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KOLEJNA SESJA RADY GMINY
I ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA GMINY
W dniu 30 maja br. odby a si , jedna z wa niejszych
w roku, sesja Rady Gminy Opatówek, na której radni
pozytywnie ocenili wykonanie bud etu gminy za 2013
rok, a tym samym zatwierdzili roczne sprawozdanie
finansowe i udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Opatówek. W pierwszej cz (ci pi)tkowej sesji radni przyj li
nast puj)ce uchwa y:

-

w sprawie zmiany bud etu gminy Opatówek na 2014
rok:
dochody bud etu wynios) 31 767 005,34 z , w tym:
dochody bie )ce 31 004 018,34 z ,
dochody maj)tkowe 762 987 z
wydatki bud etu wynios) 36 485 544,34 z , w tym:
wydatki bie )ce 29 005 295,34 z
wydatki maj)tkowe 7 480 249 z
Na skutek sp aty kredytów, co wi) e si z sukcesywnym odd u aniem gminy, obecnie zad u enie wynosi
4 718 539 z .

Wydatki maj)tkowe na 2014 r. po przyj tych zmianach:
Monitoring w m. Zduny

22 000

Renowacja studni g binowej w m. Rajsko

25 000

Projekt budowlany kanalizacji Sza e - II etap

50 000

Dokumentacja budowy wodoci)gu gminnego
Micha ów Drugi Cienia

8 000

Agregat pr)dotwórczy i pompy
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Sza e - etap I

-

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy
Opatówek na lata 2014-2024, w której uj te zosta y
zmiany przyj te w uchwale o zmianie bud etu oraz
wprowadzone zmiany w przedsi wzi ciach inwestycyjnych polegaj)ce na zmniejszeniu kwoty na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Sza e
etap I (w wyniku przetargu nast)pi o zmniejszenie
kwoty wydatków na to przedsi wzi cie w roku 2015
( )czny koszt budowy kanalizacji sanitarnej etap I
wyniesie 2 585 733,95 z )

Wiadomo ci Gminne

67 000
1 863 000

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

60 000

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

60 000

Przebudowa drogi powiatowej nr 4622 P
w m. Michalów Drugi w zakresie chodnika wraz
z zatok) autobusow)

60 000

Przebudowa drogi gminnej w m. Zmy(lanka

60 000

Przebudowa drogi gminnej w m. Kobierno

120 000

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

175 000

Przebudowa drogi gminnej Cienia Trzecia - Cienia
Druga
Przebudowa drogi gminnej w m. Szulec

80 000
100 000
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Przebudowa drogi gminnej w m. Che mce

180 000

Przebudowa drogi gminnej w m. Warszew

60 000

Przebudowa drogi gminnej w m. Sierzchów

130 000

Przebudowa drogi gminnej w m. Trojanów

135 000

Przebudowa drogi gminnej w m. Cienia Pierwsza Cienia Trzecia

150 000

Przebudowa drogi gminnej w m. Michalów Trzeci
Przebudowa drogi gminnej T okinia Wielka - T okinia
Ma a
Przebudowa drogi dojazdowej przy szkole
w Che mcach

90 000
100 000

10 000

Przebudowa nawierzchni oraz budowa kanalizacji
deszczowej w ulicach Piotra Szadkowskiego i Braci
Gillerów na Osiedlu Ko(ciuszki w m. Opatówek

350 000

Przebudowa drogi gminnej w m. T okinia ul. Owocowa

45 000

Przebudowa ul. 3 Maja w m. Opatówek

40 000

Przebudowa drogi gminnej T okinia Ko(cielna N dzerzew

220 000

Przebudowa drogi gminnej w m. Zawady

150 000

Ci)g pieszo-jezdny Opatówek

60 000

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Che mce
(Ksi
)

70 000

Przebudowa ul. Dworcowej w m. Opatówek

80 000

Przebudowa ulicy Ogrodowej w m. Zduny

95 000

Przebudowa ulicy Poduchownej w m. T okinia
Ko(cielna

73 000

Zakup zamiatarki ci)gnikowej

10 000

Zakup samochodu

25 000

Budowa Przedszkola Publicznego

-

891 000

Usuwanie barier architektonicznych w SP Opatówek

60 000

Dokumentacja selektywnej zbiorki odpadów

10 000

Renowacja stawu w Opatówku

25 000

Umocnienie skarpy wokó stawów

10 000

Zagospodarowanie terenów wokó stawów w
m. Opatówek

-

454 409

?cie ka spacerowa i remont pomostu

30 000

Rajsk) alej) spacerow) zdrowo i sportowo

40 000

Wykonanie o(wietlenia ulicznego w m. Che mce

18 000

Termomodernizacja budynków u yteczno(ci
publicznej GOK Opatówek

10 420

Termomodernizacja budynków u yteczno(ci
publicznej Biblioteka w T okini

9 420

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

44 000

Budowa boiska do pi ki pla owej

55 000
RAZEM:

7 480 249

w sprawie zmian w Uchwale Nr 315/2013 Rady
Gminy Opatówek z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie okre(lenia szczegó owych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania sp aty lub rozk adania na
raty nale no(ci pieni nych maj)cych charakter
cywilnoprawny, przypadaj)cych gminie Opatówek
oraz jej jednostkom podleg ym, warunków dopuszczalno(ci pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga b dzie stanowiE pomoc publiczn) oraz

Wiadomo ci Gminne

-

1 000 000

Termomodernizacja obiektów u yteczno(ci publicznej
ZS Rajsko, ZS Che mce

-

-

wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania
tych ulg - zmiana uchwa y precyzuje zapisy do nowych uregulowaF prawnych dot. pomocy de minimis
dla przedsi biorców;
w sprawie zg oszenia so ectw Micha ów Drugi, Opatówek, T okinia Wielka, Che mce do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-1020" - jest to program
finansowany ze (rodków samorz)du Województwa
Wielkopolskiego, w którym uczestniczyE mog) so ectwa z inicjatywy mieszkaFców;
w sprawie wyra enia woli utworzenia Stowarzyszenia "Dolina Prosny" i przyst)pienia Gminy Opatówek
do Stowarzyszenia - stowarzyszenie reprezentowaE
b dzie jednostki samorz)du terytorialnego w dzia aniach maj)cych na celu wspieranie idei samorz)du
terytorialnego, integracj wspólnot lokalnych, d) enie do gospodarczego, kulturowego i turystycznego
rozwoju miast, gmin i powiatów le )cych nad Prosn), a tak e inicjowanie i wspieranie dzia aF zmierzaj)cych do utrzymania walorów przyrodniczych i krajobrazowych rzeki Prosny;
w sprawie okre(lenia op at za korzystanie z wychowania przedszkolnego w gminie Opatówek - w wyniku podj cia tej uchwa y w przedszkolach prowadzonych przez gmin Opatówek pobyt dziecka
w wymiarze 5 godzin dziennie jest bezp atny, powyej 5 godzin, za ka d) godzin op ata wynosi 1 z
(nie dotyczy wy ywienia), rodziny posiadaj)ce 2 lub
wi cej dzieci obj te s) 50% zwolnieniem z w/w
op aty (op ata wynosi 0,50 z );
w sprawie przyj cia przez gmin Opatówek zadania
publicznego w zakresie dróg powiatowych - na
zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 4622P
w Micha owie Drugim w zakresie chodnika wraz
z zatok) autobusow)" Powiat Kaliski przeznaczy
kwot 30 000 z . Wzorem lat ubieg ych jest to
wspólna inwestycja powiatowo-gminna, na któr)
powiat przeznaczy 30 000 z i gmina 30 000 z ;
pakiet uchwa w sprawie wyra enia zgody na
wynajem w trybie bezprzetargowym lokali u ytkowych na rzecz dotychczasowego najemcy.

W drugiej cz (ci sesji zosta o przedstawione roczne
sprawozdanie finansowe z wykonania bud etu gminy
Opatówek za 2013 rok, które by o tak e przedmiotem
obrad wszystkich komisji sta ych Rady Gminy. Jednocze(nie radni zapoznali si z pozytywn) opini) Regionalnej Izby Obrachunkowej n.t. sprawozdania oraz
stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, która wnioskowa a
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o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy. Za )cznikami
do sprawozdania by o wykonanie wydatków maj)tkowych oraz sprawozdania roczne z wykonania planu
finansowego jednostek organizacyjnych gminy. Dane
finansowe za 2013 rok przedstawiaj) si nast puj)co:
dochody bud etu:
plan - 32 892 846,42 z
wykonanie -35 353 051,61 z
wydatki bud etu:
plan - 34 101 344,42 z
wykonanie - 29 736 939,42 z
wydatki maj)tkowe:
plan - 4 686 458 z
wykonanie - 3 302 141,82 z

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej
w m. Porwity

50 756,45

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. T okinia
Ko(cielna - T okinia Nowa
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr ew. 51
w m. Sierzchów

5 499,99

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr ew. 329
w m. Sierzchów

60 708,69

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej
w m. N dzerzew

58 610,27

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej
w m. Opatówek ul. Ogrodowa

30 384,17

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 313
w m. Che mce

18 050,62

Przebudowa zjazdu z ul. Ko(cielnej do ZOZ-u

24 651,11

Przebudowa ulicy D ugiej w m. Zduny

81 407,63

Przebudowa drogi Micha ów Pierwszy - Micha ów
Drugi

195 452,93

Przebudowa drogi Porwity - Takomy(le

34 886,06

Przebudowa skrzy owania ul. Ko(ciuszki
w m. Opatówek

12 255,49

Przebudowa skrzy owania drogi w m. Cienia
Pierwsza

Wykonanie wydatków maj)tkowych za 2013 r. (po zwi kszeniach na skutek uzyskanych dodatkowych (rodków
zewn trznych i oszcz dno(ci):

123 743,40

6 237,29

Modernizacja skrzy owania w Cieni Drugiej i budowa
chodnika przy skrzy owaniu

11 239,13

Dokumentacja projektu ci)gu drogowego Borów Sierzchów - Rajsko

12 000,00

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej ul. Ogrodowa
m. Opatówek w zakresie chodnika obok boiska
sportowego

44 149,15

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Cienia
Folwark

44 760,07

Projekt budowlany kanalizacja sanitarna Sza e

29 760,08

Budowa kanalizacja sanitarnej w m. Zduny
(tereny kolejowe)

Remont budynku Urz du Gminy w m. Opatówek

28 450,47

73 599,26

Wykaszarka ci)gnikowa

13 899,00

"Jesionow) rajsk) alej) w g )b naszej historii"

32 018,83

Dotacja dla OSP Opatówek na urz)dzenie
hydrauliczne

14 076,82

Silnik, spr

18 360,00

Dotacja dla OSP T okinia na urz)dzenie hydrauliczne

13 307,50

Budowa kompleksu rekreacyjnego w T okini Wielkiej

35 382,48

Termomodernizacja obiektów u yteczno(ci publicznej
ZSP Rajsko, ZSP Che mce

25 000,00

arka i dmuchawa

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

309 510,00

Przebudowa drogi powiatowej Nr 4636 P
w m. Che mce w zakresie chodnika

64 768,20

Zakup tablicy interaktywnej

5 005,80

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

39 999,76

Zakup komputerów do pracowni komputerowej
w ZS w Che mcach

9 940,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 4622P
w m. Micha ów Drugi w zakresie chodnika

Wykonanie o(wietlenia ulicznego w m. Zduny

26 459,76

37 499,55

Wykonanie o(wietlenia ulicznego w m. Józefów

39 907,35

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej oraz budowa
kanalizacji deszczowej w m. Opatówek, ul. Ludowa
Przebudowa nawierzchni oraz budowa kanalizacji
deszczowej w ulicach Gen. Józefa Zaj)czka,
ks. Adama Marczewskiego, Piotra Szadkowskiego
na Osiedlu Ko(ciuszki

260 132,35

647 574,21

Przebudowa chodnika przy ul. Ogrodowej

11 607,32

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej
w m. Micha ów Trzeci

84 865,53

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 266
w m. Che mce

73 565,69

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej
w m. Trojanów

Wiadomo ci Gminne

101 997,20

Przygotowanie dokumentacji terenów rekreacyjnych
wokó stawów w m. Opatówek

8 000,00

Renowacja stawów w m. Opatówek

85 131,00

Odnowienie zabytkowego muru ogrodzeniowego przy
Domku gotyckim przy ulicy Ko(cielnej w Opatówku etap II

30 396,35

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

235 735,30

Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego
w m. Sza e

80 106,59

Przebudowa trybun na gminnym boisku sportowym
w m. Opatówek

51 292,97

RAZEM:

3 302 141,82
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Stan zad u enia gminy na koniec 2013 roku z tytu u
zaci)gni tych kredytów wynosi 5 446 546 z , co stanowi
15,41% wykonanych dochodów. W 2013 roku sp acono
kredyty d ugoterminowe w wys. 1 668 162 z . Roczne
sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud etu gminy Opatówek za 2013 rok zosta o
przez radnych zatwierdzone poprzez podj cie stosownej
uchwa y. Zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej oraz
opini) Regionalnej Izby Obrachunkowej, radni gminy
Opatówek jednog o(nie, w drodze g osowania, udzielili
absolutorium Wójtowi Gminy Opatówek za 2013 rok.
Przewodnicz)cy Rady Gminy, w imieniu Rady Gminy
z o y gratulacje Wójtowi Gminy i wszystkim wspó pracownikom w zwi)zku z pozytywnym wykonaniem budetu za 2013 r. Wójt Gminy serdecznie podzi kowa
Radzie Gminy za zaufanie oraz wszystkim pracownikom
urz du gminy, na czele z Sekretarzem i Skarbnikiem
Gminy, za ca oroczn) wspó prac i uzyskane absolutorium.
***************************************

DOBRY KLIMAT
DLA ROZWOJU O WIATY
Poniewa zadania o(wiatowe nale ) do jednych z najwa niejszych, gmina Opatówek przez ostatnie kilka lat
wygospodarowa a na remonty i inwestycje oraz inne
programy o(wiatowe znacz)c) kwot si gaj)c) ok.
10 mln z . W 2012 roku na inwestycje i remonty Gmina
Opatówek wydatkowa a ze (rodków w asnych i pozyskanych z zewn)trz (w tym unijnych) kwot ponad 2 mln
z otych, w 2013 roku kwot ok. 1,5 mln z , a w 2014 roku
planowana kwota to równie ok. 1,5 mln z . Jest to kolejny etap w programie remontów i inwestycji w placówkach o(wiatowych, który rozpocz to w 2007 roku kompleksow) ocen) stanu technicznego budynków i potrzeb
w tym zakresie. W ostatnich dwóch latach finansowanie
zadaF o(wiatowych kszta tuje si nast puj)co:
rok 2013:
subwencja z bud etu paFstwa 10 691 337 z
wydatki to kwota 14 049 757 z
rok 2014:
subwencja z bud etu paFstwa - 10 491 309 z
wydatki - 16 483 698 z
Do najwi kszych zadaF od 2007 roku, wynikaj)cych zarówno z potrzeb i wymogów XXI wieku, jak i wymagaj)cych sporego wysi ku finansowego, nale ): budowa
sali sportowej przy Zespo ach Szkó w Che mcach i T okini Wielkiej, budowa boiska wielofunkcyjnego przy
Zespole Szkó w Rajsku, modernizacja zespo u boisk
przy Szkole Podstawowej w Opatówku, stworzenie
nowych placów zabaw i (wietlic przy szko ach, otwarcie
nowych oddzia ów przedszkolnych oraz termomodernizacja budynków szkolnych w Opatówku, T okini
Wielkiej, Rajsku oraz Che mcach. To niezwykle wa ne
inwestycje ze wzgl du na ich ekologiczny charakter,
komfort pracy nauczycieli i uczniów oraz koFcowy efekt
ekonomiczny. K)czny koszt ca o(ci prac termomodernizacji czterech budynków szkolnych i budynku o(rodka
zdrowia to kwota ok. 2 mln 600 tys. z , z czego tylko
10% to wk ad w asny gminy Opatówek. Pozosta e 90%
to dotacja oraz po yczka z NFO?iGW i dotacja
z WFO?iGW w Poznaniu. Jednocze(nie z zadaniami
inwestycyjnymi, realizowane by y liczne projekty eduka-

Wiadomo ci Gminne

cyjne, w wyniku czego szko y wzbogaci y si o pomoce
dydaktyczne, pracownie komputerowe, wyposa enie itp.
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 projektowi POKL EFS i dofinansowaniu z Unii
Europejskiej wszystkie dzieci z terenu gminy maj) mo liwo(E ucz szczania do przedszkola, a przez to dobrego
przygotowania do szko y.
- 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 w szko ach w Che mcach, Rajsku
i T okini Wielkiej (721 162 z )
- 2011-2013: "Comenius" - partnerskie projekty szkó
(81 788 z )
- 2012-2013: "Ucz si i bawi 2012" (189 726 z )
- 2013-2014: "Youngster" (33 120 z )
- 2013-2014: "Na w asne konto" (2 500 z )
- 2013-2014" "Umiem p ywaE" (27 000 z )
***************************************

INWESTYCJE, REMONTY,
PROJEKTY UNIJNE

Kolejne szko y po termomodernizacji
ZakoFczona zosta a termomodernizacja w dwóch duych 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", który
opiewa na )czn) kwot prawie 900 tys. z (z czego
wk ad w asny gminy to zaledwie 10%), wykonano nast puj)ce prace:

-

ocieplenie (cian i stropodachów
wymiana okien i drzwi
wymiana zaworów termostatycznych
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-

modernizacja ciep ej wody u ytkowej z zastosowaniem kolektorów s onecznych
Po zakoFczeniu w/w prac planowane s) tak e remonty
wewn)trz tych budynków. Gmina co roku dokonuje
znacznych remontów m.in. budynków o(wiatowych. Take 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. PrzypomnieE nale y, e w latach 20122013 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.
W tym roku z o ony zosta 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.
Mo liwe to by o dzi ki dobrej wspó pracy powiatowogminnej, z o eniu wspólnych wniosków o dofinansowanie w/w inwestycji przez powiat kaliski razem z gminami
z terenu powiatu w tym gminy Opatówek.
Przebudowy i remonty dróg
Dzi ki agodnej zimie, wcze(niej ni zazwyczaj rozpocz y si zaplanowane remonty dróg w gminie Opatówek. Do tej pory wykonano:
- przebudow nawierzchni drogi gminnej Micha ów
Pierwszy - Micha ów Drugi''. Oferty, w okre(lonym
przetargiem terminie, z o y o 6 firm. 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. W najbli szym czasie zostanie
podpisana umowa z wykonawc), który przyst)pi do
realizacji prac na w/w drodze.

-

przebudow drogi w Szulcu, która obejmowa a: roboty pomiarowe na d . 460 mb, rozbiórka starej
nawierzchni, wykonanie górnej warstwy podbudowy
z kruszywa amanego, wykonanie nawierzchni
z mieszanek mineralno-asfaltowych oraz ustawienie
pionowych znaków drogowych. Wykonawc) robót
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by o przedsi biorstwo BEDRÓG z KoPminka za
kwot 85 054,50 z
- przebudow drogi gminnej w Che mcach na odcinku
964 m za kwot 70 360,92 z . Zakres przebudowy
obejmowa : roboty pomiarowe, regulacj pionow)
studzienek dla zaworów wodoci)gowych, czyszczenie poboczy, wykonanie przepustów, czyszczenie
rowów, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych oraz ustawienie pionowych znaków drogowych.
W chwili obecnej trwa przebudowa drogi gminnej w Trojanowie na odcinku d ugo(ci 850 mb. Wykonane zostan): prace pomiarowe i rozbiórkowe starej nawierzchni,
przebudowa przepustu drogowego (rozbiórka starego
przepustu, odnowienie, wybudowanie nowego), podbudowa z kruszywa, plantowanie i wyrównanie poboczy,
po o enie nawierzchni asfaltowej oraz ustawienie pionowych znaków drogowych. Koszt ca o(ci prac wyniesie
125 624,08 z ., a wykonawc) b dzie Przedsi biorstwo
Ulic i Mostów Sp. z o.o. z Kalisza.
W najbli szych dniach rozpoczn) si tak e prace polegaj)ce na przebudowie nawierzchni drogi gminnej
w Kobiernie o d . 500 mb. W zakres przebudowy wejdzie: roboty pomiarowe i oczyszczanie poboczy, rozbiórka starej nawierzchni bitumicznej, profilowanie i zag szczanie pod o a, remont podbudowy, po o enie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych.
Równie w Micha owie Trzecim wykonawca wy oniony
w przetargu, przyst)pi do przebudowy drogi gminnej.
Zakres prac na odcinku 400 mb: plantowanie i wyrównanie poboczy, wykonanie podbudowy z kruszywa pod
po o enie mieszanek mineralno-asfaltowych. Warto(E
prac to kwota 69 667 z , a ich wykonawc) jest przedsi biorstwo DROMAX z Che mc.
Ponadto og oszony zosta ju przetarg na wykonanie
przebudowy nawierzchni drogi gminnej w miejscowo(ci
Cienia Druga - Cienia Trzecia. Zakres prac obejmie: roboty pomiarowe, karczowanie krzaków, roboty rozbiórkowe istniej)cych nawierzchni bitumicznych, profilowanie i zag szczenie pod o a pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, wyrównywanie poboczy i po o enie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych na d ugo(ci 475 mb. Wkrótce zostan) og oszone kolejne przetargi na budow zaplanowanych na ten rok dróg.
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 porozumieF i b d) wspó finansowane przez bud ety obydwóch samorz)dów. Planuje
si wykonaE n/w zadania:
- "Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4612P
Opatówek, ul. ?w. 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.
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Udzia gminy w tych przedsi wzi ciach drogowych wyniesie po 60 tys. z na ka de z nich, a przewidywany
koszt ca kowity tych zadaF 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 Michaowie Drugim ( )czny koszt tego zadania to 60 tys. z ).

Budowa kanalizacji we wsi Sza e
Rozpocz) si I etap, zaplanowanej na kolejne lata,
du ej inwestycji - budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w Sza em. W drodze przetargu wy oniono wykonawc ,
którym zosta o konsorcjum dwóch firm z Tuliszkowa:
Przedsi biorstwo Us ugowo Budowlane BUDMEX (lider)
i Zak ad Remontowo-Budowlane REMBUD (partner).
Koszt prac etapu I to kwota 2 585 733,95 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 . K)czna d ugo(E kanalizacji grawitacyjnej i t ocznej wyniesie ok. 7 300 mb, a prace rozpoczn) si od ul. Kaliskiej i S onecznej.

Nowe nasadzenia w parku
Gmina Opatówek z o y a wniosek do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu o dofinansowanie zadania pn. "Rewaloryzacja zabytkowego parku w Opatówku - uzupe nienie i renowacja zieleni wp ywaj)cej na wyj)tkowe walory przyrodnicze - etap II". Za przyznane (rodki finansowe
w kwocie 43 230 z oraz wk ad w asny gminy w wysoko(ci 18 230 z zakupione zostan) krzewy ozdobne,
m.in.: runianka japoFska, ró anecznik, ja(minowiec,
2 gatunki tawu y, krzewuszka cudowna, dereF bia y,
kalina koralowa, irga pozioma, zawilec wielokwiatowy.
Dzi ki uzupe niaj)cym nasadzeniom zostanie odtworzony i podkre(lony jego historyczny oraz ekologiczny
charakter. Wszystkie nowo zaprojektowane elementy
oparto na zasadach XIX wiecznej sztuki ogrodowej.

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. Za( punktem centralnym b d), cz (ciowo zacienione drewnianymi pergolami, alejki spacerowe z awkami. 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 .

"Pi0knieje wielkopolska wie1"
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 aF inwestycyjnych w Sza em i w Rajsku.
Pierwszy wniosek: "?cie ka spacerowa i remont pomostu w miejscowo(ci Sza e - szans) na rozwój turystyki wsi
i walorów turystycznych regionu". Wniosek ten, mimo e
przeszed pozytywnie ocen formaln), z powodu braku
(rodków w bud ecie Urz du Marsza kowskiego w obecnej chwili nie zosta zakwalifikowany do dofinansowania.
Drugi wniosek na projekt o nazwie "Rajsk) alejk) spacerow) zdrowo i sportowo". Realizacja tego projektu wp ynie na popraw jako(ci ycia mieszkaFców miejscowo(ci Rajsko, poprzez stworzenie miejsca dla rekreacji
oraz integracji mieszkaFców. 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 bezpieczeFstwa
ruchu. W ramach projektu powstanie (cie ka spacerowa
dla mieszkaFców oraz osób przyjezdnych. Ca o(E
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 . Obecnie
gmina oczekuje na podpisanie umowy na realizacj tego
zadania.
***************************************

STYPENDIA NAUKOWE PRZYZNANE
Renowacja zbiorników wodnych w Opatówku
ZakoFczy si I etap renowacji 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(E 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
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W tegorocznej sesji wiosennej Wójt Gminy
Opatówek przyzna , na wniosek Komisji Stypendialnej,
stypendia naukowe dla najzdolniejszej m odzie y z terenu naszej gminy. Wnioskodawcy, sk adaj)c dokumenty,
spe nili wszystkie regulaminowe warunki. W sumie przyznano 41 stypendiów w tym: dla uczniów szkó gimnazjalnych - 15, uczniów szkó ponadgimnazjalnych - 6 oraz
dla studentów wy szych uczelni - 20. I tak w poszczególnych grupach stypendia otrzymali:
Gimnazjali1ci:
1. Banasiak Aleksandra - Gimnazjum w T okini Wielkiej
2. Birska Monika - Gimnazjum w Opatówku
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Cofalska Joanna - Gimnazjum w Che mcach
GaczyFska Natalia - Gimnazjum w Rajsku
Janiak Karolina - Gimnazjum nr 3 w Kaliszu
Koz owska Paulina - Gimnazjum w Che mcach
Pilas Natalia - Gimnazjum w T okini Wielkiej
Pomyka a Joanna - Gimnazjum w T okini Wielkiej
Przepiórka Agata - Gimnazjum w Opatówku
Reksa Julia - Gimnazjum w T okini Wielkiej
St pieF Roksana - Gimnazjum w Opatówku
Strippel Natalia - Gimnazjum w Opatówku
?wierek Angelika - Gimnazjum w Rajsku
Wyborny Dawid - Gimnazjum w T okini Wielkiej
Zimna Kinga - Gimnazjum w Opatówku

Szeroka oferta wystawiennicza obejmuj)ca bogactwo kwiatów balkonowych, doniczkowych, krzewów
i drzewek ozdobnych, altan i mebli ogrodowych zach ca a dzia kowców i mi o(ników ogrodów do zakupów.
Ogrodnikom i rolnikom wystawcy oferowali narz dzia
i maszyny rolnicze, (rodki ochrony ro(lin, elementy maej architektury dla domu, gospodarstwa rolnego i ogrodu. Zwiedzaj)cy mogli zapoznaE si z nowoczesnym
sprz tem i (rodkami do produkcji rolno-ogrodniczej.

Liceali1ci:
1. Bia ek Joanna - III LO w Kaliszu
2. Frankowska Agnieszka - I LO w Kaliszu
3. Kulaiwnek Aleksandra - II LO w Kaliszu
4. Olejnik Alicja - III LO w Kaliszu
5. ZieliFski Kacper - III LO w Kaliszu
6. Zuzanna Rywio owska - I LO w Kaliszu
Studenci
1. Brodziak Anna - Uniwersytet Kardyna a Stefana
WyszyFskiego w Warszawie
2. Jach Aleksandra - Uniwersytet Wroc awski
3. J drzejak Martyna - Uniwersytet Kódzki
4. Garstka Ewa - Uniwersytet Kardyna a Stefana
WyszyFskiego w Warszawie
5. Góral Micha - Uniwersytet PoznaFski
6. Karczewska Dominika - Uniwersytet Warszawski
7. KisieliFska Joanna - Uniwersytet ToruFski
8. Kliber Mariusz - Politechnika Wroc awska
9. Krzywda Angelika - Uniwersytet PoznaFski
10. Olejnik Magdalena - PaFstwowa Wy sza Szko a
Zawodowa w Kaliszu
11. Raszewska Kamila - PaFstwowa Wy sza Szko a
Zawodowa w Kaliszu
12. Raszewska Marcela - Politechnika Wroc awska
13. Sobczak Alicja - Wy sza Szko a Bankowa
w Poznaniu
14. Szlenkier Agnieszka - Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu
15. ?wiec Ewa - Uniwersytet PoznaFski
16. Tu acz Karolina - Uniwersytet PoznaFski
17. Wanga Hubert - PaFstwowa Wy sza Szko a
Zawodowa w Kaliszu
18. Witczak Joanna - Uniwersytet ToruFski
19. Wojtaszczyk Bartosz - Politechnika PoznaFska
20. Rarnecka Anna - Uniwersytet JagielloFski
w Krakowie
Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy wysokich wyników w nauce i yczymy dalszych sukcesów.
***************************************

WIADOMO CI KULTURALNE
"Pami0tajcie o ogrodach..."
Tegoroczne Targi Ogrodniczo-Rolnicze i Dzia kowe "Pami tajcie o ogrodach" organizowane po raz
XVII przez Zespó Szkó im. St. Miko ajczyka w Opatówku, zgromadzi y ponad 130 wystawców i kilka tysi cy
zwiedzaj)cych. Oficjalnego otwarcia targów dokona
Wicestarosta Kaliski Andrzej Dolny, Wójt Gminy
Opatówek Sebastian Ward cki oraz Dyrektor Zespo u
Szkó Marek Janiak.
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Drugiego dnia podsumowane zosta y konkursy
na najlepszy produkt targowy oraz na najciekawsz)
aran acj stoiska targowego. Nagrody dla wystawców
wr czy Wicestarosta Kaliski Andrzej Dolny wraz
z dyrektorem Zespo u Szkó Ogrodniczych Markiem
Janiakiem i Sekretarzem Gminy Opatówek, cz onkiem
Zarz)du Powiatu Kaliskiego Krzysztofem Dziedzicem.
Najlepszy produkt targowy:
I miejsce - Zak ad Us ug Metalowych "HULAK"
Kowalstwo Artystyczne - za karuzel "HALINKA"
II miejsce - "Ogrodowe ABC" - za granitow) fontann
z pod(wietlan) szklana kul)
III miejsce - "Ogrody Praszka" S awomir JasiFski - za
klon palmowy japoFski (24-letni)
wyró nienie - "CERAMIX" PSB Przemys aw StempieF za kostk brukow) NEAPOL ANTIC
wyró nienie - P.P.H.U. "Marex" - za okna Winergetic
Premium
wyró nienie - Ogrodnictwo A.L. GulczyFscy - za lip
miniaturow)
wyró nienie - Centrum Rolnicze AVENA s.c. Kuczak
& Rarnecki - za nawozy dolistne firmy DR. GREEN
wyró nienie - PPHU FARMTEX - Tomasz Pawlak - za
ciagnik rolniczy LANDINI LANDPOWER 135
wyró nienie - Gospodarstwo Rolno Ogrodnicze Marek
Grzelaczyk - za palm - szorstkowiec fortunego
Najciekawsza aran acja stoiska targowego:
I miejsce - firma "POLSAD " Jacek Korczak autoryzowany dealer sprz tu rolniczego
II miejsce - firma "ROLSERWIS S.A." - przedsi biorstwo
handlowo - produkcyjne
III miejsce - firma "GAZ-SERWIS" Opatówek - sklep
rolniczo -techniczny GRENE
wyró nienie - firma SEMI sp. z o.o. - hurtownia
ogrodnicza
wyró nienie - firma PPHU Andrzej Bergandy - stolarstwo
meble, ogród, dom
wyró nienie - firma BONSAI - S awomir KarwaciFski
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wyró nienie - firma DOMUS - Stefan Natywa - wyroby
z siana i sizalu
wyró nienie - El bieta Kaczmarek - wyroby z drewna
i wikliny
Wielkopolski Dzie7 Bibliotekarza i Bibliotek
Wielkopolski DzieF Bibliotekarza i Bibliotek (wi towany by w tym roku w Ostrowie Wielkopolskim.
Bibliotekarze z ca ej Wielkopolski spotkali si 8 maja
w pi knie odrestaurowanej ostrowskiej synagodze.
Podobnie jak co roku wr czono nagrody i wyró nienia
zas u onym bibliotekarzom i bibliotekom. Doceniono
tak e samorz)dowców dbaj)cych w sposób szczególny
o sprawy kultury. W tym roku wyró niono dwóch samorz)dowców: Burmistrza Nowego Tomy(la i Wójta Gminy
Opatówek Sebastiana Ward ckiego. Otrzymali oni tytu
Templum Libri.

"Jest to nagroda b d)ca uhonorowaniem dla
wszystkich osób wspieraj)cych dzia alno(E Gminnej
Biblioteki Publicznej w Opatówku pe ni)cej funkcj
biblioteki powiatowej, dyrekcji i pracowników bibliotek,
instytucji kultury, urz du gminy i starostwa, dzi ki którym
dostrze ono nasz) gmin jako jedn) z dwóch w województwie" - powiedzia Wójt Gminy Opatówek.
Uczestnicy wys uchali wyk adu na temat znaczenia multimediów w bibliotekach oraz koncertu orkiestry
Ostrowski Big Band. Spotkanie zakoFczy o si pocz stunkiem. Bibliotekarze uczcili swoje (wi to w bardzo
pogodnej atmosferze.
Czas Seniora
Studenci Wy szej Szko y Informatyki i Umiej tno(ci na kierunku Praca Socjalna wraz z Gminnym
O(rodkiem Pomocy Spo ecznej w Opatówku zorganizowali w dniu 15 maja br., w sali Gminnego O(rodka
Kultury w Opatówku spotkanie integracyjne dla mieszkaFców gminy Opatówek w wieku 60+. W spotkaniu
uczestniczyli cz onkowie Ko a GospodyF Wiejskich,
Towarzystwa Przyjació Opatówka, Zwi)zku Emerytów
i Rencistów oraz podopieczni Gminnego O(rodka Pomocy Spo ecznej. Ten wyj)tkowy dzieF zosta nazwany
"Czasem Seniora", aby podkre(liE rang i cel spotkania.
Marzeniem organizatorów by o, aby w tym dniu wszystkie troski odesz y w dal, aby ten dzieF by wyj)tkowy,
pe en pozytywnych emocji. Zaproszonych go(ci powitali:
Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic oraz Przewodnicz)cy Rady Gminy Pawe B)kowski.
Spotkanie rozpocz to wprowadzeniem wspaniaego tortu ufundowanego przez Wójta Gminy Opatówek
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Sebastiana Ward ckiego. Przed zaproszonymi wyst)pi a
pó finalistka The Voice Of Poland, laureatka Szansy na
Sukces, wielokrotna laureatka krajowych i mi dzynarodowych festiwali i konkursów piosenki, pracuj)ca nad
swoj) debiutanck) p yt) - Marzena Ugorna. Z zaprzyjaPnionej gminy Czajków przyjecha Zespó Czajkowianki
wraz z Prezesem Stowarzyszenia "Razem dla Czajkowa"
p. Danut) Przyby ek, który dzia a od 1990 r. Obecnie
w zespole (piewa 20 osób w wieku 45+. Nad ca o(ci)
przygotowania wokalnego i artystycznego czuwa p. Stefan ChowaFski. Na spotkaniu integracyjnym nie mog o
zabrakn)E Zespo u Opatowianie. Zespó ten powsta
przy Kole GospodyF Wiejskich w Opatówku w 1990 r.,
a w 2002 r. zosta reaktywowany. Kierownikiem zespo u
jest obecnie p. Stanis awa Jakóbczak. Zespó u(wietnia
do ynki gminne i powiatowe oraz inne uroczysto(ci.
W 2004 r. z okazji wst)pienia Polski do Unii Europejskiej
wyst powa w Niemczech, a w 2006 r. na Targach PoznaFskich. Otrzyma dyplom od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kazimierza Micha a Ujazdowskiego. W 2008 r. mogli(my podziwiaE Opatowian
w pierwszym programie Telewizji Polskiej, wyst powa
równie na do ynkach prezydenckich w Spale w roku
2011. Jest on u(wietnieniem wszelkich uroczysto(ci
regionalnych.
Wyst py zespo ów zakoFczy o wspólne karaoke
z DJ Robertem. Zabaw karaoke rozpocz a p. Janina
Jauszkiewicz cz onek ko a Zwi)zku Emerytów i Rencistów, nast pnie zaprezentowa a swój w asny wiersz
p. Marianna Kocemba, opatówecka poetka, autorka
ksi) ki "Poezja sercem pisana", p. Olga Far i p. Maria
Dziedzic cz onkinie Towarzystwa Przyjació Opatówka.
Imprez prowadzi a p. Anna Kotwas studentka Wy szej
Szko y Informatyki i Umiej tno(ci w Kodzi Oddzia
Zamiejscowy w Opatówku. Podczas spotkania seniorzy
zostali obdarowani przez radnych gminy Opatówek:
Paw a B)kowskiego, Marlen Kiermas-Gruszk i Wojciecha Pokojowego oraz Sekretarza Gminy Krzysztofa
Dziedzica s odkim upominkiem w postaci czekolady.
Studenci Wy szej Szko y Informatyki i Umiej tno(ci
obdarowali seniorów notesem i d ugopisem.

Celem spotkania by o zawi)zanie nowych znajomo(ci oraz od(wie enie starych przyjaPni. Notesy z d ugopisami maj) s u yE do wymiany telefonów i adresów,
by to spotkanie nie by o jednorazowe. Sekretarz Gminy
wraz z Przewodnicz)cym Rady Gminy wr czyli studentom pisemne podzi kowania w imieniu Wójta Gminy
Opatówek za wspó organizacj spotkania integracyjnego.

str. 8/24

Zebrani na sali podzi kowali studentom gromkim, wspólnym za(piewaniem Sto Lat.
Sponsorzy imprezy: Gminna Spó dzielnia Samopomoc Ch opska w Opatówku (s odycze), PHU Henryk
UrbaFski (jednorazowe talerze, kubki i obrusy), p. Jadwiga Mencel (suche ciastka), Spó ka Colian Logistic Oddzia Jutrzenka (napoje), p. Bogdan Kozanecki Lewiatan
Opatówek (kawa, herbata, cukier, ciastka), Gminna
Spó dzielnia Samopomoc Ch opska w KoPminku (ciasto), studenci WSIiU w Kodzi Oddzia Opatówek (owoce,
s one paluszki), Gminny O(rodek Kultury (wynajem sali
i wypo yczenie talerzy, sztuEców itp.), Ko o GospodyF
Wiejskich w Opatówku (wypo yczenie talerzy, sztuEców).
Pracownicy Gminnego O(rodka Pomocy Spoecznej: Violetta Galant, Bo ena Kaczmarska, Sylwia
Matczak, El bieta W odarska, Urszula Rada(, Ewa
Brandebura wraz ze studentami Wy szej Szko y Informatyki i Umiej tno(ci w Kodzi Oddzia Opatówek: Ann)
Kotwas, Monik) Pilarsk), Bogus aw) Kopczyk, Ann)
Grzeszczyk, Danut) KlawiFsk), Patrycj) Ratuszn),
Fabianem Ratusznym, dzi kuj) seniorom za udzia
w spotkaniu integracyjnym, za przybycie, za wspólnie
sp dzony czas, za zabaw . By to dla studentów wielki
prezent, e seniorzy nie zawiedli, e wspólnie stan li na
wysoko(ci zadania i wrócili z u(miechem na twarzach do
domów.
Sukcesy taneczne w Liskowie
10 maja w hali sportowej w Liskowie odby si
Powiatowy Przegl)d Zespo ów Tanecznych, któremu
patronowa Starosta Kaliski. Na scenie zaprezentowa o
si 16 zespo ów w poszczególnych kategoriach wiekowych i tanecznych z gmin powiatu kaliskiego.

udost pni o m.in. kolekcj pianin i fortepianów, maszyn
dziewiarskich oraz najwi ksz) atrakcj , czyli maszyn
parow). Du ) popularno(ci) cieszy si równie pokaz
wypieków w dawnych formach eliwnych, który zaprezentowa a Izba Historyczno - Regionalna Ma gorzaty
i Karola Matczaków. Ka dy z uczestników móg w asnor cznie wypiec andruta. Dodatkowo, dla najm odszych,
Zak ady Cukiernicze Urszuli Kinowskiej-Cichej ufundowa y Andruty Kaliskie.

W holu muzealnym zosta a zaprezentowana
mini wystawa rysunków uczniów: Natalii St pniak z kl. 2
oraz Piotra Wojtaszka z kl. 3 Gimnazjum im. A. i S. Gillerów w Opatówku. Opiekunem uczniów jest Magdalena
Janik, nauczycielka plastyki i zaj E artystycznych.
Dyrekcja muzeum dzi kuje wszystkim za udzia w Nocy
Muzeów oraz zaprasza do odwiedzania Muzeum Historii
Przemys u w Opatówku.
Spotkanie integracyjne
"Nie idP za mn), bo nie umiem prowadziE. Nie
idP przede mn), bo mog za Tob) nie nad) yE. IdP po
prostu obok mnie i b)dP moim przyjacielem". By o to
motto imprezy integracyjnej zorganizowanej przez Gminny O(rodek Pomocy Spo ecznej i Stowarzyszenie Osób
Niepe nosprawnych "Dar Serca". W dniu 31 maja br.
w Gminnym O(rodku Kultury w Opatówku odby o si
spotkanie integracyjne dla dzieci i m odzie y (osób
niepe nosprawnych) oraz ich rodziców i opiekunów.

Gmin Opatówek reprezentowa y trzy zespo y
z Gminnego O(rodka Kultury, prowadzone pod opiek)
p. Ma gorzaty Antczak: CDN MINI, CDN Mini 2 i CDN
Junior. Wszystkie opatóweckie formacje zdoby y uznanie jury. CDN Mini wytaFczy o II miejsce w kategorii
wiekowej klasy I-III, CDN Junior zaj o III miejsce w kategorii gimnazjum, a CDN Mini 2 otrzyma o wyró nienie
w kategorii klasy IV-VI.
Noc muzeów
Ogólnopolska akcja "Sobotnia Noc Muzeów"
cieszy a si w opatóweckim Muzeum Historii Przemys u
du ym zainteresowaniem w(ród zwiedzaj)cych. Od godziny 19.00 do 23.00 sale wystawowe odwiedzi y 324
osoby. Na odwiedzaj)cych czeka y atrakcje. Muzeum
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Na spotkanie integracyjne zaproszono uczestników Warsztatów Terapii Zaj ciowej z KoPminka wraz
z Kierownikiem p. Mariuszem D bickim. Gospodarzem
imprezy by Wójt Gminy Opatówek Sebastian Ward cki.
Z uczestnikami spotkali si : Skarbnik Gminy Dagmara
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Gajewska-Paj)k i ks. Mariusz Kubisiak Prefekt parafii
Opatówek.
Wójt Gminy Sebastian Ward cki i ks. Mariusz
Kubisiak w pi knych s owach zaprosili wszystkich do
wspólnej zabawy. Spotkanie rozpocz to wyst pem m odych artystów ze Studia Artmuz w Kaliszu prowadzonego przez Iwon Adamczak. Spotkanie prowadzi
p. Emil Karolak, który zaprezentowa kilka melodii
zwi)zanych m.in. z Dniem Matki i Dniem Dziecka. Ca y
parkiet zape ni si taFcz)cymi w rytm orkiestr d tych.
Nast pnie dla uczestników zagra a kapela "Sami Swoi",
która zaprezentowa a melodie dawnych lat. Wszyscy
obecni na spotkaniu zostali obdarowani przez Wójta
i Skarbnika Gminy s odkim upominkiem.
Dzi kujemy osobom prywatnym, firmom, bez
których spotkania integracyjnego nie uda oby si zorganizowaE. Imprez wsparli m.in.: Colian Jutrzenka SA
w Opatówku, Firma Kris pp. Olczaków w Opatówku,
Gminna Spó dzielnia "Samopomoc Ch opska" w Opatówku, PHU Lewiatan sklep "Anna" w Opatówku, PHU
Henryk UrbaFski w Opatówku, Gminna Spó dzielnia
"Samopomoc Ch opska" w KoPminku, Piekarnia Józefa
Miko ajczyka w Sierzchowie, p. Henryk Suchorzewski,
p. Marian Wróblewski, p. Jolanta Michalak, Dyrektor
GOK Mieczys awa Jasku a, Ko o GospodyF Wiejskich
w Opatówku, p. Krystyna Nowak, p. Anna Kardyna ,
p. Karolina Góra. Mamy nadziej , e spe ni o si marzenie organizatorów imprezy, aby wszystkie troski odesz y
w dal, by ten dzieF by dla wszystkich wyj)tkowy, pe en
zabawy, u(miechu i pozytywnych emocji.
Dzie7 Dziecka w Sza em
W niedziel , 1 czerwca, nad zalewem w Sza em
odby si festyn dla dzieci z okazji Dnia Dziecka. Pogoda
dopisa a i nad zalew stawi y si ca e rodziny. By y
konkursy sprawno(ciowe, malowanie twarzy, przeja d ki konne, rozgrywki w tenisa sto owego.

Uczestników zabawy cz stowano ciastami domowego wypieku, a dzieci obdarowano s odyczami i napojami. Za udzia w konkurencjach sprawno(ciowych
najm odsi otrzymywali nagrody - zabawki i przybory
szkolne. Organizatorem zabawy by o Stowarzyszenie
"Dla Sza ego", so tys wsi i OSP. Festyn wspar Urz)d
Gminy Opatówek.
Koncert "Spotkania ze sztuk9 - Opatówek 2014"
Koncert "12 oddechów", wystawa pami)tek po
(w. Janie Pawle II oraz recytacja poezji Karola Wojty y -
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to atrakcje, które wype ni y wieczór 1 czerwca, w ramach
drugiego wydarzenia "SpotkaF ze sztuk) - Opatówek
2014". W ko(ciele parafialnym w Opatówku wyst)pi
zespó w sk adzie: Jakub Tomalak (wokal, muzyka),
ks. Grzegorz M)czka (instrumenty klawiszowe), Marcin
MaFka (gitara), Fabian MaEkowiak (bas), Jaros aw
MaEkowiak (instrumenty perkusyjne), Jacek Ró aFski
(chórki), za( rozwa ania poprowadzi ks. Marek Chrzanowski - autor wierszy wykorzystanych w utworach
"12 oddechów". Oprócz tego licznie zgromadzona publiczno(E mog a obejrzeE wystaw pami)tek po (w.
Janie Pawle II, któr) przygotowa a Marianna Kocemba,
cz onkini Stowarzyszenia "Pami E Jana Paw a II".
Muzyczny wyst p poprzedzi a recytacja wierszy Karola
Wojty y w wykonaniu uczniów Gimnazjum im. Agatona
i Stefana Gillerów w Opatówku, przygotowana przez
p. El biet Ko omeck). Szczególne wyrazy uznania oraz
kwiaty zosta y przekazane na r ce ks. pra ata W adys awa Czamary, proboszcza parafii w Opatówku, który tego
dnia obchodzi jubileusz 39. rocznicy otrzymania (wi ceF kap aFskich.

Na koniec wszyscy obecni w ko(ciele w Opatówku za(piewali "Bark " - ulubion) pie(F (w. Jana Paw a
II. Okazj) do drugiego "Spotkania ze sztuk)" w Opatówku by a tegoroczna kanonizacja papie a-Polaka, kolejna
rocznica wizyty Jana Paw a II w Kaliszu oraz DzieF
Dzi kczynienia za ycie (wi tego. W spotkaniu uczestniczy o kilkadziesi)t osób z terenu gminy oraz przyjezdni
go(cie. Samorz)d Gminy Opatówek oraz Powiatu
Kaliskiego reprezentowali: Przewodnicz)cy Rady Gminy
Pawe B)kowski, Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic
oraz Przewodnicz)cy Rady Powiatu Mieczys aw Kuczak.
Partnerem koncertu by a parafia pw. NSPJ w Opatówku.
Koncert poprowadzi Mateusz Walczak - dyrektor projektu. Organizatorzy koncertu - Inicjatywa dla Opatówka
oraz Fundacja Ottenbreit - zapraszaj) na kolejne wydarzenia artystyczne w Opatówku ju po wakacjach.
Piknik Rodzinny w Opatówku
Kolejny raz w Opatówku odby si Piknik Rodzinny ph. "Zdrowe my(lenie jest w cenie". Ca e rodziny
spotka y si w sobotnie popo udnie 7 czerwca na terenie
Zespo u Szkó im. Stanis awa Miko ajczyka. Okazj) do
tego by obchodzony kilka dni temu DzieF Dziecka.
Organizatorzy zapewnili moc atrakcji szczególnie dla
najm odszych uczestników wydarzenia. By a Fundacja
Grupa T z Torunia, która w )czy a wszystkie dzieci do
wspólnej zabawy i król Julian z bajki Madagaskar. By a
te Akademia Pana Kleksa i fire show. Nagrody
najm odszym uczestnikom zabaw i konkursów wr czali
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Wicestarosta Kaliski Andrzej Dolny i Sekretarz Gminy
Opatówek Krzysztof Dziedzic.
Dzieci wzi y udzia w wielu zabawach i konkursach. By y wi c gry z plansz), malowanie twarzy, pokaz
baniek mydlanych, pokaz szczudlarza skr caj)cego
wymarzone zwierzaki z balonów, dmuchane zamki
i zje d alnie. By o te wiele s odyczy, upominków
i nagród. Jednym z wa niejszych konkursów by konkurs
plastyczny promuj)cy piknik rodzinny oraz has o
"Zdrowe my(lenie jest w cenie”. Jury oceni o wszystkie
prace i dokona o trudnego wyboru, bowiem wszyscy
autorzy prac zas ugiwali na wyró nienie. Nagrodzeni
zostali: I miejsce Alicja Iciaszek, II miejsce Aleksandra
Adamiak, III miejsce Justyna Droszewska (wszystkie
dzieci ze ?wietlicy ?rodowiskowej "S oneczko" w Opatówku).
W trakcie pikniku wyst)pili równie m odzi
wokali(ci znani z Mi dzygminnego Festiwalu Piosenki
Dzieci cej i M odzie owej: Patryk Olejniczak, Karolina
Janiak, Miko aj Ma oburski, Filip Wróblewski, Gabriela
Sieradzka, Bartosz Dreczko i Malwina Olszewska. Wyst)pili równie laureaci Powiatowego Przegl)du Formacji
Tanecznych: grupy CDN z Gminnego O(rodka Kultury
w Opatówku. Odby y si tak e, nagradzane upominkami, konkursy z Akademi) Pana Kleksa, a piknik zakoFczy si pokazem fire show przygotowanym przez zespó
Uciechowo z Kalisza. Na koniec wieczorne niebo roz(wietli y sztuczne ognie.

spróbowaE wszystkich gatunków grzybów podanych na
ró ne sposoby. Celem konkursu by a popularyzacja tradycyjnej kuchni wielkopolskiej, promowanie produktów
charakterystycznych dla Wielkopolski, promocja potraw
z grzybami jako daF na ka d) okazj oraz prezentacja
umiej tno(ci kulinarnych.

Tym razem panie z Ko a GospodyF Wiejskich
w Che mcach przygotowa y na degustacj m.in. bigos
z kapusty pekiFskiej z pieczarkami, wafle z mi sem mielonym, pieczarkami i papryk), sa atk z marynowanymi
kurkami. Reprezentant ka dego z uczestników konkursu
wyjedzie do Brukseli, gdzie w nagrod grupa z Wielkopolski odwiedzi Parlament Europejski. Patronat nad kulinarnymi zmaganiami obj) zapalony grzybiarz Janusz
PiechociFski oraz europose Andrzej Grzyb.
Organizatorami konkursu byli: Wielkopolska Izba
Rolnicza, Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich "Gospodyni",
Stowarzyszenie So tysów Województwa Wielkopolskiego, Agencja Rynku Rolnego i Wielkopolski O(rodek
Doradztwa Rolniczego.
***************************************
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Organizatorami tegorocznego pikniku byli: Urz)d
Gminy i Gminny O(rodek Kultury w Opatówku, Zespó
Szkó im. St. Miko ajczyka w Opatówku, Gminny O(rodek
Pomocy Spo ecznej w Opatówku oraz Starostwo Powiatowe w Kaliszu.
Grzyb w roli g ównej
Panie z Ko a GospodyF Wiejskich w Che mcach,
które w marcu br. wzi y udzia w I etapie konkursu na
najsmaczniejsz) potraw z grzyba, spotka y si z innymi
uczestnikami konkursu podczas fina u w Wysocku Wielkim w niedziel , 8 czerwca. Kilkadziesi)t daF zg oszono
do konkursu kulinarnego, którego bohaterem by y grzyby. Fina , po )czony z degustacj), odby si w czasie
Wielkopolskiego ?wi ta Wsi w Wysocku Wielkim w powiecie ostrowskim. Przez kilka miesi cy odbywa y si
lokalne prezentacje potraw przygotowanych przez
wielkopolskie Ko a GospodyF Wiejskich, Lokalne Grupy
Dzia ania, organizacje kobiece, szko y gastronomiczne
czy producentów grzybów. W tym czasie mo na by o
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Czytelnicy Sanktuarium 1w. Józefa w Kaliszu
W niedzielne popo udnie 11 maja ponad dwudziestoosobowa grupa czytelników i przyjació Gminnej
Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku
odwiedzi a otwarty niedawno Skarbiec Sanktuarium
(w. Józefa. Naszym przewodnikiem by a autorka ekspozycji dr Ewa Andrzejewska. Zabytkowe schody (wi)tyni
prowadz)ce do Skarbca, licz)ce niemal 300 lat, przenios y nas w inny wymiar czasu, do skarbnicy dzie sztuki
sakralnej, (wiadcz)cej o (wietno(ci (wi)tyni oraz hojno(ci darczyFców, w(ród których by król Kazimierz
Wielki, arcybiskupi, duchowieFstwo i zamo ni wierni.
Z wielkim zainteresowaniem s uchali(my informacji
o dziejach ko(cio a, etapach jego rozbudowy, pomieszczeniu Skarbca oraz wybitnych osobisto(ciach bywaj)cych w ko(ciele, ale przede wszystkim o zgromadzonych w Skarbcu zabytkach sztuki sakralnej.
By a to okazja do spojrzenia z bliska na wierne
kopie: romaFskiej pateny kaliskiej i gotyckiego kielicha
mszalnego podarowanego kolegiacie przez króla Kazimierza Wielkiego. Wra enie wywar na wszystkich orygina obrazu "Ab igne", szczególnie czczony przez kaliszan w dawnych czasach, umieszczony we wn ce,
w której prawdopodobnie mie(ci a si niegdy( lo a
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prymasowska. Zachwyci y nas dawne szaty liturgiczne
z bogactwem tkanin, haftów, ozdób, ale tak e symboliki
chrze(cijaFskiej. Przygl)dali(my si dzie om dawnych
z otników - w tym kaliskich oraz obrazom przedstawiaj)cym prymasów i ksi y zwi)zanych z kolegiat). Szczególne miejsce zajmuje tu ks. Stanis aw K ossowski, kustosz sanktuarium (w. Józefa, któremu dr Ewa Andrzejewska po(wi ci a obszern) prac biograficzn). Nie zapomniano tak e o wizerunku arcybiskupa Jaros awa
Bogorii ze Skotnik, który rozbudowa (wi)tyni nadaj)c
jej tytu kolegiaty. W du ej gablocie skarbca mo na
zobaczyE kodeks kantora podarowany kolegiacie przez
arcybiskupa Jana Kaskiego oraz ksi) k ks. Stanis awa
K ossowskiego "Cuda i aski za przyczyn) Józefa
?-tego, przy obrazie tego (wi tego w kollegijacie kaliskiej".
Kontynuacj) pó toragodzinnej wizyty w skarbcu
by krótki spacer po ko(ciele, w czasie którego poznali(my nawi)zania do zabytków i postaci przedstawionych
w Skarbcu i mogli(my spojrzeE innymi oczami na znane
nam o tarze, rzePby i obrazy. Ekspozycja w Skarbcu
Sanktuarium (w. Józefa przygotowana przez dr Ew
Andrzejewsk) odznacza si wielk) staranno(ci), rzetel-

Jubileusz ten ma byE okazj) do organizowania
rozmaitych dzia aF na rzecz upowszechniania wiedzy
o ksi) ce oraz wzrostu czytelnictwa. W Gminnej Bibliotece Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku od pocz)tku kwietnia prowadzony jest cykl spotkaF dla dzieci
ph.: "Jak powstaje ksi) ka".

Bibliotek odwiedzili ju uczniowie klas trzecich
i czwartych szko y podstawowej w Opatówku wraz
z wychowawcami oraz przedszkolaki z Winiar. Do koFca
roku szkolnego zaplanowane s) tak e lekcje biblioteczne dla klas m odszych i oddzia u przedszkolnego.

no(ci) i czytelno(ci). Niektóre eksponaty zosta y zidentyfikowane przez autork dzi ki jej du ej wiedzy i wieloletnim poszukiwaniom archiwalnym. W specjalnych szafach znalaz o bezpieczne schronienie 400 szat liturgicznych. Urz)dzenie Skarbca pozwoli o na odpowiednie
zabezpieczenie cennych zabytków i dzie sztuki sakralnej (wiadcz)cych o bogatej przesz o(ci kolegiaty kaliskiej. Pozwoli o tak e na ich udost pnienie wszystkim
zainteresowanym i poszerzenie wiedzy o dziejach rodzinnego miasta.

Wakacyjne hece w bibliotece
Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów
w Opatówku zaprasza do swojej siedziby przy Placu
Wolno(ci 18 na radosne spotkania dla dzieci w wieku
przedszkolnym ph.: "Wakacyjne hece w bibliotece",
które odbywaE si b d) w lipcu i sierpniu w ka d) (rod
o godz. 12:00. Zaj cia polegaE b d) na wspólnej
zabawie i czytaniu opowiadaF, starannie dobranych do
wieku dzieci. Poprzez cykliczno(E i atmosfer spotkaF,
pragniemy zaszczepiE w dzieciach sympati do miejsca,
jakim jest biblioteka i nauczyE mi o(ci do ksi) ek.
Prosimy o zg aszanie ch ci udzia u w spotkaniach do koFca czerwca 2014 r. W lipcu i sierpniu
odb d) si tak e dla dzieci zaj cia, które s) ju tradycj)
biblioteki, czyli spotkanie na rozpocz cie wakacji oraz
bajkowa noc w bibliotece. Informacje o planowanych
zabawach zostan) wcze(niej podane. W czasie wakacji
letnich biblioteka b dzie czynna w normalnych godzinach pracy tj. od poniedzia ku do pi)tku od 7:30 do
19:00, w soboty od 8:00 do 13:00. Dla dzieci przez ca y
czas dost pne s) klocki marki Klockologia.pl.

Rok 2014 - Rokiem Czytelnictwa
W 1364 roku, wraz z powo aniem przez Kazimierza Wielkiego Akademii Krakowskiej, zosta utworzony
zawód stacjonariusza - osoby, która by a odpowiedzialna za wytwarzanie ksi)g, sprzeda oraz udost pnianie
czytelnikom w bibliotekach. Obecnie to zadanie nale y
do wydawców i drukarzy, pracowników ksi garni i bibliotekarzy. Rok 1364 (rodowisko ludzi zwi)zanych z prac)
nad ksi) k) uznaje za pocz)tek swoich zawodów s u by ksi) ce w naszym kraju. I w a(nie organizacje
zrzeszaj)ce bibliotekarzy, ksi garzy, wydawców i drukarzy postanowi y, e 650 rocznica tego wydarzenia
b dzie dobr) okazj) do ustanowienia roku 2014 Rokiem Czytelnictwa.

Ksi0gozbiór biblioteki
Biblioteka w Opatówku mie(ci si w zabytkowym
budynku w centrum miejscowo(ci. Jest to doskona e
miejsce i najlepsza lokalizacja. Niestety pomieszczenia
nie daj) si rozci)gaE, a ksi) ek w naszej bibliotece,
dzi ki zakupom nowo(ci, przybywa. Ponadto wielu
mieszkaFców gminy, i nie tylko, porz)dkuje swoje
ksi gozbiory i zb dne egzemplarze przynosi do biblioteki. Tymczasem nasi czytelnicy czekaj) na nowo(ci, co
jest ca kowicie zrozumia e, gdy na rynku ksi garskim
pojawia si wiele interesuj)cych pozycji ksi) kowych,
które powinny byE w bibliotece. Tymczasem na pó kach
brak miejsca na nowo(ci. Biblioteka publiczna w gminie
nie jest bibliotek) zobowi)zan) do gromadzenia wszyst-
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kich druków. Tym zajmuj) si wyznaczone biblioteki
w Polsce z Bibliotek) Narodow) na czele.
W zwi)zku z tym, co roku, podobnie jak we
wszystkich bibliotekach publicznych, przeprowadzane s)
w naszej bibliotece selekcje ksi) ek niszczonych,
nieaktualnych lub nieczytanych od lat. Po koniecznych
procedurach ksi) ki te s) usuwane z ksi gozbioru.
Zniszczone trafiaj) na makulatur , a pozosta e na rega
stoj)cy w holu biblioteki. Dary od czytelników przegl)damy i niektóre w )czamy do ksi gozbioru, inne trafiaj)
na rega , z którego mo e zabraE je ka dy zainteresowany. Tak wi c ksi) ki usuni te z ksi gozbioru trafiaj)
znów do r)k czytelników. W ten sposób, dzi ki zakupom
nowo(ci i selekcjom ksi) ek ksi gozbiór naszej biblioteki
jest atrakcyjny. Wymiana ksi gozbioru i jego aktualno(E
s) jednym z wa nych punktów oceny bibliotek i dba o(ci
samorz)dów o kultur .
Katalog on-line
Biblioteka w Opatówku rozpocz a komputeryzacj zbiorów ju w 1997 roku. Nie by o wówczas jeszcze
powszechnego dost pu do Internetu, a najpopularniejszym programem dla bibliotek w Wielkopolsce by
program SOWA. Jest to bardzo dobry program, niestety
jego u ywanie wi) e si ze znacznymi kosztami. Teraz,
gdy Internet si upowszechni , powsta nowy program
MAK+ tworzony przez Instytut Czytelnictwa pod egid)
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Program ten jest tani dla bibliotek i spe nia ich oczekiwania,
dlatego zdecydowali(my si na jego zastosowanie
w bibliotece w Opatówku i w filiach w Rajsku i T okini
Wielkiej. Niestety przerzucenie ksi gozbioru z jednego
programu do drugiego, mimo i cz (ciowo sta o si to
automatycznie, wymaga wiele czasu i pracy.
Nied ugo zakoFczymy przenoszenie ksi) ek do
nowego programu. Ksi) ki przeniesione do programu
MAK+ mo na zobaczyE w katalogu on-line biblioteki
w Opatówku (wej(cie na stronie startowej biblioteki
www.biblioteka.opatowek.pl). Na razie czytelnicy nie
mog) si jeszcze logowaE do programu. B dzie to
mo liwe po wprowadzeniu wszystkich ksi) ek i za oeniu od nowa kont czytelniczych. W zwi)zku z tym
prosimy czytelników, by w najbli szym czasie przychodzili do biblioteki z dowodami osobistymi i oczywi(cie
z kartami bibliotecznymi, gdy b dziemy musieli zapisaE
ich od nowa. Po ca kowitym uruchomieniu programu
czytelnicy posiadaj)cy Internet w domu b d) mieli mo liwo(E zamawiania ksi) ek przez Internet i sprawdzania
stanu swego konta bibliotecznego w domu.
***************************************

WIADOMO CI SPORTOWE
Mistrzostwa gminy na rolce kolarskiej
Dwie szko y rywalizowa y podczas mistrzostw
gminy Opatówek na trena erach kolarskich. 19 dziewcz)t i ch opców stara o si "'wykr ciE" jak najdalszy
dystans podczas 3 minutowej jazdy. Do tej pory w I etapie Mistrzostw Powiatu w 3 minutowej jePdzie na trenaerach kolarskich uczestniczy o 284 zawodników, w tym
119 dziewcz)t. I etap zakoFczony zosta zawodami,
które odby y si 25 kwietnia br. w szkole podstawowej
w Morawinie (gmina Ceków Kolonia). Najbli ej do zakwalifikowania si do tabeli rankingowej "z otej dziesi)tki
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powiatu" by Adam Andrzejak z Opatówka. Poni ej
przedstawiamy wyniki eliminacji gminnych:
dziewcz ta z klas IV - rocznik 2003:
1. Wiktoria Stelmaszak, Opatówek
2. Dominika Suchecka, Rajsko
3. Julia Kr) yFska, Opatówek
4. Martyna Anyszewska, Rajsko
dziewcz ta z klas V - rocznik 2002
1. Gabriela G)siorowska, Opatówek
2. Zuzanna KaPmierczak, Opatówek
3. Natalia Filipiak, Rajsko
4. Sylwia KopeE, Rajsko
ch opcy z klas IV - rocznik 2003
1. Adam Andrzejak, Opatówek
2. Dominik Junory, Rajsko
3. Filip Pawlak, Opatówek
4. Tobiasz Naruszewicz, Rajsko
5. Aleksander Czajkowski, Rajsko

ch opcy z klas V - rocznik 2002
1. Bart omiej KaPmierczak, Opatówek
2. Patryk BaroF, Opatówek
3. Szymon Danielewski, Rajsko
4. Kukasz Przy cki, Rajsko
5. Jakub Kasprzak, Opatówek
6. Kacper JasiFski, Opatówek
Turniej pi ki no>nej
W sobot 10 maja br. w Hali Widowiskowo Sportowej im. Polskich Olimpijczyków w Opatówku odby
si Turniej Pi ki No nej w ho dzie (w. Janowi Paw owi II.
Uczestnikami rozgrywek pi karskich byli ministranci
reprezentuj)cy kategori wiekow) na poziomie szko y
podstawowej. Organizatorami turnieju byli: parafia p.w.
NSPJ w Opatówku, Urz)d Gminy i Gminny O(rodek
Pomocy Spo ecznej w Opatówku. Celem turnieju by o
wyuczenie zdrowych postaw rywalizacji i tolerancji,
kszta towanie umiej tno(ci poszukiwania autorytetu yciowego, promowanie zdrowego stylu ycia bez uzale nieF w kontek(cie profilaktyki uniwersalnej.
Spotkanie rozpocz o si wspóln) msz) (wi t)
w ko(ciele p.w. NSPJ w Opatówku. Do zawodów przyst)pi o 59 ministrantów z 5 parafii. Rozgrywki pi karskie
przebiega y w szczególnie zaci tych bojach, oczywi(cie
w duchu fair play, w yczliwej atmosferze. Rywio owo
i gor)co kibicowali go(cie, rodzice, widzowie oraz dziewczynki ze Scholi parafii w Opatówku. Oto osi)gni te
wyniki:
I miejsce - dru yna z parafii p.w. Narodzenia Naj(wi tszej Maryi Panny w Che mcach
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II miejsce - dru yna z parafii p.w. ?w. Micha a Archanio a w Rajsku
III miejsce - dru yna z parafii p.w. ?w. Miko aja w Stawie
IV miejsce - dru yna I z parafii p.w. Naj(wi tszego Serca
Pana Jezusa w Opatówku
V miejsce - dru yna z parafii p.w. Narodzenia Naj(wi tszej Maryi Panny w Kaliszu (Zagorzynek)
VI miejsce - dru yna II z parafii p.w. Naj(wi tszego Serca Pana Jezusa w Opatówku
Wszystkie dru yny uczestnicz)ce w turnieju
otrzyma y pami)tkowe dyplomy i pi ki, natomiast w klasyfikacjach indywidualnych za zaj cie I, II i III miejsca
dru yny otrzyma y puchary, dyplomy i pi ki no ne. Ka dy
zawodnik otrzyma okoliczno(ciow) "smycz” i d ugopis.
Oprócz klasyfikacji dru ynowej organizatorzy prowadzili
tak e klasyfikacj indywidualn) turnieju:
- najlepszy strzelec - Adam Kurzawa, parafia
w Che mcach
- najlepszy zawodnik - Micha Tomaszewski - parafia
w Rajsku
- najlepszy bramkarz - Dawid Drabent - parafia w Kaliszu (Zagorzynek)
Zawodnicy ci zostali uhonorowani statuetkami i pi kami.
Plebiscyt na najm odszego zawodnika wygra Filip Wróblewski z parafii p.w. NSPJ w Opatówku, który otrzyma
pi k . Nagrody wr czali: ks. pra at dr W adys aw Czamara, Przewodnicz)cy Rady Gminy Opatówek Pawe
B)kowski oraz Sekretarz Gminy Opatówek Krzysztof
Dziedzic.
Zawody s dziowali: Adam Walczak, Adam Michalak, Mateusz Walczak i Maciej Gruszka. Nad ca o(ci) imprezy czuwali: ks. Mariusz Kubisiak i ks. Arkadiusz Wysota z ramienia parafii NSPJ w Opatówku;
Violetta Galant, Jolanta WoPniak, Adela Pokojowczyk,
Ma gorzata Rektor - pracownicy GOPS w Opatówku oraz
Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic. Szczególnym
aplauzem zosta nagrodzony mecz towarzyski przeprowadzony mi dzy chórzystkami Scholi z parafii p.w.
NSPJ w Opatówku a ministrantami tutejszej parafii.

Turniej pi ki no nej w ho dzie ?w. Janowi Paw owi II zosta zrealizowany w ramach projektu profilaktycznego "Zdrowe my(lenie jest w cenie" przy udziale funduszy GPPiRPA na 2014 r. na terenie gminy Opatówek.
Mi0dzynarodowe Regaty Windsurfingowe
31 maja i 1 czerwca na zalewie w Sza em
odby y si III Mi dzynarodowe Regaty Windsurfingowe
w klasie Techno 293, Raceboard, olimpijskiej klasie RSX
oraz UKS. Na starcie stan o ponad 90 zawodników
i zawodniczek z Polski i zagranicy. Przy dobrej dla
eglarzy pogodzie - by o s onecznie i wietrznie - rozegrano na akwenie sze(E wy(cigów. W stawce 93 windsurferów znalaz o si dziewi ciu przedstawicieli kaliskiego klubu "Szturwa ".

Pierwsze sobotnie wy(cigi rozpocz y si po
godzinie 12:00. W niedziel wy(cigi trwa y do godziny
14:00. Imprez zakoFczy koncert zespo u szantowego
"W asny Port” oraz uroczyste wr czenie pucharów
i nagród. Puchary dla zdobywców trzech pierwszych
miejsc w klasie UKS dziewcz)t i ch opców ufundowa
Wójt Gminy Opatówek. Zwyci zcami w poszczególnych
klasach zostali:
Raceboard: Pawe Gardasiewicz - Warszawa
RS-X: Piotr Nowacki - SKR Sopot
Techno 6,8: Jakub Syku a - UKS Hals Sopot
Techno 7,8; Jakub GulczyFski - UJKS Szturwa Kalisz
Techno 5,8: Agata Banach - AZS PoznaF
UKS: Micha Polak - GKZ GdaFsk
***************************************

WIADOMO CI SZKOLNE
PRZEDSZKOLE W OPATÓWKU

Organizatorzy i uczestnicy turnieju oraz kibice
sk adaj) szczególne podzi kowania sponsorom za
wsparcie finansowe, rzeczowe i us ugowe na rzecz realizacji tak wa nego przedsi wzi cia. Wsparcia udzielili:
Bank Spó dzielczy Ziemi Kaliskiej w Opatówku, cukiernia
p. Jadwigi Mencel, ks. pra at dr W adys aw Czamara,
p. Krzysztof Dziedzic, p. Henryk UrbaFski, p. Anna Dzik,
p. Marlena Kiermas-Gruszka, Jutrzenka Colian sp. z o.o.;
P.P.H.U KRIS Krystyna Olczak, Urz)d Gminy i Gimnazjum w Opatówku.
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Wiadomo1ci z przedszkola
9 maja dzieci z grup starszych ("Zaj)czki"
i "Mrówki") i 16 maja dzieci z grup m odszych ("Motylki"
i "Wiewiórki") pojecha y autokarem na wycieczk do
Micha kowa. Zwiedzi y lotnisko, ogl)da y helikoptery
i szybowce. Ka dy móg posiedzieE przez chwil na
miejscu pilota. Zadowoleni i pe ni wra eF wrócili na
obiad do przedszkola.
19 maja grupa maluchów "Biedronki" z wychowawczyni) i mamami pojecha a do stadniny koni w Wolicy. Dzieci zwiedzi y stadnin , odby y przeja d k na
kucyku i razem z rodzicami piek y kie baski przy ognisku.
23 maja, z okazji Dnia Matki, dzieci z najstarszej
grupy "Mrówki" pojecha y z mamusiami na ca odniow)
wycieczk do Borysewa, gdzie czeka o na nich wiele
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atrakcji. Pe ne wra eF póPnym popo udniem wróci y do
Opatówka. Równie z okazji Dnia Matki ka da grupa
przygotowa a dla swoich mam pi kne wyst py artystyczne, laurki, kwiaty, niespodzianki. W grupie "Motylków" na
uroczysto(ci obecni byli równie tatusiowie, którzy
otrzymali pi kne krawaty wykonane przez dzieci. Przy
sokach, kawie, herbacie i s odkich deserach nasi go(cie
sp dzili mi e chwile ze swoimi pociechami w przedszkolu.

DzieF Dziecka w naszym przedszkolu rozpocz)
si 3 czerwca tu po (niadaniu. Na dzieci w tym dniu
czeka o wiele niespodzianek: bawi y si przy wspania ej
muzyce, któr) zapewni p. Marek prowadz)cy rytmik
w naszym przedszkolu, by y konkursy z nagrodami
i wyst p cyrku Variete. Ka de dziecko otrzyma o prezent
- kolorow) pi k . Na buzi ka dego przedszkolaka przez
ca y dzieF go(ci promienny u(miech.
W ka dy wtorek i pi)tek, w godzinach popo udniowych, uczniowie gimnazjum w Opatówku odwiedzaj) nasze przedszkolaki. Czytaj) im bajki i zagadki.
Przedszkolaki bardzo lubi) te spotkania.

stylu ycia oraz uwra liwienie na pi kno i kultur ywego
s owa. W konkursie uczestniczy o 25 dzieci 6 letnich
z oddzia ów przedszkolnych w szko ach podstawowych
z terenu naszej gminy. Go(Emi konkursu byli: Sekretarz
Gminy Opatówek Krzysztof Dziedzic, dyrektor ZEAS
Arkadiusz KaFduch, dyrektor Szko y Podstawowej
w Opatówku Mateusz Przyjazny oraz Mariola Dwu nik
i El bieta Wojty a z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu. Konkurs rozpocz) si wyst pem
dzieci z oddzia u przedszkolnego 0B Szko y Podstawowej w Opatówku.
Jury w sk adzie: M. Kocemba - pisarka i poetka
z Opatówka, J. Milu(ka-Stasiak - dyrektor Gminnej
Biblioteki Publicznej, R. Grzeluszka - policjant z Komisariatu Policji w Opatówku, po wys uchaniu wszystkich
wykonawców przyzna o nagrody g ówne i wyró nienia:
- I miejsce: Julia StaroFska z oddzia u przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Rajsku
- II miejsce: Edyta Zawadzka z oddzia u przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Sierzchowie
- III miejsce: Jerzy Mazurowski z oddzia u przedszkolnego 0A w Szkole Podstawowej w Opatówku

2 czerwca odby si w przedszkolu mi dzygrupowy konkurs dotycz)cy bezpieczeFstwa w domu
i przedszkolu. Dzieci wykaza y si du ) wiedz). Wszystkie grupy otrzyma y w nagrod pi kne zabawki od
dyrektorki przedszkola i komisji konkursowej.

Wyró nienia otrzymali:
- Julia Dziedzic z oddzia u przedszkolnego 0B
w Szkole Podstawowej w Opatówku
- Kacper Janiak z oddzia u przedszkolnego 0A
w Szkole Podstawowej w Opatówku
- Micha Jopek z oddzia u przedszkolnego 0B
w Szkole Podstawowej w Opatówku
- Wiktor Mruk z oddzia u przedszkolnego w Szkole
Podstawowej w Che mcach
- Aleksandra Pfeifer z oddzia u przedszkolnego 0B
w Szkole Podstawowej w Opatówku
Ka dy z uczestników otrzyma ksi) k "Ba(nie i legendy
polskie" ufundowan) w imieniu samorz)du przez Wójta
Gminy Sebastiana Ward ckiego, a pocz stunek przekaza a OSM w Kaliszu. Dzieci otrzyma y równie upominki
od paF z kaliskiego Sanepidu i owoce przekazane przez
pp. Wróblewkich z Opatówka. Niespodziank) by y s odycze od Sekretarza Gminy Krzysztofa Dziedzica. Mamy
nadziej , e dzieci na d ugo zapami taj) swoje wiersze
i b d) dbaE o zdrowie i bezpieczeFstwo.

**********

**********

SZKOAA PODSTAWOWA W OPATÓWKU

GIMNAZJUM W OPATÓWKU

Konkurs recytatorski
25 kwietnia w Szkole Podstawowej w Opatówku
odby si X Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Dzieci cej pod has em "Ryjmy zdrowo i bezpiecznie", którego
celem by o propagowanie zdrowego i bezpiecznego

Cwi0to szko y
Ka dego roku, kiedy zieleni si maj i kwitn)
niezapominajki, spo eczno(E Gimnazjum im. A i S Gillerów w Opatówku obchodzi ?wi to Szko y i wspomina jej
patronów. 23 maja br. uczniowie tradycyjne (wi towanie

Wiadomo ci Gminne

str. 15/24

po )czyli ze spotkaniem szkolnych klubów europejskich.
Gospodarzami byli: dyrekcja szko y i Szkolny Klub
Europejski "Opatus", który od lat wspó pracuje z gimnazjalistami ze szkó w Brzezinach, Godzieszach Wielkich
i Woli Droszewskiej, realizuj)c projekt "Moja ma a
Ojczyzna". Uczniowie z 4 zaprzyjaPnionych szkó pog biaj) swoj) wiedz o kulturze, tradycjach i gospodarce,
o przesz o(ci i teraPniejszo(ci swoich gmin. Rozwijaj)
swoj) to samo(E europejsk), budowan) na gruncie
mi o(ci do ma ej i wielkiej Ojczyzny.

Na pocz)tku spotkania nasi gimnazjali(ci przedstawili zebranym sylwetki Gillerów i z o yli kwiaty pod
tablic) patronów. Nast pnie rozpocz y si prezentacje
zadaF wykonanych przez uczniów w ramach w/w projektu. M odzie wyst)pi a w konkursie recytatorskim
poezji Stefana z Opatówka. Rywalizacj wygra Mateusz
Sieradzki z Brzezin. Potem uczniowie (piewali piosenki
o swoich gminach. S yszeli(my wi c nowe s owa do
znanych melodii "Hej soko y", "My S owianie" czy harcerskiej "Stokrotki". Ogl)daj)c symbole i skojarzenia
z wybranymi paFstwami europejskimi zebrani podziwiali
okaza ) kopi wie y Eiffla z Francji, obchody dnia (w.
Patryka w Irlandii, pi kne piosenki ze Szwecji. A Hiszpania kojarzy a si z nazwiskiem Pabla Picasso,
Corrid), Zorro, koron) królewsk), klubami sportowymi
pi ki no nej i tradycyjn) sjest).
Ka de z zadaF wymaga o od zespo ów z poszczególnych szkó du o pracy, inwencji twórczej i pomys owo(ci. Na scenie królowa y pi kne, regionalne, dobrane do scenek stroje, a tak e ciekawe rekwizyty. Uczniowie pokazali, e ceni) europejsk) ró norodno(E kultur
i obyczajów i kochaj) swoje ma e ojczyzny. Potrafi)
)czyE szacunek dla dokonaF minionych pokoleF ze
wspó czesno(ci). W atmosferze doskona ej zabawy
m odzie nawi)zywa a kolejne znajomo(ci i pog bia a
przyjaPF. Wyst py uczniów podziwiali znamienici go(cie:
przedstawiciele w adz naszej gminy na czele z Wójtem
Gminy Sebastianem Ward ckim i Sekretarzem Gminy
Krzysztofem Dziedzicem, dyrektorzy zaprzyjaPnionych
szkó , przedstawiciele (rodowiska lokalnego, rodziców
i parafii z ks. proboszczem W adys awem Czamar).
Swoj) obecno(ci) zaszczyci nas tak e pose do
Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb. Uroczysto(E
zosta a przygotowana przez Szkolny Klub Europejski
"Opatus" pod opiek) p. Bo eny Banasiak, opraw)
muzyczn) zaj a si p. Anna Nowacka. Spotkanie
w Gimnazjum w Opatówku na d ugo pozostanie w pami ci wszystkich obecnych.
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Badanie ewaluacyjne
Przeprowadzona zewn trzna ewaluacja ca o(ciowa polega a na zbieraniu i analizowaniu informacji na
temat funkcjonowanie szko y oraz na ustaleniu poziomu
spe niania przez szko wymagaF zawartych w rozporz)dzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 07.10.2009 r.
wraz ze zmianami z 10.05.2013 r. Szko a w wi kszo(ci
spe nia wymagania na poziomie (rednim. Wnioski
z ewaluacji dost pne s) w raporcie, który dost pny jest
do wgl)du w sekretariacie szko y.
Raport pozwala rodzicom, uczniom, nauczycielom i wszystkim innym osobom dowiedzieE si jakie s)
efekty pracy dydaktycznej, jak warto(ciowe s) dzia ania
podejmowane w szkole, czy uczniowie czuj) si w niej
bezpiecznie, czy nauczyciele stwarzaj) im warunki do
ich dalszego rozwoju. Raport zawiera wyniki badaF
ankietowych i licznych rozmów, jakie przeprowadzali
wizytatorzy, a tak e obserwacji placówki podczas lekcji
i przerw oraz kontroli dokumentacji. Organowi prowadz)cemu szko , rodzicom naszych uczniów i partnerom
ze (rodowiska lokalnego dzi kujemy za pomoc w czasie
trwania ewaluacji zewn trznej w naszym gimnazjum.
Sukcesy uczniów na szczeblu powiatowym
Po zdobyciu pierwszego miejsca w II Mi dzygminnym Konkursie z J zyka Angielskiego zorganizowanym przez ZS w Che mcach, trzyosobowa reprezentacja
naszego gimnazjum wzi a udzia w etapie powiatowym.
W o(rodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu Agata
Przepiórka, Ola Zimna i Jan Przybys awski stawili czo a
7 nie atwym zadaniom.

Znajomo(E literatury, kultury, s ownictwa i gramatyki angielskiej pomog y naszym uczniom w zdobyciu
II miejsca w powiecie. W cz (ci indywidualnej, w której
stawk) by tytu "Mistrza Gramatyki", Agata okaza a si
bezkonkurencyjna. Dumna opiekunka, p. Anna Marsza Olejnik, pragnie z o yE swoim podopiecznym serdeczne
gratulacje i podzi kowania.
Konkurs wiedzy o krajach angloj0zycznych
9 czerwca trzy uczennice z klasy II d: Kinga
Jamroziak, Justyna KoFczyFska i Nikola Lubka wzi y
udzia w I Mi dzygimnazjalnym Konkursie Wiedzy
o Krajach Angloj zycznych "OUR WORLD". Konkurs
zorganizowany by w Gimnazjum w Brzezinach. Celem
konkursu by o zainteresowanie uczniów kultur), tradycj), geografi) i histori) krajów angloj zycznych, kszta towanie postaw tolerancji dla innych kultur, propagowanie
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wykorzystywania technologii komputerowej w nauce
j zyków obcych oraz motywowanie uczniów do nauki
j zyka angielskiego.

Konkurs sk ada si z kilku etapów. Na pocz)tku
uczniowie z zaproszonych gimnazjów przedstawiali
w j zyku angielskim prezentacje multimedialne o swych
szko ach. Nast pnie uczniowie rywalizowali w trzyosobowych grupach odpowiadaj)c na wylosowane pytania.
Ostatni) cz (ci) konkursu by y konkurencje indywidualne. Dla ka dego ucznia przypada o dziesi E pytaF.
Uczennice z Gimnazjum w Opatówku zaj y III miejsce
w zmaganiach grupowych, a Kinga Jamroziak otrzyma a
nagrod i dyplom za zaj cie I miejsca w etapie indywidualnym. Opiek nad uczennicami podczas konkursu
sprawowa a wychowawczyni p. Monika Ratajczyk. Serdecznie gratulujemy uczestnikom konkursu i finalistom.
Ryczymy dalszych sukcesów.
Mi0dzynarodowy projekt artystyczno - edukacyjny
W ostatnim dniu mi dzynarodowego pleneru
artystycznego "Mosty Sztuki" podsumowano konkurs
plastyczny pod has em "Ja-Ty Spotkanie". Jego uczestnicy, uczniowie gimnazjów, szkó ponadgimnazjalnych
i o(rodków plastycznych z Polski, w swych artystycznych wizjach mieli odnie(E si do historii miasta, tragicznych wydarzeF, jakie mia y miejsce w Kaliszu w roku
1914, ale równie do indywidualnego i oryginalnego
sposobu pojmowania przez wspó czesnego m odego
cz owieka tematu "Ja-Ty Spotkanie".

Koordynatorem konkursu plastycznego by a
dr Natalia Czekalska. W jury zasiedli arty(ci i historycy
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sztuki pracuj)cy na WPA UAM: dr Maciej GuPniczak,
artysta grafik - przewodnicz)cy jury, dr Izabela Rudzka,
artysta malarz, dr Natalia Czekalska, historyk sztuki.
Na konkurs wp yn o ponad 60 prac nie tylko z Kalisza,
ale równie z rejonu po udniowej Wielkopolski. Nasz)
szko reprezentowali: Julia MosiFska (kl. IIc) i Piotr
Wojtaszek (kl. IIId). Praca Julii zosta a doceniona przez
jury i zdoby a wyró nienie. Cieszymy si z sukcesu
naszej uczennicy i serdecznie jej gratulujemy.
Obóz j0zykowo-szkoleniowy
24 maja uczniowie z klasy IId Gimnazjum
w Opatówku wybrali si na pi ciodniowy obóz j zykowo
- szkoleniowy "Euroweek - Szko a Liderów". Jest to specjalny program edukacyjny organizowany przez Europejskie Forum M odzie y pozwalaj)cy m odym ludziom
aktywnie w )czyE si w ycie demokratycznego spo eczeFstwa dzisiejszej Europy. Kurs ten mia na celu
doskonalenie pos ugiwania si j zykiem angielskim oraz
poznanie kultury wolontariuszy pochodz)cych niemal
z ka dego zak)tka (wiata.

Po kilkugodzinnej i do(E m cz)cej podró y
poci)giem kilkana(cioro uczniów wraz z opiekunkami p. Monik) Ratajczyk i p. Monik) LeF dotar o na dworzec
PKP w Bystrzycy K odzkiej, sk)d zostali dowiezieni do
O(rodka Wczasowego "Aleksander" w D ugopolu Zdrój.
Po zakwaterowaniu i chwili czasu wolnego wszyscy
otrzymali posi ek. Nast pnie odby y si zaj cia, na
których uczestnicy zapoznali si z obowi)zuj)cym regulaminem, otrzymali plan zaj E, po czym odby y si
zaj cia zapoznawcze z wolontariuszami i uczniami
z Gimnazjum nr 1 z Ozorkowa.
Kolejny dzieF rozpocz) si oczywi(cie (niadaniem i zaj ciami pobudzaj)cymi tzw. Energizerem.
Po chwili przerwy zacz y si zaj cia, w czasie których
mo na by o dowiedzieE si wielu ciekawostek o rodzimych krajach wolontariuszy np. Kenii, Kotwy, Turcji, Indii
czy Wietnamu. Ka dy s ucha z uwag) i dobrze si
bawi . Codziennie mogli(my si te lepiej poznawaE
poprzez prac w grupach. Ka dy dzieF koFczy si
niesamowit) dyskotek), podczas której mo na by o
nauczyE si taFców narodowych.
W poniedzia ek poznawali(my kultur kolejnych
paFstw poprzez prezentacje multimedialne. Wybrali(my
si równie na spacer po okolicy. We wtorek odby a si
wycieczka do barwnego miasteczka - Mi dzygórza.
Mieli(my okazj pow drowaE kilka godzin po górach.
Obejrzeli(my tam mi dzy innymi urokliwy wodospad.
DzieF zosta zwieFczony debat) oksfordzk) na temat
szkolnych mundurków oraz o tym co jest istotniejsze mi o(E czy pieni)dze. Zdania by y podzielone, ale dzi ki
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temu mogli(my debatowaE, oczywi(cie po angielsku.
Nast pnie zosta y rozdane certyfikaty ukoFczenia kursu
oraz odby o si oficjalne po egnanie. Ostatniego dnia
uczniowie z wielk) niech ci) wracali do domów. Dla
uczestników by a to niezapomniana przygoda, z której
mo na by o si czego( nauczyE. Z pewno(ci) te kilka
dni sp dzonych w górach pozostanie na d ugo w naszej
pami ci.
**********
ZESPÓA SZKÓA W CHEAMCACH
Dzie7 Patrona
28 kwietnia w Zespole Szkó im. Jana Paw a II
w Che mcach odby y si obchody Dnia Patrona. W tym
roku by o to (wi to wyj)tkowe i niepowtarzalne. Zbieg o
si ono bowiem z kanonizacj) Patrona Szko y Jana
Paw a II. Uroczysto(E rozpocz a si msz) (w. celebrowan) przez ks. kanonika Jerzego Salamona. Podczas
mszy (w. uczniowie zaprezentowali program artystyczny. Po uroczysto(ci ko(cielnej ca a spo eczno(E szko y
oraz zaproszeni go(cie udali si na plac przed szko ).
Mia o tam miejsce ods oni cie tablicy upami tniaj)cej
kanonizacj Patrona naszej szko y oraz jej po(wi cenie.
Uczniowie, nauczyciele wraz z dyrektorem szko y, przewodnicz)ca rady rodziców oraz przedstawiciele Gminy
Opatówek z o yli kwiaty i zapalili znicze przed tablic)
pami)tkow).

Dalsza cz (E uroczysto(ci odby a si w hali
sportowej, gdzie mia miejsce konkurs na najsmaczniejsz) kremówk . Wszyscy mieli tak e mo liwo(E obejrzenia wystawy po(wi conej Ojcu ?wi temu przygotowanej
przez panie: Mariann Kocemb i Mariann Pietrzak.
Dyrektor szko y wr czy dyplomy zwyci zcom wspomnianego konkursu kulinarnego oraz konkursów literackiego i plastycznego dotycz)cego naszego Patrona.
Uroczysto(E szkolna by a równie wspania ym miejscem
spotkaF i rozmów wielu pokoleF pracowników, rodziców
i przyjació szko y.
Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
30 kwietnia w naszej szkole odby a si uroczysta akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji
3 Maja. Akademia rozpocz a si od wprowadzenia
pocztu sztandarowego szko y i od(piewania hymnu
paFstwowego.
Nast pnie uczniowie klasy V pod kierunkiem
wychowawcy p. Magdaleny Poklek wprowadzili uczestników uroczysto(ci w histori (wi ta. Starali si pokazaE,
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jak donios ) rol odegra a Konstytucja Majowa w tamtym
okresie oraz jaki wywar a wp yw w procesie kszta towania postaw patriotycznych. Przedstawione przez uczniów wydarzenia historyczne przeplata y si z wierszami
i pie(niami patriotycznymi.
Konkursy
28 marca w Zespole Szkó im. Zes aFców Sybiru
w Kaliszu odby si Konkurs Piosenki Obcoj zycznej.
Nasz) szko
reprezentowa a Klaudia Ostrowska uczennica III klasy gimnazjum. Klaudia za(piewa a
piosenk w j zyku angielskim "The Climb" i zaj a
w konkursie I miejsce.
11 kwietnia w Zespole Szkó GastronomicznoHotelarskich w Kaliszu odby si Mi dzyszkolny Konkurs
dla Gimnazjalistów "Zdrowe od ywianie - zdrowy styl
ycia". Tematem przewodnim w tym roku by a rola
w glowodanów w ywieniu ze szczególnym uwzgl dnieniem b onnika. Przedsi wzi cie to powsta o z inicjatywy
Szkolnego Ko a PCK oraz Ko a Dietetycznego. Jego
celem by a popularyzacja zdrowego od ywiania w(ród
uczniów szkó gimnazjalnych oraz kszta towanie prawid owych nawyków ywieniowych. Nasz) szko reprezentowa y uczennice klasy II gimnazjum: Karolina
Krzywda i Aleksandra Owczarek. Do drugiego etapu
konkursu zakwalifikowa a si Aleksandra Owczarek,
która zaj a w nim II miejsce.
Natomiast 23 maja w Zespole Szkó w T okini
Wielkiej odby si XI Mi dzyszkolny Przegl)d Pie(ni
Religijnej - T okinia 2014 pod patronatem Wójta Gminy
Opatówek Sebastiana Ward ckiego. Natalia Bora z klasy V zaj a w tegorocznym konkursie II miejsce.
Wycieczka do Kalisza
23 kwietnia odby a si wycieczka szkolna dla
uczniów klas I-III szko y podstawowej pod has em
"Poznajemy najbli sz) okolic ". Podczas wycieczki
uczniowie obejrzeli panoram miasta Kalisza z wie y
ratuszowej i wys uchali informacji dotycz)cych powstania grodu nad Prosn), które opowiedzia przewodnik
wycieczki p. Piotr Sobolewski - pomys odawca znanego
Kaliszobrania. Uczniowie zwiedzili Muzeum O(wiaty
im. Mariana Falskiego w KuPnicy Grabowskiej. Zebrane
tam zbiory by y ciekaw) lekcj) historii zw aszcza, e
prezentowa y pierwszy elementarz dla dzieci i podr czniki do nauki ojczystego j zyka równie wielu innych
narodów. Wokó muzeum mo na by o obejrzeE znajduj)ce si tam pomniki przyrody.
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Atrakcj) wyjazdu by o dotarcie do ma ego przysió ka - osady o nazwie Koniec ?wiata. Kolejnym punktem wycieczki by o zwiedzanie ko(cio a w Kraszewicach
wraz ze 100 letnimi cisami po o onymi w pobli u ko(cio a. Wielk) przyjemno(ci) by równie obiad w restauracji "Ku yczanka", który wszystkim smakowa . Nie
zabrak o równie czasu na zakupienie pami)tek z wycieczki. Podczas wyjazdu dopisywa a pogoda i wspania e nastroje. Opiek nad uczniami sprawowa y panie:
Karolina Gramza, Iwona Fr)tczak i Anna Mokrzycka.
Warsztaty z udzielania pierwszej pomocy
Grupa studentów I roku Wydzia u Medycznego
na kierunku Ratownictwo Medyczne PWSZ w Kaliszu,
a w(ród nich absolwent naszej szko y - Jakub Zadka,
pod kierunkiem mgr Bartosza Bielana, przeprowadzi a
profesjonalne szkolenie z udzielania pierwszej pomocy
w(ród uczniów szko y podstawowej klas IV-VI oraz
gimnazjum klas I-III. Celem warsztatów by o przygotowanie uczniów do udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie Ewiczyli jak u o yE poszkodowanego w pozycji
bocznej bezpiecznej, jak udro niE drogi oddechowe oraz
jak przeprowadziE podstawowe zabiegi resuscytacyjne.

Udzielanie pierwszej pomocy nie jest naszym
uczniom obce, gdy ju od najm odszych lat uczestnicz)
w Programie Edukacyjnym "Ratujemy i Uczymy RatowaE", bior) udzia w pogadankach i zaj ciach z praktycznego udzielania pierwszej pomocy oraz uczestnicz)
w projekcie "I Ty te mo esz uratowaE ycie, czyli
pierwsza pomoc bez tajemnic". Uczniowie naszej szko y
na co dzieF oswajaj) si z tak wa nymi zagadnieniami
zwi)zanymi ze zdrowiem innych, kszta towane s) w a(ciwe nawyki, a pierwsza pomoc staje si dla nich
czym( naturalnym.
Sprawdzian szóstoklasistów
30 maja Okr gowa Komisja Egzaminacyjna
poda a wst pne wyniki sprawdzianu w klasie VI szko y
podstawowej. Wyniki uczniów naszej szko y s) wysokie.
?rednia uczniów naszej klasy wynios a 27,84 pkt. wobec
(redniej województwa wynosz)cej 25,17 pkt. i (redniej
kraju 25,82 pkt. Gratuluj wysokich wyników uczniom
klasy VI i wszystkim nauczycielom szko y podstawowej.
Akcja "Gor9czka z ota"
Cz onkowie Szkolnego Ko a PCK w Zespole
Szkó im. Jana Paw a II w Che mcach odpowiedzieli po
raz kolejny na apel OR PCK w Kaliszu i przyst)pili do
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ogólnopolskiej akcji "Gor)czka z ota". Konkurs polega
na zebraniu jak najwi kszej ilo(ci monet 1, 2 i 5 - groszowych. Ca a zbiórka cieszy a si wielkim powodzeniem.

Na zakoFczenie akcji wszystkie monety zosta y
skrupulatnie posegregowane, przeliczone, zwa one,
a nast pnie przekazane do OR PCK w Kaliszu. Podczas
tegorocznej akcji zebrali(my w naszej szkole 10261
sztuk z otych monet, które wa y y 14,095 kg, na )czn)
kwot 131,27 z . Jednocze(nie dzi kujemy paniom: GrabiFskiej, MikusiFskiej i Szewc za wsparcie tegorocznej
akcji.
Komunikat dyrektora Zespo u Szkó w Che mcach
Uprzejmie informuj , e w porozumieniu z w adzami Gminy Opatówek zosta a podj ta decyzja o utworzeniu od nowego roku szkolnego dwóch oddzia ów
klasy pierwszej w szkole podstawowej. Wobec tego
wszystkie dotychczas z o one wnioski zosta y rozpatrzone pozytywnie. Równie wszystkie z o one wnioski
o przyj cie do klasy pierwszej gimnazjum na obecnym
etapie zosta y rozpatrzone pozytywnie. Wychodz)c
naprzeciw oczekiwaniom rodziców informuj , e oddziay przedszkolne w naszej szkole w nowym roku szkolnym b d) pracowa y w godzinach 7:00-16:00.
**********
ZESPÓA SZKÓA W RAJSKU
W Parku Olbrzymich Owadów
Du e i kolorowe modele oko o 20 ró nych owadów yj)cych w Polsce mieli okazj zobaczyE uczniowie
klas I-III SP. 14 maja dzieci zwiedzi y Park Olbrzymich
Owadów w Ostrowie Wielkopolskim i z bliska zobaczy y
m.in.: trzmiela, modliszk , pszczo , os , (wierszcza,
wa k oraz kleszcza. Uczniowie poznali te wiele
interesuj)cych informacji na temat ycia i zwyczajów
owadów. Z parku dzieci uda y si kolejk) turystyczn) na
godzinn) przeja d k po Ostrowie Wlkp. Wycieczka
przynios a wszystkim wiele wra eF i okaza a si
wspania ) lekcj) przyrody.
Konkurs przyrodniczo - ekologiczny
Ju po raz pi)ty odby si w ZS w Rajsku
Gminny Konkurs Przyrodniczo - Ekologiczny dla klas IIIII SP, którego g ównym celem jest rozwijanie zainteresowaF przyrodniczych i promowanie postaw proekolo-
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gicznych. W tym roku uczestnicy konkursu prezentowali
swoj) wiedz i umiej tno(ci w nast puj)cych konkurencjach: "Od ziarenka do bochenka", "Rozpoznaj dotykiem", "Ro(liny zielne", "Budowa kwiatka" oraz "Prawdafa sz". Wiedz i umiej tno(ci oceni a komisja sk adaj)ca
si z nauczycieli pod przewodnictwem p. Ma gorzaty
Kraszkiewicz - metodyka edukacji wczesnoszkolnej.
Z rywalizacji zwyci sko wysz a dru yna z SP
w Rajsku, II miejsce zaj a SP z Opatówka, III miejsce SP z Sierzchowa, IV miejsce - SP z T okini Wielkiej,
V miejsce - SP z Che mc. Wszyscy uczestnicy otrzymali
upominki ufundowane przez wydawnictwo WSiP oraz
rad rodziców z ZS w Rajsku. Konkurs przygotowa a
i przeprowadzi a p. Dorota Okrasa - nauczyciel edukacji
wczesnoszkolnej.

w których rozgrywa a si akcja. Orkiestra graj)ca pod
kierownictwem Tomasza Szredera fantastycznie kszta towa a nastrój, tworz)c mi ) atmosfer , a koFcowy mazur okaza si wspania ym po )czeniem muzyki, scenografii, strojów, taFca i (piewu. Po 3-godzinnej dawce
muzyki uczniowie mieli jeszcze okazj pospacerowaE
uliczkami Wroc awia i zwiedziE starówk .
Wycieczka szlakiem "Orlich Gniazd"
W dniach od 5 do 7 maja uczniowie naszej
szko y (klasy V i VI) uczestniczyli w wycieczce szkolnej
szlakiem "Orlich Gniazd" pod opiek) p. Ewy Cichorek,
p. Mariusza Maciaszka i p. Kamili Le(niewicz.

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Uchwalenie Konstytucji 3 Maja to szczególna
rocznica, poniewa przypominanie m odym Polakom
historii w asnego narodu jest niezwykle wa ne, uwra liwia m odzie na losy swojego kraju i kszta ci w nich
postawy patriotyczne oraz wyrabia poczucie dumy
z dokonaF przesz ych pokoleF.
Uroczysta akademia w naszej szkole, przygotowana przez panie Ma gorzat Burdelak i Bernadett
Blek, przy muzycznym wsparciu p. Damiana Pyrka mia a
za zadanie przedstawiE akt uchwalenia konstytucji, który
sta si pocz)tkiem ca kowitej likwidacji paFstwa polskiego.
Program wycieczki by bardzo bogaty. W pierwszym dniu zwiedzali(my zamek w Pieskowej Skale
i Ojców. Mogli(my dotkn)E Maczugi Herkulesa. Najwi cej emocji wzbudzi o w nas poznanie historii i zobaczenie Jaskini Kokietka.
W drugim dniu poznali(my histori kopalni soli
w Wieliczce, zobaczyli(my rzePby solne oraz ró ne sale
wystawowe. W tym dniu zwiedzali(my równie katedr
na Wawelu, dziedziniec zamku, ko(ció Mariacki, dotkn li(my serca dzwonu Zygmunta. Trzeciego dnia byli(my
w Muzeum Lotnictwa Polskiego i na zamku w OgrodzieFcu. By a to dla wszystkich wspania a lekcja historii.
Uczniowie gimnazjum zapoznali widzów z okoliczno(ciami uchwalenia konstytucji oraz z tre(ci) tego
dokumentu, ukazali zwi)zki przyczynowo - skutkowe
pomi dzy wydarzeniami w kraju, a histori) Europy.
Z kultur9 za pan brat
Wychowanie kulturalne m odego cz owieka to
niezwykle wa ne i odpowiedzialne zadanie szko y.
W ramach edukacji kulturalnej ch tnie wprowadzamy
m odzie w (wiat teatru. Specyficznym i niecodziennym
wydarzeniem jest opera. Uczniowie naszego gimnazjum
mieli okazj uczestniczyE w tym niezwyk ym wydarzeniu
muzycznym. 13 maja, pod opiek) p. Ma gorzaty Burdelak, p. Agnieszki Kowalskiej i p. Bernadetty Blek, gimnazjali(ci obejrzeli inscenizacj narodowego dzie a "Straszny Dwór" Stanis awa Moniuszki w re yserii Laco Adamika we wroc awskiej operze.
Utwór przedstawia histori dwóch szlachciców:
Zbigniewa i Stefana, którzy wracaj) do domu po skoFczonej s u bie wojskowej i postanawiaj) yE w bez ennym stanie, lecz zakochuj) si w córkach Miecznika,
który by przyjacielem ich ojca. Scenografia w niektórych
miejscach choE uboga, w pe ni oddawa a nastrój miejsc,
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Wizyta w domu samopomocy
?rodowiskowy Dom Samopomocy "Tulipan"
w Kaliszu jest domem dziennego pobytu dla osób niepe nosprawnych intelektualnie, dzieci, m odzie y i osób
doros ych. 15 maja przedstawiciele szkolnego ko a PCK
pod opiek) p. Agnieszki Kowalskiej oraz uczniowie
szkolnego ko a teatralnego pod opiek) p. El biety
Wosiek wzi li udzia w niecodziennej wycieczce do SDS
"Tulipan". W domu (rodowiskowym nasze szkolne ko o
teatralne zaprezentowa o przedstawienie "Cyrk", które
wyraPnie ucieszy o podopiecznych. Na ich twarzach
zago(ci u(miech i szczere zadowolenie. Na scenie
pojawi y si pi kne kolorowe postaci, poczynaj)c od
tancerek taFcz)cych na linie, a koFcz)c na tresowanych
lwach. Spor) atrakcj) dla osób na widowni by a
mo liwo(E udzia u w sztuczkach magicznych z kartami
do gry. Po zakoFczeniu przedstawienia nasi "cyrkowcy"
otrzymali gromkie brawa, a wszyscy pozowali wspólnie
do pami)tkowych zdj E.
Nast pnie gospodarze zaoferowali nam s odki
pocz stunek, z którego ch tnie skorzystali(my. Przy
stole opowiedziano nam o funkcjonowaniu ?rodowisko-
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wego Domu Samopomocy "Tulipan" na co dzieF. Zadawali(my pytania, rozmawiali(my o cierpliwo(ci i tolerancji. Dowiedzieli(my si , e w o(rodku uczestnicy funkcjonuj) w 5 grupach, do których s) przydzielani w zale no(ci od stopnia i rodzaju niepe nosprawno(ci. Zostali(my te zaproszeni do obejrzenia pokoi, gdzie prowadzone s) zaj cia terapeutyczne, a nawet uda o nam si
zobaczyE fragmenty zaj E z uczestnikami. Ogl)dali(my
jeszcze, wykorzystywane w terapii, "sale do(wiadczania
(wiata", w których naszym szczególnym zainteresowaniem cieszy y si kolorowe (wiat owody i ó ko wodne.
Uczniowie otrzymali drobne pami)tkowe prezenty wykonane przez uczestników na zaj ciach. Wizyta
by a du ym prze yciem zarówno dla podopiecznych
Domu, jak i dla nas - go(ci. Serdecznie dzi kujemy
radzie rodziców naszej szko y za przychylno(E w umo liwieniu organizacji dowozu do Kalisza.

Sebastian Ward cki. Wzi o w nim udzia dziewi E szkó
z terenu powiatu kaliskiego. W jury zasiedli i wokalne
umiej tno(ci uczestników oceniali: ks. dr Jerzy Adamczak, ks. dr Jacek Paczkowski, ks. mgr Arkadiusz Wysota, mgr Arkadiusz KaFduch. Organizatorzy konkursu:
dyrektor szko y Teresa Kobierska i katechetka Urszula
Borwik za cele konkursu postawi y popularyzacj pie(ni
religijnej, promocj m odych wykonawców i wy onienie
utalentowanej m odzie y. Warto zwróciE uwag na to, e
tego rodzaju spotkania sprzyjaj) integracji uczniów
i nauczycieli z ró nych szkó . Przegl)d zosta przeprowadzony kategoriach: solistki i soli(ci w wieku do 9 lat,
solistki i soli(ci 10-12 lat, solistki i soli(ci 13-16 lat, zespo y wokalne w kat. gimnazjum. Oto wyniki przes uchaF:

Nasze sukcesy
Podczas XII Festiwalu Teatrów Szkolnych
w KoPminku, w dniu 22 maja, nasza grupa teatralna
zdoby a II miejsce. W konkursie wzi o udzia 9 zespo ów z ró nych szkó . Uczniowie naszej szko y zaprezentowali przedstawienie "Cyrk" przygotowane pod kierunkiem p. El biety Wosiek, natomiast artystów ucharakteryzowa a p. Marta Lewicka. Wyst puj)cym przyznano
te nagrody wyró nienia dla indywidualnych aktorów,
jednym z wyró nionych okaza si Anto( Korbacz
z klasy III SP. Ka dy uczestnik otrzyma zestaw nagród
rzeczowych, których sponsorem by Bank Spó dzielczy
Ziemi Kaliskiej.
7 uczniów szko y podstawowej i gimnazjum
wzi o udzia w przes uchaniach II Wielkopolskiego Konkursu Poezji Patriotycznej, które odby y si 29 marca
w Kaliszu. Konkurencja by a du a, poniewa wyst puj)cy prezentowali wysoki poziom umiej tno(ci recytatorskich. Tym bardziej cieszy nas fakt, e troje uczniów:
Justyna Antczak (kl. VI), Maryla Olejnik i Antoni Korbacz
(kl. III) zakwalifikowa o si do fina u, który odby si
24 maja w Poznaniu. Gratulujemy m odym recytatorom.
28 kwietnia w Morawinie odby y si powiatowe
eliminacje XXXVIII Ogólnopolskiego Turnieju BezpieczeFstwa w Ruchu Drogowym. Gmin Opatówek reprezentowa y: Katarzyna Antczak, Weronika Ratajczyk, Dominika Dziedzic, Martyna Jakubek i Weronika Strojw)s
z kl. I gimnazjum. Uczennice wykaza y si du ) wiedz)
i umiej tno(ciami z zakresu udzielania pierwszej pomocy, jazdy sprawno(ciowej rowerem po torze przeszkód
i znajomo(ci) przepisów ruchu drogowego. W turnieju
bra o udzia 11 dru yn z klas gimnazjalnych powiatu
kaliskiego. W klasyfikacji dru ynowej nasza ekipa zaj a
6 miejsce, a w klasyfikacji indywidualnej Katarzyna Antczak zdoby a 3 miejsce. Uczennice otrzyma y pami)tkowy dyplom i nagrody rzeczowe. Wszystkim uczestnikom gratulujemy i yczy-my dalszych sukcesów.

soli(ci, kategoria do 9 lat:
I miejsce - Maria Wolf, SP w Opatówku
II miejsce - Emilia Nogaj, ZS w T okini Wielkiej
III miejsce - Zuzanna Domagalska, SP w Biernatkach
soli(ci, kategoria 10-12 lat:
I miejsce - Kinga Wolf, SP w Opatówku
II miejsce - Natalia Bora, ZS w Che mcach
III miejsce - Klaudia Bry a, SP w Moskurni
wyró nienie - Aleksandra Mituta, SP w Biernatkach
wyró nienie - Aleksandra Pilarska, ZS w Rajsku
soli(ci, kategoria 13-16 lat:
I miejsce - Adrianna Pietura, Gimnazjum w KoPminku
I miejsce - Bartosz Dreczko, ZS w T okini Wielkiej
II miejsce - Agata PlewiFska, Gimnazjum w Brzezinach
zespo y wokalne:
I miejsce - Gimnazjum w Brzezinach
II miejsce - ZS w T okini Wielkiej
III miejsce - Gimnazjum w KoPminku
Wszyscy laureaci otrzymali nagrody i dyplomy od dyrektor szko y Teresy Kobierskiej i Sekretarza Gminy Krzysztofa Dziedzica. S odkim pocz stunkiem uczestników
i go(ci podj a rada rodziców. Dyrektor szko y sk ada
serdeczne podzi kowania Wójtowi Gminy Sebastianowi
Ward ckiemu za obj cie patronatem Przegl)du Pie(ni
Religijnej i ufundowanie nagród, radzie rodziców za
zakup dyplomów, ciast i napojów, a p. Urszuli Borwik za
zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu.

**********

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

ZESPÓA SZKÓA W TAOKINI WIELKIEJ
Przegl9d pie1ni religijnej
Jak co roku T okinia Wielka rozbrzmiewa a pie(ni) religijn). To ju po raz jedenasty mi o(nicy muzyki
spotkali si na Mi dzyszkolnym Przegl)dzie Pie(ni Religijnej. Konkurs obj) patronatem Wójt Gminy Opatówek
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GOPS DLA PODOPIECZNYCH
Cniadanie wielkanocne
Wójt Gminy Opatówek zaprosi na (niadanie
wielkanocne podopiecznych Gminnego O(rodka Pomocy Spo ecznej w Opatówku oraz dzieci i ich rodziców ze
?wietlicy ?rodowiskowej S oneczko w Opatówku, które
odby o si 16 kwietnia br. w sali GOK w Opatówku.
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Tradycyjne, coroczne spotkanie (wi)teczne poprzedzi
wyst p artystyczny m odzie y z gimnazjum w Opatówku
pod kierunkiem nauczycielek - El biety Wojciechowskiej
i Anny Nowackiej - który wprowadzi wszystkich go(ci
w rodzinn) i (wi)teczn) atmosfer .

Po yczeniach (wi)tecznych z o onych przez
Sekretarza Gminy Krzysztofa Dziedzica i po(wi ceniu
wielkanocnych potraw przez proboszcza ks. W adys awa
Czamar i prefekta ks. Arkadiusza Wysot z parafii
w Opatówku, wszyscy zasiedli do sto ów z przygotowanymi wielkanocnymi potrawami, którymi by y: urek
z jajkiem, bia a i w dzona kie basa, sa atka jarzynowa,
jajka faszerowane, szynka, galantyna z kurczaka, pasztet domowy, babka i inne wypieki wielkanocne, chleb,
pomaraFcze i cukierki czekoladowe. ?niadanie to by o
okazj) do prze ycia duchowego nastroju Wielkiej Nocy
przez wszystkie zgromadzone osoby. Nie zabrak o rozmów w ciep ej, serdecznej i mi ej atmosferze o tradycji
i zwyczajach zwi)zanych z tym (wi tem.
Podwieczorek z okazji Dnia Matki i Ojca
Dzieci ze ?wietlicy ?rodowiskowej "S oneczko"
zaprosi y swoich rodziców na podwieczorek z okazji
Dnia Matki i Ojca, który odby si w pi)tkowe popo udnie, 6 czerwca br. Dzieci zaprezentowa y piosenk oraz
przygotowa y pyszne desery. Kolejn) niespodziank)
by y upominki w asnor cznie wykonane przez dzieci
technik) decupage.

W(ród zaproszonych go(ci by Wójt Gminy Opatówek Sebastian Ward cki, Kierownik Gminnego O(rodka Pomocy Spo ecznej w Opatówku Violetta Galant oraz
przyjaciel (wietlicy p. Halina SroczyFska. Popo udniowy
czas min) w bardzo mi ej i sympatycznej atmosferze.
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Ogólnopolska Karta Du>ej Rodziny
27 maja br. Rada Ministrów podj a uchwa
w sprawie ustanowienia rz)dowego programu dla rodzin
wielodzietnych (M.P. z 2014 r. poz. 430) oraz przyj a
rozporz)dzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja br.
w sprawie szczegó owych warunków realizacji programu
dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 755).
Do realizacji w/w zadania wyznaczono na naszym terenie Gminny O(rodek Pomocy Spo ecznej w Opatówku.
Od dnia 16 czerwca mo na z o yE w GOPS (pokój nr 2
Urz du Gminy) wniosek o przyznanie ogólnopolskiej
karty du ej rodziny. Informujemy, e druki wniosków
dost pne s) na stronie internetowej gminy Opatówek
www.opatowek.pl w zak adce pobierz dokument i za)atw
spraw, w urz,dzie -> pomoc spo)eczna.
Festyn z okazji Dnia Rodzicielstwa Zast0pczego
Dzieci ze ?wietlicy ?rodowiskowej "S oneczko"
wraz z rodzicami i opiekunami oraz rodziny zast pcze
z terenu naszej gminy uczestniczy y 13 czerwca br.
w festynie z okazji Dnia Rodzicielstwa Zast pczego,
który odby si na terenie k)pieliska GOSiR w Brzezinach. Impreza zosta a zorganizowana przez Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu w ramach realizacji projektu "B)dPmy Razem" wspó finansowanego przez
Uni Europejsk) w ramach Europejskiego Funduszu
Spo ecznego.

Uczestnicy Festynu udali si w "Bajkow) podró
klaunów Bim Bam Bom" z aktorami Teatru Kubika ze
Szczecina. Mogli nauczyE si chodzenia na szczud ach,
onglowania oraz uczestniczyli w ró nych grach, zabawach oraz konkursach z nagrodami. Nie zabrak o dmuchanych zamków, wspólnego malowania twarzy i innych
atrakcji. Wszyscy uczestnicy festynu otrzymali pocz stunek. Dzieci ze ?wietlicy ?rodowiskowej "S oneczko"
w Opatówku wraz z opiekunami sk adaj) organizatorom
podzi kowanie za wspóln), wspania ) zabaw . Mimo
brzydkiej pogody, wszystkie dzieci wraca y do domu
u(miechni te.
Nowe 1wiadczenie - dodatek energetyczny
Gminny O(rodek Pomocy Spo ecznej w Opatówku informuje, e osobom korzystaj)cym z dodatków
mieszkaniowych przys uguje nowe (wiadczenie - dodatek energetyczny. Osoba ubiegaj)ca si o zrycza towany
dodatek energetyczny musi spe niaE poni sze warunki:
- na dzieF sk adania wniosku ma przyznany decyzj)
dodatek mieszkaniowy,
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jest stron) umowy kompleksowej lub umowy sprzeda y energii elektrycznej zawartej z przedsi biorc)
energetycznym,
- zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
Uwaga! Stron) umowy sprzeda y energii elektrycznej
lub umowy kompleksowej musi byE osoba, która ma
przyznany dodatek mieszkaniowy, a nie inny cz onek
rodziny.
Zgodnie z obwieszczeniem ministra w a(ciwego do
spraw gospodarki wysoko(E dodatku energetycznego do
dnia 30 kwietnia 2015 r. wynosi:
- 11,36 z /m-c dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osob samotn),
- 15,77 z /m-c dla gospodarstwa domowego sk adaj)cego si z 2 do 4 osób,
- 18,93 z /m-c dla gospodarstwa domowego sk adaj)cego si z co najmniej 5 osób.
Informacje na temat zasad przyznawania i wyp acania
zrycza towanego dodatku energetycznego, a tak e druki
wniosków o jego przyznanie mo na uzyskaE w Gminnym O(rodku Pomocy Spo ecznej w Opatówku (pokój
nr 18 urz du gminy, II pi tro).
-

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

OG.OSZENIA
P atno1ci za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Urz)d Gminy po raz kolejny przypomina, e zgodnie z art. 21 § 2
ustawy Ordynacja podatkowa op ata za gospodarowanie odpadami
komunalnymi wykazana w deklaracji jest op at) do zap aty przez
w a(ciciela nieruchomo(ci. Stosownie do przepisów prawa podatkowego okre(lenie wysoko(ci op aty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi nast puje przez samowymiar w deklaracji z o onej przez
w a(ciciela nieruchomo(ci. Wobec powy szego, w/w op at nale y
uiszczaE bez dodatkowego wezwania (urz)d gminy nie wystawia
faktur, nakazów ani innych dokumentów dot. wysoko(ci op aty).
Terminy p atno(ci:
- do dnia 28 lutego za I kwarta
- do dnia 31 maja za II kwarta
- do dnia 31 sierpnia za III kwarta
- do dnia 30 listopada za IV kwarta
Bez prowizji wp at mo na dokonaE w kasie urz du gminy w Opatówku
w godz. 8:00 - 14:00 oraz w Banku Spó dzielczym Ziemi Kaliskiej
w Opatówku. Nr konta na które nale y dokonywaE wp at: 43 8404
0006 2004 0014 4964 0001.
**********
Wybory so tysa wsi Sza e
Na 12 maja br. Wójt Gminy Opatówek zwo a zebranie wiejskie, na
którym przeprowadzone zosta y wybory so tysa wsi Sza e. W lutym
2014 roku zmar wieloletni so tys wsi Sza e, dlatego te zwo ane
zosta o zebranie wiejskie celem wy onienia w drodze g osowania
nowego so tysa. Zebraniu przewodniczy a radna El bieta Bielewicz,
a z ramienia Urz du Gminy w Opatówku obecna by a Maria Miko ajczyk. Sala OSP w Sza e zgromadzi a ponad 80 mieszkaFców wsi,
którzy spo(ród 3 przedstawionych kandydatów, na so tysa wsi Sza e
wybrali Andrzeja Brodziaka (uzyska w g osowaniu wi kszo(E g osów).
**********
Og oszenie o przetargu
Dyrektor Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku
og asza przetarg pisemny nieograniczony na najem na okres 3 lat
lokalu o powierzchni 16,5 m2 po o onego w budynku Gimnazjum
w Opatówku, ul. Szkolna 7 (KW 42659). Wy ej wymieniony lokal
przeznaczony b dzie na prowadzenie sklepiku szkolnego. Lokal
b d)cy przedmiotem najmu mo na ogl)daE do dnia 14 sierpnia 2014
r. w godz. 9:00 - 13:00. Nie dopuszcza si poddzier awy i podnajmu
wynaj tego lokalu. Cz (E jawna przetargu odb dzie si 20 sierpnia
2014 r. o godz. 11:00 w Opatówku, ul. Szkolna 7. Wysoko(E
wywo awcza czynszu za 1m2 miesi cznie wynosi 34,00z , wadium
400,00 z , post)pienie co najmniej 2,00z za 1 m2. Najemca oprócz
czynszu zobowi)zany b dzie ponosiE koszty energii elektrycznej oraz
wywozu (mieci. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest okazanie
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wp aty wadium. Wadium nale y wp aciE na konto Gimnazjum
im. Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku, w Banku Spó dzielczym
nr 32 8404 0006 2004 0008 4361 0001 najpóPniej do dnia 18 sierpnia
2014 r. Pisemna oferta powinna zawieraE:
1) imi , nazwisko i adres oferenta albo nazw firmy oraz siedzib ,
je eli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;
2) dat sporz)dzenia ofert;
3) o(wiadczenia, e oferent zapozna si z warunkami przetargu
i przyjmuje te warunki bez zastrze eF;
4) oferowan) cen i sposób zap aty.
Wadium osoby wygrywaj)cej przetarg zalicza si na poczet czynszu
najmu. Je(li osoba, która wygra a przetarg uchyli si od zawarcia
umowy to wadium przepada na rzecz szko y. Wadium pozosta ych
uczestników przetargu zostanie wyp acone w ci)gu 3 dni po zakoFczeniu, na konto wskazane przez przyst puj)cych.
Regulamin przetargu udost pniony jest do wgl)du na tablicy og oszeF
w szkole oraz na stronie szko y www.gimnazjum.opatowek.pl. Dyrektor
Gimnazjum w Opatówku zastrzega sobie prawo odwo ania przetargu
lub uniewa nienia przetargu bez podania przyczyn.
**********
Zakaz u>ywania odzi motorowych na zalewie w Sza em
W zwi)zku z pojawiaj)cymi si w)tpliwo(ciami oraz rozpocz tym
sezonem w dkarskim, informujemy,
e na zbiorniku wodnym
w m. Sza e, obowi)zuje zakaz u ywania jednostek p ywaj)cych
nap dzanych silnikami spalinowymi. Zakaz ten zosta wprowadzony
Uchwa ) Nr X/112/2007 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 28 sierpnia
2007 r. W (wietle zapisów ww. uchwa y zakaz ten nie dotyczy:
jednostek p ywaj)cych, których u ycie jest konieczne do celów
bezpieczeFstwa publicznego (policji, stra y po arnej, stra y
rybackiej, wodnych s u b ratowniczych) i utrzymania zbiornika
(s u b wodnych i ochrony (rodowiska)
klubów i organizacji sportowych podczas zawodów i imprez
zwi)zanych ze sportami wodnymi
statku spacerowego
W uzasadnionych przypadkach, na podstawie niniejszej uchwa y
Zarz)d Powiatu Kaliskiego mo e wydaE okresowe zezwolenie na u ywanie jednostek p ywaj)cych nap dzanych silnikami spalinowymi na
zbiorniku wodnym w miejscowo(ci Sza e.
Obecnie takie zezwolenie w tym roku posiada Uczniowski Jacht Klub
Sportowy "Szturwa ", prowadz)cy szkolenie dzieci i m odzie y w windsurfingu. Maj)c na uwadze bezpieczeFstwo (asekuracja) uczestników
treningów, w dniu 6 maja 2014 r. Zarz)d Powiatu Kaliskiego uchwa )
Nr 1203/2014 udzieli zezwolenia do 31 paPdziernika 2016 r. Zezwolenie dotyczy odzi motorowej RIB o numerze rejestracyjnym WM-2771
oraz odzi pneumatycznej BRIG FALCON 450 Sport o numerze seryjnym 70552. Od 2008 roku do 2014 roku Zarz)d Powiatu Kaliskiego
wyda )cznie 7 zezwoleF na u ywanie siedmiu jednostek p ywaj)cych,
nap dzanych silnikiem spalinowym (w tym 6 odzi motorowych i jeden
skuter), na zbiorniku wodnym w m. Sza e, g ównie klubom prowadz)cym szkolenia motorowodne. Zezwolenia te wydawane by y na
okres 2-3 lat. Zarz)d mo e wydaE zezwolenia na okres maksymalnie
do 3 lat. Jest to zezwolenie na u ywanie konkretnej odzi w konkretnym miejscu akwenu, aby jednostki nie p ywa y na p yciznach.
**********
Komunalne osady 1ciekowe
Komunalne osady (ciekowe wymieszane z wapnem (polepszacz
glebowy) wytwarzane w Oczyszczalni (cieków w Kucharach do stosowania w rolnictwie (szczególnie pod upraw zbó ). Higienizowane
osady (ciekowe (powstaj)ce w oczyszczalniach (cieków jako odpad
procesów oczyszczania (cieków) s) coraz cz (ciej wykorzystywane
do u yPniania terenów rolniczych oraz do rekultywacji terenów
zdegradowanych. Komunalne osady (ciekowe zmieszane z wapnem
pochodz)ce z Grupowej Oczyszczalni ?cieków w Kucharach:
posiadaj) du ) warto(E próchnicotwórcz), zwi kszaj) yzno(E
gleby, dostarczaj) m.in. zwi)zki azotu, fosforu, magnezu, wapnia
i mikroelementy,
poprawiaj) w a(ciwo(ci fizyczne i chemiczne gleby,
utrzymuj) lub podwy szaj) odczyn gleby (dzi ki zastosowaniu
wapna do procesów higienizacji),
wp ywaj) na mo liwo(E kumulowania wody glebowej (co przek ada si na plony ro(lin uprawnych - zw aszcza na glebach lekkich).
Wyniki badaF sk adu chemicznego obornika i osadów (ciekowych
z oczyszczalni (cieków komunalnych w Kucharach wskazuj) na ich
podobieFstwo do obornika. Substancja organiczna zawarta w osadach
wykorzystywana jest jako materia nawozowy, strukturotwórczy i rekultywacyjny. Obok bogactwa materii organicznej, osady (ciekowe zawieraj) wiele zwi)zków i pierwiastków koniecznych do wzrostu i rozwoju
ro(lin oraz mikroorganizmów. Higienizowane osady (ciekowe wytwarzane w Spó ce Wodno-?ciekowej "PROSNA”, spe niaj) kryteria
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zawarto(ci metali ci kich oraz pozbawione s) jaj paso ytów jelitowych i bakterii z rodzaju Salmonella. Przed pozyskaniem osadów (ciekowych nale y zg osiE si od Grupowej Oczyszczalni ?cieków z wypisem z rejestru gruntów (osady przekazywane s) tylko w a(cicielom
gruntów) i map) zadeklarowanych terenów. Spó ka Wodno-?ciekowa
"PROSNA” zapewnia wykonanie badaF osadów (ciekowych i gleb,
wyliczenie dawki osadów na 1 ha (z uwzgl dnieniem dawki azotu) oraz
dostaw osadów na ustalone miejsce, w ustalonym terminie.
Przeci tna dawka osadów (ciekowych wynosi od 18 do 25 t/ha/2 lata.
Zobowi)zana jest równie do przekazania karty odpadu. Odbiorca
zobowi)zany jest tylko do niezw ocznego rozrzucenia osadów na
zadeklarowanych gruntach, zmieszania z gleb) i stosowania osadów
zgodnie z przepisami ochrony (rodowiska. Odp atno(E: 10 gr netto za
ton osadów (ciekowych. Szczegó owe informacje mo na uzyskaE
pod nr tel. (62) 76-96-624. Adres: Kuchary 52, 63-322 Go uchów.

Sprzedam pustaki stropowe Akermanna. Telefon: 782-690-710.
**********
Sprzedam Fiata Fiorino, rocznik 1996, ci
nia VAT. Telefon: 888-111-909.
**********
Oferuj prac dorywcz): klejenie tablic bilboardowych; w asny samochód i pomieszczenie gospodarcze. Telefon: 690-674-151.
**********
Sprzedam sadzonki truskawek HANOJ. Telefon: 506-211-366.
**********

**********
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.

arowy, mo liwo(E odlicze-

Szko a j zyka angielskiego w Opatówku zaprasza na zaj
szkolnym 2014/2015. Dostosowujemy poziom nauczania
ucznia, zaj cia prowadzone s) w ma ych grupach.
11 sierpnia 2014 r., liczba miejsc ograniczona. Informacje
rem telefonu: 505-129-605.

cia w roku
do wiedzy
Zapisy od
pod nume-

**********

**********

Biuro rachunkowe "KASSUS", Danuta Grzegorczyk, Opatówek, ulica
?w. 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.

Sprzeda hurt, detal: w giel kamienny, brunatny, groszek, ekogroszek,
mia w glowy, cement, wapno budowlane, nawozy rolnicze. Opatówek,
ul. Poniatowskiego 45, telefon: 662-751-104, 62/76-18-674.

**********

**********

Firma Handlowa GF - Agencja Op at w Opatówku, Pl. Wolno(ci 10
informuje, e w punkcie LOTTO mo na op aciE rachunki m.in.: ZUS,
KRUS, US, telefony stacjonarne, komórkowe, energia, gaz, czynsze
oraz inne zobowi)zania finansowe. Pobieramy niskie prowizje realizacja przelewu w ci)gu 24h.

Sprzedam dwa zblokowane bloczki tunelowe, pomp , Busa - rok prod.
1995 o ca kowitej masie 3500 kg i ziemi pod zalesie. Telefon:
510-840-538.

**********
Biuro UbezpieczeF Krzysztof TechmaFski, Opatówek, ulica Kódzka 40
(wiadczy us ugi w zakresie ubezpieczeF: komunikacyjnych OC, AC,
NNW, domów i mieszkaF, rolnych. Oferujemy ponad 12 towarzystw
ubezpieczeniowych, dojazd do klienta, najkorzystniejsze warunki
ubezpieczeF. Telefon: 509-517-677.
**********

**********
Zarz)d ROD "Meblarz" informuje, e s) do wykorzystania 2 dzia ki.
Kontakt pod nr telefonu: 667-287-220.
**********
Sprzedam deski 25 w ilo(ci 4 kubiki u ywane i nowe, w cenie 400 z za
kubik. Telefon: 509-688-889.
**********
Projekty budowlane, us ugi w zakresie architektury. Tel. 503-170-369.

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

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

**********

**********

Ochotnicza Stra Po arna w Micha owie Drugim wynajmie sal
z zapleczem kuchennym od 10.10.2014r.
**********
Chcesz ubezpieczyE samochód, dom, mieszkanie, firm , uprawy
rolne? Nie masz czasu szukaE ubezpieczyciela? ZadzwoF! Telefon
694-959-327. Agent ubezpieczeniowy PZU pomo e Ci!
**********
Monta instalacji gazowych w samochodach fachowo z gwa-rancj).
SUZUKI MCA Agnieszka KaPmierczak-Lis, Opatówek, Rogatka 3C.
Telefon: 603-420-900, (62) 768-54-52.
**********
Mobilna Myjnia parowa. Pranie tapicerki samochodowej i meblowej,
dywanów i wyk adzin. Telefon: 505-079-588.
**********
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

**********

Serdeczne podzi kowania rodzinie, przyjacio om, ksi om z parafii,
znajomym, s)siadom, kolegom z zak adu "WESTOL", kolegom
w dkarzom, za okazane wspó czucie, intencje mszalne, z o one
kwiaty oraz zapalone znicze i uczestniczenie w ostatniej drodze
C.P. Edmunda Milwicz
sk adaj) ona, syn z rodzin)
*********************************************************
Urz9d Gminy w Opatówku
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