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SESJE RADY GMINY
W miesi cach od lutego do czerwca 2013 r. odby y si
kolejne sesje Rady Gminy Opatówek, na których podj te
by y nast puj ce uchwa y:
- w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia alno() Wójta
Gminy Opatówek; ze skarg z o+on do Wojewody
Wielkopolskiego zapozna a si Komisja Rewizyjna,
która stwierdzi a, +e zarzuty wobec Wójta s bezzasadne (Skarga dotyczy a nie udzielenia odpowiedzi
na pismo w sprawie przeznaczenia gruntu w centrum Opatówka. Pismo zosta o wys ane z urz du
gminy w terminie, jednak mimo kilkukrotnego awizo,
nie zosta o odebrane przez adresata);
- pakiet uchwa w sprawie wyra+enia zgody na najem
na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym
nieruchomo(ci/dzia ki w Opatówku (przy ul. Szkolnej, Parkowej, Ogrodowej 75, Ko(cielnej 17, Poniatowskiego 1C, Piaskowej, Pl. Wolno(ci 18);
- w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Opatówek na 2013 rok;
- w sprawie zmiany bud+etu gminy Opatówek na
2013 r. - zmiany obejmuj korekt planu finansowego w zakresie inwestycji, m.in.: kanalizacji,
remontu i aran+acji o(rodka kultury, a ponadto na
realizacj projektu "Comenius" z udzia em (rodków
europejskich;
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Opatówek na lata 2013-2023; wprowadzenie
zmian zwi zane jest z wprowadzonymi zmianami
w bud+ecie gminy na 2013 rok dotycz cymi zwi kszeniem zakresy inwestycji w br.;
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przyj to Sprawozdanie z dzia alno(ci Gminnego
O(rodka Pomocy Spo ecznej w Opatówku za 2012
rok;
przyj to sprawozdanie dotycz ce realizacji zada9
z zakresu wspierania rodziny i pieczy zast pczej za
2012 rok;
przyj to sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdzia ania Przemocy w Rodzinie oraz
Ofiar Przemocy w Rodzinie i z pracy Zespo u Interdyscyplinarnego w gminie Opatówek za 2012 rok
w sprawie przyj cia przez gmin Opatówek zadania
publicznego w zakresie dróg powiatowych; dotyczy
przeznaczenia (rodków na budow chodnika wzd u+
drogi powiatowej w Che mcach, na któr gmina
otrzyma dofinansowanie z bud+etu powiatowego
w kwocie 35 tys. z ;
w sprawie przyj cia przez gmin Opatówek zadania
publicznego w zakresie dróg powiatowych; dotyczy
przeznaczenia (rodków na budow chodnika wzd u+
drogi powiatowej w T okini Wielkiej, na któr gmina
otrzyma dofinansowanie z bud+etu powiatu w kwocie 20 tys. z ;
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Spo ecznej dzia aj cej przy Samodzielnym Publicznym
Zak adzie Opieki Zdrowotnej Gminnego O(rodka
Zdrowia; w Regulaminie zawarto zmiany okre(lone
ustaw o dzia alno(ci leczniczej;
w sprawie nie wyra+enia zgody na wyodr bnienie
w bud+ecie gminy Opatówek (rodków stanowi cych
fundusz so ecki - powy+szy projekt konsultowany by
na spotkaniu z so tysami, którzy wyrazili opini , +e
z uwagi na du+e wymagania formalne, korzystniejszym jest, aby nie wydziela) w/w funduszu,
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a wszystkie oczekiwane prace by y realizowane
w ramach dzia alno(ci urz du gminy;
w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji
sta ych Rady Gminy Opatówek na 2013 rok;
zmieniaj ca uchwa w sprawie sposobu i zakresu
(wiadczenia us ug w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od w a(cicieli nieruchomo(ci i zagospodarowania tych odpadów; zmiany dotycz wyposa+enia nieruchomo(ci w pojemniki lub worki do
zbierania odpadów;
zmiany bud+etu gminy Opatówek na 2013; zmiany
zawarte w uchwale dotycz m.in.: zwi kszenia planu
wydatków na infrastruktur wodoci gow i sanitacyjn wsi oraz korekty planu wydatków o kwot
100 tys. z z przeznaczeniem na realizacj inwestycji
rekreacyjno-sportowej w m. Sza e;
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
gminy Opatówek na lata 2013-2023, w której zawarto
zmiany uj te w zmianach w bud+ecie na 2013 rok;
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek w Opatówku w rejonie ul. Piaskowej i Dziubi9skiego;
w sprawie okre(lenia tygodniowego obowi zkowego
wymiaru godzin zaj ) nauczycieli szkó niewymienionych a art. 42 ust. 3 ustawy - Karta nauczyciela,
w tym pedagogów, psychologów i logopedów
zatrudnionych w szko ach i przedszkolu, dla których
organem prowadz cym jest Gmina Opatówek;
w uchwale radni przyj li 30-godzinny wymiar godzin
dla w/w stanowisk;
w sprawie zatwierdzenia projektu w ramach
konkursu dotacji na dzia ania wspieraj ce jednostki
samorz du terytorialnego w zakresie planowania
miejskich obszarów funkcjonalnych; uchwa a dotyczy
wspólnych dzia a9 podj tych w ramach "Programu
Dzia aj c razem osi gniemy wi cej - wspó praca
jednostek samorz du terytorialnego dla rozwoju
Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej";
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo(ci Rajsko; podj cie uchwa y by o niezb dne dla
realizacji konkursu "Pi knieje wielkopolska wie("
z Programu Wielkopolska Odnowa Wsi z udzia em
(rodków z Urz du Marsza kowskiegto.

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

INWESTYCJE, REMONTY,
PROJEKTY UNIJNE

Droga Opatówek - Brzeziny - Godziesze Wielkie
Du+a inwestycja drogowa z udzia em Powiatu Kaliskiego,
Gminy Opatówek i Godziesze rozpocz a si w maju br.
W dniu 6 maja rozstrzygni ty zosta przetarg na wykonanie drogi powiatowej 4628P Opatówek - Brzeziny
z odbiciem na drog powiatow 4631P Godziesze Zaj czki Bankowe na odcinku ok. 22 km.
Wykonywana w a nie przebudowa jest d ugo oczekiwan+ inwestycj+, której g ównym celem jest poprawa
stanu drogi oraz bezpiecze/stwa na jednym z wa0niejszych ci+gów komunikacyjnych przebiegaj+cych przez
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nasz+ gmin2 - powiedzia Wójt Gminy Sebastian
Ward cki.
Pocz tkowa warto() zaplanowanych wg kosztorysu prac
wynosi a ok. 5 950 tys. z . W drodze rozstrzygni cia
przetargowego uzyskano kwot 4 973 715 z , a firm ,
która z o+y a najta9sza ofert , a tym samym zosta a
wykonawc robót jest Przedsi biorstwo Budownictwa
Drogowego S.A. z Kalisza. Umowa zosta a podpisana
14 maja, zako9czenie wszystkich prac przewidziano
w niej na dzie9 20 wrze(nia 2013 r.

Na terenie gminy Opatówek wykonanych zostanie ok.
6,4 km drogi biegn cej przez Opatówek (od skrzy+owania z droga krajow nr 12), Cieni Pierwsz i Cieni
Drug . Uzyskana w przetargu cena za ten odcinek to
kwota 1 530 875 z .
Jak informuje Cz onek Zarz"du Powiatu Kaliskiego,
Sekretarz Gminy Opatówek Krzysztof Dziedzic: Jest
to wspólna inwestycja gmin z dofinansowaniem z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Mimo
wielu trudno ci w przygotowaniach projektu oraz monta0u finansowym tej inwestycji, d ugo oczekiwane prace
zwi+zane z przebudow+ drogi rozpocz2 y si2 i mamy
nadziej2, 0e wynikaj+ce z niej utrudnienia w ruchu
zostan+ zrekompensowane faktem znacznej poprawy
stanu drogi.
Podzia finansowy pomi dzy uczestników zadania na
odcinku przebiegaj cym przez gmin Opatówek wygl da nast puj co: 50% kosztów to dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, co daje
kwot 765 437 z . Druga po owa kosztów finansowana
jest przez bud+et Powiatu Kaliskiego (60% z po owy
kosztów, czyli 459 262 z ) pozosta e 40% z po owy
kosztów, czyli kwota 306 175 z finansowana jest
z bud+etu gminy Opatówek.
Z uwagi na potrzeb2 pilnego remontu i mo0liwo 7
znacznego dofinansowania zewn2trznego w ramach
partnerstwa, Rada Gminy Opatówek wyrazi a zgod2 na
partycypowanie w kosztach budowy, bowiem droga ta
s u0y mieszka/com gminy i powiatu - powiedzia
Przewodnicz"cy Rady Gminy Pawe B"kowski.
Dzi2ki takim porozumieniom, na obszarze powiatu
kaliskiego, istnieje mo0liwo 7 budowy i modernizacji
wielu kilometrów naszych dróg - dodaje Przewodnicz"cy Rady Powiatu Mieczys aw +uczak.
Zakres prac przewidzianych do wykonania to budowa w
niektórych miejscach nowych studzienek oraz regulacja
starych, budowa przepustów, (cieków przykraw +nikowych, zatok autobusowych, zjazdów do posesji, wyko-
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nanie oznakowania pionowego i poziomego, wykonanie
chodników z kostki brukowej przy przystankach autobusowych oraz najwa+niejsze prace czyli generalny remont
istniej cej jezdni asfaltowej (uzupe nienie podbudowy,
uzupe nienie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, po o+enie nowej nawierzchni na ca o(ci tego
odcinka).

Przebudowa chodnika przy ul. Ogrodowej

30 000 z

Przebudowa nawierzchni ul. Sosnowej w m. Sza e

50 000 z

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

150 000 z

Og oszenie przetargów na remont dróg
27 maja og oszone zosta y dwa przetargi nieograniczone
na przebudow nawierzchni dróg gminnych:
w miejscowo(ci Trojanów na odcinku ok. 0,76 km
z zakresem prac:
- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
- roboty remontowe - ci cie pi nawierzchni
bitumicznych
- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa
amanego
- skropienie emulsj asfaltow na zimno
- po o+enie nawierzchni z mieszanek mineralnoasfaltowych
- formowanie i plantowanie poboczy
w miejscowo(ci Micha ów Trzeci na odcinku
ok. 1,650 km z zakresem prac:
- roboty pomiarowe
- r czne oczyszczanie poboczy z wysokiej trawy
i chwastów
- regulacja pionowa studzienek dla zaworów
wodoci gowych
- mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie
pod o+a
- profilowanie i zag szczenie pod o+a
- wykonanie dolnej i górnej warstwy podbudowy
z kruszywa naturalnego
- formowanie nasypów i poboczy
- plantowanie skarp i korony nasypów
- ustawienie pionowych znaków drogowych
Poni+ej przedstawiamy wykaz wydatków maj tkowych
zaplanowanych na bie+ cy rok, b d cych za cznikiem
do uchwa y bud+etowej na 2013 rok. Niektóre prace s
ju+ wykonane, niektóre s w trakcie realizacji, a niektóre
rozpoczn si po zako9czeniu procedury wy onienia
wykonawców.
Projekt budowlany kanalizacja sanitarna Sza e

29 520 z

Projekt SUW w m. Rajsko

40 000 z

Budowa kanalizacja sanitarnej w m. Zduny
(tereny kolejowe)

120 000 z

Projekt budowlany rozbudowy i przebudowy
oczyszczalnia (cieków w m. Opatówek

39 975 z

"Jesionow rajsk alej w g b naszej historii"

12 000 z

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

369 112 z

80 000 z

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Che mce

60 000 z

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej
w m. Trojanów

80 000 z

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Porwity

40 000 z

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

40 000 z

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

50 000 z

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Sierzchów Borów

80 000 z

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej
w m. N dzerzew

50 000 z

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej
w m. Opatówek ul. Ogrodowa

35 000 z

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Che mce

20 000 z

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

45 000 z

Zakup samochodu

25 000 z

Wykaszarka ci gnikowa

20 000 z

Rezerwa na inwestycje i zakupy (realizowane
w ramach schetynówki)

20 888 z

Budowa kompleksu rekreacyjnego w T okini Wielkiej

35 000 z

Termomodernizacja obiektów u+yteczno(ci publicznej
ZSP Rajsko, ZSP Che mce
Zakup tablicy interaktywnej

65 000 z

Przebudowa drogi powiatowej Nr 4612 P na odcinku
Opatówek - T okinia Wielka w zakresie chodnika

40 000 z

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

240 000 z

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

400 000 z

565 000 z
6 973 z

Zakup komputerów do pracowni komputerowej
w ZS w Che mcach

10 000 z

Projekt budowlany Budowa Przedszkola Publicznego

38 130 z

Wykonanie o(wietlenia ulicznego w m. Zduny

45 000 z

Wykonanie o(wietlenia ulicznego w m. Józefów

40 000 z

Wykonanie o(wietlenia ulicznego w m. Che mce

15 000 z

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

61 000 z

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

40 000 z

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

256 962 z

Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego
w m. Sza e

100 000 z

Rozbudowa boiska sportowego w Opatówku przebudowa trybun dla uczestników imprez
Razem plan wydatków

Przebudowa drogi powiatowej Nr 4636 P
w m. Che mce w zakresie chodnika
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Przebudowa nawierzchni drogi gminnej
w m. Micha ów Trzeci

60 000 z
3 492 560 z

Na najbli+szej sesji planowane s zmiany w wydatkach
maj tkowych polegaj ce na korekcie kwot wydatków na
inwestycje (w zwi zku z rozstrzygni ciami przetargowymi) oraz uzupe nieniem wykazu o nowe zadania. Po
zmianach razem plan wydatków maj tkowych b dzie
wynosi) 4 726 560 z . Zwi kszenie wydatków maj tkowych sta o si mo+liwe dzi ki pozyskaniu dodatkowych
(rodków m.in. z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
oraz zwi kszeniu dochodów gminy (wp ywy z podatku
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od czynno(ci cywilno-prawnych). Z chwil pozyskania
dodatkowych (rodków finansowych oraz kolejnych
oszcz dno(ci wykaz powy+szy mo+e ulec zmianie.

Termomodernizacja kolejnych budynków szkolnych
w gminie Opatówek
W roku 2012, kosztem 1,7 mln z (z czego tylko 10%,
czyli 170 tys. z to wk ad w asny gminy) wykonano
termomodernizacj Gminnego O(rodka Zdrowia w Opatówku i dwóch placówek o(wiatowych - Szko y Podstawowej w Opatówku i Zespo u Szkó w T okini Wielkiej.
Jeszcze w tym samym roku, do Narodowego Funduszu
Ochrony Irodowiska i Gospodarki Wodnej w adze
samorz dowe Opatówka z o+y y nowy wniosek na
dofinansowanie termomodernizacji budynku szko y
w Che mcach i w Rajsku w ramach Programu "System
zielonych inwestycji - Zarz dzanie energi w budynkach
u+yteczno(ci publicznej". Wniosek zosta pozytywnie
oceniony w post powaniu dodatkowym, a tym samym
zakwalifikowany do realizacji i dofinansowania. Planowany zakres rzeczowy prac obejmowa) b dzie:
- ocieplenie (cian i stropodachów
- wymian okien i drzwi
- wymian zaworów termostatycznych
- modernizacj ciep ej wody u+ytkowej z zastosowaniem kolektorów s onecznych.
Planowany koszt przedsi wzi cia to kwota 1 109 681 z ,
z czego tylko 10% to (rodki w asne gminy. Pozosta a
cz () to dotacja oraz niskoprocentowa po+yczka
z NFOI i WFOI.
B dzie to kolejny etap w programie remontów i inwestycji
w placówkach o(wiatowych, który rozpocz to w 2007 r.
kompleksow ocen stanu technicznego budynków
i potrzeb w tym zakresie Zadania o(wiatowe nale+ do
jednych z najwa+niejszych, gmina Opatówek przez
ostatnie kilka lat wygospodarowa a na remonty i inwestycje oraz inne programy o(wiatowe znacz c kwot
si gaj c oko o 10 mln z .

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Sza e
Zako9czy y si
wst pne procedury administracyjne
i formalne zwi zane z przygotowaniem realizacji inwestycji kanalizacji w Sza e. Przygotowanie kompletu dokumentów, w tym projektu, by o niezb dne, aby gmina
mog a ubiega) si o dofinansowanie ze (rodków Unii
Europejskiej. Wniosek o dofinansowanie zosta z o+ony
w Poznaniu tu+ przed (wi tami.
Na to zadanie, z Programu PROW na lata 2007-2013
Dzia anie: Podstawowe Us ugi dla Gospodarki i Ludno(ci Wiejskiej, gmina Opatówek stara si o dofinansowanie w kwocie 2 483 306 z , przy ca kowitej warto(ci
zadania w wysoko(ci 4 966 612 z . Wykonawc projektu
jest Zak ad Projektowo-Us ugowy In+ynierii Irodowiska
PRIMEKO z Kalisza na kwot 49 200 z .
Celem tego zadania, jak podano w uzasadnieniu
wniosku, jest uporz dkowanie gospodarki (ciekami
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sanitarnymi w zakresie ich odprowadzania i oczyszczania, a realizacja projektu poprawi infrastruktur techniczn i warunki +ycia mieszka9ców wsi Sza e. G ówny,
pierwszy etap tej wieloletniej inwestycji obejmowa)
b dzie ulic Kalisk - powstanie tam kanalizacja sanitarna, kolektory, przepompownie. K czna d ugo() kanalizacji grawitacyjnej i t ocznej wynosi ok. 7 300 mb.
Kanalizacja wzd u+ ulicy Kaliskiej b dzie podstaw do
kolejnych etapów: budowy rozga zie9 do innych ulic
i przy czy do poszczególnych posesji.

Kanalizacja sanitarna w Zdunach
Zako9czy a si dwuletnia inwestycja budowy sieci
kanalizacji sanitarnej w Zdunach w gminie Opatówek.
Koszty zadania, podzielonego na 2 etapy, zamkn y si
w kwocie prawie 2,5 mln z , przy wybudowanej sieci
d ugo(ci 8 000 mb. D ugo oczekiwana inwestycja zosta a
zrealizowana ze (rodków w asnych gminy w kwocie
1 054 177,29 z oraz dotacji z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-1013 w kwocie
1 404 666,00 z .
Zach camy mieszka9ców, w a(cicieli nieruchomo(ci
po o+onych w Zdunach przy ulicach: Jana Paw a II,
Daleka, Lytnia, T czowa, Ogrodowa, Sadowa, Kolorowa,
Jasna, Drobna, Radosna, Budowlana i Pogodna do
przy czania si do kanalizacji sanitarnej. Wniosek
o przy czenie mo+na pobra) 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+y)
w Urz dzie Gminy w Opatówku (sekretariat, pierwsze
pi tro, pok. nr 13). Po otrzymaniu warunków technicznych na przy czenie mo+na przyst pi) do prac w terenie dot. w czenia nieruchomo(ci do sieci kanalizacyjnej.
Bli+sze informacje uzyska) mo+na pod nr telefonu
(62) 76-18-453, (62) 76-18-454 wew. 21 i 59 lub osobi(cie w pokoju nr 1 Urz du.
W III kwartale br. zostanie og oszony przetarg na
budow
odcinka kanalizacji przebiegaj cego przez
tereny PKP w Zdunach.
Prace remontowe w budynkach komunalnych
W maju br. cz onkowie Komisji Mieszkaniowej Rady
Gminy Opatówek podczas wizji lokalnej dokonali corocznego przegl du technicznego budynków komunalnych.
W wyniku tego przegl du powsta kosztorys z wykazem
niezb dnych prac. Podj ta zosta a decyzja o realizacji
w drodze przetargu najpilniejszych prac remontowych
uj tych we wnioskach, które wp yn y do Wydz. Gospodarki Komunalnej od najemców lokali. Termin wykonania
zaplanowanych prac to III i IV kw. br.
Inwestowanie w obiekty sportowe
Rok 2013 jest kolejnym rokiem w gminie Opatówek,
w którym w adze samorz dowe zainwestuj w obiekty
sportowe na swoim terenie. W roku 2012 na modernizacj zaplecza szatniowo-sanitarnego boiska przy
ul. Ogrodowej w Opatówku wydano kwot 40 000 z .
Tegoroczne zamierzenia przewiduj dalsz jego modernizacj poprzez przebudow trybun i wymian krzese ek
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dla uczestników imprez. Na ten cel w bud+ecie gminy
Opatówek radni zaplanowali kwot 60 tys. z otych,
a podpisana z Urz dem Marsza kowskim w Poznaniu
umowa przewiduje zwrot w formie dotacji w kwocie
39 023 z . Rozstrzygni cie dotycz ce wy onienia wykonawcy tej inwestycji nast pi w najbli+szych dniach, tak
aby prace rozpocz ) i zako9czy) w okresie wakacyjnym. Wykonawc projektu modernizacji trybun jest
Firma DROGMET M. Ple(nierowicza z Po(rednika,
a planowany termin wykonania do 30 sierpnia br.
Kolejnym zadaniem inwestycyjnym, dotycz cym zarówno
sportu jak i o(wiaty, jest w bie+ cym roku budowa
kompleksu rekreacyjnego przy Zespole Szkó w T okini
Wielkiej. Za kwot 35 tys. z otych planuje si budow
nowoczesnego, bezpiecznego placu zabaw z hu(tawkami, karuzel , parkowymi aweczkami, otoczonego
terenem zielonym i ogrodzonego. Przewidywana kwota
dofinansowania to 21 tys. z otych. Planowany termin
rozpocz cia i zako9czenia prac uzale+niony jest od daty
podpisania umowy z Urz dem Marsza kowskim.
Nowe oblicze Gminnego O8rodka Kultury
Trwaj prace zwi zane z remontem siedziby Gminnego
O(rodka Kultury w Opatówku.
Planowany zakres prac to m.in.:
- wymiana instalacji c.o. i elektrycznej z wymian
grzejników
- wymiana stropu podwieszanego z nowym o(wietleniem sufitowym
- przebudowa sceny i jej o(wietlenia, o(wietlenie
boczne sali
- wymiana klimatyzatorów, wymiana stolarki drzwiowej
- po o+enie paneli akustycznych
- wymiana schodów
Ca kowity koszt planowanej modernizacji GOK-u to
kwota 252 039 z , a dotacja z Urz du Marsza kowskiego
w Poznaniu wyniesie ponad 91 tys. z otych. W najbli+szym czasie zostanie wy oniony wykonawca, tak aby
prace wykona) w okresie wakacyjnym.

Gmina Opatówek w konkursie ''Pi knieje wielkopolska wie8''
W ramach III edycji konkursu ''Pi knieje wielkopolska
wie('' og oszonego przez Urz d Marsza kowski w Poznaniu, gmina Opatówek z o+y a 2 nowe wnioski, które
zosta y zakwalifikowane do dofinansowania.
Realizacja pierwszego wniosku pn. ''Modernizacja bazy
rekreacyjno-turystycznej w miejscowo(ci Sza e'' zak ada
wykonanie projektu zagospodarowania przestrzeni publicznej przez popraw
estetyki miejscowo(ci oraz
stworzenie miejsca, gdzie ca e rodziny b d mog y
bezpiecznie i aktywnie sp dza) wolny czas. W ramach
projektu powstanie m.in. plac zabaw dla dzieci
i m odzie+y. Koszt ca kowity projektu wyniesie 80 tys. z ,
a wnioskowane dofinansowanie to kwota 30 tys. z .
Drugi wniosek pn. ''Jesionow rajsk alej w g b naszej
historii'', przewiduje odtworzenie alei spacerowej wraz
z zamontowaniem o(wietlenia typu LED, prowadz cej
do cmentarza parafialnego w Rajsku. gdzie znajduj si
grobowce powsta9ców styczniowych. Ca o() zadania
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podsumuje zorganizowanie wieczornicy upami tniaj cej
150 rocznic wybuchu powstania styczniowego.
Planowany koszt ca kowity projektu to kwota 38 215 z ,
kwota dofinansowania, o które stara si gmina Opatówek to 23 500 z .
Remont bramy przy ul. Ko8cielnej w Opatówku
W dniu 20 marca br., w wyniku uderzenia przez kieruj cego samochodem Iveco, uszkodzeniu uleg a zabytkowa brama w Opatówku przy ul. Ko(cielnej 13. Dochodzenie policji ustali o sprawc zdarzenia, co pozwoli o
gminie Opatówek na uzyskanie odszkodowania od
Towarzystwa Ubezpiecze9 i Reasekuracji WARTA S.A.
31 maja br. zosta rozstrzygni ty przetarg ofertowy na
wykonanie remontu bramy, w wyniku którego wy oniono
wykonawc , którym zosta a firma: Z.P.H.U. OMEGA
Piotr Kwiatkowski. Termin zako9czenia remontu bramy
przewidywany jest na koniec III kw. br. Jednocze(nie,
gmina Opatówek podj a dzia anie w celu renowacji
skrzyde bramy. Ze wzgl du na znaczny stopie9 zniszczenia, monta+ odnowionych skrzyde nast pi prawdopodobnie w pod koniec IV kwarta u tego roku.
Aby unikn ) w przysz o(ci podobnych zdarze9, podj te
zosta y dzia ania maj ce na celu przebudow wjazdu na
teren O(rodka Zdrowia od ul. Ko(cielnej.

Odnowienie zabytkowego muru w Opatówku - ci"g
dalszy
W bie+ cym roku realizowany b dzie II etap renowacji
zabytkowego muru przy ul. Ko(cielnej w Opatówku.
Celem projektu, jest pe na konserwacja techniczna
i estetyczna muru ogrodzeniowego przy tzw. "Domku
gotyckim" na ulicy Ko(cielnej w Opatówku. Pierwszy
etap zosta zako9czony w 2012 roku, a w ramach II
etapu przewidziano:
- napraw lica muru ceglanego na 17 prz s ach
- spoinowanie i impregnacja muru od strony skweru
- skucie i wykonanie nowego tynku na 17 prz s ach
od strony ulicy
- malowanie tynków farbami silikatowymi
Kwota projektu to 60 158,94 z , a kwota dofinansowania
ze (rodków unijnych w ramach z o+onego wniosku do
Urz du Marsza kowskiego w Poznaniu wyniesie
39 127,00 z .

Projekt "Da; Szans M odym"
Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk
w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego
"Da) Szans M odym"
Dzia anie VII. Promocja integracji spo ecznej
7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
przez o(rodki pomocy spo ecznej
Ju+ po raz szósty Gminny O(rodek Pomocy Spo ecznej
w Opatówku rozpocz
edycj zaj ) dla m odzie+y
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w ramach projektu systemowego "Da) Szans M odym",
na który pozyska (rodki z Europejskiego Funduszu
Spo ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita
Ludzki w cznej kwocie 134 610,94 z . Projekt ma na
celu rozwój osobowy i edukacyjny m odzie+y z gminy
Opatówek, zagro+onej wykluczeniem spo ecznym poprzez prac z pracownikami socjalnymi, psychologiem,
pedagogiem, terapeut , doradc zawodowym, socjologiem, informatykiem, instruktorem gospodarstwa domowego, a od m-ca wrze(nia br. przeprowadzone zostanie
szkolenie z zakresu pierwszej pomocy. Dodatkowym
wsparciem dla beneficjentów i ich rodzin b dzie pomoc
asystenta rodzinnego. W projekcie udzia bierze 14
beneficjentów w wieku 15-30 lat (8 ch opców i 6 dziewcz t, w tym trzy osoby niepe nosprawne). Rekrutacji
uczestników dokona Kierownik GOPS w Opatówku przy
wspó pracy Koordynatora projektu uwzgl dniaj c zasad równych szans.
Uczestnicy bior aktywny udzia w zaj ciach indywidualnych i grupowych. W celu integracji, pog bienia zainteresowa9, poznania nowych, ciekawych miejsc zostanie zorganizowana trzydniowa wycieczka edukacyjno profilaktyczna.
Podczas zaj ) w ramach w/w projektu uczestnicy
korzystaj z organizowanego pocz stunku.
Uwie9czeniem projektu b dzie wspólne spotkanie
podsumowuj ce w formie kolacji wigilijnej, na którym
beneficjenci otrzymaj za(wiadczenie o uczestnictwie
w zaj ciach.
Mamy nadziej , +e dzia ania podj te w projekcie
przynios po+ dany efekt na zmian postaw, aktywno(ci
i zwi kszenia motywacji do samodzielnych dzia a9 przy
wkraczaniu w doros e +ycie.
Termin realizacji projektu 01.01.2013 r. - 31.12.2013 r.
***************************************

ODBIÓR ODPADÓW PRZETARG ROZSTRZYGNI:TY
W zwi zku ze zmian przepisów, wszystkie
samorz dy zosta y zobligowane do przej cia obowi zku
odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych
z nieruchomo(ci zamieszka ych. Równie+ gmina Opatówek przejmuje te obowi zki od dnia 1 lipca br. (ustawa
z dnia 13 wrze(nia 1996 roku o utrzymaniu porz dku
i czysto(ci w gminach Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.).
Na podstawie zapisów Uchwa y Rady Gminy
Opatówek Nr 256/12 z dnia 28.12 2012 r., na terenie
naszej gminy obowi zuje metoda naliczania op at za
odpady zale+na od liczby osób zamieszkuj cych nieruchomo(). Op ata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszka9ców zamieszkuj cych dan nieruchomo() i stawki op aty przyj tej
uchwa Rady Gminy Opatówek.
Rada Gminy Opatówek uchwali a nast puj"ce stawki:
- 11,00 z miesi cznie od mieszka9ca przy zbieraniu
i odbieraniu odpadów w podziale na frakcj such
i frakcj mokr .
- 7,00 z miesi cznie od mieszka9ca je+eli odpady
komunalne s zbierane i odbierane w sposób selektywny
- 5,50 z miesi cznie od mieszka9ca je+eli odpady
komunalne s zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz dodatkowo z o+y deklaracj o komposto-
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waniu odpadów zielonych i ulegaj cych biodegradacji.
Segregacja odpadów w gospodarstwie domowym w naszym systemie, to wydzielenie do oddzielnych pojemników/worków, podstawowych grup odpadów:
- papier
- tworzywa sztuczne i metal
- szk o
W dniu 29 kwietnia br. gmina Opatówek og osi a przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie
sta ych odpadów komunalnych z terenu gminy Opatówek. Do przetargu stan y dwie firmy: POM EKO
Sp. z o.o. z Kalisza i PUK SA z Kalisza. Komisja
przetargowa, bior c oferowan cen za us ugi jako
kryterium decyduj ce, wybra a ofert Przedsi biorstwa
Oczyszczania Miasta EKO Spó ka z o.o. z Kalisza.
Firma ta (wiadczy) b dzie us ug odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy od
1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2015 r.
Wst pna kalkulacja uchwalonych stawek miesi cznych zaoferowanej ceny przez przedsi biorstwo
w przetargu wskazuje, +e prawdopodobnie kwoty wp ywów z op at wnoszonych przez mieszka9ców oraz faktur
za us ug , które b d wystawiane przez firm w sposób
zrycza towany co miesi c - zbilansuj si . W przypadku
zaleg o(ci we wp atach spowodowanych nieuiszczaniem
nale+no(ci za odbiór odpadów, gmina b dzie musia a
cz () kosztów zbilansowa) z w asnego bud+etu.
***************************************

OPIEKA PRZEDSZKOLNA
W GMINIE OPATÓWEK
Zadania o(wiatowe nale+ do najwa+niejszych
w gminie Opatówek, st d przez kilka ostatnich lat
w bud+ecie gminy przeznacza si znaczne (rodki
finansowe na dzia alno() szkó i przedszkoli. Poni+ej
przedstawiamy informacj n.t. edukacji przedszkolnej.
W gminie Opatówek dzia a jedno Publiczne
Przedszkole w Opatówku, które zapewnia 125 miejsc
dla dzieci w wieku 3-5 lat. W Szkole Podstawowej
w Opatówku i jej fili w Sierzchowie funkcjonuje w sumie 5
oddzia ów przedszkolnych dla 5 i 6-latków. W zespo ach
szkó w Rajsku, Che mcach i T okini Wielkiej dzia aj po
dwa oddzia y przedszkolne, w tym jeden dla 3 i 4-latków
i drugi dla 5 i 6-latków, ka+dy na 25 miejsc. Odzia y
przedszkolne dla 3-5-latków dzia aj ce w zespo ach
szkó s kontynuacj projektu unijnego, dzi ki któremu
urz dzono i prowadzono przez dwa lata opiek nad
dzie)mi z naszej gminy. Koszt ca ego projektu wyniós
736 tys. z (z czego tylko 15 tys. z to wk ad w asny
gminy).
Gmina Opatówek refunduje tak+e pobyt dzieci
zamieszka ych na naszym terenie, a ucz szczaj cych
do kaliskich przedszkoli niesamorz dowych. W tym roku
kalendarzowym zadeklarowanych jest do tych przedszkoli 61 dzieci, co daje kwot dotacji ok. 328 tys. z .
Opieka przedszkolna dla dzieci ucz szczaj cych przez
5 godzin dziennie jest bezp atna, natomiast ka+da
nast pna godzina jest p atna i wynosi, zgodnie z UchwaRady Gminy Opatówek, 1,60 z i jest waloryzowana
do minimalnego wynagrodzenia za prac , ustalonego na
podstawie odr bnych przepisów. Wy+ywienie we
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wszystkich placówkach jest odp atne i jest ustalane
odr bnie przez poszczególne przedszkola.
Czas pracy przedszkoli:
Publiczne Przedszkole w Opatówku - 6:00 - 16:30,
przerwa wakacyjna: lipiec
Odzia y przedszkolne w Rajsku - 7:00 - 15:00 przerwa
wakacyjna: sierpie9
Odzia y przedszkolne w Che mcach - 8:00 - 16:00 przerwa wakacyjna: sierpie9
Odzia y przedszkolne w T okini Wielkiej - 8:00 - 16:00
przerwa wakacyjna: sierpie9
Jest równie+ mo+liwo() zapewnienia opieki dla 5 i 6latków w okresach ferii zimowych i letnich oraz w czasie
wolnym od zaj ) lekcyjnych w oddzia ach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Opatówku.
Baza przedszkolna od 2006 r.
Publiczne Przedszkole w Opatówku znajduje si
od samego pocz tku swojej dzia alno(ci w zabytkowym
budynku przy ul Ko(cielnej. Lokal ten nie spe nia
obecnych standardów pod k tem bezpiecze9stwa,
u+ytkowania ale przede wszystkim sanitarnym. Mimo
wszystko co roku w adze gminy przeznaczaj odpowiednie (rodki finansowe na to aby lokal wygl da
estetycznie, mia odpowiednie i sprawne urz dzenia do
przygotowywania posi ków, zabezpieczenie p.po+.,
meble i zabawki dla dzieci. Szczególn dba o(ci obejmujemy zaplecze sanitarne, które podlega bie+ cym
kontrolom s u+b sanitarnych.
Wychodz c naprzeciw lokalnym potrzebom oraz
maj c na uwadze wysok rang wychowania przedszkolnego w adze gminy podj y decyzj o budowie
nowego przedszkola. Obiekt mia by stan ) na terenie
obecnego gospodarstwa pomocniczego, obok gimnazjum, czym w sposób naturalny wpisa by si w kompleks
edukacyjny Opatówka. Obecnie przygotowywany jest
projekt wraz z dokumentacj
kosztorysow , która
pozwoli przygotowa) i rozpocz ) procedur przetargow . Oczywi(cie, je(li b dzie taka mo+liwo(), gmina
b dzie aplikowa) o (rodki na budow obiektu.
Planowany termin zako9czenia wykonania pe nej
dokumentacji projektowej oraz uzyskania pozwolenia na
budow to IV kwarta br.
Urz d Gminy w Opatówku informuje rodziców
dzieci ucz szczaj cych do Publicznego Przedszkola
w Opatówku oraz oddzia ów przedszkolnych dzia aj cych w szko ach podstawowych w Opatówku, Che mcach, Rajsku i T okini Wielkiej o mo+liwo(ci pobytu
dziecka w okresach ferii zimowych oraz letnich. Ka+de
dziecko, które jest zapisane do przedszkola lub oddzia u
przedszkolnego b dzie mog o uczestniczy) w zaj ciach
opieku9czo-wychowawczych w okresach, które do tej
pory by y zwyczajowo uznawane za wolne od zaj ).
Praca tych placówek b dzie tak zorganizowana, aby
ka+dy rodzic/opiekun móg w dowolnym czasie pos a)
dziecko do przedszkola. Dziecko b dzie mia o zapewnione takie same warunki pobytu jak w czasie
pozaferyjnym. Oczywi(cie rodzic b dzie zobowi zany do
z o+enia wcze(niejszej deklaracji zwi zanej z pobytem
dziecka, tak aby dyrektor placówki móg odpowiednio
zorganizowa) zaj cia. Poniewa+ Publiczne Przedszkole
w Opatówku miesi c lipiec wykorzystuje na remonty,
konserwacje oraz na udzielanie urlopów pracownikom,
to w tym czasie funkcje te przejm oddzia y przed-
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szkolne w w/w szko ach, w zale+no(ci od miejsca
zamieszkania dziecka.
Samorz d gminy Opatówek corocznie w bud+ecie przeznacza na wychowanie przedszkolne znacz c
kwot , w tym roku jest to 1 mln 795 tys. z , z tego udzia
kwotowy w poszczególnych placówkach wygl da nast puj co:
Publiczne Przedszkole w Opatówku - 854 tys. z
Odzia y przedszkolne w Szkole Podstawowej w Opatówku - 372 tys. z
Oddzia y przedszkolne w Zespole Szkó w Che mcach 198 tys. z
Odzia y przedszkolne w Zespole Szkól w Rajsku 194 tys. z
Oddzia y przedszkolne w Zespole Szkó w T okini Wielkiej - 177 tys. z
Oprócz w asnych (rodków finansowych w wysoko(ci 15 tys. z oraz unijnego dofinansowania w wysoko(ci 736 tys. z pozyskanego na realizacj programu
powstania nowych oddzia ów przedszkolnych w szkoach w latach 2010 - 2012, samorz d gminy Opatówek
corocznie przeznacza dodatkowo (rodki na bie+ ce
remonty siedziby przedszkola przy ul. Ko(cielnej
w Opatówku:
2006 r. - 31 991,32 z
2007 r. - 10 994,82 z
2008 r. - 14 310,42 z
2009 r. - 20 319,33 z
2010 r. - 11 441,70 z
2011 r. - 5 842 z
2012 r. - 2 658,74 z
2013 r. - zaplanowano kwot 6 500 z
Jednocze(nie przeznaczano sukcesywnie (rodki
na uzupe nienie i zakup nowych pomocy dydaktycznych.
Do najwa+niejszych prac wykonanych w przedszkolu
przy ul. Ko(cielnej w Opatówku nale+ :
- wymiana instalacji elektrycznej i o(wietlenia
- malowanie wszystkich sal
- remont szatni dla dzieci
- remont wej(cia do klatki schodowej prowadz cej do
przedszkola
- budowa placu zabaw oraz wyposa+enie w nowe
zabawki
- drobne remonty, np. wymiana niektórych okien
- remont kuchni i uzupe nienie wyposa+enia
Do najwa+niejszych prac w oddzia ach przedszkolnych
przy zespo ach szkó w Che mcach, Rajsku, T okini Wielkiej oraz szkole podstawowej w Opatówku nale+ :
- w ramach pozyskanych (rodków unijnych stworzenie
nowych oddzia ów przedszkolnych oraz ich wyposa+enie we wszystkie niezb dne meble, pomoce dydaktyczne itp.
- wykonanie bie+ cych remontów oraz uzupe nienie
pomocy dydaktycznych istniej ce oddzia y przy
szko ach w Opatówku, Che mcach, Rajsku i T okini
Wielkiej (meble, okna, drzwi, malowanie sal, zakup
wyk adzin).
Dobra edukacja przedszkolna to dobry start w zdobywanie wiedzy na kolejnych etapach edukacyjnych.
Dlatego te+ samorz d gminy ma nadziej , +e tak
znacz ce wsparcie rodziców w procesie edukacyjnym
przyniesie realne efekty i post py w dalszej nauce na
poziomie szko y podstawowej i gimnazjum, czego w tej
chwili ju+ widocznym efektem s dobre wyniki osi gane
m.in. w sprawdzianach szóstoklasistów.

str. 7/32

Projekty systemowe "Ucz si i bawi " oraz "Ucz
si i bawi 2012"
W ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego:
IX Rozwój wykszta cenia i kompetencji w regionach
gmina realizuje do czerwca br. projekt pn. "Ucz si
i bawi 2012". Program skierowany jest do uczniów
z klas I - III szkó podstawowych. W gminie Opatówek
znajduj si 4 szko y podstawowe, w których kszta ci si
353 dzieci w klasach I-III (SP w Che mcach - 55 dzieci,
SP w Rajsku 41 dzieci, SP w T okini Wielkiej - 37 dzieci,
SP w Opatówku z fili w Cieni Drugiej i Sierzchowie 220 dzieci).
Celem g ównym projektu jest wsparcie indywidualnego
rozwoju uczniów klas I-III, dostosowanie do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich
mo+liwo(ci psychofizycznych, zapewnienie ka+demu
dziecku obj temu wsparciem oferty edukacyjno - wychowawczo - profilaktycznej zgodnej z jego indywidualnymi
potrzebami i mo+liwo(ciami edukacyjnymi i rozwojowymi,
stworzenie warunków umo+liwiaj cych i wspomagaj cych indywidualn prac z uczniem, zminimalizowanie
specyficznych trudno(ci w uczeniu si u 50% uczniów
klas I-III szkó podstawowych.
Efektem osi gni tym poprzez realizacj projektu jest
doposa+enie szkó w pomoce dydaktyczne, organizacja
zaj ) dodatkowych wspieraj cych indywidualizacj
procesu dydaktycznego na podstawie opracowanych
programów. Pomoc ta obejmuje zaj cia dla dzieci
z trudno(ciami w czytaniu i pisaniu, z trudno(ciami
w zdobywaniu umiej tno(ci matematycznych, zaj cia
logopedyczne, gimnastyk korekcyjn , zaj cia rozwijaj ce zainteresowania przyrodnicze, matematyczne,
przyrodniczo-matematyczne.
W roku 2010 rozpocz to realizacj projektu pn. "Ucz
si i bawi " w ramach którego przewidziano podobne
zadania dla wszystkich szkó z naszej gminy.
Bud?et powy?szych projektów wynosi :
1. Projekt "Ucz
si
i bawi " realizowany od
20.09.2010 do 31.08.2011, otrzymane (rodki unijne:
na pomoce dydaktyczne - 139 463 z , zaj cia dodatkowe - 87 900 z , ogó em pozyskanych 8rodków 227 363 z
2. Projekt "Ucz si i bawi 2012" realizowany od
03.09.2012 do 30.08.2013, otrzymane (rodki unijne:
na pomoce dydaktyczne - 127 239 z , zaj cia dodatkowe - 56 000 z , ogó em pozyskanych 8rodków 183 239 z
***************************************

NABÓR NA STANOWISKA
DYREKTORÓW W O;WIACIE
W zwi zku z zako9czeniem pi cioletniej kadencji
dyrektorów Szko y Podstawowej im. Janusza Kusoci9skiego w Opatówku, Zespo u Szkó w T okini Wielkiej
oraz Publicznego Przedszkola w Opatówku, zgodnie
z obowi zuj cymi przepisami i og oszeniem z dnia
16.04.2013 r. opublikowanym na stronie internetowej
BIP Gminy Opatówek (www.bip.opatowek.pl) oraz na
tablicy og osze9 w Urz dzie Gminy w Opatówku i na
tablicach og osze9 w szko ach i przedszkolach, dla
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których organem prowadz cym jest Gmina Opatówek,
Wójt Gminy poinformowa o rozpocz ciu procedury
naboru na ww. stanowiska.
W dniu 9 maja 2013 roku, Zarz dzeniem Wójta
Gminy Opatówek, powo ane zosta y komisje konkursowe do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowiska dyrektorów. Zgodnie z ustaw o systemie o(wiaty
(Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póSniejszymi
zmianami) komisje zosta y powo ane w 8 osobowym
sk adzie: trzech przedstawicieli organu prowadz cego
szko (tj. Wójta Gminy Opatówek), dwóch przedstawicieli organu sprawuj cego nadzór pedagogiczny (tj.
Kuratorium O(wiaty w Poznaniu), jeden przedstawiciel
rady pedagogicznej szko y, jeden przedstawiciel
rodziców, jeden przedstawiciel zwi zku zawodowego.
Zgodnie z og oszeniem oferty nale+a o z o+y) do
dnia 13 maja 2013 r. do godz. 15:30 w sekretariacie
Urz du Gminy w Opatówku. Do konkursu mog y
przyst pi) osoby, które spe niaj wymagania (posiadaj
kwalifikacje) okre(lone w ustawie o systemie o(wiaty
oraz w rozporz dzeniu Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 27 paSdziernika 2009 r. w sprawie wymaga9,
jakim powinna odpowiada) osoba zajmuj ca stanowisko
dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkó i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184 poz. 1436 z dnia
03.11.2009 r. ze zmianami). W wymaganym terminie
oferty z o+y o czterech kandydatów: Pani Teresa
Kobierska, Pani Zdzis awa Pawliczak, Pani Anna
Mosi9ska i Pan Mateusz Przyjazny.

W dniu 23 maja 2013 r. w Urz dzie Gminy
w Opatówku komisje konkursowe, pod przewodnictwem
Sekretarza Gminy Opatówek, przeprowadzi y post powania konkursowe. Procedura posiedzenia komisji,
zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu
na stanowisko dyrektora publicznej szko y lub publicznej
placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U.
z 2010r. Nr 60, poz. 373 ze zm.), zawiera m.in.: czynno(ci sprawdzaj ce (termin z o+enia oferty, kompletno()
dokumentów, spe nienie wymaga9/kwalifikacji) oraz
ocen merytoryczn kandydata (po przedstawieniu koncepcji funkcjonowania i rozwoju szko y oraz odpowiedzi
na pytania zadawane przez cz onków komisji). Komisje
konkursowe stwierdzi y:
1. Posiadanie odpowiednich kwalifikacji przez wszystkich czterech kandydatów.
2. W przypadku Pani Anny Mosi9skiej - kandydata na
stanowisko dyrektora przedszkola, stwierdzono
niekompletno() z o+onych dokumentów i zgodnie
z obowi zuj cymi przepisami podj to jednog o(n
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uchwa
o niedopuszczeniu do dalszej cz (ci
post powania konkursowego.
3. W przypadku Pana Mateusza Przyjaznego, Pani
Teresy Kobierskiej i Pani Zdzis awy Pawliczak
przedstawiona koncepcja funkcjonowania i rozwoju
szko y (przedszkola) oraz prezentacja kandydata
uzyska y w g osowaniu tajnym jednog o(n
akceptacj obecnych cz onków komisji. Komisje
konkursowe wy oni y kandydatów na stanowiska
dyrektorów powy+szych szkó i przedszkola w osobach: Pana Mateusza Przyjaznego, Pani Teresy
Kobierskiej i Pani Zdzis awy Pawliczak.
W dniu 14 czerwca br. w Urz dzie Gminy w Opatówku
odby o si uroczyste wr czenie powo a9 dyrektorów na
kolejne 5 lat szkolnych. W obecno(ci Sekretarza Gminy
Krzysztofa Dziedzica, Dyrektora ZEAS Arkadiusza
Ka9ducha, Wójt Gminy Opatówek Sebastian Ward cki
wr czy powierzenia: Pani Teresie Kobierskiej na
stanowisko Dyrektora Zespo u Szkó w T okini Wielkiej,
Pani Zdzis awie Pawliczak na stanowisko Dyrektora
Publicznego Przedszkola w Opatówku oraz Panu
Mateuszowi Przyjaznemu na stanowisko Dyrektora
Szko y Podstawowej im. Janusza Kusoci9skiego w Opatówku.
W ramach spotkania uroczy(cie zosta y tak+e
z o+one podzi kowania na r ce dotychczasowego wieloletniego dyrektora przedszkola Pani Miros awy Ga ach,
która z zwi zku z zamiarem przej(cia na emerytur nie
z o+y a oferty na ww. stanowisko. Pani Miros awa
Ga ach pe ni a funkcj dyrektora w latach 1991-2013,
zyska a miano cz owieka +yczliwego oraz niezwykle
oddanego edukacji i wychowaniu swoich podopiecznych. Za ten trud sk adamy wyrazy uznania oraz s owa
serdecznego podzi kowania. Do momentu przej(cia na
zas u+on emerytur pani dyrektor nadal b dzie s u+y)
m odym pokoleniom jako opiekun i nauczyciel.
Wszystkim dyrektorom gratulujemy wyboru
i +yczymy spe nienia planów i zamierze9 oraz wielu
sukcesów w dalszej pracy zawodowej w naszych
szko ach i przedszkolu.
Krzysztof Dziedzic
Sekretarz Gminy Opatówek

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

PROGRAM COMENIUS
Uroczyste powitanie partnerów mi dzynarodowego
projektu Comenius
12 marca br. w Gimnazjum im. Agatona i Stefana
Gillerów w Opatówku odby o si uroczyste powitanie
mi dzynarodowych partnerów uczestnicz cych w projekcie "T cza nad Europ ", realizowanego w ramach
programu Comenius. Spotkanie rozpocz to polskim
ta9cem narodowym - polonezem, który przepi knie
wykonali uczniowie, przygotowani przez Zofi Marciniak.
Nast pnie na p yt boiska, przy dSwi kach "Ody
do rado(ci" - hymnu Unii, zosta y wniesione flagi o(miu
pa9stw: Turcji, Rumunii, Estonii, Litwy, W och, Hiszpanii,
Niemiec i Polski oraz Unii Europejskiej. Go(ci powita a
po angielsku dyrektor gimnazjum Jolanta Pokojowa, po
niej g os zabra a koordynatorka projektu Monika
Ratajczyk - nauczycielka j zyka angielskiego.
W imieniu w adz samorz dowych gminy Opatówek przyby ych go(ci powita Wójt Gminy Sebastian
Ward cki, który jednocze(nie podzi kowa wszystkim,
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którzy wnie(li swój wk ad w realizacj tego europejskiego projektu.
W uroczysto(ci wzi li udzia zaproszeni go(cie,
m.in.: pose na Sejm RP Leszek Aleksandrzak, dyrektor
Kaliskiej Delegatury Kuratorium O(wiaty w Poznaniu
Aleksander Ziobro, Sekretarz Gminy Opatówek i cz onek
Zarz du Powiatu Kaliskiego Krzysztof Dziedzic, Wiceprzewodnicz cy Rady Gminy Wojciech Pokojowy, Przewodnicz ca Komisji O(wiaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
Marlena Kiermas-Gruszka, dyrektor ZEAS Arkadiusz
Ka9duch, Prezes ZOG ZOSP RP Bogdan Marsza ,
dyrektor Muzeum Historii Przemys u Jerzy Marciniak,
dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatówku
Jadwiga Milu(ka-Stasiak, dyrektor Banku Spó dzielczego w Opatówku Maria Pracowita, prezes GS "Samopomoc Ch opska" w Opatówku Eleonora Gieszczy9ska,
dyrektor GOK i prezes Stowarzyszenia Ludzi Dobrej
Woli Ziemi Kaliskiej Mieczys awa Jasku a, dyrektorzy
placówek o(wiatowych z terenu gminy Opatówek
i z Gimnazjum w Brzezinach, przewodnicz ca rady
rodziców gimnazjum w Opatówku Agnieszka KupajLedniowska oraz absolwenci naszego gimnazjum.

Po cz (ci oficjalnej m odzie+ zaprezentowa a
swoje umiej tno(ci wokalne i taneczne. Pi knie (piewa
chór szkolny oraz soli(ci: Karolina Larnecka, Justyna
K pa, Martyna Ko odziejczyk, Gabrysia Sieradzka
i Dominik Niklas pod kierunkiem pani Anny Nowackiej.
Wszyscy wspaniale si bawili podczas wspólnego
(piewania znanej piosenki "Sz a dzieweczka do
laseczka". Bardzo si podoba a Karolina KaSmierczak
jako dzieweczka i Adam Werner w roli my(liwego.
Go(cinnie wyst pi y dwa zespo y ta9ca nowoczesnego
"CDN..." dzia aj ce przy Gminnym O(rodku Kultury
w Opatówku. To niepowtarzalne spotkanie zako9czy
utwór "We are the world". Zagraniczni go(cie otrzymali
w upominku sowy - jako maskotki szko y.
Wizyta go8ci wielostronnego partnerskiego projektu
szkó Comenius w Urz dzie Gminy - panel dyskusyjny opiekunów, nauczycieli i w adz samorz"dowych
14 marca, nauczyciele i opiekunowie z partnerskich szkó Turcji, W och, Hiszpanii, Litwy, Estonii,
Niemiec i Rumunii oraz dyrektor Gimnazjum im. Agatona
i Stefana Gillerów w Opatówku Jolanta Pokojowa wraz
z koordynatorkami projektu i zarazem t umaczkami
wizyty - Monik Ratajczak i Edyt Kowalsk spotkali si
w Urz dzie Gminy z w adzami samorz dowymi gminy
Opatówek. Ze strony samorz du obecni na spotkaniu
byli: Wójt Gminy Sebastian Ward cki, Przewodnicz cy
Rady Gminy Pawe B kowski, Sekretarz Gminy
Krzysztof Dziedzic, Wiceprzewodnicz cy Rady Gminy
Wojciech Pokojowy, Przewodnicz ca Komisji O(wiaty,
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Kultury, Sportu i Zdrowia Marlena Kiermas-Gruszka oraz
dyrektor ZEAS Arkadiusz Ka9duch.

Spotkanie prowadzi Sekretarz Gminy Krzysztof
Dziedzic, który powita serdecznie przyby ych i dokona
prezentacji w adz samorz dowych gminy Opatówek,
jednocze(nie wyja(niaj c struktur lokalnego samorz du
terytorialnego. Podczas prezentacji informacji ogólnych
o gminie i samorz dzie, go(cie otrzymali materia y
promocyjne i pami tkowe. G os zabrali Wójt Gminy
Sebastian Ward cki i Przewodnicz cy Rady Pawe
B kowski, którzy odpowiadali tak+e na pytania zadawane
przez zagranicznych go(ci. Pytania dotyczy y przede
wszystkim ogólnych informacji o gminie, jej zadaniach,
w tym o system o(wiaty i jej finansowanie, a tak+e udzia
(rodków pochodz cych z Unii Europejskiej. Go(cie
pytali równie+ o bud+et gminy, o zadania Rady Gminy
i jej kadencyjno(). Po oficjalnej cz (ci spotkania,
dyskusj kontynuowano przy podanej kawie, herbacie
i s odkim pocz stunku, jakim by tort bogato zdobiony
herbem gminy Opatówek i flagami pa9stw naszych
go(ci.
Multikulturowe spotkanie w Opatówku
Jednym z za o+e9 projektu by y wyjazdy zagraniczne. Po wizycie w szkole w Rumunii, Turcji, Hiszpanii,
Litwie, Estonii, Niemczech, nadszed czas na spotkanie
w Polsce.
Od 11 do 15 marca gimnazjum pe ni o funkcj
gospodarza. Pierwszego dnia wizyty go(cie zwiedzali
Warszaw - Stare Miasto oraz odwiedzili budynek
sejmu. We wtorek zostali oficjalnie powitani w szkole
m.in. w obecno(ci przedstawicieli Urz du Gminy,
Kuratorium O(wiaty, dyrektorów zaprzyjaSnionych ze
szko
placówek oraz rodziców uczniów. Program
artystyczny wywar na przyby ych ogromne wra+enie.
Po przywitaniu nadszed czas na zapoznanie si
z polskim szkolnictwem, kultur , histori i tradycjami.
W zwi zku z tym nauczyciele z krajów partnerskich
wzi li udzia w lekcjach przeprowadzonych w gimnazjum, spotkaniu z dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. Agatona i Stefana Gillerów Jadwig Milu(k Stasiak, odwiedzili Muzeum Historii Przemys u
w Opatówku. Kolejnymi punktami programu by y tak+e:
wyjazd do Uniejowa i uczestnictwo w "+ywej" lekcji
historii dotycz cej wypieku chleba, wizyta w Urz dzie
Gminy, wycieczka do Kalisza oraz wspólne zaj cia
w szkole.
Spotkanie partnerów projektu w Opatówku by o
wyzwaniem nie tylko dla nauczycieli szko y i uczniów,
ale tak+e dla rodziców. Dzi ki ich pomocy w przygotowaniach pocz stunku dla go(ci, a tak+e przez to, +e
wielu zgodzi o si przyj ) do swoich rodzin uczniów
z zagranicy mo+liwa by a realizacja spotkania. Wizyta
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partnerów projektu "T cza nad Europ ..." w Opatówku
jest przyk adem na to, +e odwaga, ch ci i wspólne
dzia anie okre(lonego grona osób mog przyczyni) si
do sukcesu.
Nad ca o(ci tego mi dzynarodowego projektu
czuwa a dyrektor gimnazjum Jolanta Pokojowa.
Koordynatorem jest p. Monika Ratajczyk, a t umaczeniem podczas wizyty zaj y si nauczycielki j zyka
angielskiego: p. Edyta Kowalska i p. Anna Marsza Olejnik. Wielkim wsparciem dla realizacji projektu oraz
wizyty zagranicznych go(ci w Opatówku by a pomoc
rady rodziców i rodziców uczniów gimnazjum.
Wizyta by a mo+liwa dzi ki hojno(ci sponsorów,
którymi byli: Gmina Opatówek, Bank Spó dzielczy Ziemi
Kaliskiej, Kwiaciarnia Zielona, Gminna Spó dzielnia
"Samopomoc Ch opska", pose na Sejm RP Leszek
Aleksandrzak, Gminny O(rodek Kultury w Opatówku,
Ko o Gospody9 Wiejskich, Muzeum Historii Przemys u,
Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów
w Opatówku, ks. Pra at W adys aw Czamara, pp. Maria
i Ryszard Prusowie, pp. Halina i Stanis aw Janiakowie,
Centrum Ogrodnicze "Lidia", Zak ad cukierniczy Jadwiga
Mencel, pp. Laneta i Janusz Humeltowie, PPU "Bomar"
Bogdan Marsza , Us ugi krawieckie Urszula Kujawa,
p. Iwona Szmajdzi9ska, Drukarnia "Offset Kolor" p. Sroczy9ski, Jutrzenka Colian, PPHU Sklep spo+ywczy
- p. Rutkowski, Pomarol - p. Balcerzyk, p. El+bieta Pa(,
Sklep "Artemida", Sklep "Mini" - p. Jaros aw Gadera,
Firma "WAM", zespó taneczny C.D.N., Starostwo
Powiatowe, Wydzia O(wiaty Urz du Miasta Kalisza.
Podsumowanie projektu Comenius
Po niespe na dwuletniej pracy nad projektem
Comenius "T cza nad Europ - kultura, edukacja,
tradycja, sztuka, historia", przedstawiciele gimnazjum
w Opatówku wzi li udzia w ostatnim spotkaniu z przedstawicielami siedmiu krajów partnerskich projektu.
Podsumowanie kilkunastomiesi cznej wspó pracy odby o si w miasteczku Teulada, na Sardynii.
Podobnie jak wcze(niejsze wizyty równie+ i ta by a
precyzyjnie zaplanowana, a czas sp dzony wspólnie
wype niony by szeregiem zada9.
Poniewa+ projekt jest (ci(le zwi zany z tradycj ,
kultur , sztuk i histori , nauczyciele i uczniowie uczestniczyli m.in. w pokazie tradycyjnego ta9ca, koncercie
piosenek w wykonaniu dzieci z Sardynii, prezentacji
multimedialnej zatytu owanej "Ludzie, z których jeste(my
dumni", czy +ywej lekcji historii zwi zanej z wypiekiem
chleba i produkcj sera. W programie ostatniego
projektowego spotkania nie zabrak o równie+ czasu
i miejsca na zapoznanie z bogat architektur stolicy
Sardynii - Cagliari, zwiedzenie jaskini Zuddas w Santandi, ruin antycznego miasta Nora a tak+e najbli+szej
okolicy szko y.
Ka+da wizyta w krajach partnerskich uczy nie
tylko historii, czy tradycji poszczególnych narodów. Uczy
przede wszystkim tolerancji, empatii, daje namiastk
autentycznego +ycia, jakie toczy si w innych krajach.
Niezwykle cennym aspektem wyjazdów jest pobyt
uczniów w rodzinach swoich rówie(ników. Obserwuj c
zachowania mieszka9ców Sardynii mo+na by o stwierdzi), +e wszystko toczy si tam spokojnie, bez po(piechu, zgodnie z tradycj i bardzo rodzinnie. Dzi ki temu
jest czas na poznawanie ludzi, spacery, rozmowy
i zawieranie przyjaSni. Pami taj c o wszystkich korzy(-
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ciach, jakie niesie z sob udzia w projekcie programu
Comenius, nauczyciele i uczniowie Gimnazjum w Opatówku gotowi s na podj cie kolejnego wyzwania
w nowym roku szkolnym.
Projekt Comenius "T cza nad Europ " wspó finansowany jest z funduszy Unii Europejskiej w wysoko(ci ok.
20 tys. euro oraz ze (rodków pochodz cych od sponsorów.
***************************************

PIKNIK RODZINNY
Piknik Rodzinny z Dawn" Kultur" i Tradycj" oraz
Ekologi"
1 czerwca br. od godz. 14:00, na terenie
Zespo u Szkó im. St. Miko ajczyka w Opatówku przy
ul. Parkowej odby si Piknik Rodzinny z Dawn Kultur
i Tradycj oraz Ekologi . Organizatorzy zapewnili na ten
dzie9 wspania zabaw i mnóstwo atrakcji, dlatego nic
dziwnego, +e pomimo pochmurnej pogody, na miejsce
przyby y ca e rodziny z dzie)mi, w sumie ok. 1000 osób.

Obecni na pikniku byli tak+e go(cie z rodzinami:
Wicestarosta Kaliski Andrzej Dolny, Przewodnicz cy
Rady Gminy Pawe B kowski, radni gminy Opatówek Jaros aw Gadera, Dariusz Ja(kiewicz, Jaros aw K ysz,
Mariusz Ma oburski i Marek Wolf.
Dzieci wzi y aktywny udzia w spektaklu "Przygody kapitana Huuka" ze szkoleniem na pirata,
a ponadto czeka y na nich nieodp atnie zabawy na
(wie+ym powietrzu: zje+d+alnie, eurobungee, rowerki,
kule wodne, malowanie twarzy oraz konkursy przyrodniczo-ekologiczne. Z atrakcji skorzysta) mog y wszystkie
ch tne dzieci. Mimo pogarszaj cej pod wieczór si
pogody, zje+d+alnie, kule wodne i inne atrakcje czynne
by y do ostatniego ch tnego malucha. Wszyscy uczestnicy gier i konkursów otrzymali atrakcyjne nagrody.
Wokó placu ustawiono namioty, w których panie z Kó
Gospody9 Wiejskich cz stowa y wszystkich swojskim
jad em. Sto y ugina y si pod pó miskami z chlebem ze
smalcem i kiszonymi ogórkami, bigosem, kotlecikami
i w dlinami. Nie zabrak o te+ pysznych ciast domowego
wypieku.
Na scenie zaprezentowa y si grupy taneczne
CDN, finali(ci Festiwalu Piosenki Dzieci cej i M odzie+owej oraz Ludowy Zespó Ipiewaczy "Opatowianie".
Podczas sobotniego pikniku propagowane by y wszelkie
informacje na temat zasad segregowania odpadów.
Dzieciom t wiedz w zabawnej formie przekazywa a
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pluszowa posta) "Kosia Czystosia". Do pikniku do czyli
motocykli(ci, którzy sprawili dzieciom niespodziank
przygotowanymi specjalnie dla nich z okazji Dnia
Dziecka atrakcjami. By a grochówka, przeja+d+ki na
motorach i quadach, mo+liwo() sfotografowania si przy
wybranym motocyklu oraz wystawa motoryzacyjna
pojazdów zabytkowych i nowych.
Ide+ pikniku by a promocja wspólnego, rodzinnego sp2dzania czasu, tym razem z dawk+ kultury,
tradycji i ekologii - powiedzieli koordynatorzy pikniku:
Mieczys awa Jasku a - Dyrektor Gminnego O(rodka Kultury w Opatówku oraz Krzysztof Dziedzic - Sekretarz
Gminy Opatówek, którzy równie+ wraz z Przewodnicz cym Rady Gminy Paw em B kowskim wr czali nagrody.
Zapowiadany koncert Micha a Gielniaka oraz
pokaz sztucznych ogni, z uwagi na nag e za amanie
pogody, zosta prze o+ony na dzie9 1 wrze(nia br., kiedy
to zaplanowano Do+ynki Gminne 2013 i festyn na
zako9czenie wakacji. Ju+ dzi( organizatorzy na ten
dzie9 serdecznie wszystkich zapraszaj . Organizatorami
tegorocznego pikniku byli: Urz d Gminy w Opatówku,
Gminny O(rodek Kultury, Ko o Gospody9 Wiejskich,
Ochotnicza Stra+ Po+arna oraz Zespó Szkó im. Stanis awa Miko ajczyka.
Realizacja mo+liwa by a dzi ki wsparciu Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuj ca w obszary wiejskie wspó finansowana jest ze (rodków Unii Europejskiej w ramach
osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013.
Sponsorami Pikniku byli:
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Irodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
- Pani Krystyna Olczak Firma KRIS z Opatówka
- Sklep Music House Stefan i W adek z Kalisza, ulica
Bogumi a i Barbary 10
- COCA COLA Oddzia Kalisz, Pan Marek Kuszczek,
Szef Oddzia u
- LORENZ BAHLSEN, Pan Marek Ple(niarowicz
- Zwi zek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta
Gmina" z siedzib w Pra+uchach
- Nadle(nictwo Kalisz
- Przewodnicz ce i cz onkinie Kó Gospody9 Wiejskich
z terenu gminy Opatówek
Zjazd motocyklistów

Od mszy (wi tej w bluesowej oprawie muzycznej rozpocz si VIII Zjazd Motocyklistów w Opatówku.
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Msz ph. "Nie mo+esz zatrzyma) +adnego dnia, ale
mo+esz go nie straci)" celebrowa ks. Pra at W adys aw
Czamara. Bluesowy nastrój podczas uroczysto(ci
ko(cielnej zapewnili: Magdalena Janoszka, Marta Skiba,
Marzena Ugorna - vocal, Jakub Wojtasiak - drums,
Damian Je+ewski - bass, Andrzej Mycka - guitar,
Zbigniew B aszczyk, Hubert Ampu a - piano, Bartosz
Wojciechowski, Jacek Konopczy9ski - sax. Wszystkie
pojazdy zgromadzone na placu przed ko(cio em zosta y
uroczy(cie po(wi cone, a o godzinie 14:00 kilkaset
motocykli przejecha o specjaln tras przez gmin
Opatówek w ho dzie B ogos awionemu Janowi Paw owi
II, po czym zmotoryzowana kawalkada do czy a do
uczestników Pikniku Rodzinnego, sprawiaj c im tym
samym wielk niespodziank .
Dla motocyklistów, którzy stawili si w Opatówku
z ró+nych stron kraju i z ró+nych klubów, przewidziano
szereg konkursów: na najg o(niejszy wydech, najdalsz
miejscowo(), ciekawy motocykl, najstarszy pojazd,
ciekawy zabytkowy pojazd. Zwyci zcy otrzymali pi kne
szklane grawerowane trofea. Nagrody wr czyli: S awek
Jurek - szef Klubu Motocyklowego "Czarne Or y" oraz
Krzysztof Dziedzic - Sekretarz Gminy.
Ide+ zjazdu by a mo0liwo 7 spotkania si2,
podziwiania ró0nych pojazdów, motocykli, po +czona
z przejazdem symbolizuj+cym przywi+zanie do warto ci
wy0szych, czego przejawem by a msza w. i parada
w ho dzie B ogos awionemu Janowi Paw owi II powiedzieli koordynatorzy: ks. Rafa Kowalski, S awek
Jurek - Klub Motocyklowy "Czarne Or y" Opatówek oraz
Krzysztof Dziedzic - Sekretarz Gminy. Organizatorzy
zjazdu motocyklistów: Parafia pw. NSPJ w Opatówku.
Gminny O(rodek Kultury, Klub Motocyklistów "Czarne
Or y", Parafialny Oddzia Akcji Katolickiej, OSP, Zespó
Szkó im. Stanis awa Miko ajczyka oraz Urz d Gminy
w Opatówku.
Taaaka ryba na DzieB Dziecka
1 czerwca, od godz. 10:00, nad stawami
w Opatówku zorganizowane zosta y zawody w dkarskie
dla najm odszych w dkarzy z okazji Dnia Dziecka.

Corocznie takie zawody z nagrodami po czone z pieczeniem kie basek przy ognisku organizuje PZW Ko o
Gminne w Opatówku. W tym roku, mimo niesprzyjaj cej
pogody, która jednak nie przeszkadza a w rywalizacji,
zawody cieszy y si wielkim powodzeniem, bowiem
stawi o si a+ 34 mi o(ników w dkowania. We wspólnej
zabawie nad wod uczestniczyli tak+e: Przewodnicz cy
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Rady Gminy Pawe B kowski z dzie)mi i Sekretarz
Gminy Krzysztof Dziedzic z rodzin . Najlepszymi okazali
si : Rafa Rach, Konrad Giewald, Dominik Pawlak
i Dawid Bilski. Nagrody zosta y ufundowane przez
organizatora, Gmin Opatówek oraz pp. Monik i Jaros awa Kasperków.
***************************************

WIADOMO;CI STRA<ACKIE
Turniej Wiedzy Po?arniczej
W dniu 16 marca br. w Zespole Szkó w Rajsku
odby y si eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Po+arniczej "M odzie+ Zapobiega Po+arom".

Turniej zorganizowany zosta przez Zarz d Oddzia u
Gminnego ZOSP RP w Opatówku i Urz d Gminy
w Opatówku. Do eliminacji zosta o zg oszonych
26 uczestników reprezentuj cych szko y i Ochotnicze
Stra+e Po+arne z terenu naszej gminy. Zawodników
i go(ci przywita dh Henryk Kazarek, Przewodnicz cy
Komisji d/s M odzie+y ZOG ZOSP RP. Nast pnie g os
zabra dh Bogdan Marsza , Prezes ZOG ZOSP RP,
+ycz c uczestnikom turnieju powodzenia i zaj cia jak
najlepszych miejsc.
M odzie+ rywalizowa a w dwóch etapach.
W pierwszym, pisemnym nale+a o rozwi za) test.
W drugim, ustnym, odpowiedzie) na 3 losowo wybrane
pytania z zakresu po+arnictwa oraz wykaza) si
znajomo(ci sprz tu po+arniczego i zasad udzielania
pierwszej pomocy. Tu+ po godzinie 9:00 rozpocz to
eliminacje pisemne. Uczestnicy otrzymali test sk adaj cy
si z 30-40 pyta9 (zale+nie od grupy wiekowej), na
rozwi zanie którego przewidziano 30 minut. Zakres
tematyczny turnieju obejmowa wiedz z zakresu: historii
po+arnictwa, procesów fizykochemicznych, sprz tu
i wyposa+enia stra+y po+arnych, organizacji dzia a9
ratowniczych, przepisów ochrony przeciwpo+arowej oraz
pomocy przedmedycznej. W czasie, gdy komisja
sprawdza a testy i podlicza a punktacj , dla uczestników
przygotowano s odki pocz stunek oraz napoje.
Do (cis ego fina u zakwalifikowa o si
4-5
uczestników z ka+dej grupy wiekowej, którzy uzyskali
najwi ksz
liczb
punktów w te(cie pisemnym.
Zmagania ocenia o jury w sk adzie: dh Bogdan Marsza ,
dh Henryk Kazarek, dh Stanis aw Baran, dh Edward
Bilski, dh Jaros aw Budka dh Miros aw Ja(kiewicz,
dh Bartosz Matczak oraz cz onkowie honorowi: dyrektor
Zespo u Szkó w Rajsku Honorata Wolniaczyk, Wójt
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Gminy Sebastian Ward cki oraz Przewodnicz cy Rady
Gminy Pawe B kowski. Po dogrywce cz onkowie jury
wy onili zwyci zców turnieju, a ko9cowa klasyfikacja
przedstawia si nast puj co:
I grupa wiekowa (szko y podstawowe):
1 miejsce - Justyna Antczak, OSP Rajsko
2 miejsce - Wiktor Danielewski, OSP Rajsko
3 miejsce - Kukasz Tu acz, OSP Opatówek
II grupa wiekowa (gimnazja):
1 miejsce - Ewa Sobczak, OSP T okinia Wielka
2 miejsce - Adrian Danielewski, OSP Rajsko
3 miejsce - Natalia Cofalska, OSP Che mce
III grupa wiekowa (szko y ponadgimnazjalne):
1 miejsce - Marcela Raszewska, OSP T okinia Wielka
2 miejsce - Ola Raszewska, OSP T okinia Wielka
3 miejsce - Paulina Kaleta, OSP Che mce
Za zaj cie I miejsca w ka+dej grupie wiekowej
Wójt Gminy Sebastian Ward cki wr czy statuetki
symbolizuj ce stra+aka w akcji. Zdobywcy trzech
pierwszych miejsc otrzymali równie+ nagrody rzeczowe,
a pozostali uczestnicy otrzymali pami tkowe dyplomy za
udzia w eliminacjach.
Organizatorzy i uczestnicy turnieju sk adaj
serdeczne podzi kowania wszystkim, którzy pomogli
w organizacji i sprawnym przebiegu eliminacji,
w szczególno(ci: w adzom gminy Opatówek, dyrektor
Zespo u Szkó w Rajsku Honoracie Wolniaczyk,
p. Agnieszce Wosiek, druhom z OSP w Rajsku, osobom
przygotowuj cym zawodników, cz onkom jury turnieju,
w adzom Zarz du Oddzia u Gminnego ZOSP RP
w Opatówku, prezesom OSP z terenu gminy, opiekunom
m odzie+y, a przede wszystkim uczestnikom, którzy
posiadaj ogromn wiedz z zakresu ochrony przeciwpo+arowej, dzia alno(ci OSP, a tak+e ratownictwa:
po+arniczego, przedmedycznego, technicznego i zwalczania skutków kl sk +ywio owych.

I jeszcze jedna konkursowa informacja. W grudniu ub.
roku, w eliminacjach gminnych konkursu plastycznego
"Zapobiegajmy Po+arom", wybrano najlepsze prace
plastyczne, które zosta y zakwalifikowane do etapu
powiatowego, a nast pnie wojewódzkiego. W(ród prac
plastycznych nagrodzonych podczas fina u eliminacji
wojewódzkich woj. wielkopolskiego Ogólnopolskiego
Konkursu Plastycznego "Zapobiegajmy Po+arom" 2013
znalaz a si praca Julii Mosi9skiej, uczennicy Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku.
130 lecie OSP w Opatówku
Jubileusz 130 lecia, po czony z dniem Iw.
Floriana - patronem stra+aków, obchodzi a Ochotnicza
Stra+ Po+arna w Opatówku. W dniu 4 maja br. stra+acy,
w adze gminy oraz mieszka9cy i zaproszeni go(cie
uczestniczyli we mszy (w. odprawionej w ko(ciele
parafialnym w Opatówku. Tego dnia po(wi cony zosta
nowy wóz ratowniczo-ga(niczy na podwoziu Mana, który
z pocz tkiem tego roku trafi do jednostki OSP
w Opatówku. W tym samym czasie OSP w T okini
Wielkiej otrzyma a lekki samochód ratowniczo-ga(niczy
na podwoziu Forda Transita.
Inwestycja ta to efekt wspó pracy Oddzia u
Wojewódzkiego Zwi zku OSP RP Województwa Wielkopolskiego, Samorz du Województwa Wielkopolskiego,
Krajowego Systemu Ratowniczo-Ga(niczego, Ministerstwa Spraw Wewn trznych oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Irodowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu. Ogólny koszt tych zakupów to kwota oko o
800 tys. z otych, przy czym z bud+etu gminy Opatówek
przekazano 335 tys., czyli 50% na samochód dla
Opatówka i 40 tys. z otych, czyli 25% na samochód dla
T okini Wielkiej. Pozosta e (rodki niezb dne do realizacji
zakupu przekaza Zarz d Wojewódzki OSP oraz
Wojewódzki Fundusz Ochrony Irodowiska w Poznaniu.

W sobot , 23 marca br. w Brzezinach odby si
powiatowy etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Po+arniczej "M odzie+ Zapobiega Po+arom". Organizatorami turnieju szczebla powiatowego byli: Zarz d
Powiatowy Zwi zku OSP RP w Kaliszu, Starostwo
Powiatowe w Kaliszu oraz Urz d Gminy w Brzezinach.
Przedstawiciele naszej gminy: Wiktor Danielewski,
Marcela Raszewska i Ola Raszewska znaleSli si w(ród
nagrodzonych. A oto pe na lista laureatów turnieju:
I grupa wiekowa - szko y podstawowe
1. Wiktor Bia ecki - Zespó Szkó w Brzezinach
2. Natalia Szmaj - Zespó Szkó Nr 1 w Godzieszach
Wielkich
3. Wiktor Danielewski - Zespó Szkó w Rajsku
II grupa wiekowa - gimnazjum
1. Szymon Zimny - Zespó Szkó w Iwanowicach
2. Patryk Siarkiewicz - Zespó Szkó w Russowie
3. Jakub Wlaz y - Zespó Szkó Nr 2 w Godzieszach
Wielkich
III grupa wiekowa - szko y ponadgimnazjalne
1. Marcela Raszewska - II LO im. T. Ko(ciuszki w Kaliszu
2. Adrian Lipi9ski - III LO im. M. Kopernika w Kaliszu
3. Ola Raszewska - II LO im. T. Ko(ciuszki w Kaliszu
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Na uroczyste obchody jubileuszu 130 przyby o
wielu go(ci m.in. pos owie: Leszek Aleksandrzak i Józef
Racki, Z-ca Prezesa Zarz du WFOIiGW w Poznaniu
Marek Baumgart, Starosta Kaliski Krzysztof Nosal,
Przewodnicz cy Rady Powiatu Mieczys aw Kuczak,
w adze gminy, kierownicy jednostek organizacyjnych
gminy Opatówek, delegacje jednostek OSP. Po zako9czeniu mszy (wi tej stra+acy udali si do siedziby OSP
w Opatówku, gdzie odznaczono najbardziej zas u+onych
stra+aków, a tak+e przedstawiono prezentacj multimedialn
obrazuj c
130 lat dzia ania opatóweckiej
jednostki, od roku 1882 a+ po dzie9 dzisiejszy.
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Z oty medal za zas ugi dla po+arnictwa otrzymali:
Grabowski Dariusz, Judasz Krzysztof, Janiak Pawe
Srebrny medal za zas ugi dla po+arnictwa otrzyma :
Ward cki Sebastian
Br zowy medal za zas ugi dla po+arnictwa otrzymali:
Adamiak Kukasz, B kowski Pawe , Dziedzic Krzysztof,
Grabowski Damian, Kope) Maciej, Machelak Szymon,
Mencel Henryk, Pietura Rados aw, Trawczy9ski Micha ,
Walczak Vdzis aw, Ward cki Krzysztof
Odznak wzorowego stra+aka otrzymali: Antczak Jaros aw, Banach Pawe , Ciesielski Krzysztof, Jarczewski
Pawe , Koser Arkadiusz, Perskawiec Mariusz, Pogorzelec Patryk, Pietura Przemys aw, Przepiórka Przemys aw,
Sendecki Kamil, Wanga Kamil
***************************************

TARGI OGRODNICZO-ROLNICZE
I DZIA=KOWE
27 i 28 kwietnia br., na terenie Zespo u Szkó
im. St. Miko ajczyka w Opatówku odby y si XVI Wiosenne Targi Ogrodniczo-Rolnicze i Dzia kowe "Pami tajcie o ogrodach...". Pomimo nienajlepszej pogody,
dopisali zarówno wystawcy jak i zwiedzaj cy i kupuj cy.
Jak co roku mo+na by o zobaczy) i kupi) wszystko co
s u+y upi kszaniu ogrodów, gospodarstw i domu: od
sadzonek krzewów, drzew i kwiatów, poprzez elementy
ma ej architektury, maszyny, nawozy, ozdoby, narz dzia, po meble ogrodowe i wyposa+enie dzia ek,
tarasów, balkonów i altan.

sów pami tkowe statuetki i dyplomy. Uroczysto()
u(wietni koncert zespo u "Niechcice" z Lelazkowa,
a otwarciu podczas pierwszego dnia targów towarzyszy a orkiestra d ta OSP z T okini Wielkiej.
Wyniki konkursów:
na najlepszy produkt targowy:
I miejsce - mostek ogrodowy "KUBA", producent: Zak ad
Us ug Metalowych "HULAK" Kowalstwo Artystyczne
II miejsce - nawozy Pro Natura (seria nawozów mineralno-ogrodniczych 2 w 1), producent: SEMI sp. z o.o.
Grupa INCO
III miejsce - cyprys nutkajski "Gloria Polonica", producent: Ogrodnictwo A. L. Gulczy9scy
Wyró+nienie - okna Winergetic Premium, producent
P.P.H.U. "Marex"
Wyró+nienie - tulipanowiec, producent: Ogrodnictwo
Jaros aw Pawlicki
Wyró+nienie - jagoda kamczacka, producent: B. J. Lisieccy
Wyró+nienie - klon palmowy, producent: "Ogrody Praszka" S awomir Jasi9ski
Wyró+nienie - gabiony, producent: "Prob - Met" Mieczysaw Krzywda
na najciekawsz aran+acj stoiska targowego:
I miejsce - "AGRO RAMI" Rani( i Wspólnicy s.c.
II miejsce - Firma Handlowa "MG STIGA"
III miejsce - "Ogrodowe ABC" Opatówek
Wyró+nienie - "CERAMIX" Przemys aw Stempie9
Wyró+nienie - "ARKADIA" Wyrób Mebli Ogrodowych
Andrzej Kowalczyk
Wyró+nienie - "MAR -TRAK" Marek Chrzanowski
Wyró+nienie - "GLASSBUD"
Wyró+nienie - P.P.H. "Malara" Ma gorzata Malara
***************************************
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Pierwszego dnia targów odby si tak+e tradycyjny Rajd Ogrodnika, w którym zwyci +y a dru+yna
Szko y Podstawowej nr 11 w Kaliszu. W czasie targów
odby y si "dni otwarte", podczas których zosta a
przedstawiona pe na oferta edukacyjna szko y, a tak+e
otwarto izb pami ci po(wi con Stanis awowi Miko ajczykowi - patronowi szko y.
Organizatorzy zorganizowali dwudniow loteri
fantow , w której fundatorami g ównych nagród byli:
Starosta Kaliski Krzysztof Nosal, który ufundowa kosiark spalinow , Wójt Gminy Opatówek Sebastian Ward cki na ten cel przekaza rower oraz Dyrektor Zespo u
Szkó im. St. Miko ajczyka Marek Janiak, który ufundowa myjk ci(nieniow Kärcher.
W czasie oficjalnego zako9czenia Targów
Starosta Kaliski Krzysztof Nosal, Wójt Gminy Opatówek
Sebastian Ward cki oraz Dyrektor Zespo u Szkó im. St.
Miko ajczyka Marek Janiak wr czyli zwyci zcom konkur-
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Na czarno o kolorach
Promowanie postawy otwarto(ci i akceptacji dla
niepe nosprawno(ci w(ród dzieci, to jeden z celów
konkursu ph: "Czarna ksi +ka kolorów" og oszonego
przez Fundacj Rozwoju Spo ecze9stwa Informacyjnego
i wydawnictwa Widnokr g s.c. w ramach uczestnictwa
w Programie Rozwoju Bibliotek. Nasza placówka ch tnie
wzi a udzia w tym konkursie, za co otrzyma a nagrod
"Czarn ksi +k kolorów", w której autorka, Menena
Cottin, przedstawi a czytelnikowi Tomka, niewidomego
ch opca, który potrafi rozró+nia) kolory - potrafi je
poczu), dotkn ), us ysze) czy spróbowa).
W naszej bibliotece wci + odbywaj si rozmaite
zaj cia dla dzieci, teraz mieli(my mo+liwo() zorganizowa) kolejne, pos uguj c si ciekawym scenariuszem,
napisanym w a(nie w oparciu o lektur "Czarnej ksi +ki
kolorów". Wierzymy, +e przez to niecodzienne spotkanie, zabaw i dyskusj , dzieci nauczy y si rozumie)
problem niepe nosprawno(ci i sta y si bardziej wra+liwe. Poznaj c bohatera "Czarnej ksi +ki kolorów"
dowiedzia y si , +e (wiat osób niewidomych mo+e by)
tak+e pe en rozmaitych barw.
Burmistrz Wielunia w bibliotece
11 kwietnia w bibliotece odby o si spotkanie
z p. Januszem Antczakiem - burmistrzem Wielunia.
Uczestnicy spotkania mieli okazj obejrze) film o Wie-
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luniu oraz zdj cia miasta i odbywaj cych si tam imprez.
Burmistrz opowiada o swojej dzia alno(ci podkre(laj c,
+e g ównym celem jego dzia a9 jest rozwój przedsi biorczo(ci, co poci ga za sob tworzenie nowych miejsc
pracy i zwi kszone wp ywy do bud+etu miasta. Du+y
nacisk k adzie na promocj miasta i ziemi wielu9skiej,
wspiera wydarzenia kulturalne i sportowe.
Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali zestaw
widokówek Wielunia i okolic, wielu zosta o obdarowanych pi knym albumem. Burmistrz podarowa do zbiorów
biblioteki najnowsze cenne ksi +ki wydane staraniem
w adz Wielunia, w tym trzytomow prac po(wi con
dziejom tego miasta i prac po(wi con powstaniu
styczniowemu na ziemi wielu9skiej.
Opowie(ci o ziemi wielu9skiej, film i publikacje
zach caj do odwiedzania nie tak przecie+ dalekiego,
zaprzyjaSnionego Wielunia i okolic, które przyci gaj
pi knem zabytków, estetyk miasta i bogactwem natury.
Szczególnie atrakcyjnie zapowiada si Europejskie
Iwi to Bursztynu, które b dzie organizowane w Wieluniu w sierpniu 2013 r. ju+ po raz siódmy.
Dziewczyna z ludu Wikingów
Kasia Werbelska, któr nazywamy "dziewczyn
z ludu Wikingów" od dziecka mieszka w samym centrum
Opatówka. Tutaj dorasta a, chodzi a do szko y podstawowej, tutaj ma rodzin i przyjació . Z pozoru wiedzie
normalne +ycie, ale kiedy pozna si j osobi(cie
i pos ucha o jej zainteresowaniach mo+na si zatraci)
w czasie i przestrzeni. Kilka lat temu porzuci a prac na
etacie i postanowi a, +e ze swojej pasji uczyni sposób na
+ycie. Zajmuje si rekonstrukcjami historycznymi. JeSdzi
po ca ej Europie i uczestniczy w festiwalach historycznych, organizuje pokazy, prowadzi tak+e internetowy
sklep z akcesoriami dla historyków-rekonstruktorów.

O swojej pasji i zaanga+owaniu w poznawanie
przesz o(ci Kasia opowiada a na spotkaniu, które odby o
si w naszej bibliotece 19 kwietnia br. Podczas imprezy
wyst pi a w stroju kobiety Wikingów. Zaprezentowa a
tak+e inne ubiory z ró+nych epok, rozmaite przedmioty
+ycia codziennego, narz dzia, bi+uteri , przepi kne
naczynia drewniane, mosi +ne i szklane. Pi knie opowiada a o historii i +yciu codziennym naszych przodków,
wykazuj c si przy tym wielk wiedz i zaanga+owaniem.
Spotkanie z Kasi Werbelsk by o kolejnym
w ramach realizowanego w naszej bibliotece projektu
"Pasjonowanie codzienno(ci". Dzi kujemy Muzeum His-
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torii Przemys u w Opatówku za wypo+yczenie manekinów do eksponowania replik dawnych strojów.
Wystawa W adys awa Ko8cielniaka
To ju+ czwarta wystawa artysty w Gminnej
Bibliotece Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku.
W adys aw Ko(cielniak wspó pracuje z bibliotek od
ponad 20 lat i w tym okresie Opatówek i biblioteka
wzbogaci y si o tek rysunków "Gmina Opatówek",
panoram
"Miasteczka Ró+y Wiatrów",
malowan
ekslibrisy opatowian i wiele ró+nych prac zainspirowanych pobytami w Opatówku. Bardzo cenimy sobie
makiet zamku arcybiskupów gnieSnie9skich, dzi ki
której zosta odkryty fragment ma o dot d znanych
dziejów (redniowiecznego miasta Opatówka.

Na wystawie "Pejza+ i architektura" mo+na
zobaczy) 29 obrazów, które s artystyczn w drówk
po ziemi kaliskiej, w tym po Opatówku, a tak+e po
miejscach szczególnie bliskich arty(cie.
Na wernisa+u zgromadzili si przedstawiciele
w adz Opatówka: przewodnicz cy Rady Gminy Pawe
B kowski i wójt Sebastian Ward cki. Obecny by prezes
Kaliskiego Towarzystwa Przyjació Nauk prof. Krzysztof
Walczak i prezes Towarzystwa Przyjació Ksi +ki prof.
Ewa Andrysiak. Przybyli przyjaciele W adys awa
Ko(cielniaka, cz onkowie rodziny i mi o(nicy jego sztuki
oraz przedstawiciele prasy.
Oprócz prac W adys awa Ko(cielniaka prezentowanych w pomieszczeniach biblioteki go(cie obejrzeli
prezentacj multimedialn pokazuj c w zarysie sylwetk artysty, jego twórczo() i zwi zki z Opatówkiem. By o
wiele serdecznych s ów, +ycze9 dla p. W adys awa i dla
jego +ony Janiny, która towarzyszy mu od ponad 60 lat.
Wszyscy chcieli porozmawia) z artyst , otrzyma) autograf i nacieszy) si jego obecno(ci .
Prace przedstawione na wystawie powsta y
w ostatnich latach i dla artysty, który w tym roku ko9czy
97 lat, s szczególnie cenne. Jeste(my wdzi czni, +e
zechcia je przedstawi) w naszej bibliotece w Opatówku
i pomimo problemów zdrowotnych, uczestniczy w wernisa+u.
Pe ni podziwu dla +yciowego dorobku +yczymy
Mu wiele zdrowia, nie gasn cych si twórczych i rado(ci
obcowania ze sztuk .
Wystawa W adys awa Ko(cielniaka "Pejza+
i architektura" b dzie czynna do ko9ca wrze(nia i mo+n
j zwiedza) w godzinach pracy biblioteki, w dni
powszednie od 7.30 do 19.00, w soboty od 8.00 do
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13.00. Dotychczas zwiedzi o j
uczniowie opatóweckich szkó .

wiele osób, w tym

Wyprawa do cegielni w Cieni Pierwszej
Wizyta w cegielni w sobotnie popo udnie
8 czerwca by a kolejnym punktem projektu "Pasjonowanie codzienno(ci" i dostarczy a zwiedzaj cym wielu
wra+e9. Dzi ki otwarto(ci i go(cinno(ci wspó w a(cicielki
cegielni w Cieni Pierwszej p. Wioletty Sieradzkiej, ponad
70 osób mog o odwiedzi) ten niew tpliwie najstarszy
w naszej gminie zak ad produkcyjny.
W programie wyprawy do cegielni by o
zwiedzanie zak adu, kopalni gliny, warsztaty plastyczne
i ognisko. Wizyta rozpocz a si od bardzo ciekawej
prezentacji multimedialnej i prelekcji in+. Ryszarda
Belaka na temat ceramiki artystycznej, gliny i ceg y.
Dalszy ci g opowie(ci mia miejsce na terenie zak adu,
gdzie mo+na by o zapozna) si z procesem produkcji
ceg y. Uczestnicy mieli nawet okazj wej() do wn trza
wygaszonej cz (ci olbrzymiego pieca, w którym wypala
si ceg . Potem jeszcze spacer po kopalni gliny
i podziwianie zabytkowej kolejki, która wywozi urobek
z kopalni do cegielni. Dowiedzieli(my si , +e z "naszej"
ceg y zrekonstruowano zamek piastowski w Poznaniu,
budynek muzeum obok +urawia w Gda9sku, a wkrótce
ceg a z Cieni Pierwszej b dzie wykorzystana do renowacji obwa owa9 Wawelu.

W mi dzyczasie rozpocz y si warsztaty ceramiczne prowadzone przez artyst p. W odzimierza Xwira
i najm odsi uczestnicy wyprawy zacz li lepi) z wcze(niej
przygotowanej gliny ró+ne figurki i naczynia. Potem
do czyli do nich doro(li. Ka+dy chcia spróbowa)
swoich si i talentu. Wszystkie wyroby z gliny po
wysuszeniu b d wypalone w piecu i trafi do biblioteki,
sk d b d je mogli odebra) wykonawcy-amatorzy.
Na zako9czenie na placu przed cegielni stra+acy
rozpalili ognisko i wszyscy mogli upiec kie baski, a tak+e
zje() chleb ze smalcem i z kiszonymi ogórkami, które
wcze(niej zosta y przygotowane w Gminnym O(rodku
Kultury. Mi niespodziank by o pyszne ciasto z owocami upieczone przez pani Wiolett .
To by o niezwyk e popo udnie i jeste(my bardzo
wdzi czni p. Wioletcie Sieradzkiej za mo+liwo() zwiedzenia cegielni i uczestniczenia w innych atrakcjach na
terenie zak adu. Dzi kujemy te+ stra+akom, którzy przygotowali i zabezpieczyli teren pod ognisko i którzy
zawsze wspomagaj nasze dzia ania oraz zapewniaj
bezpiecze9stwo.
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Podzi kowanie dla pani Mieczys awy Jasku y
Dyrekcja i pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów sk adaj serdeczne podzi kowania dyrektor Gminnego O(rodka Kultury w Opatówku
p. Mieczys awie Jaskule za wszelk pomoc udzielan
przez GOK przy organizacji imprez bibliotecznych.
Dzi kujemy za mo+liwo() korzystania z lokalu Gminnego O(rodka Kultury, gdy taka jest potrzeba, dzi kujemy
za mo+liwo() korzystania z kuchni i wypo+yczania
naczy9 i sprz tów niezb dnych do prowadzenia zaj ).
Dzi kujemy za +yczliwo() i mi wspó prac .
Powiatowy Konkurs Rysunkowy
Pod patronatem Starosty Kaliskiego Krzysztofa
Nosala oraz Przewodnicz cego Rady Powiatu Kaliskiego
Mieczys awa Kuczaka og oszony zosta konkurs rysunkowy ph. "Atlas Powiatu Kaliskiego". Chcesz zdoby)
rewelacyjn ksi +k pt. "Mapy. Obrazkowa podró+ po
l dach, morzach i kulturach (wiata" oraz s aw mistrza
kartografii powiatu kaliskiego?
1. zbierz zespó rodzinny z o+ony z ucznia(-ów) szko y
podstawowej i osób doros ych;
2. odwiedS jedn z bibliotek gminnych w: Blizanowie,
Brzezinach, Cekowie, Godzieszach, KoSminku, Liskowie, Mycielinie, Opatówku, Stawiszynie, Szczytnikach lub Lelazkowie;
3. obejrzyj ksi +k Aleksandry i Daniela Mizieli9skich
pt. Mapy. Obrazkowa podró+ po l dach, morzach
i kulturach (wiata, www.wydawnictwodwiesiostry.pl
4. wybierz miejsca, obiekty, atrakcje przyrodnicze,
kulturalne, krajoznawcze, które s charakterystyczne
dla Twojej gminy;
5. w zespole rodzinnym narysuj map swojej gminy
w stylu ksi +ki Mapy...
- na bia ych sztywnych kartach formatu A2 (do
kupienia w sklepach papierniczych),
- technik kredki lub pisaka,
- prace konkursowe powinny zawiera) kontur
mapy gminy wraz z miejscowo(ciami so eckimi
(kontury map gmin mo+esz zdoby) w swojej
bibliotece), rysunki przedstawiaj ce cechy charakterystyczne dla danych miejscowo(ci w gminie oraz legend mapy,
- ca a praca konkursowa powinna by) wykonana
odr cznie,
- na odwrocie opisz prac : imiona i nazwiska
autorów-cz onków zespo ów rodzinnych, adres
korespondencyjny, telefon i e-mail;
6. dostarcz swoj map do Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów Pl. Wolno(ci 18, 62-860
Opatówek lub do bibliotek gminnych w terminie do
31 paSdziernika 2013 r.
Wi cej informacji znajduje si w Regulaminie konkursu
dost pnym w bibliotekach gminnych powiatu kaliskiego
ziemskiego, na stronie www.biblioteka.opatowek.pl
w dziale: "Konkursy" oraz na profilu facebook/Biblioteka
Opatowek
***************************************

WIADOMO;CI KULTURALNE
Uroczysto8; posadzenia D bu Pami ci
7 czerwca, na terenie Szko y Podstawowej
im. Janusza Kusoci9skiego w Opatówku odby a si
uroczysto() posadzenia D bu Pami ci. Uhonorowano
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w ten sposób dawnego mieszka9ca wsi Borów,
Aspiranta Policji Pa9stwowej - Walentego Ugornego,
zamordowanego w Twerze w 1940 roku przez NKWD.
M odzie+ szkolna wzi a udzia w programie patriotyczno-edukacyjnym "Katy9... ocali) od zapomnienia",
który ma na celu uczczenie pami ci Bohaterów Mordu
Katy9skiego, a zarazem przywrócenie ich sylwetek
zbiorowej pami ci narodu poprzez posadzenie 21 857
D bów Pami ci Zbrodni Katy9skiej. Ka+dy D b
upami tnia konkretn osob , która zgin a w Katyniu,
Twerze lub Charkowie.

W uroczysto(ci uczestniczy y Poczty Sztandarowe szkó i organizacji oraz wielu go(ci, w(ród których
znaleSli si : radni powiatu kaliskiego wraz z Przewodnicz cym Mieczys awem Kuczakiem, Wójt Gminy Opatówek Sebastian Ward cki, radni gminy Opatówek wraz
z Przewodnicz cym Paw em B kowskim, proboszcz parafii Opatówek ks. pra at W adys aw Czamara, Sekretarz
Gminy Opatówek Krzysztof Dziedzic, prezesi i naczelnicy ochotniczych stra+y po+arnych w Opatówku i Borowie z Bogdanem Marsza em na czele, delegacja
Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu z m . insp.
S awomirem Dziupi9skim, Przewodnicz cy Miejskiego
Komitetu Ochrony Pami ci Walk i M cze9stwa Wincenty
Edmund Pawlaczyk, Dyrektor Gimnazjum im. Agatona
i Stefana Gillerów w Opatówku Jolanta Pokojowa,
Dyrektor Zespo u Szkó w Rajsku Honorata Wolniaczyk,
Dyrektor Przedszkola w Opatówku Miros awa Ga ach,
Dyrektor Zespo u Szkó w Che mcach Tomasz Mikucki,
Dyrektor Zespo u Szkó im Stanis awa Miko ajczyka
w Opatówku Marek Janiak, Dyrektor ZEAS Gminy
Opatówek Arkadiusz Ka9duch, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku Jadwiga
Milu(ka-Stasiak, Prezes GS "Samopomoc Ch opska"
Eleonora Gieszczy9ska, Dyrektor Muzeum Historii
Przemys u w Opatówku Jerzy Marciniak, przedstawiciele
rady rodziców Szko y Podstawowej w Opatówku
z Honorat Warszewsk na czele, Kustosz Muzeum
w Opatówku Jaros aw Dolat, Krzysztof Roma9czyk,
mieszka9cy wsi Borów wraz z so tysem Antonim
Gryczy9skim oraz mieszka9cy Opatówka. Szczególnym
go(ciem by a p. Monika Ugorny - prawnuczka
(p. Walentego Ugornego.
Uroczysto() rozpocz to hymnem pa9stwowym,
po czym prowadz ca uroczysto() - wicedyrektor szko y
Izabela Dubanowicz powita a zebranych go(ci. Dyrektor
szko y Mateusz Przyjazny przybli+y wszystkim sylwetk
zamordowanego Walentego Ugornego i przypomnia , jak
wa+na jest pami ) o ludziach, którzy oddali swe +ycie
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wielkiej sprawie. Podkre(li te+, jak istotne jest to, by(my
to w a(nie my chronili ich od zapomnienia. Kolejn
cz (ci programu by a wspólna modlitwa za zmar ych
prowadzona przez ks. pra ata W adys awa Czamar , po
której nast pi a najwa+niejsza cz () uroczysto(ci posadzenie D bu Pami ci i ods oni cie Tablicy Pami tkowej umieszczonej na kamieniu ofiarowanym przez
p. Wiolett Sieradzk . Zaszczytu posadzenia D bu
Pami ci dost pili: prawnuczka (p. Walentego Ugornego
- Monika Ugorny, Wójt Gminy Sebastian Ward cki,
dyrektor szko y Mateusz Przyjazny oraz przewodnicz ca
samorz du uczniowskiego Aleksandra Zimna. Z kolei
o ods oni cie Tablicy Pami tkowej poproszono: Przewodnicz cego Rady Gminy Paw a B kowskiego, So tysa
wsi Borów Antoniego Gryczy9skiego oraz przedstawicielk spo eczno(ci szkolnej Gabriel Michalak.
Po z o+eniu kwiatów pod Tablic Pami tkow
przez przedstawicieli samorz du uczniowskiego, g os
zabrali go(cie: Sebastian Ward cki, Wincenty Edmund
Pawlaczyk, Mieczys aw Kuczak, Pawe B kowski oraz
Krzysztof Dziedzic, którzy podkre(lili potrzeb krzewienia warto(ci patriotycznych oraz konieczno() przyj cia
przez m odzie+ zobowi zania kultywowania pami ci
o ludziach zas u+onych w historii. Dope nieniem tego
(wi ta by program artystyczny przygotowany przez
uczniów szko y po(wi cony tym, którzy "nigdy nie wrócili
do domów...". "Tam, na nieludzkiej ziemi, kiedy( zabito
WIARZ, NADZIEJZ, MIKOIX. Jednym strza em w ty
g owy". Podnios y nastrój chwili podkre(la a muzyka
powa+na oraz pie(ni patriotyczne. Nad opraw artystyczn uroczysto(ci czuwa y: p. Beata Frydrychowicz
oraz p. Ala Lintner. Z kolei akompaniamentem muzycznym zaj
si p. Henryk Karski. Oficjaln cz ()
uroczysto(ci zako9czy o od(piewanie hymnu szkolnego,
po czym go(cie udali si do auli szkolnej, gdzie obejrzeli, przygotowan przez: p. Joann Litwin, p. Renat
Narczy9sk i p. Dorot Skinder, wystaw okoliczno(ciow oraz film o tematyce katy9skiej.
Zwie9czeniem dnia by o zwiedzenie przez Monik Ugorny, w towarzystwie Mateusza Przyjaznego,
Krzysztofa Dziedzica, Krzysztofa Roma9czyka i Antoniego Gryczy9skiego, miejsca urodzenia pradziadka,
(p. Walentego Ugornego oraz odwiedzenie grobów
przodków na opatóweckim cmentarzu. D b - symbol
si y, szlachetno(ci i d ugowieczno(ci b dzie przypomina
uczniom i spo eczno(ci lokalnej, kim jeste(my i jak
cen nasi przodkowie zap acili za nasz wolno().
Fina Festiwalu Piosenki w Opatówku
W poniedzia ek 18 marca uroczy(cie rozpocz y
si dwudniowe przes uchania do Mi dzygminnego Festiwalu Piosenki Dzieci cej i M odzie+owej Opatówek 2013.
Zg osi o si ponad 100 (piewaj cych uczestników. Na
scenie Gminnego O(rodka Kultury w Opatówku swoje
umiej tno(ci wokalne przed jury zaprezentowa o 51
osób z trzech grup wiekowych, w tym dwóch najm odszych grup. We wtorek rywalizowali wokali(ci z grupy
gimnazjalistów, a 21 i 22 marca dla najlepszych wykonawców odby y si warsztaty wokalne prowadzone
przez piosenkark Hani Stach.
Koncert fina owy, podczas którego wyst pi a
tak+e go(cinnie Hania Stach ze swoimi piosenkami,
odby si 23 marca w sali sportowej w ZS im. St. Mikoajczyka w Opatówku. W jury, oprócz Hani Stach, zasiadali i oceniali finalistów festiwalu: Gra+yna Bartoszek-
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Sz apak - Prezes Kaliskiego Towarzystwa Muzycznego,
Anna Kowalkiewicz-Oligny - za o+ycielka i w a(cicielka
szko y Piano Song, Eryk Szolc - muzyk, wokalista
i wyk adowca muzyczny UAM w Kaliszu.
XIII Mi dzygminny Festiwal Piosenki Dzieci cej
i M odzie+owej w Opatówku wspó organizowany jest
corocznie przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu oraz
Gminne O(rodki Kultury w Opatówku i Szczytnikach,
Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz - po raz
pierwszy w tym roku - Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli
Ziemi Kaliskiej. Patronat honorowy nad festiwalem
sprawowa Starosta Kaliski Krzysztof Nosal, Wójt Gminy
Opatówek Sebastian Ward cki oraz Wójt Gminy
Szczytniki Marek Albrecht.

Projekt Warsztaty wokalno - artystyczne dla finalistów festiwalu wspó finansowane zosta y przez Samorz d Województwa Wielkopolskiego. G ównym sponsorem festiwalu by , podobnie jak przez ostatnich kilka lat,
Bank Spó dzielczy Ziemi Kaliskiej oraz pp. Ilona i Zbigniew Wojtaszczykowie z T okini Ma ej, Zak ad cukierniczy p. Jadwigi Mencel, pp. Krystyna i Grzegorz Olczakowie z Opatówka.
Wyniki festiwalu:
Kategoria wiekowa: klasy 0-I
I miejsce - Zuzanna Domagalska, Niepubliczna Szko a
Podstawowa w Biernatkach
II miejsce - Maja Kakomicka, Publiczne Przedszkole
Sióstr S u+ebniczek w Liskowie
III miejsce - Julia Matysiak, GOK w Opatówku
Wyró+nienia:
Cezary Ma+uchowski, SP w T okini Wielkiej
Karolina Janiak, SP w Opatówku
Kategoria wiekowa: klasy II-III
I miejsce - Malwina Olszewska, GOK w Opatówku
II miejsce - Micha Marek, SP w Godzieszach Wielkich
III miejsce - Aleksandra Iwierek, SP w KoSminku
Wyró+nienia:
Maria Wolf, SP w Opatówku
Julia Olejnik, SP w KoSminku
Weronika Jewak, ZS w Stawiszynie
Kategoria wiekowa: klasy IV-VI
I miejsce - Anna Czarnecka, GOK w Szczytnikach
II miejsce - Anna Andrzejak, SP w Mycielinie
III miejsce - Gabriela Michalak, SP w Opatówku
Wyró+nienia:
Julia Michalak, ZS w Szczytnikach
Magdalena Kliszewska, ZS w Jankowie Pierwszym
Kategoria wiekowa: klasy gimnazjum
I miejsce - Patrycja P uciennik, ZS w Stawie

Wiadomo ci Gminne

II miejsce - Kinga Garnczarek, Gimnazjum w KoSminku
III miejsce - Klaudia Ostrowska, ZS w Che mcach
Wyró+nienia:
Patrycja Szymoniak, ZS w Stawiszynie
Gabriela Sieradzka, Gimnazjum w Opatówku
Martyna Ko odziejczyk, GOK w Opatówku
Kategoria wiekowa: szko y ponadgimnazjalne
II miejsce - Daria Nowak, ZS im. St. Miko ajczyka
w Opatówku
III miejsce - Patryk Olejniczak, GOK w Opatówku
Wyró+nienia:
Mariusz Kasprzak, GOK w Opatówku
Hubert Wojtaszek, GOK w Opatówku
Konkurs fotograficzny "Tu jest moje miejsce"
20 kwietnia br. ruszy a I edycja konkursu fotograficznego ph. "Tu jest moje miejsce". To nowy pomys
na ciekawe sp dzanie wolnego czasu i wykorzystanie
swoich zainteresowa9. Konkurs realizowany by w ramach projektu pn. "Piknik rodzinny z dawn kultur
i tradycj oraz ekologi " wspó finansowanego przez
Urz d Marsza kowski Województwa Wielkopolskiego,
Departament PROW na lata 2007-2013.
Organizatorem konkursu by a gmina Opatówek
i Gminny O(rodek Kultury w Opatówku, a jego celem
by o zach cenie do ciekawego sp dzania wolnego
czasu poprzez zainteresowanie dzieci i m odzie+y fotografi oraz wykorzystania jej do upami tnienia krajobrazów, zabytków, urokliwych miejsc zwi zanych z miejscem zamieszkania. Ka+dy z autorów móg przygotowa)
maksymalnie 5 fotografii nigdzie dot d nie publikowanych.
Rozstrzygni cie konkursu nast pi o 20 maja br.,
a wr czenie nagród za najlepsze i najciekawsze prace
odby o si 1 czerwca podczas Pikniku Rodzinnego
w Opatówku. Do konkursu fotograficznego wp yn o 81
prac wg podzia u na grupy wiekowe. Komisja dokona a
oceny wg kryteriów zawartych w regulaminie, bior c pod
uwag oryginalno(), pomys owo(), sfotografowany krajobraz i wy oni a zwyci zców:
grupa najm odsza (szko y podstawowe):
I miejsce: Patrycja Malkowska, Che mce
II miejsce: Natalia Wolarz, Brzeziny
II miejsce: Marcel Przybylski, Popów
grupa gimnazjalna:
I miejsce: Joanna Mancewicz, Opatówek
II miejsce: Aleksandra Laskowska, Opatówek
II miejsce: Sara Salamon, Borow
III miejsce: Angelika Iwierek, Osuchów
wyró+nienia:
Natalia Antczak, Warszew
Jakub Domagalski, Oszczeklin
Justyna Kucharska, Marchwacz
Jakub Matysiak, Oszczeklin
Nikoletta Nowak, Pietrzyków
Aleksandra Strójw s, Rajsko
nagrody za udzia :
Piotr Antczak, Warszew
Joanna Pomyka a, T okinia Wielka
grupa ponadgimnazjalna:
I miejsce: Agnieszka Rogozi9ska, Opatówek
II miejsce: Natalia Rogozi9ska, Opatówek
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Konkurs plastyczny
Szko a Podstawowa im. Janusza Kusoci9skiego
w Opatówku zorganizowa a konkurs plastyczny ph.
''Zosta9 ma ym Wójtem Gminy Opatówek''. Patronat nad
konkursem obj
Wójt Gminy Sebastian Ward cki.
Wp yn o 67 prac wykonanych przez uczniów z czterech
szkó podstawowych w gminie: w Opatówku, T okini
Wielkiej, Rajsku i Che mcach. Komisja w sk adzie:
Arkadiusz Ka9duch - Dyrektor ZEAS (przewodnicz cy
komisji), Mateusz Przyjazny - dyrektor szko y, Mateusz
Walczak - koordynator projektu, Joanna Litwin - nauczycielka plastyki oraz Marta Iniosek-Masacz, mia a trudne
zadanie, bowiem uczniowie, nie do(), +e przedstawili
ró+ne wizje przysz o(ci gminy, to prace zosta y wykonane ró+nymi technikami.
Zwyci +czyni konkursu zosta a Oliwia Juszczak
- uczennica kl. IVa Szko y Podstawowej w Opatówku.
Ponadto komisja postanowi a dodatkowo nagrodzi)
wyró+nieniami i nagrodami ksi +kowymi 11 prac, które
wykonali: Mateusz Antczak, Weronika Kowalczyk, Mi osz
Kuci9ski, Agata Ma oburska, Sebastian Olejnik, Ewelina
Spie+, Zuzanna Stankiewicz i Aleksandra Zimna ze
Szko y Podstawowej w Opatówku, Kornelia Gibus ze
Szko y Podstawowej w T okini Wielkiej, Patrycja
Malkowska ze Szko y Podstawowej w Che mcach oraz
Daria Szczot ze Szko y Podstawowej w Rajsku.

W (rod , 5 czerwca Oliwia Juszczak by a w Urz dzie
Gminy w Opatówku go(ciem Wójta Gminy Sebastiana
Ward ckiego i razem z nim wype nia a obowi zki wójta.
Powiatowy Przegl"d Formacji Tanecznych
Tegoroczny Powiatowy Przegl d Formacji
Tanecznych odby si 14 kwietnia br. w Liskowie w tamtejszej hali sportowej. Zg osi o si do niego 21 zespo ów
z powiatu kaliskiego. Organizatorem imprezy od lat jest
Starostwo Powiatowe w Kaliszu oraz Urz d Gminy
w Liskowie. Celem turnieju jest popularyzacja zespo owych form tanecznych w(ród uczniów szkó podstawowych i gimnazjów oraz z o(rodków kultury, a tak+e
promowanie najlepszych grup w powiecie i regionie oraz
prezentacja ró+nych technik i stylów sztuki tanecznej.
Warunkiem uczestnictwa w turnieju by o przygotowanie
uk adu tanecznego w jednej z trzech kategorii tanecznych:
- aerobik - program taneczny
- disco-dance - program taneczny
- inne propozycje taneczne (taniec towarzyski, taniec
wspó czesny, inscenizacja taneczna)
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Uczestnicy turnieju walczyli o puchary Starosty Kaliskiego i Wójta Gminy Lisków. Jury w sk adzie: Anna
Majewska - Przewodnicz ca, Barbara Juszczak i Tobiasz
Uniejowski nie mia o atwego zadania, bowiem poziom
zg oszonych do turnieju zespo ów by bardzo wysoki.

Z naszej gminy w przegl dzie wzi o udzia 5 zespo ów:
3 z Gminnego O(rodka Kultury w Opatówku, 1 ze Szko y
Podstawowej im. J. Kusoci9skiego w Opatówku i 1
z Zespo u Szkó w T okini Wielkiej. A oto wyniki uzyskane przez grupy taneczne z naszej gminy:
- I miejsce w kat. wiekowej szkó gimnazjalnych (kat.
inne propozycje taneczne) - Zespó "CDN JUNIOR"
- II miejsce w kat. wiekowej kl. I-III szkó podstawowych (kat. inne propozycje taneczne) - Zespó
"CDN MINI"
- II miejsce w kategorii wiekowej kl. I-III szkó podstawowych (aerobik, disco-dance) - Zespó "CDN MIX"
- II miejsce w kategorii wiekowej kl. IV-VI szkó
podstawowych (aerobik, disco-dance) - Zespó "CDN
MINI 2"
Podzi kowania dla Kó GospodyB Wiejskich
5 marca, w przeddzie9 Dnia Kobiet, w Gminnym
O(rodku Kultury w Opatówku odby o si mi e spotkanie
w adz samorz dowych z paniami dzia aj cymi w Ko ach
Gospody9 Wiejskich w gminie Opatówek. By o to
uroczyste podsumowanie 2012 roku w podejmowanych
dzia aniach kulturalnych. By a te+ okazja, aby podzi kowa) zaproszonym tego dnia sponsorom, którzy
wielokrotnie i przy ró+nych okazjach wspieraj finansowo i rzeczowo imprezy organizowane w gminie.
Dyrektor GOK, Mieczys awa Jasku a powita a serdecznie zaproszonych go(ci oraz w adze gminy w osobach:
Wójta Gminy Sebastiana Ward ckiego, Przewodnicz cego Rady Gminy Paw a B kowskiego, Sekretarza
Gminy Krzysztofa Dziedzica oraz Skarbnika Gminy
Dagmar Gajewsk -Paj k.
Podzi kowania za podejmowane dzia ania, za
prac spo eczn i zaanga+owanie w organizacj imprez
kulturalnych i promocyjnych listy gratulacyjne, pami tkowe statuetki oraz s odki upominek otrzymali: Sabina
Banach, Maria Juszczak, Krystyna Tu acz, Maria Baran,
Halina Dobrza9ska, Rozalia Ludwiczak, Jolanta Matysiak, Krystyna Olczak, Maria Prus, Ewa Suchorzewska,
Ilona Wojtaszczyk, Anna Dulas, Irena Dogielska, Zofia
G siorowska, Danuta G owinkowska, Anna Jab o9ska,
Alina Je+yk, Aleksandra Kalenska, Renata Król, Krystyna Ko omecka, Teresa Kazarek, Jadwiga Mencel,
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Daniela Mi(, Maria Pawelec, Mariola Ratajczyk, Krystyna Stasiak, Monika Iwierek, Daniela Sztrajt, Gra+yna
Wietrzych, Zdzis awa Wi ckowska, Urszula Witczak,
Bo+ena Wojtaszek, Lucyna Wojtaszek, Aleksandra
Wsz doby , Irena Larnecka oraz jedyny m +czyzna
w tym gronie - Jerzy Knop z kapeli "Sami Swoi".

w kategorii 10 - 12 lat:
I miejsce - Adrianna Pietura - SP w KoSminku
II miejsce - Julia Fajdek - SP w Masanowie
III miejsce - Kinga Wolf - SP w Opatówku
w kategorii 13 - 16 lat:
I miejsce - Magdalena Ludwiczak Gimn. w Brzezinach
II miejsce - Justyna K pa Gimnazjum w Opatówku
III miejsce - Katarzyna Matuszczak Gimn. w KoSminku
w kategorii zespo y wokalne - szko a podstawowa:
I miejsce - zespó wokalny z ZS w T okini Wielkiej
II miejsce - zespó wokalny z SP w KoSminku
III miejsce - zespó wokalny z SP w Godzieszach
w kategorii zespo y wokalne - gimnazjum:
I miejsce - zespó wokalny z Gimnazjum Opatówka
II miejsce - zespó wokalny z Gimnazjum w KoSminku
III miejsce zespó wokalny z Gimnazjum w Brzezinach

"Poczucie warto ci tradycji i kultury regionu oraz
praca maj+ca na celu kultywowanie rodzimych obyczajów, przyczyniaj+ si2 do integracji lokalnej spo eczno ci
oraz szerszego zainteresowania dorobkiem artystycznym" powiedzia do wyró+nionych Wójt Sebastian
Ward cki. Sponsorzy wspieraj cy dzia ania i imprezy
organizowane w gminie zostali uhonorowani listami
gratulacyjnymi z podzi kowaniami za zas ugi na rzecz
rozwoju tradycji i kultury, które wr czy Wójt Gminy,
Przewodnicz cy Rady oraz Sekretarz Gminy, który
+ycz c pomy(lno(ci podzi kowa za wsparcie finansowe
i rzeczowe stwierdzaj c, +e w dzisiejszych trudnych
czasach jest to niezwykle cenna rzecz.
W cz (ci artystycznej, która u(wietni a ten
wyj tkowy dzie9 wyst pili cz onkowie kapeli "Sami
Swoi", a w dialogu parodiuj cym wyjazd do Ciechocinka
wyst pi y panie z KGW w Opatówku. By y te+ zabawne
monologi i skecze w wykonaniu Edwarda D bickiego.
Przy torcie i kawie, do póSna trwa y rozmowy i wspomnienia, by to tak+e czas na planowanie dzia a9
kulturalnych i ludowych na bie+ cy rok.
Przegl"d pie8ni religijnej
Dnia 28 maja br. w Zespole Szkó w T okini
Wielkiej odby si X Mi dzyszkolny Przegl d Pie(ni
Religijnej T okinia 2013 pod patronatem Wójta Gminy
Opatówek p. Sebastiana Ward ckiego. Organizatorami
przegl du byli: dyrektor Zespo u Szkó w T okini Wielkiej
p. Teresa Kobierska i katechetka p. Urszula Borwik.
Celem przegl du by o m.in.: poznanie nowych warto(ciowych pie(ni, popularyzacja pie(ni religijnych, promocja m odych wykonawców, integracja uczniów z poszczególnych szkó . Przegl d z roku na rok cieszy si
coraz wi kszym zainteresowaniem, w tym roku do
konkursu zg osi o si a+ 12 szkó w pi ciu kategoriach
wiekowych. Jury w sk adzie: przewodnicz cy ks. dr Aleksander Gendera, ks. dr Jacek Paczkowski, Sekretarz
Gminy Opatówek Krzysztof Dziedzic, wy oni o nast puj cych zwyci zców:
w kategorii do 9 lat:
I miejsce - Kacper Wojcieszak - SP w KoSminku
II miejsce - Zuzanna Domagalska - SP w Biernatkach
III miejsce - Klaudia Bry a - SP w Moskurni
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Przy ocenie jury zwraca o uwag na dobór repertuaru do
wieku i mo+liwo(ci wykonawców, umiej tno(ci wokalne,
wyraz artystyczny i zaanga+owanie. Dyrektor Zespo u
Szkó w T okini Wielkiej dzi kuje Wójtowi Gminy
Opatówek Sebastianowi Ward ckiemu za ufundowanie
nagród, jury za rzeteln ocen wykonawców, radzie
rodziców za przygotowanie s odkiego pocz stunku oraz
wszystkim uczestnikom za mi atmosfer .
***************************************

WIADOMO;CI SZKOLNE
PRZEDSZKOLE W OPATÓWKU
DzieB Matki
Z okazji Dnia Matki wszystkie grupy przedszkolne przygotowa y wspania e programy artystyczne.
Dzieci prezentowa y swoje umiej tno(ci wokalne,
recytatorskie i taneczne. Po wyst pach mamy zosta y
zaproszone do wspólnych zabaw ze swoimi pociechami.
Przedszkolaki sk adaj c +yczenia obdarowa y swoje
mamy wykonanymi samodzielnie upominkami i laurkami.
Mamy nadziej , +e ten szczególny dzie9 pozostanie
mi ym wspomnieniem zarówno dla dzieci jak i ich
rodziców.
DzieB Dziecka
Dzie9 Dziecka to szczególny dzie9 dla ka+dego
przedszkolaka. Z tej okazji zorganizowany zosta bal.
Dzieci weso o bawi y si w rytmie znanych przebojów.
Bra y udzia we wspania ych konkursach z nagrodami.
Ka+de dziecko otrzyma o ksi +k i s odycze. Dodatkowo
zorganizowano wyjazdy dzieci wspólnie z rodzicami.
Do teatru w Kaliszu na przedstawienie "Pszczó ka
Majka" pojecha y dzieci z grupy "Mrówki", natomiast
pozosta e grupy: "Biedronki", "Motylki", "Wiewiórki"
i "Zaj czki" pojecha y do stadniny koni w Wolicy.
Przedszkolaki w stra?y
21 maja br. najstarsze grupy przedszkolne wraz
z wychowawczyniami wybra y si na wycieczk do
stra+y. Dzieci mia y okazj zwiedzi) pomieszczenia
stra+y, przymierzy) kask i obejrze) kombinezon
stra+acki oraz us ysze) dSwi k syreny wzywaj cej
stra+aków na zbiórk . Najwi cej rado(ci sprawi o
przedszkolakom lanie wody z w +a u+ywanego przy
gaszeniu po+arów oraz zwiedzanie wozu stra+ackiego.
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Wizyta w stra+y z pewno(ci na d ugo pozostanie
w pami ci przedszkolaków. Za umo+liwienie spotkania
serdecznie dzi kujemy stra+akom z OSP w Opatówku.
**********
SZKO+A PODSTAWOWA W OPATÓWKU
Rajd ogrodników
Ju+ po raz kolejny uczniowie naszej szko y
uczestniczyli w corocznym Rajdzie Ogrodników, który
odby si w sobot 27 kwietnia br. Tym razem w ponad
70 osobowej grupie przewa+ali uczniowie kl. II i III. Dla
wielu by to pierwszy rajd w +yciu. Cieszy nas, +e w(ród
naszych uczniów s tacy, którzy nie stroni od ruchu na
(wie+ym powietrzu i ch tnie poznaj najbli+sz okolic .
Cho) po dotarciu na met ka+dy czu w nogach przebyte
kilometry, to wielu po kn o bakcyla i prawie wszyscy
zdeklarowali ch ) udzia u w kolejnych rajdach.
O godz. 9:00 ca a grupa, pod opiek nauczycieli
- p. Klaudii Kubackiej, p. Agnieszki Witczak, p. Marii
Pogorzelec, p. Ali Lintner i p. Zbigniewa Muzalewskiego,
wyruszy a sprzed szko y na jedn z wytyczonych przez
organizatora tras. Najpierw m odzi tury(ci zwiedzili
wystawy w Muzeum Historii Przemys u. Potem wytyczonym szlakiem, podziwiaj c malowniczy krajobraz W doów, ca a grupa w szybkim tempie zbli+a a si do mety,
która jak zawsze znajdowa a si w pobli+u budynku
Zespo u Szkó im. St. Miko ajczyka w Opatówku.
Wkroczeniu na met towarzyszy o wykonanie
piosenki o tematyce przyrodniczej. Weso e rytmy zaprezentowanego przez nasz zespó utworu zosta y wysoko
ocenione przez jury. Punkty przyznawano tak+e za
posiadany proporzec i apteczk , konkurs wiedzy i sprawno(ciowy, w tym ostatnim brali równie+ udzia opiekunowie dru+yn. W tym roku nauczyciele startowali
w konkurencji, któr nazwano "rzut palantem do celu".
II miejsce w tej rywalizacji zaj p. Zbigniew Muzalewski,
któremu dzielnie pomaga ucze9 kl. IIIc Adrian Olejnik.
Chocia+ tym razem nie uda o si nam wywalczy) miejsca na podium, to i tak wszyscy wrócili do
domów zadowoleni i u(miechni ci. Bo najwa+niejsze, +e
wszystkim uda o si dotrze) do mety, (wietnie si przy
tym bawi c.
Warsztaty ?ywieniowe
23 kwietnia br. by nietypowym dniem w naszej
szkole. Wtedy bowiem odby y si warsztaty +ywieniowe,
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podczas których uczniowie przygotowywali zdrowe
posi ki. By a to inicjatywa Zespó u Szkó Gastronomiczno-Hotelarskich w Kaliszu pod kierownictwem
p. Karoliny Ko(ciuszko i p. Honoraty Karbowniczek, przy
wspó udziale dziesi ciu uczennic. Warsztaty podzielone
zosta y na 3 cz (ci.
Cz () I - prelekcja dla klas IV-VI w auli szkolnej
po czona z prezentacj multimedialn na temat: "Co
je() na (niadanie?" Cz () II - praktyczna, podczas której
wychowawczy9 i uczennic
uczniowie pod opiek
z "gastronomika" wykonywali konkretne, przydzielone im
wcze(niej potrawy. I tak: kl. IVa przyrz dzi a wielobarwn sa atk owocow , kl. IVb - pyszn past twarogow ,
kl. IVc - past rybn , Va - koktajl truskawkowy, Vb past jajeczn , Vc - pe en witamin sok marchwiowojab kowy, VIa i VIc - kolorowe kanapki, VIb - zdrow
i po+ywn sa atk warzywn . Po przyrz dzeniu wszystkie potrawy prze o+one zosta y do przygotowanych
wcze(niej naczy9 i zaniesione do auli szkolnej. Cz () III
- podsumowanie i prezentacja posi ków przy stole
g ównym w auli oraz wspólna degustacja.
Warsztaty +ywieniowe by y niezwykle ciekaw
inicjatyw , podczas której uczniowie zdobyli wiele warto(ciowych i przydatnych informacji na temat zdrowego
+ywienia, a ponadto mieli okazj wykaza) si swoimi
umiej tno(ciami kulinarnymi. Wszystkie potrawy wygl da y niezwykle estetycznie, a smakowa y jeszcze lepiej!
Akcja zorganizowana zosta a w ramach pracy dzia aj cego w naszej szkole zespo u promocji zdrowia, a koordynatorem ca ego przedsi wzi cia by a p. D. Skinder.
Anna Smolicka

Wiadomo8ci sportowe
20 kwietnia uczniowie Szko y Podstawowej
w Opatówku wzi li udzia w Biegu Ulicznym "Wiosna
Cekowska 2013". Jest to wydarzenie, które ju+ na sta e
zosta o zapisane w szkolnym harmonogramie imprez
sportowych. Od wielu ju+ lat jeste(my nie tylko
uczestnikami tej imprezy, ale równie+ jej finalistami.

W tym roku równie+ nasze dzieci stan y na podium,
zdobywaj c nie tylko nagrody indywidualne, ale tak+e
jako szko a i gmina. Nasi uczniowie zdobyli Puchar
Powiatu za I miejsce w klasyfikacji szkó podstawowych.
Pokonali takie gminy jak Szczytniki, Godziesze Wielkie,
Mycielin, Lisków i Ceków.
Do tego du+ego sukcesu przyczynili si uczniowie: Aleksandra Salamon kl. IIa - miejsce II, Alicja B kowska kl. IIb - miejsce XV, Zuzanna Janiak kl. IIIb, Julia
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Rutkowska kl. IIIa, Patrycja Perskawiec kl. Ib - miejsce
II, Wiktoria Bru( kl. Id, Kukasz Juszczak kl. IIc - miejsce
III, Adam Andrzejak kl. IIIb - miejsce III, Jan Kordas kl.
IIIa - miejsce I, Mateusz Pilas kl. I - miejsce I, Cezary
Kuczak kl. Ib - miejsce VI, Nikola Kasprzycka kl. IVc miejsce I, Adam Begert kl. IVa - miejsce I, Iwona Tomczak kl. Vc - miejsce II, Grzegorz Mazurowski kl. Va miejsce III, Natalia Janiak kl. VIa - miejsce II, El+bieta
Mazurowska kl. VIb - miejsce VII, Ewelina Spie+ kl. Vb miejsce IV.
Nasz gmin wspomóg tak+e ucze9 drugiej
klasy ze Szko y Podstawowej w T okini Wielkiej - Franciszek Jakóbczak, który indywidualnie zaj V miejsce.

Kolejn nagrod , jak Fundacja WWF obdarzy a
szko , by o przedstawienie pt. "Pozwólmy zwierz tom
+y) tam, gdzie si urodzi y", które zosta o wyre+yserowane i przygotowane specjalnie na okoliczno() projektu
dotycz cego zagro+onych gatunków zwierz t.

Joanna Kupczyk

DzieB patrona
10 maja by dla uczniów i nauczycieli Szko y
Podstawowej w Opatówku dniem wyj tkowym. 38 lat
temu naszym patronem zosta bowiem Janusz Kusoci9ski - wybitny sportowiec i wielki patriota, który swoim
+yciem pokaza nie tylko, jak toczy) sportow walk
i zwyci +a), ale przede wszystkim jak przegrywa)
z godno(ci i honorem, nawet wtedy, gdy za mi o() do
ojczyzny trzeba zap aci) najwy+sz cen . Aby uczci) to
donios e wydarzenie, po raz kolejny obchodzili(my uroczysty Dzie9 Patrona zorganizowany przez Samorz d
Uczniowski pod opiek p. Marty Cygan. Obchody rozpocz uroczysty apel po(wi cony sylwetce patrona. Po
przemówieniu dyrektora szko y i wys uchaniu hymnu
pa9stwowego, uczniowie przedstawili program artystyczny. Zaprezentowali w nim fakty i ciekawostki z +ycia
Janusza Kusoci9skiego - pocz wszy od najm odszych
lat, a+ do tragicznej (mierci w podwarszawskich Palmirach, gdzie 21 kwietnia 1940 roku zosta rozstrzelany
przez +o nierzy hitlerowskich. Nie zabrak o te+ wzruszaj cych piosenek w wykonaniu uczennic naszej szko y.
Po zako9czeniu akademii i z o+eniu kwiatów pod
tablic pami tkow , prowadz cy zaprosili na drug
cz () uroczysto(ci, która zorganizowana zosta a na boisku szkolnym przez nauczycieli wychowania fizycznego:
p. Joann Kupczyk i p. Zbigniewa Muzalewskiego.
Imprez rozpocz to od odczytania apelu olimpijskiego
i zapalenia znicza. Nast pnie uczniowie rywalizowali
mi dzy sob w grach i zabawach, pi ce no+nej,
zabawach rzutnych. Zmagali si równie+ podczas gry
w zbijanego. Jak co roku klasy stan y te+ do rywalizacji
w biegach sztafetowych, które zawsze wzbudzaj
najwi cej emocji. Kulminacyjnym punktem obchodów
tego wyj tkowego (wi ta by , tradycyjny ju+ w naszej
szkole, Bieg ku S o9cu.

W spektaklu wyst pi y zagro+one zwierz ta,
które do(wiadczy y nielegalnego wywozu z naturalnego
(rodowiska, w którym +y y. G ówn postaci by Leon
Kameleon, który anga+owa dzieci do udzia u w zabawie. Zwierz tom g osów u+yczyli aktorzy teatru z Torunia. Przedstawienie zosta o bardzo ciep o przyj te przez
ca szkoln i przedszkoln spo eczno().
Magdalena Galuba

Powiatowy Konkurs Recytatorski
12 czerwca w O(rodku Doskonalenia Nauczycieli
w Kaliszu odby si VIII Powiatowy Konkurs Recytatorski. Konkursowi patronowa Starosta Kaliski i Wielkopolski Kurator O(wiaty. Uczestnikami byli uczniowie klas
I-III szkó podstawowych z 11 powiatów. Nasz szko
reprezentowa y dwie uczennice: Karolina Janiak z klasy
Ia (wychowawca - p. Anna Karwowska) i Julia Rutkowska z klasy IIIa (wychowawca - p. Klaudia Kubacka).

Anna Smolicka

Realizacja projektu edukacyjnego
Dzieci ze Szko y Podstawowej im. J. Kusoci9skiego w Opatówku - Filia w Sierzchowie realizowa y
Ogólnopolski Projekt Edukacyjny pn. "Pozwólmy zwierz tom +y) tam, gdzie si urodzi y". Organizatorem by a
Fundacja WWF Polska. Celem projektu by o podniesienie (wiadomo(ci i wiedzy dzieci na temat problemu
gin cych gatunków zwierz t oraz zmniejszenie zapotrzebowania na egzotyczne gatunki zwierz t trzymane
w warunkach domowych. Zrealizowane przedsi wzi cia
sprawi y, +e Szko a Podstawowa im. J. Kusoci9skiego
w Opatówku - Filia w Sierzchowie zaj a I miejsce
w Polsce i otrzyma a tablic interaktywn .
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Karolina recytowa a wiersz Elizy Rozdoby pt. "Modna
Iwinka", natomiast Julia - wiersz Magdaleny Olejnik pt.
"Ceg a". Obydwie uczennice to laureatki VIII Gminnego
Konkursu Recytatorskiego w Opatówku. W VIII Powiatowym Konkursie Recytatorskim w Kaliszu Karolina
Janiak zdoby a I miejsce w kat. klas pierwszych, Julia
Rutkowska otrzyma a wyró+nienie w kat. klas trzecich.
Anna Karwowska

**********
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GIMNAZJUM W OPATÓWKU
Rajd ogrodników
27 kwietnia br. grupa uczniów z naszej szko y
pod opiek p. Anny Marsza -Olejnik oraz p. Agnieszki
B aszczyk wzi a udzia w XVI Rajdzie Ogrodników.

Meta rajdu znajdowa a si na terenie Zespo u Szkó im.
St. Miko ajczyka w Opatówku. Organizatorzy przygotowali dla nas wiele ciekawych zada9, w(ród których
znalaz y si : zaj cia w Muzeum Historii Przemys u,
z których zostali(my przepytani na mecie; konkurs
sprawdzaj cy wiedz ekologiczno-przyrodnicz oraz
wiele zada9 sprawno(ciowych. Równie+ nasze panie
opiekunki mia y szans si wykaza) w konkurencji
zr czno(ciowej w "rzucie palantem do celu", w której
zaj y 1 miejsce. Komisji bardzo spodoba o si wykonanie napisanej przez nas piosenki, któr u(wietni a graj ca na gitarze uczennica klasy 3c Weronika Matusiak.
Nasze starania zosta y docenione i zdobyli(my 3 miejsce w klasyfikacji generalnej. Pi kny puchar, dyplom
oraz nagrody ksi +kowe sprawi y, +e wracali(my w
radosnych nastrojach.

Przewodnicz ca Rady Rodziców Agnieszka KupajLedniowska, Dyrektor Szko y Podstawowej im. Janusza
Kusoci9skiego w Opatówku Mateusz Przyjazny, ks. praat W adys aw Czamara, prezes GS "Samopomoc
Ch opska" w Opatówku Eleonora Gieszczy9ska. Ta
coroczna uroczysto() zajmuje szczególne miejsce
w kalendarzu imprez naszej szko y. Wspominali(my
wtedy naszych patronów Agatona i Stefana Gillerów. To
zaszczytne imi nadano gimnazjum 15 maja 2009 roku.
Reprezentacja szko y z o+y a kwiaty pod tablic
pami tkow oraz przy grobie Gillera. Nast pnie odby
si konkurs plastyczny który polega na interpretacji
wybranego wiersza Stefana z Opatówka. Przedstawiciele klas uczestniczyli w konkursie wiedzy o naszych
patronach oraz o naszej ma ej ojczySnie - Opatówku.
W drugiej cz (ci uroczysto(ci bawili(my si podczas
wyborów Miss i Mistera szko y. Wszyscy uczniowie,
którzy brali udzia w konkursach, otrzymali pami tkowe
dyplomy, a zwyci zcy skromne upominki. Ostatnim
punktem programu by o sadzenie drzew przez przedstawicieli klas I, II i III. Iwi to Szko y to radosny dzie9 dla
ca ej spo eczno(ci naszego gimnazjum. Pozostawi po
sobie wiele pozytywnych wra+e9 i emocji.
Obchodzone corocznie (wi to patronów naszej
szko y, w tym roku zosta o dodatkowo u(wietnione przez
nowe wydarzenie, które, miejmy nadziej , na sta e
zago(ci w kalendarzu szko y. W zwi zku z obchodzonym niedawno Dniem Ziemi uczestnicy ko a geograficzno-turystycznego wraz z opiekunem zaproponowali
wprowadzenie nowej tradycji w naszej szkole. Chc c
u(wietni) otoczenie budynku, ka+dy rocznik ucz szczaj cy do gimnazjum pozostawi po sobie (lad w postaci
posadzonego drzewka lub krzewu na terenie szko y.

Konkurs Plastyczny "Zapobiegajmy Po?arom"
4 maja br. w Szwacinie w gminie Godziesze
Wielkie odby y si Powiatowe Obchody Dnia Stra+aka.
W trakcie imprezy rozstrzygni to wyniki i wr czono
dyplomy oraz nagrody dla laureatów etapu powiatowego
i wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Zapobiegajmy Po+arom 2013". Nasza uczennica
Julia Mosi9ska (kl. Ic) zdoby a w etapie powiatowym
I miejsce, a w wojewódzkim III. Gratulujemy.
Hwiatowy DzieB Zdrowia
17 kwietnia w naszej szkole obchodzili(my
Iwiatowy Dzie9 Zdrowia. W ramach obchodów ka+da
klasa przygotowa a wspólne klasowe (niadanie. Przeprowadzono konkurs, który mia wy oni) najlepsze
pomys y na wspólny poranny posi ek, który mia by)
zdrowy i estetyczny. Komisja (dyrektor szko y i trzy
nauczycielki) oceni a najlepsze pomys y. Klasa Ic zaj a
I miejsce, natomiast II miejsce równorz dnie zaj y klasa
IIb i IIa.
DzieB Patrona
29 maja w gimnazjum obchodzili(my Iwi to
Szko y, czyli Iwi to Patronów Agatona i Stefana Gillerów. Obecni byli: Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic,
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W ten sposób uczniowie nie pozwol o sobie zapomnie)
i by) mo+e za kilka lat, gdy b d odwiedzali mury tej
szko y jako jej absolwenci, spojrz z sentymentem na to
miejsce, które stanie si pi kn wizytówk naszego
gimnazjum. Przedstawiciele klas I, II i III w obecno(ci
dyrekcji szko y oraz zaproszonych go(ci posadzili
pierwsze drzewka. Na kolejne przyjdzie czas, a (wi to
szko y jest (wietn okazj do kultywowania tej tradycji.
W zorganizowaniu przedsi wzi cia ch tnie anga+owa y
si wszystkie klasy, akcja cieszy a si du+ym zainteresowaniem zarówno w(ród uczniów jak i nauczycieli.
Program "Bezpieczna szko a, bezpieczny uczeB"
24 maja, w zwi zku z realizacj programu "Bezpieczna szko a, bezpieczny ucze9", w Gimnazjum im.
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Agatona i Stefana Gillerów odby o si spotkanie dla
uczniów klas I i II z przedstawicielkami Gminnego
O(rodka Pomocy Spo ecznej: p. El+biet W odarsk
oraz p. Bo+en Kaczmarsk , a tak+e z funkcjonariuszem
policji st. sier+. Witoldem WoSniakiem (znanym z audycji
Radia Centrum). Panie z Gminnego O(rodka Pomocy
Spo ecznej opowiedzia y uczniom na czym polega rola
O(rodka Pomocy Spo ecznej, jak pe ni funkcj ta
instytucja w +yciu uczniów i ich rodzin, co robi) gdy
zauwa+amy, +e kto( potrzebuje pomocy materialnej lub
innego rodzaju wsparcia. Natomiast p. Witold WoSniak
opowiedzia nam o bezpiecznych zachowaniach w szkole,
a tak+e o zagro+eniach i konsekwencjach prawnych p yn cych z za+ywania (rodków psychoaktywnych. Naszym go(ciom serdecznie dzi kujemy za udzia w spotkaniu oraz za przekazanie nam cennej oraz potrzebnej
wiedzy dotycz cej naszego najbli+szego otocznia.
Anna NowiBska

Festiwal Nauki i Sztuki

10 kwietnia br. nasza szko a wzi a udzia w XVI
edycji Festiwalu Nauki i Sztuki w Poznaniu. Grupa uczniów pod opiek p. Donaty Janiszewskiej Marciniak,
p. Magdaleny Sorbian, p. Anity Marciniak Maciaszek
oraz p. Agnieszki B aszczyk uczestniczy a w zaj ciach
organizowanych w Collegium Biologicum, Collegium
Physicum, Collegium Chemicum oraz Collegium Geographicum na Uniwersytecie im. Adma Mickiewicza
w Poznaniu. Na wydziale biologii uczniowie brali m.in.
udzia w warsztatach: cuda (wiata, +ycie w kropli wody,
wyk ad z echolokacji dotycz cy migracji ptaków.
Na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych ogl dali najwi kszy w Polsce meteoryt, wys uchali
wyk adu: "Przybysze z Kosmosu w Poznaniu" - czyli
o poszukiwaniach w rezerwacie "Meteoryt Morasko";
poznali sposób funkcjonowania ogródka meteorologicznego oraz laboratoriom gleboznawczego, a tak+e ogl dali ró+norodne okazy ska i minera ów z ró+nych cz (ci
Polski i (wiata.
Grupa uczniów zainteresowanych fizyk bra a
udzia w warsztatach i pokazach do(wiadcze9 na
wydziale fizyki. Uczniowie uczestniczyli w zaj ciach:
- "O tym b dzie g o(no" - do(wiadczenia dotycz ce
(wiata dSwi ków,
- "Zaskakuj ce pokazy i do(wiadczenia fizyczne" eksperymenty i pokazy dotycz ce rzeczy czasem
bardzo zaskakuj cych,
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-

"Oko na optyk " - prezentacje i do(wiadczenia dotycz ce fizyki widzenia,
- "Astronomia dla ka+dego" - prezentacje przedstawiaj ce pi kno Kosmosu.
Na zaj ciach z astronomii uczniowie samodzielnie
budowali w asne spektroskopy. Grupa uczniów pod
opiek p. Magdaleny Sorbian bra a udzia w warsztatach
krystalograficznych oraz w pokazie efektownych
do(wiadcze9 chemicznych.
Zapoznali(my si ze sposobem funkcjonowania
pozna9skich uczelni, zobaczyli(my jak wygl daj zaj cia, struktura i organizacja wydzia ów. Zaj cia by y prowadzone przez profesorów, adiunktów, doktorów oraz
studentów wymienionych wcze(niej jednostek akademickich.

Anita Marciniak Maciaszek

**********
ZESPÓ+ SZKÓ+ W CHE+MCACH
DzieB patrona
"Musicie od siebie wymaga)" - to has o tegorocznych obchodów Dnia Patrona naszej szko y. Dzie9 ten
by dla nas wyj tkowy, poniewa+ w tym roku mija 10 lat
od podj cia decyzji o wyborze Jana Paw a II na patrona
naszej szko y. Obchody rozpocz y si
uroczyst
akademi . Monta+ s owno-muzyczny przygotowali uczniowie z klas I-III pod kierunkiem pa9: Iwony Fr tczak,
Karoliny Gramzy i Violetty Ró+alskiej. Uczniowie przypomnieli zgromadzonym, kim by i jakimi zasadami
kierowa si w +yciu nasz patron Jan Pawe II.
Po przedstawieniu g os zabra dyrektor szko y
p. Tomasz Mikucki, który podzi kowa uczniom za wspania akademi , rodzicom i nauczycielom za wychowanie m odego pokolenia w duchu nauk g oszonych przez
Wielkiego Polaka, oraz w adzom gminy za zaanga+owanie w rozwój szko y. G os zabrali równie+: ks. pra at
Józef Kwiatkowski, Przewodnicz cy Rady Powiatu
Mieczys aw Kuczak, Wójt Gminy Opatówek Sebastian
Ward cki, Prezes OSP w Che mcach Jaros aw Budka.
Wszyscy mówcy odnie(li si w swoich wyst pieniach do
postaci Jana Paw a II.

Po uroczystym apelu z o+ono kwiaty pod tablic
pami tkow . O godzinie 11:00 ca a spo eczno() szko y
oraz zaproszeni go(cie uczestniczyli we mszy (wi tej
odprawionej w dwóch intencjach: ksi +y obchodz cych
52 rocznic (wi ce9 kap a9skich oraz uczniów i pracow-
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ników Zespo u Szkó im. Jana Paw a II w Che mcach
w 10 rocznic nadania szkole imienia. Msz (w. celebrowa jego Ekscelencja Ksi dz Biskup Teofil Wilski,
który przed dziesi ciu laty bra udzia w uroczysto(ci
nadania szkole patrona. Uczniowie w Che mcach jako
jedni z pierwszych w naszej okolicy przyj li dla swojej
szko y imi Jana Paw a II. By o to w dniu 22 czerwca
2003. W szkolnym k ciku po(wi conym patronowi szkoy znajduje si mi dzy innymi korespondencja prowadzona mi dzy Papie+em-Polakiem, a uczniami szko y.
Projekt pn. "TydzieB J zyków Obcych"
W dniach 20-24 maja w Zespole Szkó im. Jana
Paw a II w Che mcach w ramach projektu gimnazjalnego
organizowany by "Tydzie9 J zyków Obcych". Sze(cioosobowa grupa uczniów z klasy II gimnazjum pod opiek p. Anny Kornackiej-Paszek oraz p. Magdaleny Poklek
organizowa a konkursy zwi zane z tematyk krajów
angloj zycznych i Rosji. Celem projektu by a przede
wszystkim popularyzacja nauczania j zyków obcych
i ich promocja w(ród dzieci i m odzie+y. Zwie9czeniem
projektu by Gminny Konkurs Piosenki Obcoj zycznej.

Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni upominkami. Uczniowie organizuj cy projekt gimnazjalny
wraz z opiekunami dzi kuj sponsorom za ufundowanie
nagród. Wyniki konkursu:
Szko a podstawowa:
I miejsce - Natalia Bora - Che mce
II miejsce - Amelia Korbacz, Marta Kucharska - Rajsko
III miejsce - Klaudia Adamczewska, Zuzanna Nowakowska, Wiktoria Tu acz - Che mce
Gimnazjum:
I miejsce - Dominik Niklas - Opatówek
II miejsce - Martyna Ko odziejczyk - Opatówek
III miejsce - Klaudia Ostrowska - Che mce
Gratulujemy!
Fina Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Jycia
W dniach 23-26 maja br. odby si Fina XXI
Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Lycia. Pracowite dni
olimpijczycy sp dzili w O(rodku Szkoleniowym PCK
w Zgierzu, gromadz c punkty podczas testu pisemnego
sk adaj cego si ze stu pyta9, praktycznego sprawdzianu umiej tno(ci udzielania pierwszej pomocy oraz indywidualnych prezentacji wcze(niej zrealizowanych projektów prozdrowotnych. Urozmaiceniem rywalizacji indywidualnej by y warsztaty kulinarne, a tak+e niestandardowe zaj cia sportowe. Nie atwo by o dotrze) do fina u.
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Na wszystkich szczeblach tegorocznej edycji (szkolnym,
rejonowym i okr gowym) rywalizowa o w sumie 36 886
uczniów z 1854 szkó . Zaledwie 16 uczestników w kategorii gimnazjalnej i tyle+ samo w kategorii ponadgimnazjalnej dosta o si do fina u, a w(ród nich uczennica
klasy III gimnazjum Zespo u Szkó im. Jana Paw a II w
Che mcach - Kamila Przepiórka, reprezentuj ca województwo wielkopolskie w kategorii szkó gimnazjalnych.
Jeste(my dumni, +e uczennica naszej szko y uzyska a,
po raz kolejny, tytu Finalistki XXI Olimpiady Promocji
Zdrowego Stylu Lycia. Du+a wiedza i umiej tno(ci
Kamili sprawi y, +e znalaz a si w gronie najlepszych.
Uczennic do Olimpiady przygotowa a p. Lidia Ka u+a.
W ci gu emocjonuj cych trzech dni finali(ci sprawdzali
swoj wiedz i umiej tno(ci, oraz wymieniali si do(wiadczeniami z rówie(nikami z ca ej Polski. Rywalizacj
zako9czy a uroczysta gala, na której zdobywcy pierwszych trzech miejsc otrzymali nagrody rzeczowe,
a w kategorii ponadgimnazjalnej indeks na Uniwersytet
Medyczny w Kodzi - wydzia nauk o zdrowiu.
W uroczysto(ci zako9czenia Olimpiady wzi li
udzia : Marek Posobkiewicz - G ówny Inspektor Sanitarny patronuj cy wydarzeniu, prof. Tomasz Kostka Dziekan Wydzia u Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Kodzi oraz Waldemar Kowalczyk - cz onek
Zarz du G ównego PCK i prezes Kódzkiego Oddzia u
Okr gowego PCK, gospodarza tegorocznego fina u.
Minister Marek Posobkiewicz wskaza , jak wa+ne s
akcje prozdrowotne prowadzone w lokalnych (rodowiskach. Dzi ki nim mo+emy by) spokojni o przysz o()
i zdrowie nast pnych pokole9 - powiedzia podczas
zamkni cia olimpiady. Profesor Tomasz Kostka, cytuj c
list od rektora Uniwersytetu Medycznego w Kodzi, doda :
"dzi ki Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Lycia
kszta tujemy ludzi ambitnych, liderów zdrowego stylu
+ycia". XXI Fina Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji
Zdrowego Stylu Lycia zako9czy o wyst pienie Waldemara Kowalczyka i zaproszenie do udzia u w kolejnych
edycjach.
Zjazd Rodziny Szkó im. Jana Paw a II
4 czerwca br. uczniowie naszej szko y uczestniczyli w XI ZjeSdzie Rodziny Szkó im. Jana Paw a II
Diecezji Kaliskiej. Rodzina Szkó obecnie liczy ponad
trzydzie(ci placówek, których przedstawiciele co roku
spotykaj si na zjazdach. W tym roku spotkanie odby o
si w Kaliszu, a jego gospodarzem by a Szko a Podstawowa nr 2. Zjazd rozpocz a msza (wi ta w ko(ciele
pw. NMP Królowej Polski, której przewodniczy biskup
kaliski Edward Janiak. Dodatkowymi atrakcjami spotkania by Festiwal Pie(ni Religijnej oraz Konkurs Plastyczny, podczas którego uczniowie podzieleni na zespo y
wykonali tematyczne graffiti. Prac namalowan mi dzy
innymi przez uczennic naszej szko y, Joann Cofalsk
mo+emy podziwia) na za czonym zdj ciu.
**********
ZESPÓ+ SZKÓ+ W RAJSKU
Program KidSmart dla Zespo u Szkó w Rajsku
W dniu 14 maja br. w siedzibie ODN w Poznaniu
odby o si uroczyste spotkanie przedstawicieli samorz du Województwa Wielkopolskiego oraz przedstawicieli
firmy IBM z w odarzami miast i gmin, dyrektorami i nau-
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czycielami placówek obj tych programem Nauczania
Pocz tkowego IBM KidSmart. W spotkaniu wzi li udzia :
cz onek Zarz du Województwa Wielkopolskiego Tomasz
Bugajski, radna Sejmiku Wojewódzkiego oraz- Przewodnicz ca Komisji Edukacji i Nauki Barbara Nowak,
koordynatorka Programów Spo ecznej Odpowiedzialno(ci Biznesu IBM Polska Anna Jawor, kierownik
sprzeda+y Regionu Wielkopolska IBM Polska Kamilla
Be9ke. W sk ad delegacji z naszej gminy weszli: Wójt
Gminy Opatówek Sebastian Ward cki i dyrektor Zespo u
Szkó w Rajsku Honorata Wolniaczyk. Podczas spotkania przedstawione zosta y szczegó owe zasady realizacji
Programu KidSmart Early Learning. Program przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-7 lat, którego celem jest
przygotowanie dzieci do wej(cia w (wiat nowoczesnych
technologii informatyczno-komunikacyjnych. Ponadto,
zadaniem programu jest zwi kszenie zaanga+owania
dzieci w proces nauczania poprzez zabaw i wzrost
umiej tno(ci w zakresie obs ugi komputera. W trakcie
wizyty w Poznaniu na r ce Wójta Gminy zosta przekazany ostatni element zestawu - drukarka.
Urz d Marsza kowski Województwa Wielkopolskiego jest koordynatorem programu KidSmart w regionie wielkopolskim. W ramach umowy Województwa
Wielkopolskiego z firm IBM, 40 placówek wychowania
przedszkolnego i nauczania pocz tkowego otrzyma o
nieodp atnie wyspecjalizowany sprz t komputerowy.
W sk ad zestawu wchodzi jednostka centralna wraz
z oprogramowaniem KidSmart, monitor, mysz, klawiatura
i bezpieczna obudowa. W(ród palcówek, które taki
sprz t otrzyma y znalaz si Zespó Szkó w Rajsku. By
to pierwszy etap realizacji projektu. W ramach kolejnego
etapu prowadzone b d szkolenia dla nauczycieli
z wykorzystaniem oprogramowania KidSmart.
Projekt "Bezpieczna Szko a - Bezpieczny uczeB"
W okresie od wrze(nia do marca nasza szko a
bra a udzia w II turze ogólnopolskiego projektu Bezpieczna Szko a - Bezpieczny ucze9. Celem konkursu
jest spopularyzowanie w(ród uczniów w ca ej Polsce
podstawowych zasad funkcjonowania pa9stwa prawnego i spo ecze9stwa obywatelskiego, w tym norm wspó +ycia, poszanowania praw jednostki w tym uczniaobywatela, przeciwdzia ania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach,
solidaryzmu spo ecznego. Organizatorem projektu jest
Fundacja Pa9stwo Obywatelskie. Honorowym patronatem projekt obj li: Sejm, Senat RP, Rada Ministrów,
kuratorzy o(wiaty, rektorzy wy+szych uczelni, gospodarze miast, regionów.
W ramach projektu wykonali(my 10 zada9
i otrzymali(my certyfikat Bezpiecznej Szko y. W(ród
uczniów naszej szko y przeprowadzone zosta y lekcje
po(wi cone zagadnieniom dotycz cym pa9stwa, prawa,
spo ecze9stwa, obywatela. Zaj cia mia y na celu zapoznanie dzieci z ww. poj ciami. Uczniowie korzystali na
tych zaj ciach z Konstytucji Rzeczpospolitej, pracowali
w grupach, tworzyli plakaty, a nast pnie brali udzia
w klasowych debatach. Uczniowie wykonali prezentacje
pod has em "Co powinno si zmieni) w Twojej szkole,
rodzinie, otoczeniu, by poprawi) relacje mi dzy ludSmi
(nauczyciel-ucze9, dziecko-rodzina, koledzy w miejscu
zamieszkania, osiedlu, miejscowo(ci)". W ramach projektu przeprowadzone zosta y liczne spotkania z przedstawicielami Policji, Stra+y Po+arnej, Pogotowia Ratun-
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kowego, organizacji spo ecznych etc. Zostali tutaj zaanga+owani rodzice - przedstawicielki policji i s u+by zdrowia to mamy naszych uczniów.
Realizacja poszczególnych zada9 projektu przynios a wszystkim uczestnikom wiele korzy(ci oraz podnios a poziom bezpiecze9stwa naszej szko y i uczniów.
Ma gorzata Burdelak

Konkurs Logopedyczno-Recytatorski
21 maja w Zespole Szkó w Rajsku odby si
I Gminny Konkurs Logopedyczno-Recytatorski "Kama9ce j zykowe" pod Patronatem Wójta Gminy Opatówek.
Organizatorkami konkursu by y nauczycielki z Zespo u
Szkó w Rajsku: p. Karolina Duleba - logopeda, p. Danuta Sieradzka - bibliotekarz, p. Bernardeta Blek - nauczyciel rewalidacji oraz p. Agnieszka Wa sa - nauczyciel
przedszkola. Celem konkursu by o budzenie zainteresowa9 literackich oraz propagowanie poprawnej wymowy.

Dzieci klas I-III prezentowa y wiersze twórczo(ci Jana
Brzechwy i Juliana Tuwima, a uczniowie z klas IV-VI
recytowali poezj Ma gorzaty Strza kowskiej i dodatkowo
odczytywali jeden amaniec j zykowy. W konkursie
wzi o udzia 15 uczniów ze szkó w Rajsku, Opatówku
i T okini Wielkiej. Recytacje dzieci ocenia a komisja
w sk adzie: p. Barbara Nowak - doradca metodyczny
j zyka polskiego, p. Urszula GoSdzi9ska - logopeda ze
Szko y Podstawowej nr 15 w Kaliszu oraz p. Ma gorzata
Matysiak - bibliotekarz Gminnej Biblioteki Publicznej
w Opatówku. Zwyci zcami konkursu zostali:
kategoria klas I-III
I miejsce - Martyna Karpisiewicz, ZS w Rajsku
II miejsce - Lena Folty9ska, SP w Opatówku
III miejsce - Anna Wielgocka, ZS w T okini Wielkiej
Wyró+nienie - Antoni Korbacz, ZS w Rajsku
kategoria klas IV-VI
I miejsce - Amelia Korbacz, ZS w Rajsku
II miejsce - Zuzanna Iwierek, ZS w Rajsku
III miejsce - Nikola Kasprzycka, SP w Opatówku
Wyró+nienie - Anastazja JaSwiec, SP w Opatówku
K. Duleba, D. Sieradzka, B. Blek, A. Wa sa

Nasze sukcesy
Uczniowie naszej placówki bardzo ch tnie i licznie bior udzia w ró+norodnych konkursach, a co za tym
idzie uzyskuj wysokie lokaty i wyró+nienia. W Ogólnopolskim Konkursie Artystycznym "Zmieniamy nasze
miasta i miasteczka" uczennica Martyna Anyszewska
(kl. 3 SP) otrzyma a wyró+nienie. W Ogólnopolskim
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Konkursie plastycznym "Zapobiegajmy po+arom" na
szczeblu gminnym II miejsce zaj a Angelika Iwierek
(2 gim.) i Wiktoria Szprync (3 SP), III miejsce Daria
Szczot (6 SP), a Martyna Anyszewska otrzyma a wyró+nienie. Na szczeblu powiatowym w tym+e konkursie
Angelika Iwierek zaj a III miejsce, a Daria Szczot
dosta a wyró+nienie. Na szczeblu wojewódzkim Angelika
Iwierek uzyska a V miejsce.
Liczne nagrody i wyró+nienia otrzymali nasi
uczniowie w I edycji konkursu fotograficznego "Tu jest
moje miejsce": Angelika Iwierek (III miejsce), Natalia
Antczak, Jakub Domagalski, Nikoletta Nowak, Aleksandra Strojw s, Justyna Kucharska, Jakub Matysiak wyró+nienia.
W konkursie "Moja szko a" zorganizowanym pod
patronatem Starosty Kaliskiego Krzysztofa Nosala przez
Zespó Szkó im. Stanis awa Miko ajczyka w Opatówku,
III miejsce zaj a Natalia Gaczy9ska (1 gim.), a wyró+nienie otrzyma a Angelika Iwierek.
Dzieci z oddzia u przedszkolnego uczestniczy y
w gminnym konkursie recytatorskim "Lyj zdrowo i bezpiecznie", w którym Julia Staro9ska wywalczy a II miejsce, a Amelia Smoli9ska i Zuzanna Wi ckowska otrzyma y wyró+nienia.
23 maja dzieci z teatrzyku szkolnego uczestniczy y w XI Festiwalu Teatrów Szkolnych w KoSminku.
Z przedstawieniem o Szewczyku Dratewce, przygotowanym pod okiem p. E. Wosiek, zaj li III miejsce. Natomiast Zuzanna Iwierek (5 SP) zaprezentowa a monodram "Pch a Szachrajka", za który zosta a wyró+niona.
W konkursie plastycznym "Las zaprasza nas",
organizowanym przez O(rodek Kultury Le(nej w Go uchowie w ramach festynu edukacyjnego "Spotkanie z lasem", Martyna Anyszewska (3 SP) otrzyma a wyró+nienie, a Angelika Iwierek (2 gim.) zaj a II miejsce.
Iwietnie te+ sobie radz nasi sportowcy, oto ich
ostatnie sukcesy: Ogólnopolski Bieg Uliczny Ptolemeusza w Kaliszu - I miejsce Konrad Filipiak (3 gim.), Katarzyna Bielawska (5 SP). Mistrzostwa Powiatu w indywidualnych biegach prze ajowych w KoSminku - I miejsce
Konrad Filipiak, Klaudia Bielawska (1 gim.), II miejsce
Adrian Cholajda (4 SP), Krzysztof D uga( (5 SP), III
miejsce And+elika Filipiak (2 gim.), Katarzyna Bielawska. Powiatowe Biegi Uliczne "Wiosna Cekowska" I miejsce Konrad Filipiak, II miejsce Krzysztof D uga(,
III miejsce Micha Domagalski (1 gim.), And+elika Filipiak. Mistrzostwa Powiatu w lekkiej atletyce (Kalisz) I miejsce w biegu na 1000m Konrad Filipiak, I miejsce
w skoku w dal Jakub Domagalski (2 gim.), I miejsce
w pchni ciu kul Wiktoria Skonieczna (2 gim.), II miejsce
w sztafecie 4x100 dziewcz ta SP, II miejsce w sztafecie
4x100 ch opcy SP, II miejsce w sztafecie 4x100 dziewcz ta gimnazjum.

kursu jest Archiwum Pa9stwowe w Kaliszu, wspó organizatorami za( Urz d Miejski w Kaliszu i Starostwo Powiatowe w Kaliszu. Motywem przewodnim by y dokonania Kaliszan na skal ogólnopolsk . W 2013 r. uczestnicy opracowywali trzy wybrane tematy spo(ród pi ciu:
- Kaliskie wafle i andruty s najlepsze w Polsce a zacz o si od Mystkowskiego...
- Prezydent Stanis aw Wojciechowski - Kaliszanin
w wielkiej polityce
- Kaliskie Spotkania Teatralne jako przedsi wzi cie
kulturalne na skal ogólnopolsk
- Chopin najlepiej brzmia na "naszych" fortepianach
i pianinach
- "Kr ) si kr ) wrzeciono...", czyli o tradycjach kaliskiego w ókiennictwa.

W(ród nagrodzonych uczniów znaleSli si uczniowie
Zespo u Szkó w Rajsku: Piotr Antczak i Piotr Perskawiec. Natomiast wyró+nienia otrzyma y uczennice: Angelika Iwierek, Natalia Antczak, Nikoletta Nowak, Aleksandra Strojw s. Opiekunem wszystkich uczniów by a
p. Anna Zimna.
**********
ZESPÓ+ SZKÓ+ W T+OKINI WIELKIEJ
Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Pod has em "Komu potrzebna jest historia?",
30 kwietnia br. odby a si w naszej szkole akademia
z okazji 222 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Wspó czesny Polak kojarzy 3 maja z dniem wolnym od

Ma gorzata Burdelak

Konkurs Ad fontes
Stu trzydziestu jeden uczniów wzi o udzia
w konkursie "Ad fontes! Odkrywamy tajemnice Kalisza
i regionu kaliskiego" zorganizowanym po raz dziewi tnasty przez Archiwum Pa9stwowe w Kaliszu. 11 czerwca autorzy najlepszych opracowa9 odebrali dyplomy
i nagrody. Do tegorocznej edycji konkursu zg oszono 62
prace, sporz dzone przez 131 uczniów. Ze szkó podstawowych zg oszono 13 prac, z gimnazjów 20, ze szkó
ponadgimnazjalnych 29. G ównym organizatorem kon-
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pracy i cho) na ogó wie, +e w dniu tym uchwalono
pierwsz polsk konstytucj to jednak ma k opoty
z podaniem daty rocznej tego wydarzenia, okre(leniem
zakresu zmian wprowadzonych przez ów dokument
i wp yw na bieg póSniejszych wydarze9. Drugim has em
przewodnim akademii by y s owa Jana Paw a II - "Trac c
pami ), gubimy swoj to+samo() i wyrzekamy si
cz stki samych siebie, by) mo+e tej najcenniejszej, bez
której przestajemy rozumie) otaczaj cy nas (wiat".
By umocni) nasz to+samo() i od(wie+y)
pami ) o wydarzeniach z drugiej po owy XVIII stulecia,
uczniowie klasy IV i V pod opiek p. Agnieszki Madzia y
oraz chór szkolny przypomnieli nam wszystkim czasy
rozbiorów Polski, Sejmu Czteroletniego czy Targowicy.
W krótkich scenkach uczniowie przedstawili jak traktowano Polsk , jak kawa ek po kawa ku by a rozkradana
przez swoich s siadów. Zako9czyli(my odpowiedzi na
pytanie postawione na samym pocz tku: "Komu
potrzebna jest historia?". Historia potrzebna jest nam
wszystkim. Ws uchuj c si w g os przesz o(ci, uczymy
si przecie+ rozumie) i m drze kszta towa) teraSniejszo().

ka+da dru+yna zaprezentowa a rajdow
piosenk
i wykona a plakat ekologiczny "LAS". By to jubileuszowy
rajd i dlatego organizatorzy postanowili nie przyznawa)
miejsc na podium, tylko wszystkie dru+yny by y
zwyci zcami. St d na koniec otrzyma y pami tkowe
zdj cia - dyplomy oraz nagrody rzeczowe, które wr czy
Starosta Kaliski Krzysztof Nosal, Wójt Gminy Opatówek
Sebastian Ward cki i Komendant Hufca Powiatu
Kaliskiego hm Jacek Kami9ski. Podczas podsumowania
rajdu srebrn , honorow odznak Ruchu Przyjació
Harcerstwa otrzyma Starosta Kaliski Krzysztof Nosal.
Na mecie "Pod grzybkiem" na S onecznej, na wszystkich
uczestników czeka a gor ca grochówka, kie baski
i ciasto. W XV rajdzie wiosennym udzia wzi o ponad
140 uczestników, harcerzy i instruktorów. Osobami
odpowiedzialnymi za rajd by y nauczycielki Maria
Jolanta Marciniak - opiekunka 9 Dru+yny Harcerskiej
i Anna Macke - opiekunka ko a ekologicznego, wspierali
je nauczyciele z Zespo u Szkó w T okini Wielkiej.

Agnieszka Madzia a

Konkursy recytatorskie
"Ty przychodzisz jak noc majowa, bia a noc,
u(piona w ja(minie..." Tak pi knie pisa o poezji patron
naszej szko y - W adys aw Broniewski. Równie pi knie
recytowali poezj uczestnicy VIII Gminnego Konkursu
Recytatorskiego pod has em "Kochajmy poezj " zorganizowanego przez Szko Podstawow w Opatówku.
W konkursie tym nasz placówk
reprezentowa y
uczennice: Paulina Pilas (kl. I), Paulina Leszczy9ska
(kl. II), Martyna Pilas (kl. III). W(ród laureatów znalaz y
si Paulina Leszczy9ska, która zaj a I miejsce w kategorii klas drugich i Paulina Pilas, zajmuj c III miejsce
w kategorii klas pierwszych.
Kolejny konkurs, w którym wzi y udzia uczennice naszej szko y: Anna Iniegu a (kl. I), Anna Wielgocka (kl. II) i Julia Wanga (kl. III) to I Gminny Konkurs
Logopedyczno-Recytatorski "Kama9ce j zykowe" - prezentacja twórczo(ci Jana Brzechwy lub Juliana Tuwima
zorganizowany przez Zespó Szkó w Rajsku pod patronatem Wójta Gminy Opatówek. Tu równie+ mo+emy
poszczyci) si sukcesami - Anna Wielgocka zaj a
III miejsce.
Wszyscy uczestnicy obu konkursów otrzymali
pi kne dyplomy, laureaci nagrody ksi +kowe, a nauczyciele przygotowuj cy: p. Ewa Janiak, p. Anna Macniak
i p. Renata Szlenkier - podzi kowania. W przygotowaniu
uczennic pomaga a tak+e p. Wies awa Giercarz. Placówki, w których odbywa y si konkursy podj y go(ci
s odkim pocz stunkiem.
Renata Szlenkier

Rajd wiosenny
W dniu 11 maja odby si jubileuszowy XV Rajd
Wiosenny Hufca ZHP Powiatu Kaliskiego, zorganizowany przez dru+yn harcersk i ko o ekologiczne przy
Zespole Szkó w T okini Wielkiej. G ównym celem
imprezy by o rozwijanie wiedzy i kszta towanie postaw
ekologicznych, integracja dru+yn, a przede wszystkim
(wietna zabawa. Pomimo deszczowej pogody harcerze
dzielnie pokonywali tras , a na punktach sprawno(ciowych wykonywali kolejne zadnia. Po dotarciu na met
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Dyrektor Zespo u Szkó w T okini Wielkiej,
sk ada serdeczne podzi kowania Staro(cie Kaliskiemu
Krzysztofowi Nosalowi, Wójtowi Gminy Opatówek
Sebastianowi Ward ckiemu oraz sponsorom: p. Stanis awowi Paraczy9skiemu, pp. Rychterom, firmie ASO
z T okini Ko(cielnej, radzie rodziców przy Zespole Szkó
w T okini Wielkiej, opiekunom dru+yn, nauczycielom
i wszystkim, którzy przyczynili si do zorganizowania XV
Rajdu Wiosennego, a tak+e druhnie Marii Jolancie
Marciniak i p. Annie Macke - koordynatorom rajdu.
Dzi kujemy wszystkim za liczny udzia i mi atmosfer .
Nast pny rajd ju+ za rok, na który serdecznie
zapraszamy!
Agnieszka Figiel

Stypendia
Bardzo dobre i celuj ce wyniki w nauce, osi gni cia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,
zawodach sportowych s udzia em uczniów w Zespo u
Szkó w T okini Wielkiej, którzy otrzymali stypendia
naukowe od Wójta Gminy Opatówek. Uczniowie co
miesi c b d otrzymywa) gratyfikacj w wysoko(ci 50 z .
W(ród najzdolniejszej m odzie+y znaleSli si :
- Przemys aw Król - klasa III gimnazjum,
- Anita Wojtaszczyk - klasa III gimnazjum,
- Joanna Pomyka a - klasa II gimnazjum,
- Anna Pastuszak - klasa III gimnazjum,
- Monika Bach - klasa III gimnazjum,
- Dawid Wyborny - klasa II gimnazjum.
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Wszystkim uhonorowanym serdecznie gratulujemy.
Lyczymy im dalszej motywacji do nauki, osi gania
sukcesów i coraz wi kszej konkurencji, która b dzie
mobilizowa a ich do wyt +onej pracy.
Izabela KrupiBska

DzieB Europejski
Ju+ od kilku lat w naszej szkole propagujemy
w(ród uczniów ide integracji europejskiej. 10 i 13 maja
w naszej szkole odby si po raz kolejny "Dzie9
Europejski". Cz onkowie Szkolnego Klubu Europejskiego: Aleksandra Banasiak, Natalia Pilas, Julia Reksa
wraz z opiekunami - p. Agnieszk Madzia i p. Marlen
Pilarczyk, przygotowali teleturniej sprawdzaj cy wiedz
o Europie. Jako pierwsi sprawdzili swoje wiadomo(ci
uczniowie klas IV-VI. Dru+yny tworzyli: klasa IV - Dorota
Misiak, Roman Niewiadomski, klasa V - Katarzyna Klepanda, Witold Kearney, klasa VI - Micha Jach, Kacper
Nawrocki. Pierwsze miejsce zaj a dru+yna klasy V,
drugie klasy VI, trzecie klasy IV.
W drugiej cz (ci zmierzy y si dru+yny klas
gimnazjalnych: klasa I gimnazjum - Adam Bartosz, Bartosz Dreczko, klasa II gimnazjum - Bart omiej Klepanda,
Kamil Misiak, klasa III gimnazjum - Przemys aw Król,
Pawe Pawlak. Klasyfikacja ko9cowa: pierwsze miejsce klasa II i III, drugie miejsce - klasa I. Wszystkim uczestnikom gratulujemy wiedzy i poczucia humoru!

WAKACJE 2013
Zako9czy si kolejny rok szkolny, przed nami okres
wakacyjnego wypoczynku po 10 miesi cach wyt +onej
pracy i nauki. Wszystkim uczniom sk adamy gratulacje
z okazji osi gni tych sukcesów szkolnych. Lyczymy
udanego wypoczynku, zapraszaj c jednocze(nie do
bezp atnego korzystania z obiektów sportowych i placówek kulturalnych.
Kompleks boisk "ORLIK 2012"
- od poniedzia ku do pi tku w godz. 9:00 - 12:00
i 14:00 - 22:00
- w soboty i niedziele w godz. 14:00 - 22:00
Istnieje mo+liwo() korzystania z boiska Orlik w soboty
w godz. 9:00 - 12:00 tylko dla grup zorganizowanych
i po wcze(niejszym zg oszeniu.
Hala sportowa przy Gimnazjum w Opatówku
- od poniedzia ku do pi tku w godz. 10:00 - 14:00 dla
uczniów gimnazjum na podstawie wa+nej legitymacji
Sala sportowa w T okini Wielkiej
- od poniedzia ku do pi tku wg harmonogramu i w godzinach ustalonych w sekretariacie szko y

Marlena Pilarczyk

Boisko sportowe i plac zabaw przy Zespole Szkó
w Che mcach
- od poniedzia ku do niedzieli dla uczniów Zespo u
Szkó w Che mcach posiadaj cych wa+n legitymacj

Akcja "Poczytaj mi przyjacielu"
W ramach akcji "Poczytaj mi przyjacielu" uczniowie klasy III gimnazjum: Bartosz Trawnik i Szymon
Za)mi9ski czytali ba(nie i legendy polskie uczniom klasy
I szko y podstawowej. Zaprezentowali dwa podania:
"Warszawa" oraz "Dwie rzeki". Dzi ki uczestnictwu
w programie m odzi ludzie maj okazj , nie po raz
pierwszy, zetkn ) si z wolontariatem. Kontakt z m odszymi kolegami uczy budowania wi zi, a publiczne
wyst pienia pozwalaj zyska) wi cej pewno(ci siebie.

Boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkó w Rajsku
- od poniedzia ku do pi tku w godz. 7:00 - 15:00
- w razie potrzeby dni i godziny udost pnienia mog
ulec zmianie
Udost pnienie boiska nast puje na podstawie zapisów
w "Rejestrze u+ytkowników" znajduj cym si w szkole.
Osoby korzystaj ce z boiska zobowi zane s wpisa) si
do rejestru prowadzonego przez pracowników obs ugi.
Pozosta e warunki u+ytkowania s zgodne z regulaminem korzystania z boiska wielofunkcyjnego.
Biblioteka w Opatówku
W czasie wakacji biblioteka w Opatówku b dzie czynna
tak jak w roku szkolnym, tzn. od poniedzia ku do pi tku
w godzinach 7:30 - 19:00, w soboty 8:00 - 13:00.
Filia w Rajsku b dzie nieczynna od 8 lipca do 2 sierpnia,
a w T okini Wielkiej b dzie nieczynna od 15 do 31 lipca.
W czasie wakacji biblioteka w Opatówku planuje zorganizowa): rajd rowerowy do Aleksandrii, konkurs powiatowy pn. "Rysunkowy atlas powiatu kaliskiego", noc
w bibliotece dla dzieci, pokaz filmowy dla doros ych, gry
i zabawy dla dzieci zwi zane z ekologi . W filii bibliotecznej w Rajsku odb dzie si rajd po czony z zabawami ruchowymi dla dzieci, w filii bibliotecznej w T okini
Wielkiej - gry i zabawy zwi zane z przyrod .
Dok adne terminy i szczegó y imprez b d og aszane na
afiszach i na stronie internetowej biblioteki.

G o(ne czytanie maluchom rozwija ich wyobraSni ,
pami ), pomys owo(), wzbudza w nich ciekawo()
(wiata i uczy warto(ci moralnych. Koordynatorzy akcji:
p. Renata Szlenkier i p. Marlena Pilarczyk serdecznie
dzi kuj uczniom za ch ), zapa i po(wi cony czas.
Marlena Pilarczyk

***************************************
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GOPS DLA PODOPIECZNYCH
DzieB Rodzicielstwa Zast pczego
Dzieci wraz z rodzicami ze Iwietlicy Irodowiskowej "S oneczko" w Opatówku uczestniczy y w dniu
19 maja br. w festynie pn. "Dzie9 Rodzicielstwa Zast pczego". Festyn zosta zorganizowany w Liskowie przez
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu w partnerstwie z Fundacj z Puszczykowa im. Królowej Polski
Iw. Jadwigi, w zwi zku z realizowanym projektem
"B dSmy Razem", wspó finansowanym w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego Kapita Ludzki. Celem
festynu by o promowanie i rozpowszechnianie idei rodzicielstwa zast pczego.

Dziedzic, Skarbnik Gminy Dagmara Gajewska-Paj k,
proboszcz parafii w Opatówku ks. W adys aw Czamara,
dyrektor Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów
w Opatówku Jolanta Pokojowa oraz wicedyrektor gimnazjum Beata Tomczak. Wspólne spotkanie u(wietni
program artystyczny m odzie+y Gimnazjum w Opatówku
przygotowany przez p. El+biet Ko omeck , ks. Arkadiusza Wysot i p. Magdalen Janik.
***************************************

OG=OSZENIA

W imprezie wzi y udzia rodziny zast pcze oraz
wychowankowie placówek opieku9czo-wychowawczych
i (wietlic (rodowiskowych z terenu powiatu kaliskiego.
Dla dzieci przygotowano wiele atrakcji: mini golf, karuzel , trampolin , malowanie twarzy, wyst py iluzjonisty
oraz szereg konkursów. Ch opcom szczególnie podoba a si przeja+d+ka wozem stra+ackim i prezentacja
sprz tu stra+ackiego. Uczestnicy festynu mieli zapewnione wy+ywienie, napoje i s odycze. Dzieciom najbardziej smakowa a wata cukrowa na patyku. Do domu
powróci y szcz (liwe i u(miechni te. Dzieci ze (wietlicy
Irodowiskowej "S oneczko" wraz z rodzicami dzi kuj
dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kaliszu p. Dorocie Augustowskiej za zaproszenie na
powy+sz imprez .
Hniadanie wielkanocne dla podopiecznych GOPS
w Opatówku
26 marca w Gminnym O(rodku Kultury w Opatówku odby o si wspólne Iniadanie Wielkanocne dla
podopiecznych Gminnego O(rodka Pomocy Spo ecznej
w Opatówku oraz dla dzieci i ich rodziców ze Iwietlicy
Irodowiskowej "S oneczko". Wielkanocne (niadanie
zorganizowane zosta o zgodnie z wieloletni tradycj
wspólnoty gminy Opatówek, ci g o(ci kulturow i (wi tecznymi obyczajami w polskich rodzinach. Spotkanie
wprowadzi o zebranych przy stole w niepowtarzalny
nastrój Wielkiego Tygodnia. Po wspólnej modlitwie,
po(wi ceniu potraw przez ks. W adys awa Czamar proboszcza parafii pw. NSPJ w Opatówku, zosta y
z o+one (wi teczne +yczenia przez Wójta Gminy
Opatówek Sebastiana Ward ckiego.
Na przystrojonych sto ach podano tradycyjne
potrawy. Ka+dy uczestnik móg skosztowa) +urku, bia ej
i w dzonej kie basy, sa atki, jaj faszerowanych, szynki,
w dlin, chleba, mandarynek, cukierków czekoladowych
i ciast (wi tecznych. Biesiadowanie przebiega o w mi ej
i rodzinnej atmosferze, przy wspólnych rozmowach
przedstawicieli w adz samorz dowych z zaproszonymi
mieszka9cami.
Gospodarzem spotkania wielkanocnego by Wójt
Gminy Opatówek Sebastian Ward cki. Z podopiecznymi
o(rodka pomocy spo ecznej i dzie)mi ze Iwietlicy
Irodowiskowej spotkali si : Przewodnicz cy Rady
Gminy Pawe B kowski, Sekretarz Gminy Krzysztof

Wiadomo ci Gminne

Zwrot podatku akcyzowego
W zwi zku z wej(ciem w +ycie ustawy z dnia 10 marca 2006 r.
o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap dowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379 ze zm.)
w dniach od 1 do 31 sierpnia 2013 r. nale+y sk ada) w Urz dzie Gminy
w Opatówku wnioski o zwrot podatku akcyzowego (druk wniosku
dost pny w urz dzie oraz na stronie: www.bip.opatowek.pl). Zwrot
przys uguje producentowi rolnemu, który by w posiadaniu lub
wspó posiadaniu 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 czy) faktury VAT albo ich
kopie (orygina y do wgl du), stanowi ce dowód zakupu oleju
nap dowego w okresie od 1 lutego 2013 r. do 31 lipca 2013 r.
(6 miesi cy poprzedzaj cych miesi c z o+enia wniosku).
W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowi przedmiot
wspó posiadania, zwrot podatku przys uguje temu wspó posiadaczowi,
w stosunku do którego pozostali wspó posiadacze wyrazili pisemn
zgod (na wniosku). Pisemna zgoda nie dotyczy wspó ma +onków.
Wyp ata kwoty zwrotu producentom rolnym nast pi w terminie:
1-31 paSdziernika 2013 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.
**********
Agencja PKO BP S.A w Opatówku przy ul. Kaliskiej 20A czynna godz.
8:00-16:00 soboty 8:00-12:00, tel. (62) 752-94-34, kom. 885-112-011,
e-mail: ku54@agencja.pkobp.pl
W asny kredyt hipoteczny
Zamierzasz wzi ) kredyt hipoteczny i chcesz wiedzie), jak dokona)
dobrego wyboru? Podejmuj c decyzj , weS pod uwag siln i stabiln
pozycj banku oraz ofert dostosowan do swoich potrzeb. Tak
elastyczn ofert ma dla swoich klientów PKO BP.
Kredyt refinansowy
Sp ata kredytu w innym banku nigdy nie by a tak prosta! Zamie9 kredyt
hipoteczny w innym banku na nowy z atrakcyjnym oprocentowaniem.
Po+yczka na dowolny cel
Teraz specjalnie dla Ciebie nowa MINI RATKA na co tylko chcesz jest
jeszcze mniejsza! Nie przegap okazji! SprawdS!
PKO konto bez granic
To wygodne i korzystne rozwi zanie, które pozwoli Ci zaoszcz dzi) na
wi kszo(ci op at za us ugi, z których korzystasz najcz (ciej. Nie
p acisz za krajowe przelewy, zlecenia sta e, polecenia zap aty, kart
debetow oraz wyp aty ze wszystkich bankomatów w Polsce i na
(wiecie. Dodatkowo mo+esz korzysta) bezp atnie z bankowo(ci
internetowej i telefonicznej.
PKO konto za zero
Dla osób pe noletnich, które poszukuj
nowoczesnego konta
zapewniaj cego w ka+dej chwili szybki dost p do rachunku przez
Internet, telefon i w oddziale.
**********
Gabinet stomatologiczny, rentgen na miejscu, nowoczesne metody
leczenia. Kalisz, ul. Braci Niemojewskich 4a. Lekarz stomatolog
przyjmuje wt.-czw. 14.00-20.00, pozosta e dni rob. 9.00-14.00.
Telefon: 605-033-722.
**********
Biuro rachunkowe "KASSUS", Danuta Grzegorczyk, Opatówek, ulica
Iw. Jana 28B, tel. 601-250-439, (62) 76-18-107. Pe na obs uga firm
oraz osób fizycznych w zakresie ksi gowo(ci, podatków, kadr i p ac.
**********
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Wulkanizacja BUDKENS, Che mce 67C, telefon: 604-961-014,
888-284-867, oferuje: opony nowe i u+ywane, wywa+anie
komputerowe, przechowalnia opon, wymiana ogumienia, mechanika
pojazdowa. Zapraszamy.
**********
Biuro rachunkowe Honorata i Piotr Wali(, Che mce 43A, telefon:
516-174-904 - doradztwo gospodarcze, consulting, kredyty, leasingi,
po(rednictwo finansowe. Dojazd do klienta. Kompleksowa i profesjonalna obs uga podmiotów gospodarczych, rolników, osób fizycznych.
**********
Projekty budowlane, us ugi w zakresie architektury. Tel. 503-170-369.

Sprzedam bojler elektryczny - 150 z , grzejnik olejowy - 75 z ,
zamra+arka Mors - 220 z , brama wjazdowa - 100 z , zestaw ogrody
stó +krzese (metalowe) - 150 z , 2 sto y po 40 z /szt., kanistry
metalowe na paliwo - 17 z /szt., butle gazowe turystyczne - 20 z /szt.
Telefon: (62) 76-13-407.
**********
2

Sprzedam dzia k 3000m uzbrojon w pr d, wod i telefon, przylega
do drogi asfaltowej Brzeziny-Piegowiska. Telefon: (62) 76-13-407.
**********
Sprzedam dzia k w miejscowo(ci Borek pod budownictwo jednorodzinne, pow. 1.142m2, uzbrojona. Telefon: (62) 76-13-407.

**********

**********

Us ugi minikopark : wykopy pod fundamenty, wykopy liniowe pod
przewody elektryczne, telefoniczne, (wiat owody, wykopy pod przy cza wodno-kanalizacyjne, gazowe. Telefon: 604-217-769.

Sprzedam motorower OGAR Romet (zabytek) do lekkich poprawek.
Cena do uzgodnienia. Telefon: 506-211-366.

**********
Monta+ instalacji gazowych w samochodach fachowo z gwarancj .
SUZUKI MCA Agnieszka KaSmierczak-Lis, Opatówek, Rogatka 3C.
Telefon: 603-420-900, (62) 768-54-52.
**********
Sprzeda+ hurt, detal w giel kamienny, brunatny, groszek, ekogroszek,
mia w glowy, cement, wapno budowlane, nawozy rolnicze. Opatówek,
ul. Poniatowskiego 45. Telefon: 662-751-104, (62) 76-18-674.
**********
GARÇONE - Salon fryzjerski M ski - Dzieci cy, Aneta Szcze(niak,
ul. 3 Maja 2a, Opatówek, czynny pon.-pt. 9:00-17:00, sob. 8:00-14:00.
Telefon: 692-392-333.
**********
Sala imprez okoliczno(ciowych "Lazurowa" w Micha owie Drugim
organizuje wesela, 18-stki, bankiety, stypy oraz us ugi cateringowe
z dowozem do klienta. Telefon: 888-572-044.
**********
Iwiadectwa energetyczne budynków. Tel. 518-826-910, procert@wp.pl

**********
Sprzedam krajzeg . Telefon: (62) 76-18-558, 505-987-729.
**********
Sprzedam s om i siano w belach. Telefon: 510-558-311.
**********
Sprzeda+ tui. Telefon: (62) 76-19-072.
**********
Sprzedam sadzonki truskawek. Telefon: 515-181-655.
**********
Serdeczne podzi kowania Rodzinie,
Przyjacio om, Znajomym, S siadom
oraz Pracownikom i Uczniom Szko y Podstawowej
i Gimnazjum w Opatówku
za liczny udzia w ceremonii po+egnania nauczycielki
H.P. Barbary B"kowskiej
naszej najukocha9szej Lony, Mamy i Babci
sk adaj M + z dzie)mi i wnuczkami

**********
Firma Handlowa GF - Agencja Op at w Opatówku, Pl. Wolno(ci 10
informuje, +e w punkcie LOTTO mo+na op aci) rachunki m.in.: ZUS,
KRUS, US, telefony stacjonarne, komórkowe, energia, gaz, czynsze
oraz inne zobowi zania finansowe. Pobieramy niskie prowizje realizacja przelewu w ci gu 24h.
**********
Sprzedam mieszkanie 99,4 m2 po o+one na I pi trze w bloku w centrum
Opatówka: 3 pokoje, kuchnia, spi+arnia, azienka, przedpokój, pom.
gospod., piwnica. W asne c.o. oraz piece kaflowe, ciep a woda
z bojlera elektr., gaz z butli, inst. TV, telefoniczna, domofon. Mo+liwo()
pod czenia gazu z sieci i kablowej TV i Internetu. Wspólnota
Mieszkaniowa, niskie koszty utrzymania. Telefon: 507-518-601.
**********
Sprzedam mieszkanie w Opatówku: 68 m2 (3 pokoje, kuchnia,
przedpokój, azienka, garderoba). Lokal po remoncie. Du+a piwnica
i murowany gara+ stanowi jego nieod czn ca o(). Mieszkanie
wyposa+one jest w meble oraz podstawowy sprz t pozwalaj cy na
bezzw oczne zamieszkanie i funkcjonowanie rodziny. Lokal usytuowany na I pi trze dwupi trowego budynku. W asno() mieszkania
i gara+u okre(laj Ksi gi Wieczyste. Tel. 506-102-543 lub 510-136-558
**********
Do sprzedania motorower ROMET nowy z 2012 r. Tel. 508-587-845.
**********
Sprzedam ó+ko pi trowe w dobrym stanie, cena do uzgodnienia.
Telefon: 516-567-090.
**********
Do wynaj cia lokal u+ytkowy o pow. 85m2 w Opatówku przy ulicy
Kódzkiej 30A. Telefon: (62) 76-18-145.

**********
Serdeczne podzi kowanie Rodzinie,
S siadom, Przyjacio om, Znajomym,
wszystkim, którzy wzi li udzia w nabo+e9stwie +a obnym,
zamówili msze (w., z o+yli kwiaty,
okazali wyrazy wspó czucia oraz uczestniczyli w ostatniej drodze
naszej Drogiej Mamy, Babci i Prababci
H.P. Anny Kujawy
sk adaj córki z rodzinami

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

NOWE ZASADY ODBIORU ODPADÓW
Od 1 lipca br. gmina przejmuje wszystkie obowi zki zwi zane
z odbiorem odpadów komunalnych z nieruchomo(ci zamieszka ych
czyli odpadów powstaj cych w domach. Dotychczas zawarta
umowa (z PUK, EKO itp.) na odbiór odpadów powinna ulec
rozwi zaniu z dniem 30 czerwca 2013 r.
1. W celu naliczenia nowej op aty za odbiór odpadów, w a(ciciel
nieruchomo(ci zamieszka ej zobowi zany by , bez dodatkowego wezwania do z o+enia w Urz dzie Gminy DEKLARACJI
do dnia 31 marca 2013r (Deklaracj mo+na pobra) ze strony
internetowej gminy b dS w urz dzie gminy). W przypadku
powstania jakiejkolwiek zmiany (np. ilo(ci osób zamieszkaych, zmiany stawki itp) w a(ciciel jest zobowi zany z o+y)
now Deklaracj w ci gu 14 dni od daty zaistnienia zmiany.
2. W sytuacji, gdy dana nieruchomo() obejmuje budynki wielolokalowe obowi zki w a(ciciela przejmuje zarz d.

**********
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3.

4.

5.
6.
7.

Na terenie gminy Opatówek obowi zuje metoda op aty zale+na od liczby osób zamieszkuj cych nieruchomo(). Op ata za
gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn
liczby mieszka9ców zamieszkuj cych dan nieruchomo()
i stawki op aty.
Rada Gminy Opatówek uchwali a nast puj ce stawki:
11,00 z miesi cznie od mieszka9ca przy zbieraniu
odpadów w podziale na frakcj such i frakcj mokr ,
czyli 1 kube na odpady + 1 worek na surowce wtórne
(wszystkie razem),
7,00 z miesi cznie od mieszka9ca, je+eli odpady
komunalne s zbierane w sposób selektywny, czyli
1 kube na odpady + 3 worki na surowce wtórne
(oddzielnie papier, plastik z metalem, szk o),
5,50 z miesi cznie od mieszka9ca, je+eli odpady
komunalne s zbierane w sposób selektywny, czyli
1 kube na odpady + 3 worki na surowce wtórne
(oddzielnie papier, plastik z metalem, szk o) i dodatkowo
w deklaracji zaznaczy punkt o kompostowaniu odpadów
zielonych i ulegaj cych biodegradacji (kompostownik
nale+y wykona) we w asnym zakresie i samemu dostosowa) jego wielko() do ilo(ci produkowanych odpadów
zielonych).
Do deklaracji nale+y do czy) kopi dotychczas zawartej
umowy na odbiór odpadów (z PUK, EKO itp.).
Odpady z terenu gminy b dzie odbiera) jedna firma wybrana
w drodze przetargu.
Od 1 lipca 2013r op at za odbiór odpadów nale+y wp aca)
kwartalnie na konto gminy lub w kasie Urz du Gminy
w Opatówku.

Segregacja odpadów w gospodarstwie domowym w naszym
systemie to wydzielenie do oddzielnych worków, podstawowych
grup odpadów:
papieru
tworzyw sztucznych i metali
szk a
Odpady nie stanowi ce surowców wtórnych nale+y wrzuca) do
kub a na odpady ogólne.
Prosimy o przestrzeganie przedstawionych poni+ej zasad segregacji:
1. Papier to:
opakowania z papieru lub tektury
gazety i czasopisma
katalogi, prospekty, foldery
papier szkolny i biurowy
ksi +ki i zeszyty
torebki papierowe
papier pakowy
Zabrania si wrzucania do papieru:
papier powlekany foli i kalk , kartony po mleku i napojach,
pieluchy jednorazowe i podpaski, pampersy i podk adki, worki po
nawozach, cemencie i innych materia ach budowlanych tapety,
inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne)
Pouczenie: Przed wrzuceniem papieru wskazane jest usun )
z niego wi ksze cz (ci metalowe i plastikowe.
2.

Tworzywa sztuczne i metale to:
butelki po napojach
opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np.
szamponach, proszkach, p ynach do mycia naczy9 itp.)
opakowania po produktach spo+ywczych
plastikowe zakr tki
plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie
plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach
styropian
puszki po napojach, sokach
puszki z blachy stalowej po +ywno(ci (konserwy),
z om +elazny i metale kolorowe
metalowe kapsle z butelek, zakr tki s oików i innych
pojemników
folia aluminiowa,
Zabrania si wrzucania do tworzyw sztucznych i metali:
Strzykawki, wenflony i inne artyku y medyczne, odpady budowlane
i rozbiórkowe, nie opró+nione opakowania po lekach i farbach,
lakierach i olejach, zu+yte baterie i akumulatory, zu+yty sprz t
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elektryczny i elektroniczny, inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne)
Pouczenie: wrzuca) czyste opakowania opró+nione z produktu,
zaleca si zgnie() je przed wrzuceniem do worka
3.

Szk o opakowaniowe to:
butelki i s oiki szklane po napojach i +ywno(ci,
butelki po napojach alkoholowych,
szklane opakowania po kosmetykach.
Zabrania si wrzucania do szk a:
szk o sto owe - +aroodporne, ceramika, doniczki, znicze z zawarto(ci wosku, +arówki i (wietlówki, szk o kryszta owe, reflektory,
nie opró+nione opakowania po lekach, olejach, rozpuszczalnikach,
termometry i strzykawki, monitory i lampy telewizyjne, szyby
okienne i zbrojone, szyby samochodowe, lustra i witra+e, fajans
i porcelana, inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne)
Pouczenie: wrzuca) czyste opakowania opró+nione z produktu,
bez zakr tek, stara) si nie t uc szk a
4.

Odpady "zielone" to:
ga zie drzew i krzewów,
li(cie, kwiaty i skoszona trawa,
trociny i kora drzew,
owoce, warzywa itp.
Zabrania si wrzucania do odpadów "zielonych" - ro(linnych:
ko(ci zwierz t, mi so i padlina zwierz t, olej jadalny, drewno
impregnowane, p yty wiórowe i MDF, leki, odchody zwierz t,
popió z w gla kamiennego
Op at za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza si na
konto bankowe gminy lub w kasie urz du, raz na kwarta , w terminach:
do dnia 31 sierpnia za III kwarta ka+dego roku
do dnia 30 listopada za IV kwarta ka+dego roku
do dnia 28 lutego za I kwarta ka+dego roku
do dnia 31 maja za II kwarta ka+dego roku
Przed 1.07.2013 firma Eko dostarczy do ka+dej posesji pojemniki,
worki oraz harmonogram odbioru odpadów. Pojemno() b dzie
dobrana odpowiednio do ilo(ci osób zdeklarowanych oraz cz stotliwo(ci wywozu odpadów.
Ustala si nast puj c cz stotliwo() odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomo(ci:
a) zabudowa jednorodzinna (dotyczy miejscowo(ci: Opatówek,
Sza e, Zduny)
frakcja mokra dwa razy w miesi cu lub raz w miesi cu
w przypadku posiadania kompostownika
frakcja sucha raz w miesi cu
odpady selektywnie zebrane raz w miesi cu
b) zabudowa wielorodzinna (bloki, wspólnoty)
frakcja mokra jeden raz na tydzie9
frakcja sucha raz w miesi cu
odpady selektywnie zebrane raz w miesi cu
c) zabudowa zagrodowa (pozosta e miejscowo(ci)
frakcja mokra raz w miesi cu
frakcja sucha raz w miesi cu
odpady selektywnie zebrane raz w miesi cu

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