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SESJE RADY GMINY
Planowany bud et na 2014 rok
Podczas pi tkowej sesji 20 grudnia, jednog o nie
zosta uchwalony bud et gminy Opatówek na 2014 rok.
Przyj%cie bud etu poprzedzone by o dwudniowymi konsultacjami podczas prac komisji sta ych Rady Gminy, a tak e
pozytywn opini wydan przez Regionaln Izb% Obrachunkow . Jednog o nie przyj%ty bud et to dochody
w kwocie 31 780 877 z i wydatki na poziomie 33 292 075 z .
Wydatki maj tkowe w stosunku do roku 2013 wzrastaj
prawie dwukrotnie. Radni na cele inwestycyjne przeznaczaj kwot% 5 231 000 z . Znalaz y si% tam m.in.: I etap budowy kanalizacji w Sza e za kwot% 1,86 mln z , rozpocz%cie
budowy 8 oddzia owego przedszkola w Opatówku - kwota
na 2014 r. to 1 mln z , przy czym ca o 5 tej inwestycji zaplanowana jest na lata 2014-2016. Zaplanowano równie
wiele zada6 w zakresie budowy i remontów dróg (m.in.
w Zmy lance, Kobiernie, Szulcu, Che mcach, Warszewie,
Sierzchowie, Trojanowie, Cieni Pierwszej-Cieni Trzeciej, ul.
Ogrodowej w Zdunach i ul. Poduchownej w T okini Ko cielnej). Kontynuowana b%dzie tak e rozpocz%ta termomodernizacja dwóch szkó w gminie: w Rajsku i Che mcach zaplanowana kwota to 891 000 z . Zwróci5 nale y szczególn uwag% na przyj%te przez Rad% Gminy na poprzedniej
sesji, uchwa y dotycz ce podatków (stawki podatków na
2014 rok nie uleg y zmianie w stosunku do roku 2013).
Planowane zad u enie bud etu gminy w stosunku
do zaplanowanych dochodów wyniesie 23%. W tym miejscu
Wójt Gminy przypomnia , e kiedy obejmowa urz d, zad uenie to wynosi o 42,99%. Jednak dzi%ki podj%tym dzia a-

Wiadomo ci Gminne

niom - nie zwalniaj c przez te lata tempa inwestycji - a tak e
dzi%ki racjonalnej gospodarce i poczynionym oszcz%dno ciom, mi%dzy innymi w administracji, gdzie zmniejszy o si%
zatrudnienie, udaje si% z roku na rok to zad u enie
zmniejsza5. Niema a w tym zas uga radnych i pracowników
urz%du.

Podczas tej sesji przyj%ty zosta tak e do realizacji
w 2014 roku Gminny Program Profilaktyki i Rozwi zywania
Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdzia ania Narkomanii.
Sesj% bud etow zako6czy y yczenia wi teczne
i noworoczne z o one przez Przewodnicz cego Rady
Gminy Paw a B kowskiego. Podzi%kowania i yczenia
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z o y tak e Wójt Gminy Sebastian Ward%cki, czyni c to
w imieniu swoim w asnym oraz Sekretarza Gminy Krzysztofa Dziedzica i Skarbnika Gminy Dagmary GajewskiejPaj k, za wspó prac% przy realizacji bud etu w 2013 roku
i realizacje przyj%tych zada6 na ten rok. Podzi%kowania
swoje skierowa do radnych, so tysów, kierowników jednostek organizacyjnych, dyrektorów szkó , kierowników wydziaów i pracowników urz%du gminy.
Cyczenia pomy lno ci dla opatóweckich w adz
samorz dowych oraz dla mieszka6ców gminy z o yli przybyli go cie: radna sejmiku Województwa Wielkopolskiego
Barbara Nowak, Przewodnicz cy Rady Powiatu Mieczys aw Euczak i Prezes Zarz du Oddzia u Gminnego Zwi zku
OSP RP Bogdan Marsza .
Wydatki maj tkowe na 2014 rok (bie
nach):

cy plan po zmia-

Monitoring w m. Zduny

22 000,00

Renowacja studni g %binowej w m. Rajsko

25 000,00

Projekt budowlany kanalizacji Sza e - II etap

50 000,00

Dokumentacja budowy wodoci gu gminnego
Micha ów Drugi - Cienia

8 000,00

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Sza e - etap I

1 863 000,00

Pomoc finansowa dla Powiatu kaliskiego na zadanie
pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4610P
w m. Borów

60 000,00

Pomoc finansowa dla Powiatu kaliskiego na zadanie
pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4612P w m.
Opatówek (ul. Gw. Jana ) - T okinia Wielka - etap I

60 000,00

Przebudowa drogi gminnej w m. Zmy lanka

60 000,00

Przebudowa drogi gminnej w m. Kobierno

120 000,00

Przebudowa drogi gminnej w m. Micha ow Pierwszy Micha ów Drugi

200 000,00

Przebudowa drogi gminnej Cienia Trzecia - Cienia
Druga

80 000,00

Przebudowa drogi gminnej w m. Szulec

100 000,00

Przebudowa drogi gminnej w m. Che mce

180 000,00

Przebudowa drogi gminnej w m. Warszew

60 000,00

Przebudowa drogi gminnej w m. Sierzchów

130 000,00

Przebudowa drogi gminnej w m. Trojanów

160 000,00

Przebudowa drogi gminnej w m. Cienia Pierwsza Cienia Trzecia

150 000,00

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

90 000,00
100 000,00

Przebudowa drogi dojazdowej przy szkole
w Che mcach

20 000,00

Przebudowa ulicy Ogrodowej w m. Zduny

60 000,00

Przebudowa ulicy Poduchownej w m. T okinia
Ko cielna

143 000,00

Zakup zamiatarki ci gnikowej

10 000,00

Zakup samochodu

25 000,00

Budowa Przedszkola Publicznego
Termomodernizacja obiektów u yteczno ci publicznej
- ZS Rajsko, ZS Che mce

1 000 000,00
891 000,00

Usuwanie barier architektonicznych w SP Opatówek

60 000,00

Dokumentacja selektywnej zbiorki odpadów

10 000,00

Wykonanie o wietlenia ulicznego w m. Che mce

18 000,00
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Termomodernizacja budynków u yteczno ci
publicznej - GOK Opatówek

10 420,00

Termomodernizacja budynków u yteczno ci
publicznej - biblioteka w T okini

9 420,00

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

44 000,00

Budowa boiska do pi ki pla owej

30 000,00
RAZEM:

5 848 840,00

Kolejne sesje Rady Gminy
W okresie od grudnia 2013 r. do kwietnia br. odby y si%
kolejne w tej kadencji sesje Rady Gminy Opatówek,
podczas których radni podj%li uchwa y:
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2014-2024 i uchylenia
poprzedniej uchwa y w tej sprawie. Uchwa a obj% a
dochody i wydatki bie ce, dochody i wydatki maj tkowe, wynik bud etu, sposób finansowania deficytu,
przychody i rozchody bud etu, kwot% d ugu wraz ze
sposobem jego sp aty. Ustalono równie wieloletnie
przedsi%wzi%cia finansowe;
w sprawie przyj%cia do realizacji na 2014 rok
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi zywania
Problemów Alkoholowych - programu wchodz cego
w sk ad Gminnej Strategii Integracji i Rozwi zywania
Problemów Spo ecznych - Kród em finansowania zada6
zawartych w programie s
rodki finansowe pochodz ce z op at za korzystanie z zezwole6 na sprzeda
napojów alkoholowych;
w sprawie przyj%cia do realizacji na 2014 rok Gminnego Programu Przeciwdzia ania Narkomanii - programu wchodz cego w sk ad Gminnej Strategii Integracji
i Rozwi zywania Problemów Spo ecznych - Kród em
finansowania zada6 zawartych w programie s rodki
finansowe pochodz ce z op at za korzystanie z zezwole6 na sprzeda napojów alkoholowych;
w sprawie nadania statutu Gwietlicy Grodowiskowej
"S oneczko" w Opatówku - zmiany zwi zane s z konieczno ci dostosowania zapisów statutu placówki do
aktualnych uregulowa6 prawnych;
w sprawie udzielenia odpowiedzi na skarg% do Wojewódzkiego S du Administracyjnego w Poznaniu;
w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie do ywiania w formie posi ku albo wiadczenia rzeczowego
w postaci produktów ywno ciowych dla osób obj%tych
wieloletnim programem wspierania finansowego gmin
w zakresie do ywiania "Pomoc pa6stwa w zakresie
do ywiania" na lata 2014-2020 - podj%cie uchwa y by o
niezb%dne, aby gmina mog a uczestniczy5 w programie
finansowania i otrzyma5 dotacj% na realizacj% pomocy
w formie posi ku albo
wiadczenia rzeczowego
w postaci produktów ywno ciowych dla osób przekraczaj cych kryterium dochodowe;
w sprawie podwy szenia kryterium dochodowego
uprawniaj cego do przyznania nieodp atnie pomocy
w zakresie do ywiania w formie posi ku albo wiadczenia rzeczowego w postaci produktów ywno ciowych
dla osób obj%tych wieloletnim programem wspierania
finansowego gmin w zakresie do ywiania "Pomoc
pa6stwa w zakresie do ywiania" na lata 2014-2020;
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu os onowego w zakresie do ywiania dzieci zamieszka ych
na terenie gminy Opatówek "Pomoc gminy w zakresie
do ywiania" na lata 2014-2020 - warunkiem takiej
pomocy bez wydania decyzji administracyjnej oraz bez
przeprowadzania rodzinnego wywiadu rodowisko-
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wego jest przyj%cie przez gmin% odpowiedniego programu os onowego;
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Opatówek na lata 2014-2024 - zmian t
wprowadza si% dodatkowe zadania inwestycyjne:
Termomodernizacja budynków u yteczno ci publicznej
- GOK w kwocie 267 578 z oraz biblioteki w T okini
Wielkiej w kwocie 160 290 z ;
w sprawie zmiany bud etu gminy Opatówek na 2014
rok - uj%te zosta y zadania termomodernizacji budynku
GOK i biblioteki w T okini Wielkiej, a tak e korekty
planu wydatków na wniosek kierowników wydzia ów;
w sprawie wyra enia zgody na zawarcie porozumienia
w sprawie realizacji projektu pn. "termomodernizacja
budynków u yteczno ci publicznej Powiatu Kaliskiego
oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków,
Opatówek, Szczytniki" - projekt realizowany b%dzie
w latach 2014-2015 ze rodków dotacji i po yczki
udzielanych w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Grodowiska i Gospodarki
Wodnej "System Zielonych Inwestycji - Zarz dzanie
energi w budynkach u yteczno ci publicznej" oraz
z wk adu w asnego partnerów porozumienia;
w sprawie wyra enia zgody na wynajem na czas
nieoznaczony nieruchomo ci zabudowanej po o onej
w Cieni Drugiej;
w sprawie wyra enia zgody na u ytkowanie przez
okres 3 lat w trybie bezprzetargowym zewn%trznej
powierzchni zbiornika wie y ci nie6 po o onego na
dzia ce przy ul. Zdrojowej 2 w Opatówku;
w sprawie nadania nazwy ulicy w m. Opatówek - ulica
Ba niowa po o ona w s siedztwie ul. Rogatka w kierunku do wsi Zawady;
w sprawie wyra enia zgody na zawarcie przez Gmin%
Opatówek porozumienia w celu wspó dzia ania jednostek samorz du terytorialnego s u cego realizacji
wspólnych przedsi%wzi%5 w ramach Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych dla obszaru funkcjonalnego
o rodka regionalnego Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim - porozumienie zwi zane jest z wej ciem
w nowy okres programowania bud etu unijnego dla
Polski na lata 2014-2020, który zak ada wprowadzenie
narz%dzia wspieraj cego rozwój terytorialny, jakim s
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne;
przyj%cia przez Gmin% Opatówek prowadzenia zada6
powiatowej biblioteki dla Powiatu Kaliskiego przez
Gminn Bibliotek% Publiczn im. Braci Gillerów w Opatówku - na zadania okre lone porozumieniem, Powiat
Kaliski zapewnia w 2014 roku dotacj% w wys. 45 tys. z ;
upowa nienia kierownika GOPS w Opatówku do za atwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji
publicznej dotycz cych przyznawania zrycza towanego
dodatku energetycznego;
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Opatówek na 2014 rok;
w sprawie zatwierdzenia planów komisji sta ych Rady
Gminy Opatówek na 2014 rok;
w sprawie zmiany uchwa y nr 103/99 Rady Gminy
Opatówek z dn. 3 grudnia 1999 r. w sprawie utworzenia Funduszu Stypendialnego Rady - zmiana polega
na w czeniu w t% form% pomocy tak e uczniów
gimnazjów, dla których Gmina Opatówek nie jest
organem prowadz cym, na sta e zameldowanych na
terenie gminy Opatówek;
w sprawie przyj%cia Gminnego Programu Ochrony
Zdrowia Psychicznego na lata 2014-2015 - dzia ania
okre lone w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia
Psychicznego nale y do zada6 w asnych samorz dów
gmin i realizowane jest w postaci w/w programu;
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pakiet uchwa w sprawie wyra enia zgody na wynajem
na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym i na
okres 3 lat dzia ek: przy ul. Szkolnej i Ogrodowej 75
w Opatówku, Kaliskiej 80 w Sza e;
w sprawie zmiany bud etu gminy Opatówek na 2014
rok - czna kwota dochodów po zmianach wyniesie
32 600 757 z , wydatków 34 111 955 z - zwi%kszone
zosta y wydatki maj tkowe m.in. na: inwestycje zwi zane z drogami o kwot% 433 000 z , renowacj% studni
g %binowej w Rajsku o kwot% 25 000 z , projekt budowlany kanalizacji w Sza e II etap o kwot% 50 000 z ,
budow% boiska do pi ki pla owej o kwot% 30 000 z ;
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Kaliskiemu na realizacj% zadania pn. "Przebudowa
drogi powiatowej nr 4610P w m. Borów" - gmina Opatówek b%dzie finansowo wspó uczestniczy5 w tym
zadaniu inwestycyjnym w kwocie 60 tys. z ;
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Kaliskiemu na realizacj% zadania pn. "Przebudowa
drogi powiatowej nr 4612P Opatówek, ul. Gw. Jana T okinia Wielka etap I" - gmina Opatówek b%dzie finansowo wspó uczestniczy5 w tym zadaniu inwestycyjnym
w kwocie 60 tys. z ;
w sprawie likwidacji Szko y Filialnej w Cieni Drugiej
podporz dkowanej Szkole Podstawowej im. Janusza
Kusoci6skiego w Opatówku - uchwa a jest kontynuacj
dzia a6 podj%tych na podst. Uchwa y nr 328/13 Rady
Gminy Opatówek z dnia 27 wrze nia 2013 r. Doda5
nale y, e w szkole w Cieni Drugiej nie funkcjonuje
aden oddzia , nie jest prowadzone kszta cenie i nie
ucz%szczaj do niej uczniowie;
w sprawie zmiany uchwa y nr 262/13 Rady Gminy
Opatówek z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie utworzenia sta ych obwodów g osowania na obszarze gminy
Opatówek, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych - opis granic sta ych
obwodów g osowania dostosowuje si% do urz%dowego
wykazu nazw ulic i placów we wsi Opatówek, w sk ad
którego wesz a nowo nazwana ul. Ba niowa;
w sprawie nie wyra enia zgody na wyodr%bnienie
w bud ecie Gminy Opatówek rodków stanowi cych
fundusz so ecki - uchwa % podj%to zgodnie z wol so tysów wyra on jednog o nie na zebraniu 10 marca;
w sprawie przyj%cia programu opieki nad zwierz%tami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno ci zwierz t
na terenie gminy Opatówek - obowi zek okre lenia do
dnia 31 marca zada6 zwi zanych z opiek nad zwierz%tami bezdomnymi wynika z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o ochronie zwierz t.

Na sesji w dniu 27 marca br. Wójt Gminy Sebastian
Ward%cki, Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic i Przewodnicz cy Rady Gminy Pawe B kowski z o yli uroczyste
podzi%kowania p. Lucynie Wojtaszek za wieloletni dzia alno 5 na stanowisku Przewodnicz cej Ko a Gospody6
Wiejskich oraz powitali now przewodnicz c - p. Halin%
Dobrza6sk . Panie otrzyma y bukiety kwiatów oraz s odki
upominek.

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

10 LAT POLSKI W UNII
EUROPEJSKIEJ - KORZY CI
DLA GMINY OPATÓWEK
Polska jest cz onkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004r. na
mocy tzw. Traktatu akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia
2003 r. w Atenach b%d cego prawn podstaw przyst pienia (akcesji) Polski do Unii Europejskiej. Faktyczny proces
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integracji Polski rozpocz si% w Atenach 8 kwietnia 1994 r.
z chwil z o enia przez Polsk% wniosku o cz onkostwo w UE
i potwierdzenia go przez wszystkie pa6stwa cz onkowskie
podczas konferencji w Essen 9-10 grudnia 1994 r.
Gmina Opatówek, korzystaj c z funduszy i programów
unijnych oraz rodków krajowych i lokalnych, zrealizowa a
wiele projektów i inwestycji s u cych mieszka6com (ni ej
podajemy wybrane zadania i ich czny koszt/warto 5):
Termomodernizacja budynków u yteczno ci publicznej
W latach 2012-2013 wykonane zosta y prace termomodernizacyjne w budynkach szko y podstawowej w Opatówku,
Zespo u Szkó w T okini Wielkiej oraz Gminnego O rodka
Zdrowia w Opatówku na czn kwot% 1,7 mln z otych.
Obecnie trwaj prace termomodernizacyjne w dwóch
du ych placówkach o wiatowych: w Zespole Szkó w Rajsku i Zespole Szkó w Che mcach, obejmuj cych przedszkole, szko % podstawow i gimnazjum. W ramach programu "System zielonych inwestycji - Zarz dzanie energi
w budynkach u yteczno ci publicznej", która opiewa na
czn kwot% prawie 900 tys. z (z czego wk ad w asny
gminy to zaledwie 10%).
Po zako6czeniu w/w prac planowane s tak e remonty
wewn trz tych budynków. Gmina co roku dokonuje znacznych remontów m.in. budynków o wiatowych. Tak e ju
w tym roku odby y si% kolejne prace w przerwie feryjnej,
a nast%pne planowane s w przerwie wakacyjnej opiewaj ce w bie cym roku na kwot% kilkuset tysi%cy z otych. Od
2007 roku opatówecki samorz*d przeznaczy+ na remonty i inwestycje oraz inne programy o.wiatowe znacz*c*
kwot/ si/gaj*c* oko+o 10 mln z+.
Zosta z o ony kolejny wniosek na termomodernizacj%, tym
razem budynku Gminnego O rodka Kultury w Opatówku
oraz budynku filii biblioteki w T okini Wielkiej na kwot% ok.
330 tys. z . Prace rozpoczn si% w 2015 roku.
Kolejny wspólny projekt w ramach GIS, z którego korzysta
gmina Opatówek sprawia, e niemal wszystkie placówki
o wiatowe w gminie, a tak e Gminny O rodek Zdrowia
i Gminny O rodek Kultury zosta y lub w najbli szej przyszo ci poddane zostan
generalnej termomodernizacji.
Budynki m.in. szkolne sta y si% wi%c cieplejsze oraz
adniejsze, a co za tym idzie bardziej przyjazne dla u ytkowników, a w szczególno ci dla dzieci i m odzie y.
O wiatowe projekty unijne
Poprzez korzystanie z wielu propozycji programów unijnych
przeznaczonych dla szkó , uczniowie bior czynny udzia
w projektach, które poszerzaj wiedz% o wiecie, stwarzaj
mo liwo ci osobistego rozwoju, integracji, nauki j%zyka,
a nawet podró y do krajów partnerskich.
Dzi%ki udzia owi w programie unijnym wszystkie dzieci
z terenu gminy maj dzi mo liwo 5 ucz%szczania do
przedszkola, a przez to dobrego przygotowania do szko y.
Do wi%kszych programów unijnych nale :
2010-2011: "Ucz% si% i bawi%" (231 058 z )
2010-2012: "Podniesienie poziomu jako ci edukacji
i wyrównywanie szans rozwojowych dzieci w gminie
Opatówek poprzez otwarcie nowych oddzia ów przedszkolnych (721 162 z )
2011-2013: "Comenius" - partnerskie projekty szkó
(81 788 z )
2012-2013: "Ucz% si% i bawi% 2012" (189 726 z )
Inwestycje w sport i kultur%
Sport, zw aszcza zorganizowanie czasu wolnego dzieciom
i m odzie y na terenie gminy, jest jednym z priorytetów, na
realizacj% których w adze samorz dowe sukcesywnie
pozyskuj
rodki zewn%trzne. Wa ne jest, jak m odzie
sp%dza czas wolny. Dlatego organizowane s turnieje
i zawody sportowe, festyny rodzinne oraz imprezy kultu-
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ralne w plenerze. Z pewno ci doskona e warunki ku temu
zapewniono poprzez zrealizowane inwestycje:
2008: budowa sali sportowej przy ZS w Che mcach
(1,8 mln z )
2008: budowa kompleksu boisk Orlik w Opatówku
(1,2 mln z )
2011: budowa sali sportowej przy ZS w T okini Wielkiej
(1,9 mln z )
2011: budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZS
w Rajsku (360 tys. z )
2013: modernizacja Gminnego O rodka Kultury
w Opatówku (252 tys. z )
2012-2013: modernizacja boiska w Opatówku
(100 tys. z )
2008-2013: budowa placów zabaw (213 000 z )
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Wa nym elementem w yciu mieszka6ców jest kultywowanie tradycji, historii, dba o 5 o zachowanie materialnego
dorobku kulturalnego. W gminie jest wiele zabytków
i tradycji, o które w adze gminy dbaj sukcesywnie za
pomoc
rodków w asnych i pozyskanych. Tradycj sta o
si% organizowanie wieczerzy wigilijnej, niadania wielkanocnego i dorocznego wi%ta plonów.
Niemniej wa nym elementem dla poprawy jako ci ycia
mieszka6ców s inwestycje zwi zane z modernizacj
infrastruktury komunalnej - wodoci gi, kanalizacja, o wietlenie dróg, dba o 5 o tereny zielone. Pozwoli na to udzia
w wielu projektach w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich:
2010: Gwi%to Plonów - Do ynki Gminne (42 265 z )
2010: "Bo w orkiestrach d%tych si a" - zakup
instrumentów (43 534 z )
2010: budowa o wietlenia drogowego w Sza e
(94 240 z )
2010: odnowienie i rekonstrukcja mostku elaznego
w parku w Opatówku (100 000 z )
2011: odnowienie bramy Zespo u Pa acowego
w Opatówku (24 776 z )
2012: rekonstrukcja i odnowienie zabytkowego muru
przy "Domku gotyckim" w Opatówku (41 780 z )
2012: rewaloryzacja parku w Opatówku (168 400 z )
2012: zagospodarowanie skweru w centrum Opatówka
(50 200 z )
2012: budowa sieci kanalizacji w Zdunach
(2 612 513 z )
2013: budowa kompleksu rekreacyjnego (plac zabaw)
w T okini Wielkiej (20 194 z )
2013: renowacja zbiorników wodnych w Opatówku
(53 489 z )
2013-2014: budowa kanalizacji w Sza e - I etap
(4 917 438 z )
Inwestycje w drogownictwie
Ka dego roku samorz d przeznacza z bud etu gminy,
a tak e pozyskuje rodki z programów unijnych na sta e
polepszanie stanu dróg gminnych oraz wspólnie z powiatem dróg powiatowych przebiegaj cych przez gmin%.
Pracom tym towarzyszy najcz% ciej budowa chodników
wzd u tych dróg, aby poprawi5 bezpiecze6stwo pieszych.
W kolejnych latach wydatki na remonty i budow% dróg
kszta towa y si% nast%puj co:
2007: 1 441 300 z
2008: 856 574 z
2009: 1 828 433 z
2010: 1 125 474 z
2011: 2 767 348 z
2012: 1 064 480 z
2013: 2 802 510 z
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Program Operacyjny Kapita Ludzki
Realizacja przez Gminny O rodek Pomocy Spo ecznej od
2008 roku projektu unijnego "Da5 szans% m odym" daje
mo liwo 5 wsparcia osób zagro onych wykluczeniem
spo ecznym w ich rozwoju osobowym i edukacyjnym.
W ramach projektu zorganizowano zaj%cia aktywnej
integracji, wycieczki w atrakcyjne turystycznie miejsca
w Polsce oraz wsparcie asystenta rodziny.
2008-2013: "Da5 szans% m odym" (485 385 z )
2010: "Cyj zdrowo i sportowo" (49 516 z )

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

INWESTYCJE, REMONTY,
PROJEKTY UNIJNE

Termomodernizacja budynków u yteczno.ci publicznej
Zosta z o ony kolejny wniosek na termomodernizacj%, tym
razem budynku Gminnego O rodka Kultury w Opatówku
oraz budynku filii biblioteki w T okini Wielkiej. Prace
rozpoczn si% w 2015 roku, a planowana kwota tej inwestycji to 323 tys. z . Kolejny wspólny projekt w ramach GIS,
z którego korzysta gmina Opatówek sprawia, e niemal
wszystkie placówki o wiatowe w gminie, a tak e Gminny
O rodek Zdrowia i Gminny O rodek Kultury zosta y lub
w najbli szej przysz o ci poddane zostan generalnej
termomodernizacji. Budynki m.in. szkolne sta y si% wi%c
cieplejsze oraz adniejsze, a co za tym idzie bardziej
przyjazne dla u ytkowników, a w szczególno ci dla dzieci
i m odzie y. Obecnie trwaj prace termomodernizacyjne
w dwóch du ych placówkach o wiatowych: w Zespole
Szkó w Rajsku i Zespole Szkó w Che mcach, obejmuj cych przedszkole, szko % podstawow
i gimnazjum.

w tym roku odby y si% kolejne prace w przerwie feryjnej,
a nast%pne planowane s w przerwie wakacyjnej opiewaj ce w bie cym roku na kwot% kilkuset tysi%cy z otych.
Przypomnie5 nale y, e w latach 2012-2013 wykonane
zosta y prace termomodernizacyjne w budynkach szko y
podstawowej w Opatówku, Zespo u Szkó w T okini Wielkiej
oraz Gminnego O rodka Zdrowia w Opatówku na czn
kwot% 1,7 mln z otych.
Przebudowy i remonty dróg
Remont nawierzchni ul. D ugiej w Zdunach
Zako6czony zosta remont ul. D ugiej w Zdunach polegaj cy na zabezpieczeniu znaków geodezyjnych, regulacji
pionowej studni w azów kanalizacji sanitarnej, profilowaniu
i zag%szczeniu pod o a, wykonaniu podbudowy ze wiru
i kruszywa amanego, ustawieniu pionowych znaków drogowych oraz formowaniu i plantowaniu poboczy. Wykonawc
prac za kwot% 75 156,08 z by a firma ASBUD z Rajska.
Przebudowa drogi w Che mcach
Przebudowana zosta a droga gminna w Che mcach na
odcinku 964 m. Przetarg na wykonanie prac wygra Zak ad
Budowlano Drogowy KALDROG z Kalisza za kwot%
70 360,92 z . Zakres przebudowy obejmowa : roboty pomiarowe, regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodoci gowych, r%czne czyszczenie poboczy, wykonanie przepustów, czyszczenie rowów, plantowanie i przygotowanie podo a, wykonanie koryta i pod o a z masy betonowej oraz
kruszywa, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralnoasfaltowych oraz ustawienie pionowych znaków drogowych.
Przebudowa ulic na os. Ko ciuszki w Opatówku
Wykonana zosta a przebudowa nawierzchni oraz budowa
kanalizacji deszczowej na osiedlu Ko ciuszki w ulicach:
Gen. Józefa Zaj czka, ks. Adama Marczewskiego, Piotra
Szadkowskiego. Prace wykona o Przedsi%biorstwo Ulic
i mostów z Kalisza. Koszt ca o ci przedsi%wzi%cia to kwota
594 116,50 z . W trakcie prac ziemnych koniecznym
okaza o si% wykonanie dodatkowej ekspertyzy g%sto ci
gruntu.
Droga Micha ów Pierwszy - Micha ów Drugi
W dniu 28 lutego br. odby si% przetarg nieograniczony na
zadanie pn. ''Przebudowa nawierzchni drogi gminnej
Micha ów Pierwszy - Micha ów Drugi''. Spo ród 6 z o onych
ofert, komisja wybra a ofert% najkorzystniejsz cenowo,
któr z o y o Przedsi%biorstwo Ulic i Mostów z Kalisza za
kwot% 161 988,54 z brutto. Prace wykonano na odcinku
690 mb i polega y na remoncie cz stkowym nawierzchni
t uczniowych, u o eniu górnej warstwy podbudowy z kruszywa amanego, a nast%pnie nawierzchni z mieszanek
mineralno-asfaltowych, formowaniu poboczy oraz ustawieniu pionowych znaków drogowych. Wykonawca prace
wykona w terminie, a odbiór robót odby si% 8 kwietnia br.

W ramach programu "System zielonych inwestycji - Zarz dzanie energi w budynkach u yteczno ci publicznej", który
opiewa na czn kwot% prawie 900 tys. z (z czego wk ad
w asny gminy to zaledwie 10%), na uko6czeniu s nast%puj ce prace:
ocieplenie cian i stropodachów
wymiana okien i drzwi
wymiana zaworów termostatycznych
modernizacja ciep ej wody u ytkowej z zastosowaniem
kolektorów s onecznych
Po zako6czeniu w/w prac planowane s tak e remonty
wewn trz tych budynków. Gmina co roku dokonuje znacznych remontów m.in. budynków o wiatowych. Tak e ju
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W najbli szym czasie zostan og oszone przetargi na
kolejne inwestycje drogowe:
przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Micha owie
Trzecim z zakresem prac: roboty pomiarowe na
odcinku 400 mb, remont istniej cej podbudowy z kruszywa amanego, wykonanie górnej warstwy podbudowy, u o enie nawierzchni asfaltowej i formowanie
poboczy;
przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Szulcu
z zakresem prac: roboty pomiarowe na odcinku 460 mb,
roboty remontowe, wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa amanego, u o enie nawierzchni
asfaltowej, ustawienie pionowych znaków drogowych
i plantowanie poboczy;
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przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Trojanowie:
roboty pomiarowe na odcinku 850 mb, roboty remontowe, wykonanie warstwy podbudowy i po o enie nawierzchni asfaltowej, ustawienie pionowych znaków
drogowych i plantowanie poboczy.

Zadania wspólne z Powiatem Kaliskim
W bie cym roku, wzorem lat ubieg ych, zrealizowane
zostan zadania w drogownictwie wspólnie z Powiatem
Kaliskim. Realizacja odb%dzie si% na podstawie zawartych
pomi%dzy stronami porozumie6 i b%d wspó finansowane
przez bud ety obydwóch samorz dów. Takie porozumienia
planuje si% zawrze5 na n/w zadania:
"Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4612P
Opatówek, ul. Gw. Jana - T okinia Wielka - etap I",
zakres prac obejmie: roboty pomiarowe na odcinku
510 mb, mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa oraz nawierzchni asfaltowej, u o enie dolnej i górnej
warstwy podbudowy, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, plantowanie poboczy, ustawienie pionowych znaków drogowych;
"Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4610P
w m. Borów" z zakresem prac: roboty pomiarowe na d .
770 mb, roboty remontowe, mechaniczne wyrównanie
istniej cej nawierzchni, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, plantowanie poboczy.
Udzia gminy w tych przedsi%wzi%ciach drogowych wyniesie
po 60 tys. z na ka de z nich, a przewidywany koszt
ca kowity tych zada6 wyniesie 300 tys. z . Planowane jest
tak e zawarcie w tym roku porozumienia z Powiatem
Kaliskim na wspólne wykonanie zatoki autobusowej i chodnika wzd u drogi powiatowej w Micha owie Drugim ( czny
koszt tego zadania to 60 tys. z ).

Renowacja zbiorników wodnych w Opatówku
Zako6czy a si% renowacja dwóch zbiorników wodnych
ma ej retencji przy ul. Poniatowskiego w Opatówku. Zakres
prac obejmowa przede wszystkim prace przy wykopach
i przekopach ci% kim sprz%tem, obsianie skarp i ok adu.
Wykonawc w/w prac by Zak ad Us ug Wodno - Melioracyjnych WODMEL z Krzymowa, a koszt prac wyniós
53 489 z , z czego wi%kszo 5 zosta a pokryta z dotacji
Urz%du Marsza kowskiego w Poznaniu.
Kontynuacj tego zadania, w ramach Lokalnej Strategii
Rozwoju ''LGD7- Kraina Nocy i Dni'', jest z o enie przez
gmin% Opatówek wniosku pn. ''Zagospodarowanie terenów
wokó stawów w miejscowo ci Opatówek''. Zagospodarowane zostan tereny wokó stawów, tak aby stanowi y one
wizytówk% miejscowo ci. Przewiduje si% uporz dkowanie
terenu, umocnienie brzegów grobli pomi%dzy dwoma
stawami, a tak e usuni%cie dzikiej ro linno ci i za o enie
nowo zaplanowanej zieleni oraz stworzenie nowego uk adu
komunikacyjnego. B%d to cie ki spacerowe i miejsca
odpoczynku z awkami do siedzenia. Zmodernizowane
zostanie istniej ce o wietlenie terenu, zgodnie z zaprojektowanym nowym uk adem o wietleniowym z latarniami
i halogenowymi reflektorami. G ówn atrakcj terenu rekreacyjnego b%dzie pod wietlana fontanna p ywaj ca na
jednym ze stawów. Za punktem centralnym b%d , cz% ciowo zacienione drewnianymi pergolami, alejki spacerowe
z awkami, scentralizowane wokó zegara s onecznego
usytuowanego po rodku grobli. Przewidziany ca kowity
koszt inwestycji to kwota 437 449,99 z , z czego dofinansowanie z Urz%du Marsza kowskiego w Poznaniu wyniesie
154 409,00 z .
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Budowa kanalizacji w Sza+e
W dniu 4 marca br. og oszony zosta przetarg na budowy
kanalizacji w Sza em - I etap. Wp yn% o 7 ofert, z których
wybrano najkorzystniejsz
cenowo, z o on
przez
konsorcjum firm: Przedsi%biorstwo Us ugowo Budowlane
BUDMEX z Tuliszkowa oraz Zak ad Us ug Budowlano Remontowych REMBUD z Tuliszkowa za czn kwot%
2 585 733,95 z . Wykonawc projektu jest Zak ad Projektowo-Us ugowy In ynierii Grodowiska PRIMEKO z Kalisza
za kwot% 49 200 z . Na to zadanie, z Programu PROW na
lata 2007-2013 Dzia anie: Podstawowe Us ugi dla Gospodarki i Ludno ci Wiejskiej, gmina Opatówek uzyska a dofinansowanie w kwocie 2 483 306 z , przy ca kowitej warto ci
zadania w wysoko ci 4 966 612 z . Planowany okres realizacji inwestycji: rozpocz%cie - prze om kwietnia i maja br.,
zako6czenie - II kwarta 2015 roku.
Celem tego zadania jest uporz dkowanie gospodarki ciekami sanitarnymi w zakresie ich odprowadzania i oczyszczania, a realizacja projektu poprawi infrastruktur% techniczn i warunki ycia mieszka6ców wsi Sza e. Pierwszy
etap tej inwestycji obejmowa5 b%dzie ulic% Kalisk . E czna
d ugo 5 kanalizacji grawitacyjnej i t ocznej wyniesie ok.
7 300 mb. Kanalizacja wzd u ulicy Kaliskiej b%dzie podstaw do kolejnych etapów: budowy rozga %zie6 do innych
ulic i przy czy do poszczególnych posesji.

Sza+e i Rajsko w konkursie "Pi/knieje wielkopolska
wie."
W ramach IV edycji Konkursu "Pi%knieje wielkopolska wie "
og oszonego przez Urz d Marsza kowski w Poznaniu
gmina Opatówek z o y a 2 wnioski o dofinansowanie
dzia a6 inwestycyjnych w Sza e i w Rajsku.

Pierwszy wniosek: "Gcie ka spacerowa i remont pomostu
w miejscowo ci Sza e - szans na rozwój turystyki wsi
i walorów turystycznych regionu". G ówn potrzeb realizacji projektu jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej
przez poprawa estetyki miejscowo ci oraz stworzenie,
gdzie ca e rodziny b%d mog y bezpiecznie i aktywnie sp%dza5 czas wolny. W ramach projektu zostanie wyremontowany pomost nad zalewem oraz powstanie cie ka
wirowa s u ca do spacerów na terenie o rodka
rekreacyjnego w miejscowo ci Sza e. Ca o 5 zadania
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podsumuj do ynki gminno - powiatowe dla mieszka6ców
so ectwa, gminy i powiatu. Koszt ca kowity projektu to
kwota 61 198,47 z , a kwota dofinansowania wyniesie
30 000 z .
Drugi wniosek na projekt o nazwie "Rajsk alejk spacerow zdrowo i sportowo". Realizacja tego projektu wp ynie
na popraw% jako ci ycia mieszka6ców miejscowo ci
Rajsko, poprzez stworzenie miejsca dla rekreacji oraz
integracji mieszka6ców. Dodatkowo inwestycja przyczyni
si% do propagowania zdrowego trybu ycia, a tak e stworzy
alternatyw% dla osób poruszaj cych si% niezmotoryzowanymi rodkami lokomocji po drodze gminnej, przez co
wp ynie na popraw% bezpiecze6stwa ruchu. W ramach
projektu powstanie cie ka spacerowa dla mieszka6ców
oraz osób przyjezdnych. Ca o 5 zadania podsumuje mini
festyn sportowy dla ca ych rodzin. Koszt ca kowity projektu
to kwota 77 887,53 z , a kwota dofinansowania wyniesie
30 000 z .

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

WIADOMO CI KULTURALNE
Charytatywne bale karnawa+owe
W tym roku karnawa by wyj tkowo d ugi, zanim nadszed
czas wielkiego postu, czyli czas na wyciszenie, refleksj%
i przygotowanie do Gwi t Wielkanocnych.
Bal w ZS w Che mcach
W sobot%, 15 lutego br. w remizie OSP w Stobnie odby si%
Walentynkowy Bal Charytatywny. Sala balowa zape ni a si%
do ostatniego miejsca. O wspania e menu oraz obs ug%
go ci zadba p. Maciej Magierski ze swoim zespo em.
Opraw% muzyczn balu prowadzi p. Piotr Wa kowski.
W czasie balu odby a si% zbiórka na rzecz rady rodziców.
Zgromadzone fundusze zostan przeznaczone na zakup
wyposa enia placu zabaw, organizacj% zabaw i uroczysto ci kulturalnych dla uczniów oraz pomoc materialn dla
najbardziej potrzebuj cych dzieci. Wszystkim rodzicom
uczniów, osobom prywatnym, nauczycielom, w adzom
gminy Opatówek, Starostwu Powiatowemu w Kaliszu,
firmom, urz%dom i instytucjom, które w jakikolwiek sposób
wspar y organizacj% balu dyrekcja szko y bardzo serdecznie
dzi%kuje. Szczególne s owa podzi%kowania sk adamy
radzie rodziców w osobach pa6: Anety Tu acz, Moniki
Stachurskiej i Kingi Weso owskiej. To na ich barkach
spoczywa g ówny ci% ar organizacji uroczysto ci.
Organizacj% balu wspar y n/w osoby, firmy i instytucje:
Wójt Gminy Opatówek Sebastian Ward%cki
Przewodnicz cy Rady Gminy Pawe B kowski
Sekretarz Gminy, cz onek Zarz du Powiatu Kaliskiego
Krzysztof Dziedzic
Starostwo Powiatowe w Kaliszu, Przewodnicz cy Rady
Powiatu Kaliskiego - Mieczys aw Euczak
Restauracja Go ciniec Sza e - pp. El bieta i Krzysztof
Piechota
Sklep ogrodniczy LIDIA
Firma KRIS z Opatówka
Zak ad mi%sny pp. Wiolety i Jacka Bzderków z Wolicy
Firma THOR pp. Kingi i Paw a Weso owskich
Salon fryzjersko kosmetyczny p. Jagody Nicpo6
Firma AM-SÓL pp. Ma gorzaty i Andrzeja Brodziaków
Hurtownia Materia ów Budowlanych "Chata" pp. Barbary
i Waldemara Euczaków
Honda "Reco" z Opatówka p. Remigiusza KaKmierczaka
Sklep spo ywczy pp. Anety i Dariusza Wenderskich
Salon fryzjerski SYLWIA
Firma FIRE KONTROLE s.c. p. Micha a Kali6skiego
i p. Rafa a Olejnika
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Sklep spo ywczy w Stobnie p. Anny Jab o6skiej
i p. Bo eny Wojtysiak
Sklep spo ywczy w Borku p. Haliny Szewczyk
Hurtownia kosmetyczna pp. Moniki i Jacka Ignor
dyrekcja i grono pedagogiczne Zespo u Szkó
im. Jana Paw a II w Che mcach
pp. Anna i Tomasz Mikusi6scy
pp. Edyta i Dariusz Mikietynowie
pp. Aneta i Jacek Nawroccy
pp. Ilona i Mariusz Juszczakowie
pp. Artur i Aneta KaKmierczak
pp. Ma gorzata i Mieczys aw Euczakowie
pp. Ewa i Adrian Juszczakowie
pp. Monika i Pawe Lipke
pp. Aneta i Janusz Krygierowie
pp. Raszewscy
p. Ewa Sowa
Dzi%kujemy serdecznie: p. Piotrowi Wa kowskiemu za opraw% muzyczn , p. Maciejowi Magierskiemu za przygotowanie menu, OSP w Stobnie za udost%pnienie sali, paniom
Karolinie Tupale i Violetcie Ró alskiej za pomoc w organizacji, a tak e wszystkim uczniom i ich rodzicom oraz
sympatykom szko y. Dzi%kujemy radzie rodziców, szczególnie p. Anecie Tu acz i p. Monice Stachurskiej, bez
których organizacja tego balu by aby niemo liwa.
Bal w Przedszkolu w Opatówku
Rada rodziców, dyrekcja i pracownicy Publicznego Przedszkola w Opatówku zorganizowali bal karnawa owy, który
odby si% w dniu 1 marca br. i trwa od godziny 20:00 do
bia ego rana. W sali OSP w Opatówku przy wspania ej
muzyce bawi y si% 42 pary. Podczas zabawy odby o si%
wiele ciekawych konkursów. Nagrody dla zwyci%zców
ufundowali: Wójt Gminy Opatówek, Sekretarz Gminy, Rada
Gminy oraz Przewodnicz cy Rady Gminy.

Dochód z balu zostanie przeznaczony na zakup
pomocy dydaktycznych i zabawek dla przedszkola. Sponsorami balu byli równie :
OSP w Opatówku
WAM Maciej Waszak, Opatówek
Zak ad Cukierniczy Jadwiga Mencel, Opatówek
Zak ad Cukierniczy Ewa Janiak, Kalisz
Piekarnia KoKminek, p. Miko ajczyk
Ko o Gospody6 Wiejskich z Opatówka
Sklep spo ywczy p. Wies aw Rutkowski
Ch odnia Augusto, Jarocin
p. Ko cielak
Restauracja Zdrojowa
Sklep "Mini" pp. Gadera
oraz rodzice przedszkolaków: pp. Szyma6scy, pp. Ugorni,
pp. Chojnaccy, pp. Kuci6scy, pp. Piaseccy, pp. Bartoszek,
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pp. Banach, pp. Humelt, pp. Dziedzic, p. J. B kowski,
p. Borowiak, p. Jakubek, p. KaKmierska, p. GledK,
p. Marciniak, p. Kiermas-Gruszka.
Bal w ZS w Rajsku
W ostatni , sobotni noc lutego odby si%, kolejny ju w tym
roku szkolnym, bal zorganizowany przez rad% rodziców
przy Zespole Szkó w Rajsku. Bale te sta y si% tradycj
naszej szko y i nale
do udanych imprez. Otwarcia balu
dokona a dyrektor szko y Honorata Wolniaczyk z przewodnicz c rady rodziców p. Ann KaKmierczak, która powita a
go ci i podzi%kowa a organizatorom. Uczestnikami byli
rodzice, ich znajomi, nauczyciele, a tak e absolwenci.
O odpowiedni opraw% muzyczn zadba DJ Tomek.
Zabawa by a wyj tkowa, a go cie w dobrych humorach
bawili si% do bia ego rana. Ca y pozyskany dochód zostanie
przeznaczony na rozwój szko y.
Spo eczno 5 Zespo u Szkó w Rajsku dzi%kuje wszystkim
rodzicom, w szczególno ci radzie rodziców za operatywno 5 i zaanga owanie w przygotowanie balu, który by
wietn okazj do integracji rodowiska. Dzi%kujemy za
wspóln zabaw%.
Dzie8 Kobiet w T+okini Wielkiej
Trzy so ectwa: T okinia Wielka, Borów i Ro d a y
zadba y o swoje mieszkanki organizuj c w ostatni pi tek
lutego zabaw% z okazji Dnia Kobiet, na której bawi o si%
ponad 100 pa6. Sala OSP w T okini Wielkiej, w której
odbywa a si% impreza rozbrzmiewa a muzyk nie tylko do
ta6ca, któr zapewni zawodowy DJ, ale tak e muzyk
w wykonaniu orkiestry d%tej OSP w T okini Wielkiej, która
z tej okazji da a koncert sk adaj cy si% ze znanych utworów
muzyki rozrywkowej. Inn atrakcj wieczoru by pokaz
tradycyjnego indyjskiego "ta6ca brzucha".

W spotkaniu uczestniczyli m.in.: pose na sejm RP,
jednocze nie prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr
Walkowski, Przewodnicz cy Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kaliszu Mieczys aw Euczak, a z ramienia samorz du gminy Opatówek - Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic. Podobne spotkania rolnicze organizowane s
przynajmniej raz w roku we wszystkich powiatach w Wielkopolsce. S
one równie okazj
do sprawozdania
z dzia alno ci izby. Na zako6czenie ch%tni rolnicy i ogrodnicy prezentowali nowo ci wprowadzane w swoich gospodarstwach. Funkcj% prowadz cego i gospodarza pe ni
Mieczys aw Euczak - Przewodnicz cy Rady Powiatu
Kaliskiego.
Grzybowy konkurs kulinarny
Ko o Gospody6 Wiejskich przy OSP w Che mcach
we wspó pracy z Gminnym O rodkiem Kultury w Opatówku
wzi% o udzia w pierwszym etapie Konkursu Kulinarnego
"Na najsmaczniejsz potraw% z grzyba". Honorowy patronat nad konkursem obj pose do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb, a organizatorami konkursu byli:
pose na Sejm RP Piotr Walkowski, Wielkopolska Izba
Rolnicza, Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich "Gospodyni",
Stowarzyszenie So tysów Województwa Wielkopolskiego,
Agencja Rynku Rolnego i Wielkopolski O rodek Doradztwa
Rolniczego. 9 marca w Domu Stra aka OSP w Che mcach,
ponad 60 osób degustowa o potrawy z grzybów suszonych,
marynowanych, pieczarek i boczniaków. Uczestnicy delektowali si% m.in. zup z boczniaków, kapust z pieczarkami,
kaczymi o dkami z pieczarkami, roladkami z grzybami
suszonymi, rolad
serowo-pieczarkow
oraz s odkimi
grzybkami. Degustacja po czona by a z obchodami Dnia
Kobiet, a uczestnicy podziwiali tak e grzyby, kwiaty, kosze,
wazony, ptaki z papieru wykonane przez cz onkinie Ko a
Gospody6 Wiejskich przy OSP w Che mcach.

Razem z mieszkankami gminy Opatówek do póKnych godzin nocnych bawili si% znamienici go cie: Starosta
Kaliski Krzysztof Nosal, Przewodnicz cy Rady Powiatu
Mieczys aw Euczak, Przewodnicz cy Rady Gminy Pawe
B kowski i radny Marek Szlenkier. Natomiast upominkiem
dla Pa6 od Wójta i Sekretarza Gminy by okoliczno ciowy
tort z yczeniami.
Forum rolnicze w Opatówku
Rolnicy, ogrodnicy, sadownicy, ale te so tysi wzi%li
udzia w Forum Rolniczym powiatu kaliskiego. Spotkanie
odby o si% w Zespole Szkó im. Stanis awa Miko ajczyka
w Opatówku i by o zorganizowane przez Wielkopolsk Izb%
Rolnicz . Poniedzia kowe forum zdominowa y tematy z ej
sytuacji na rynku mi%sa oraz podzia u rodków unijnych na
rolnictwo i obszary wiejskie w ramach programu PROW na
lata 2014-2020.
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W spotkaniu wzi%li udzia m.in. Starosta Kaliski
Krzysztof Nosal, Przewodnicz cy Rady Powiatu Kaliskiego
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Mieczys aw Euczak, Wójt Gminy Opatówek Sebastian
Ward%cki, Kierownik Zespo u Doradczego w Kaliszu Wielkopolskiego O rodka Doradztwa Rolniczego Stanis aw
Zabarski, radni z gminy Opatówek i Godziesze Wielkie,
proboszcz parafii Che mce ks. kanonik Jerzy Salamon,
dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów
w Opatówku Jadwiga Milu ka-Stasiak, dyrektor Gminnego
O rodka Kultury w Opatówku Mieczys awa Jasku a,
Komendant Gminny OSP w Opatówku Stanis aw Baran,
dyrektor Zespo u Szkó im. Jana Paw a II w Che mcach
Tomasz Mikucki. W mi ej i rodzinnej atmosferze go cie oraz
cz onkinie Ko a Gospody6 Wiejskich przy OSP w Che mcach sp%dzili niedzielne popo udnie.
KGW w Che mcach dzi%kuje wszystkim, którzy
pomogli w zorganizowaniu degustacji: Wójtowi Gminy
Opatówek, Przewodnicz cemu Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kaliszu, Przewodnicz cemu Rady
Gminy Opatówek, Sekretarzowi Gminy Opatówek, Gminnemu O rodkowi Kultury w Opatówku oraz Zarz dowi OSP
w Che mcach.
Mi/dzygminny Festiwal Piosenki
W minion niedziel%, 16 marca br. odby si% fina
XIV Mi%dzygminnego Festiwalu Piosenki Dzieci%cej
i M odzie owej Opatówek 2014. Aula Zespo u Szkó im. St.
Miko ajczyka w Opatówku, gdzie odbywa si% koncert,
zgromadzi a ponad stu mi o ników piewania, którzy
oklaskiwali m odych utalentowanych wykonawców. Ze strony organizatorów obecni byli: Starosta Kaliski Krzysztof
Nosal, Wójt Gminy Opatówek Sebastian Ward%cki, Wójt
Gminy Szczytniki Marek Albrecht oraz Dyrektor Centrum
Kultury i Sztuki w Kaliszu Barbara Fibingier. Obecni byli
tak e: radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
Barbara Nowak, Wiceprzewodnicz ca Rady Powiatu Alicja
Euczak, Przewodnicz cy Rady Gminy Opatówek Pawe
B kowski, Wiceprzewodnicz ca Rady Banku Spó dzielczego Zofia Witczak, Dyrektor Banku Spó dzielczego
o/Opatówek Maria Pracowita, Z-ca Dyrektora ODN w Kaliszu Mariusz Chojnacki, Dyrektor Zespo u Szkó w Opatówku Marek Janiak oraz doradca metodyczny El bieta
Marchwacka.

Oto laureaci:
kat. wiekowa klasy 0-I
I miejsce - Maja Kasprzak ze Szko y Podstawowej
w KoKminku
II miejsce - Miko aj Ma oburski ze Szko y Podstawowej
w Opatówku
III miejsce - Alicja Wróblewska ze Szko y Podstawowej
w Opatówku
wyró nienie:
Natalia Gaw owicz ze Szko y Podstawowej w Opatówku
Filip Wróblewski z Gminnego O rodka Kultury w Opatówku
kat. wiekowa klasy II-III
I miejsce - Nikola Tomczak ze Szko y Podstawowej
w KoKminku
II miejsce - Cezary Ma uchowski z Zespo u Szkó w T okini
Wielkiej
III miejsce - Anna Dziedzic z Zespo u Szkó w Rajsku
wyró nienie:
Wiktora Ballion z GCPKSiR w Cekowie Kolonii
Marika Bry a ze szko y Podstawowej w Goliszewie
Julia Góra ze Szko y Podstawowej w Opatówku
Anna Shkirman-Zimny z Zespo u Szkó w Szczytnikach
kat. wiekowa klasy IV-VI
I miejsce - Kacper Wojcieszak ze Szko y Podstawowej
w KoKminku
II miejsce - Gabriela Michalak ze Szko y Podstawowej
w Opatówku
III miejsce - Ewa Siewieja z Gminnego O rodka Kultury
w Szczytnikach
wyró nienie:
Julia Korczy6ska z Gminnego O rodka Kultury
w Brzezinach
Micha Marek z Zespo u Szkó Nr 1 w Godzieszach
Marcelina Olejnik z Zespo u Szkó w Marchwaczu
Aleksandra Wietrzych z Zespo u Szkó w Szczytnikach
kat. wiekowa klasy gimnazjum:
I miejsce - Bartosz Dreczko z Zespo u Szkó w T okini
Wielkiej
II miejsce - Gabriela Sieradzka z Gimnazjum w Opatówku
III miejsce - Dominik Niklas z Gimnazjum w Opatówku
wyró nienie:
Aleksandra Grzelaczyk z Gimnazjum w Liskowie
Angelika Jasi6ska z Gimnazjum w Woli Droszewskiej
Karolina Majdacka z Gimnazjum w Liskowie
Karolina Mielcarek z Gminnego O rodka Kultury
w Szczytnikach
kat. ponadgimnazjalna:
I miejsce - Martyna Ko odziejczyk z Gminnego O rodka
Kultury w Opatówku
II miejsce - Patryk Olejniczak z Gminnego O rodka Kultury
w Opatówku
III miejsce - Natalia Felisiak z Zespo u Szkó Nr 1
w Liskowie

Wyst%py finalistów ocenia o jury w sk adzie: Ewa
Borowicz-Kasznicka - wokalistka, instruktor wokalny w MDK
w Ostrowie Wlkp., organizator Ogólnopolskiego Festiwalu
Piosenki "Weso a Pi%ciolinia", Jacek Kasznicki - zawodowy
muzyk, instruktor wokalny i muzyczny, w a ciciel studia
wokalnego w Ostrowie Wlkp.; Eryk Szolc - muzyk, za o yciel
i wokalista grupy Sunday Singers, wyk adowca Wydzia u
Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu, Adam Michalak - muzyk, za o yciel i wokalista grupy Sunday Singers,
wyk adowca Wydzia u Pedagogiczno-Artystycznego UAM
w Kaliszu. Jury nie mia o atwego zadania, bowiem wszyscy
finali ci reprezentowali wysoki poziom.
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Organizacj% festiwalu wsparli jak co roku sponsorzy:
Bank Spó dzielczy Ziemi Kaliskiej
Pa ac T okinia w T okini Ko cielnej
pp. Ilona i Zbigniew Wojtaszczykowie z T okini Ma ej
Spotkanie z Bab* Wielkanocn*
W Polsce wi%tujemy dni Wielkiej Nocy od XIII
wieku i nie ma w naszej tradycji, tak bogatych w swoiste
obrz%dy i tak bardzo obsypanych symbolik uroczysto ci.
Przekazywane z pokolenia na pokolenie tradycje wielkanocne chroni nasze rodzime wi%ta przed komercjalizacj
i powoduj , e ci gle s to rytua y wielobarwne, religijne
i w pewnym stopniu magiczne. Zbli aj ce si% Gwi%ta
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Wielkanocne by y inspiracj do zorganizowania przez
cz onkinie Ko a Gospody6 Wiejskich w Opatówku pierwszego "Spotkania z Bab Wielkanocn ".

W sali Gminnego O rodka Kultury w Opatówku, na
przedwielkanocnym spotkaniu do sto u zasiedli przedstawiciele w adz gminy oraz mieszka6cy. Na go ci czeka y suto
zastawione sto y z tradycyjnymi potrawami wielkanocnymi,
a w ród nich urek, jaja w ró nych postaciach, sa atki,
szynka z chrzanem. Nad tymi smako ykami królowa y "wielkanocne baby". Organizatorki przygotowa y dla wszystkich
niespodziank%. Ka dy uczestnik wydarzenia wraca do
domu z palm lub inn ozdob wielkanocn wykonan wg
pomys u organizatorek spotkania. Czas sp%dzony w gronie
przyjació , s siadów i znajomych up yn w wi tecznej
atmosferze, a nale y doda5, e tak e wiosenna pogoda
sprzyja a spotkaniu. Gwi%towanie nale y powtórzy5
w przysz ym roku, aby wpisa5 je na sta e do kalendarza
wydarze6 organizowanych na terenie gminy Opatówek. Nie
ma nic wa niejszego, co mo emy przekaza5 przysz ym
pokoleniom ni nasza rodzima tradycja!
;wi/to Powiatu Kaliskiego
W sobot%, 25 stycznia w Liskowie, w obecno ci
parlamentarzystów, w adz województwa, s siednich powiatów, w adz miasta Kalisza i Ostrowa Wlkp., gmin powiatu
kaliskiego oraz gmin s siednich i powiatowych s u b,
odby o si% Gwi%to Powiatu Kaliskiego. Uroczysto ci rozpocz% y si% yczeniami od Zarz du i Rady Powiatu Kaliskiego,
które z o y Starosta Krzysztof Nosal i Przewodnicz cy
Rady Powiatu Mieczys aw Euczak. Cyczenia wszystkim
uczestnikom z o yli tak e go cie, którzy przybyli na
uroczysto ci. Z gminy Opatówek w uroczysto ciach, po czonych z jubileuszem 15-lecia samorz du powiatowego,
uczestniczyli: Wójt Gminy Sebastian Ward%cki, Przewodnicz cy Rady Gminy Pawe B kowski, Sekretarz Gminy jednocze nie cz onek Zarz du Powiatu Kaliskiego Krzysztof Dziedzic, radni i so tysi gminy Opatówek oraz dyrektorzy
jednostek organizacyjnych naszej gminy.
To doroczne wi%to i jubileusz samorz du powiatowego by o okazj do wyró nienia wielu osób, które dzia a y
w minionych latach na rzecz powiatu. Rada Powiatu Kaliskiego nada a Mieczys awie Jaskule - Dyrektorowi Gminnego O rodka Kultury w Opatówku medal "Zas u ony dla
Powiatu Kaliskiego" za tworzenie i upowszechnianie kultury
w powiecie kaliskim, za wybitne zas ugi w promowaniu
i upowszechnianiu kultury muzycznej oraz za dzia alno 5
na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego. Medal zosta przyznany na wniosek Mieczys awa Euczaka Przewodnicz cego Rady Powiatu oraz Krzysztofa Dziedzica cz onka
Zarz du Powiatu Kaliskiego. Kolejny medal "Zas u ony dla
Powiatu Kaliskiego" otrzyma Micha Wojciechowski za
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wieloletni dzia alno 5 spo eczn i pozytywny przyk ad
walki z niepe nosprawno ci . Micha Wojciechowski jest
so tysem w Budach Liskowskich i mimo swej niepe nosprawno ci zawiesi rent% i pracuje zawodowo. Popularno 5 zawdzi%cza swojej wielkiej aktywno ci spo ecznej
i politycznej. Jego fenomen polega na tym, e w sytuacji,
gdy sam móg by zda5 si% na pomoc innych i korzysta5
z nale nych mu wiadcze6, woli pomaga5 innym. Medal
"Zas u ony dla Powiatu Kaliskiego" odebra a tego dnia
tak e Miejsko-Gminna Orkiestra D%ta OSP w Stawiszynie,
który Rada Powiatu przyzna a za propagowanie kultury
w powiecie kaliskim, podnoszenie poziomu artystycznego,
promowanie kaliskiej kultury i tradycji muzycznych w Polsce
oraz poza granicami kraju. Medal zosta przyznany na
wniosek Wicestarosty Kaliskiego Andrzeja Dolnego oraz
Burmistrza Miasta i Gminy Stawiszyn Roberta Jarz%bskiego.
Odznak% Honorow "Za Zas ugi dla Województwa
Wielkopolskiego" przyznano Romanowi Szel gowi za realizowanie programów prewencji kryminalnej, edukacyjnych
i socjalnych oraz budowanie zaufania spo eczno ci lokalnej
do przedstawicieli wielkopolskiej Policji.

Po cz% ci oficjalnej gospodarze wi%ta zaprosili
wszystkich na pocz%stunek, który w ramach pi%knie udekorowanego sto u promocyjnego z pysznymi regionalnymi
potrawami przygotowa y pracownice GOK-u w Opatówku
wspólnie z zaprzyjaKnionymi paniami, mieszkankami naszej
gminy. W cz% ci artystycznej wyst pi a Marzena Ugorna
oraz aktorzy teatru kaliskiego w recitalu Agnieszki Dul%byKaszy w piosenkach Agnieszki Osieckiej - "Abonament na
szcz% cie". Podczas Gwi%ta Powiatu gra a równie orkiestra
d%ta w Liskowie oraz Kapela i Zespó "Liskowianie", a tak e
akordeonista Wiktor Matela.
Wystawa w MHP w Opatówku
W dniach od 19 stycznia do 30 marca w Muzeum
Historii Przemys u w Opatówku prezentowana by a wystawa
replik zbroi i uzbrojenia XVI i XVII wieku. Na wystawie
obejrze5 mo na by o kolekcje zbroi ilustruj cych okres
najwi%kszej wietno ci p ytowego uzbrojenia ochronnego
wyst%puj cego na obszarze dawnej Rzeczpospolitej. Zbroje
norymberskie, maksymilia6skie, pappenhaimery, burgundzkie, w oskie, a tak e s ynne, polskie husarskie. Uzupe nieniem kolekcji by y szable, miecze, buzdygany, nadziaki,
piki, tarcze i wiele innych pi%knych przedmiotów sztuki
p atnerskiej.
Prezentowane w Muzeum w Opatówku zbroje by y
przedmiotem wystaw mi%dzy innymi w muzeach w Dar owie, Brodnicy, Olsztynie, Ko cianie, Niepo omicach i O wi%cimiu. Wielkim zainteresowaniem podczas obchodów
600 rocznicy bitwy, cieszy a si% wystawiona w Muzeum
Bitwy pod Grunwaldem, cz% 5 XV i XVI wieczna kolekcji.
Zbroje husarskie prezentowane by y równie w Sejmie RP
podczas obchodów 330 rocznicy Bitwy pod Wiedniem.
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Zbroje, które s ilustracj wojskowo ci Rzeczypospolitej
Obojga Narodów, pokazywane by y równie w Rosji i na
Bia orusi.

Wystawa by a okazj do poznania uzbrojenia wojsk
polskich z czasów bitwy pod Orsz (1514 r.) lub bitwy pod
K uszynem (1610 r.), a po czasy wiktorii pod Wiedniem
(1683 r.). Ca o 5 wystawy uzupe nia y obrazy z epoki.
Koncert karnawa+owy
Niemal 150 osób zgromadzi inauguruj cy cykl
"Spotkania ze sztuk - Opatówek 2014" Koncert Karnawaowy w Sali Fortepianowej Muzeum Historii Przemys u
w Opatówku. Z repertuarem m.in. J. S. Bacha, F. Chopina,
F. Lehara wyst pili m odzi arty ci: Ma gorzata Piotrowska,
Monika WoKniak, Kacper Odrobny, Bart omiej Grzeluszka
oraz zwi zani z Opatówkiem: Alicja Sobczak i Dominik
Niklas. Koncert, który odby si% 22 lutego 2014 r., poprowadzi pomys odawca projektu Mateusz Walczak. Samorz d
gminy Opatówek reprezentowa a Przewodnicz ca Komisji
O wiaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Marlena KiermasGruszka. Organizatorzy cyklu - Inicjatywa dla Opatówka
oraz Fundacja Ottenbreit zapewniaj , e ju niebawem
odb%d si% nast%pne wydarzenia artystyczne w ramach
projektu.

drzaka, pp. Marty i Krzysztofa Dziedziców, p. Marka Szlenkiera, p. Jana Wange oraz Zarz du Powiatu Kaliskiego.
Najnowsze prace W+adys+awa Ko.cielniaka w bibliotece
Przez ponad pó roku czytelnicy i go cie Gminnej
Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku mogli
podziwia5 obrazy W adys awa Ko cielniaka na wystawie
zatytu owanej "Pejza i architektura". Prace nestora kaliskich artystów plastyków, powsta e w ostatnich latach, cieszy y si% du ym zainteresowaniem zwiedzaj cych wystaw%.
Dlatego od lutego tego roku mo na ogl da5 w korytarzu
biblioteki kolejne prace. Tym razem wraz z artyst udajemy
si% do Ziemi Gwi%tej, Maroka, Grecji i Rumunii, by podziwia5 pi%kno architektury, egzotyczn przyrod% i staro ytn
histori%. Odwiedzamy te obiekty sakralne, a wi%c opactwo
tynieckie, kalisk katedr%, drewniane ko ció ki, kapliczk% w
Tatrach, ale te cerkiew w Charkowie i bliskowschodni
minaret. Histori% przybli aj nam obrazy zamków w Ksi u,
Chocimiu i Trokach, a dzi%ki pejza om Zamojszczyzny
i Ziemi Kaliskiej, obrazom m ynów wodnych, wkomponowanych w otaczaj c ziele6, mo emy podziwia5 pi%kno
przyrody i dawnej architektury drewnianej. Zach%camy do
zwiedzania nowej wystawy W adys awa Ko cielniaka,
wiadcz cej nie tylko o umiej%tno ciach, wiedzy i wra liwo ci, ale tak e o twórczej pasji, która towarzyszy arty cie
przez ca e ycie. Wystawa b%dzie czynna do ko6ca czerwca 2014 roku i mo na j ogl da5 w godzinach pracy
biblioteki od poniedzia ku do pi tku w godz. 7:30-19:00,
w soboty w godz. 8:00-13:00.
II spotkanie kronikarzy OSP
14 marca br. w ma ej sali Gminnego O rodka
Kultury w Opatówku odby o si% spotkanie kronikarzy OSP
z powiatu kaliskiego. Przyjecha y druhny i druhowie z Iwanowic, KoKminka, Borowa, T okini Wielkiej oraz reprezentanci gospodarzy - Zarz du Gminnego ZOSP w Opatówku.

***************************************
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Wicemistrzostwo kraju za monografi/
Monografia pt. "Ochotnicza Stra Po arna w T okini Wielkiej w latach 1912-2012" napisana przez Ma gorzat% Judasz z Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci
Gillerów w Opatówku we wspó pracy z Damianem Jakóbczakiem z OSP w T okini Wielkiej zdoby a II miejsce w VIII
Konkursie na prace popularnonaukowe i badawcze dotycz ce historii po arnictwa. Konkurs ten ma charakter
ogólnopolski i jest corocznie og aszany przez Komisj%
Historyczn Zarz du G ównego Zwi zku OSP RP. W tym
roku na konkurs wp yn% o 46 prac z ca ego kraju. Jury
nagrodzi o lub wyró ni o 16 z nich.
Og oszenie wyników konkursu i wr%czenie nagród
odby o si% 16 grudnia 2013 r. w siedzibie Zarz du G ównego Zwi zku OSP RP w Warszawie na uroczystym
posiedzeniu Komisji Historycznej. Na spotkanie przyby
Waldemar Pawlak, prezes Zarz du G ównego Zwi zku
OSP RP. Podczas posiedzenia oddano tak e g os laureatom konkursu. Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody honorowe oraz wydawnictwa o tematyce stra ackiej, które b%d
dost%pne w bibliotece w Opatówku. Nagrodzona praca
zosta a napisana z okazji jubileuszu stulecia Ochotniczej
Stra y Po arnej w T okini Wielkiej. Jej wydanie by o
mo liwe dzi%ki wsparciu finansowemu p. Leszka Aleksan-
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W kameralnym, dziesi%cioosobowym gronie toczy y si% rozmowy o praktycznych aspektach pracy kronikarza. Wszystkie reprezentowane jednostki maj ju zaprowadzone
kroniki lub opracowane historie, cz%stokro5 jednak wyst%puj luki w zapisach oraz danych Kród owych. W jednostkach zgromadzono materia y, a problemy dotyczy y g ównie
opracowania ich w formie kronik. Rozmawiano o sposobach uzupe niania braków w kronikach. Przedstawiono budow% wzorcowej kroniki, której przyk adem jest wielokrotnie
nagradzana kronika OSP w Roztoce. Analizowano przyk adowe wpisy, pod k tem wyst%powania wszystkich najwa niejszych informacji. Uwiczono tworzenie relacji kronikarskich z kilku typowych wydarze6 z ycia jednostki OSP.
Warsztaty prowadzili druh Bogdan Siwi6ski, zas uony kronikarz z OSP Roztoka k. Konina oraz Ma gorzata
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Judasz z biblioteki w Opatówku. Spotkanie odby o si%
z inicjatywy Bogdana Marsza a, prezesa Zarz du Gminnego Zwi zku OSP RP w Opatówku i cz onka Prezydium
Zarz du Oddzia u Powiatowego Zwi zku OSP RP w Kaliszu. Organizatorami byli: Zarz d Gminny Zwi zku OSP RP
w Opatówku oraz Gminna Biblioteka im. Braci Gillerów
i Gminny O rodek Kultury w Opatówku. Wsparcia udzieli a
tak e p. Aleksandra Kalenska z Urz%du Gminy w Opatówku. Organizatorzy dzi%kuj druhowi Bogdanowi Siwi6skiemu za bezinteresowne wsparcie w prowadzeniu warsztatów.

nagrody za rok 2013. W nominowanej siódemce znalaz a
si% tak e Teresa Tomsia.
Pani Teresie Tomsi dzi%kujemy za ciekawe spotkania w Opatówku, gratulujemy wyró nienia Kapitu y Nagrody
Literackiej i yczymy otwartej drogi w ród popularyzatorów
i wydawców poezji. Naszych Czytelników zach%camy do
zapoznania si% z poezj Teresy Tomsi, ksi k o wojennych losach jej kresowej rodziny pt. "Dom utracony, dom
ocalony", a tak e z twórczo ci wspó czesnych poetów.
Ksi ki te znajd Pa6stwo w naszej bibliotece.

Spotkania z Teres* Tomsi*
Pierwszy prawdziwie wiosenny dzie6 roku Gminna
Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów rozpocz% a spotkaniem z poezj . Po raz kolejny zawita a do Opatówka Teresa
Tomsia - poetka, eseistka, krytyk literacki, animatorka
kultury. G ównym tematem dwóch spotka6 z go ciem
biblioteki, które odby y si% 20 marca, by a prezentacja
rodowiska wielkopolskich poetów, przede wszystkim jednak twórczo ci dwóch nie yj cych ju poetów zwi zanych
ze rodowiskiem pozna6skim: Wincentego Ró a6skiego
i Andrzeja Ogrodowczyka.

Stra acki Internet
Wspó praca biblioteki z OSP z naszej gminy uk ada
si% wietnie, postanowili my wi%c prze ledzi5 i zaprezentowa5 druhom z naszej gminy tematyk% stra ack w Internecie. Powsta a prezentacja multimedialna z przegl dem
wybranych stron internetowych o zasi%gu ogólnopolskim,
regionalnym i lokalnym. Internet otwiera szereg nowych
mo liwo ci, z których - dzi%ki przedstawionej prezentacji stra acy mog korzysta5 w codziennej pracy. Jednostki,
które chcia yby urozmaici5 w ten sposób swoje zebrania,
prosimy o kontakt z Ma gorzat Judasz, latarniczk dzia aj c w naszej bibliotece (biblioteka dysponuje w asnym
niezb%dnym sprz%tem). Temat ten zosta zaprezentowany
na walnych zebraniach OSP w T okini Wielkiej i Sierzchowie. Uczestnicy zebrania, tak e starsi, przyj%li temat z przychylno ci i zainteresowaniem.
Fotograficzny plener w Opatówku
W Opatówku go cili fotograficy skupieni przy
Gminnej Bibliotece Publicznej w Gorzycach Wielkich, która
jest zaprzyjaKniona z bibliotek w Opatówku. Kilka godzin
sp%dzili w Muzeum Historii Przemys u, gdzie fotografowali
eksponaty muzealne i ciekawe detale. PóKniej wyruszyli na
spacer po Opatówku. Odwiedzili ko ció , park i W do y.
Pok osiem pleneru s pi%kne zdj%cia z Opatówka, które
mo na ogl da5 na profilu biblioteki na Facebooku.

Na spotkaniu bibliotekarzy z bibliotek powiatu kaliskiego ziemskiego zatytu owanym "Poeta tworzy wiat sylwetki wielkopolskich poetów" Teresa Tomsia nawi za a
do swojej ostatniej publikacji pt. Rzeczywiste i wyobra one:
szkice, portrety, spotkania, przedstawiaj c biogramy obu
poetów i fragmenty ich wierszy. Pokaza a ró norodno 5
yciorysów i ich odzwierciedlenie w twórczo ci poetów.
Poetyckiej wizji otch ani, poszukiwania miejsca w realnym
wiecie i w wieczno ci, niepewno ci istnienia cz owieka
obecnej u Andrzeja Ogrodowczyka przeciwstawi a twórczo 5 Wincentego Ró a6skiego, w której poeta zapytuje
o sens bytu, o pi%kno i prawd%, pragnie okre li5 swoje
powo anie, jako twórcy, a wyra aj c niezgod% na realny
wiat ju tym samym uczestniczy w jego przemianach na
lepsze.
Popo udniowe spotkanie mia o nieco inny charakter. Oprócz podró y w kr%gi wielkopolskich poetów, uczestnicy mieli okazj% us ysze5 wiersze Teresy Tomsi. Powsta a
dyskusja nad miejscem poezji w naszym wspó czesnym
wiecie, nad wag poruszanych przez poetów problemów,
ich zaanga owaniem w sprawy w asnego narodu. Mówiono
o poezji, która powstaje "tu i teraz" i jest bliska naszemu
wiatu z jego najtrudniejszymi w tkami. Na spotkaniu
obecni byli tak e lokalni twórcy, którzy mieli okazj%
podyskutowa5 z jedn z najwybitniejszych przedstawicielek
wspó czesnej poezji polskiej. Dzie6 wcze niej odby o si%
posiedzenie Kapitu y Nagrody Literackiej im. Ks. Jana
Twardowskiego, które wy oni o 7 poetów polskich do
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Ferie w bibliotece
Podczas tegorocznych ferii zimowych w Gminnej
Bibliotece Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku nie
zabrak o rozmaitych zaj%5 dla najm odszych. W pierwszym
tygodniu bibliotek% odwiedzi o a 72 dzieci, które wzi% y
udzia w kreatywnym konkursie Klockomania w bibliotece.

Zabawa konkursowa polega a na stworzeniu oryginalnej
budowli z klocków. Dzieci, po dobraniu si% w pary, przychodzi y do biblioteki w umówionym terminie i w czasie pó torej
godziny zmaga y si% z zadaniem. Wszystkie budowle zosta y sfotografowane, a po zako6czeniu pierwszego etapu
konkursu trafi y na profil biblioteki na Facebooku. Dalsze
dzia anie konkursowe polega o na zebraniu najwi%kszej
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liczby g osów pod zdj%ciem ze swoj budowl . Aktywno 5
jak wykaza y dzieci i ich rodziny by a ogromna. Zdj%cia
i wydarzenia zwi zane z samym konkursem zebra y ponad
27 tys. ods on. Najwi%ksz liczb% g osów zdoby y i tym
samym zwyci% y y Amelia Bartosik i Melania Bugajna, które
otrzyma y pami tkowe dyplomy i nagrody ksi kowe.
8 marca, podczas wr%czenia nagród, zosta a rozlosowana
po ród wszystkich uczestników Klockomanii tak e nagroda
dodatkowa w postaci zestawu 250 klocków, któr ufundowa w a ciciel marki Klockologia.pl. Trafi a ona do Marcina
Rajcy, a firmowe kubeczki otrzyma y Marysia Garli6ska,
Dorota Misiak i Iza Mazurowska.
W drugim tygodniu ferii, 11 lutego dzieci uczestniczy y w zaj%ciach zorganizowanych w czytelni biblioteki,
a tak e w atrakcyjnym wyjeKdzie do Le nego Centrum
Edukacyjnego w Winiarach. Le niczy Tomasz Czerniak
przyj uczestników wycieczki w przytulnej sali edukacyjnej,
gdzie p on ogie6 w kominku i do obejrzenia by o mnóstwo
ciekawych eksponatów zwi zanych z lasem. Ka dy mia
okazj% zapozna5 si% z warto ciowymi informacjami, porozmawia5 o ro linach i grzybach, o tym co daje cz owiekowi
las i co cz owiek mo e zrobi5 dla lasu, aby przetrwa dla
kolejnych pokole6. Pi%kna pogoda i czas pozosta y do
odjazdu autobusu pozwoli na pój cie na spacer do winiarskiego lasu. Po powrocie do Opatówka uczestnicy wycieczki
udali si% do parku, gdzie porozwieszali na drzewach karm%
dla ptaków, co by o cz% ci misji powierzonej wszystkim
przez le niczego.

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

WIADOMO CI SPORTOWE
Turniej pi+ki r/cznej
W sobot% 11 stycznia br., w Hali Sportowej im.
Polskich Olimpijczyków w Opatówku, odby si% Noworoczny
Turniej Pi ki R%cznej ''Handball Cup Opatówek 2014''
o Puchar Wójta Gminy Opatówek. Inicjatorem sportowej
imprezy by Zbigniew Muzalewski, nauczyciel wychowania
fizycznego w Szkole Podstawowej w Opatówku. Uroczystego otwarcia turnieju dokonali: S awomir Skoczek Prezes
Zarz du KPR Szczypiorno Kalisz oraz Krzysztof Dziedzic
Sekretarz gminy Opatówek. W rozgrywkach udzia wzi% y
trzy dru yny pierwszoligowe: MKS Kalisz, KPR Ostrovia
Ostrów Wlkp., Nielba W growiec oraz jedna dru yna
z Superligi - Piotrkowianin Piotrków Trybunalski. Sportowym zmaganiom przygl dali si% zaproszeni go cie: Bogdan
Sojkin Wiceprezes Zwi zku Pi ki R%cznej w Polsce, Dariusz
Grodzi6ski Wiceprezydent Kalisza, Pawe B kowski Przewodnicz cy Rady Gminy Opatówek, Marlena KiermasGruszka Przewodnicz ca Komisji O wiaty, Kultury, Sportu
i Zdrowia Rady Gminy Opatówek, a tak e prezesi klubów
sportowych oraz organizatorzy. By a to okazja do oceny
stanu przygotowania dru yn do dalszych kolejek, a tak e
doskona a promocja pi ki r%cznej w regionie.
W wyniku zaci%tej sportowej rywalizacji zwyci%ska
okaza a si% dru yna z W growca, która pokona a w finale
zawodników z Piotrkowa Trybunalskiego 28:19. Gospodarze zaj%li trzecie miejsce przegrywaj c w pó finale z Piotrkowianinem 24:33, a w meczu o br z pokonuj c Ostrovi%
34:21. Wszystkie dru yny bior ce udzia w turnieju otrzyma y puchary oraz dyplomy, które wr%czyli: Sebastian
Ward%cki Wójt Gminy, Krzysztof Dziedzic Sekretarz Gminy,
S awomir Skoczek Prezes Zarz du KPR Szczypiorno
Kalisz oraz Zbigniew Muzalewski nauczyciel wychowania
fizycznego w Szkole Podstawowej w Opatówku. W przerwie ok. godz. 13:00 rozegrany zosta mecz uczniowski
pomi%dzy Szko Podstawow w Opatówku a UKS "NIKE"
ze Szko y Podstawowej nr 10 z Kalisza. Ostatecznie lepsza

Wiadomo ci Gminne

okaza a si% dru yna z Kalisza, która pokona a gospodarzy.
M odzi zawodnicy reprezentuj cy szko y podstawowe
z Opatówka i Kalisza otrzymali pami tkowe dyplomy i s odkie upominki.

Sk ad dru yny SP Opatówek: Mi osz Bugajny, Jakub Cie lak, Beniamin Jamroziak, Patryk Jasiorski, Micha Krawczak, Kacper Krysiak, Mi osz Kuci6ski, Grzegorz Mazurowski, Daniel Nowakowski, Adrian Olejnik, Sebastian Olejnik,
Eukasz Tu acz, Jakub WoKniak.
Sk ad dru yny UKS "NIKE" Kalisz: Wiktor Grygorcewicz,
Dominik Januszkiewicz, Wojciech Kaczor, Witold Kozerka,
Adam Lipicki, Filip Owczarek, Maciej Przyby , Pawe Raszewski, Jakub Soba6ski, Jan Tyc.
Wyniki meczów:
pó fina y:
MKS Kalisz - Piotrkowianin Piotrków Trybunalski - 24:33
(12:15)
Nielba W growiec - KPR Ostrovia - 29:18 (17:11)
mecz o 3 miejsce:
MKS Kalisz - KPR Ostrovia - 34:21 (19:12)
fina :
Nielba W growiec - Piotrkowianin Piotrków Trybunalski 28:19 (12:9).
Klasyfikacja ko8cowa:
I miejsce - Nielba W growiec
II miejsce - Piotrkowianin Piotrków Trybunalski
III miejsce - MKS Kalisz
IV miejsce - KPR Ostrovia
Organizatorzy: Urz d Gminy w Opatówku, MKS PWSZ
Szczypiorno Kalisz.
Koordynatorzy: Tadeusz Zentel - Wiceprezes Zarz du KPR
Szczypiorno Kalisz, Krzysztof Dziedzic - Sekretarz Gminy
Opatówek.
Turniej Halowej Pi+ki No nej OSP
W sobot% 25 stycznia w hali im. Polskich Olimpijczyków w Opatówku odby si% III Noworoczny Turniej
Halowej Pi ki No nej Ochotniczych Stra y Po arnych
Gminy Opatówek. Turniej zorganizowany zosta przez
Zarz d Oddzia u Gminnego ZOSP RP w Opatówku i Urz d
Gminy w Opatówku. Turniej mia na celu doskonalenie
sprawno ci fizycznej, popularyzacj% zdrowego stylu ycia
oraz sportu, a w szczególno ci pi ki no nej, a tak e
integracj% ochotniczych stra y po arnych z terenu gminy
Opatówek. Uroczystego otwarcia rozgrywek dokona
Sekretarz Gminy Opatówek Krzysztof Dziedzic.
W turnieju wzi% o udzia siedem dru yn reprezentuj cych jednostki OSP: Borów, Che mce, Micha ów Drugi,
Opatówek, Rajsko, Sierzchów i T okinia Wielka. W wyniku
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losowania dru yny zosta y podzielone na dwie grupy,
w których rozgrywa y mecze systemem "ka dy z ka dym".
Do pó fina u awansowa y dru yny z Rajska, Che mc, Opatówka oraz Sierzchowa. W pierwszym meczu pó fina owym
dru yna OSP z Opatówka w dogrywce pokona a dru yn%
OSP z Che mc. Drugi pó fina zako6czy si% zwyci%stwem
OSP z Rajska. Mecz o III miejsce wygra a dru yna
z Sierzchowa. Zwyci%zc% turnieju w meczu fina owym
wy oni y dopiero rzuty karne. W regulaminowym czasie
dru yny OSP z Rajska oraz OSP z Opatówka zdoby y po
jednej bramce. Po dogrywce, podczas której dru yny
strzeli y tak e po jednym golu, nast pi y rzuty karne.
W rzutach karnych lepsi okazali si% druhowie OSP z Rajska
i tym samym trzeci raz z rz%du wygrali Noworoczny Turniej
Halowej Pi ki No nej OSP Gminy Opatówek. Po zaci%tym
fina owym meczu, uroczystego podsumowania, w imieniu
Zwi zku Gminnego OSP oraz w adz samorz dowych,
dokonali koordynatorzy turnieju: dh Henryk Eazarek, dh
Bogdan Marsza , dh Krzysztof Dziedzic oraz dh Pawe
B kowski.
Wszystkie dru yny uczestnicz ce w rozgrywkach
otrzyma y statuetki, dyplomy za udzia oraz pi ki do futbolu,
a zdobywcy trzech pierwszych miejsc, oprócz dyplomów,
otrzymali puchary. Statuetk% otrzymali równie ; najlepszy
strzelec Marcin Gawe , który zdoby 12 bramek, najskuteczniejszy bramkarz Micha Je yk - obaj z OSP w Rajsku oraz
najstarszy uczestnik turnieju Daniel Walczy6ski z OSP
w Opatówku.

Organizatorzy i uczestnicy turnieju sk adaj serdeczne podzi%kowania wszystkim, którzy pomogli w organizacji imprezy, w szczególno ci: w adzom gminy Opatówek
za udost%pnienie hali sportowej oraz za s odki pocz%stunek
i napoje dla uczestników turnieju, panom Arkadiuszowi
Stachowi oraz Rafa owi St%pniowi za s%dziowanie oraz
dyrekcji i pracownikom Gimnazjum im. Agatona i Stefana
Gillerów w Opatówku.
Turniej tenisa sto+owego
W sobot% 15 lutego br. w Hali Widowiskowo-Sportowej im. Polskich Olimpijczyków w Opatówku, po raz dziesi ty odby si% Turniej o Puchar Wójta Gminy Opatówek
w tenisie sto owym ph. "Cyj zdrowo i sportowo". Organizatorami tegorocznej imprezy sportowej byli: Urz d Gminy
w Opatówku, Gminny O rodek Pomocy Spo ecznej w Opatówku oraz Ochotnicza Stra Po arna w Cieni Pierwszej.
Uroczystej inauguracji turnieju - w imieniu organizatorów
i gospodarzy - dokona Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic
i Daniel Janiak Prezes OSP w Cieni Pierwszej. Celem
turnieju by o wzbudzenie w ród dzieci, m odzie y i osób
doros ych motywacji do ycia bez na ogów, wyuczenie
zdrowych postaw rywalizacji, promocja atrakcyjnego zdro-
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wego stylu ycia, wspomaganie rodzin w procesie wychowywania dzieci. Podczas turnieju przewodnicz ca GKRPA
przeprowadzi a warsztaty profilaktyczne dla opiekunów jednostek OSP.

W sportowych zmaganiach wzi% o udzia 150 zawodników z 11 jednostek OSP: Borów, Che mce, Sza e,
Kobierno, Opatówek, Cienia Pierwsza, Porwity, Rajsko,
Sierzchów, T okinia Wielka, Trojanów. E cznie w rozgrywkach uczestniczy o oko o 220 osób - zawodników, opiekunów i kibiców. Nad przebiegiem rozgrywek czuwali s%dziowie: Monika Baran, Daniel Kupczyk, Zbigniew Muzalewski
i Artur Banasiak. Oto osi gni%te wyniki:
Dziewcz%ta/kobiety:
kategoria wiekowa do 14 lat: I miejsce Paulina Gryczy6ska OSP Borów, II miejsce Iwona Tomczak OSP
Opatówek, III miejsce Gabriela Sobieraj OSP Borów
kategoria wiekowa 14-16 lat: I miejsce Karolina Fr tczak OSP Rajsko, II miejsce Lucyna Szyma6ska OSP
Rajsko, III miejsce Ewa Sobczak T okinia Wielka
kategoria wiekowa 16-21 lat: I miejsce Monika Bach
OSP T okinia Wielka, II miejsce Dominika Szyma6ska
OSP Rajsko, III miejsce Ewelina Peja OSP Porwity
kategoria wiekowa 22-30 lat: I miejsce Anna Hada
OSP Opatówek, II miejsce Alicja Sobczak OSP T okinia
Wielka, III miejsce Aleksandra Szambelan OSP Borów
kategoria wiekowa 31-40 lat: I miejsce Izabela Krzywda
OSP Porwity, II miejsce Monika Uwikli6ska OSP Borów, III miejsce Teresa Peja OSP Porwity
kategoria wiekowa 41 lat i powy ej: I miejsce Agnieszka Szcz%sna OSP Opatówek, II miejsce Lilla Bana
OSP Porwity
Ch opcy/m% czyKni:
kategoria wiekowa do 14 lat: I miejsce Grzegorz Mazurowski OSP Opatówek, II miejsce Sebastian Olejnik
OSP Opatówek, III miejsce Bartosz Janik OSP Borów
kategoria wiekowa 14-16 lat: I miejsce Patryk Biernat
OSP Porwity, II miejsce Jacek Maciejewski OSP Rajsko, III miejsce Robert Liberacki OSP Rajsko
kategoria wiekowa 16-21 lat: I miejsce Sebastian Bach
OSP Rajsko, II miejsce Przemys aw Perskawiec OSP
Rajsko, III miejsce Damian Jeziorski OSP Rajsko
kategoria wiekowa 22-30 lat: I miejsce Rafa Kaczmarek OSP Trojanów, II miejsce Micha Fr tczak OSP
Rajsko, III miejsce Jacek Sobieraj OSP Borów
kategoria wiekowa 31-40 lat: I miejsce Maciej Gruszka
OSP Opatówek, II miejsce Micha Janik OSP Borów,
III miejsce Maciej Szczot OSP Che mce
kategoria wiekowa 41 lat i powy ej: I miejsce Grzegorz
Janik OSP Borów, II miejsce Marek Szcz%sny OSP
Opatówek, III miejsce Miros aw Gruszka OSP Borów
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W klasyfikacji generalnej w kategorii m% czyzn niepokonani
okazali si% zawodnicy z OSP w Rajsku zdobywaj c Puchar
Wójta Gminy. Natomiast w kategorii kobiet Puchar Wójta
Gminy otrzyma a OSP w Opatówku. Indywidualni zwyci%zcy w poszczególnych kategoriach z r k Wójta Gminy
Opatówek Sebastiana Ward%ckiego otrzymali nagrody
rzeczowe i medale ufundowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych oraz zakupione przez Urz d Gminy w Opatówku.
Pozostali zawodnicy otrzymali dyplomy za udzia w turnieju
i skromne upominki ufundowane przez sponsorów.
Sportowym zmaganiom przygl dali si% zaproszeni
go cie: Przewodnicz cy Rady Gminy Pawe B kowski,
Przewodnicz ca Komisji O wiaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
Marlena Kiermas-Gruszka, Komendant Gminny OSP RP
Stanis aw Baran, Prezes Zarz du Oddzia u Gminnego
Zwi zku OSP RP w Opatówku Bogdan Marsza , dyrektor
Zespo u Szkó w Rajsku Honorata Wolniaczyk, so tys wsi
Józefów Ma gorzata Marciniak, Józef Paj k, a tak e prezesi
i przedstawiciele Ochotniczych Stra y Po arnych z gminy
Opatówek. W rozgrywkach go cinnie wyst pili: Micha
Wójcik, Damian Janiak, Micha Majda, Adam Kopytek
z OSP w BrzeKnicy, którzy zaprezentowali wysoki poziom
gry w tenisa sto owego.
Turniej uzyska wsparcie Banku Spó dzielczego
Ziemi Kaliskiej w Opatówku, Jutrzenki Colian S.A., pp. Marii
i Ryszarda Prusów z Cieni Pierwszej, pp. Agnieszki i Tomasza Witczaków z Cieni Pierwszej - za co organizatorzy
serdecznie dzi%kuj .
MKS Kalisz wygrywa w Opatówku
W niedziel%, 2 marca br. w Hali Sportowej im. Polskich Olimpijczyków w Opatówku odby si% mecz ko6cz cy
20. seri% spotka6 w grupie B I ligi pomi%dzy MKS Kalisz
a Anilan UE EódK. Zawodnicy MKS Kalisz bez wi%kszych
problemów ograli m ody zespó Anilany EódK. Po tym
zwyci%stwie kaliszanie awansowali na 5. miejsce w tabeli.
Miejscowi kibice stawili si% licznie w opatóweckim obiekcie
i gor co dopingowali zespó z najstarszego miasta.
Niedzielny mecz pomi%dzy MKS Kalisz - Anilana
PE UE EódK zako6czy si% wynikiem: 34:20 (16:11). Najwi%cej bramek dla zwyci%zców zdoby Mariusz Ku mierczyk,
który swoje pierwsze ligowe szlify zdobywa w a nie
w Eodzi. Jedn bramk% mniej od rozgrywaj cego zdoby
Eukasz Sieg, obrotowy MKS. Na wyró nienie zas u y a
tak e m odzie . Kolejny udany mecz zaliczy 19-letni Kamil
Adamski, a debiut na I-ligowych parkietach mia jego
rówie nik, Adam Frankowski, który przywita si% z kibicami
dwoma trafieniami.
Turniej Wiedzy Po arniczej
Eliminacje gminne
29 marca br. w Zespole Szkó w Che mcach 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. Do eliminacji zg oszono
dwudziestu dwóch uczestników reprezentuj cych Ochotnicze Stra e Po arne z terenu gminy Opatówek. Zawodników
i go ci przywita Przewodnicz cy Komisji d/s M odzie y
ZOG ZOSP RP dh Henryk Eazarek. Nast%pnie g os zabra
dyrektor Zespo u Szkó w Che mcach Tomasz Mikucki
ycz c uczestnikom turnieju powodzenia i zaj%cia jak najlepszych miejsc.
M odzie rywalizowa a w dwóch etapach: w pisemnym nale a o rozwi za5 test, w ustnym, odpowiedzie5 na
pytania z zakresu po arnictwa oraz wykaza5 si% znajomo ci sprz%tu po arniczego i zasad udzielania pierwszej

Wiadomo ci Gminne

pomocy. Tu po godzinie 9:00 rozpocz%to eliminacje
pisemne. Uczestnicy otrzymali test sk adaj cy si% z 30-40
pyta6 (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 a6 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% po 5 uczestników z I i II grupy wiekowej, którzy uzyskali najwi%ksz
liczb% punktów w te cie pisemnym oraz 1 osoba z III grupy
wiekowej. Zmagania ocenia o jury w sk adzie: dh Bogdan
Marsza , dh Stanis aw Baran, dh Jaros aw Budka, dh Marcela Raszewska oraz dh Andrzej Wolf, który nadzorowa
cz% 5 praktyczn - rozpoznawanie sprz%tu. Cz onkami
honorowi byli: Wójt Gminy Sebastian Ward%cki, Sekretarz
Gminy Krzysztof Dziedzic oraz dyrektor Zespo u Szkó
w Che mcach Tomasz Mikucki. Ko6cowa klasyfikacja
przedstawia si% nast%puj co:
I grupa wiekowa (szko y podstawowe):
1 miejsce - Agata Ma oburska, OSP w Opatówku
2 miejsce - Jakub Bilski, OSP w Rajsku
3 miejsce - Sandra Kasperek, OSP w Opatówku
4 miejsce - Julia Druciarek, OSP w Che mcach
5 miejsce - Julia Gaczy6ska, OSP w Rajsku
II grupa wiekowa (gimnazja):
1 miejsce - Wiktoria Skonieczna, OSP w Rajsku
2 miejsce - Ewa Sobczak, OSP w T okini Wielkiej
3 miejsce - Wiktor Danielewski, OSP w Rajsku
4 miejsce - Aleksandra Jopek, OSP w T okini Wielkiej
5 miejsce - Adrian Danielewski, OSP w Rajsku
III grupa wiekowa (szko y ponadgimnazjalne):
1 miejsce - Ola Raszewska, OSP w T okini Wielkiej
Wójt Gminy Sebastian Ward%cki wraz z Komendantem
Gminnym OSP dh Stanis awem Baranem wr%czyli zdobywcom pi%ciu pierwszych miejsc nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy otrzymali pami tkowe dyplomy za udzia
w eliminacjach. Zawodnicy, którzy zaj%li pierwsze i drugie
miejsce w ka dej z kategorii wiekowej, reprezentowali
gmin% Opatówek podczas eliminacji powiatowych.
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, dyrektorowi Zespo u Szkó
w Che mcach Tomaszowi Mikuckiemu oraz pracownikom
szko y, druhnom i druhom z OSP w Che mcach, Rajsku,
T okini Wielkiej oraz Opatówku, osobom przygotowuj cym
zawodników, cz onkom jury, w adzom ZOG 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. Dowodem tego by
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bardzo wyrównany poziom zawodników w II grupie wiekowej, gdzie o zaj%tym miejscu zadecydowa a liczba punktów
uzyskanych na te cie pisemnym.
Eliminacje powiatowe
Komisja ds. MDP ZOP ZOSP RP w Kaliszu, pod
przewodnictwem dh Henryka Eazarka przeprowadzi a eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po arniczej "M odzie zapobiega po arom" w Zespole Szkó
w Cekowie - Kolonii w dniu 5 kwietnia br. W eliminacjach
uczestniczyli zwyci%zcy zajmuj cy pierwsze i drugie miejsca w etapie gminnym. Jury pod przewodnictwem zast%pcy
Komendanta Miejskiego PSP w Kaliszu bryg. Marka
Burzy6skiego, po dokonaniu oceny prac pisemnych zakwalifikowa o do fina u w I grupie wiekowej (szko y podstawowe) Wiktora Bia eckiego i Szymona Kurcbacha z gminy
Brzeziny oraz Klaudi% Roszak z gminy Ceków Kolonia.
W II grupie wiekowej (gimnazja) Dominik% Czerniak z gminy Celazków, Ew% Sobczak z gminy Opatówek oraz Oliwi%
Otr%bsk z gminy Ceków Kolonia. W III grupie wiekowej
(szko y ponadgimnazjalne) Adriana Lipi6skiego z gminy
Szczytniki, Kamila Janika z gminy Celazków, Ol% Raszewsk z gminy Opatówek oraz Bartosza Tu acza z gminy
Brzeziny. W wyniku rozgrywek fina owych kolejno 5 zaj%tych miejsc przedstawia si% nast%puj co:
grupa I
I miejsce - Szymon Kurcbach
II miejsce - Klaudia Roszak
III miejsce - Wiktor Bia ecki
grupa II
I miejsce - Ewa Sobczak
II miejsce - Dominika Czerniak
III miejsce - Oliwia Otr%bska
grupa III
I miejsce - Ola Raszewska
II miejsce - Adrian Lipi6ski
III miejsce - Bartosz Tu acz
IV miejsce - Kamil Janik
Zwyci%zcy z poszczególnych grup: Szymon Kurcbach, Ewa
Sobczak oraz Ola Raszewska b%d reprezentowa5 powiat
kaliski w eliminacjach wojewódzkich w dniu 26 kwietnia
w Malanowie w powiecie tureckim.
Reprezentanci naszej gminy nie po raz pierwszy
b%d uczestniczy5 w eliminacjach wojewódzkich. Gratuluj c zwyci%stwa w eliminacjach powiatowych Ewie i Oli,
dzi%kuj c im za tak du e zaanga owanie w sprawy wiedzy
po arniczej, yczymy zwyci%stwa w eliminacjach wojewódzkich. Dzi%kujemy bardzo druhnom i druhom, którzy
pomogli przygotowa5 si% zawodniczkom z OSP T okinia
Wielka, a w szczególno ci dh. prezesowi Stanis awowi
Baranowi, dh. Marceli Raszewskiej i dh. Alicji Sobczak za
bardzo dobre przygotowanie z wiedzy o sprz%cie po arniczym. Bardzo gor ce podzi%kowania nale
si% tak e
druhom z OSP w Rajsku i OSP w Opatówku, których
reprezentowali Agata Ma oburska, Jakub Bilski i Wiktoria
Skonieczna. Dzi%kuj c wszystkim zapraszamy do uczestnictwa w turnieju w przysz ym roku.

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

WIADOMO CI SZKOLNE
PRZEDSZKOLE W OPATÓWKU
Wiadomo.ci z przedszkola
W grudniu 2013 roku odby y si% w naszym przedszkolu w ka dej grupie wiekowej "Gwi teczne spotkania
z Miko ajem". Dla Miko aja i rodziców dzieci przygotowa y
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pi%kne programy artystyczne, a Miko aj obdarowa wszystkie
dzieci prezentami.
W styczniu br. przedszkole go ci o babcie i dziadków naszych przedszkolaków. Czeka na nich s odki pocz%stunek, a dzieci przygotowa y pi%kne programy artystyczne, laurki i w asnor%cznie wykonane kwiatki.
Bal karnawa owy przedszkolaków odby si% w lutym. Rodzice przygotowali dzieciom pi%kne stroje. Przy
wspania ej oprawie muzycznej przygotowanej przez
p. M. Ludwickiego, który prowadzi w naszym przedszkolu
rytmik%, dzieci weso o bawi y si%, by y te konkursy
z nagrodami.
Rada Rodziców, dyrektor i pracownicy Publicznego
Przedszkola w Opatówku zorganizowali bal karnawa owy
dla rodziców i sympatyków przedszkola, który odby si%
1 marca br. w sali OSP. Dochód z balu przeznaczony zosta
na zakup pomocy edukacyjnych i zabawek dla przedszkola.

W marcu odby si% konkurs pt. "Pojazdy". Ch%tni
rodzice, wspólnie z dzie5mi wykonywali pojazdy wykorzystuj c surowce wtórne. Rozstrzygni%cie konkursu nast pi o
14 marca. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz
drobne upominki. Na dzieci i rodziców czeka s odki
pocz%stunek. Gratulujemy dzieciom i rodzicom ciekawych
pomys ów.
Dnia 21 marca br. ca e przedszkole wyruszy o
powita5 wiosn%. Przy weso ym piewie dzieci po egna y
zimow "Marzann%", któr przygotowa y z nauczycielami.
Wi%cej o wydarzeniach z przedszkola mo na przeczyta5 na stronie internetowej www.ppopatowek.pl.
**********
SZKOCA PODSTAWOWA W OPATÓWKU
WO;P
Po raz kolejny uczniowie i nauczyciele Szko y
Podstawowej im. Janusza Kusoci6skiego w Opatówku
do czyli do zespo u Wielkiej Orkiestry Gwi tecznej Pomocy, by zagra5 na zakup specjalistycznego sprz%tu dla
dzieci%cej medycyny ratunkowej i godnej opieki seniorów.
Tegoroczna kwesta odby a si% w dwóch etapach. W dniu
8 stycznia zbierali my fundusze w ramach imprezy zamkni%tej poprzedzaj cej fina WOGP. Wolontariuszami byli
uczniowie klasy IIb: Hanna Król, Zuzanna Kliber, Szymon
Gruszka. Zebrana przez nas kwota 1001,38 z przekazana
zosta a do Banku Spó dzielczego Ziemi Kaliskiej w Opatówku oraz dopisana do symbolicznego czeku, który kaliscy
cykli ci przekazali Jurkowi Owsiakowi w dniu fina u WOGP.
Drugi etap zbiórki odby si% 12 stycznia na ulicach
Opatówka. Uczennice klas V: Julia Judasz, Nikola Kasprzycka, Zuzanna KaKmierczak, Klaudia Dworniak, Justyna
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Namys , Zuzanna Stankiewicz, Olga Werner oraz uczniowie
klasy II: Melania Bugajna, Kaja WoKniak, Jan Gadera
z u miechami na twarzach, zaanga owaniem i wytrwa o ci zach%cali Opatowian do wrzucania pieni%dzy do puszek. M odzi wolontariusze uzyskali rekordow sum%
5972,39 z . Zebrana kwota zosta a przekazana do PKO BP.

Dzi%kujemy wszystkim, którzy zagrali razem z nami
podczas 22 fina u WOGP, którzy otworzyli serca i portfele
wrzucaj c pieni dze do puszek. Gor co dzi%kujemy równie rodzicom, którzy okazali go cinno 5, dzi%ki której
mogli my si% ogrza5 i napi5 gor cej herbaty. Bardzo dzi%kujemy za otwarte serca wszystkim ofiarodawcom i naszym
zdeterminowanym wolontariuszom. Koordynatorem i opiekunem obu akcji by a p. Iwona Walczak.
Dzie8 Babci i Dziadka
1 lutego br. o godz. 15:00 rozpocz% a si% w naszej
szkole, ju po raz trzynasty, uroczysto 5 z okazji Dnia
Babci i Dziadka. Przygotowali j cz onkowie szkolnego ko a
artystycznego, którego opiekunkami s panie: A. Lintner
i R. Narczy6ska. Na uroczysto 5 przyby y oczywi cie bacie,
dziadkowie, rodzice, nauczyciele i zaproszeni go cie:

przewodnicz cy Rady Gminy Opatówek Pawe B kowski,
proboszcz naszej parafii ks. pra at W adys aw Czamara,
wikariusz ks. Mariusz Kubisiak, przewodnicz ca Komisji
O wiaty, Kultury Sportu i Zdrowia p. Marlena KiermasGruszka, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci
Gillerów w Opatówku Jadwiga Milu ka-Stasiak, bibliotekarka tej e biblioteki B. Sulwi6ska, naczelnik OSP w Opatówku Mariusz Ma oburski, wiceprzewodnicz ca rady rodziców Honorata Ma oburska, opatówecka poetka Marianna
Kocemba, prezes Gminnej Spó dzielni "Samopomoc
Ch opska" w Opatówku Eleonora Gieszczy6ska.
Wszystkich zebranych powita serdecznie dyrektor
szko y Mateusz Przyjazny. Potem swój wyst%p rozpocz%li
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uczniowie klas I, którzy zaprezentowali pi%kne wiersze
i piosenki po wi%cone ukochanym babciom i dziadkom.
W dalszej cz% ci uroczysto ci widzowie obejrzeli inscenizacj% ba ni "Czerwony Kapturek". Przedstawienie dostarczy o
wszystkim obecnym wielu emocji. Wspania a gra m odych
aktorów, pomys owa scenografia, bajkowe kostiumy, melodyjne piosenki i artobliwe teksty sprawi y, e na sali co
chwila s ycha5 by o miech i brawa. Mali arty ci stworzyli
pe ne humoru, barwne, roz piewane przedstawienie, które mamy nadziej% - na d ugo pozostanie w pami%ci widzów.
W roli tytu owej wyst pi a uczennica klasy IIa Karolina
Janiak, która z powierzonego zadania wywi za a si%
znakomicie. Niezwykle barwn kreacj% stworzy a równie
Maria Wolf, która wspaniale zagra a rol% z ego i przebieg ego wilka. Na uwag% zas uguj te kreacje: Jakuba
Eazika - gajowy, Marty Panfil - mama Czerwonego Kapturka, Oliwii Szmaja - babcia. Przedstawienie zako6czy o si%
wykonaniem przez wszystkich piosenki pt. "Kochamy was".
Nast%pnie g os zabra dyrektor szko y oraz zaproszeni go cie. Dzi%kuj c za przygotowanie uroczysto ci,
gratulowali dzieciom wielu talentów i pi%knego wyst%pu.
Wykonawcy otrzymali te s odycze ufundowane przez
w adze naszej gminy. Po wyj ciu z auli szkolnej widzowie
jeszcze d ugo dzielili si% wra eniami ze spektaklu,
a w oczach bab5 i dziadków mo na by o dostrzec dum% ze
swoich wnucz t. Wierzymy, e przedstawienie by o mi ym
upominkiem i sprawi o babciom i dziadkom wiele rado ci.
Opiekunki ko a sk adaj podzi%kowania radzie rodziców,
pp. Agnieszce i Dariuszowi KaKmierczakom, p. Barbarze
Gomu ce oraz wszystkim, którzy okazali pomoc w przygotowaniu przedstawienia.
Wizyta w urz/dzie gminy
W dniu 17 stycznia dzieci ze Szko y Podstawowej
im. Janusza Kusoci6skiego - filia w Sierzchowie uczestniczy y w wycieczce do Urz%du Gminy w Opatówku. Celem
spotkania by o przeprowadzenie wywiadu z Sekretarzem
Gminy Krzysztofem Dziedzicem na temat odnawialnych
Króde i oszcz%dnego gospodarowania energi elektryczn
w placówkach publicznych i o wiatowych na terenie Gminy
Opatówek. Pan Sekretarz bardzo rzeczowo i wyczerpuj co
udziela odpowiedzi na pytania zadawane przez uczniów,
a tak e oprowadzi ich po budynku Urz%du Gminy. Ka de
dziecko mog o zasi 5 w fotelu Wójta Gminy. Bardzo
dzi%kujemy za mi e przyj%cie i umo liwienie przeprowadzenia ankiety w ród pracowników Urz%du Gminy na temat:
"Zu ycia energii elektrycznej w gospodarstwie domowym".
Spotkanie misyjne
3 marca br. w naszej szkole mia o miejsce spotkanie misyjne z koordynatorkami Fundacji Ksi%dza Orione
"Czy6my Dobro": p. Klaudi Zieli6sk i p. El biet Garncarek. "Edukacja szans na lepsze jutro dla Kenii" - tak
brzmia temat spotkania. Panie pokaza y uczniom film
zrealizowany podczas ich pobytu w Kenii na misji, gdzie
pracowa y jako woluntariuszki. Nast%pnie w formie prezentacji multimedialnej przedstawi y dzieciom jak wygl da
ycie w Kenii w wiosce Laare. W dalszej cz% ci spotkania
uczniowie dowiedzieli si%, jak mo na zmieni5 ten stan
rzeczy. Pani Klaudia opowiedzia a o projekcie adopcji na
odleg o 5 jako szansie na lepsze jutro dla Kenii. Dzi%ki
temu projektowi dzieci mog si% uczy5, s od ywione,
ubrane i ubezpieczone. Pani Ela natomiast mówi a
o projektach ekologicznych, które fundacja realizuje na
rzecz misji. Okazuje si%, e plastikowe nakr%tki mog
s u y5 do wykonania ró a6ców na misje, a makulatura
przyczynia si% do budowy upragnionej studni. Wielk
atrakcj dla uczniów by y gad ety afryka6skie, którym
mog y przyjrze5 si% z bliska, a by y to: zabawki z kapsli po
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coca-coli, torba zrobiona ze zu ytych reklamówek, tykwa,
bi uteria i instrumenty muzyczne.

onglowa kr kami. Na zako6czenie na scenie pojawi si%
przedziwny stwór, którego cia o sk ada o si% z kilku
po czonych ze sob rozci gaj cych si% materia owych
tuneli. Przybiera on przeró ne kszta ty, wprawiaj c
widowni% w zdumienie i coraz wi%ksze zaciekawienie.
Zaskoczenie by o tym wi%ksze, gdy z tajemniczego stwora
wysz a pi%kna gimnastyczka. Wyst%p cyrkowców sprawi ,
e wra enia i echa pokazu rozbrzmiewa y w ród uczniów
i nauczycieli jeszcze na kolejnych przerwach.
**********
GIMNAZJUM W OPATÓWKU

Uczniowie byli bardzo zainteresowani prezentowanym tematem. Poruszy ich los biednych kenijskich dzieci
naznaczonych g odem, brakiem dost%pu do wody, ograniczonym dost%pem do edukacji i n%kaj cymi ich chorobami.
Samorz d uczniowski przeprowadzi w ród uczniów zbiórk%
pieni%dzy, które na zako6czenie spotkania przekazane
zosta y na rzecz misji w Kenii.

Konkurs filmowy
W paKdzierniku 2013 roku grupa uczniów w sk adzie: Alicja Przybys awska, Agata Przepiórka, Jan Przybys awski i Hubert Wojciechowski przyst pili do realizacji
etiudy filmowej w ramach Ogólnopolskiego Konkursu "Bóg
pos a anio a...". Konkurs organizowany przez Katolickie
Liceum Ogólnokszta c ce im. Gwi%tej Rodziny z Nazaretu
w Krakowie obj%li honorowym patronatem Ma opolski
Kurator O wiaty, Metropolita Krakowski Kardyna Stanis aw
Dziwisz, Caritas Archidiecezji Krakowskiej, czasopismo
"Któ jak Bóg" oraz Fundacja Gargano.

Spotkanie z policjantami
27 marca br. nasz szko % odwiedzili policjanci
z Wydzia u Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej w Kaliszu. Panowie omówili z uczniami zasady ruchu drogowego,
powiedzieli jak bezpiecznie zachowywa5 si% w ró nych
sytuacjach na drodze. Uczniowie zapoznali si% z elementami stroju i wyposa enia munduru policjanta.

Najwi%ksz atrakcj spotkania by a mo liwo 5
obejrzenia motocykla policyjnego. Na chwil% ka de dziecko
mog o usi 5 na maszynie i poczu5 si% prawdziwym
stró em prawa. Na zako6czenie panowie dali popis jazdy
na motocyklach.
Wyst/p cyrkowców
24 marca br. w szkole go ci Cyrk z Ukrainy
O'BIMBOLANDO. Wyst%p cyrkowców zapowiedzia dyrektor szko y p. Mateusz Przyjazny. Uczniów przywita klown
z ta6cz cym na dwóch apkach pieskiem. Nast%pnie dzieci
mog y podziwia5 onglerskie popisy ró nej wielko ci pi eczkami i mieni cymi si% rakietkami. Dzieci by y zapraszane na
scen% do wspólnych wyst%pów, próbowa y swych si
w sztuczkach z wiruj cymi talerzami i w kr%ceniu hula-hop.
Niew tpliw atrakcj by o pojawienie si% tancerki z bia ym
w% em i jej spacer w ród widowni. Ka dy móg dotkn 5
pi%knego gada, a kilkoro mia ków nawet wzi% o wspólnie
w% a w r%ce. Wiele miechu by o podczas wyst%pu
je d cego na jednoko owcu klowna, który równocze nie
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Projekt realizowany by trzema etapami. Etap
pierwszy obejmowa napisanie scenariusza, przygotowanie
rekwizytów i elementów monta u, dobór aktorów, zorganizowanie sprz%tu do realizacji filmu i jego monta . Kolejnym
krokiem by o filmowanie scen z aktorami w odpowiednio
zaplanowanych miejscach i czasie. Etap trzeci obejmowa
monta filmu i obróbk% dKwi%kow . W trakcie realizacji
projektu uczniowie si%gali nie tylko po nowoczesne programy do obróbki filmowej, ale tak e wykorzystywali nowoczesne techniki do obróbki obrazu - "green box". Dzi%ki
zespo owej pracy powsta y dwie ok. 3 minutowe etiudy
nawi zuj ce do tematyki konkursowej. Wiele godzin pracy
wyda o konkretny owoc. Jedna z etiud otrzyma a III miejsce
w kategorii film.
28 stycznia br. odby a si% w Krakowie uroczysta
gala w Teatrze Ludowym, podczas której nasi uczniowie
otrzymali dyplomy i nagrody. Jedn z nagród by y warsztaty
w siedzibie Radia Kraków, najstarszym radiu w Polsce,
które rozpocz% o sw dzia alno 5 w 1927 r. Warsztaty
prowadzi redaktor Pawe So tysik. Nowoczesne studia,
praca dziennikarza radiowego, obróbka dKwi%kowa, tworzenie audycji, przedstawiona historia radia, to wszystko
zrobi o na uczestnikach warsztatów du e wra enie.
W tym miejscu chcieliby my podzi%kowa5 wraz
z grup projektow radzie rodziców, ks. proboszczowi
W adys awowi Czamarze za pomoc w dofinansowaniu
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wyjazdu do Krakowa, p. Mateuszowi Przyjaznemu za
udzielenie zgody na kr%cenie zdj%5 w szkole podstawowej
oraz Bartoszowi Napad kowi za dyspozycyjno 5 i po wi%cenie w o one w gr% aktorsk .
Szko+a wspó+pracy
W dniach 24-25 lutego odby y si% warsztaty
w zakresie ogólnopolskiego projektu "Szko a wspó pracy.
Uczniowie i rodzice kapita em spo ecznym nowoczesnej
szko y". W spotkaniu wzi%li udzia przedstawiciele naszej
szko y - Zespó 6RUN w sk adzie: 2 rodziców - p. Beata
Kolecka i p. Izabella Janiak, 2 uczniów - Weronika Kolecka
i Adrian Kliber oraz 2 nauczycieli - dyrektor szko y p. Jolanta
Pokojowa i p. Anna Nowi6ska. Za o eniem projektu jest
wzmocnienie roli uczniów i rodziców w yciu szko y. Przedstawiciele rady pedagogicznej uczestniczyli w warsztatach
maj cych na celu u wiadomienie roli rodzica i nauczyciela
w szkole oraz przygotowanie do aktywnej wspó pracy
nauczycieli z uczniami i rodzicami na terenie szko y.

kania by o u wiadomienie uczniom zagro enia jakie nios
ze sob
rodki psychoaktywne. Warsztaty by y oparte na
intensywnej pracy z m odzie , w trakcie której obalano
mity zwi zane z za ywaniem rodków psychoaktywnych.
Podczas warsztatów uczniowie mieli okazj% przymierzy5
alko gogle - urz dzenie, które s u y do demonstracji upoledzenia zmys ów wyst%puj cego po spo yciu alkoholu.
M odzie aktywnie uczestniczy a w zaj%ciach, poszerzaj c
swoj wiedz% na temat dzia ania rodków psychoaktywnych. Dzi%kujemy Gminnemu O rodkowi Pomocy Spo ecznej za pomoc w organizacji tego typu zaj%5 profilaktycznych
dla m odzie y.
Podwójne zwyci/stwo
Ogromnym sukcesem mo e poszczyci5 si% Kinga
Zimna z klasy III c. Zosta a ona laureatk dwóch wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez
Kuratorium O wiaty w Poznaniu. Pierwszy z nich to konkurs j%zyka polskiego, który w tym roku przebiega pod
has em: "Fantazja wyobraKnia, serce i rozum... (ba 6,
legenda, ballada, fantasy, science-fiction)". Uczestnicy
musieli wykaza5 si% wiedz z zakresu teorii literatury, nauki
o j%zyku oraz przeczyta5 wskazany zestaw kilkunastu
lektur. Podczas etapu fina owego, który odby si% w Poznaniu, nale a o dodatkowo wykaza5 si% umiej%tno ci zredagowania eseju lub rozprawki. Esej, który napisa a Kinga
przyniós jej sukces.
Drugi konkurs (biologiczny) wymaga od Kingi
ogromnej wiedzy i umiej%tno ci z zakresu tego przedmiotu
okre lonych podstaw programow dla gimnazjum. Doskonale opanowa a tre ci z edukacji prozdrowotnej i ekologicznej. Naby a cennych umiej%tno ci pos ugiwania si%
terminologi biologiczn i zastosowa a j do interpretacji
zjawisk biologicznych. Zdobyte przez King% kompetencje
i do wiadczenia na pewno b%d dobrym fundamentem na
kolejnym etapie edukacji.

Uczniowie uczestniczyli w warsztatach dotycz cych m.in.: uprawnie6 i sposobów dzia ania samorz du
uczniowskiego, zasad skutecznej wspó pracy z uczniami
oraz z nauczycielami, dyrekcj i rodzicami. Przedstawiciele
rad rodziców uczestniczyli w warsztatach z zakresu
uprawnie6 rodziców, praw rodziców w szkole, dobrych
praktyk dzia a6 rady rodziców we wspó pracy z rad
pedagogiczn , samorz dem uczniowskim i otoczeniem
szko y ( rodowiskiem lokalnym). Po szkoleniu przedstawiciele ka dej ze szkó s zobowi zani do przeprowadzenia
w swojej placówce debat dla poszczególnych odbiorców.
Uczestnicy szkolenia zaprosz do wspó pracy innych
nauczycieli, uczniów i rodziców ze swojej szko y, dokonaj
analizy stanu wspó pracy, barier ograniczaj cych wspó prac%, ale przede wszystkim zidentyfikuj mo liwo ci
i obszary wspólnych dzia a6 na rzecz sukcesu uczniów.
Szkolenia odby y si% w Pa acu T okinia.
Warsztaty profilaktyczne
W dniu 5 marca br. w Gimnazjum im. Agatona
i Stefana Gillerów w Opatówku odby y si% warsztaty profilaktyczne przeprowadzone we wspó pracy z Gminnym
O rodkiem Pomocy Spo ecznej w ramach Gminnego Programu Przeciwdzia ania Narkomanii - programu wchodz cego w sk ad Gminnej Strategii Integracji i Rozwi zywania
Problemów Spo ecznych na rok 2014. Cele warsztatów
zawieraj si% równie w dzia aniach Szkolnego Programu
Profilaktyki i w Programie Wychowawczym. Zaj%cia prowadzi a p. Agnieszka Wojciechowska z Pracowni Doskonalenia Zawodowego Meritum z Krakowa.
W warsztatach pt. "narkotyki - pierwszy syndrom"
wzi%li udzia wszyscy uczniowie klasy II. Za o eniem spot-
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Na razie Kinga mo e cieszy5 si% swoim sukcesem
i bez obaw my le5 o egzaminie gimnazjalnym, gdy tytu
laureata uprawnia j do zwolnienia z dwóch cz% ci (humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej), daj c jej maksymalny wynik. Tak wi%c zdawa5 b%dzie tylko j%zyk angielski,
z którego te yczymy jej stu procent punktów. Serdecznie
gratulujemy Kindze i jej nauczycielkom: polonistce p. El biecie Rogozi6skiej i biologowi p. Beacie Tomczak.
Stypendia b+. Jana Paw+a II
15 marca w budynku Wy szego Seminarium Duchownego w Kaliszu wr%czone zosta y, 66 m odym utalentowanym i zaanga owanym w ycie parafialne osobom,
stypendia im. b . Jana Paw a II. W ród nich znalaz a si%
nasza uczennica Aleksandra Michalak. Spotkanie rozpo-

str. 19/28

cz% o si% w kaplicy, gdzie do zebranych zwróci si% Pasterz
Diecezji ks. Bp Edward Janiak. Nast%pnie wszyscy zebrani
odmówili Koronk% do Bo ego Mi osierdzia. Druga cz% 5
mia a miejsce w sali konferencyjnej, gdzie obecni uczniowie
odebrali stypendia i mieli mo liwo 5 podzi%kowa5 Pasterzowi Diecezji.
Szkolne rekolekcje wielkopostne
Marcowe rekolekcje w naszej szkole rozpocz% y si%
spotkaniem z p. El Garncarek, przedstawicielk fundacji
"Czy6my dobro". Pani Ela opowiada a naszym uczniom
o yciu w Kenii (szczególnie przybli a a im misje w Laare).

Jako wolontariuszka przebywa a kilka miesi%cy w misji, aby
wspomóc prac% sióstr z zakonu za o onego przez w. ks.
Orione. Imi% wi%tego przyj% a równie fundacja "Czy6my
dobro". Siostry orionistki wraz fundacj prowadz "Adopcj%
na odleg o 5". Jest to forma pomocy dla dzieci i m odzie y
z Kenii, które ze wzgl%du na bardzo trudne warunki
finansowe nie mog si% kszta ci5, a cz%sto nie maj co je 5
lub w co si% ubra5, nierzadko nawet gdzie mieszka5. Dzi%ki
siostrom i fundacji uda o si% namówi5 wielu ludzi dobrej
woli, którzy poprzez "Adopcj% na odleg o 5" wspomagaj
finansowo swoich podopiecznych, by nie tylko mieli ciep y
posi ek, czy ubranie, ale przede wszystkim zdobyli wykszta cenie, dzi%ki któremu b%d mogli zapewni5 sobie
i swoim najbli szym godziwe ycie. Dzi adopcj obj%te jest
700 dzieci. Wyk ad pani Eli zosta bardzo ywo przyj%ty
przez nasz m odzie . Pad o wiele interesuj cych pyta6
i deklaracji ze strony m odych ludzi, którzy chc wspomóc
dzia alno 5 fundacji.
Kiedy jedna grupa mia a spotkania z p. El druga
mia a spotkanie ewangelizacyjne z ks. Witoldem Ka muckim wraz z grup m odych ludzi z kaliskich wspólnot.
Spotkania podj% y tematyk% Bo ej mi o ci, grzechu, nawrócenia, wiadectwa, ycia we wspólnocie. W drugim dniu
oprócz spotkania ewangelizacyjnego odby a si% projekcja
bardzo ciekawego filmu pt.: "O mioklasi ci nie p acz ".
Gimnazjali ci mieli równie mo liwo 5 wyspowiadania si%
i uczestnictwa we mszy w. zwie6czaj cej ostatni dzie6
rekolekcji.
Bardzo dzi%kujemy wszystkim, którzy zaanga owali si% w przeprowadzenie szkolnych rekolekcji. Dzi%kujemy dyrektor szko y, ksi%dzu proboszczowi, gronu pedagogicznemu i paniom z obs ugi. Dzi%kujemy cz onkom szkolnego ko a "Caritas" za zorganizowanie pocz%stunku dla
go ci i opraw% techniczn . Dzi%kujemy naszej utalentowanej grupie muzyczno-liturgicznej za pomoc w celebracji
Eucharystii, z udzia em spo eczno ci szkolnej. Dzi%kujemy
uczniom, którzy skorzystali z "duchowego do adowania",
jakim s rekolekcje przeprowadzone w duchu Nowej
Ewangelizacji.
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ZESPÓC SZKÓC W CHECMCACH
Pasowanie na czytelnika
21 marca br. odby o si% pasowanie na czytelnika
uczniów klasy pierwszej. Celem spotkania by o stworzenie
przyjaznej i serdecznej atmosfery podczas kontaktów dzieci
z bibliotek . Przyszli czytelnicy musieli wykaza5 si% znajomo ci postaci ze znanych ba ni, zapoznali si% z regulaminem biblioteki oraz zasadami wypo yczania ksi ek.
Uczniowie dowiedzieli si%, e to w a nie ksi ka jest prawdziwym skarbem ka dego cz owieka.
W czasie lekcji pierwszoklasi ci z o yli uroczyste
przyrzeczenie, e zawsze b%d szanowa5 wszystkie ksi ki, korzysta5 z ich m dro ci i sumiennie wype nia5 obowi zki czytelnika. Nast%pnie zostali pasowani ksi k przez
bibliotekark% na czytelników biblioteki szkolnej. Przed powrotem na lekcje ka dy ucze6 móg samodzielnie wypo yczy5 swoj pierwsz ksi k%. Na po egnanie nowi czytelnicy otrzymali pami tkowy klasowy dyplom i zak adki do
ksi ek. Wszyscy byli podekscytowani i zadowoleni. Mamy
nadziej%, e uczniowie klas pierwszych b%d cz%stymi
go 5mi w szkolnej bibliotece.
Konkurs j/zyka angielskiego
19 marca br. Zespó Szkó im. Jana Paw a II
w Che mcach by organizatorem Gminnego Konkursu
J%zyka Angielskiego. Uczniowie wszystkich dru yn zaprezentowali bardzo wysoki poziom nie tylko z j%zyka angielskiego, ale tak e wiedzy z zakresu sztuki i kultury krajów
angloj%zycznych. Wyniki konkursu: kategoria SP: 1 miejsce
- SP Che mce, 2 miejsce - SP T okinia Wielka, mistrz gramatyki - Stanis aw Rychter (SP T okinia Wielka), mistrz
s ówek - Aleksandra Urbaniak (SP Che mce); kategoria
gimnazjum: 1 miejsce - gimnazjum Opatówek, 2 miejsce gimnazjum Che mce, 3 miejsce - gimnazjum T okinia
Wielka, mistrz gramatyki - Agata Przepiórka (gimnazjum
Opatówek), mistrz s ówek - Paulina Koz owska (gimnazjum
Che mce).

Zwyci%skie zespo y oraz mistrzowie w poszczególnych kategoriach b%d reprezentowa5 szko % podczas
Fina u Powiatowego w O rodku Doskonalenia Nauczycieli
w Kaliszu. Konkurs zorganizowa y i przeprowadzi y nauczycielki j%zyka angielskiego: Anna Kornacka-Paszek i Joanna
Ko cia6ska.
Turniej wiedzy ekonomicznej
Dru yna z klasy III gimnazjum w sk adzie: Paulina
Koz owska, Kamil Juszczak, Mateusz Ku , Eryk Pawlak
i Marcin Tu acz wzi% a udzia w IV Turnieju Wiedzy Ekonomicznej organizowanym przez Zespó Szkó Ekonomicznych w Kaliszu. W ród wszystkich gimnazjów bior cych
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udzia w konkursie, zarówno z Kalisza, jak i z powiatu
kaliskiego, nasza szko a zdoby a I miejsce. Opiek% nad
uczniami sprawowa a p. Lidia Ka u a. Gratulujemy!
Pierwszy dzie8 wiosny
21 marca br. w Zespole Szkó im. Jana Paw a II
w Che mcach m odzie w wiosennych nastrojach po egna a zim%. Obchody Pierwszego Dnia Wiosny by y po czone z Dniem Ziemi. Odby o si% wiele konkursów sprawdzaj cych wiedz% ekologiczn uczniów. M odzie , aby
godnie przywita5 Pani Wiosn%, musia a wykaza5 si%
znajomo ci piosenek o tematyce wiosennej. Barwny
uczniowski korowód po egna zim%, pal c przygotowane
przez ka d klas% Marzanny. Gwietna zabawa sprzyja a
przywo aniu upragnionej Wiosny.

ZESPÓC SZKÓC W RAJSKU
Dzie8 Babci i Dziadka
Zapraszanie bab5 i dziadków jest ju tradycj ,
która na sta e wpisa a si% w kalendarz szkolnych imprez.
30 stycznia w naszej szkole odby a si% uroczysta akademia
z okazji Dnia Babci i Dziadka. Najpierw maluchy z przedszkola i zerówki oraz dzieci z klas I-III za piewa y piosenki,
zata6czy y i zagra y na instrumentach, a nast%pnie Lucyna
Szyma6ska z klasy II gimnazjum za piewa a go ciom
o mi o ci, która jest jak wino. A potem prowadz ce spotkanie zabra y go ci do cyrku "Rajska Arena". Wszystkich
czeka y popisy sztuki onglerskiej, magii, wyst%p tancerek
na linie, gimnastyka akrobatyczna. Jak na prawdziwy cyrk
przysta o, nie mog o oby5 si% bez dzikich zwierz t. Przed
widzami zaprezentowa y si% wi%c s onie i nawet groKne lwy.
Sztuczki i zabawy weso ych klownów dostarczy y wiele
rado ci publiczno ci, która równie anga owana by a do
przedstawienia. W ród Bab5 i Dziadków odby o si% te
losowanie nagród, by y to m.in. u ciski klownów, kalendarze cienne, a g ówn nagrod by Super Express do kawy!
Cyrk "Rajska Arena" odniós niesamowity sukces, wszyscy
widzowie wietnie si% bawili, byli zrelaksowani i u miechni%ci. Po wyst%pach go cie, przy cie cie i herbacie, s uchali
piosenek w wykonaniu Orkiestry D%tej z Rajska.

Dzi%kujemy wszystkim uczniom, którzy tak licznie
wzi%li udzia we wszystkich konkursach oraz p. Katarzynie
Juskowiak i p. Nataszy Paszkowiak-Kope5 za przygotowanie uroczysto ci.
Zielona lekcja
19 marca br. na "zielon lekcj%" w Le nym Centrum
Edukacyjnym "Las Winiarski" wyjecha a klasa III, pod opiek wychowawcy p. Karoliny Gramzy. Uczniowie kontynuowali cykl spotka6 dotycz cych otaczaj cej przyrody
w ró nych porach roku. Dzieci poznawa y rodowisko
przyrodnicze podczas zabaw i dzia a6 praktycznych.

Podczas lekcji dowiedzia y si% wielu ciekawostek
o drzewach, zwierz%tach budz cych si% z zimowego snu
i zmianach, jakie zachodz w przyrodzie, a zwi zane s
z nadej ciem wiosny. Le ne Centrum Edukacyjne "Las
Winiarski" zlokalizowane jest w Le nictwie Ro d a y,
w kompleksie le nym Winiary usytuowanym w granicach
miasta Kalisza.
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W póKniejszym terminie mali arty ci tym e
przedstawieniem sprawili wiele rado ci mieszka6com DPS
w Liskowie, do którego udali si% pod opiek p. E. Wosiek.
Wszyscy z u miechem na twarzy przygl dali si% popisom
sztuki cyrkowej. Najwi%cej braw zdobyli klauni, ale tak e
lwy i akrobatki wykonuj ce gwiazdy i szpagaty. Podziwiano
prowadz cego Antosia i treserk% groKnych zwierz t Maryl%. Po wyst%pie uczniowie z opiekunkami: p. El biet
Wosiek i p. Mart Lewick , zostali zaproszeni do gabinetu
dyrektora na s odki pocz%stunek. Nast%pnie uczniowie
odwiedzili mieszka6ców w ich pokojach. Gospodarze wzruszyli si% t wizyt , a dla odwiedzaj cych by a to warto ciowa lekcja szacunku wobec starszych.
Spotkanie z absolwentem naszej szko+y
Dnia 17 grudnia 2013 r. w naszej szkole odby o si%
spotkanie z wyj tkowym go ciem - ks. pra atem Andrzejem
Gaw em. By o to pierwsze spotkanie z cyklu "Spotkanie
z absolwentem", którego inicjatorem jest samorz d uczniowski. Ksi dz Andrzej Gawe pochodzi z niewielkiej wioski
Mod a. Do naszej szko y ucz%szcza w latach 1945-52,
nast%pnie uko6czy Liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu.
W roku 1962 zosta wy wi%cony na kap ana w seminarium
we W oc awku. S u y Bogu i ludziom w ró nych parafiach,
a przez ostatnie 24 lata jako proboszcz w katedrze kaliskiej.
Podczas wizyty w szkole ksi dz pra at ch%tnie
odpowiada na pytania. Uczestnicy spotkania mogli dowiedzie5 si% jak wygl da o jego dzieci6stwo, pozna5 ulubione
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formy sp%dzania wolnego czasu. Ksi dz opowiada
o najlepszych nauczycielach oraz swoich zainteresowaniach, o tym jak wygl da o ycie w czasach powojennych,
jego wypowiedzi wiadczy y o du ym poczuciu humoru.
Przywióz te wiele zdj%5. Widzieli my, e by wzruszony
powrotem do swojej pierwszej szko y. Na zako6czenie
spotkania ksi%dzu pra atowi wr%czono bukiet kwiatów oraz
podzi%kowanie. Natomiast szko a otrzyma a od ksi%dza
pi%kny album "Ko cio y diecezji kaliskiej" z w asnor%cznym
wpisem. Z ca pewno ci by o to niecodzienne spotkanie
z wyj tkowym go ciem. Mia o szczególny charakter nie
tylko ze wzgl%du na aspekt duchowy czy religijny, przypomnia o o wa no ci autorytetów w yciu cz owieka.
Projekt "SWOI"
Od wrze nia do grudnia w Zespole Szkó w Rajsku
realizowane by y zaj%cia z projektu SWOI czyli "Strategia
Wolnych i Otwartych Implementacji jako innowacyjny model
zainteresowania kierunkami informatyczno-technicznymi
oraz wspierania uczniów i uczennic w kszta towaniu
kompetencji kluczowych" wspó finansowanego przez Uni%
Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego. Pani Karolina Barto d-Michalak reprezentuj ca Fundacj% Wolnego i Otwartego Oprogramowania w ostatnim
dniu stycznia odwiedzi a nasz szko %. Jej wizyta niezmiernie ucieszy a uczniów bior cych udzia w projekcie.

Zabawa karnawa+owa
1 lutego br. w Zespole Szkó w Rajsku odby a si%
zabawa karnawa owa. Niew tpliwie dzieci i m odzie naszej
szko y zas u y y na dobr rozrywk% po pó rocznym wysi ku
w zdobywaniu wiedzy i umiej%tno ci. W sali przystrojonej
balonami, kolorowymi woalami i lampeczkami zaroi o si% od
czarodziejów, ksi% niczek, cyganek, klaunów, kowbojów,
rycerzy oraz innych stworków i dziwade . Niektórym nie
zabrak o wyobraKni i za o yli prawdziwe kreacje karnawaowe. Na podziw zas ugiwa y niezwyk e fryzury, cz%sto
wykonane przez profesjonalnych fryzjerów. Wszyscy bawili
si% znakomicie, humor dopisywa dzieciom, rodzicom,
nauczycielom i zaproszonym go ciom. Zabaw% umila DJ
Patryk Tomczy6ski, za co serdecznie dzi%kujemy! Serwowa hity ponadczasowe i nowo ci ze wiata muzycznego.
Oprócz ta6ców odby y si% konkursy dla m odszych
dzieci, np. "krzese ka", taniec na gazecie. By y te poci gi,
w% e, korowody, kó eczka i ta6ce w parach. Te najch%tniej
wykorzystywa a m odzie . Nie zabrak o równie pocz%stunku. Ka da klasa spo ywa a smaczne bu eczki i ciasta
przygotowane i przyrz dzone przez rodziców i uczniów kl. I
SP i kl. I gimnazjum we wspó pracy z rad rodziców.
Serdecznie dzi%kujemy rodzicom za wk ad pracy i zaangaowanie w zorganizowanie uroczysto ci tak bardzo lubianej
przez spo eczno 5 uczniowsk . Opiek% nad ca o ci
sprawowali nauczyciele i rodzice uczniów kl. I SP i I gimnazjum. Niezwyk a karnawa owa atmosfera i wspania a
muzyka sprawi y, e wszyscy wietnie si% bawili.
Nie tylko w szkolnej +awce
Uczniowie zerówki, klasy III SP, V SP i I gimnazjum odwiedzili niedawno Muzeum Historii Przemys u
w Opatówku. Dzieci zainteresowa a bardzo ciekawa wystawa zbroi rycerskiej. W urz%dzie pocztowym najm odsi
uczniowie, dzi%ki pracownikom poczty poznali drog% listu
od nadawcy do odbiorcy. Wrzuca y swoje listy do skrzynki,
które nast%pnego dnia pan listonosz dor%czy do szko y.
W listach dla dzieci by y s odkie niespodzianki. Podczas
spaceru po parku dzieci zobaczy y wiele oznak nadchodz cej wiosny i przemaszerowa y przez najstarszy w Europie
elazny most.

Podczas uroczystego apelu wszyscy uczniowie
wraz z dyrektor szko y i nauczycielami zebrali si% w szkolnej sali gimnastycznej gdzie mogli zobaczy5 zwyci%sk
implementacj% naszych uczniów stworzon przez Piotra
Antczaka, Piotra Perskawca, Przemys awa Antczaka oraz
Mateusza Marciniaka, która zaj% a pierwsze miejsce
w kategorii szkó gimnazjalnych.
Dzie8 Przebiera8ca
17 stycznia br. z okazji karnawa u samorz d
uczniowski zorganizowa "Dzie6 Przebiera6ca". Wcze niej
przedstawiciele ka dej z klas losowali tytu lektury, ba ni
lub bajki. Nast%pnie uczniowie mieli si% przebra5 za
postacie z wybranej przez siebie ksi ki. Oddzia y przedszkolne przebra y si% za smerfy, postacie z ba ni "Królewna
Gnie ka" i "Czerwony kapturek". Klasy I-III wylosowa y
bajki: "Myszka Miki", "Ma a syrenka" oraz "Kopciuszek".
Klasy od IV do VI mia y za zadanie odtworzy5 postacie
z dwóch lektur: "Akademia pana Kleksa" oraz "Opowie ci
z Narnii", a gimnazjum mia o przybli y5 postacie mitologiczne i bohaterów "Harrego Poterra". Zabawa wypad a
wspaniale, wszyscy wietnie si% bawili, a ten nietypowy
dzie6 przemieni szko % w ba niow krain%. Dyrektor szko y
i samorz d uczniowski planuj powtórzy5 taki dzie6 jeszcze
w tym roku.
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Uczniowie klas I-III wraz z nauczycielami uczestniczyli tak e w interaktywnej zabawie "Dzieci na morzach
i oceanach" zorganizowanej w Kaliszu przy jednym z centrów handlowych. Dzieci dowiedzia y si% wielu ciekawych
informacji na temat pracy p etwonurków, zobaczy y ich
kombinezony, pozna y ró ne przyrz dy znajduj ce si% na
okr%tach. Niezwyk ym momentem tej wyprawy by a
interaktywna podró odzi podwodn i ogl danie wiata
podwodnego.
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19 lutego br. uczniowie klasy III gimnazjum uczestniczyli w nietypowej lekcji w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej Ksi nica Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu. Lekcja pt.: "Biblioteka w sieci" zosta a
zorganizowana z inicjatywy p. Barbary Nowak - doradcy
metodycznego we wspó pracy z dyrektorem biblioteki prof.
dr hab. Krzysztofem Walczakiem oraz wicedyrektorem
Ksi nicy prof. dr hab. Ew Andrysiak. Uczniowie rozpocz%li zaj%cia pod opiek swojej polonistki p. Ma gorzaty
Burdelak. Na pocz tku p. Barbara Nowak przywita a
serdecznie prowadz cych i uczestników zaj%5 oraz wszystkich przyby ych go ci, w ród których znalaz a si% dyrektor
szko y w Rajsku p. Honorata Wolniaczyk. Zaj%cia mia y na
celu aktywizacj% uczniów, korzystanie z tradycyjnych i elektronicznych Króde informacji.

Stacha. III miejsce nale a o do zawodników z Gimnazjum w
Rajsku (opiekun p. Artur Jarek), natomiast IV miejsce do
uczniów Gimnazjum im. Jana Paw a II w Che mcach
(opiekun p. Tomasz Mikucki). Dzi%kujemy uczestnikom za
zaanga owanie i mi atmosfer% w czasie trwania rozgrywek oraz gr% fair play, nad któr czuwa s%dziuj cy p. Maciej Idczak.
Wycieczka do Warszawy
Uczniowie klasy III, IV, V i VI szko y podstawowej
oraz III gimnazjum wspólnie z dyrektor szko y p. Teres
Kobiersk oraz wychowawczyniami odwiedzili atrakcyjne
miejsca w Warszawie. Pierwszym przystankiem by o Centrum Nauki "Kopernik". Zajmuje ono 22 000 m2 powierzchni,

Dzie8 Kobiet
7 marca br. w naszej szkole odby o si% walentynkowe przedstawienie z okazji Dnia Kobiet przygotowanie
przez p. Mariusza Maciaszka i samorz d uczniowski.
Ka da z klas przedstawi a scenk% o charakterze mi osnym.
Klasy I-II SP prezentowa y wiersze Brzechwy i Tuwima,
klasy IV-VI lektury: "Ten obcy", "Przygody Tomka Sawyera"
oraz bajk% "Kopciuszek", natomiast klasy I-II gimnazjum
lektury: "Romeo i Julia", "Zemsta" oraz wiersz A. Mickiewicza "Wspomnienie". Na koniec akademii starsi uczniowie
wr%czyli po tradycyjnym tulipanie pi%kniejszej cz% ci grona
pedagogicznego, a prowadz ce og osi y, e wszyscy którzy
brali udzia w przedstawieniu s zwyci%zcami. Dzi%ki tej
akademii mogli my bli ej pozna5 lektury i bajki. By o przy
tym mnóstwo zabawy.
**********
ZESPÓC SZKÓC W TCOKINI WIELKIEJ
Nasi mistrzowie
Wiele emocji dostarczy y Mistrzostwa Gminy Opatówek Pi ki Siatkowej w kategorii gimnazjum, które odby y
si% 24 stycznia br. w Zespole Szkó w T okini Wielkiej.

Przyby ych go ci powita a dyrektor szko y Teresa Kobierska. Wszystkie dru yny reprezentowa y wysoki poziom
i ogromn ch%5 walki, tote kibicuj cy dok adali stara6, aby
wesprze5 sportowców. Po wyrównanych pojedynkach mistrzami zostali m odzi siatkarze z naszej szko y. Dru yn%,
która zaj% a I miejsce tworzyli: Bart omiej Klepanda, Kamil
Misiak, Przemys aw Olek, Wojciech Po piech, Szymon
Szafran, Pawe Gniegu a i Dawid Wyborny. Zwyci%zców
przygotowa a p. Jolanta Marciniak.
II miejsce zaj%li uczniowie Gimnazjum im. Agatona
i Stefana Gillerów w Opatówku pod opiek p. Arkadiusza
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a koszt jego budowy wyniós 364 mln. z otych. Odwiedzili my galeri% "Korzenie cywilizacji", która jest unikatowa na
skal% wiatow . Nauki humanistyczne i dzie a sztuki cz
si% z naukami przyrodniczymi, a epoka kamienia upanego
z wiekiem Internetu. Tam poznali my histori% powstawania
ksi ki, spotkali my Elektryba ta, czyli elektronicznego
poet%, który kleci komputerowe wiersze. Zabawili my si%
w archeologów, przemierzyli my wodn autostrad%, stworzyli my orkiestr% oraz poznali my ciekawostki matematyczne i radiowe. Stali my si% nawet najwa niejszymi
eksponatami w galerii "Cz owiek i rodowisko". Dzi%ki przeprowadzonym eksperymentom poznali my granice w asnych mo liwo ci, tajniki zmys ów i cia a. Okaza o si%, e
o e fakira, czyli ó ko pokryte wieloma ig ami, nie jest takie
straszne jak je maluj . Wszystko co nas otacza mogli my
ogl da5 na wystawie "Gwiat w ruchu", natomiast to, czego
nie mo emy dostrzec, bo znajduje si% poza polem naszego
widzenia, podziwiali my w Planetarium. W tym niezwyk ym
miejscu sp%dzili my kilka godzin, bo odkrywanie prawdy
i zdobywanie wiedzy zajmuje wiele czasu, ale min on
wszystkim niepostrze enie.
Nast%pnie udali my si% na ulic% Wiejsk , gdzie
znajduje si% siedziba Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
Mieli my okazj% przypomnie5 sobie zasady obowi zuj ce
w naszym rz dzie oraz zasi 5 w lo y przeznaczonej dla
widowni na sali posiedze6. By o to du e prze ycie,
zwa ywszy na fakt, e znaleKli my si% w miejscu, gdzie
cz%sto bywaj ró ne znamienite osobowo ci, takie jak
polscy i zagraniczni politycy, monarchowie, duchowni i wielu
innych. Pod aj c Powi lem i ulic Mariensztat, dotarli my
do Starego Miasta. Podziwiali my Kolumn% Zygmunta, Zamek Królewski, pomnik Syrenki warszawskiej oraz urokliwe
kamienice, które s ozdob tego miejsca. W tle zdo ali my
zobaczy5 Stadion Narodowy oraz Pa ac Kultury i Nauki.
Trasa spaceru przebiega a równie obok siedziby Prezydenta naszego pa6stwa. Obecno 5 obok tego budynku
ch%tnie uwie6czyli my na zdj%ciach. Zako6czyli my swoj
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przechadzk% przy Grobie Nieznanego Co nierza, gdzie
w ge cie zadumy schylili my nasze g owy.
Uczestnicy wycieczki serdecznie dzi%kuj p. Marii
Jolancie Marciniak oraz opiekunom za zapewnienie tylu
atrakcji. Mimo e ten dzie6 min bardzo szybko, to i tak
wiele rzeczy pozostanie z nami na d ugi czas - odkrycia,
zdobyta wiedza, widoki oraz wspomnienia.
Osi*gni/cia uczniów
Nasi podopieczni osi gaj dobre wyniki w olimpiadach ogólnopolskich Olimpus.. Stanowi one cenne
rozszerzenie programów nauczania, s urozmaiceniem
programu zaj%5, a tak e stanowi zewn%trzne Kród o oceny
poziomu wiedzy uczniów. Uczestnicy rozwi zuj testy
z j%zyka polskiego, matematyki, historii, j%zyka angielskiego, j%zyka niemieckiego, geografii przygotowane przez
do wiadczon i wykwalifikowan kadr% pedagogiczn .
W sesji zimowej wyniki przedstawia y si% nast%puj co:
tytu laureata za zaj%cie II miejsca w Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Przedmiotowej z matematyki zaj%li uczniowie klasy IV szko y podstawowej: Jakub Klepanda,
Mateusz Cie lak,
tytu laureata za zaj%cie V miejsca w Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Przedmiotowej z matematyki zaj ucze6
klasy IV szko y podstawowej Mateusz Grzeluszka,
tytu laureata za zaj%cie 15 miejsca Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Przedmiotowej z matematyki zaj% y uczennice klasy I gimnazjum: Aleksandra Banasiak, Natalia
Pilas, Julia Reksa.
Wszyscy ww. uczniowie otrzymali pami tkowe dyplomy,
a uczniowie szko y podstawowej nagrody ksi kowe. Ka dy
uczestnik olimpiady, niezale nie od uzyskanego wyniku,
otrzyma dyplom uznania, który jest motywacj do dalszego
zg %biania wiedzy w swoich ulubionych dziedzinach. To, e
uczniowie s zmotywowani wida5 po uczestnictwie w olimpiadach przedmiotowych w sesji zimowej.
Konkurs ortograficzny
Rozwijanie zainteresowa6 kultur j%zyka polskiego
oraz kszta towanie nawyku prawid owego stosowania zasad ortografii i interpunkcji - takie by y cele I Powiatowego
Konkursu Ortograficznego "O pióro Starosty Kaliskiego".
Odby si% on w Zespole Szkó im. Stanis awa Miko ajczyka
w Opatówku. Swoje umiej%tno ci w tych zawodach sprawdzili Bartosz Dreczko z klasy II gimnazjum oraz Joanna
Pomyka a i Marta Wojtaszczyk z klasy III gimnazjum.

Uczestnicy borykali si% z histori bociana B a eja,
który marzy o abich frykasach. Tekst dyktanda by bogaty
w wyrazy, nad pisowni których nale a o si% g %boko
zastanowi5, bo czyha o w nich wiele pu apek. Uczniom
naszej szko y nie uda o si% zdoby5 tytu u oraz pióra
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Starosty Kaliskiego, ale zyskali nowe do wiadczenia,
poznali nowych znajomych i utwierdzili si% w przekonaniu,
e warto si% rozwija5.
Konkursy z j/zyka angielskiego
4 marca uczniowie naszej szko y po raz kolejny
przyst pili do rozwi zywania zada6 w ramach Ogólnopolskiego Konkursu J%zyka Angielskiego "FOX". Ide konkursu
- to ju jego XIV edycja - jest motywowanie uczniów do
nauki j%zyka angielskiego poprzez udzia w te cie. Szko %
podstawow i gimnazjum w konkursie reprezentowa o
13 uczniów w dwóch kategoriach: Bunnies - klasy V-VI SP
(Dorota Misiak, Agnieszka Kraszewska, Marta Klepanda,
Jakub Jakubczak, Katarzyna Klepanda, Szymon Pilas) oraz
Ducks - klasy I-II gimnazjum (Aleksandra Banasiak, Aleksandra Bry a, Julia Reksa, Natalia Pilas, Micha Jach,
Kacper Nawrocki, Bartosz Dreczko). W czasie 75 minut
uczniowie wykonywali zadania zamkni%te, do rozwi zania
których potrzeba odpowiedniej dla danej kategorii wiekowej
wiedzy gramatycznej, s ownikowej oraz kulturoznawczej.
Uczniowie odpowiadali równie na pytania z lektury, która
by a przydzielona do poszczególnych kategorii. Na oficjalne
wyniki konkursu uczestnicy b%d musieli poczeka5 do
maja.

18 marca w nowej auli Wydzia u PedagogicznoArtystycznego w Kaliszu odby a si% pi ta edycja konkursu
gramatyczno-leksykalnego dla uczniów szkó gimnazjalnych na terenie powiatu kaliskiego. Konkurs zosta zorganizowany przez pracowników Zak adu Filologii Angielskiej
Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nasze gimnazjum reprezentowa o 6 uczniów z klasy II, IIIa i IIIb:
Bartosz Dreczko, Kazimierz Rychter, Joanna Pomyka a,
Kamil Misiak, Bogumi a Osuch i Marta Szafran. Konkurs
sk ada si% z dwóch cz% ci: z testu gramatyczno-leksykalnego oraz z cz% ci pisemnej, w której uczestnicy zostali
poproszeni o skomponowanie krótkiego wypracowania.
Cho5 uczniom naszej szko y nie uda o si% zaj 5 miejsca
w gronie najlepszych, to uzyskane do wiadczenie wp ynie
pozytywnie i zach%ci ich do dalszej wyt% onej pracy nad
pog %bianiem wiedzy z j%zyka angielskiego.
19 marca w Zespole Szkó w Che mcach ju po raz
drugi zosta zorganizowany Gminny Konkurs J%zyka Angielskiego dla szko y podstawowej i gimnazjum. Uczniowie
rywalizowali w konkurencjach indywidualnych i zespo owych. Szko % podstawow reprezentowali uczniowie klasy
VI: Katarzyna Klepanda, Witold Kearney i Stanis aw Rychter, którzy zdobyli II miejsce w konkurencjach zespo owych.
W konkurencji indywidualnej mistrzem gramatyki w szkole
podstawowej zosta Stanis aw Rychter. Dru yn% gimnazjalistów tworzyli uczniowie klasy IIIa: Joanna Pomyka a,
Bart omiej Klepanda i Kamil Misiak. W konkurencjach
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zespo owych wywalczyli oni III miejsce. W przerwie na
podliczenie punktów oraz na og oszenie zwyci%zców jury,
nauczyciele oraz uczniowie mieli okazj% wys ucha5 dwóch
piosenek w wykonaniu Bartosza Dreczko. Mistrzowie
w poszczególnych kategoriach b%d reprezentowali szko %
podczas Fina u Powiatowego w O rodku Doskonalenia
Nauczycieli w Kaliszu.
28 marca w Zespole Szkó Zawodowych im. Zesa6ców Sybiru w Kaliszu odby a si% IV edycja konkursu
piosenki obcoj%zycznej. Konkurs przeznaczony by dla
uczniów gimnazjów z Kalisza i powiatu kaliskiego. Celem
konkursu by a popularyzacja piewania piosenek w j%zyku
obcym, promocja m odych talentów oraz stworzenie m odzie y mo liwo ci szlachetnego wspó zawodnictwa. Nasze
gimnazjum w konkursie reprezentowa ucze6 klasy II gimnazjum Bartosz Dreczko. Bartek za piewa piosenk% "Stay"
z repertuaru Rihanny i zaj II miejsce. Gratulujemy!

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

GOPS DLA PODOPIECZNYCH
Ferie zimowe na weso+o, na sportowo
W dniach od 9 do 15 lutego br. dzieci ze Gwietlicy
Grodowiskowej ''S oneczko'' w Opatówku w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów
Alkoholowych uczestniczy y w zimowisku zorganizowanym
przez Stowarzyszenie ''Nasze Kaliskie''. Wyjazd do Karpacza by zrealizowany w zakresie projektu "Ferie zimowe na
weso o, na sportowo". Dzieci mia y zapewnione wiele
atrakcji sportowych: nauka jazdy na nartach biegowych,
jazda na y wach, zaj%cia w aquaparku, wycieczki górskie.

przygotowana w ramach dodatkowych zaj%5 z fizyki, prowadzonych przez p. Anit% Marciniak-Maciaszek.
Tematem prezentacji by rodek ci% ko ci. Dzieci
mog y przekona5 si% jak rol% pe ni w naszym yciu rodek
ci% ko ci i jak mo na go znaleK5. Du e zainteresowanie
wzbudzi y dwa eksperymenty. Pierwszy polega na znalezieniu rodka ci% ko ci kija od szczotki, w drugim dzieci
próbowa y odnaleK5 swój w asny rodek ci% ko ci. Na zako6czenie ka dy uczestnik tych zaj%5 wykona w asn
zabawk% z papieru. Dzieci ze wietlicy wraz z opiekunk
dzi%kuj za mile sp%dzony czas.

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

OG OSZENIA
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 2014 r. nale y sk ada5 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 czy5
faktury VAT albo ich kopie (orygina y do wgl du),
stanowi ce dowód zakupu oleju nap%dowego w okresie od
1 lutego 2014 r. do 31 lipca 2014 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 paKdziernika
2014 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.
**********

Codziennie odbywa y si% zaj%cia socjoterapeutyczne prowadzone w grupach wiekowych przez wykwalifikowan
kadr%. Organizowane by y dyskoteki, zaj%cia integracyjne
i plastyczne. Dzieci mia y okazj% zwiedzi5 Muzeum
Zabawek, w którym odby y si% warsztaty plastyczne oraz
Miasteczko Western City, gdzie jeKdzili konno oraz byli
wiadkami widowiska pt. "Napad na bank". W imieniu dzieci
i ich rodziców sk adamy serdeczne podzi%kowania dla
organizatorów.
Zaj/cia z fizyki w .wietlicy "S+oneczko"
Fizyka dla ciekawych - tak mo na by nazwa5 zaj%cia, w których uczestniczy y dzieci ucz%szczaj ce do
wietlicy rodowiskowej "S oneczko" w Opatówku. W ostatni
pi tek stycznia br. w wietlicy przy ul. Poprzecznej mia a
miejsce ciekawa prezentacja, która zosta a przygotowana
i przedstawiona przez uczniów klasy 3B - Alicj% Przybys awsk , Agat% Przepiórk%, Dari% Sobczak i Jana Przybys awskiego z Gimnazjum w Opatówku. Prezentacja zosta a
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Powiadamianie mieszka8ców przez SMS
Wójt Gminy Opatówek informuje, e aktywna jest ju
us uga powiadamiania mieszka6ców gminy za pomoc
wiadomo ci SMS. Powiadomienia dotyczy5 b%d wa nych
wydarze6 np.:
nadchodz cych zagro e6 (wichury, gwa towne burze,
powodzie, i inne anomalia pogodowe)
awarii oraz planowanych wy cze6 dostawy wody
wa nych wydarze6 w gminie, imprez kulturalnych
i sportowych
bezp atnych bada6 lekarskich
programów szkoleniowych
Aby otrzymywa5 takie bezp+atne powiadomienia za
po rednictwem wiadomo ci SMS konieczne jest dokonanie
REJESTRACJI. W tym celu nale y:
wpisa5 w tre ci SMS w a ciwy kod rejestruj cy zgodny
z list serwisów informacyjnych (wykaz kodów dla
poszczególnych so ectw znajduje si% na stronie internetowej www.opatowek.pl)
wys a5 SMS z kodem na numer 500 413 900
przyj 5 SMS zwrotny z informacj o prawid owej
rejestracji w us udze MultiSMS
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Op ata za wys anie wiadomo ci SMS jest zgodna z planem
taryfowym z jakiego Pa6stwo korzystacie w swoim telefonie. Wys anie wiadomo ci SMS o zdefiniowanej tre ci
oznacza akceptacj% regulaminu dost%pnego na stronie
www.multisms.com.pl
Wielu mieszka6ców dokona o ju rejestracji i korzysta z tej
us ugi. W bazie jest ponad 500 numerów telefonicznych.

3

So+ectwo CHECMCE,
So+ectwo PORWITY,
So+ectwo SZACE.

4

So+ectwo JANIKÓW,
So+ectwo RAJSKO,
So+ectwo SIERZCHÓW,
So+ectwo WARSZEW.

5

So+ectwo NHDZERZEW,
So+ectwo TCOKINIA KO;CIELNA,
So+ectwo ZAWADY,
So+ectwo ZDUNY,
So+ectwo TCOKINIA MACA,
So+ectwo TCOKINIA NOWA,
So+ectwo TCOKINIA WIELKA,
So+ectwo DHBE-KOLONIA,
So+ectwo KOBIERNO,
So+ectwo ROIDIACY.

Zespó Szkó ,
T okinia Wielka
86A

6

So+ectwo BORÓW,
So+ectwo JÓZEFÓW,
So+ectwo SZULEC,
So+ectwo CIENIA - FOLWARK,
So+ectwo MICHACÓW DRUGI,
So+ectwo MICHACÓW TRZECI,
So+ectwo CIENIA DRUGA,
So+ectwo CIENIA PIERWSZA,
So+ectwo CIENIA TRZECIA,
So+ectwo TROJANÓW.

Gimnazjum
im. Agatona
i Stefana
Gillerów,
ul. Szkolna 7,
Opatówek
lokal
dostosowany
do potrzeb
wyborców
niepe/nosprawnych

**********
Obwieszczenie
Wójta Gminy Opatówek
z dnia 9 kwietnia 2014 r.
o numerach oraz granicach sta ych i odr%bnych obwodów
g osowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych
oraz o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepe nosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarz dzonych na dzie6
25 maja 2014 r.
Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61a § 1 ustawy z dnia
5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.
112 ze zm.), uchwa y Nr 262/13 Rady Gminy Opatówek z
dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie utworzenia sta ych
obwodów g osowania na obszarze Gminy Opatówek ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013r., poz. 1862 ze
zm.) podaje si% do publicznej wiadomo ci informacj%
o numerach oraz granicach sta ych obwodów g osowania,
siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do
potrzeb wyborców niepe nosprawnych wraz z informacj o
mo liwo ci g osowania korespondencyjnego przez wyborców niepe nosprawnych w wyborach pos ów do Parlamentu
Europejskiego, zarz dzonych na dzie6 25 maja 2014 roku.
Nr
obwodu
g+osowania

Granice obwodu g+osowania

Siedziba
obwodowej
komisji
wyborczej

So+ectwo OPATÓWEK, ulice:
Akacjowa, Ba niowa, Grabowa,
Helleny, Kaliska, Parkowa, Rogatka,
Sosnowa, Szkolna, Zagórek, Zdrojowa.

1

So+ectwo OPATÓWEK, ulice: Braci
Gillerów, Ko cielna, Tadeusza
Ko ciuszki, Ks. Adama Marczewskiego,
Plac Wolno ci, Poprzeczna, Piotra
Szadkowskiego, gen. Józefa Zaj czka.

Szko a
Podstawowa
im. Janusza
Kusoci6skiego
ul. Szkolna 3,
Opatówek

So+ectwo OPATÓWEK, ulice: Feliksa
Dziubi6skiego, Gw. Jana, Kwiatowa,
Le na, Piaskowa.

So+ectwo OPATÓWEK, ulice: Mariana
Buczka, Dworcowa, Marcina
Kasprzaka, Jana Kili6skiego, Ludowa,
Eódzka, 3-go Maja, Turkowska.
2
So+ectwo OPATÓWEK, ulice:
Dzia kowa, Krótka, Nowoogrodowa,
Ogrodowa, Józefa Poniatowskiego,
Rosochatki.

Wiadomo ci Gminne

Gminny O rodek
Kultury,
ul. Ko cielna 2,
Opatówek
lokal
dostosowany
do potrzeb
wyborców
niepe/nosprawnych
lokal
wyznaczony do
g/osowania
korespondencyjnego

Zespó Szkó
im. Jana
Paw a II,
Che mce 3
lokal
dostosowany
do potrzeb
wyborców
niepe/nosprawnych

Zespó Szkó ,
Rajsko 4A

G osowanie odb%dzie si% w wyznaczonych siedzibach
obwodowych komisji wyborczych w dniu 25 maja 2014 r. od
godziny 7:00 do godziny 21:00 bez przerwy. Wyborca
niepe nosprawny, na swój pisemny wniosek wniesiony do
Urz%du Gminy w Opatówku najpóKniej do dnia 12 maja
2014 r. (termin wyd u ony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu
wyborczego), jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie g osowania spo ród obwodów
g osowania, w których znajduj si% lokale dostosowane do
potrzeb wyborców niepe nosprawnych na obszarze gminy
w a ciwej ze wzgl%du na miejsce jego sta ego zamieszkania. Wyborca niepe nosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepe nosprawno ci mo e zg osi5 zamiar
g osowania korespondencyjnego wójtowi gminy najpóKniej
do dnia 5 maja 2014 r. (termin wyd u ony zgodnie z art. 9
§ 2 Kodeksu wyborczego).
Wójt Gminy Opatówek
/-/ Sebastian Ward/cki

**********
Podzi/kowanie
Sk adam wyrazy serdecznego podzi%kowania wszystkim
mieszka6com gminy Opatówek, którzy odpowiadaj c na apel
w czyli si% w wi teczn zbiórk% ywno ci na wi%ta Bo ego
Narodzenia 2013 dla podopiecznych Gminnego O rodka
Pomocy Spo ecznej w Opatówku. Traktuj% to jako wyraz
Pa6stwa dobroci i wra liwo ci na ludzki los. W akcj% pomocy
zorganizowan we wspó pracy z Wielkopolskim Bankiem
Cywno ci w Poznaniu w czy y si% sklepy, którym serdecznie
dzi%kuj% za umo liwienie przeprowadzenia zbiórki:
p. Renata K ysz w Cieni Drugiej
p. El bieta Pa w Opatówku
p. Monika Kasperek w Opatówku
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p. Gra yna Kisiela w Borowie
sklepy GS "SCh" w Opatówku i T okini Ko cielnej
F.H. "Anna" p. Bogdana Kozaneckiego w Opatówku
P.H.U. "Mars" p. Agaty Szczepa6skiej w Sza e
P.H.U. p. Wies awa Rutkowskiego w Opatówku
F.H.U. "Trans Sól " p. Andrzeja Brodziaka w Sza e
Zebrane produkty i artyku y zosta y przekazane podopiecznym
GOPS - osobom potrzebuj cym, rodzinom niepe nym, wielodzietnym, osobom niepe nosprawnym i samotnym, którzy
wyrazili rado 5 i zadowolenie. Dzi%ki Pa6stwa ofiarno ci
zebrano cznie prawie 190 kg produktów, a paczki wi teczne
otrzyma y 34 rodziny.
Wójt Gminy Opatówek
Sebastian Ward/cki

**********
Zmiany w regulaminie przyznawania stypendiów
Zmiany w Regulaminie przyznawania stypendium z Funduszu
Stypendialnego Gminy Opatówek daje mo liwo 5 starania si%
o stypendium tak e uczniom gimnazjów - mieszka6com
zameldowanym na terenie naszej gminy, ale ucz%szczaj cym
do szkó poza gmin Opatówek. Zmiany takie, poszerzaj ce
grono staraj cych si% o stypendium, wprowadza podj%ta
Uchwa a Rady Gminy nr 374/14 z dnia 28 lutego 2014 r.
w sprawie zmian w regulaminie przyznawania stypendium
naukowego z Funduszu Stypendialnego Gminy Opatówek.
Aktualny Regulamin dost%pny jest na stronie www.opatowek.pl
w zak adce Urz d Gminy -> Dokumenty do pobrania ->
Stypendia.

**********
Podzi/kowanie
Tyle pi%knych pa6 w jednym miejscu i podczas jednego
spotkania, to zas uga organizatorów imprezy z okazji Dnia
Kobiet, która odby a si% 28 lutego w T okini Wielkiej. Wszystkie
uczestniczki tego niezwyk ego wieczoru pragn podzi%kowa5
Stowarzyszeniu So tysów Gminy Opatówek za wspania
zabaw%, Zarz dowi Ochotniczej Stra y Po arnej w T okini
Wielkiej za udost%pnienie sali, druhom-muzykom z orkiestry
d%tej przy OSP w T okini Wielkiej za recital, w adzom
samorz dowym za przybycie oraz wszystkim osobom zaangaowanym w organizacj%. Mamy nadziej%, e za rok te si%
spotkamy w równie licznym gronie i tak sympatycznej atmosferze.
uczestniczki imprezy z okazji Dnia Kobiet

**********
1% podatku dla twojej OSP
Przeka 1% ze swojego podatku dochodowego dla OSP
w twojej miejscowo ci! Od wielu lat mo na przekaza5 1%
podatku dochodowego dla organizacji po ytku publicznego,
w tym tak e dla Ochotniczych Stra y Po arnych. Niech te
pieni dze pozostan w twojej miejscowo ci, twojej OSP i w naszej gminie, a nie trafiaj do bud etu pa6stwa. Wystarczy
w swoim zeznaniu rocznym (PIT) wpisa5 nr KRS 0000 116 212
oraz cel szczegó owy: naw% i adres z kodem pocztowym twojej
OSP. W zesz ym roku 1% pa6stwa podatków trafi ju do kilku
jednostek OSP w naszej gminie. Dzi%kujemy i prosimy o kolejne deklaracje w pa6stwa zeznaniach podatkowych.
Zarz*d Oddzia+u Gminnego ZOSP RP w Opatówku

**********
Punkt Charytatywny przy parafii NSPJ w Opatówku sk ada
wyrazy wdzi%czno ci pp. Wróblewskim, p. Wies awowi Rutkowskiemu, p. Bo enie Wojtaszek, p. Renacie Król, p. Aleksandrze Kliber oraz wszystkim, którzy z o yli ofiar% pieni% n
do puszki w ko ciele. Dzi%ki Pa6stwa ofiarno ci oraz
sprzeda y kart i wiec bo onarodzeniowych, mo na by o
podarowa5
wi teczne
ywno ciowe paczki najbardziej
potrzebuj cym osobom samotnym i starszym.

Wiadomo ci Gminne

Nauka j%zyka angielskiego, przygotowanie do matury. Barbara
Andrzejak, tel. (62) 76-18-397.

**********
Doskonalenie umiej%tno ci czytania tekstów ze zrozumieniem,
wyszukiwania informacji w tek cie, konstruowania ró nych
form wypowiedzi pisemnej, przygotowanie do sprawdzianu
w szkole podstawowej oraz egzaminu gimnazjalnego z zakresu przedmiotów humanistycznych. Telefon: 508-142-902
00
00
(w godzinach: 15 - 17 ).

**********
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.

**********
Biuro rachunkowe "KASSUS", Danuta Grzegorczyk, Opatówek, ulica Gw. 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.

**********
Firma Handlowa GF - Agencja Op at w Opatówku, Pl. Wolno ci
10 informuje, e w punkcie LOTTO mo na op aci5 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.

**********
Biuro Ubezpiecze6 Krzysztof Techma6ski, Opatówek, ulica
Eódzka 40 wiadczy us ugi w zakresie ubezpiecze6: komunikacyjnych OC, AC, NNW, domów i mieszka6, rolnych.
Oferujemy ponad 12 towarzystw ubezpieczeniowych, dojazd
do klienta, najkorzystniejsze warunki ubezpiecze6. Telefon:
509-517-677.

**********
Zapraszamy do nowo otwartej multiagencji ubezpieczeniowej
przy ul. 1-go Maja 1 w Opatówku. W ofercie atrakcyjny
wachlarz ubezpiecze6. Dzia amy na rynku od 1997 r., na
terenie wielkopolski posiadamy sie5 sprawnie funkcjonuj cych
oddzia ów. S yniemy z solidno ci i uczciwo ci. Telefon:
792-797-333, www.biw-ubezpieczenia.pl

**********
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
robocze 9:00-14:00. Telefon: 605-033-722.

**********
Chcesz ubezpieczy5 samochód, dom, mieszkanie, firm%,
uprawy rolne? Nie masz czasu szuka5 ubezpieczyciela?
Zadzwo6! Telefon 694-959-327. Agent ubezpieczeniowy PZU
pomo e Ci!

**********
Monta instalacji gazowych w samochodach fachowo z gwarancj . SUZUKI MCA Agnieszka KaKmierczak-Lis, Opatówek,
Rogatka 3C. Telefon: 603-420-900, (62) 768-54-52.

**********
Projekty budowlane, us ugi w zakresie architektury. Telefon:
503-170-369.

**********
Zak adanie i piel%gnacja ogrodów. Telefon: 603-864-403.

str. 27/28

2

Sprzedam dzia k% budowlan o pow. 3.000m oraz ziemi% pod
zalesie. Telefon: 510-840-538.

**********
2

Do sprzedania mieszkanie na parterze o pow. 47m , do
którego nale y: piwnica, du y gara wolnostoj cy, udzia
w gruncie wspólnoty. Dwa pokoje po remoncie, jeden pokój
z zabudowan szaf i du ymi lustrami, azienka z p ytkami,
kabina natryskowa, kuchnia w zabudowie z du ym cargo
i kompletnym AGD, Mieszkanie w bardzo dobrym stanie,
istnieje mo liwo 5 zostawienia ca o ci umeblowania lub jego
cz% ci. Czynsz to 230 z , w tym fundusz remontowy. W domy
wspólnoty mieszka gospodarz dbaj cy o porz dek. Cena
185 tys. z (do negocjacji). Kontakt 519-483-817, 601-573-274.

**********
Sprzedam dom wolnostoj cy w Opatówku przy ul. Gen.
2
Zaj czka, o pow. mieszkalnej 200m , plus gara i piwnica.
Telefon: 602-263-776.

**********
2

Sprzedam mieszkanie 54m w Opatówku, przy ul. Piaskowej.
Telefon: 692-588-338.

**********
2

Sprzedam dzia k% 2000m . Dzia ka po o ona blisko lasu
2
w Opatówku. Wszystkie media. Cena 55/m . Telefon kontaktowy: 665-603-197.

**********
Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe w centrum Opatówka.
Telefon: 507-518-601.

**********
Szukam mieszkania do wynaj%cia na terenie Opatówka.
Sprzedam dwa bloczki tunelowe foliowe+zbiornik wodny
i pomp%. Telefon: 510-840-538.

**********
Sprzedam dzia k% w cz% ci zalesion w Józefowie k. Opatówka, pow. 1,44ha. Sprzedam basen ogrodniczy poj. 9.600
litrów. Telefon: 795-831-757.

**********

Nowo otwarty sklep rybny, niskie ceny, szeroki wybór. Sklep
znajduje si% na targowisku w Opatówku, czynny w godz. 8:0016:00 (wt.-pt.), 7:00-13:00 (sobota).

**********
Sklep "Polskie mi%so" - Kr y6ski w Opatówku zaprasza do
nowego lokalu na targowisku w Opatówku. Oferujemy wysokiej
jako ci produkty mi%sne i w%dliniarskie w atrakcyjnie niskich
cenach. Sklep czynny: wt.-pt. w godz. 7:00-15:00 oraz w soboty
7:00-13:00. Zapraszamy!

**********
Nowo otwarta, pierwsza w Opatówku stacja paliw ORLEN
zaprasza do korzystania przez 24h na dob%. Po zg oszeniu
telefonicznym pod nr 668-193-589 dowozimy paliwo do klienta
hurtowego. Honorujemy wszystkie standardy pod patronatem
ORLEN-u.

**********
Serdeczne podzi%kowania Rodzinie, Przyjacio om, Ksi%dzu
Proboszczowi, Znajomym, S siadom, Kole ankom i Kolegom
ze Szko y Podstawowej i Gimnazjum w Opatówku za okazane
wspó czucie, intencje mszalne, z o one wie6ce i kwiaty oraz
uczestniczenie w ostatniej drodze naszej kochanej Mamy,
Te ciowej, Siostry Babci i Prababci
;.P. Barbary Kostowskiej
sk adaj córka i syn z rodzinami

**********
"Ludzie, których kochamy zostaj1,
bo zostawili 5lady w naszych sercach"
Wszystkim, którzy uczestniczyli we Mszy Gw.
oraz ceremonii pogrzebowej
;.P. Gra yny Go+/biewskiej
Rodzinie, Znajomym, S siadom, ks. Arkadiuszowi, Wójtowi
Gminy Opatówek i w adzom samorz dowym Gminy Opatówek,
so tysom, Kole ankom i Kolegom z OSP w Trojanowie
sk adam serdeczne podzi%kowania za z o one kwiaty
i zamówione msze wi%te
M z rodzin

Sprzedam siano, przegrabiark% pasow do siana i brony pi tki.
Telefon: 510-558-311 po godz. 20:00.

**********

**********

"Nie umiera ten, kto trwa w pami%ci ywych"
Wszystkim, którzy dzielili z nami smutek i al, okazali wiele
serca i yczliwo ci, wspierali nas, uczestniczyli we mszy w.
i ceremonii pogrzebowej osobi cie i w modlitwie za
;.P. Ryszarda Brodziaka
oraz zamówili msze wi%te za spokój Jego duszy,
serdeczne "Bóg zap a5"
sk ada pogr ona w smutku Rodzina

Sprzedam dzia k% budowlan
600-099-798.

w okolicy Opatówka. Telefon:

**********
Wydzier awi% ziemi%, okolice Opatówka. Telefon kontaktowy:
698-109-951.

**********
Mobilna Myjnia parowa. Pranie tapicerki samochodowej
i meblowej, dywanów i wyk adzin. Telefon: 505-079-588.

**********
Nowo otwarty sklep z rzeczami u ywanymi, du y wybór, niskie
ceny. Zapraszamy pn.-pt. w godz. 8:00-16:00. ul. Piaskowa 10
w Opatówku (dawny sklep meblowy).

**********
Sklep motoryzacyjny: cz% ci do samochodów osobowych
i busów (wszystkich marek), oleje, filtry, akcesoria, kosmetyki
samochodowe. Bardzo atrakcyjne ceny! Opatówek, ul. 3 Maja
1, tel. 783-203-650, 792-797-333.

Wiadomo ci Gminne

***************************************
Urz*d Gminy w Opatówku,
Pl. Wolno.ci 14, 62-860 Opatówek
tel. (62) 76-18-453, 76-18-454, faks (62) 76-18-017
strona internetowa: www.opatowek.pl
e-mail: gmina@opatowek.pl
WG Nr 1 (595) / 2014 / 1800 egz.
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