach Dnia Marianówki - $wi!ta wszystkich mieszka2ców. Przygotowano wiele atrakcji: weso/e miasteczko,
wyst!py artystyczne lokalnych zespo/ów i solistów, r!kodzielnictwo, rysunki i wyroby cukiernicze zrobione
przez dzieci, które mo na by/o naby0 za symboliczn
kwot!, a dochód przekazano na cele charytatywne. Po
cz!$ci oficjalnej delegacja wzi!/a udzia/ w uroczystym
obiedzie organizowanym przez dyrekcj! huty szk/a.
G/ównym celem wizyty by/o jednak podpisanie listu intencyjnego wyra aj cego wol! nawi zania partnerskich
relacji przez oba samorz dy. Zawarcie aktu odby/o w
poniedzia/ek, 10 paMdziernika, podczas uroczystego posiedzenia miejscowej rady w budynku zarz du Marianówki. W trakcie spotkania strona ukrai2ska zaprezentowa/a równie film opisuj cy ich miejscowo$0. Wizyta
by/a okazj do wymiany informacji o bie cych sprawach obu miejscowo$ci oraz wyra enia gotowo$ci do
organizacji wspólnych przedsi!wzi!0 w przysz/o$ci.
Podsumowanie wizyty wygl da obiecuj co. Przedstawiciele obu miejscowo$ci d
do owocnej wspó/pracy
zw/aszcza w dziedzinie kultury oraz o$wiaty, która ma
s/u y0 rozwojowi i umacnianiu stosunków partnerskich.
Gminny Dzie@ Edukacji Narodowej
13 paMdziernika, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w Muzeum Historii Przemys/u w Opatówku odby/a
si! uroczysto$0 przygotowana przez uczniów Zespo/u
Szkó/ im. Jana Paw/a II w Che/mcach pod opiek pa2:
Katarzyny Juskowiak i Damiany Rutkowskiej przy
wspó/pracy Zespo/u Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkó/ Gminy Opatówek. Uroczysto$0 rozpocz!/a si! od
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z/o enia ycze2 wszystkim pracownikom o$wiaty przez
Wójta Gminy Opatówek Sebastiana Ward!ckiego.
Obecni byli tak e: Przewodnicz cy Rady Gminy Pawe/
B kowski, Sekretarz Gminy Opatówek Krzysztof Dziedzic oraz Radni Gminy Opatówek. W trakcie uroczysto$ci przedstawiciele w/adz samorz dowych wr!czali
wszystkim obecnym s/odkie upominki.

W krótkim programie artystycznym m/odzie
przedstawi/a histori! polskiej piosenki, pocz wszy od lat
30 XX w. po czasy wspó/czesne. W rolach g/ównych
wyst pi/y: Karolina Bzderek, Milena Kowalczyk, Maja
Guzielak i Weronika Rosi2ska. Szlagiery z minionych lat
za$piewali uczniowie przygotowani przez p. Damiana
Pyrka: Natalia Bora, Monika KaMmierczak, Karolina Kotala, Wiktoria Kowalczyk, Wiktoria Tu/acz oraz Qukasz
Quczak. Pokaz wzbogaci/a prezentacja multimedialna
przygotowana przez gimnazjalist! Jakuba Mikietyna.
Mi/ym akcentem by/o równie pojawienie si!
"kwiaciarek", które obdarowa/y kwiatami ka dego
uczestnika imprezy. W organizacji uroczysto$ci pomagali równie uczniowie: Jakub Sobi$, Piotr Przepiórka i Marian Brodziak. Zaproszeni go$cie zostali obdarowani
pami tkowymi kartkami z yczeniami przygotowanymi
przez panie: Iwon! Porad! i Ann! Kornack -Paszek. Po
cz!$ci artystycznej odby/a si! biesiada przy muzyce
"Znanego Zagranicznego Zespo/u" prowadzonego przez
p. Damiana Pyrka. By/a ona okazj do spotka2 i rozmów
kilku pokole2 nauczycieli i pracowników obs/ugi szkó/ z
terenu ca/ej gminy.
Powiatowe Spotkanie z Kultur
21 paMdziernika 2016 r. w Gminnym O$rodku
Kultury w Opatówku, na zaproszenie Starosty Kaliskiego
Krzysztofa Nosala i Wójta Gminy Opatówek Sebastiana
Ward!ckiego, odby/o si! Powiatowe Spotkanie z Kultur , które by/o okazj do uhonorowania najlepszych - podzi!kowania ludziom kultury za ich prac! i zaanga owanie w dzia/alno$0 na rzecz rozwoju i promocji powiatu
kaliskiego. W GOK w Opatówku spotkali si! cz/onkowie
zespo/ów tanecznych, kapel ludowych, pracownicy bibliotek, muzeów, organizatorzy imprez z powiatu kaliskiego. W uroczysto$ciach wzi!li udzia/: Starosta Kaliski,
Wicestarosta, Przewodnicz cy Rady Powiatu oraz w
imieniu samorz du gminnego Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic i Przewodnicz cy Rady Gminy Pawe/ B kowski.
Hyczenia okoliczno$ciowe przekazali: pose/ na
Sejm RP i Wiceminister Spraw Zagranicznych Jan Dzie-
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dziczak, Wicewojewoda Wielkopolski Marlena Mal g
oraz Wicemarsza/ek Województwa Wielkopolskiego
Krzysztof Grabowski. Specjalne yczenia i podzi!kowania zosta/y przekazane od w/adz samorz dowych Gminy
Opatówek na r!ce Starosty Kaliskiego Krzysztofa Nosala, Dyrektor GOK Mieczys/awy Jasku/y i pracownika
GOK Zofii G siorowskiej, za wieloletnie zaanga owanie
na rzecz kultury, liczne wspólne inicjatywy, tak e remontowo-inwestycyjne.
W trakcie uroczysto$ci Starosta Kaliski wr!czy/
nagrody finansowe, które otrzymali: Kapela Biesiadna ze
Stawiszyna, Agnieszka Jurek z Blizanowa, Marta Filipczak z Brzezin, Aleksandra Marciniak-Pod/u ny z Godziesz Wielkich, Jadwiga Zymon z Bogdanowa, Mariusz
Trzci2ski z Liskowa, El bieta Aleksander z Liskowa,
Mieczys/awa Jasku/a z Opatówka, Zofia G siorowska z
Opatówka, Mariusz Janiak ze Szczytnik, Zespó/ Folklorystyczny "Korzeniewianki", Kapela "Z/ote K/osy" ze
Szczytnik oraz Kapela Biesiadna "Dysonans".
Nagrody honorowe otrzymali: Ewa KowalczykWi$niewska z Piotrowa, Halina Grzegorek z Cekowa Kolonii, Piotr Wypych z Helazkowa, Pawe/ Olejniczak z Helazkowa, ks. Grzegorz Mitu/a z Borkowa Starego oraz
Zespó/ Epiewaczy "Ale babki" z Ko$cielca. Podzi!kowano tak e pracownikom Muzeum Historii Przemys/u w
Opatówku. Nagrody otrzymali: Jerzy Marciniak, Jaros/aw

Dolat, El bieta Matysiak, Klaudia Filipczak, Grzegorz
Wejman, Ewa Kwiatkowska, Jadwiga Mi$, Ewa K/ysz,
Jacek Antczak, Aleksandra Frankiewicz oraz Urszula
Janicka. Z okazji 15-lecia dzia/alno$ci Zespo/u Kabaretowo - Ludowego "Niechcice" nagrod! specjaln odebra/a szefowa grupy - Lucyna KaMmierczak. Wyró niono
tak e Gra yn! Przybylsk - kustosz dworku Marii D browskiej w Russowie.
Wspólny Gpiew Pie ni Patriotycznych
Tradycyjnie, 10 listopada 2016 r., w przeddzie2
Narodowego Ewi!ta Niepodleg/o$ci, mieszka2cy gminy
Opatówek t/umnie spotkali si! na wspólnym $piewaniu
polskich pie$ni patriotycznych. Jak co roku sala Gminnego O$rodka Kultury w Opatówku zape/ni/a si! po
brzegi, gromadz c ponad 200 osób. W$ród przyby/ych
byli: ks. pra/at W/adys/aw Czamara, przedstawiciele
w/adz samorz dowych: Wójt Gminy Opatówek Sebastian Ward!cki, Przewodnicz cy Rady Gminy Pawe/ B kowski, Wiceprzewodnicz cy Rady Gminy Wojciech Pokojowy i Marek Szlenkier, Radni Gminy: Marlena Kiermas-Gruszka, Mariusz Ma/oburski i Grzegorz Janik, Dy-

str. 20/48

rektor Gminnego O$rodka Kultury w Opatówku Mieczys/awa Jasku/a, Dyrektor Gimnazjum w Opatówku Jolanta Pokojowa, Komendant Gminny OSP Stanis/aw Baran
oraz przedstawiciele Chóru Parafialnego Opatówek.

Prowadz cym uroczysto$0 by/ Sekretarz Gminy
Opatówek Krzysztof Dziedzic, który podkre$li/ ogromne
znaczenie i podnios/y charakter spotkania s/owami Papie a Jana Paw/a II "Narody, które trac pami!0 gin ".
W cz!$ci artystycznej zaprezentowali si! uczniowie
Gimnazjum w Opatówku w monta u s/owno-muzycznym
"Niepodleg/a, Niepokorna" pod kierunkiem historyka Boeny Banasiak. Swoim przedstawieniem gimnazjali$ci
oddali ho/d bohaterom broni cym polsko$ci w czasach
zaborów oraz walcz cym o wolno$0 i honor narodu.
Opraw! muzyczn zapewni/ chór szkolny pod opiek
Anny Nowackiej. Wyst!p uczniów wzbudzi/ ogromny podziw zebranych i zosta/ nagrodzony gromkimi brawami
przez zebranych, a przez w/odarzy gminy - s/odkim
upominkiem.
Do wspólnego $piewu polskich pie$ni patriotycznych przygotowane i rozdane zosta/y $piewniki zawieraj ce najbardziej znane utwory, a wieczór rozpocz!to uroczystym od$piewaniem hymnu pa2stwowego. Dalej zabrzmia/y pie$ni: "P/ynie Wis/a", "Rota Pi/sudczyków", "Przybyli u/ani pod okienko", "Zielony mosteczek",
"Prosi/ car", "Pierwsza kadrowa", "Wojenko, wojenko",
"Pie$2 Legionów Polskich" oraz "Marsz I Brygady". Koncert Patriotyczny oraz Wspólny Epiew poprowadzili arty$ci scen kaliskich z Agencji Promocji Kultury. Podsumowaniem spotkania by/ s/odki pocz!stunek dla wszystkich
zgromadzonych. W/adze samorz dowe sk/adaj serdeczne podzi!kowania za zaanga owanie i udzia/ w organizacji uroczysto$ci wspólnego $piewu: dyrektorowi i
pracownikom Gminnego O$rodka Kultury w Opatówku
oraz dyrektorowi, gronu pedagogicznemu i uczniom
Gimnazjum w Opatówku, a w szczególno$ci mieszka2com gminy, za coroczny, niezawodny udzia/ w koncercie
patriotycznym.
145 rocznica powstania chóru przy parafii w Opatówku
21 listopada 2016 r., w przeddzie2 $wi!ta $w.
Cecylii - patronki chórów ko$cielnych, Towarzystwo
Chóru Ko$cielnego im. Stanis/awa Moniuszki przy parafii
Naj$wi!tszego Serca Pana Jezusa w Opatówku obchodzi/o 145. rocznic! powstania chóru. Z tej okazji w niedzielne popo/udnie zosta/a odprawiona w ko$ciele parafialnym w Opatówku uroczysta msza $w. w intencji chóru
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i zmar/ych chórzystów. Chór w swoich galowych strojach
zaj / miejsce na eksponowanym miejscu na stopniach
o/tarza. Wyst pi/ ju przed msz $w., $piewaj c Hymn
do $wi!tej Cecylii i w/ cza/ si! $piewem do koncelebry
mszy $w. sprawowanej przez proboszcza parafii w Opatówku ks. W/adys/awa Czamar! i wikariusza ks. Jacka
Krzemi2skiego. W wykonaniu chóru pod dyrekcj Tomasza Niegowskiego wierni mogli us/ysze0 kolejne utwory:
"Zmi/uj si! nade mn ", "O Chryste, Królu serc" i "Jeden
jest tylko Pan". Po zako2czonej mszy $w. chór otrzyma/
zas/u one oklaski od wszystkich uczestników mszy $w.,
w tym od przedstawicieli w/adz samorz dowych.
Trudno wyobrazi0 sobie liturgi! mszy $w. bez
$piewu. Muzyka chóralna jest obecna w ko$cio/ach katolickich od czasu wprowadzenia chrze$cija2stwa, o czym
wiemy g/ównie z zachowanych nut i ksi g liturgicznych.
O bardzo dawnych chórach wiadomo niewiele. Pierwsze
informacje o za/o eniu organizacji chóralnej w Opatówku
pochodz z II po/owy XIX w., kiedy to artysta teatrów
warszawskich - Leon Pawlewski zak/ada/ chóry, tzw. Orfeony w Kaliszu i okolicach, tak e w Opatówku. PóMniej
zespo/y chóralne, które niejednokrotnie wyst!powa/y
tak e jako teatry amatorskie, prowadzili kolejni organi$ci.
Od pocz tku 2010 r. dyrygentem chóru ko$cielnego w
Opatówku licz cego obecnie kilkana$cie osób jest Tadeusz Niegowski.

Po uroczystej mszy $w. chórzy$ci wraz z zaproszonymi go$0mi: ks. proboszczem W/adys/awem Czamar , Wójtem Gminy Opatówek Sebastianem Ward!ckim, Sekretarzem Gminy Krzysztofem Dziedzicem, by/ym zas/u onym chórzyst Zygmuntem Lintnerem, ks.
Mariuszem Kubisiakiem, Janem Stasiakiem i Jadwig
Milu$k -Stasiak udali si! do sali GOK-u na spotkanie.
Podzi!kowania za wieloletni spo/eczn prac! na rzecz
parafii i gminy Opatówek z/o yli chórzystom przedstawiciele w/adzy, którzy tak e ufundowali okoliczno$ciowy
tort i ciasto. Jadwiga Milu$ka-Stasiak przekaza/a chórzystom opracowania historyczne o opatóweckim chórze. Cz/onkowie chóru z/o yli serdeczne podzi!kowania
swojemu dyrygentowi Tomaszowi Niegowskiemu, $piewaj c tradycyjne Plurimos annos i wr!czaj c mu kwiaty
oraz pozytywk! w formie fortepianu.
Spotkanie up/yn!/o w bardzo serdecznej atmosferze. By/y rozmowy o tradycjach chóralnych w Opatówku, o wieczorach pie$ni patriotycznych i o wieczorach
kol!d. Ciekawym akcentem by/y pie$ni wykonane przez
Zygmunta Lintnera, w tym ballada o kryminalnym wydarzeniu w przedwojennym Opatówku. Spotkanie trwa/o do
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póMnego wieczora b!d c kolejn okazj do wspólnego
$piewu znanych i lubianych polskich pie$ni patriotycznych i ludowych. Epiew, który jest czynn form uczestniczenia w kulturze, / czy ludzi, pozwala na zachowanie
narodowej tradycji oraz poznanie kultury muzycznej innych krajów, daje wiele zadowolenia i jest wspania/
form sp!dzania wolnego czasu.
Dzie@ Seniora
23 listopada 2016 r. w sali Gminnego O$rodka
Kultury w Opatówku odby/ si! Dzie2 Seniora. Inicjatorem
tego spotkania by/ Wójt Gminy Opatówek we wspó/pracy
z Gminnym O$rodkiem Pomocy Spo/ecznej oraz Ko/em

Gospody2 Wiejskich. W spotkaniu uczestniczyli cz/onkowie Ko/a Gospody2 Wiejskich w Opatówku, Towarzystwa Przyjació/ Opatówka, Zwi zku Emerytów i Rencistów w Opatówku, emerytowani pracownicy urz!du gminy, so/tysi, dzia/acze Polskiego Komitetu Pomocy Spo/ecznej oraz podopieczni i przyjaciele GOPS w Opatówku. Ogó/em w spotkaniu uczestniczy/o 160 osób. Zaproszenie na spotkanie przyj!li przedstawiciele Zarz du
Okr!gowego Polskiego Komitetu Pomocy Spo/ecznej w
Kaliszu - Alicja Koliska i Maria Prz!dzik jak równie Krystyna Nowak z O$rodka Doradztwa Rolniczego Pleszewie, na sta/e wspó/pracuj ce z GOPS w Opatówku.
Ewi!to Seniora w Opatówku prowadzili: Bo ena Kaczmarska - pracownik GOPS, we wspó/pracy z Sekretarzem Gminy Krzysztofem Dziedzicem i Przewodnicz cym Rady Gminy Paw/em B kowskim.
Spotkanie rozpocz!to przepi!knym wierszem o
jesieni ycia: "Jesie2 dla Seniora, to najlepszy czas, eby y0 aktywnie, pój$0 na spacer w las. Po takim spacerze to a chce si! y0, lepiej b!dzie oddycha0 i nie b!dziesz ty0. Hono zabierz m! a, niech robi przysiady, nie
b!dzie narzeka0 e nie daje rady. Pochodzi z kijkami,
pogimnastykuje i nie b!dzie mówi0, e go w plecach k/uje. Po takim spacerze, przecie jesie2 z/ota, przyjdzie
dobry humor i wróci ochota". Honorowym go$ciem spotkania by/ chór "D!bowy Li$0" z Suchego Lasu, prowadzony przez Zygmunta Urbaniaka. Chór zaprezentowa/
swój repertuar, m.in. melodie: Ba/kanica, Ech Ma/a, Z/ota Kareta, P/yn Statki do Malagi, Nikt na Ewiecie nie
wie, Sza la la la, Akropolis Adiev, Kalifornia Ma. Chór
"D!bowy Li$0" liczy 20 cz/onków i dzia/a przy Klubie Seniora prowadzonym przez O$rodek Pomocy Spo/ecznej
w Suchym Lesie. Wraz z chórem go$cili$my Sylwi! Nowak-Kabaci2sk - Dyrektora OPS w Suchym Lesie;
Aleksandr! Ho/nowsk - Koordynatora Klubu Seniora i
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Renat! Woroch - G/ówn Ksi!gow OPS w Suchym Lesie.
Na spotkanie przybyli tak e przedstawiciele
Komisariatu Policji w Opatówku: Beata Molka i Artur
WoMniak. Przybli yli zebranym zagadnienia zwi zane z
u ywaniem elementów odblaskowych oraz niebezpiecze2stwami czyhaj cymi w dzisiejszych czasach na seniorów i nie tylko w prezentacji pn. "Bezpieczny Senior".
Ka dy z uczestników spotkania otrzyma/ element odblaskowy wraz ze s/odkim upominkiem. Uczestnicy Dnia
Seniora zostali pocz!stowani przepysznym tortem ufundowanym przez w/adze gminy Opatówek. Wspó/organizatorzy Dnia Seniora - Zespó/ "Opatowianie" - zaprezentowali melodie: Zbiera/a Niania jagody, Ewici miesi c
$wici, W ciemnym Lesie i Tam dolina. Mi/ym akcentem
spotkania by/a "Paczka Niespodzianka" w!druj ca
w$ród zebranych, która ostatecznie trafi/a do Zygmunta
Urbaniaka prowadz cego Zespó/ "D!bowy Li$0".
Gromkimi brawami zosta/ nagrodzony wyst!p
solowy Zygmunta Urbaniaka w przepi!knej grze na
akordeonie dawnej rosyjskiej melodii "Na stokach Mand urii". Spotkanie zako2czy/ wyst!p Kapeli "S/oneczko",
któr tworzy 6 osób z Zespo/u "Opatowianie". Zaprezentowali oni dawne melodie - polki, walce i wi zanki muzyczne. Skoczna muzyka porwa/a zebranych do ta2ca i
utworzenia d/ugiego "w! a". Mamy nadziej!, e to spotkanie wnios/o iskierk! rado$ci w nasze codzienne ycie
i na d/ugo pozostanie w naszej pami!ci. Sponsorami
Dnia Seniora byli: Dariusz Góra z Opatówka, Karolina
Olejniczak z Opatówka, Firma KRIS Krystyna i Grzegorz
Olczakowie, Piekarnia Sierzchów Alfreda i Józef Miko/ajczykowie, Henryk Urba2ski, Jutrzenka Colian Sp. z
o.o., Wies/aw Rutkowski z Opatówka.
Gwi"to jesiennych plonów
26 listopada 2016 r. w sali Gminnego O$rodka
Kultury w Opatówku odby/a si! biesiada pn. "Ewi!to jesiennych plonów". W spotkaniu uczestniczyli: Zast!pca
Dyrektora Departamentu Wdra ania Europejskich Funduszy Spo/ecznych Marek Stodolny, Przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego Piotr Trybek, Przewodnicz cy

Rady Powiatu Mieczys/aw Quczak, Radny Powiatu i Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic, Przewodnicz cy Rady
Gminy w Opatówku Pawe/ B kowski, radni gminy: El bieta Bielewicz, Jaros/aw Budka, Józef Gryczy2ski, S/awek Eniegula i Mateusz Walczak, a tak e Skarbnik
Gminy Dagmara Gajewska-Paj k. Na stó/ do degustacji
przygotowano potrawy z warzyw takie jak: zupa jarzy-
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nowa, kopytka ze skwarkami, kluski $l skie z sosem,
ró ne sa/atki, pra uszki, $ledzie, ryby, placki ziemniaczane, oraz ciasto upieczone przez gospodynie wiejskie.
W przerwie odbywa/y si! konkursy z nagrodami. Atrakcj wieczoru by/ kabaret "Masztalscy", który rozbawi/
publiczno$0 do /ez.
Biesiada odby/a si! dzi!ki pomocy sponsorów i
przyjació/: Ewy i Henryka Suchorzewskich, Doroty i
Paw/a Naszy2skich, Janiny i Mieczys/awa Wangów,
Krystyny i Grzegorza Olczaków, Danieli Sztrajt, Marii
Pawelec, Marii Baran, Teresy Qazarek, El biety Sowy,
Marii Juszczak, Haliny Kubisiak, Ma/gorzaty Krzywdy,
Lucyny Wojtaszek, Reni Dogielskiej, El biety Wojtaszek,
Joanny Wojtczak, Aleksandry Stawiraj, Marii Balcerczyk,
Stefanii Karolak i Zofii G siorowskiej. O opraw! muzyczn zadba/ Janusz Pogorzelec. Organizatorzy - Wójt
Gminy Opatówek i Gminny O$rodek Kultury sk/adaj
serdecznie podzi!kowania wszystkim, którzy przyczynili
si! do u$wietnienia tegorocznego $wi!ta plonów.
Edukacja ekologiczna
21 stycznia 2016 r. Gmina Opatówek z/o y/a do
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Erodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wniosek o dofinansowanie
przedsi!wzi!cia pn.: "Edukacja ekologiczna mieszka2ców Gminy Opatówek: Segreguj $mieci - prosz o to
dzieci". Tematyk projektu by/o kszta/towanie zachowa2
pro$rodowiskowych ogó/u spo/ecze2stwa w tym dzieci i
m/odzie y. W ramach projektu przeprowadzono dwuetapowo dla uczniów przedszkoli, szkó/ podstawowych i
gimnazjów konkurs, którego celem by/o skuteczne i
efektywne kszta/towanie postaw dzieci zgodnych z etyk
ekologiczn przez:

-

rozbudzenie potrzeby kontaktu z przyrod , wyrobienie szacunku dla przyrody i jej pi!kna,
- rozwijanie poczucia odpowiedzialno$ci i potrzeby
szybkiej reakcji na problemy ekologiczne,
- nauk! ekologicznego ycia we w/asnym domu,
- nauk! zasad post!powania z odpadami w gospodarstwie domowym (segregacja, sposoby odbioru
poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych),
- uzmys/owienie uczniom, e troska o przyrod! jest
trosk o nas samych.
Wniosek zosta/ rozpatrzony pozytywnie i 6 wrze$nia
2016 r. pomi!dzy Gmin Opatówek a WFOEIGW zosta/a zawarta umowa na dofinansowanie przedsi!wzi!cia.
Projekt dla uczniów przedszkoli, szkó/ podstawowych i
gimnazjów realizowano w 2 etapach konkursowych.
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Miejscem w którym przeprowadzono etap I by/a ka da
ze szkó/ i przeszkoli bior cych udzia/ w konkursie.
Przedszkole i oddzia/y przedszkolne w szko/ach podstawowych mia/y za zadanie wykonanie plakatu zach!caj cego do segregacji odpadów, nast!pnie wybór przez
komisj! z/o on z nauczycieli, 3 prac (/ cznie ze
wszystkich grup wiekowych w danym przedszkolu) najlepiej ilustruj cych temat. Spo$ród prac, które wp/yn!/y
do urz!du w II etapie Organizator wy/oni/ zwyci!zców I,
II i III miejsca. Praca zwyci!ska zosta/a wykorzystana do
zaprojektowania ulotki promuj cej segregacj! odpadów
na terenie gminy Opatówek. W szko/ach podstawowych
i gimnazjach przeprowadzono pisemny test w$ród
uczniów w danej grupie wiekowej. Zwyci!zca - osoba
zajmuj ca I miejsce z najwi!ksz liczb punktów w swojej grupie wiekowej kwalifikowa/a si! do II etapu gminnego. Q cznie w I etapie udzia/ wzi!/o 1448 uczniów.
Etap II - gminny dla uczniów, którzy zaj!li najlepsze miejsca w swoich szko/ach w poszczególnych kategoriach wiekowych zosta/ przeprowadzony w dniu
29.11.2016 r. w Gminnym O$rodku Kultury w Opatówku.
Do etapu II zakwalifikowa/o si! 21 uczniów, którzy mieli
za zadanie rozwi zanie testu. W trakcie oczekiwania na
wyniki ko2cowe dla uczestników i ich opiekunów przygotowano s/odki pocz!stunek. Nagrody ksi kowe w I etapie przedszkolnym i szkolnym dzieci otrzyma/y za zaj!cie I, II i III miejsca w ka dej grupie wiekowej we wszystkich szko/ach bior cych udzia/ w konkursie. W etapie II
gminnym przewidziano nagrody rzeczowe i ksi kowe.
Za zaj!cie I miejsca aparat fotograficzny, za zaj!cie II
miejsca pendrive i kalkulator, za zaj!cie III miejsca nagrody ksi kowe. Wszystkie dzieci bior ce udzia/ w konkursie otrzyma/y ekologiczne torby materia/owe na zakupy do swoich gospodarstw domowych oraz ulotk! dotycz c segregacji odpadów, przez co po$rednimi
uczestnikami programu s równie mieszka2cy gminy
Opatówek - rodzice dzieci uczestnicz cych w konkursie.
Q cznie koszt realizacji przedsi!wzi!cia "Edukacja ekologiczna mieszka2ców Gminy Opatówek: Segreguj $mieci - prosz o to dzieci" wyniós/ 23 586,27 z/ w
tym 13 408,60 z/ stanowi dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Erodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, a pozosta/a suma - 10 177,67 z/ to $rodki w/asne
gminy.
Gala Musicalowa
3 grudnia 2016 r. odby/a si! Gala Musicalowa
wie2cz ca organizowany przez Fundacj! "Inicjatywa dla
Opatówka" cykl koncertów "Spotkania ze sztuk - Opatówek 2016". W minionych latach "Spotkania..." ko2czy/a
Gala Operowa. W tym roku, na pro$b! sta/ych s/uchaczy, zmienili$my repertuar na muzyk! musicalow , co
spotka/o si! z ogromnym zainteresowaniem mieszka2ców Gminy Opatówek oraz okolic. W sobotni wieczór sala fortepianowa opatóweckiego Muzeum Historii Przemys/u by/a wype/niona po brzegi. O muzyczne atrakcje
koncertu zadba/y: Anastazja Simi2ska - wokal oraz Milena Antoniewicz - fortepian. Artystki przygotowa/y bogaty repertuar utworów z popularnych musicali takich jak
"N!dznicy", "Chicago" czy "Rodzina Addamsów". Koncert poprowadzi/ Mateusz Walczak, który powiedzia/
równie s/owo o muzyce i wykonywanych utworach.
Gmin! Opatówek reprezentowa/a Marlena KiermasGruszka - Przewodnicz ca Komisji O$wiaty, Kultury,
Sportu i Zdrowia Rady Gminy Opatówek.
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Tradycyjnie ju ostatni koncert organizowany
przez Fundacj! to czas podzi!kowa2. W tym roku pami tkow statuetk! i tytu/ Mecenasa Fundacji przyznano: pp. Halinie i Stanis/awowi Janiakom, pp. Marii i Dawidowi Borowiakom, pp. Marii i Ryszardowi Prusom, pp.
Dorocie i Stanis/awowi Grali2skim, pp. Ma/gorzacie i
Andrzejowi Brodziakom, p. Piotrowi Lisowskiemu, pp.
Lidii i Miros/awowi Gimli, firmie ASO Sp. z o.o., Cukierni

Mencel, Kwiaciarni Malwa, Bankowi Spó/dzielczemu
Ziemi Kaliskiej, Muzeum Historii Przemys/u w Opatówku,
Firmie ALKAL S.A., Colian Holding S.A., Drukarni
OFFSET-KOLOR, Stowarzyszeniu LGD-7 Kraina Nocy i
Dni, Firmie Chata Sk/ady Budowlane oraz Wójtowi Gminy Opatówek Sebastianowi Ward!ckiemu. W imieniu
Mecenasów g/os zabra/ Jaros/aw Budka, wiceprezes
Stowarzyszenia LGD-7 Kraina Nocy i Dni. Podzi!kowania z/o ono tak e zespo/owi i wolontariuszom Fundacji,
którzy przez ca/y rok organizowali wydarzenia kulturalne, sportowe oraz edukacyjne.
Gala Musicalowa by/a tak e okazj do podsumowania realizowanych w tym roku projektów, a by/y to:
"Spotkania ze sztuk - Opatówek 2016", I Mi!dzynarodowy Festiwali Organowy "Jesie2 Organowa - Che/mce
2016", V Noworoczny Turniej Pi/ki R!cznej "Handball
Cup - Opatówek 2016", II Ewi!to Ulicy Ko$cielnej w
Opatówku, projekty edukacyjne: "Opatowianie bez tajemnic" oraz "Matma nie gryzie!". Fundacja w/ czy/a si!
tak e aktywnie w akcj! "Zuzia nokautuje raka" organizuj c dwie zbiórki publiczne, koncert karnawa/owocharytatywny w styczniu 2016 r. oraz pomagaj c w organizacji meczów m/odych siatkarek i siatkarzy z Kalisza. Niedawno podj!to tak e wspó/prac! ze Stowarzyszeniem Aktywni Borów-Dzierzków z Dolnego El ska,
co prze/o y si! na wspólne projekty i wymian! do$wiadcze2. Fundacja "Inicjatywa dla Opatówka" ju dzi$ zaprasza na kolejny, czwarty ju cykl dzia/a2 kulturalnych
w Gminie Opatówek w przysz/ym roku pod has/em "Spotkania ze sztuk - Opatówek 2017".
Kolacja Wigilijna w Che.mcach
Ko/o Gospody2 Wiejskich dzia/aj ce przy OSP
w Che/mcach, przy pomocy druhów z OSP w Che/mcach, zorganizowa/o Kolacj! Wigilijn dla mieszka2ców
wsi Che/mce i Wolica oraz zaproszonych go$ci. 3 grudnia 2016 r. w Domu Stra aka OSP Che/mce odby/o si!
spotkanie dla prawie 200 osób, podczas którego z koncertem wyst pi/a orkiestra d!ta OSP Che/mce pod batut W/odzimierza Mrozi2skiego. Orkiestra zagra/a kol!dy,
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tradycyjne piosenki bo onarodzeniowe jak równie marsze, polk! oraz utwory popularne. Cz/onkowie orkiestry
przygotowali dla wszystkich zebranych niespodziank!,
któr by/ wyst!p tradycyjnych "wiliarzy". Po wyst!pie ks.
Zbigniew Ko/odziejczyk - wikariusz z Parafii Che/mce
po$wi!ci/ op/atki, którym prze/amali si! wszyscy obecni.
W $wi tecznej atmosferze uczestnicy przyst pili do degustacji tradycyjnych potraw zwi zanych z kolacj wigilijn . Podczas spotkania uczestnicy podziwiali tak e
ozdoby $wi teczne wykonane przez cz/onkinie Ko/a Gospody2 Wiejskich przy OSP w Che/mcach oraz sympatyków ko/a.
W spotkaniu wzi!li udzia/ m.in.: pose/ na Sejm
RP Piotr Kaleta, Doradca Marsza/ek Marzeny Wodzi2skiej - Piotr Tomankiewicz, Przewodnicz cy Rady Powiatu Kaliskiego Mieczys/aw Quczak, Wójt Gminy Opatówek Sebastian Ward!cki, Sekretarz Gminy Opatówek
Krzysztof Dziedzic, ks. Jerzy Salamon - proboszcz parafii Che/mce oraz ks. Zbigniew Ko/odziejczyk - wikariusz
parafii Che/mce. W mi/ej i rodzinnej atmosferze go$cie
oraz cz/onkinie Ko/a Gospody2 Wiejskich przy OSP w
Che/mcach sp!dzili sobotni wieczór. Ko/o Gospody2
Wiejskich przy OSP w Che/mcach otrzyma/o statuetk!
"Serce - Matkom Ojczyzny - Kobiety Gospodarne i Wyj tkowe", przyznan przez pose/ And elik! Mo d anowsk z okazji jubileuszu 150-lecia Kó/ Gospody2 Wiejskich. KGW w Che/mcach dzi!kuje wszystkim, którzy
pomogli w zorganizowaniu kolacji wigilijnej: Wójtowi

Gminy Opatówek, Przewodnicz cemu Rady Powiatu
Kaliskiego, Gminnemu O$rodkowi Kultury w Opatówku,
pp. Ewie i Henrykowi Suchorzewskim, p. Bo enie WlaMlak, p. Marii Juszczak, p. Joannie Szymkowiak, p. Lucynie Wojtaszek, p. Irenie Dogielskiej oraz p. Jolancie
Budka.
Zebranie hodowców go."bi pocztowych
4 grudnia 2016 roku w Gminnym O$rodku Kultury w Opatówku, po raz kolejny odby/o si! zebranie hodowców zrzeszonych w Polskim Zwi zku Hodowców
Go/!bi Pocztowych sekcji Opatówek. Sekcja ta istnieje
juz od ponad 60 lat, gdzie najstarszymi, wci aktywnie
bior cymi udzia/ w zawodach cz/onkami s : Jerzy Gunera i Kazimierz Jarczewski. Zebranie rozpocz!/o si! od
przywitania zaproszonych go$ci przez prezesa sekcji
Daniela Napiera/! has/em "Dobry Lot". Po krótkim powitaniu przyst piono do wr!czania pucharów dla mistrzów
sezonu 2016. Okaza/e puchary, jak co roku, ufundowane zosta/y przez Wójta Gminy Opatówek Sebastiana
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Ward!ckiego, który w asy$cie Przewodnicz cego Rady
Powiatu Kaliskiego Mieczys/awa Quczaka oraz zaproszonego kolegi z okr!gu PZHGP Kalisz - Wies/awa Puchalskiego, wr!czy/ nagrody. Mistrzem w lotach go/!bi
doros/ych zosta/ Janusz Skowro2ski, Wicemistrzem Dominik Swierczy2ski, natomiast 3 miejsce zdoby/ Pawe/ Jarczewski. Mistrzem w lotach go/!bi m/odych zosta/
Qukasz Kubicki, Wicemistrzem - Daniel Napiera/a, a 3
miejsce zaj / Micha/ Bach.
Na szczególne uznanie sezonu 2016 zas/uguje
fakt, e m/ody sta em hodowca Janusz Skowro2ski
osi gn / w Mistrzostwach Polski spektakularny wynik
zostaj c 2 Wicemistrzem Polski w Kat "A" (krótki dystans). W Generalnych Mistrzostwach Polski zosta/ 16
Przodownikiem Polski, a w Intermistrzostwach, gdzie
rywalizuj hodowcy z Polski, Czech, S/owacji i W!gier,
zaj / wysokie 5 miejsce. Na szczególne podzi!kowania
zas/uguje równie "Piekarnia Cukiernia Jasi2ski" z Aleksandrii, która po raz kolejny ufundowa/a s/odki upominek
w postaci tortu. Zebranie przebieg/o w mi/ej i kole e2skiej atmosferze, gdzie hodowcy, korzystaj c z okazji,
wymieniali si! do$wiadczeniami zako2czonego sezonu.
Spotkanie op.atkowe stra aków
11 grudnia 2016 r. odby/o si! coroczne spotkanie op/atkowe druhen i druhów z Ochotniczych Stra y
Po arnych Gminy Opatówek. Tegoroczne spotkanie odby/o si! w remizie Ochotniczej Stra y Po arnej w Borowie. Spotkanie podzielone by/o na 2 cz!$ci. W pierwszej

cz!$ci krótk histori! OSP Borów przedstawi/ prezes dh
Stanis/aw Janik. Ta cz!$0 posiedzenia dotyczy/a równie przygotowania i przeprowadzenia walnych zebra2
sprawozdawczych w OSP za 2016 rok. Starszy kapitan
Maciej Saganowski przeprowadzi/ szkolenie z zakresu
czujników tlenku w!gla oraz eksploatacji i konserwacji
aparatów ochrony dróg oddechowych. Ma/gorzata Judasz zaprosi/a na spotkanie robocze kronikarzy OSP.
Tych, co ju spisuj kroniki, i tych, którzy chc zacz 0 to
dobrze robi0.
Druga cz!$0 spotkania op/atkowego rozpocz!/a
si! o godz. 14:00. Liczne grono przedstawicieli jednostek OSP, a tak e go$ci - reprezentantów samorz du
lokalnego i instytucji wspó/pracuj cych z ochotniczymi
stra ami - powita/ Bogdan Marsza/, prezes Zarz du
Gminnego ZOSP RP w Opatówku. Na spotkanie op/atkowe stra aków przybyli m.in.: Przewodnicz cy Rady
Powiatu Kaliskiego Mieczys/aw Quczak, radni Powiatu
Kaliskiego: Krzysztof Dziedzic - Sekretarz Gminy Opa-
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tówek oraz Henryk Kurek, a tak e Przewodnicz cy Rady
Gminy Opatówek Pawe/ B kowski, Wójt Gminy Opatówek Sebastian Ward!cki, radni gminy, proboszcz parafii
w Opatówku ks. pra/at W/adys/aw Czamara, dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku Ma/gorzata Matysiak, prezes Gminnej Spó/dzielni
Samopomoc Ch/opska w Opatówku Eleonora Gieszczy2ska, Aleksandra Kalenska inspektor ds. przeciwpoarowych urz!du gminy oraz dyrektorzy szkó/ z terenu
gminy Opatówek: Honorata Wolniaczyk i Teresa Kobierska.
Prezes Zarz du Gminnego w imieniu wszystkich
stra aków podzi!kowa/ w/adzom samorz dowym, go$ciom i sympatykom Ochotniczych Stra y Po arnych
oraz z/o y/ wszystkim yczenia z okazji zbli aj cych si!
Ewi t Bo ego Narodzenia i Nowego Roku. Proboszcz
parafii Opatówek po$wi!ci/ op/atki, którymi wszyscy
obecni podzielili si! sk/adaj c sobie wzajemnie yczenia
wszelkiej pomy$lno$ci. Nast!pnie gospodarze spotkania
OSP Borów zaprosili wszystkich do sto/ów na tradycyjn
kolacj! wigilijn .
Koncert Miko.ajkowy "Smyki smykom"
11 grudnia 2016 r. w Gminnym O$rodku Kultury
w Opatówku odby/ si! koncert pt. "Smyki smykom", którego organizatorami byli: Fundacja Rodziny Wi/komirskich, Gmina Opatówek i Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków. Na scenie wyst pili najzdolniejsi
uczniowie szkó/ muzycznych z Kalisza, Ostrowa Wielkopolskiego i Turku. Jako pierwsza zaprezentowa/a si!
Orkiestra Dzieci!ca "Archetti" z Zespo/u Szkó/ Muzycznych im. Krzysztofa Komedy-Trzci2skiego w Ostrowie
Wielkopolskim. Jej za/o ycielem jest p. Andrzej Henryk
B czyk, ale w niedzielne popo/udnie dyrygentem by/
pianista Piotr Zuchowski. Potem s/uchacze podziwiali
umiej!tno$ci dwóch kwartetów: Kwartetu Perkusyjnego
prowadzonego przez muzyka kaliskiej orkiestry p. Bartosza Bindla oraz Kwartet Saksofonowy z Pa2stwowej
Szko/y Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutos/awskiego
w Turku, dzia/aj cego pod kierunkiem p. Qukasza Chmury. Najd/u szy by/ wspólny wyst!p Zespo/u Skrzypcowego Pa2stwowej Szko/y Muzycznej w Turku i Muzycznej

Akademii Smyka z Kalisza pod dyrekcj p. Paw/a Kulczyckiego, skrzypka Filharmonii Kaliskiej i jednocze$nie
nauczyciela w szkole w Turku, ucz cego metod Suzuki.
W muzycznych, miko/ajkowych wyst!pach arty$ci zaprezentowali utwory J.S. Bacha, G.F. Haendla, A.
Dworaka, J. Kosmy, H. Manciniego, D. Obijalskiej, H.

str. 25/48

Metallidi, M. Magina i wielu innych. Wykonawcy muzyk
zdobyli serca publiczno$ci. Zachwycili opatóweckich melomanów, którzy owacjami dzi!kowali za artystyczne doznania. Na scenie wyst pi/o ponad pi!0dziesi!ciu m/odych artystów. Od organizatorów otrzymali upominki miko/ajkowe, a szczególne podzi!kowania i $wi teczne
yczenia przekaza/ Sekretarz Gminy Opatówek Krzysztof Dziedzic. S/odkie lizaki otrzyma/y te wszystkie dzieci
z widowni. W role gospodarzy wcielili si! uczniowie
Gimnazjum z Opatówka. Koncert prowadzili: Nikola Kasprzycka i Mi/osz Ugorny.
"Z.ote Pary" wi"towa.y w Opatówku
Na zaproszenie Wójta Gminy Sebastiana Ward!ckiego dwadzie$cia dwie pary ma/ e2skie zosta/y
uhonorowane Medalami Za D/ugoletnie Po ycie Ma/e2skie nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej. W$ród nich znaleMli si!: Lucyna i Wojciech
Bigdowscy z Opatówka, Lucyna i Józef Chojnaccy z
T/okini Wielkiej, Joanna i Stanis.aw Cichomscy z Rajska, Stanis.awa i Józef Gibus z Micha/owa Pierwszego, Teresa i Henryk Grabarek z Che/mc, Jadwiga i
Zdzis.aw Gruszka z Opatówka, Zofia i Zdzis.aw Grzelaczyk z Opatówka, Czes.awa i Sylwester Janiak z
Szulca, Czes.awa i Jan J"drzejak ze Zdun, Stefania i
Jerzy Karolak z Opatówka, Stefania i Jan Klepanda z
Kobierna, Janina i Józef Kosierb z Sierzchowa, Boenna i Henryk Molka z Porwit, Bo ena i Stanis.aw
Murawi@scy z Szulca, Zenobia i Stanis.aw Pilarczyk z
Warszewa, Janina i Czes.aw Piotrowscy z Sza/ego, Halina i Kazimierz So.tysiak z T/okini Ko$cielnej, Maria i
Marian Sowa z Che/mc, Barbara i Jan Suchorzewscy
z T/okini Ko$cielnej, Anna i Stanis.aw Warszewscy z
Sierzchowa, Jadwiga i W.adys.aw Warszewscy z Opatówka oraz Barbara i Mieczys.aw Zimni z Cieni Pierwszej.

Przeszli oni ze sob bardzo d/ug drog! "na dobre i na z/e", drog!, która przed 50 laty zosta/a przypiecz!towana aktem ma/ e2stwa, a dzi!ki zrozumieniu, mi/o$ci i wytrwa/o$ci - okaza/a si! s/uszna. Zorganizowan
w dniu 14 grudnia 2016 r. przez opatówecki samorz d i
Urz d Stanu Cywilnego ceremoni! wr!czenia medali
poprowadzi/ Wójt Sebastian Ward!cki, który zebranym
Jubilatom z/o y/ yczenia i dokona/ dekoracji par. W
uroczysto$ci udzia/ wzi!li tak e: rodziny Jubilatów, Kierownik USC Beata Berezowska, Przewodnicz cy Rady
Gminy Pawe/ B kowski oraz Sekretarz Gminy Krzysztof
Dziedzic. Oficjalna cz!$0 uroczysto$ci zako2czy/a si!
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wyst!pami artystycznymi w wykonaniu dzieci z Przedszkola w Opatówku. Zgromadzonych go$ci podj!to tradycyjn lampk szampana oraz wspania/ym tortem.
***************************************

WIADOMO CI BIBLIOTECZNE
Spotkanie z El biet Cherezi@sk
El bieta Cherezi2ska - teatrolog oraz pisarka,
s/usznie nazywana królow polskich powie$ci historycznych, by/a go$ciem spotkania zorganizowanego w niedziel! 30 paMdziernika 2016 r. przez Gminn Bibliotek!
Publiczn im. Braci Gillerów w Opatówku. Ogromna
liczba fanów El biety Cherezi2skiej spotka/a si! w sali

Gminnego O$rodka Kultury i przez ponad dwie godziny
s/ucha/a opowie$ci autorki o jej niezwyk/ej pracy i fascynacji histori Polski, g/ównie $redniowiecza i jej ulubionych Piastów. Autorka opowiada/a o tym, jak tworzy
swój warsztat na potrzeby ka dej nowej ksi ki i sk d
czerpie pomys/y, jak wa ne s dla niej fakty historyczne
i jak rozwi zuje problem, kiedy tych faktów brakuje.
Okazuje si!, e praca nad ka d now ksi k to niezliczone godziny poszukiwa2, konsultacji historycznych,
ogromna ilo$0 przeczytanych ksi ek, czy wyjazdów.
Wszystko to w po/ czeniu z pasj , niezwyk/ wyobraMni
i talentem do konstruowania charakterów postaci wyst!puj cych w ksi kach El biety Cherezi2skiej powoduje,
e s one tak ch!tnie czytane, a jej wielkie grono fanów
stale si! powi!ksza.
Du a cz!$0 rozmowy z pisark po$wi!cona zosta/a jej najnowszym bohaterom powie$ciowym, czyli
Ewi!tos/awie, Boles/awowi Chrobremu i ich ojcu Mieszkowi I. Dowiedzieli$my si!, e powie$0 o dumnej Ewi!tos/awie zostanie zekranizowana i b!dzie to wielkie
przedsi!wzi!cie kinowe oraz, e ju latem przysz/ego
roku b!dziemy mieli przyjemno$0 czyta0 kolejn cz!$0 z
cyklu "Odrodzone Królestwo".
Pod koniec spotkania autorka odpowiada/a na
pytania publiczno$ci, podpisywa/a egzemplarze swoich
powie$ci i stawa/a do zdj!0 ze swoimi fanami. Da/a
wszystkim uczestnikom spotkania niezapomnian lekcj!
historii, pokaza/a jak fascynuj ce mog by0 poszukiwania prawdy historycznej i jak poszerza si! wiedza historyczna dzi!ki rozwojowi nauk pokrewnych. Rzeteln
wiedz , zaanga owaniem i niezwyk/ pasj zach!ci/a do
czytania swoich ksi ek i udowodni/a, e dobra ksi ka
zawsze znajdzie odbiorców.
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Genera. Józef Zaj czek w Opatówku
31 lipca br., w niedzielne popo/udnie do Opatówka zawita/ Genera/ Józef Zaj czek wraz pi!kn on
Aleksandr oraz swoj armi . Rekonstrukcja wjazdu
Genera/a Zaj czka do Opatówka oraz marsz ulic Ko$cieln po/ czony z komentarzem historycznym to element projektu pn. "Szlakiem s/awnych postaci powiatu

kaliskiego" jaki realizowany jest przez Stowarzyszenie
Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej przy wspó/finansowaniu ze $rodków Samorz du Województwa Wielkopolskiego. Wydarzenie to uda/o si! zrealizowa0 dzi!ki partnerstwu z Gminn Bibliotek Publiczn im. Braci Gillerów w Opatówku, a tak e przy wspó/udziale Powiatu Kaliskiego, Gminy Opatówek oraz Gminnego O$rodka Kultury w Opatówku.
Uroczysto$0 rozpocz!/a si! prelekcj pt. "Genera/ Zaj czek jako w/a$ciciel dóbr opatóweckich" poprowadzon przez p. Jadwig! Milu$k -Stasiak. Prezentacja
ta po/ czona by/a z otwarciem wystawy w holu biblioteki.
Liczni uczestnicy marszu, pod aj c za jad cym konno
Genera/em, jego on Aleksandr oraz wojskiem, mogli
uczestniczy0 w " ywej lekcji historii". Zwiedzano ko$ció/
parafialny, gdzie znajduj si! szcz tki Genera/a, ogl dano Cukierenk!, przez zabytkowy elazny mostek pod ano w kierunku "Modrodrzewia", gdzie znajdowa/ si!
obóz wojsk Genera/a. Na miejscu organizatorzy zapewnili szereg konkursów z nagrodami dla rodzin z dzie0mi,
a tak e wspólne pieczenie kie/basek. Imprez! u$wietni/
wyst!p akordeonisty Krzysztofa Bondara - ucznia Pa2stwowej Szko/y Muzycznej II Stopnia im. H. Melcera w
Kaliszu.
Mimo gryma$nej pogody to niezwyk/e historyczne wydarzenie cieszy/o si! du ym zainteresowaniem
mieszka2ców powiatu kaliskiego i kto wie, mo e zapocz tkuje rokroczne odwiedziny Genera/a Zaj czka w
Opatówku. W rekonstrukcji wzi / udzia/ Oddzia/ Historyczny Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie
(armia Genera/a) oraz Dariusz Walczak (Genera/ Józef
Zaj czek) w/a$ciciel stadniny koni "Rajska Stajnia" w
Kaliszu, który razem ze swoj rodzin wyst pi/ podczas
rekonstrukcji.
Wystawa "Moda lubna w fotografii"
15 lipca br. w Gminnej Bibliotece Publicznej im.
Braci Gillerów w Opatówku odby/ si! wernisa wystawy
"Moda $lubna w fotografii", nad któr honorowy patronat
sprawuje Starosta Kaliski Krzysztof Nosal. Akcja zbiórki
zdj!0 og/oszona w maju br. przez zespó/ biblioteki w
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Opatówku mia/a zasi!g powiatowy, a do jej wspó/tworzenia w/ czy/y si!: Gminna Biblioteka Publiczna w Blizanowie, Gminna Biblioteka Publiczna w KoMminku, Biblioteka Publiczna Gminy Lisków, Biblioteka Publiczna
Gminy Szczytniki oraz Biblioteka Publiczna Gminy Helazków. Wspólnie zebrano blisko 250 zdj!0, z których do
ekspozycji wybrano 211. Najstarsza fotografia pochodzi
z 1907 roku, dat! ko2cow ustalono na rok 1989. Wi!kszo$0 zdj!0 wykonano w Kaliskiem, jednak pojawi/y si!
tak e fotografie z innych regionów, a nawet z zagranicy.
Otwarciu wystawy towarzyszy/y prelekcje dwóch
specjalistek w dziedzinie mody. Dr Anna Straszewska z
Zak/adu Historii Sztuk Plastycznych, Pracowni Polskiej
Sztuki Wspó/czesnej, cz/onkini Gesellschaft der WaffenundKostümkunde, uczestniczka prac w Klubie Kostiumologii i Tkaniny Artystycznej przy Warszawskim Oddziale
Stowarzyszenia Historyków Sztuki, specjalistka w dziedzinie bada2 nad mod w Polsce prezentowa/a temat
"Nie tylko tradycja - stroje $lubne w XX wieku". Zuzanna
Hubka-Chmielewska, historyk sztuki, mody i kostiumu
filmowego, kostiumolog, antropolog, konsultant historyczny i merytoryczny, komentator dla radia, telewizji
oraz portali internetowych o tematyce kobiecej i modowej przybli y/a temat "W yciu i na ekranie - najs/ynniejsze suknie $lubne w $wiecie filmu".

Organizatorzy dzi!kuj serdecznie dyrektorom i
bibliotekarzom z placówek, które w/ czy/y si! do akcji
oraz wszystkim, którzy zechcieli udost!pni0 swoje fotografie. Bez zaanga owania osób, które w swoich rodzinnych pami tkach odnajdywa/y pi!kne zdj!cia $lubne,
przywo/uj ce wspomnienia o mi/o$ci, rodzinie i przemijaniu i chcia/y si! tymi zdj!ciami podzieli0 nie powsta/aby
tak bogata wystawa. Serdeczne podzi!kowania nale
si! tak e przyjacio/om biblioteki: pp. Jadwidze i Henrykowi Menclom za ufundowanie s/odkiego upominku na
wernisa wystawy oraz p. El biecie Sobczak za kwiaty,
które wykorzystano tego dnia do dekoracji biblioteki.
Narodowe czytanie "Quo vadis"
W sobot! 3 wrze$nia 2016 r., w Opatówku, tak
jak w ca/ej Polsce, czytali$my "Quo vadis" Henryka
Sienkiewicza. Krótki odcinek chodnika przed bibliotek
w Opatówku, dzi!ki kilku rekwizytom i dozie wyobraMni,
zamieni/ si! we front rzymskiej willi miejskiej, przed któr
zgromadzi/o si! spore, zmieniaj ce si! grono ch!tnych
do s/uchania opowie$ci o staro ytnym Rzymie i pocz tkach chrze$cija2stwa. Przeczytali$my dwana$cie kluczowych fragmentów "Quo vadis".
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W rol! lektorów wcielili si! kolejno: Wójt Gminy
Opatówek Sebastian Ward!cki, dyrektor Muzeum Historii Przemys/u w Opatówku Jerzy Marciniak, Sekretarz
Gminy Opatówek Krzystof Dziedzic, dyrektor opatóweckiego oddzia/u Banku Spó/dzielczego Ziemi Kaliskiej

Maria Pracowita, dyrektor Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku Jolanta Pokojowa, wiceprezes Zarz du Oddzia/u Gminnego ZOSP w Opatówku
Mariusz Ma/oburski, proboszcz parafii Opatówek ks. pra/at dr W/adys/aw Czamara, Przewodnicz cy Rady Gminy Opatówek Pawe/ B kowski, wiceprezes Zarz du Kaliskiego Oddzia/u PTTK im. Stanis/awa Graevego Danuta Urbaniak, spo/eczniczka i poetka Maria Kocemba,
przedstawicielka Szko/y Podstawowej im. Janusza Kusoci2skiego w Opatówku Beata Frydrychowicz oraz dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w
Opatówku Ma/gorzata Matysiak. Dzi!kujemy wszystkim
czytaj cym oraz tym, którzy postanowili si! zatrzyma0
na chwil! w codziennym biegu, aby pos/ucha0 i pomy$le0 nad najwi!kszymi warto$ciami yciowymi.
Rocznica urodzin W.adys.awa Ko cielniaka
21 wrze$nia 2016 roku min!/a setna rocznica
urodzin W/adys/awa Ko$cielniaka. Ten wybitny grafik i
historyk Kalisza, Honorowy Obywatel Miasta Kalisza
zmar/ 13 listopada 2015 roku w wieku 99 lat. Pozostawi/
po sobie olbrzymi dorobek artystyczny oraz liczne publikacje ksi kowe i nieprzeliczon ilo$0 felietonów po$wi!conych dziejom i ludziom rodzinnego miasta i okolic. By/ wspania/ym popularyzatorem wiedzy o bliskich
sobie stronach. W/adys/aw Ko$cielniak by/ zaprzyjaMniony z Opatówkiem. W latach 80. XX w. wspó/pracowa/ z
w/adzami Gminnej Spó/dzielni "Samopomoc Ch/opska",
póMniej z Towarzystwem Przyjació/ Opatówka i z bibliotek . Zawdzi!czamy mu tek! rysunków Opatówka i okolic, liczne obrazy i grafiki pokazuj ce zabytki i przyrod!
Opatówka, szereg materia/ów do dziejów Opatówka i
wszelkie inspiracje do publikowania wiedzy o naszej
miejscowo$ci. Jest tak e autorem projektu herbu Gminy
Opatówek.
Wiele pracy artysta w/o y/ w upowszechnienie
wiedzy o opatóweckim zamku nale cym do arcybiskupów gnieMnie2skich, który sta/ w mie$cie prawie 500 lat i
nie zachowa/a si! adna rycina pokazuj ca, jak wygl da/. Dzi!ki arty$cie Opatówek ma makiet! tego zamku,
która znajduje si! w Gminnej Bibliotece Publicznej im.
Braci Gillerów w Opatówku. W bibliotece mo na obejrze0 tak e du y obraz z panoram Opatówka - Mia-
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steczka Ró y Wiatrów, jak nazwa/ nasz miejscowo$0
Eligiusz Kor-Walczak. Mo na te zapozna0 si! z licznymi publikacjami regionalnymi, w tym zbiorem ponad tysi ca felietonów pt. "W!drówki ze szkicownikiem i zbiorem ekslibrisów" jego autorstwa. Czytelnicy i go$cie odwiedzaj cy bibliotek! mogli nie raz podziwia0 wystawy
prac artysty, w tym obrazy, które powsta/y u schy/ku jego ycia. By/a to ostatnia wystawa prac za ycia artysty.
Niezapomniane s tak e spotkania z W/adys/awem Ko$cielniakiem jako grafikiem i jako znawc dziejów naszego regionu, warsztaty graficzne z m/odzie
oraz
w!drówki po Opatówku i okolicy, które owocowa/y kolejnymi pracami. To w/a$nie w Muzeum Historii Przemys/u
w Opatówku zosta/a zorganizowana najwi!ksza wystawa artysty pokazuj ca jego ró norodn twórczo$0 i dzia/alno$0: grafik!, malarstwo, grafik! u ytkow , ma/e formy graficzne, rekonstrukcje historyczne, dekoracje $cian
i publicystyk!. Dlatego opatówczanie nie mogli nie
uczci0 100. rocznicy urodzin artysty.
W tym dniu do Kalisza uda/a si! delegacja, w
sk/ad której weszli: Sekretarz Gminy Opatówek Krzysztof Dziedzic, bibliotekarki z dyrektork Ma/gorzat Matysiak, grupa cz/onków Towarzystwa Przyjació/ Opatówka
i m/odzie z Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów
w Opatówku z polonistk Honorat Warszewsk . Grupa
przesz/a ulicami Kalisza, zatrzymuj c si! w niektórych
miejscach zwi zanych z artyst - przy na$ciennych
sgraffito, przy placu Kili2skiego i przy budynku Szko/y
Muzycznej, przy pomniku ksi ki na kaliskich plantach,
powsta/ym z inicjatywy i wed/ug projektu W/adys/awa
Ko$cielniaka, w kru gankach klasztoru o.o. Franciszkanów, gdzie znajduje si! panorama dawnego Kalisza
namalowana przez W/adys/awa Ko$cielniaka.

Delegacja odwiedzi/a tak e kaliski ratusz, gdzie
znajduj si! obrazy i makiety kaliskich budowli oraz
ogl da/a z wie y panoram! Kalisza - ukochanego miasta artysty. Spacer po Kaliszu zako2czy/ si! na cmentarzu miejskim przy Rogatce, gdzie spocz / artysta wraz z
niedawno zmar/ ma/ onk - Janin .
Wi zank! kwiatów z/o yli: Sekretarz Gminy
Opatówek Krzysztof Dziedzic i Jadwiga Milu$ka-Stasiak,
która wykorzysta/a spacer po mie$cie, by przekaza0 informacje o W/adys/awie Ko$cielniaku. Opatówczanie
sk/adaj serdeczne podzi!kowanie przewodnikowi kaliskiemu, Honorowemu Cz/onkowi PTTK, p. Zdzis/awowi
Koby/ce za umo liwienie wej$cia na wie ! ratuszow .
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Spotkanie z Andrzejem Konarskim
O zwi zkach ziemi kaliskiej ze stolic Dolnego
El ska opowiada/ na spotkaniu zorganizowanym 18 listopada 2016 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej im.
Braci Gillerów, wroc/awianin Andrzej Konarski. Spotkanie odby/o dzi!ki zaanga owaniu Kaliskiego Towarzystwa Przyjació/ Wroc/awia i w/adz samorz dowych Gminy Opatówek.

Andrzej Konarski urodzi/ si! w Warszawie, ale to
Wroc/aw sta/ si! jego domem i ukochanym miastem.
Tam mieszka, pracuje i rozwija swoje pasje aktywnego
turysty, przewodnika terenowego, pilota wycieczek,
przodownika turystyki pieszej oraz wyk/adowcy na kursach przewodnickich. Podczas spotkania mo na by/o
pos/ucha0 o silnych zwi zkach Wroc/awian z wielkopolsk od pocz tków pa2stwa polskiego, a po czasy
wspó/czesne oraz zakupi0 ksi k! Andrzeja Konarskiego pt.: "604 zagadki o Wroc/awiu".
ByJ narodowi u ytecznym
Od 4 listopada 2016 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku mo na ogl da0
wystaw! filatelistyczn . Swoje zbiory filatelistyczne po$wi!cone Stanis/awowi Staszicowi urodzonemu w Pile
u yczy/ bibliotece Roman Wikie/ z Pi/y - filatelista, cz/onek Polskiego Zwi zku Filatelistów. Wystawa trafi/a do
Opatówka za po$rednictwem Jerzego Bielawskiego prezesa Zarz du Okr!gu Kaliskiego ZFP. Z pomoc
prezentacji multimedialnej przedstawiaj cej zbiory filatelistyczne po$wi!cone ksi!dzu Stanis/awowi Staszicowi,
Roman Wikie/ zapozna/ uczestników wernisa u z yciem
i dzia/alno$ci tego, jednego z czo/owych przedstawicieli
o$wiecenia w Polsce - dzia/acza i pisarza politycznego,
przyrodnika, geografa, geologa i filozofa yj cego w latach 1755-1826.
Wystawa zawiera tak e elementy po$wi!cone
genera/owi Józefowi Zaj czkowi, który jako namiestnik
Królestwa Polskiego wspó/pracowa/ ze Staszicem jako
cz/onkiem Komisji Rz dowej Wyzna2 Religijnych i
O$wiecenia Publicznego oraz dyrektorem generalnym w
Wydziale Przemys/u i Kunsztów. W 1825 r. Stanis/aw
Staszic odwiedzi/ Opatówek, by zapozna0 si! z post!pem budowy fabryki sukna. Wernisa wystawy zgromadzi/ filatelistów, historyków, bibliotekarzy i osoby zainteresowane filatelistyka, histori , genealogi i biografistyk . By/ okazj do zapoznania si! z niezwyk/ postaci ,
jak by/ Stanis/aw Staszic, ale tak e do spotkania pasjonatów filatelistyki, rozmów, wymiany do$wiadcze2 i
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promowania dawniej bardzo popularnej, dzi$ raczej elitarnej pasji, jak jest filatelistyka.
***************************************

WIADOMO CI SPORTOWE
Bieg z przeszkodami "Armagedon"
26 sierpnia br. w Wojkowie k. B/aszek odby/a si!
II edycja biegu z przeszkodami "Armagedon". W biegu
wzi!/o udzia/ oko/o 200 uczestników, w tym zawodnicy z
opatóweckiej sekcji Taekwon-do. Biegacze mieli do pokonania 7 km z 20 przeszkodami, m.in.: rowy z wod ,
ogniska, p/oty i $ciany oraz rów z b/otem pod zasiekami.
Wszyscy uczestnicy, mimo tak wielu utrudnie2, uko2czyli bieg.

Nasi zawodnicy z sekcji Taekwon-do po/ czyli
wspania/ zabaw! z doskona/ymi umiej!tno$ciami pracy
zespo/owej. Biegacze bowiem / czyli si! w grupy lub pary i wzajemnie pomagali sobie pokona0 przeszkody na
trasie. Grupa naszych opatówieckich zawodników Taekwon-do dba o kondycj! nie tylko podczas treningów
tej sztuki walki, ale tak e podczas ró nych sportowych
imprez organizowanych w okolicy gminy Opatówek.
Profilaktyczny Rajd Rowerowy "Powitanie Jesieni"
Mi/o$nicy dwóch kó/ek wzi!li udzia/ w Profilaktycznym Rajdzie Rowerowym "Powitanie jesieni" na trasie Opatówek - Sza/e, który odby/ si! 24 wrze$nia br.

Po pokonaniu trasy, przy pi!knej pogodzie,
uczestnicy rajdu spotkali si! nad zalewem Sza/e, gdzie
czeka/ na nich ciep/y pocz!stunek. Na miejscu mo na
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by/o skorzysta0 z pi!knego boiska sportowego i placu
zabaw, pospacerowa0 po lesie i nad wod , a tak e
wzi 0 udzia/ w zabawach i konkursach z nagrodami.
Wszyscy bior cy udzia/ w rajdzie otrzymali medale okoliczno$ciowe z napisem "Powitanie Jesieni Opatówek
2016". W rajdzie rowerowym wzi!/o udzia/ ponad 150
uczestników. Tras! rajdu zabezpiecza/a Ochotnicza
Stra Po arna z Opatówka oraz Policja z Kalisza i Opatówka, dzi!ki czemu uczestnicy mogli bezpiecznie pokona0 tras! wycieczki. W rajdzie uczestniczyli: Radny Powiatu Kaliskiego i Sekretarz Gminy Opatówek Krzysztof
Dziedzic, Przewodnicz cy Rady Gminy Pawe/ B kowski,
dzia/acz sportowy Bronis/aw Krakus oraz so/tys wsi Sza/e Andrzej Brodziak.
Organizatorem tegorocznego rajdu by/ Gminny
O$rodek Pomocy Spo/ecznej w Opatówku oraz Ewietlica
Erodowiskowa "S/oneczko". Organizatorzy sk/adaj serdeczne podzi!kowania za ufundowane upominki oraz
artyku/y ywno$ciowe darczy2com, którymi byli: Starostwo Powiatowe w Kaliszu, Urz d Gminy w Opatówku,
Colian Sp.z o.o Opatówek, Bank Spó/dzielczy Ziemi Kaliskiej, Fundacja Haliny Sroczy2skiej, Spó/dzielnia Socjalna COLOR TRIP Kostrzewice, Piekarnia pp. Alfredy i
Józefa Miko/ajczyków z Sierzchowa, Gospodarstwo
Ogrodnicze pp. Alicji i Macieja Burdelaków z Pietrzykowa, pp. Jolanta i Pawe/ Michalakowie z Opatówka oraz
p. Zbigniew Zarzycki z Opatówka. Rajd zorganizowany
zosta/ w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwi zywania Problemów Alkoholowych na terenie
Gminy Opatówek.

serdecznie dzi!kuj zawodnikom oraz rodzicom, którzy
dzielnie wspierali dopingiem m/odych pi/karzy.

Turniej "W pi.k" z JASKINIOWCEM"
30 wrze$nia 2016 roku w Hali WidowiskowoSportowej im. Polskich Olimpijczyków w Opatówku odby/
si! Turniej pn. "W pi/k! z JASKINIOWCEM" po/ czony z
zabaw dla dzieci. Organizatorem turnieju by/ Klub
Sportowy "JASKINIOWIEC" Rajsko, a ca/ imprez! zorganizowano dzi!ki wsparciu Gminy Opatówek oraz Starostwa Powiatowego w Kaliszu. W rozgrywkach uczestniczy/y dru yny z Rajska, Radliczyc i Opatówka - w sumie osiem dru yn, które rywalizowa/y ze sob systemem
ka dy z ka dym.

W rozgrywkach wzi!/o udzia/ 7 dru yn z nast!puj cych jednostek OSP: Opatówek, Cienia Druga,
Sierzchów, Cienia Pierwsza, Rajsko, Porwity i T/okinia
Wielka. Mecze rozgrywane by/y w dwóch kategoriach
wiekowych: do 18 lat i powy ej 18 lat. W kategorii seniorskiej dru yny rywalizowa/y w systemie "ka dy z ka dym", natomiast m/odzi pi/karze grali w dwóch grupach:
A - Opatówek, Cienia Druga, Sierzchów, Rajsko oraz B Porwity, Cienia Pierwsza, T/okinia Wielka, z których
póMniej zostali wy/onieni pó/finali$ci. Po zaci!tej rywalizacji do fina/u zakwalifikowa/y si! nast!puj ce dru yny:
Rajsko, Porwity, Opatówek, T/okinia Wielka. Turniej s!dziowali: Rafa/ St!pie2, Szymon Janik i Kacper Rybka.
Turniej przebieg/ sprawnie, a co najwa niejsze bez kontuzji i urazów zawodników. Nad bezpiecze2stwem
uczestników turnieju czuwa/y: dh Agnieszka Rogozi2ska
i Natalia Rogozi2ska. Sekretariat za$ obs/ugiwa/y: Monika Baran, Monika Bach, Agnieszka Rogozi2ska i Natalia
Rogozi2ska. Klasyfikacja ko2cowa przedstawia si! nast!puj co:

Turniej Halowej Pi.ki No nej OSP
10 grudnia 2016 r. o godz. 9:00 w hali sportowej
w Opatówku odby/ si! VI Turniej Halowej Pi/ki No nej
Ochotniczych Stra y Po arnych Gminy Opatówek. Organizatorem turnieju byli: Zarz d Oddzia/u Gminnego
Zwi zku Ochotniczych Stra y Po arnych RP w Opatówku i Wójt Gminy Opatówek. Uroczystego otwarcia rozgrywek dokonali: przewodnicz cy Komisji ds. MDP przy
ZOGm ZOSP RP w Opatówku dh Henryk Qazarek, prezes ZOGm ZOSP RP w Opatówku dh Bogdan Marsza/ i
Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic.

Kategoria do 18 lat:
1. OSP Rajsko
2. OSP Porwity
3. OSP Opatówek
4. OSP T/okinia Wielka

Bior c pod uwag! motto "Liczy si! sport i dobra
zabawa" wyniki by/y spraw drugorz!dn , mimo tego
mecze okaza/y si! by0 bardzo widowiskowe. Zawodnicy
wykazali si! wielkim zaanga owaniem, za które zostali
uhonorowani pami tkowymi medalami. Organizatorzy
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Kategoria powy ej 18 lat:
1. OSP Sierzchów
2. OSP Rajsko
3. OSP T/okinia Wielka
4. OSP Opatówek
Uroczystego podsumowania turnieju, w imieniu Zwi zku
Gminnego OSP oraz w/adz samorz dowych, dokonali
koordynatorzy turnieju: dh Henryk Qazarek, dh Stanis/aw

str. 30/48

Baran oraz Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic.
Wszystkim dru ynom dzi!kujemy za udzia/ w turnieju i
gratulujemy zwyci!zcom.
***************************************

WIADOMO CI O WIATOWE
Awanse zawodowe nauczycieli
Podobnie jak w ubieg/ych latach i w tym roku
odby/o si! w naszej gminie post!powanie egzaminacyjne dla nauczycielki, która ubiega/a si! o stopie2 nauczyciela mianowanego. Po pomy$lnie zako2czonym egzaminie jedna z nauczycielek naszej gminy otrzyma/a z r k
wójta Sebastiana Ward!ckiego akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego. W tym roku by/a to p. Anna
Andrzejewska - nauczycielka matematyki, techniki i zaj!0 rewalidacyjnych z Zespo/u Szkó/ w T/okini Wielkiej.
Natomiast $lubowania z/o y/y dwie panie, wspomniana
wcze$niej p. Anna Andrzejewska oraz p. Izabela Krupi2ska nauczycielka j!zyka polskiego równie z Zespo/u
Szkó/ w T/okini Wielkiej, która ze wzgl!du na urlop macierzy2ski nie mog/a wcze$niej dope/ni0 tego aktu.

W uroczysto$ci uczestniczyli tak e: dyrektor Zespo/u Szkó/ w T/okini Wielkiej Teresa Kobierska oraz dyrektor ZEAS Gminy Opatówek Arkadiusz Qa2duch. Panie zosta/y obdarowane kwiatami, które wr!czy/ wójt
gminy. Po cz!$ci oficjalnej by/a te chwila na rozmow!
dotycz c przebiegu awansów zawodowych nauczycieli
oraz przygotowania do nowego roku szkolnego. Wszystkim mianowanym nauczycielkom serdecznie gratulujemy
i yczymy dalszego pomy$lnego rozwoju po $cie kach
awansu zawodowego.
Stypendia naukowe przyznane
W tegorocznej sesji jesiennej Wójt Gminy Opatówek przyzna/, na wniosek Komisji Stypendialnej, stypendia naukowe dla najzdolniejszej m/odzie y z terenu
naszej gminy. Wnioskodawcy, sk/adaj c dokumenty,
spe/nili wszystkie regulaminowe warunki. W sumie przyznano 59 stypendiów w tym dla: uczniów szkó/ gimnazjalnych - 20, uczniów szkó/ ponadgimnazjalnych - 22
oraz studentów wy szych uczelni - 19. W poszczególnych grupach stypendia otrzymali:
Gimnazjali$ci:
1. Banasiak Aleksandra - Gimnazjum w T/okini Wielkiej
2. Bry/a Aleksandra - Gimnazjum w T/okini Wielkiej
3. Dziedzic Martyna - Gimnazjum w Opatówku
4. Gibus Kornelia - Gimnazjum w T/okini Wielkiej
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Klepanda Katarzyna - Gimnazjum w T/okini Wielkiej
Qa2duch Agnieszka - Gimnazjum w Marchwaczu
Mazurek Mateusz - Gimnazjum w Che/mcach
Mazurowska El bieta - Gimnazjum w Opatówku
Nogaj Martyna - Gimnazjum w Che/mcach
Panfil Agata - Gimnazjum w Opatówku
Pilas Natalia - Gimnazjum w T/okini Wielkiej
Reksa Julia - Gimnazjum w T/okini Wielkiej
St!pie2 Roksana - Gimnazjum w Opatówku
Szafirowicz Katarzyna - Gimnazjum w Opatówku
Tomczak Iwona - Gimnazjum w Opatówku
Tu/acz Wiktoria - Gimnazjum w Che/mcach
W sik Karolina - Gimnazjum w T/okini Wielkiej
Wielgosz Justyna - Gimnazjum w Opatówek
Wosiek And elika - Gimnazjum w Opatówku
Zimna Aleksandra - Gimnazjum w Opatówku

Uczniowie szkó/ ponadgimnazjalnych:
1. Bia/ek Joanna - III Liceum Ogólnokszta/c ce w Kaliszu
2. Dziedzic Alicja - Liceum Plastyczne w Kaliszu
3. Gibus Patrycja - I liceum Ogólnokszta/c ce w Kaliszu
4. Grabi2ska Magdalena - I Liceum Ogólnokszta/c ce
w Kaliszu
5. Gruszka Mateusz - III Liceum Ogólnokszta/c ce w
Kaliszu
6. Janiak Karolina - I Liceum Ogólnokszta/c ce w Kaliszu
7. Jasiorska Paulina - Zespó/ Szkó/ Ekonomicznych w
Kaliszu
8. Kaczor Tobiasz - Zespó/ Szkó/ w Opatówku
9. Koz/owska Paulina - I liceum Ogólnokszta/c ce w
Kaliszu
10. Ku$wik Adrianna - Zespó/ Szkó/ Gastronomicznych
w Kaliszu
11. Mancewicz Joanna - I Liceum Ogólnokszta/c ce w
Kaliszu
12. Olejnik Alicja - III Liceum Ogólnokszta/c ce w Kaliszu
13. Pawelec Micha/ - Technikum nr 4 w Kaliszu
14. Perskawiec Piotr - Technikum nr 4 w Kaliszu
15. Pomyka/a Joanna - Zespó/ Szkó/ Ekonomicznych w
Kaliszu
16. Przyjazna Anna - II Liceum w Kaliszu
17. Sobczak Daria - III Liceum Ogólnokszta/c ce w Kaliszu
18. Strza/ka Sara - III Liceum Ogólnokszta/c ce w Kaliszu
19. Szyma2ska Dominika - Technikum nr 2 w Kaliszu
20. Wietrzych Joanna - Zespó/ Szkó/ GastronomicznoHotelarskich w Kaliszu
21. Wojtaszczyk Anita - III Liceum Ogólnokszta/c ce w
Kaliszu
22. Zimna Kinga - III Liceum Ogólnokszta/c ce w Kaliszu
Studenci:
1. Biniewska Martyna - UAM Wydzia/ PedagogicznoArtystyczny w Kaliszu
2. Brodziak Anna - Uniwersytet Kardyna/a Stefana Wyszy2skiego w Warszawie
3. Gibus Dominika - Pa2stwowa Wy sza Szko/a Zawodowa w Kaliszu
4. Jach Katarzyna - Politechnika Pozna2ska
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5. Jerzak Sylwia - Uniwersytet Adama Mickiewicza w
Poznaniu
6. Karczewska Dominika - Uniwersytet Warszawski
7. Kujawa Agnieszka - Pa2stwowa Wy sza Szko/a
Zawodowa w Kaliszu
8. Nowak Daria - Akademia Wychowania Fizycznego w
Poznaniu
9. Olejnik Magdalena - Wy sza Szko/a Fizjoterapii we
Wroc/awiu
10. Prus Aleksandra - Pa2stwowa Wy sza Szko/a Zawodowa w Kaliszu
11. Raszewska Marcela - Politechnika Wroc/awska
12. Sobczak Alicja - Akademia Muzyczna w Poznaniu
13. Sobczak Tomasz - Szko/a G/ówna S/u by Po arniczej w Warszawie
14. To/oczko Aleksandra - Uniwersytet Wroc/awski
15. Ward!ga Agata - Uniwersytet Qódzki
16. Wielgocki Qukasz - Akademia Muzyczna we Wroc/awiu
17. Witczak Ewelina - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
18. Zimna Anna - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
19. Harnecka Agnieszka - UAM Wydzia/ PedagogicznoArtystyczny w Kaliszu
Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy tak
wysokich wyników w nauce i yczymy dalszych sukcesów.
**********
PRZEDSZKOLE W OPATÓWKU
Spotkanie z policjantk
Jak co roku przedszkolaki maj mo liwo$0 bli szego zapoznania si! z prac mundurowych. Tym razem odwiedzi/a ich pani policjantka z Komisariatu Policji
w Opatówku. Przeprowadzi/a pogadank! na temat bezpiecze2stwa, ch!tnie odpowiadali na pytania zadawane
przez dzieci. Na pami tk! spotkania dzieci otrzyma/y
bardzo wa ne dla bezpiecze2stwa odblaski.
Dzie@ ch.opca
30 wrze$nia m!ska cz!$0 przedszkola obchodzi/a swoje $wi!to i z tej oto okazji przedszkolaki otrzymali drobne upominki.

nie odwiedzaj bibliotek!, ka de spotkanie jest mi/ niespodziank .
Dzie@ pluszowego misia
Nasze przedszkolaki bardzo kochaj misie i nie
zapomnia/y o ich $wiecie. Ulubione pluszowe mi$ki dzie-

ci w ten wyj tkowy dzie2 by/y z nimi w przedszkolu a ich
portrety wykonane przez dzieci ozdobi/y szatni!.
Teatrzyki w przedszkolu
Nasze przedszkole stawia na kontakt ze sztuk ,
dlatego te co jaki$ czas przedszkolaki maj mo liwo$0
bycia widzem a czasami i uczestnikiem sztuki teatralnej.
Aktorzy z ch!ci przyje d aj do takich widzów, zabieraj dzieci w tajemniczy $wiat bajek i magii. My tak e nie
pozostajemy d/u ni nagradzaj c ich gromkimi brawami.
W bie cym roku szkolnym dzieci obejrza/y ju dwa
przedstawienia bajk! w wykonaniu aktorów krakowskiego teatru pt. "Maniery biedronki Lucynki" oraz bajk!
"Tomcio Paluszek" w wykonaniu aktorów teatru kaliskiego.
Taekwondo
Starsze dzieci z naszego przedszkola mia/y okazj! zobaczy0 jak i wykona0 kilka 0wicze2 z trenerem te-

Spotkanie ze stra akami
Ka dego roku w naszym przedszkolu odbywa
si! próbny alarm przeciwpo arowy koordynowany przez
stra aków z OSP w Opatówku. Podczas alarmu wszyscy s skupieni na sprawnym opuszczeniu placówki.
Nasze przedszkolaki oraz pracownicy przedszkola
otrzymali pochwa/! stra aków za sprawnie przeprowadzon ewakuacj!. Po zako2czonym alarmie stra acy
pozostali jeszcze z przedszkolakami, wszystkie dzieci
mog/y zaznajomi0 si! bli ej z prac stra y po arnej.
Spotkania w bibliotece
Jednym ze sta/ych zada2 przedszkola jest rozwijanie u dzieci zainteresowa2 czytelniczych. Przedszkole we wspó/pracy z bibliotek zapewnia dzieciom
uczestnictwo w zaj!ciach, które maja na celu zainteresowanie najm/odszych czytelnictwem. Na zaj!ciach tych
pani bibliotekarka czyta dzieciom pi!kne bajeczki oraz
organizuje ciekawe zabawy Przedszkolacy bardzo ch!t-

Wiadomo ci Gminne

akwondo. Taki rodzaj uprawiania sportu bardzo spodoba/ si! wszystkim dzieciom a w szczególno$ci ch/opcom.
Rodzice czytaj bajki
Przedszkolaki uwielbiaj s/ucha0 bajek czytanych lub opowiadanych nie tylko przez Panie nauczy-
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rzenia jest historia naszego kraju, jak d/uga i trudna by/a
droga do wyzwolenia ojczyzny spod rz dów zaborców,
uczniowie podkre$lili tak e ogromn wol! walki i niegasn c w sercach nadziej! Polaków na odrodzenie kraju.

cielki ale i przez rodziców, dlatego zapraszamy ich coraz
cz!$ciej na takie spotkania. Ka demu rodzicowi za
przybycie bardzo dzi!kujemy i liczymy na kolejne spotkania.
Pasowanie na przedszkolaka
Dzieci z najm/odszej grupy "Biedronki" zosta/y
przyj!te do grona przedszkolaków. 25.10.2016r. odby/o
si! uroczyste pasowanie maluszków. Dzieci pod opiek
wychowawczyni p. Karoliny Pawliczak przygotowa/y wyst!p artystyczny i z/o y/y uroczyst przysi!g! przedszkolaka. Na pami tk! tego wydarzenia dzieci otrzyma/y

Ca/o$0 uroczysto$ci dope/ni/y solowe wyst!py uczennic:
Malwiny Olszewskiej z kl. VI c oraz Marii Wolf z kl. VI a,
a tak e pie$ni patriotyczne wykonane przez chór szkolny
pod wodz p. Zbigniewa B/aszczyka.
Akcja "Bezpieczni w pobli u szko.y"
19 wrze$nia br. firma Skanska zorganizowa/a
spotkanie z dzie0mi klas 0-IV Szko/y Podstawowej im J.
Kusoci2skiego w Opatówku w zwi zku z prowadzon
budow publicznego przedszkola w pobli u opatóweckiej podstawówki. Zaj!cia odby/y si! w ramach ogólnopolskiej kampanii spo/eczno-edukacyjnej prowadzonej
przez firm! Skanska ph. "Bezpieczni w pobli u budowy".
Firma przeprowadza je od kilku lat w szko/ach zlokalizowanych w pobli u jej placów budów. Spotkania mia/y
form! teatrzyku po/ czonego z piosenkami i konkursami.
Bohaterami przedstawienia byli: Tomcio Brygadzista,
Zebra Drogowa i Babcia Jadzia, w rol! których wcielili
si! p. Katarzyna Szybisty i p. Aleksander Szklarski. Lekcja dotycz ca bezpiecze2stwa w pobli u budowy bardzo

dyplomy oraz kuferki z niespodziank , które wr!czy/a
pani dyrektor oraz Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic
Uczestnicz cy w tum wa nym wydarzeniu rodzice przygotowali dla swoich pociech s/odki pocz!stunek.
**********
SZKO?A PODSTAWOWA W OPATÓWKU
Gwi"to Niepodleg.o ci
10 paMdziernika ca/a spo/eczno$0 szkolna
zgromadzi/a si! w auli, by upami!tni0 odzyskanie przez
Polsk! niepodleg/o$ci. Nastrojowy monta s/ownomuzyczny z tej okazji przygotowali uczniowie klas pi tych pod kierunkiem wychowawczy2: p. Marty Cygan, p.
Katarzyny Kubiak i p. Anny Smolickiej. Uroczysto$ci towarzyszy/a jesienna scenografia, w której przygotowaniu
pomog/a równie p. Joanna Litwin. Recytuj c wybrane
wiersze, arty$ci przypomnieli, jak obfita w wa ne wyda-
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si! dzieciom podoba/a. Najm/odsi wykazali si! dobr
wiedz na temat zachowa2 w s siedztwie budowy i na
drodze, $wietnie orientowali si! do czego jaki znak s/u y
i perfekcyjnie radzili sobie na skrzy owaniu z ró nymi
znakami uczestnicz c w zaimprowizowanej scence. Jej
uczestnicy otrzymali odblaskowe koszulki, a wszyscy
uczniowie odblaskowe opaski. Na spotkaniu obecny by/
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równie Sekretarz Gminy Opatówek Krzysztof Dziedzic
oraz przedstawiciele firmy Skanska. Go$cie w krótkich
wyst pieniach apelowali o przestrzeganie zasad bezpiecze2stwa w pobli u budowy, która prowadzona jest w
bliskiej okolicy szko/y. Dyrektor szko/y Mateusz Przyjazny wyrazi/ swoj wdzi!czno$0 przedstawicielom firmy
Skanska za umiej!tno$0 edukacji w zakresie BHP poprzez emocjonalne zaanga owanie dzieci.
Spotkanie z policjantami
W naszej szkole du y nacisk k/adziemy na bezpiecze2stwo oraz edukacj! zwi zan z bezpiecze2stwem dzieci w ró nych sytuacjach. W ramach edukacji

w tym kierunku, 11 paMdziernika uczniowie klas 0-III i IVVI uczestniczyli w spotkaniu z funkcjonariuszami z KMP
w Kaliszu. Dzieci mia/y okazj! porozmawia0 z policjantami o zachowaniu bezpiecze2stwa w drodze do szko/y i
poza szko/ . Policjanci omówili zasady poruszania si!
po ulicach, chodniku i podczas jazdy rowerem. Go$cie
zwracali uwag! na niebezpiecze2stwa, jakie mog czyha0 na dzieci w kontaktach z obcymi, omówili sposoby
unikania ich. Ponadto podkre$lali, jak wa n rol! pe/ni
elementy odblaskowe, które ka dy ucze2 powinien posiada0. Dzieci czynnie uczestniczy/y w spotkaniu, dzieli/y
si! swoimi spostrze eniami i do$wiadczeniami oraz zadawa/y bardzo du o pyta2. Mamy nadziej!, e dzi!ki takim spotkaniom policjant b!dzie kojarzy/ si! dzieciom,
jako osoba, której nie nale y si! ba0 i do której zawsze i
w ka dej sytuacji mo na zwróci0 si! o pomoc.
Marsz wolno ci
W ch/odny poranek 11 XI 2016 r. liczna grupa
uczniów naszej szko/y pod opiek nauczycieli - p. D.
Skinder, M. Pogorzelec, A. Lintner, M. Malki i M. Nycek
wyruszy/a na tras! XV Marszu Wolno$ci. W ten sposób
pragn!li$my uczci0 pami!0 tych, którzy oddali ycie za
woln i niepodleg/ Polsk!. G/ównym organizatorem imprezy by/ kaliski oddzia/ PTTK, a najwa niejszym jej celem jest podnoszenie poziomu wiedzy historycznej i budzenie $wiadomo$ci narodowej. O godzinie 8:00 licz ca
93 osoby grupa wyjecha/a z Opatówka autokarami na
miejsce rozpocz!cia rajdu, które znajdowa/o si! na kaliskim osiedlu Majków. Po dotarciu na ul. Ho/niersk
uczniowie udali si! na znajduj cy si! tam cmentarz wojskowy. W!druj c cmentarnymi alejkami, przygl dali$my
si! skromnym wojskowym mogi/om rozlokowanym na
poszczególnych kwaterach. Proste krzy e wyrastaj ce z
ziemi sk/ania/y do zadumy i refleksji, podobnie jak znaj-
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duj ce si! w tym miejscu pomniki. Po opuszczeniu nekropolii rozpocz!li$my marsz w kierunku centrum Kalisza. Id c wa/em Bernardy2skim doszli$my do ul. Stawiszy2skiej, a nast!pnie parkowymi alejkami dotarli$my do
placu $w. Józefa. Stamt d szybko przemie$cili$my si!
na met! rajdu, która znajdowa/a si! na Rynku G/ównym
przed ratuszem. Nasza grupa wzbudza/a ywe zainteresowanie przechodniów, nie tylko ze wzgl!du na liczebno$0, lecz równie swój koloryt. Na czele pochodu mo na by/o dostrzec transparent z has/em "Ewi!to Niepodleg/o$ci". W$ród uczestników nie zabrak/o tych, którzy
mogli pochwali0 si! strojami z epoki, wielu nios/o bia/o czerwone flagi i chor giewki, a kurtki ozdobi/o narodowymi kotylionami. O godzinie 10:00 na placu przed ratuszem rozpocz!/y si! g/ówne obchody Ewi!ta Niepodleg/o$ci. Uczestnicy uroczysto$ci wys/uchali hymnu pa2stwowego oraz przemówienia prezydenta Kalisza - p.
Grzegorza Sapi2skiego. Nast!pnie g/os zabra/ p. Mateusz Przyjazny -prezes Kaliskiego Oddzia/u PTTK, który
og/osi/ wyniki konkursu historycznego "Polskie drogi do
niepodleg/o$ci". Jego zwyci!zcami zostali ucz. naszej
szko/y Aleksander Wróblewski i Amelia Fiechowska z kl.
VI c. Sukces odnie$li$my te w konkursie na projekt
znaczka na nast!pny rajd, w którym II miejsce zaj / kolega Aleksandra i Amelii - Igor Ewi tek. Najwa niejsze
by/y oczywi$cie wyniki konkursu g/ównego, b!d ce podsumowaniem kilku klasyfikacji. Okaza/o si!, e nasza
mobilizacja i dobre przygotowanie da/o nam I miejsce.

Puchar Prezydenta Kalisza w imieniu ca/ej dru yny odebrali - Katarzyna NiedMwiecka, Zuzanna W/odarczyk i
Szymon Gruszka. Uroczysto$ci na Rynku G/ównym zako2czy/o sk/adanie kwiatów pod tablic ku czci ofiar I i II
wojny $wiatowej. Powrót do Opatówka up/yn / wszystkim w mi/ej i radosnej atmosferze. Mamy nadziej!, e
udzia/ w Marszu Wolno$ci wzbogaci/ wiedz! historyczn
uczniów i by/ wspania/ , cho0 nietypow , lekcj historii.
Razem w ród mistrzów
W dniu 20 wrze$nia 2016r. w ramach cyklu spotka2 "RAZEM WERÓD MISTRZÓW" go$cili$my w naszej szkole zawodników kadry Polski w kolarstwie torowym: Adriana Tekli2skiego, Wojciecha Pszczolarskiego,
Szymona Sajnoka, Micha/a RzeMnickiego i Daniela Staniszewskiego oraz ich trenera, pana Jacka Kasprzaka.
Po oficjalnym powitaniu przez pana Dyrektora, Mateusza Przyjaznego, o sukcesach swoich podopiecznych
oraz ich i w/asnej pracy opowiada/ ich trener, pan Jacek
Kasprzak. Kolarze zaprezentowali nam swoje liczne
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medale i koszulki z Mistrzostw Europy i Ewiata. Ch!tnie
odpowiadali na wszystkie pytania naszych uczniów. Na
koniec pozowali z nami do wspólnych zdj!0 i rozdali
mnóstwo autografów. W dowód wdzi!czno$ci, nasi
uczniowie, cz/onkowie Szkó/ki kolarskiej Opatówek,

wr!czyli go$ciom ma/y upominek z yczeniami dalszych
sukcesów. Organizatorami spotkania byli Joanna Kupczyk i Daniel Kupczyk (trener Szkó/ki kolarskiej Opatówek).
Pro memoria
Z g/!bokim alem i smutkiem egnamy Pani
Henryk! WoMniak - wieloletniego Dyrektora Szko/y Podstawowej w Opatówku. Ca/e swe ycie zawodowe zwi za/a z dzie0mi i m/odzie . Prac! w szkole rozpocz!/a
16 sierpnia 1975 roku jako nauczyciel nauczania pocz tkowego, a 1 lutego 1981r. powierzono jej funkcj!
wicedyrektora szko/y. Pe/ni/a j do 31 sierpnia 1989r.,
ucz c jednocze$nie, tak lubianej przez siebie przyrody.
Pierwszego wrze$nia 1989r. obj!/a stanowisko dyrektora
Szko/y Podstawowej w Opatówku. Funkcj! t! pe/ni/a
przez 19 lat. Przez wszystkie lata swej pracy da/a si!
pozna0 jako osoba kompetentna, serdeczna i yczliwa,
a szko/a sta/a si! jej drugim domem. Na zas/u on emerytur! odesz/a w sierpniu 2012 r. Eladów dobra w yciu
Pani Henryki WoMniak nietrudno si! doszuka0. Zostawi/a
je po sobie w $wiadomo$ci i pami!ci osób, z którymi
przysz/o jej si! zetkn 0. Zostanie na zawsze w naszej
pami!ci.
Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy szko.y i uczniowie.

**********
GIMNAZJUM W OPATÓWKU
Akcja "USG dla Ugandy"
Pomys/ na t! zbiórk! wynika/ z potrzeby serca.
Pieni dze z tej akcji przeznaczone b!d na zakup nowego profesjonalnego ultrasonografu dla szpitala dzia/aj cego przy Fundacji ojca Jana Bashobory w Mbarara.
Zakup USG to koszt oko/o 200 tys. z/otych. Urz dzenie
to niezb!dne jest do bezpiecznego porodu dla bardzo
wielu noworodków i ich matek. Mo e uratowa0 ycie
wielu osobom, poniewa bez dobrego ultrasonografu lekarze nie mog stwierdzi0 np. jak u/o one jest dziecko w
macicy, wi!c nie wiedz jaki poród b!dzie konieczny, a
przez to najbezpieczniejszy. Wi!cej informacji o akcji
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"USG dla Ugandy" znajduje si! na stronie internetowej:
www.abbapater.pl/uganda/2016/09/06/usg-dla-ugandy.
Datki na ten bardzo szczytny cel zbierali w niedziel!, 23 paMdziernika, po ka dej mszy $w., a tak e w
tym samym tygodniu w szkole, wolontariusze naszego
Szkolnego Ko/a Caritas. Do akcji w/ czyli si! równie
tegoroczni kandydaci przyjmuj cy Sakrament Bierzmowania ofiarowuj c 450 z/. W sumie uda/o nam si! zebra0
2061.01 z/ i mamy nadziej!, e reszta kwoty zostanie
zebrana równie szybko i sprawnie, tak aby ultrasonograf
jak najszybciej trafi/ do szpitala w Mbarara. Dzi!kujemy
wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wsparli nasz
akcj!.
Rocznica urodzin W.adys.awa Ko cielniaka
21 wrze$nia 2016 r. przypad/a setna rocznica
urodzin W/adys/awa Ko$cielniaka - wybitnego grafika i
historyka, Honorowego Obywatela Miasta Kalisza. Dzi!ki zaproszeniu p. Jadwigi Milu$kiej-Stasiak uczennice
naszej szko/y wraz z nauczycielk j!zyka polskiego mog/y uczci0 pami!0 tego niezwyk/ego cz/owieka. Podczas
spaceru ulicami Kalisza, w towarzystwie bibliotekarek,
przedstawicieli Gminy Opatówek oraz cz/onków Towarzystwa Przyjació/ Opatówka, nasze dziewcz!ta mog/y
us/ysze0 wiele ciekawostek zwi zanych z yciem i twórczo$ci W/adys/awa Ko$cielniaka.

Pani Jadwiga opowiada/a o dzieci2stwie, yciu
rodzinnym i pasjach jubilata, wskazuj c miejsca zwi zane z pami!ci o nim. Atrakcj spotkania by/a mo liwo$0
podziwiania panoramy Kalisza z wie y ratuszowej oraz
malowide/ i makiet budynków kaliskich autorstwa p. Ko$cielaka znajduj cych si! w holu i na korytarzach ratusza. Dzi!kujemy organizatorom wycieczki za zaproszenie na pi!kn lekcj! patriotyzmu lokalnego, sztuki, historii i ycia.
Koncert zespo.u Agnus Dei
26 paMdziernika 2016 r. mieli$my przyjemno$0
go$ci0 u nas zespó/ wokalno-instrumentalny Agnus Dei
dzia/aj cy przy Parafii B/. Micha/a Kozala w Kaliszu. Za/o ycielem, opiekunem i kierownikiem zespo/u jest p.
Agnieszka Jesion. W zespole graj uczennice naszego
gimnazjum, a tak e s siaduj cej z nami szko/y podstawowej i nie tylko. Zespó/ dzia/a od 4 lat, gra muzyk! liturgiczn , pie$ni religijne, patriotyczne i inne. Koncertuje
w ko$cio/ach z okazji Ewi t Bo ego Narodzenia czy
Ewi t Wielkanocnych. Wyró nieniem dla zespo/u by/o
zagranie pó/godzinnego koncertu w Seminarium Du-
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chownym w Kaliszu podczas spotkania op/atkowego
Twórców Kultury i Sztuki.

przez tydzie2 czasu mieli modli0 si! na dziesi tce róa2ca. "Dziesi tki" przygotowali$my w liczbie 240 sztuk.
Akcja ta mia/a na celu zach!cenie m/odych ludzi
do my$lenia nie tylko o sobie, a tak e do wi!kszej otwarto$ci na drug osob!, poniewa niekoniecznie wylosowa/o si! tego, kogo si! lubi. Ka da szczera modlitwa
rozszerza serca na dobro, które nasze SKC chce na
miar! mo liwo$ci szerzy0 w gimnazjum. Dzi!kujemy
wszystkim, którzy w/o yli w akcj! "Hywy ró aniec" du o
ch!ci, pracy i czasu.
Gwi"to biblioteki szkolnej
23 listopada 2016 r. obchodzili$my $wi!to biblioteki szkolnej. Tego dnia biblioteka by/a najcz!$ciej odwiedzanym miejscem w ca/ej szkole. Uczniowie wypoyczali ksi ki (za co wszyscy dostali s/odki upominek)
oraz sk/adali pisemne yczenia bibliotece z okazji jej
$wi!ta, wpisuj c je w Biblioteczn Ksi!g! Hycze2. Z
okazji $wi!ta biblioteki szkolnej odby/y si! trzy konkursy.

8 paMdziernika 2016 r., zespó/ Agnus Dei wzi /
udzia/ w przegl dzie Pie$ni Religijnych Sakrosong, gdzie
w kategorii zespó/ wokalno-instrumentalny zaj / I miejsce. Przed spo/eczno$ci gimnazjaln zespó/ zaprezentowa/ si! w utworach: "Jezus najwy sze imi!", "Okularnicy", "Piraci z Karaibów", "Ave Maria" Giulio Caccini
oraz w pie$niach patriotycznych: "My, Pierwsza Brygada", "Rota", "O mój Rozmarynie", "Wojenko wojenko",
"Przybyli U/ani".
Konkurs "Z ortografi za pan brat"
14 listopada 2016 r. Kasia Szafirowicz z klasy
IIa oraz Martyna Dziedzic, Justyna Wielgosz i Agata
P/óciennik (wszystkie z kl. IIId), po wygranej w etapie
szkolnym, reprezentowa/y nasze gimnazjum w etapie
gminnym Rejonowego Konkursu "Z ortografi za pan
brat" zorganizowanym w ZS w T/okini Wielkiej.
W od$wi!tnie przystrojonej czytelni prezentowane by/y
wszystkie prace konkursowe w formie plakatów reklamuj cych ksi kowe nowo$ci wydawnicze - "Zosta2 czarodziejem plakatu, czyli jak reklamowa0 i zach!ca0". Prace
oceniano bior c pod uwag! zgodno$0 z tematem, wk/ad
pracy i zaanga owanie oraz estetyk!.
Wyniki w konkursie na plakat:
I miejsce - kl. Ia oraz kl. IIIb
II miejsce - kl. IIId
III miejsce - kl. Id
wyró nienie - kl. Ib
Na gazetce $ciennej zosta/y zaprezentowane konkursowe fotografie uczniów - "Z ksi k mi do twarzy". W tej
rywalizacji wzi!/o udzia/ 11 klas. Przy ocenie fotografii
brano pod uwag! ich oryginalno$0 i pomys/owo$0.
Organizatork konkursu jest p. Barbara Nowak,
nauczycielka oraz doradca metodyczny j!zyka polskiego
w kaliskim O$rodku Doskonalenia Nauczycieli. Dziewcz!ta zaj!/y 4 pierwsze miejsca i b!d walczy/y w etapie
fina/owym. Rok temu Kasia, Martyna i Justyna odnios/y
podobny sukces, w tym roku godnie do/ czy/a do nich
Agata.
Akcja "Lywy ró aniec"
Ju na pocz tku listopada SKC zaprosi/o ca/
spo/eczno$0 szkoln do udzia/u w akcji modlitewnej. Na
lekcjach religii gimnazjali$ci losowali osob!, za któr
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Wyniki konkursu fotograficznego:
I miejsce - kl. IIc oraz kl. IIIb
II miejsce - kl. Ia
wyró nienia - kl. IIIa oraz kl. IIIc
Podczas uroczystego apelu przeprowadzony
zosta/ konkurs "Wierszyki /ami ce j!zyki". Z ka dej klasy
wybrano jednego ucznia, który stara/ si! pi!knie odczyta0 wylosowany /amaniec. Uczniów ocenia/o jury w sk/adzie: p. Ma/gorzata Matysiak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatówku, p. Beata Tomczak oraz p.
Izabella Bugajna. Rozstrzygni!cie tego konkursu nast pi
podczas apelu bo onarodzeniowego.
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Wszystkim uczniom serdecznie dzi!kujemy za
liczny udzia/ w obchodach $wi!ta biblioteki szkolnej; a
nauczycielom i rodzicom za wspó/prac!, wsparcie i pomoc w realizacji tego przedsi!wzi!cia. Gor ce podzi!kowania kierujemy tak e do p. Honoraty Warszewskiej
za pomoc w organizacji i przeprowadzeniu konkursu
"Wierszyki /ami ce j!zyki".
Konkursy przedmiotowe
Wzorem lat ubieg/ych uczniowie naszego gimnazjum wzi!li udzia/ w etapach szkolnych wojewódzkich
konkursów przedmiotowych. Do rywalizacji w 9 konkursach przyst pi/o 36 uczniów. Do etapu rejonowego kwalifikuj si! uczniowie, którzy uzyskali minimum 74% poprawnych odpowiedzi podczas etapu szkolnego. Kryterium to spe/nili:
- Martyna Dziedzic, Justyna Wielgosz, Katarzyna
Szafirowicz (Wojewódzki Konkurs J!zyka Polskiego,
nauczyciel - Honorata Warszewska)
- Martyna Dziedzic (Wojewódzki Konkurs Biologiczny,
nauczyciel - Beata Tomczak)
- Zuzanna Kurpik (Wojewódzki Konkurs Chemiczny,
nauczyciel - Jolanta Pokojowa)
- Micha/ Krawczak (Wojewódzki Konkurs J!zyka Angielskiego, nauczyciel - Monika Ratajczyk)
- Sebastian Olejnik, Alicja Muszy2ska, Miko/aj NiedMwiecki (Wojewódzki Konkurs Matematyczny, nauczyciel - Urszula Jasku/a)
Serdecznie gratulujemy i yczymy sukcesów w etapie
rejonowym.
**********
ZESPÓ? SZKÓ? W CHE?MCACH
Dzie@ Edukacji Narodowej
W czwartek 13 paMdziernika 2016 pod has/em
"Z piosenk przez ycie" odby/y si! obchody Dnia Edukacji Narodowej w Gminie Opatówek. Przedstawienie artystyczne z tej okazji przygotowali uczniowie naszej
szko/y pod opiek Pa2 Katarzyny Juskowiak i Damiany
Rutkowskiej. Motywem przewodnim uroczysto$ci by/a
historia polskiej piosenki od lat 30-tych do wspó/czesno$ci. W rolach g/ównych wyst pi/y: Karolina Bzderek, Milena Kowalczyk, Maja Guzielak i Weronika Rosi2ska.
Szlagiery z minionych lat za$piewali uczniowie przygotowani przez pana Damiana Pyrka : Natalia Bora, Monika KaMmierczak, Karolina Kotala, Wiktoria Kowalczyk,
Wiktoria Tu/acz, Qukasz Quczak. Pokaz wzbogaci/a prezentacja multimedialna przygotowana przez gimnazjalist! Jakuba Mikietyna. Mi/ym akcentem by/o równie pojawienie si! "kwiaciarek", które obdarowa/y kwiatami
ka dego uczestnika imprezy. W organizacji uroczysto$ci
pomagali równie uczniowie: Jakub Sobi$, Piotr Przepiórka i Marian Brodziak. Zaproszeni go$cie zostali obdarowani pami tkowymi kartkami z yczeniami przygotowanymi przez panie: Iwon! Porad! i Ann! Kornack Paszek. Po cz!$ci artystycznej odby/a si! biesiada w
rytmach Znanego Zagranicznego Zespo/u prowadzonego przez pana Damiana Pyrka.
Spotkanie z policjantk
Sier ant Pyrek - maskotka wielkopolskiej policji
wraz z policjantk z Wydzia/u Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu - sier ant Agnieszk Olejnik-
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Much odwiedzili dzieci z przedszkola i uczniów klas I-III
Szko/y Podstawowej Zespo/u Szkó/ im. Jana Paw/a II w
Che/mcach. Spotkanie, w którym uczestniczy/o oko/o
100 dzieci, odby/o si! w ramach policyjnego programu
prewencyjnego "Bezpiecznie to wiedzie0 i zna0".

Celem spotkania by/o propagowanie zasad bezpiecze2stwa. Spotkanie zako2czono wspólnym zdj!ciem
i wr!czeniem upominków w postaci odblasków.
Sprz tanie wiata
"Sprz tanie $wiata - Polska" to wspólna lekcja
poszanowania $rodowiska. Jej celem jest promowanie
nie$miecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie dzia/a2, dzi!ki którym zmniejszy si! nasz negatywny wp/yw
na $rodowisko. W dniu 23 wrze$nia uczniowie klasy IV
pod kierunkiem pani Nataszy Paszkowiak - Kope0 przygotowali dla naszej spo/eczno$ci szkolnej apel o tematyce proekologicznej.
Wizyta ornitologa
W dniu 20 paMdziernika oddzia/y przedszkolne:
m/odszy i $redni oraz klasy I i II b szko/y podstawowej
odwiedzi/ ornitolog z kaliskiego nadle$nictwa. W trakcie
spotkania dzieci dowiedzia/y si! o ptasich zwyczajach.
Mog/y równie zapozna0 si! z ilustracjami ró nych gatunków i zobaczy0 budki l!gowe, w których rozmna aj
si! ptaki. Na koniec spotkania dzieci dosta/y upominki w
postaci ekologicznych kredek. Szko/a i przedszkole
otrzyma/y natomiast pi!kne albumy przyrodnicze. Mi/o
nam jest równie zakomunikowa0, e pani Monika Szuma - przedstawicielka Kaliskiego Stowarzyszenia Ludzi
Dobrej Woli - podarowa/a nam 10 budek l!gowych, które
b!d rozwieszone na drzewach wokó/ szko/y. Serdecznie dzi!kujemy !
Program "Gniadanie daje moc"
Od dziewi!ciu lat w kalendarz Zespo/u Szkó/ im.
Jana Paw/a II w Che/mcach wpisuje si! Dzie2 Zdrowego
Eniadania w ramach realizacji programu "Eniadanie Daje Moc", który w tegorocznej edycji odby/ si! w naszej
placówce 8 listopada br. "Eniadanie Daje Moc"- to has/o
znane w$ród uczniów naszej placówki. Kojarzy si! ze
zdrowym, smacznym, pe/nym warto$ciowych produktów
posi/kiem, spo ywanym wspólnie, w ramach drugiego
$niadania. Koordynatorkami tegorocznej akcji by/y p. Lidia Ka/u a, p. Magdalena Karolak i p. Iwona Porada.
Uczniowie utworzyli Kluby Eniadaniowe, w ramach których przygotowywali pyszne i zdrowe $niadania pe/ne

str. 37/48

owocowo - warzywnych smako/yków, które s niezb!dne w ich diecie i stanowi naturalne Mród/o cennych witamin i sk/adników mineralnych. Na suto zastawionych

"sto/ach $niadaniowych", przygotowanych przez ka d
klas!, wspaniale przyozdobionych, pojawi/y si! w tym
dniu nie tylko kolorowe kanapki z w!dlin , serem i warzywami, soki, jogurty oraz smaczne owoce, ale równie
inne smaczne i przede wszystkim zdrowe przek ski.
Wycieczka do Le nego Centrum Edukacji
7 listopada 2016 r. klasa III B pod opiek wychowawczyni, pani Katarzyny Wencfel, wybra/a si! na
krótk wycieczk! do Le$nego Centrum Edukacji w Winiarach. Podczas Zielonej Lekcji prowadzonej przez Pana Le$nika, uczniowie ogl dali ro$liny i zwierz!ta, które

pem uczennice gimnazjum Wiktoria Kowalczyk i Natalia
Bora. Dziewcz!ta za$piewa/y piosenki o OjczyMnie i
wolno$ci z repertuaru znamienitych polskich wykonawców Marka Grechuty i Grzegorza Ciechowskiego.

W przygotowaniu akademii uczniom pomaga/y
Panie Ma/gorzata B kowska-Zaj c i Iwona Porada. Natomiast delegacja uczniów klasy III gimnazjum wraz z
wychowawczyni Pani Ann Kornack -Paszek wzi!/a
udzia/ we Mszy Ewi!tej w intencji Ojczyzny w dniu 11 listopada 2016 r.
Wycieczka do fabryki bombek
W zwi zku ze zbli aj cymi si! Ewi!tami Bo ego
Narodzenia 24 listopada 2016 roku uczniowie oddzia/u
przedszkolnego 6-latki oraz uczniowie klasy 2a uczestniczyli w wycieczce do Fabryki Bombek w KoMminie Wlkp. Podczas zwiedzania zak/adu dzieci pozna/y tajniki
produkcji tych najpopularniejszych ozdób choinkowych:
od momentu dmuchania poprzez srebrzenie do dekorowania. R!kodzie/a, które mo na by/o zobaczy0 mia/y
ró ne kolory, ilustracje i niezwyk/e kszta/ty: /ab!dzie,
samochody, misie, choinki czy biedronki. Dzieciom bardzo podoba/y si! bombki, które ch!tnie kupowa/y, aby
zdobi/y ich domy podczas zbli aj cych si! $wi t.
Gwiatowy Dzie@ AIDS
Z okazji Ewiatowego Dnia AIDS - 1 grudnia
2016 r., cz/onkowie Szkolnego Ko/a PCK pod opiek

mo na spotka0 w okolicznych lasach. Mieli równie okazj! do zadania wielu pyta2, na które Pan Le$nik ch!tnie
odpowiada/. Po lekcji uczniowie przeszli do lasu, gdzie
mieli okazj! obejrze0 kolorowe, jesienne drzewa, pozbiera0 li$cie, a niektórym nawet uda/o si! dostrzec
wiewiórk! i zaj ca. Mimo niezbyt sprzyjaj cej aury, dzieci wróci/y bardzo zadowolone i u$miechni!te.
Gwi"to Niepodleg.o ci
W przeddzie2 Narodowego Ewi!ta Niepodleg/o$ci odby/a si! w naszej szkole uroczysta akademia.
Uczniowie klasy pierwszej gimnazjum zaprezentowali
polsk poezj! patriotyczn , film przedstawiaj cy histori!
polskiej drogi do niepodleg/o$ci oraz w formie prezentacji multimedialnej wa ne wydarzenia i daty z dziejów
walki o wolno$0. Uroczysto$0 u$wietni/y pi!knym wyst!-
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Pa2 Lidii Ka/u y Magdaleny Karolak przygotowali uroczysty apel dla uczniów gimnazjum. Ta data, to dzie2, w
którym szczególnie staramy si! prze/amywa0 bariery,
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takie jak strach i wynikaj ca z niego stygmatyzacja osób
zaka onych HIV i chorych na AIDS. Jest to dzie2 bardzo
szczególny, nie tylko promuj cy walk! z AIDS, ale tak e
czas w którym my$limy o ludziach, których do$wiadczy/
wirus HIV oraz staramy si! zwróci0 uwag! na ci gle aktualny problem tej epidemii.

Niektórzy z nas próbowali jeMdzi0 na bardzo ma/ym rowerku, starali si! wykona0 akrobatyczne sztuczki. Jednak najwi!ksz atrakcj by/ pokaz w! a. Cz!$0 uczniów
mia/a szcz!$cie i mog/a wzi 0 w! a na szyj!. Pozostali
mieli natomiast okazj! dotkn 0 to pi!kne, egzotyczne
zwierz!. Ten dzie2 zapami!tamy na d/ugo.

**********

Przegl d monodramów
Po raz kolejny nasi uczniowie wzi!li udzia/ w
Przegl dzie Monodramów. 15. 10. 2016 r. w XVI Powiatowych Prezentacjach Monodramów w Kaliszu zdobyli II
i III miejsce oraz wyró nienie, a tym samym nominacje
do 18. Wielkopolskiego Konkursu na Monodram "M/odzi
Koryfeusze". W najm/odszej kategorii wyst pili uczniowie klasy drugiej - Antoni Miko/ajczyk z monodramem

ZESPÓ? SZKÓ? W RAJSKU
Narodowe czytanie
W sobotni ranek 3 wrze$nia 2016 roku Biblioteka Publiczna i Biblioteka Szkolna w Rajsku do/ czy/y do
Narodowego Czytania. By/a to ju pi ta edycja tej akcji,
która powoli staje si! tradycj . Tegoroczna lektura to
"Quo vadis" Henryka Sienkiewicza. Fragmenty tego
dzie/a czytali: p. Honorata Wolniaczyk- dyrektor ZS w
Rajsku, nauczyciele p. Barbara Nowak, p. El bieta Wosiek, ksi dz proboszcz parafii Rajsko Piotr Ba/oniak, bibliotekarka - Danuta Sieradzka, ksi dz prefekt Pawe/
Nasiadek, p. Mariola Ratajczyk z Ko/a Gospody2 Wiejskich w Rajsku, czytelniczka biblioteki p. Ma/gorzata
Wi!ckowska, uczennica gimnazjum Sylwia Matuszak
oraz p. Anna Sieradzka ze Stowarzyszenia "Ewiate/ko
Rajska". Wszystkim za pi!kne, wspólne czytanie dzi!kuj! i zapraszam za rok.
Spotkanie z policjantami
W naszej szkole du y nacisk k/adziemy na bezpiecze2stwo oraz edukacj! zwi zan z bezpiecze2stwem dzieci. Dnia 12 paMdziernika 2016r. odby/o si!
spotkanie z Policjantami. Tematem tego spotkania by/o
przede wszystkim bezpiecze2stwo. Policjant rozmawia/
z dzie0mi o bezpiecznym poruszaniu si! po ulicach, a w
szczególno$ci omówi/ zasady bezpiecznej drogi do i ze
szko/y oraz pokaza/ niektóre znaki drogowe. Przypomnia/ równie o korzy$ciach noszenia elementów odblaskowych przy ubraniu b dM tornistrze oraz jak nale y
zachowa0 si!, gdy zaczepi nas obca osoba. Najwi!kszym jednak zainteresowaniem cieszy/y si! w$ród dzieci
opowiadania o codziennej pracy Policji. Dzieci czynnie
uczestniczy/y w spotkaniu, dzieli/y si! swoimi spostrzeeniami i do$wiadczeniami oraz zadawa/y bardzo du o
pyta2. Szczególnie ciekawi/o je, jak zosta0 policjantem
oraz kiedy mo na otrzyma0 kart! rowerow i prawo jazdy. Najprzyjemniejsz cz!$ci spotkania by/o ogl danie
przyniesionych przez naszego go$cia podstawowych
akcesoriów policjanta. Dzieci mog/y przymierzy0 czapk!,
kamizelk! kuloodporn oraz dok/adnie obejrze0 kajdanki
czy pa/k! policyjn . Dzi!ki takim spotkaniom policjant
b!dzie kojarzy/ si! dzieciom, jako osoba, której nie naley si! ba0 i do której zawsze i w ka dej sytuacji mo na
zwróci0 si! o pomoc.
Przedstawienie cyrkowe
Dnia 18 paMdziernika do naszej szko/y zawitali
bowiem arty$ci z cyrku HECA. Tego dnia wszystkie klasy ze Szko/y Podstawowej uda/y si! do sali gimnastycznej, gdzie czeka/ ju na nich prawdziwy cyrk. Najpierw
na scenie pojawili si! klauni, którzy nie tylko roz$mieszali publiczno$0, ale zach!cali te do wspólnej zabawy. W
programie by/y równie inne atrakcje, mi!dzy innymi:
onglerka, magia, iluzja, akrobacje, ekwilibrystyka, tresura zwierz t oraz gry i zabawy z udzia/em publiczno$ci.
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"Makaron" zdobywaj c wyró nienie oraz Kasia Paku/a z
tekstem "Dziura w mo$cie", drug kategori! reprezentowa/y Julia Staro2ska z utworem "Ba2kowice mydlane",
Zuzanna Rybarczyk przedstawi/a "Stefka Burczymuch!",
za prezentacj! którego otrzyma/a III miejsce i Ró a
Krzywda z monodramem "Buty" zajmuj c II miejsce.
Wszyscy uczestnicy wykazali si! naturaln aktywno$ci
i spontaniczno$ci , co zosta/o docenione przez komisj!
konkursow .
Bal Gwi"tych
W$ród wielu ludzi panuje przekonanie, e 1 listopada to $wi!to zmar/ych. Tymczasem jest to dzie2
bardzo uroczysty i radosny, poniewa tego dnia Ko$ció/
wspomina wszystkich $wi!tych, tak e tych, których
imion nie znamy. Zwyczaj tzw. Balu Ewi!tych narodzi/
si! w niektórych wspólnotach zakonnych i po dzi$ dzie2
tam jest praktykowany. Równie w naszej szkole, po raz
pierwszy, odby/ si! Bal Ewi!tych. Uczniowie, szczególnie m/odszych klas, zaprezentowali si! w pi!knych strojach, potrafili opowiedzie0, czym si! zas/u y/ wybrany
przez nich $wi!ty. W chrze$cija2skim uwielbieniu ta2cem i piosenk dzi!kowali$my za naszych or!downików
w niebie. A ka dy przebrany za $wi!tego otrzyma/ co$
s/odkiego!
Projekt edukacyjny "Bli ej domu"
Uczennice kl.3SP Tatiana Karpisiewicz i Ró a
Krzywda pod kierunkiem pani Doroty Okrasy wykona/y
prac! plastyczn w technice kola u w ramach projektu
edukacyjnego : "Bli ej domu" - edukacja regionalna w
po/udniowo-wschodniej Wielkopolsce i zaj!/y III miejsce
w kategorii dla kl. I-III. Uczennice otrzyma/y dyplomy i
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nagrody ksi kowe. Nagrod by/a równie atrakcyjna
wycieczka po regionie, która odby/a si! w dn.14.11.16 r.
do Dobrzycy i Jarocina. W Dobrzycy wszyscy laureaci
konkursu zwiedzali zabytkowy pa/ac wraz z pi!knym
parkiem b!d cy Muzeum Ziemia2stwa. W Jarocinie
atrakcj by/o zwiedzanie Spichlerza Polskiego Rocka, w
którym mo na by/o zapozna0 si! z histori polskiej muzyki rockowej. Wycieczka by/a udana i dostarczy/a
uczestnikom wielu mi/ych wra e2.

spotkania z tradycj , pod honorowym patronatem starosty kaliskiego Krzysztofa Nosala oraz Wójta Gminy Blizanów S/awomira Musia/a zosta/y wr!czone m.in. nagrody za E-kartk! Bo onarodzeniow 2016. Wszystkim
nagrodzonym gratulujemy.

Gwi"to Niepodleg.o ci
Co roku, w listopadzie, czcimy jedno z najwi!kszych wydarze2 w historii naszego pa2stwa; odzyskanie
niepodleg/o$ci w 1918 roku. Radosna to data, bo przecie przynios/a Polakom zwyci!stwo i upragnion wolno$0. I w/a$nie rado$nie postanowili$my j uczci0 w tym
roku. M/odzi strzelcy i legioni$ci, którzy o niepodleg/o$0
tak ofiarnie walczyli, spe/nili marzenia kilku pokole2 Polaków. Kiedy szli na bój, towarzyszy/y im pie$ni i piosenki, powstaj ce w okopach, na froncie, w marszu; pozwala/y przetrwa0 trudy walki, dodawa/y otuchy, rozwesela/y. Te pie$ni które s cz!$ci naszej historii i narodowej
kultury, zawsze prawdziwie wzrusza/y polskie serca. Je$li chcemy, eby ci gle y/y, eby m/ode pokolenie o
nich nie zapomnia/o nie wolno dopu$ci0, by pozosta/y w
po ó/k/ych $piewnikach. Powinny dalej y0, by0 obecne
w polskiej duszy, budzi0 ciep/e uczucia, oddzia/ywa0 na
serca i umys/y kolejnych pokole2. Dlatego w/a$nie poprzez $piew $wi!towali$my rocznic! niepodleg/o$ci.
Uczniowie pod kierunkiem p. Ma/gorzaty Burdelak zaprezentowali monta muzyczno - s/owny, w którym zabrzmia/y takie pie$ni jak: "Rozkwita/y p ki bia/ych ró ",
"Wojenko, wojenko", "Hej, hej u/ani" i wiele innych. Za
opraw! muzyczn odpowiedzialni byli: pani Agata Wegner i pan Damian Pyrek. Ten sam program artystyczny
tradycyjnie zosta/ zaprezentowany przez uczniów w dniu
11.XI w ko$ciele parafialnym w Rajsku. Nasze wspólne
$piewanie to ho/d, jaki sk/adamy tym, którzy w wielkim
trudzie i po$wi!ceniu wywalczyli nam przed laty wymarzon niepodleg/o$0. To tak e nasza rado$0, e mamy
dzi$ woln Polsk!.

Dzie@ Edukacji Narodowej
"Ca/e ycie jest szko/ " - s/owa J. A. Kome2skiego sta/y si! mottem uroczystej akademii z okazji
Dnia Edukacji Narodowej, która wyj tkowo w tym roku
odby/a si! 13 paMdziernika. Na uroczysto$0 przybyli zaproszeni go$cie: pan Krzysztof Dziedzic - Sekretarz
Gminy Opatówek, pani Janina Banasiak i pan Eugeniusz
Gruszka- byli pracownicy szko/y, pani Kinga Jopek i pani
Renata Pilas - przedstawicielki Rady Rodziców, dyrektor
Teresa Kobierska, nauczyciele, pracownicy szko/y, rodzice i uczniowie. W obecno$ci zebranych uczniowie

Konkurs na kartk" bo onarodzeniow
Co roku uczniowie naszej szko/y bior udzia/ w
konkursie na kartk! bo onarodzeniow wykonan na
komputerze, w tym roku by/o podobnie. Uczniowie z klas
II-III oraz IV -VI SP wzi!li udzia/ w konkursie. Organizatorami konkursu by/y: doradca informatyki El bieta Marchwacka, plastyki Ewa Kowalczyk-Wi$niewska. Konkurs
po raz kolejny organizowany by/ pod patronatem: Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Wójta Gminy Szczytniki;
O$rodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu. Konkurs
odbywa/ si! w trzech kategoriach: uczniowie szkó/ podstawowych: klasy I-III, klasy IV- VI oraz uczniowie szkó/
gimnazjalnych i uczniowie szkó/ ponadgimnazjalnych.
Szkolny etap konkursu odby/ si! 25 listopada 2016 r., w
którym szkolna komisja wyró ni/a kilka prac. Do II etapu
przesz/y po dwa najlepsze projekty kartek $wi tecznych
z etapu szkolnego w ka dej z kategorii. Og/oszenie wyników konkursu odby/o si! 30 listopada 2016 roku w
O$rodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu. Uczniowie
naszej szko/y zdobyli nast!puj ce miejsca: Julia Staro2ska (kl. III) - III miejsce, Anna Kope0 (kl. VI) - II miejsce,
Igor Anyszewski (kl. IV) - III miejsce. 3 grudnia 2016 r. w
hotelu Krisroff w Qaszkowie podczas XIV Ewi tecznego
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**********
ZESPÓ? SZKÓ? W T?OKINI WIELKIEJ

klasy I gimnazjum z/o yli uroczyste przyrzeczenie. Powtarzaj c za sw wychowawczyni pani Izabel Krupi2sk tekst przysi!gi, przyrzekali uczy0 si! pilnie, dba0
o honor szko/y, okazywa0 szacunek doros/ym oraz koleankom i kolegom, bra0 w obron! s/abszych i post!powa0 zgodnie z zasadami dobra i prawdy. Nast!pnie
gimnazjali$ci przenie$li uczestników akademii do bajkowej krainy, gdzie siedmiu krasnoludków za spraw królewny Enie ki sta/o si! nauczycielami. O tym, e to trudne zadanie, wymagaj ce wielu po$wi!ce2 i zaanga owania ka dego dnia, przekonali si! bardzo szybko. Na
koniec nauczyciele i pracownicy szko/y zostali obdarowani serdecznymi yczeniami i kwiatami. Do ycze2 do/ czy/ si! pan Krzysztof Dziedzic, który wspominaj c
swoich nauczycieli, podkre$li/ wa n rol! pedagogów w
yciu ka dego dziecka. Równie przewodnicz ca Rady
Rodziców- pani Kinga Jopek wyrazi/a wdzi!czno$0
wszystkim pracownikom szko/y. Za mi/e s/owa i yczenia
podzi!kowa/a dyrektor szko/y Teresa Kobierska.
Pasowanie na przedszkolaka
18 listopada w grupie "Misiaczków" mia/o miejsce uroczyste "Pasowanie na Przedszkolaka". Uroczysto$0 odby/a si! w obecno$ci zaproszonych go$ci oraz
rodziców. Swoj obecno$ci zaszczycili nas: Sekretarz
Gminy Opatówek pan Krzysztof Dziedzic, dyrektor szko/y pani Teresa Kobierska, pani Renata Pilas- przedsta-
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wicielka Rady Rodziców, oraz nauczyciele ucz cy w
przedszkolu. Program artystyczny w wykonaniu przedszkolaków pokaza/ jakie umiej!tno$ci naby/y dzieci podczas pobytu w przedszkolu od pocz tku roku szkolnego.
Dzieci zaprezentowa/y przygotowane piosenki, wierszyki
i wspania/y taniec oraz inne umiej!tno$ci jakimi powinien
wykaza0 si! ka dy przedszkolak. Po z/o eniu przysi!gi

da, do noszenia których Hydzi zmuszeni byli przez w/adze nazistowskie, a obowi zywa/y one w wi!kszo$ci
podbitych przez Niemców obszarów. Na terenie okupowanej Polski Hydzi zmuszeni byli nosi0 bia/e opaski z
gwiazd . Uczestnictwo w tym projekcie ma na celu zaznajomi0 dzieci i m/odzie z tematem Holokaustu oraz
zwi!kszy0 $wiadomo$0 na temat zagro e2 zwi zanych z
rasizmem i nietolerancj . Uczy on znaczenia integracji,
szacunku wobec wszystkich ludzi niezale nie od ich pochodzenia etnicznego, niepe/nosprawno$ci lub wyznania. 9 listopada, uczniowie klasy IV i III gimnazjum, posadzili obok ju istniej cej rabaty, kolejne kwiaty. I tak
jak do tej pory b!d o nie dba0, aby wiosn zakwit/y w
ca/ej swej okaza/o$ci. Szkolnymi koordynatorkami projektu s pani Izabela Krupi2ska i pani Marlena Pilarczyk.
Gwi"to Niepodleg.o ci
Dzie2 Niepodleg/o$ci to jedno z najwa niejszych
$wi t narodowych. Upami!tnia ono wydarzenia z 11 listopada 1918 roku, kiedy to Polska odzyska/a suwerenno$0 po 123 latach zaborów. O wolno$0 walczy/y i gin!/y
pokolenia Polaków. Flagi na budynku, stroje galowe, od$wi!tna dekoracja, kotyliony… Wszystko mo na by/o

przez przedszkolaków pani Dyrektor dokona/a uroczystego pasowania ka dego przedszkolaka. Po ceremonii
pasowania zosta/y wr!czone dyplomy oraz upominki
ufundowane przez Wójta Gminy Opatówek. Upominki te
osobi$cie wr!czy/ Sekretarz Gminy Opatówek pan
Krzysztof Dziedzic, gratuluj c ka demu maluchowi. Na
koniec na wszystkie dzieci oraz go$ci czeka/ s/odki pocz!stunek przygotowany przez rodziców grupy przedszkolnej. Mam nadziej!, e spotkanie to zostanie mile
zapami!tane zarówno przez naszych go$ci jak i dzieci.
Projekt Krokus
Uczniowie z Zespo/u Szkó/ w T/okini Wielkiej po
raz kolejny przyst pili do mi!dzynarodowego Projektu
Krokus. Jest on inicjatyw Irlandzkiego Towarzystwa
Edukacji o Holokau$cie i Hydowskiego Muzeum Galicja
w Krakowie, w której obecnie bierze udzia/ kilka krajów

europejskich. W ramach projektu uczestnicy sadz
otrzymane cebulki krokusów dla upami!tnienia pó/tora
miliona ydowskich dzieci i tysi!cy dzieci innych narodowo$ci, które straci/y ycie w wyniku Holokaustu i II
wojny $wiatowej. W ten sposób pami!0 o nich trwa, a
opowie$ci z ich ycia przekazywane s kolejnym pokoleniom. Hó/te krokusy przypominaj ó/te gwiazdy Dawi-
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zobaczy0 10 listopada w naszej szkole. To w/a$nie wtedy odby/a si! uroczysta akademia, zatytu/owana "Ku
Niepodleg/ej" w wykonaniu uczniów klasy III, VI i chóru
szkolnego. Uczniowie przedstawili tragiczn drog! Polaków ku niepodleg/o$ci, naznaczon krzy ami i krwi , w
symboliczny sposób ukazali unicestwienie Polski, w rol!
której wcieli/a si! Wiktoria Jeske. Wierszami i piosenkami uczcili pami!0 i oddali ho/d bohaterom sprzed lat.
Uroczysto$0 sta/a si! okazj do zamanifestowania naszej polsko$ci. Dyrektor szko/y Teresa Kobierska serdecznie podzi!kowa/a uczestnikom oraz organizatorkom
akademii: pani Annie Macniak, pani Wies/awie Giercarz i
pani Urszuli Borwik, a tak e yczy/a radosnego $wi!towania.
Konkurs "Z ortografi za pan brat"
Ka dy, kto uczy si! j!zyka polskiego wie, e nasza rodzima ortografia jest bardzo skomplikowana i
wielk sztuk jest pisa0 bezb/!dnie. 14 listopada w Zespole Szkó/ w T/okini Wielkiej spotkali si! uczniowie z
gminy Opatówek, którzy do perfekcji opanowali zasady
poprawnej pisowni. Uczestniczyli oni w eliminacjach
gminnych Rejonowego Konkursu "Z ortografi za pan
brat", który zosta/ obj!ty honorowym patronatem Wójta
Gminy Opatówek. Organizatorami konkursu by/a p. dy-
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rektor Teresa Kobierska oraz nauczycielki polonistki ze
szko/y w T/okini Wielkiej we wspó/pracy z doradc metodycznym j!zyka polskiego p. Barbar Nowak. Uczniowie szkó/ podstawowych dbali o poprawno$0 ortograficzn w trakcie pisania dyktanda o Morzu Ba/tyckim.
Oprócz sprawdzenia swoich umiej!tno$ci ortograficznych dowiedzieli si! równie jaka jest g/!boko$0 tego
akwenu oraz jakie wyst!puj w nim rodzaje ryb. Natomiast gimnazjali$ci opisywali losy i zas/ugi wielkiego pasjonata kosmosu - Miko/aja Kopernika. Teksty dyktand

4 miejsce: Agata P/uciennik z Gimnazjum im. A. i S. Gillerów w Opatówku,
Wyró nienia:
Katarzyna Klepanda z Gimnazjum w T/okini Wielkiej,
Weronika Bagniuk z Gimnazjum w Rajsku.
Wszyscy uczestnicy otrzymali z r k pani dyrektor Teresy
Kobierskiej dyplomy udzia/u w konkursie, a laureaci
trzech najwy szych miejsc zostali uhonorowani dyplomami laureatów oraz ciekawymi pozycjami ksi kowymi,
które ufundowa/ Wójt Gminy Opatówek. Konkurs "Z ortografi za pan brat" by/ $wietn okazj do kszta/cenia
w$ród m/odzie y umiej!tno$ci zdrowego wspó/zawodnictwa oraz mo liwo$ci wymiany do$wiadcze2. Uczestnicy dobrze si! bawili podczas potyczek ortograficznych
i pochwalili si! swoj ogromn wiedz w tej dziedzinie.
Hyczymy powodzenia na dalszym etapie, wszystkim pozosta/ym wytrwa/o$ci w d eniu do tytu/u mistrza ortografii, a ich opiekunom dzi!kujemy za przygotowanie
uczniów do konkursu.
***************************************

GOPS DLA PODOPIECZNYCH

by/y bardzo ciekawe, ale kry/y wiele pu/apek na uczestników potyczek ortograficznych. M/odzie jednak doskonale poradzi/a sobie z wyzwaniem stawianym przez komisj! konkursow . Rywalizacja by/a wyrównana i oprócz
miejsc nagrodzonych, uczniowie, którzy zaj!li czwarte
miejsce i otrzymali wyró nienia, uzyskali mo liwo$0
udzia/u w kolejnym etapie konkursu. Komisja w sk/adzie:
p. Barbara Nowak i p. Ma/gorzata Burdelak - nauczycielki z Zespo/u Szkó/ w Rajsku, pani Honorata Warszewska - nauczycielka j!zyka polskiego z Gimnazjum im. A.
i S. Gillerów w Opatówku, p. Katarzyna Juskowiak - nauczycielka j!zyka polskiego z Zespo/u Szkó/ w Che/mcach oraz p. Edyta Banasiak, p. Wies/awa Giercarz i p.
Izabela Krupi2ska - nauczycielki j!zyka polskiego z Zespo/u Szkó/ w T/okini Wielkiej wy/oni/a laureatów.
W kategorii "szko/a podstawowa" najlepiej zaprezentowali si!:
1 miejsce: Franciszek Jakóbczak ze Szko/y Podstawowej im. W/adys/awa Broniewskiego w T/okini Wielkiej,
2 miejsce: Krzysztof Andrzejak ze Szko/y Podstawowej
w Rajsku,
3 miejsce: Hanna Warszewska ze Szko/y Podstawowej
im. Janusza Kusoci2skiego w Opatówku,
4 miejsce: Maria Wolf ze Szko/y Podstawowej im. Janusza Kusoci2skiego w Opatówku,
Wyró nienia:
Izabela Mazurowska ze Szko/y Podstawowej im. Janusza Kusoci2skiego w Opatówku,
Grzegorz Maciaszek ze Szko/y Podstawowej w Che/mcach
W kategorii "gimnazjum" najlepiej napisali dyktando:
1 miejsce: Katarzyna Szafirowicz z Gimnazjum im. A. i
S. Gillerów w Opatówku,
2 miejsce: Martyna Dziedzic z Gimnazjum im. A. i S. Gillerów w Opatówku,
3 miejsce: Justyna Wielgosz z Gimnazjum im. A. i S. Gillerów w Opatówku,
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Posiedzenie Zespo.u Interdyscyplinarnego
W dniu 7 wrze$nia 2016 roku w Urz!dzie Gminy
w Opatówku odby/o si! kolejne posiedzenie Zespo/u Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdzia/ania Przemocy w
Rodzinie. W ramach spotkania poruszone zosta/y bie ce sprawy zwi zane z uzgodnieniem dalszych dzia/a2 w
ramach prowadzonych procedur Niebieskiej Karty oraz
wymian informacji na temat merytorycznej dzia/alno$ci
Zespo/u Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych. Ponadto odby/o si! szkolenie cz/onków Zespo/u Interdyscyplinarnego z zakresu specyfiki pracy z osob stosuj c i
doznaj c przemocy oraz zakresu informacji na temat
portalu internetowego funkcjonuj cego pod adresem
www.przemoc.edu.pl. Portal ten jest Mród/em informacji
o bie cych inicjatywach dotycz cych dzia/a2 na rzecz
przeciwdzia/ania przemocy. Dzi!ki niemu istnieje mo liwo$0 bezpo$redniego kontaktu ze specjalist ds. przeciwdzia/ania przemocy poprzez kontakt telefoniczny
b dM e-mail z Punktem Informacyjno-Konsultacyjnym.
Szkolenie cz/onków Zespo/u Interdyscyplinarnego by/o prowadzone przez certyfikowanych specjalistów
pomocy ofiarom i osobom stosuj cym zachowania
przemocowe, superwizorów pracy w obszarze przeciwdzia/ania przemocy w rodzinie Pozna2skiego Centrum
Profilaktyki Spo/ecznej - Fundacja PCPS: p. Agnieszk!
Zachmann i p. Tomasza Pos/usznego.
Wyjazd edukacyjno - rekreacyjny
1 paMdziernika br. uczestnicy projektu "Nie starzeje si! ten, kto nie ma na to czasu" wyjechali do Gospodarstwa Agroturystycznego "Kózka" w Qubowie, w
malowniczej dolinie Ma/ej We/ny. Po dotarciu do gospodarstwa uczestnicy wzi!li udzia/ w zaj!ciach edukacyjnych na temat zdrowego ywienia, wyrobów ekologicznych, zastosowania i znaczenia zió/ w naszym od ywianiu oraz leczeniu. Wyk/ad przeprowadzi/a w/a$cicielka
Gospodarstwa Agroturystycznego "Kózka" p. Jolanta
BruMdzi2ska w przestronnej izbie z piecem chlebowym i
drewnianymi /awami, udekorowanej ceramik , r!kodzie/em i przedmiotami sprzed epoki.
Pa2stwo BruMdzi2cy zajmuj si! wyrobem i
sprzeda
produktów z koziego mleka. Do wyboru s
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jogurty, serek naturalny, jogurty owocowe, ser ó/ty i
mleko. Produkty opatrzone s certyfikatem. Gospodarstwo pp. BruMdzi2skich po/o one jest w ma/ej wiosce

forma spotkania dostosowana by/a do potrzeb uczestników. Podczas zaj!0 grupowych odbiorcy mieli mo liwo$0 zaspokajania potrzeby kontaktu i wsparcia, a tak e
uzyskania rzetelnej wiedzy na temat uzale nie2 w zakresie: wzorów spo ywania alkoholu, fizjologicznego
oddzia/ywania alkoholu na organizm, metod leczenia
osób uzale nionych oraz roli ruchów samopomocowych,
prawno - organizacyjnych zagadnie2 dotycz cych lecznictwa odwykowego, metody Dialogu Motywacyjnego,
wp/ywu uzale nienia na funkcjonowanie rodziny, celów i
za/o e2 profilaktyki oraz poziomów profilaktyki. Uczestnikom szkolenia wr!czono certyfikaty. Realizacja w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi zywania
Problemów Alkoholowych na terenie gminy Opatówek
na 2016 rok.
Warsztaty ruchowe - Nordic Walking

Qubowo, niedaleko pierwszej stolicy Polski - Gniezna.
Gospodarstwo swoimi granicami obejmuje pagórkowate
tereny z lasami i / kami. Centrum stanowi dom w/a$cicieli, dom dla go$ci oraz zabudowania gospodarcze z
biegaj cymi woko/o psami, kogutami, kurami oraz wygl daj cymi z obórki kozami. Wokó/ panuje spokój charakterystyczny dla ma/ej wsi.
W brzozowym lasku dla uczestników zosta/y
przygotowane dietetyczne potrawy na grillu z wykorzystaniem regionalnych zió/. Bardzo wszystkim smakowa/
gzik z sera koziego z zio/ami i pieczonymi na grillu
ziemniakami oraz herbata zio/owa. Podczas wyjazdu
dodatkowo uczestnicy zwiedzili Katedr! w GnieMnie,
Skansen w Dziekanowicach, podziwiali jezioro Lednickie
i Ostrów Lednicki tj. najwi!ksz z pi!ciu wysp na jeziorze Lednica, po/o on w jego po/udniowej cz!$ci, prawdopodobnie miejsce Chrztu Polski. Podczas zwiedzania
Ostrowa Lednickiego uczestnicy wyjazdu wykorzystali
umiej!tno$ci zdobyte w zakresie Nordic Walking.
Szkolenie w zakresie rozwi zywania problemów alkoholowych
22 listopada 2016 r. odby/o si! szkolenie w zakresie rozwi zywania problemów alkoholowych w gminie
zgodnie z ramowym programem szkolenia dla gminnych
komisji rozwi zywania problemów alkoholowych rekomendowanym przez PARPA. Go$cie uczestnicz cy w
szkoleniu zostali imiennie zaproszeni przez Wójta Gminy
Opatówek Sebastiana Ward!ckiego. Sekretarz Gminy
Opatówek Krzysztof Dziedzic przywita/ adresatów szkolenia. Realizatorem szkolenia by/a firma Gabinet Psychoterapii HANNAH w Kaliszu w osobie Sylwii Dziedziczak - specjalisty psychoterapii uzale nie2, wspó/organizatora akcji WYPALACZE, Kierownika Oddzia/u
Dziennego MULTIMED w Kaliszu. Uczestnikami szkolenia byli radni gminy Opatówek, pracownicy GOPS w
Opatówku, kadra pedagogiczna szkó/ z terenu gminy
Opatówek, cz/onkowie GKRPA w Opatówku oraz przedstawiciele Zespo/u Interdyscyplinarnego, S/u by Zdrowia
i Komisariatu Policji w Opatówku.
Odbiorcy szkolenia nabyli jednorodnej wiedzy w
obszarze profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych oraz kompetencji do wskazywania i podejmowania skutecznych i adekwatnych dzia/a2 w zakresie profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych. Tre$0 i
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50 uczestników projektu "Nie starzeje si! ten,
kto nie ma na to czasu" bra/o udzia/ w warsztatach ruchowych - nauce Nordic Walking pod okiem instruktora
p. Marka Matysiaka, który przeszed/ specjalne szkolenie
w Polskiej Federacji Nordic Walking w Gda2sku oraz
posiada dyplom uko2czenia studiów w Olszty2skiej
Szkole Wy szej na kierunku fizjoterapii. Uczestnicy na
warsztatach zdobywali wiedz! teoretyczn oraz praktyczn w zakresie prawid/owej nauki techniki marszu
Nordig Walking. Udzia/ w zaj!ciach Nordic Walking by/
dobrowoln inicjatyw oraz okazj dla seniorów do
spróbowania nowej, ciesz cej si! coraz wi!ksz popularno$ci aktywno$ci fizycznej. Stworzenie przyjemnej
atmosfery, zaj!cia w zró nicowanym terenie, osi ganie
kolejnych poziomów rozwoju oraz ciekawy dobór repertuaru 0wicze2 wp/yn!/y pozytywnie na seniorów.

Zaj!cia mia/y na celu rozpowszechnienie wiedzy
na temat Nordic Walking, jego znaczenia dla poprawy i
utrzymania zdrowia cz/owieka, a przede wszystkim stanowi/y zach!cenie do regularnego uprawiania Nording
Walking przez osoby w wieku 60+. Mi/ niespodziank
dla cz/onków Towarzystwa Przyjació/ Opatówka uczestnicz cych w projekcie by/o do/ czenie innych mieszka2ców Opatówka do wspólnej nauki Nordig Walking.
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Wyjazd integracyjny do Poznania i Deli Parku w Rosnówku
3 grudnia 2016 r. dzieci ze Ewietlicy Erodowiskowej "S/oneczko" wraz z rodzicami i opiekunami wyjecha/y na wyjazd integracyjny do Rosnówka za Poznaniem do parku edukacyjno - rozrywkowego. Po drodze
zwiedzili$my Stare Miasto w Poznaniu, o godz. 12:00
zatrzymali$my si! przy s/ynnych pozna2skich kozio/kach. Pani przewodnik przedstawi/a nam histori! Poznania, pokaza/a najciekawsze miejsca na Starym Mie$cie, opowiedzia/a o s/ynnych $wi!tomarci2skich rogalach z nadzieniem z bia/ego maku tradycyjnie przygotowywanych w Poznaniu z okazji Dnia Ew. Marcina. Zapozna/a nas z gwar pozna2sk . Dowiedzieli$my si!, e
na dziewczynk! mówi "mela", na ch/opca "szczon", na
ziemniaki "pyry", na kromk! chleba "sznytka", na dro d ówk! z lukrem "szneka z glancem". Ka de z dzieci
zrobi/o sobie pami tkowe zdj!cie z kozio/kami przy Ko$ciele Farny. Mogli$my kupi0 pami tki na jarmarku $wi tecznym.

Naszym punktem docelowym by/a Kraina Ewi!tego Miko/aja w DELI Parku w Rosnówku. Na 6 hektarach rozpo$ciera si! tam teren b!d cy miejscem niezwyk/ej rozrywki dla ca/ej rodziny. Prehistoryczne zwierz!ta, takie jak mamuty, gigantyczne wersje chronionych
owadów z Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz Mini
ZOO z alpakami i kangurami przybli aj cymi $wiat fauny. Na terenie parku odnaleM0 mo na równie zminiaturyzowane repliki najs/ynniejszych budowli $wiata. Po
DELI Parku oprowadzi/ nas instruktor, który opowiada/ o
historii zwierz t. Bardzo zachwyci/ nas DELI Park sk pany w $wiate/kach, strojnych choinkach i bogatych
ozdobach $wi tecznych z Szopk Bo onarodzeniow .
Trasa zwiedzania wyznaczona jest kilkunastoma kilometrami w! y $wietlnych. O$wietlone s nawet niektóre
miniatury budowli $wiata. W parku pojawia si! Ew. Miko/aj wraz z pomocnikami - elfami.
Dzieci ze Ewietlicy Erodowiskowej mia/y mo liwo$0 uczestniczenia w $wi tecznych warsztatach kulinarnych. Mog/y samodzielnie, pod okiem kucharza, lepi0
$wi teczne pierogi z kapust i grzybami. Po ich ugotowaniu, wspólnie z rodzicami, smakowali wykonane pierogi, których by/o bardzo du o, i które bardzo wszystkim
smakowa/y. Po zaj!ciach na $wi tecznych warsztatach
kulinarnych dzieci mia/y mo liwo$0 zabawy na Interaktywnym Placu Zabaw. Po wspólnej zabawie wyruszyli$my w doskona/ych humorach do Opatówka.
***************************************
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BEZPIECZE STWO PODCZAS ZIMY
W DOMU
We w/asnym domu czujemy si! zwykle bezpieczni, nawet podczas mroMnej i $nie nej zimy. Jednak, aby tak
by/o zawsze, musimy zadba0 o dobry stan instalacji domowych, które s intensywnie eksploatowane jesieni i
zim . Je$li praca tych urz dze2 zale y od dostaw pr du,
musimy tak e szybko zareagowa0 w przypadku awarii
energetycznych.
Na co zwróciJ uwag"
Urz dzenia grzewcze:
- w trosce o bezpiecze2stwo twoje i najbli szych
upewnij si!, e urz dzenia te dzia/aj w/a$ciwie, a
kana/y kominowe i wentylacyjne s dro ne. Dobr
praktyk jest regularna kontrola urz dze2 grzewczych, kominów i kana/ów wentylacyjnych przez fachowców, do ich zalece2 nale y si! bezwzgl!dnie
stosowa0,
- rozwa mo liwo$0 zainstalowania w pomieszczeniach zamkni!tych, zagro onych emisj czadu, gazu
ziemnego lub propanu-butanu, czujników wykrywaj cych te truj ce gazy. Urz dzenia te s /atwo dost!pne i stosunkowo tanie. Nie podnosz kosztów
eksploatacji, za to skutecznie zabezpieczaj przed
zatruciem. Je$li si! zdecydujesz - wybierz urz dzenie z atestem,
- dbaj o regularne usuwanie $niegu i lodu z otworów
wentylacyjnych, aby nie dopu$ci0 do ich zablokowania. Je$li jeste$ w/a$cicielem domu - rób to sam lub
wezwij fachowca. Je$li mieszkasz w domu wielorodzinnym, sprawdzaj czy w/a$ciwie dba o to administrator budynku.
Pami"taj
Tlenek w!gla, czyli CZAD, powstaje podczas procesu
niepe/nego spalania materia/ów palnych, w tym paliw,
który zachodzi przy niedostatku tlenu w otaczaj cej atmosferze. Niebezpiecze2stwo zaczadzenia wynika z
faktu, e tlenek w!gla:
- jest gazem niewyczuwalnym przez zmys.y cz.owieka (bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku),
- blokuje dost!p tlenu do organizmu - zajmuje jego
miejsce w czerwonych cia/kach krwi, powoduj c
przy d/ugotrwa/ym nara eniu (w wi!kszych dawkach) mierJ przez uduszenie.
G/ównym Mród/em zatru0 w budynkach mieszkalnych
jest niesprawno$0 przewodów kominowych: wentylacyjnych, spalinowych i dymowych.
Jak unikn J zatrucia?
Nie bagatelizuj nast!puj cych objawów: duszno$ci, bólów i zawrotów g/owy, nudno$ci, wymiotów, oszo/omienia, os/abienia, przy$pieszenia czynno$ci serca i oddychania, poniewa mog by0 sygna/em, e ulegasz zatruciu czadem. W takiej sytuacji natychmiast przewietrz mieszkanie, w którym si" znajdujesz, wyjdN na
zewn trz, zadbaj o bezpiecze@stwo swojej rodziny,
wezwij stra po arn i zasi"gnij porady lekarskiej.
Osoby starsze, niepe/nosprawne i chore:
Dbaj c o bezpiecze2stwo w/asne i swoich bliskich, naley te pami!ta0 o mieszkaj cych w naszym s siedztwie
osobach starszych, chorych lub niepe/nosprawnych, dla
których trudne warunki zimowe mog stanowi0 prawdziwe zagro enie, nawet w ich w/asnych domach.
- mróz, oblodzenie, intensywne opady $niegu i gruba
pokrywa $nie na zalegaj ca na ulicach i drogach -
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warunki zimowe znacznie ograniczaj mo liwo$ci
samodzielnego poruszania si! osób starszych, niesprawnych ruchowo lub chorych,
w skrajnych przypadkach osoby takie mog by0 powa nie zagro one - samotne w wych/odzonych
mieszkaniach, pozbawione posi/ku i kontaktu ze
$wiatem zewn!trznym,
nie b dM oboj!tny. Je$li wiesz, e w twoim s siedztwie mieszka kto$, kto mo e potrzebowa0 pomocy
nie wahaj si! - wst p, sprawdM w jakich yje warunkach, zapytaj czego potrzeba, spróbuj nawi za0
kontakt z krewnymi, nawet je$li mieszkaj daleko,
nie zniech!caj si!, je$li twoja oferta pomocy nie
znajdzie zrozumienia, osoby starsze i chore bywaj
nieufne. Spróbuj pomóc mimo wszystko, a je$li okae si! to niemo liwe.

POZA DOMEM
Mróz, porywisty wiatr, $nie yca - kilka ostatnich lat odzwyczai/o nas od tych typowo zimowych zjawisk. Warto
jednak pami!ta0, e w naszej strefie klimatycznej ostra
zima to raczej regu/a ni wyj tek. Od naszego rozs dku,
dobrego przygotowania i umiej!tno$ci radzenia sobie w
trudnych sytuacjach zale y, czy zimowa, a czasem i jesienna aura nie zaskoczy nas niebezpiecze2stwem.
Na co zwróciJ uwag"
Temperatura powietrza i warunki atmosferyczne:
- temperatura powietrza, któr widzisz na termometrze okiennym mo e by0 inna, ni ta faktycznie odczuwalna na zewn trz,
- zwró0 uwag! na wilgotno$0 powietrza oraz wiatr - te
dwa czynniki powoduj , e marzniemy na dworze
znacznie bardziej ni na to wskazuje termometr. Im
bardziej wilgotno i wietrznie - tym zimniej,
- zimno mo e by0 groMne w skutkach nie tylko w czasie silnych zimowych mrozów. Jesieni , gdy powietrze jest bardzo wilgotne a temperatura spada w
okolice zera, d/ugotrwa/e przebywanie na dworze
wymaga zachowania takiej samej ostro no$ci jak w
mroMne dni zimowe,
- ubieraj si! stosownie do temperatury na zewn trz,
- przed wyj$ciem na mróz zabezpiecz odkryte fragmenty skóry (policzki, nos, brod!) smaruj c je kremem ochronnym lub wazelin (dotyczy to zw/aszcza
ma/ych dzieci),
- nie stój nieruchomo na mrozie - gdy zaczyna dokucza0 ci zimno ruszaj si!, tup, podskakuj, rozcieraj
d/onie,
- w adnym wypadku nie pozostawaj na zimnie po
spo yciu alkoholu.
Osoby potrzebuj ce pomocy:
- w warunkach zimowych nie przechodM oboj!tnie
obok starszych ludzi, poruszaj cych si! z widoczn
trudno$ci lub objawiaj cych z/e samopoczucie omdlenie na mrozie mo e sko2czy0 si! tragicznie,
- zwracaj uwag! na osoby bezdomne, $pi ce na /awkach lub w altankach dzia/kowych, wygl daj ce na
zagubione,
- nie bój si! podej$0 do takiej osoby, nawet je$li wygl da na pijan ,
- je$li ocenisz, e sytuacja mo e stwarza0 zagro enie
- wezwij pomoc.
Oblodzone chodniki, sople, nawisy i pokrywy $nie ne:
- oblodzona nawierzchnia chodnika, zw/aszcza ukryta
pod cienk warstw $niegu, mo e by0 przyczyn
powa nych obra e2, z/ama2 i urazów,
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w okresach odwil y, po obfitych opadach $niegu i
przy zmiennej temperaturze (du a ró nica mi!dzy
warto$ci minimaln i maksymaln ),na dachach
mog tworzy0 si! sople o bardzo du ych rozmiarach. Zjawisko to stanowi powa ne zagro enie dla
pieszych przechodz cych pod budynkami. Uderzenie przez spadaj cy z dachu sopel mo e nawet
spowodowa0 $mier0. Podobnie groMny dla przechodnia mo e by0 obrywaj cy si! z dachu nawis
zamarzni!tego $niegu,
nieusuwana pokrywa $niegu na p/askim dachu w
skrajnych przypadkach mo e spowodowa0 zawalenie konstrukcji,
silnie zalodzone, zablokowane odp/ywy i studzienki
kanalizacyjne podczas roztopów mog spowodowa0
lokalne podtopienia zabudowa2 i infrastruktury.

Pami"taj
Dba/o$0 o nale yty stan techniczny budynku, w tym nie
dopuszczanie do przeci enia konstrukcji budynku
przez zalegaj cy na dachu $nieg i zapewnienie w razie
konieczno$ci od$nie ania dachu i elementów elewacji
budynku nale y do w/a$cicieli lub zarz dców budynku.
Obowi zek ten obejmuje tak e usuwanie sopli, bry/, nawisów lodowych i $niegowych, mog cych zagrozi0 bezpiecze2stwu osób znajduj cych si! na ci gach pieszych
i jezdnych przebiegaj cych bezpo$rednio przy budynku.
W PODRÓLY
Daleka podró w zimowych warunkach wymaga przygotowania. Inaczej szykujemy si! do d/ugiej drogi w/asnym
samochodem, inaczej, gdy korzystamy z transportu publicznego - kolei czy komunikacji autobusowej. Szczególnej wyobraMni i odpowiedzialno$ci wymaga od nas
przygotowanie podró y w/asnym samochodem, zw/aszcza je$li zabieramy ze sob dzieci.
Na co zwróciJ uwag"
Podró uj c samochodem:
- zaplanuj podró z dok/adn map drogow , bior c
pod uwag! aktualn szczegó/ow prognoz! pogody
dla regionów, przez które b!dziesz przeje d a0,
- w zimie na otwartym terenie mog tworzy0 si! wysokie zaspy $nie ne, a pod wp/ywem wiatru sytuacja
mo e dynamicznie si! zmienia0,
- w rejonach górzystych nale y liczy0 si! z trudnymi
podjazdami - przy oblodzonej, $liskiej nawierzchni
nawet niewielkie wzniesienie bywa trudne do pokonania,
- zostaw bliskim informacj! o planowanej podró y,
- zadbaj o w/a$ciwe wyposa enie samochodu - zimowe opony, /a2cuchy na ko/a, link! holownicz i
przewody do awaryjnego rozruchu silnika.
Podró uj c transportem publicznym:
- d/uga podró kolej lub autobusem w warunkach
zimowych jest mniej ryzykowana ni samodzielna
wyprawa samochodem, ale równie wymaga przygotowania,
- warto wiedzie0 przez jakie regiony przebiega trasa
podro y oraz zapozna0 si! ze szczegó/ow prognoz pogody,
- przed wyjazdem nale y sprawdzi0 jakie przedsi!biorstwo autobusowe lub spó/ka kolejowa obs/uguje
nasze po/ czenie, dowiedzie0 si! o numery kontaktowe dla podró nych (najlepiej funkcjonuj ce ca/
dob!).

str. 45/48

Wa ne telefony
Pogotowie ratunkowe - 999
Pa2stwowa Stra Po arna - 998
Policja - 997
Numer alarmowy - 112
Pogotowie gazowe - 992
Pogotowie energetyczne - 991
***************************************

OG OSZENIA
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 28 lutego 2017 r. nale y sk/ada0 w
Urz!dzie Gminy w Opatówku wnioski o zwrot podatku akcyzowego (druk wniosku dost!pny w urz!dzie oraz na stronie:
www.bip.opatowek.pl). Zwrot przys/uguje producentowi rolnemu, który by/ w posiadaniu lub wspó/posiadaniu u ytków rolnych okre$lonych w ewidencji gruntów i budynków oraz by/ posiadaczem gospodarstwa rolnego w momencie sk/adania
wniosku. Do wniosku nale y do/ czy0 faktury VAT albo ich kopie (orygina/y do wgl du), stanowi ce dowód zakupu oleju nap!dowego w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017
r. (6 miesi!cy poprzedzaj cych miesi c z/o enia wniosku). W
przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowi przedmiot wspó/posiadania, zwrot podatku przys/uguje temu wspó/posiadaczowi, w stosunku do którego pozostali wspó/posiadacze wyrazili pisemn zgod! (na wniosku). Pisemna zgoda nie
dotyczy wspó/ma/ onków. Wyp/ata kwoty zwrotu producentom
rolnym nast pi w terminie: 1-30 kwietnia 2017 r. wy/ cznie
przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku. Zgodnie z art. 9 ust. 1 w/w ustawy producent rolny, który pobra/ nienale nie lub w nadmiernej wysoko$ci zwrot podatku jest obowi zany do jego zwrotu wraz z odsetkami w wysoko$ci okre$lonej jak dla zaleg/o$ci podatkowych.
**********
Przy. czenia do sieci kanalizacyjnej - Zduny i Sza.e
Przypominamy, e mieszka2cy, w/a$ciciele nieruchomo$ci po/o onych w miejscowo$ci Zduny i Sza/e wzd/u ul. Kaliskiej
oraz ul. S/onecznej mog sk/ada0 w Urz!dzie Gminy w Opatówku wnioski o wydanie warunków technicznych przy/ czenia
do sieci kanalizacyjnej. Wniosek, o którym mowa, mo na pobra0 osobi$cie w siedzibie tut. urz!du (pok. nr 1) lub na stronie
internetowej www.bip.opatowek.pl (zak/adka: wnioski do pobrania -> gospodarka komunalna i mieszkaniowa -> wniosek o
przy/ czenie do sieci wodoci gowej i kanalizacyjnej). Wype/niony wniosek wraz z za/ cznikami nale y z/o y0 w Urz!dzie
Gminy w Opatówku (sekretariat, pierwsze pi!tro, pok. nr 13).
Po otrzymaniu warunków technicznych mo na przyst pi0 do
prac w terenie zwi zanych z budow przy/ cza kanalizacyjnego. Wi!cej informacji uzyska0 mo na pod nr telefonu (62) 7618-453 wew. 21 i 59 lub osobi$cie w tut. urz!dzie - pok. nr 1.
Ponadto informujemy, e równie na w/w stronie internetowej
s dost!pne sprawozdania z badania jako$ci wody przeznaczonej do spo ycia przez ludzi uzdatnianej na czterech stacjach: SUW Opatówek, SUW T/okinia Wielka, SUW Cienia
Druga, SUW Micha/ów Drugi.
**********
Informacja dot. wspólnot gruntowych
Urz d Gminy w Opatówku informuje, e z dniem 01.01.2016
roku wesz/a w ycie ustawa reguluj ca stan prawny wspólnot
gruntowych. Wobec powy szego, mo na sk/ada0 do Starosty
Kaliskiego wnioski o ustalenie, które nieruchomo$ci stanowi
wspólnot! gruntow , ustalenie wykazu uprawnionych do udzia/u we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielko$ci przys/uguj cych im udzia/ów we wspólnocie, do dnia 31.12.2016 r. Wniosek mo e z/o y0 osoba fizyczna lub prawna, która:
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posiada gospodarstwo rolne,
od dnia 05.07.1962 roku do dnia 05.07.1963 roku faktycznie korzysta/a z gruntów wspólnoty.
Je eli wspólnot gruntow s lasy, grunty le$ne albo nieu ytki
przeznaczone do zalesienia, wniosek mo e z/o y0 osoba fizyczna lub prawna, która:
posiada miejsce zamieszkania lub siedzib! na terenie
miejscowo$ci, w której znajduj si! grunty stanowi ce
wspólnot! lub posiada miejsce zamieszkania na terenie
innej miejscowo$ci, a prowadzi gospodarstwo rolne,
od dnia 05.07.1958 roku do dnia 05.07.1963 roku faktycznie korzysta/a z gruntów wspólnoty.
Z przedmiotowym wnioskiem mog wyst pi0 równie nast!pcy
prawni wy ej wymienionych osób. Wniosek powinien zawiera0:
imi! i nazwisko osoby fizycznej albo firm! osoby prawnej
sk/adaj cej wniosek,
adres do dor!cze2,
nazw! miejscowo$ci, w której po/o one jest gospodarstwo
rolne osoby sk/adaj cej wniosek,
okre$lenie nieruchomo$ci, która stanowi wspólnot! gruntow ,
wskazanie dowodów $wiadcz cych, e nieruchomo$0 stanowi wspólnot! gruntow ,
wskazanie dowodów $wiadcz cych, e wnioskodawca
spe/nia warunki do nabycia uprawnie2 do udzia/u we
wspólnocie gruntowej.
Dodatkowe informacje udzielane s w Starostwie Powiatowym
w Kaliszu, Plac Ew. Józefa 5, tel. (62) 501-42-00.
**********
Najcz" ciej wyst"puj ce przyczyny wypadków w rolnictwie
Rolnictwo jest jedn z najbardziej niebezpiecznych ga/!zi gospodarki. Praca rolnika stwarza wiele zagro e2 powoduj cych
wypadki, a w konsekwencji utrat! zdrowia lub ycia. Prowadzone przez KRUS dzia/ania prewencyjne polegaj ce m.in. na
popularyzowaniu zasad bezpiecznej pracy w$ród mieszka2ców wsi powoduj , e liczba wypadków przy pracy rolniczej z
roku na rok maleje. Struktura wypadków w rolnictwie, ze
wzgl!du na rodzaj zdarze2, podczas których dochodzi do obra e2, od lat nie ulega wi!kszym zmianom. I tak najcz!$ciej
przyczynami wypadków s :
Upadki osób
W roku 2015 zg/oszono 84 wypadki, natomiast w roku 2014
wyst pi/o 110 takich zdarze2. Dominuj upadki z wysoko$ci:
ze schodów, drabin, przyczep, wozów, strychów, poddaszy i
stogów. Przyczyny tych upadków tkwi g/ównie w:
niew/a$ciwej konstrukcji drabin b dM w niew/a$ciwym ich
u ytkowaniu,
nieprawid/owym zabezpieczeniu w/azów $ciennych i otworów stropowych, które powinny by0 odpowiednio obudowane barierkami i listwami przypod/ogowymi,
przebywaniu osób - mimo zakazu - na transportowanych
ziemiop/odach i innych materia/ach, a tak e na /adunkach
obj!to$ciowych,
niestosowaniu do schodzenia z za/adowanych przyczep
lub wozów przystawnych drabin (podczepianych na burcie
podczas przejazdu),
poruszaniu si! po zabrudzonej i $liskiej nawierzchni podwórza i chodników w budynkach inwentarsko - gospodarczych.
Statystyki KRUS wskazuj , e nast pi/ spadek zg/oszonych
wypadków tej grupy. Jednak nadal, zarówno w kraju jak i na
naszym terenie, upadki s najcz!stsz przyczyn doznanych
urazów przez rolników. Nadal stanowi ponad 50% wszystkich
wypadków, pomimo, e rolnicy coraz cz!$ciej dbaj o swoje
obej$cia, które s wybrukowane, utwardzone, wyrównywane.
Rolnicy stosuj odpowiedni ochron! osobist np.: obuwie robocze, bezpieczne drabiny ze znakiem B.
Pochwycenia i uderzenia przez ruchome cz!$ci maszyn i
urz dze2 rolniczych
W roku 2015 zg/oszono 9 wypadków, natomiast w roku 2014
zg/oszono ich 17. Przyczyny wypadków s niezmienne od lat:
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z/y stan techniczny eksploatowanych maszyn - zw/aszcza
brak os/on i hamulców,
manipulowanie przy maszynach i urz dzeniach znajduj cych si! w ruchu,
dopychanie i popychanie obrabianego materia/u bezpo$rednio r!koma,
zbyt luMny ubiór,
brak rozwagi i nieumiej!tna obs/uga maszyn i urz dze2
rolniczych.
W tej grupie równie nast pi/ spadek liczby wypadków. Rolnicy
bardziej przestrzegaj zasad bezpiecznej obs/ugi maszyn i
urz dze2, montowane s os/ony na ruchome cz!$ci maszyn i
urz dze2. Rolnicy przestrzegaj instrukcji obs/ugiwanych maszyn, stosuj nowocze$niejszy sprz!t rolniczy oraz dbaj o
w/a$ciw organizacj! stanowiska pracy stosuj c odpowiedni
ochron! osobist .
Wypadki podczas pracy ze zwierz!tami
W roku 2015 zg/oszono 13 wypadków, natomiast w roku 2014
zg/oszono ich 29. Przyczyn tych wypadków s g/ównie:
reakcja zwierz!cia na nieznane bodMce i otoczenie,
stosowanie starych technologii chowu,
agresja zwierz t.
W powy szej grupie tak e nast pi/ znaczny spadek liczby
zg/osze2. Nale y wnioskowa0, e rolnicy bardziej przestrzegaj podstawowych zasad BHP przy obs/udze inwentarza ywego, które w roku 2015 by/y g/ównym tematem prowadzonych
szkole2 dla rolników. Zmieni/ si! wygl d pomieszcze2 inwentarskich na naszym terenie, posiadaj one wydzielone korytarze paszowe i gnojowe, s bardziej przestronne, co u/atwia
dost!p do zwierz t, s tak e czyste i przede wszystkim bezpieczne.
Mamy nadziej!, e zwrócenie uwagi na cz!sto niedostrzegane
lub lekcewa one zagro enia wypadkowe spowoduje ukszta/towanie w/a$ciwych postaw bezpiecznej pracy nie tylko u rolników i domowników podlegaj cych ubezpieczeniu spo/ecznemu
w KRUS, ale tak e w$ród wszystkich innych osób pracuj cych
w rolnictwie.
Placówka Terenowa, KRUS w Kaliszu
**********
PUH MAG TRANS z Warszewa, tel. 606-254-418, oferuje wynajem podno$nika koszowego wraz z obs/ug operatorsk 7
dni w tygodniu, 24 godziny na dob!. W zakresie oferowanych
prac:
piel!gnacja zieleni, przycinanie drzew
naprawa i czyszczenie rynien
monta i konserwacja o$wietlenia
czyszczenie i malowanie elewacji, kominów, masztów, silosów
mycie okien trudno dost!pnych
monta reklam, bilbordów
od$nie anie dachu, usuwanie sopli
monta i konserwacja konstrukcji stalowych i aluminiowych
**********
Centrum Ekologiczne Hydro-Geo-Plast Marek Matysiak, Opatówek ul. Qódzka 40, tel. (62) 761-84-50, 609-453-906, e-mail:
biuro@centrumekologiczne.pl - 32 rok dzia/alno$ci wykonuje:
monta przydomowych oczyszczalni $cieków wraz z materia/em,
ceny ustalane indywidualnie,
wizja i wycena - gratis,
mapa do zg/oszenia - gratis,
wykonanie zg/oszenia do Starostwa - gratis,
przegl d bezobs/ugowy po 1 roku dzia/ania oczyszczalni gratis.
Po zawarciu umowy do 31 marca 2017 r. w dniu 25.04.2017 r.
odb!dzie si! losowanie, w którym wy/oniona osoba otrzyma
monta przydomowej oczyszczalni gratis. Drugie losowanie
w$ród umów zawartych od 1 kwietnia do 31 sierpnia przeprowadzone zostanie 24 wrze$nia 2017 r. Wykonujemy równie :
drena e odwadniaj ce budynków i terenu,
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us/ugi zwi zane z udra nianiem rur kanalizacyjnych za
pomoc spirali elektrycznej,
p/ukanie i udra nianie ci$nieniowe rur kanalizacji sanitarnej, deszczowej i drena y odwadniaj cych,
naprawy i serwisy przydomowych oczyszczalni $cieków,
przy/ cza wodno-kanalizacyjne, demonta i utylizacja
azbestu.

**********
Biuro rachunkowe "A-Z" - Daniela Chody/a, Kalisz, ul. Lipowa
4, tel. (62) 767-61-77, 606-418-791, e-mail: biuro_az@interia.pl
prowadzi us/ugi ksi!gowe w zakresie: ksi g handlowych, ksi g
podatkowych, rycza/tów, ZUS, kadr, Intrastat, rozlicze2 VAT.
**********
Automyjnia parowa "Pan Mgie/ka" z dojazdem do klienta. Pranie tapicerki samochodowej i meblowej, dywanów i wyk/adzin.
T/okinia Ko$cielna, ul. Nowa 18. Telefon: 505-079-588.
**********
Zapraszamy do sklepu "Ró owa sukienka" z odzie
u ywan przy ul. Kaliskiej 14 w Opatówku.

now i

**********
Sprzedam dzia/k! z altank o pow. 2 arów - ogródki dzia/kowe.
Opatówek, ul. Ko$cielna. Telefon: 662-972-110.
**********
Sprzedam dzia/k! budowlan , uzbrojon
Radliczycach. Tel. 601-996-300.

o pow. 20 arów w

**********
Sprzedam pawilon na targowisku w Opatówku. Telefon: 783479-654.
**********
Sprzedam kawalerk! w Opatówku. Szczegó/owe informacje
pod nr telefonu: 507-133-836.
**********
Sprzedam bardzo tanio u ywany piec do centralnego ogrzewania (4m). Tel. 604-877-638.
**********
Wezm! w dzier aw! ziemi! roln . Wi!cej informacji pod nr tel.
503-425-040.
**********
Serdeczne podzi!kowanie mieszka2com Sierzchowa, którzy
brali udzia/ w organizowaniu do ynek Parafialnych i Gminnych
sk/ada So/tys - Stanis/aw Suchecki.
**********
Podzi!kowania dla Wszystkich Moich Klientów: "Wielkie Dzi!ki" - K/ysz Magdalena.
**********
Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili z
nami smutek i al, okazali wiele serca i yczliwo$ci oraz
uczestniczyli w mszy $w. i ceremonii pogrzebowej E.P.
RYSZARDA CZAJKOWSKIEGO, Rodzinie, Przyjacio/om, S siadom, Znajomym, Delegacjom za okazan pomoc, wspó/czucie, wie2ce i kwiaty serdeczne "Bóg zap/a0" sk/adaj , ona
i synowie z rodzinami.

***************************************
Urz d Gminy w Opatówku,
Pl. Wolno ci 14, 62-860 Opatówek
tel. (62) 76-18-453, 76-18-454, faks (62) 76-18-017
strona internetowa: www.opatowek.pl
e-mail: gmina@opatowek.pl
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