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SESJE RADY GMINY
W miesi cach od czerwca do pa dziernika 2014 r. odby y
si kolejne sesje Rady Gminy Opatówek, na których
radni podj li nast puj ce uchwa y:
- w sprawie zmiany bud(etu gminy Opatówek na 2014
rok, w której dokonano bie( cej korekty planu
wydatków i dochodów wynikaj cej z dodatkowych
zada*:
dochody zwi ksza si m.in.: 355 tys. z na przebudow dróg gminnych, 126 tys. z na projekty,
zakup pomp, budow wodoci gów i remont SUW,
511 939 z z tytu u podatku od czynno1ci cywilnoprawnych;
wydatki zwi ksza si m.in.: 28 109 z na wyp at
zasi ków sta ych, 8 717 z na wyp at zasi ków okresowych oraz 2 142 z na ubezpieczenie spo eczne
podopiecznych; w dziale 900 i 921 zwi ksza si plan
wydatków na realizacj , na które gmina otrzyma a
dofinansowanie z Wielkopolskiego Urz du Wojewódzkiego: rewitalizacja parku (18 739 z ), pomost
cz cy Dzik Promenad oraz wykonanie prac
remontowych na zewn trz budynku GOK (20 000 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 w m. Sza e II etap

60 000

Dokumentacja budowy wodoci gu gminnego
Micha ów Drugi - Cienia Folwark
Budowa wodoci gu Micha ów Drugi - Cienia Folwark
Agregat pr dotwórczy, pompy, przetwornica

8 000
40 000
103 000

Projekt budowy stacji uzdatniania wody w m. Rajsko

50 000

Ogrodzenie terenu pod stacj uzdatniania wody
w m. Rajsko

20 000

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Sza e etap I

1 863 000

Pomoc finansowa dla Powiatu kaliskiego na zadanie
pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4610P
w m. Borów"
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85 000

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

60 000

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

60 000

Dokumentacja projektowa przebudowy drogi Szulec Józefów

12 000

Dokumentacja projektowa przebudowy drogi Che mce
- Stobno

8 000

Przebudowa drogi gminnej w m. Zmy1lanka

71 000

Przebudowa drogi gminnej w m. Kobierno

108 500

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

175 000

Przebudowa drogi gminnej Cienia Trzecia - Cienia
Druga

112 000

Przebudowa drogi gminnej w m. Szulec

100 000

Przebudowa drogi gminnej w m. Che mce

170 000

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

230 000

Przebudowa drogi gminnej w m. Micha ów Trzeci
Przebudowa drogi gminnej T okinia Wielka - T okinia
Ma a
Przebudowa drogi dojazdowej przy szkole
w Che mcach
Przebudowa nawierzchni oraz budowa kanalizacji
deszczowej w ulicach Piotra Szadkowskiego i Braci
Gillerów na Osiedlu Ko1ciuszki w m. Opatówek

90 000
150 000
10 000
310 000

Przebudowa drogi gminnej w m. T okinia ul. Owocowa

51 000

Przebudowa ul. 3-go maja w m. Opatówek

81 000

Przebudowa drogi gminnej T okinia Ko1cielna N dzerzew

169 500

Przebudowa drogi gminnej w m. Zawady

158 000

Ci g pieszo-jezdny Opatówek

60 000
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Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Che mce
(tzw. Ksi ( )

75 000

Przebudowa ul. Dworcowej w m. Opatówek

120 000

Przebudowa ulicy Ogrodowej w m. Zduny

110 000

Przebudowa ul. Nowoogrodowa w m. Opatówek

50 000

Przebudowa drogi Sierzchów

89 000

Przebudowa ul. Cw. Jana w m. Opatówek

20 000

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Szulec

60 000

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej N dzerzewRo(d(a y

98 000

Przebudowa nawierzchni drogi ul. Hódzka
w m. Opatówek

50 000

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej
w m. Sierzchów

45 000

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Warszew

60 000

Przebudowa ulicy Poduchownej w m. T okinia
Ko1cielna

80 000

Zakup toru treningowego do szkole*

6 000

Zakup zestawu komputerowego

4 000

Zakup zamiatarki ci gnikowej

10 000

Zakup samochodu

25 000

Budowa Przedszkola Publicznego

Usuwanie barier architektonicznych w SP Opatówek

891 000
60 000

Dokumentacja selektywnej zbiorki odpadów

10 000

Renowacja stawu w Opatówku

25 000

Umocnienie skarpy wokó stawów

20 000

Zagospodarowanie terenów wokó stawów
w m. Opatówek

30 000

Rajsk alej spacerow zdrowo i sportowo

70 000

Wykonanie o1wietlenia ulicznego w m. Che mce

18 000

Malowanie elewacji zewn trznej w budynku GOK

20 000

Termomodernizacja budynków u(yteczno1ci
publicznej - GOK w Opatówku

10 420

Termomodernizacja budynków u(yteczno1ci
publicznej - filia biblioteki w T okini Wielkiej

9 420

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

46 000

Zakup kosiarki

10 000
RAZEM:

-

-

8 433 249

w sprawie wyra(enia zgody na przej cie przez
Gmin Opatówek od Rady So eckiej wsi Rajsko,
sieci wodoci gowej zlokalizowanej na terenie wsi
Rajsko - mienie b d ce przedmiotem przej ciaprzekazania stanowi : sieI wodoci gowa o cznej
d ugo1ci ok. 4 470 m i hydrofornia
w sprawie zmiany uchwa y w sprawie podzia u
gminy Opatówek na okr gi wyborcze, ustalenia ich
granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych
w ka(dym okr gu wyborczym
w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia alno1I Wójta
Gminy Opatówek - po rozpatrzeniu skargi i zapoznaniu si ze zgromadzon dokumentacj Rada Gminy
uzna a skarg za bezzasadn
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Opatówek na lata 2014-2024, w której uj te
zosta y zmiany zawarte w uchwale w sprawie
zmiany bud(etu gminy Opatówek na 2014 rok, m.in.
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-

524 409

Ccie(ka spacerowa i remont pomostu

-

-

1 000 000

Termomodernizacja obiektów u(yteczno1ci publicznej
ZSP Rajsko, ZSP Che mce

-

-

-

zwi kszono wydatki inwestycyjne na: drogi gminne
o kwot 345 000 z , kontynuacj renowacji stawów
przy ul. Poniatowskiego w Opatówku o kwot
80 000 z , budow alei w Rajsku (wspó finansowane
z WUW) w kwocie 30 tys. z , wydatki zwi zane
z przej ciem wodoci gu wiejskiego w Rajsku (Rada
Gminy zabezpieczy a kwot 50 tys. z na projekt
nowej stacji uzdatniania wody; docelowo Gmina
Opatówek planuje budow
nowoczesnej stacji
uzdatniania wody, która pracowa aby na obydwu
uj ciach - starym i nowym w Rajsku)
w sprawie wyra(enia zgody na zawarcie przez
Gmin Opatówek porozumienia w celu wspó dziaania jednostek samorz du terytorialnego s u( cego
realizacji wspólnych celów i przedsi wzi I w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla obszaru funkcjonalnego o1rodka regionalnego Kalisza
z Ostrowem Wielkopolskim - nowy okres programowania bud(etu unijnego dla Polski na lata 20142020 zak ada wprowadzenie nowego narz dzia
wspieraj cego rozwój terytorialny jakim s Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
w sprawie zawarcia porozumienia o partnerstwie
z Powiatem Kaliskim w sprawie wspólnego dzia ania
na rzecz przygotowania i realizacji projektu pn.
"Przebudowa drogi gminnej nr 675810P Rajsko Sierzchów - Borów, gm. Opatówek" w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych Etap II Bezpiecze*stwo - Dost pno1I - Rozwój
w sprawie zmiany Uchwa y Nr 6/10 Rady Gminy
Opatówek z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia sk adu osobowego Komisji O1wiaty, Kultury,
Sportu i Zdrowia, a tak(e wyboru Przewodnicz cego
i Zast pcy Przewodnicz cego Komisji
w sprawie zmiany Uchwa y Nr 380/14 Rady Gminy
Opatówek z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na
realizacj zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4610P w miejscowo1ci Borów" - zmian t
kwota udzielonej pomocy na w/w zadanie zosta a
zwi kszona do wysoko1ci 85 tys. z .

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

INWESTYCJE, REMONTY,
PROJEKTY UNIJNE
Budowa nowoczesnego przedszkola w Opatówku
Pierwszy przetarg na budow Przedszkola Publicznego
w Opatówku odby si 18 sierpnia br. Kwota jak Gmina
Opatówek zamierza a przeznaczyI na sfinansowanie
budowy wynosi a 4,5 mln z . Wp yn y 4 oferty:
- Zak ad Budowlany BUD-BET z Szadowa Pa*skiego,
cena ofertowa brutto: 6 819 404,89 z
- Firma budowlana Waldemar Szulc z Ko1cielca
Kolonii, cena ofertowa brutto: 6 709 534,79 z
- Przedsi biorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o.
z Ostrowa Wielkopolskiego, cena ofertowa brutto:
6 990 503,85 z
- Przedsi biorstwo Budowlane Walczak Sp. J. z Kalisza, cena ofertowa brutto: 7 061 171,95 z
Post powanie zosta o uniewa(nione, poniewa( najkorzystniejsza cenowo oferta przewy(sza kwot , któr
zamawiaj cy zamierza przeznaczyI na sfinansowanie
zamówienia. W zwi zku z powy(szym Rada Gminy
Opatówek podj a decyzj o zwi kszeniu 1rodków
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bud(etowych na budow przedszkola do kwoty 5 mln z .
Drugi przetarg odby si 2 pa dziernika br. Wp yn o
6 ofert:
- Skanska S.A z Leszna, cena ofertowa brutto:
6 659 000 z
- Firma budowlana MIKSTBUD Sp. z o.o. z Mikstatu,
cena ofertowa brutto: 5 798 935,76 z
- Firma Us ugowo-Remontowa JAR-BUD z Widziszewa, cena ofertowa brutto: 7 369 887,53 z
- Zak ad Budowlany BUD-BET z Szadowa Pa*skiego,
cena ofertowa brutto: 6 398 298,65 z
- Przedsi biorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o.
z Ostrowa Wielkopolskiego, cena ofertowa brutto:
6 557 099,03 z
- Przedsi biorstwo Remontowo-Budowlane STEBUD
z Lus awic, cena ofertowa brutto: 5 821 842,56 z
W najbli(szym czasie komisja przetargowa dokona
oceny i badania ofert z o(onych w tym post powaniu.
Je1li i tym razem nie uda si wy oniI wykonawcy,
og oszony zostanie kolejny przetarg, w którym rozpocz cie budowy zostanie okre1lone na wczesn wiosn
2015 r., a zako*czenie na 15 lipca 2016 r. Obecnie
w bud(ecie gminy na ten cel przeznaczono 5 mln z .

Za o(enia projektowe dla budowy przedszkola to m.in.:
2
- powierzchnia u(ytkowa obiektu 1 935,3 m , kubatura
3
budynku 9 990 m , wysoko1I 12,56 m, 2 kondygnacje
- 8 oddzia ów - 8 sal, ka(da dla 25 dzieci wraz z sanitariatami oraz magazynem sprz tu
- kuchnia do przygotowywania posi ków w pe nym
zakresie oraz sto ówka
- zaplecze administracyjno-socjalne wraz z sanitariatami i pomieszczeniami technicznymi
- instalacje: elektryczna, odgromowa, wodoci gowa,
hydrantów p.po(., kanalizacyjna, wentylacji mechanicznej, domofonowa, komputerowa, telefoniczna,
TV, gazowa, alarmowa i monitoringu
- przy cza: elektryczne, wodoci gowe, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej, gazu, przy cze c.o.
- zagospodarowanie terenu z drogami wewn trznymi,
chodnikami, doj1ciami i dojazdami, miejscami postojowymi, placem zabaw, obiektami ma ej architektury,
zieleni, ogrodzeniem, o1wietleniem
- wej1cie g ówne wyposa(one w schodow platform
elektryczn dla osób niepe nosprawnych
- kot ownia gazowa
- aran(acja wn trz wszystkich pomieszcze* wraz
z wyposa(eniem.

Budowa kanalizacji we wsi Sza#e
Trwa I etap, zaplanowanej na kolejne lata, du(ej
inwestycji - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Szaem. W drodze przetargu wy oniono wykonawc , którym
zosta o konsorcjum dwóch firm z Tuliszkowa: Przedsi biorstwo Us ugowo Budowlane BUDMEX (lider) i Za-
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k ad Remontowo-Budowlany 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 Ludno1ci Wiejskiej,
gmina Opatówek uzyska a dofinansowanie w kwocie
2 483 306 z , przy ca kowitej warto1ci zadania w wysoko1ci 4 966 612 z . H czna d ugo1I kanalizacji grawitacyjnej i t ocznej wyniesie ok. 7 300 mb. Prace rozpocz y
si od ul. Kaliskiej i S onecznej i wykonywane s
zgodnie z harmonogramem okre1lonym w dokumentacji.
Remonty w gospodarce wodno-kanalizacyjnej
- zako*czono renowacj studni g binowej w miejscowo1ci Rajsko. Warto1I wykonanych prac 23 500 z ,
- trwaj prace remontowe z wymian elewacji budynków Stacji Uzdatniania Wody w T okini Wielkiej
i Cieni Drugiej,
- wy oniona zosta a firma do wykonania prac zwi zanych z modernizacj systemu odbioru 1cieków
poprzez instalacj stacji zlewnej 1cieków dowo(onych do oczyszczalni 1cieków w Opatówku; planowany koszt tych prac to kwota 15 375 z ,
- przygotowywana jest umowa na kompleksowe
czyszczenie wraz z odbiorem, transportem i unieszkodliwieniem odpadu z komory denitryfikacji
w oczyszczalni 1cieków w Opatówku.
Remonty budynków komunalnych
16 wrze1nia br. Urz d Gminy zleci opracowanie kompleksowej dokumentacji architektoniczno - konserwatorskiej projektu remontu i kolorystyki budynków pofolwarcznych w Opatówku przy ul. Szkolnej 2, Szkolnej 2A
oraz Szkolnej 4.
Wy oniony zosta wykonawca prac remontowych
w budynkach komunalnych, które zakwalifikowane
zosta y podczas wiosennego przegl du stolarki okiennej
i drzwiowej, do realizacji ze 1rodków tegorocznego
bud(etu. Ca kowity koszt prac wyniesie 43 454,19 z .
Planowany termin wykonania prac - 17 listopada br.
W ramach tego zadania wykonane zostan prace
polegaj ce na: cz 1ciowym przemurowaniu kominów,
cz 1ciowej wymianie pokrycia dachu, wykonaniu obróbki
blacharskiej, wymianie stolarki okiennej (9 szt.) i drzwiowej (3 szt.).
Kontynuowane s prace zwi zane z bie( cym utrzymaniem zasobów mieszkaniowych na terenie gminy.
Aktualnie wykonywane prace to: remont klatki schodowej
w budynku komunalnym przy ul. Józefa Poniatowskiego
2 oraz wymiana stropu w dwóch lokalach mieszkalnych
przy ul. 3 Maja 8. Zako*czono natomiast prace zwi zane
z wymian :
- instalacji elektrycznej w budynku komunalnym przy
ul. Ko1cielnej 1B za kwot 7 900 z ,
- rynien i rur spustowych w budynku przy ul. Józefa
Poniatowskiego 2A za kwot 10 450,73 z ,
- cz 1ci 1cian i fundamentu w lokalu mieszkalnym
nr 3 i 4 przy ul. Szkolnej 2a, za kwot 8 040,04 z .
Remonty dróg gminnych
Kolejne odcinki dróg w gminie Opatówek zosta y po
przebudowie oddane do u(ytku, inne s w trakcie robót
remontowych, a nast pne czekaj na rozstrzygni cie
przetargów. W 2014 roku gmina Opatówek przeznaczy a
w bud(ecie znacz ce 1rodki na przebudow i remonty
dróg. Obecnie jest to kwota 3 453 000 z .
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26 sierpnia br. odby si przetarg na realizacj zadania
pn: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Cienia
Pierwsza - Cienia Trzecia". Wp yn y trzy oferty, najta*sz ofert z o(y o Przedsi biorstwo Ulic i Mostów
z Kalisza, w której zaoferowano kwot 214 670,67 z .
Zakres prac obejmuje przebudow nawierzchni drogi na
odcinku 1,355 km i obejmuje roboty pomiarowe, mechaniczne rozebranie podbudowy, koryto o g . 30 cm, wykonanie dolnej i górnej warstwy podbudowy i nawierzchni
asfaltowej.
Dnia 2 wrze1nia br. odby si przetarg na wykonanie
zadania pn: "Przebudowa ulic Piotra Szadkowskiego
i Braci Gillerów na osiedlu Ko1ciuszki w Opatówku" Ze
z o(y o PPHU
z o(onych dwóch ofert, najni(sz
BUDKOM z Kalisza, oferuj c wykonanie zadania za
kwot 264 654,16 z . Zakres prac obejmuje przebudow
nawierzchni na asfaltow oraz wykonanie kanalizacji
deszczowej na odcinku ok. 300 mb. W chwili obecnej
trwaj w/w prace.
Dnia 11 wrze1nia br. odby si przetarg na "Przebudow
nawierzchni drogi gminnej w m. T okinia Ko1cielna N dzerzew gm. Opatówek". Z o(ono trzy oferty. Najta*sz okaza a si oferta firmy BEDROG Roboty Drogowo Budowlane z/s Smó ki 1A, za kwot 134 574,30 z .
Prace polega y na u o(eniu nawierzchni asfaltowej
i zosta y zako*czone.
W dniu 9 pa dziernika br. dokonano odbioru zadania pn:
"Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Cienia Druga Cienia Trzecia. Prace polega y na profilowaniu i zag szczeniu pod o(a pod warstwy konstrukcyjne, u o(eniu
górnej warstwy podbudowy z kruszywa amanego oraz
u o(eniu nawierzchni asfaltowej na odcinku 475 mb.
30 wrze1nia br. podpisano umow na "Przebudow nawierzchni drogi gminnej w m. Che mce" (tzw. "Ksi (e").
Prace, w zakresie uzupe nienia t uczniem oraz u o(enia
nawierzchni asfaltowej za kwot 67 327,74 z , wykona
firma DROMAX Us ugi Drogowo - Budowlane z Che mc.
7 pa dziernika br. podpisano umow z Zak adem Us ugowo - Produkcyjnym, Roboty Drogowo - Budowlane
"ROL DRÓG" z Rajska na "Przebudow nawierzchni
drogi gminnej w m. Zmy1lanka gm. Opatówek". Zakres
prac obejmowaI b dzie profilowanie i u o(enie górnej
warstwy z kruszywa amanego oraz u o(enie nawierzchni asfaltowej za kwot 64 845,11 z .
Równie( 7 pa dziernika podpisano umow na "Przebudow nawierzchni drogi gminnej w m. T okinia Ko1cielna
ul. Poduchowna gm. Opatówek" na kwot 72 448,97 z .
Zakres prac obejmuje wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa amanego oraz u o(enie nawierzchni
asfaltowej na odcinku 480 mb.
W najbli(szych dniach rozpoczn si prace zwi zane
z zadaniem "Przebudowa drogi gminnej ul. 1w. Jana
w Opatówku" (u o(enie kostki brukowej) na kwot
17 941,40 z . Stosowna umowa z wykonawc - firm
Dromax z Che mc zosta a ju( zawarta.
15 pa dziernika podpisano dwie umowy na n/w zadania
w zakresie drogownictwa:
1. "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Opatówek, ul. 3 Maja" na kwot 74 407 z . Prace wykona
Zak ad ROL DRÓG z Rajska: u o(enie dolnej
i górnej warstwy podbudowy z kruszywa amanego
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oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku
355 mb.
2. "Przebudowa nawierzchni ul. Dworcowej w Opatówku" na kwot 110 166,55 z . Prace obejmuj ce
przebudow nawierzchni, u o(enie chodników i ustawienie znaków pionowych wykona firma Roboty
Drogowo - Budowlane w Smó kach.
Inwestycje drogowe wspólnie z powiatem kaliskim
Gmina Opatówek wspólnie z Powiatem Kaliskim, na
podstawie zawartych porozumie*, planuje wyremontowaI dwa odcinki dróg: Opatówek - T okinia Wielka (etap
I) oraz w m. Borów. H czny koszt obu zada* to ponad
330 tys. z z czego gmina w/w prace dofinansowuje
kwot ponad 140 tys. z . Wkrótce rozpoczn si w/w
remonty.

Renowacja i zagospodarowanie zbiorników wodnych
w Opatówku
W ubieg ym roku zako*czy 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 kszo1I zosta a pokryta z dotacji Urz du Marsza kowskiego w Poznaniu. W bie( cym roku wykonany zosta
II etap renowacji zbiorników za kwot 20 005,65 z ze
1rodków bud(etu gminy. Kontynuacj
tych prac,
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju ''LGD7- Kraina
Nocy i Dni'', jest z o(enie przez gmin Opatówek
wniosku pn. ''Zagospodarowanie terenów wokó stawów
w miejscowo1ci Opatówek''. Wniosek zosta rozpatrzony
pozytywnie i przyj ty do realizacji. 18 wrze1nia rozstrzygni ty zosta przetarg na wykonanie prac obj tych
wnioskiem, a ich wykonawc b dzie BEDRÓG Sebastiana Pi tki z Ko minka. Tereny wokó stawów zostan
zagospodarowane stanowi c wizytówk miejscowo1ci.
Przewiduje si uporz dkowanie terenu, umocnienie
brzegów grobli pomi dzy dwoma stawami, a tak(e
usuni cie dzikiej ro1linno1ci i za o(enie nowo zaplanowanej zieleni oraz stworzenie nowego uk adu komunikacyjnego. Zmodernizowane zostanie istniej ce o1wietlenie, zgodnie z zaprojektowanym nowym uk adem o1wietleniowym z latarniami i halogenowymi reflektorami. Za1
punktem centralnym b d , alejki zacienione cz 1ciowo
drewnianymi pergolami oraz alejki spacerowe z awkami.
Przewidziany ca kowity koszt inwestycji to kwota
495 tys. z , z czego dofinansowanie z Urz du Marsza kowskiego w Poznaniu wyniesie ok. 154 tys. z .

Rewaloryzacja parku w Opatówku
Zako*czy a si realizacja projektu pn. "Rewaloryzacja
zabytkowego parku w Opatówku - uzupe nienie i renowacja zieleni wp ywaj cej na wyj tkowe walory przyrod-
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nicze” - etap II". Zgodnie z za o(eniem, w parku nasadzono 7 sztuk drzew jod y jednobarwnej oraz cznie
4 640 ro1lin i krzewów ozdobnych: ró(anecznik "Blutopia”, runianka japo*ska, krzewuszka cudowna, tawu a
japo*ska, tawu a van Houtte'a, kalina koralowa, dere*
bia y, zawilec wielokwiatowy, ja1minowiec, irga pozioma.
Odnowienie parku zgodnie z wytycznymi "Projektu rewitalizacji zabytkowego parku” daje pewno1I, (e zostanie
odtworzony i podkre1lony jego historyczny oraz ekologiczny charakter. Wszystkie nowo zaprojektowane elementy oparto na zasadach XIX wiecznej sztuki ogrodowej, dzi ki temu zabytkowy park nabierze atrakcyjnego wygl du, którego wn trza wzbogacone zostan
barwnymi rabatami ro1lin bylinowych i grupami krzewów
ozdobnych. H czny koszt realizacji projektu: 43 739 z ,
z tego 25 000 z to kwota dofinansowania z WFOCiGW;
pozosta e to 1rodki w asne bud(etu gminy. Dzi ki uzupe niaj cym nasadzeniom zostanie odtworzony i podkre1lony jego historyczny oraz ekologiczny charakter.

z Urz du Marsza kowskiego w ramach IV edycji Konkursu "Pi knieje wielkopolska wie1" - 30 000 z .
Remont pomostu w miejscowo/ci Sza#e

W sierpniu br. firma Hermes Sp. z o.o. z Kalisza wykona a remont pomostu w miejscowo1ci Sza e. W ramach
podpisanej przez strony umowy, wykonane zosta y
nast puj ce prace: wymiana desek i legarów, wymiana
s upków i lin balustrady pomostu, zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej, zabezpieczenie przeciwwilgociowe elementów drewnianych oraz wymiana
drabinek p ywackich. Koszt prac wyniós 14 150 z .

Wszystkie nowo zaprojektowane elementy oparto na
zasadach XIX wiecznej sztuki ogrodowej.
Kontynuacja "Dzikiej Promenady" w parku
W lipcu i sierpniu br. trwa y prace zwi zane z "Wykonaniem pomostu rekreacyjnego cz cego Dzik Promenad z alejkami w zabytkowym parku w Opatówku".
H czny koszt inwestycji wyniós 44 803,43 z i zosta
sfinansowany w ca o1ci ze 1rodków w asnych gminy.
Prace polega y na wykonaniu robót ziemnych, po o(eniu
ruroci gu, instalacji s upów, rygli i ram z po o(eniem
drewnianej k adki, a tak(e po o(eniu kraw (ników.

Rajsk. alejk. spacerow. zdrowo i sportowo
Rozpocz to prace zwi zanie z realizacj
projektu
"Rajsk alejk spacerow zdrowo i sportowo". B dzie to
1cie(ka spacerowa dla mieszka*ców oraz osób przyjezdnych, co przyczyni si do propagowania zdrowego
trybu (ycia i podniesienia walorów Rajska, a tak(e
stworzy alternatyw dla osób poruszaj cych si niezmotoryzowanymi 1rodkami lokomocji po drodze gminnej,
przyczyniaj c si do poprawy bezpiecze*stwa ruchu.
Prace wykonuje Firma "KAFI" Mariusza Kurzawy z Liskowa za kwot 69 347,65 z , kwota dofinansowania
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Budowa wielofunkcyjnego boiska w T#okini Wielkiej
W sierpniu 2014 r. Gmina Opatówek z o(y a wniosek do
Lokalnej Grupy Dzia ania LGD 7 w ramach dzia ania
"Odnowa i rozwój wsi" na budow boiska wielofunkcyjnego w miejscowo1ci T okinia Wielka. W ramach
projektu powstanie ogólnodost pne boisko ze sztuczn
nawierzchni do gry w tenisa ziemnego i pi k r czn
oraz pi k no(n . Obiekt zostanie ogrodzony. Przewidziana kwota na realizacj projektu to 230 400,87 z ,
natomiast kwota dofinansowania wyniesie 74 100 z .

Nowy samochód dla stra4y
W dniu 3 pa dziernika br. Gmina Opatówek z o(y a
wniosek do WFOCiGW na zakup 1redniego samochodu
po(arniczego w ramach konkursu "Dzia ania 3.6 Poprawa bezpiecze*stwa 1rodowiskowego i ekologicznego,
Schemat IV Zakup sprz tu specjalistycznego do zapobiegania i likwidacji skutków kl sk (ywio owych i powa(nych awarii 1rodowiskowych. Wsparcie techniczne
krajowego systemu ratowniczo - ga1niczego, Priorytet III
Crodowisko przyrodnicze, WRPO 2007-2013". Ca kowity
koszt projektu 662 619,60 z z tego 80% (530 095,68 z )
to kwota planowanego dofinansowania ze 1rodków
WRPO 2007-2013, a 20% (132 523,92 z ) to 1rodki
w asne gminy. Obecnie trwa ocena wniosku.
***************************************
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WIADOMO CI O WIATOWE
Dzie5 Edukacji Narodowej
17 pa dziernika br. pracownicy o1wiaty z gminy
Opatówek spotkali si w Muzeum Historii Przemys u na
dorocznym 1wi cie Edukacji Narodowej. W imieniu samorz du gminnego Krzysztof Dziedzic Sekretarz Gminy
Opatówek serdecznie powita zgromadzonych w sali
nauczycieli, pracowników niepedagogicznych ze szkó
i przedszkoli oraz przyjació placówek o1wiatowych.

Okoliczno1ciowe (yczenia i podzi kowania za w o(ony
wk ad pracy przekazali tak(e Wójt Gminy Opatówek
Sebastian Ward cki oraz Przewodnicz cy Rady Gminy
Pawe B kowski.
Po cz 1ci oficjalnej wyst pili uczniowie z Zespou Szkó w Rajsku z programem pt. "Z cyga*skim taborem w 1wiat". Wró(enie z r ki i z kart, cyga*skie pie1ni
i ta*ce nada y wyj tkowego klimatu temu jesiennemu
wieczorowi. Barwne stroje, odpowiednie fryzury i makija(e sprawia y wra(enie, (e prawdziwy cyga*ski tabor
przyby do Opatówka. Obejrzeli1my równie( monodram
"Nauczycielskie (ycie" w wykonaniu uczennicy klasy III
gimnazjum Karoliny Fr tczak. Przedstawienie, nad którym czuwa y panie El(bieta Wosiek i Marta Lewicka,
spotka o si z ogromnym uznaniem publiczno1ci anga(owanej do zabawy przez ma ych artystów.

Wieczór umili a zgromadzonym go1ciom tak(e
piosenka "Soft" w wykonaniu nowopowsta ego zespo u
wokalno - instrumentalnego uczniów z Rajska pod opiek
p. Damiana Pyrka.
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G ówn atrakcj wieczoru by wyst p trzech
tenorów z Teatru Muzycznego w Poznaniu i Hodzi.
Panowie: Miros aw Niewiadomski, Bartosz Kuczyk i Kordian Kacperski zachwycili publiczno1I nie tylko ariami
operowymi i operetkowymi, ale równie( utworami musicalowymi oraz najwi kszymi przebojami muzyki rozrywkowej. Pi tkowy wieczór zako*czy si pocz stunkiem,
przy którym to spotkanie sta o si tradycyjnie doskona
okazj , by w mi ej atmosferze porozmawiaI i powspominaI.
Do zorganizowania uroczysto1ci przyczynili si :
dyrekcja i pracownicy Zespo u Szkó w Rajsku, Urz d
Gminy, ZEAS - na czele z dyrektorem Arkadiuszem Ha*duchem i dyrektor Muzeum Historii Przemys u. Organizatorzy dzi kuj wszystkim, którzy swoj obecno1ci
u1wietnili gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej.
Awanse zawodowe nauczycieli
Jak co roku w naszej gminie odby y si post powania egzaminacyjne dla nauczycieli, którzy ubiegali
si o stopie* nauczyciela mianowanego. Po pomy1lnie
zako*czonych egzaminach 2 nauczycieli kontraktowych,
po z o(eniu 1lubowania, w obecno1ci w adz samorz dowych, otrzyma o z r k Wójta Gminy Opatówek Sebastiana Ward ckiego akt nadania stopnia nauczyciela
mianowanego. W tym roku byli to: Marta Cygan - nauczycielka j zyka polskiego ze Szko y Podstawowej
im. Janusza Kusoci*skiego w Opatówku oraz Anita
Marciniak-Maciaszek - nauczycielka fizyki z Gimnazjum
im. Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku.

W uroczysto1ci uczestniczyli równie(: Krzysztof
Dziedzic Sekretarz Gminy Opatówek, Marlena KiermasGruszka Przewodnicz ca Komisji O1wiaty, Kultury,
Sportu i Zdrowia, Jolanta Pokojowa Dyrektor Gimnazjum
im. Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku oraz Arkadiusz Ha*duch Dyrektor ZEAS Gminy Opatówek. Panie
zosta y obdarowane równie( kwiatami. Po cz 1ci oficjalnej by a te( chwila na rozmow dotycz c przebiegu
awansów zawodowych nauczycieli oraz przygotowania
do nowego roku szkolnego. Wszystkim mianowanym
nauczycielom serdecznie gratulujemy i (yczymy dalszego pomy1lnego rozwoju po 1cie(kach awansu zawodowego.
Przyznano stypendia naukowe
W tegorocznej sesji jesiennej Wójt Gminy
Opatówek przyzna , na wniosek Komisji Stypendialnej,
stypendia naukowe dla najzdolniejszej m odzie(y naszej
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gminy. Wnioskodawcy, sk adaj c dokumenty, spe nili
wszystkie regulaminowe warunki. W sumie przyznano
74 stypendia w tym: dla uczniów szkó gimnazjalnych 32, uczniów szkó ponadgimnazjalnych - 17 i dla studentów wy(szych uczelni - 25. I tak w poszczególnych
grupach stypendia otrzymali:
Gimnazjali1ci:
1. Antczak Katarzyna - Gimnazjum w Rajsku
2. Antczak Piotr - Gimnazjum w Rajsku
3. Banasiak Aleksandra - Gimnazjum w T okini Wielkiej
4. Birska Monika - Gimnazjum w Opatówku
5. Cofalska Joanna - Gimnazjum w Che mcach
6. Danielewski Wiktor - Gimnazjum w Rajsku
7. Dreczko Bartosz - Gimnazjum w T okini Wielkiej
8. Filipiak Weronika - Gimnazjum w Rajsku
9. Gaczy*ska Natalia - Gimnazjum w Rajsku
10. Grabi*ska Magdalena - Gimnazjum w Che mcach
11. Grabowska Gabriela - Gimnazjum w Che mcach
12. Gruszka Mateusz - Gimnazjum w Opatówku
13. Janiak Aleksandra - Gimnazjum nr 3 w Kaliszu
14. Janiak Karolina - Gimnazjum nr 3 w Kaliszu
15. Krygier Maria - Gimnazjum w Che mcach
16. Mancewicz Joanna - Gimnazjum w Opatówku
17. Owczarek Aleksandra - Gimnazjum w Che mcach
18. Perskawiec Piotr - Gimnazjum w Rajsku
19. Piekarski Piotr - Gimnazjum w Rajsku
20. Pilas Natalia - Gimnazjum w T okinia Wielkiej
21. Pomyka a Joanna - Gimnazjum w T okini Wielkiej
22. Przepiórka Agata - Gimnazjum w Opatówku
23. Sobczak Daria - Gimnazjum w Opatówku
24. Sobczak Ewa - Gimnazjum w T okini Wielkiej
25. St pie* Roksana - Gimnazjum w Opatówku
26. Strippel Natalia - Gimnazjum w Opatówku
27. Wlaz y Krzysztof - Gimnazjum w Che mcach
28. Wojtaszek Kacper - Gimnazjum w Opatówku
29. Wojtaszczyk Marta - Gimnazjum w T okini Wielkiej
30. Wyborny Dawid - Gimnazjum w Opatówku
31. Zimna Kinga - Gimnazjum w Opatówku
32. Dziedzic Dominika - Gimnazjum w Rajsku
Uczniowie szkó ponadgimnazjalnych:
1. Bia ek Joanna - III Liceum Ogólnokszta c ce
w Kaliszu
2. Frankowska Agnieszka - I Liceum Ogólnokszta c ce
w Kaliszu
3. Gawronek Dawid - III Liceum Ogólnokszta c ce
w Kaliszu
4. Jach Katarzyna - II Liceum Ogólnokszta c ce
w Kaliszu
5. K pa Justyna - III Liceum Ogólnokszta c ce
w Kaliszu
6. Laskowska Aleksandra - III Liceum
Ogólnokszta c ce w Kaliszu
7. Lachowski Piotr - Zespó Szkó im. Stanis awa
Miko ajczyka w Opatówku
8. Nowakowski Kamil - Zespó Szkó
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kaliszu
9. Olejnik Alicja - III Liceum Ogólnokszta c ce
w Kaliszu
10. Raszewska Ola - II Liceum Ogólnokszta c ce
w Kaliszu
11. Strza ka Sara - III Liceum Ogólnokszta c ce
w Kaliszu
12. Cniegu a Olimpia - II Liceum Ogólnokszta c ce
w Kaliszu
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13. Wietrzych Joanna - Zespó Szkó Gastronomicznych
w Kaliszu
14. Wojtaszczyk Anita - III Liceum Ogólnokszta c ce
w Kaliszu
15. Uebrowska Anna - III Liceum Ogólnokszta c ce
w Kaliszu
16. Uywio owska Zuzanna - I Liceum Ogólnokszta c ce
w Kaliszu
17. Zieli*ski Kacper - III Liceum Ogólnokszta c ce
w Kaliszu
Studenci:
1. Antczak Kinga - Uniwersytet Wroc awski
2. Brodziak Anna - Uniwersytet Kardyna a Stefana
Wyszy*skiego w Warszawie
3. Góral Micha - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu
4. Grenda Karina - Wydzia Pedagogiczno-Artystyczny
w Kaliszu
5. Jach Aleksandra - Uniwersytet Wroc awski
6. Janiak Agnieszka - Uniwersytet Adama Mickiewicza
w Kaliszu
7. J drzejak Martyna - Uniwersytet Hódzki
8. Juszczak Klaudia - Politechnika Hódzka
9. Hazarek Patrycja - Pa*stwowa Wy(sza Szko a
Zawodowa w Kaliszu
10. Kardyna Paulina - Uniwersytet Adama Mickiewicza
w Kaliszu
11. Karczewska Dominika - Uniwersytet Warszawski
12. Kasprzycka Agnieszka -Uniwersytet Adama
Mickiewicza w Kaliszu
13. Matysiak Katarzyna - Politechnika Wroc awska
14. Olejnik Magdalena - Pa*stwowa Wy(sza szko a
Zawodowa w Kaliszu
15. Raszewska Marcela - Politechnika Wroc awska
16. Sobczak Alicja - Wy(sza Szko a Bankowa
w Poznaniu
17. Sowa Santana - Uniwersytet Adama Mickiewicza
w Poznaniu
18. Cwiec Ewa - Uniwersytet w Poznaniu
19. Ugorny Marcin - Pa*stwowa Wy(sza Szko a
Zawodowa w Kaliszu
20. Wanga Hubert - Pa*stwowa Wy(sza Szko a
Zawodowa w Kaliszu
21. Wanga Kamil - Pa*stwowa Wy(sza Szko a
Zawodowa w Kaliszu
22. Wojtaszczyk Bartosz - Politechnika Pozna*ska
23. Wsz doby Joanna - Wy(sza Szko a Oficerska
Wojsk L dowych we Wroc awiu
24. Zimna Anna - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
25. Dziedzic Justyna - Politechnika Hódzka
Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy wysokich wyników w nauce i (yczymy dalszych sukcesów.
***************************************

WIADOMO CI KULTURALNE
Do4ynki Powiatowo - Gminne
Tradycyjne 1wi to plonów obchodzili rolnicy,
ogrodnicy i sadownicy powiatu kaliskiego w miejscowo1ci Sza e. Powiatowo-gminne do(ynki odby y si na
terenie o1rodka rekreacyjnego przy pla(y. Malowniczy
teren i wyj tkowe atrakcje przyci gn y tysi ce widzów.
Gwiazd wieczoru by zespó Piersi. Tegorocznym
do(ynkom towarzyszy o spotkanie "Tradycyjnie na ludo-
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wo, czyli spotkanie z kultur i tradycj wsi polskiej" "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".
Zadanie "Tradycyjnie na ludowo" wspó finansowane jest
ze 1rodków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Programu Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 20072013.

w Ochotniczej Stra(y Po(arnej w Che mcach, jest tak(e
Przewodnicz c Ko a Gospody* Wiejskich w swojej
miejscowo1ci oraz Wiceprzewodnicz c Gminnej Rady
KGW. Dzia a równie( na rzecz miejscowej parafii.
W wolnych chwilach czyta ksi (ki obyczajowe, a dla
relaksu lubi spacery po lesie cz sto po czone z grzybobraniem. Jest specjalistk w pieczeniu domowych ciast,
robi tak(e doskona e nalewki i soki.
Stanis aw Janiak jest mieszka*cem wsi Cienia
Pierwsza i absolwentem Technikum Mechanizacji Rolnictwa, a od 2000 roku w a1cicielem 50 hektarowego
gospodarstwa. Sk ada si na nie gospodarstwo sadownicze i ok. 24 hektary upraw pszen(yta. Gospodarstwo
pan Stanis aw prowadzi wspólnie z (on Halin .
Pa*stwo Janiakowie wychowuj córk i trzech synów.
Ma gorzata jest studentk II roku Akademii Medycznej
w Poznaniu, Szymon jest uczniem II klasy Liceum
Ogólnokszta c cego im. M. Kopernika w Kaliszu, Mateusz ucz szcza do Gimnazjum w Opatówku, a najm odszy Wiktor jest uczniem opatóweckiej szko y podstawowej. Wszystkie pociechy, mimo licznych szkolnych
obowi zków, pomagaj rodzicom w gospodarstwie.

Niedzielna impreza rozpocz a si wyst pem
Orkiestry D tej OSP Che mce oraz Zespo u Cpiewaczego Opatowianie. W uroczystym korowodzie wraz
z chlebami i wie*cami przesz y delegacje z gmin powiatu kaliskiego. O godz. 14:00 rozpocz a si msza 1wi ta
w intencji rolników, któr sprawowa ks. Jerzy Salamon Proboszcz Parafii Narodzenia Naj1wi tszej Maryi Panny
w Che mcach. Nabo(e*stwo koncelebrowa ks. Henryk
Sikora - duszpasterz ludzi pracy na roli Diecezji Kaliskiej. Starostami tegorocznych do(ynek byli: p. Teresa
Hazarek z Che mc oraz p. Stanis aw Janiak z Cieni
Pierwszej.

Teresa Hazarek od 1987 roku, wraz z m (em
Henrykiem, prowadzi w Che mcach gospodarstwo rolne
o powierzchni prawie 12 hektarów. Gospodarstwo Pa*stwa Hazarków nastawione jest na upraw warzyw pod
os onami, produkcj warzyw gruntowych, w tym kapusty
peki*skiej i pomidorów oraz hodowl byd a opasowego.
Troje dzieci Pa*stwa Teresy i Henryka s ju( absolwentami szkó wy(szych. Córka Marta uko*czy a Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu i pracuje w Urz dzie
Miasta Kalisza, syn Micha uko*czy Wy(sz Szko
Zarz dzania i Bankowo1ci w Poznaniu, a drugi syn
Adam jest absolwentem Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu i razem z rodzicami pracuje w gospodarstwie. Teresa Hazarek od 1994 roku aktywnie dzia a
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Tradycyjny obrz d ludowy przygotowa Zespó
Pie1ni i Ta*ca Przygodzie. W trakcie uroczysto1ci wr czono medale "Zas u(ony dla rolnictwa" oraz odznaczenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Na wniosek Przewodnicz cego Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej
Mieczys awa Huczaka Medal im. dr Aleksandra Hrabiego
Szembeka za dzia alno1I na rzecz rolnictwa i rozwoju
wsi wielkopolskiej przyznany zosta Stanis awowi Zabarskiemu. Odznaczenie wr czy prezes Wielkopolskiej
Izby Rolniczej Pose na Sejm Piotr Walkowski, Starosta
Kaliski Krzysztof Nosal oraz Przewodnicz cy Rady
Powiatowej Izby Rolniczej w Kaliszu Mieczys aw Huczak.
Na wniosek Przewodnicz cego Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Marek Sawicki nada odznak honorow "Zas u(ony dla
Rolnictwa" nast puj cym osobom: Tomasz Bilski, Józef
Go biewski, Marek Góral, Miros aw Ja1kiewicz, Przemys aw Niewie1, S awomir Panfil, Jan Ruch.
Starostowie do(ynek podarowali chleby: Staro1cie Kaliskiemu Krzysztofowi Nosalowi, Wójtowi Gminy
Opatówek Sebastianowi Ward ckiemu oraz Mieczys awowi Huczakowi przewodnicz cemu Powiatowej Izby
Rolniczej. Starosta Kaliski oraz Wójt Gminy Opatówek
podzi kowali rolnikom za trud ich pracy.
Tradycyjne sto y biesiadne na do(ynki powiatowo - gminne zosta y przygotowane przez: so ectwa
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Rajsko, Sierzchów, Sza e, Borów, Che mce, Powity,
Ko o Gospody* Wiejskich z Opatówka wraz z radnymi,
Wielkopolsk Izb Rolnicz w Kaliszu oraz restauracj
"Pod orzechami". Wszystkie stoiska by y prawdziwymi
dzie ami sztuki. Mo(na tam by o spróbowaI tradycyjnych
da* i zapoznaI si z kultur ludow . Tak(e w tym roku
kilkuosobowa komisja oceni a walory smakowe prezentowanych da* oraz wystrój ca ego stoiska. Wszystkie
stoiska zas u(y y na najwy(sze uznanie, a w1ród nich
wyró(nia o si stoisko miejscowo1ci Sza e jako gospodarza oraz Che mc z racji bardzo bogatego staropolskiego wystroju. Dyplomy oraz nagrody otrzyma y za
swój wielki trud wszystkie stoiska. Uroczystego podsumowania dokonali: Wicestarosta Kaliski Andrzej Dolny,
Sekretarz Gminy Opatówek, cz onek Zarz du Powiatu
Kaliskiego Krzysztof Dziedzic, Przewodnicz cy Rady
Gminy Opatówek Pawe B kowski oraz Prezes Chóru
Opatówek Ma gorzata Jarczewska. Wszyscy jednog o1nie zaznaczyli, (e nie by oby do(ynek bez trudu i pracy
rolników, sadowników, ogrodników i przyjació wsi oraz
nie by oby tak wyj tkowej oprawy do(ynek powiatowogminnych bez wyj tkowych sto ów bogatych we wszelkie
jad o i napitki. Podczas do(ynek mo(na by o tak(e
podziwiaI promocyjne stoiska zaprezentowane m.in.
przez Wojsko Polskie, Policj , wystawców sprz tu
rolniczego oraz Stowarzyszenie Motocyklistów "Czarne
Or y" z Opatówka.

Podczas uroczysto1ci wr czono równie( statuetki Wielkopolskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego "Za zas ugi" w ramach obchodów 120 lecia
ratownictwa wodnego w Polsce i 50-lecia WOPR na
ziemi kaliskiej. Statuetki wr czy Mariusz Krzywi*ski
Prezes Zarz du Wodnego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego Województwa Wielkopolskiego. Na terenie przy molo odby si pokaz ratownictwa wodnego
przygotowany przez Zarz d Rejonowy WOPR w Kaliszu
przy udziale specjalistycznego sprz tu. Natomiast na
frontonie budynku Stanicy Wodnego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego uroczy1cie ods oni to tablice
upami tniaj c obchody 120-lecia Ratownictwa Wodnego w Polsce - Kalisz 1894 i 50-lecia Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na Ziemi Kaliskiej.
Podczas imprezy ludowe utwory z Opatówka
zaprezentowa a Kapela "Sami Swoi", go1cinnie wyst pi a te( Orkiestra D ta Longinówka. P yty z nagraniami
najm odszych wokalistów powiatu kaliskiego wr czono
Finalistom Mi dzygminnego Festiwalu Piosenki Dzieci cej i M odzie(owej. Publiczno1I do zabawy porwa a
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Kapela z Orliczka oraz Marcin Czy(ewski z zespo em.
Tradycyjnie nie zabrak o te( kolarzy z powiatu kaliskiego. Ju( po raz 15. odby si objazd do(ynkowy powiatu
kaliskiego. Od rana do pó nego popo udnia kolarze
obje(d(ali powiat kaliski na rowerach.

Gwiazd
wieczoru by zespó Piersi, który
wykona swoje najpopularniejsze utwory "Ba kanica",
"07 zg o1 si ", "Ca uj mnie". Mimo deszczowej aury,
która towarzyszy a przez cz 1I koncertu, publiczno1I
doskonale si bawi a.
Z pewno1ci nie by oby tak bogatych do(ynek,
gdyby nie wsparcie finansowe sponsorów, którymi w tym
roku byli:
- Jutrzenka Colian Spó ka z o.o. Opatówek
- Bank Spó dzielczy Ziemi Kaliskiej Oddzia Opatówek
- Gminna Spó dzielnia Samopomoc Ch opska
w Opatówku
- Przedsi biorstwo Oczyszczania Miasta EKO
sp. z o.o. Kalisz
- KAREX Przedsi biorstwo Drogowo-ln(ynieryjne,
Kalisz
- Biuro Rachunkowe Honorata Wali1, Che mce
- PPUH RECO Remigiusz Ka mierczak, Opatówek
- Zak ad Budowlano-Drogowy Damian Dzikowski,
Kalisz
- ROL-DRÓG Rafa Cwi tek, Rajsko
- PPHU AGROMECHANIKA S.C. Ireneusz
Miko ajczyk i Józef Saganowski, Opatówek
- Zak d Produkcyjno-Handlowo-Us ugowy OMEGA
Piotr Kwiatkowski, Kalisz
- MAT-BUD H.P.M. Pawlak S.C., T okinia Ko1cielna
- Konrad Bendykowski, Trojanów
- Centrum Rolno-Ogrodnicze Bo(ena i Józef
Chojnaccy, Opatówek
- Dorota Naszy*ska, Opatówek
- Dagmara Gajewska-Paj k, Kalisz
- Krystyna i Grzegorz Olczak, Opatówek
- Wojciech Krymarys, Che mce
- Firma Handlowa ANNA Bogdan Kozanecki,
Opatówek
- Centrum Rolnicze AVENA Huczak&Uarnecki, Szulec
- Salon Meblowy i Artyku y Przemys owe Renata
Gabarska
- BEDRÓG, Sebastian Pi tka, Smó ki
- AM SÓL Ma gorzata i Andrzej Brodziak, Sza e
- W-C Serwis, Kalisz
- PAULA Sp. z o.o., Kalisz
- Agencja PZU Dorota Poniatowska, Sza e
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Rada Gminy Opatówek, Przewodnicz cy Rady
Pawe B kowski
- Krzysztof Dziedzic - cz onek Zarz du Powiatu
Kaliskiego
- Adam Rogacki - Pose na Sejm RP
- Wiktor Pi tka, Rajsko
- Jadwiga Mencel, Opatówek
- Jolanta i Artur Matysiak, Opatówek
- Gra(yna Mania, Opatówek
- Lidia i Miros aw Gimla, Opatówek
- Mariusz Waszak, Sierzchów
Organizatorzy:
- Gmina Opatówek
- Gminny O1rodek Kultury w Opatówku
- Powiat Kaliski
W organizacj do(ynek w czy a si tak(e Wielkopolska
Izba Rolnicza.
Z#ote Gody par ma#4e5skich
Na zaproszenie Wójta Gminy Sebastiana Ward ckiego, szesna1cie par ma (e*skich zosta o uhonorowanych Medalami Za D ugoletnie Po(ycie Ma (e*skie
nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
W1ród nich znale li si : pp. Janina i Mieczys aw
Anyszewscy z Rajska, pp. Alicja i Boles aw Bazanowie
z Sza ego, pp. Stefania i Jerzy Gunerowie z Opatówka,
pp. Jadwiga i Tadeusz Janczakowie z Sierzchowa,
pp. Janina i Andrzej Karamuccy z Opatówka, pp. Boles awa i Leon Kli*scy z Cieni Drugiej, pp. Krystyna
i Tadeusz Hosiakowie z Opatówka, pp. Jadwiga i Mieczys aw Militowscy ze Zdun, pp. Gra(yna i S awomir
Nowiccy z Opatówka, pp. Boles awa i Dariusz Oko*scy
z Opatówka, pp. Stanis awa i Stanis aw Pogorzelcowie
z Cieni Pierwszej, pp. Anna i Jerzy Smal z Opatówka,
pp. Janina i Jan Sowa z Borowa, pp. Bo(ena i Stanis aw
Wielgoszowie z Opatówka, pp. Barbara i Zenon Wojtaszkowie z Micha owa Drugiego, pp. Krystyna i Adam
Wo niakowie z Opatówka.
Dostojni Jubilaci przeszli ze sob bardzo d ug
drog "na dobre i na z e", drog , która przed 50 laty
zosta a przypiecz towana aktem ma (e*stwa, a dzi ki
zrozumieniu, mi o1ci i wytrwa o1ci - okaza a si s uszna.

W dniu 15 pa dziernika br. Wójt dokona dekoracji 13 par. Zorganizowan przez opatówecki samorz d
i Urz d Stanu Cywilnego ceremoni wr czenia medali
poprowadzi Wójt Sebastian Ward cki. Uyczenia z o(yli
obecni na spotkaniu: Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic oraz towarzysz ca Jubilatom rodzina. Oficjalna
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cz 1I uroczysto1ci zako*czy a si wyst pami artystycznymi w wykonaniu dzieci z Publicznego Przedszkola
w Opatówku, przygotowanymi przez p. Paulin Pogorzelec i p. Bo(en Pogorzelec-Cmieta*sk . Zgromadzonych
go1ci podj to tradycyjn lampk szampana oraz wspania ym tortem.
Gminny Przegl.d Orkiestr D7tych i Biesiada
Stra4acka
W niedziel 14 wrze1nia br., na terenie przy
ul. Poniatowskiego w Opatówku, odby si I Gminny
Przegl d Orkiestr D tych oraz Biesiada Stra(acka. Jako
pierwsza swoje umiej tno1ci zaprezentowa a orkiestra
z OSP w Che mcach, nast pnie zespo y z Opatówka,
Rajska i T okini Wielkiej. Przegl d zako*czy wspólny
wyst p orkiestr pod przewodnictwem Paw a Janiaka.

Wielkim bogactwem gminy Opatówek jest posiadanie a(
czterech orkiestr d tych, co w Wielkopolsce po udniowej
jest absolutnym fenomenem. Obecnie kapelmistrzami
orkiestr s : Adrian Wa owski w Rajsku, Józef Czerniak
w T okini Wielkiej, W odzimierz Mrozi*ski w Che mcach
oraz Pawe Janiak w Opatówku.

Podczas wyst pów plenerowych na placu przy
stawach w Opatówku, a( jedena1cie jednostek ochotniczych stra(y po(arnych z Opatówka, Che mc, Cieni
Pierwszej, Zdun, Borowa, T okini Wielkiej, Cieni Drugiej;
Micha owa Drugiego, Rajska, Porwit i Sza ego rozpocz o wielkie konkursowe grillowanie, inauguruj c tym
samym Biesiad Stra(ack . W powietrzu unosi a si
wo* pieczonych kie basek, karkówki oraz innych specjaów. Jury odwiedzi o ka(de stoisko, lecz nie by o w stanie
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wybraI najlepszej grilluj cej dru(yny stra(ackiej.
W zwi zku z tym wszyscy bior cy udzia w konkursie
otrzymali równorz dne wyró(nienia oraz upominki.

Na zako*czenie zagra ludowy zespó muzyczny
z Brzezin oraz kapela Sami Swoi z Opatówka.
Niew tpliwym sprzymierze*cem tego wydarzenia by a
pi kna, s oneczna pogoda, która pozwoli a bawiI si
licznie przyby ym go1ciom do wieczora. W1ród braci
stra(aków oraz mieszka*ców, którzy zechcieli skorzystaI z uczestnictwa w biesiadzie, mo(na by o tak(e
spotkaI licznych samorz dowców, parlamentarzystów
i zaproszonych go1ci, m.in. bawi si z nami pose na
sejm RP Adam Rogacki, cz onek Zarz du Województwa
Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, Starosta Kaliski
Krzysztof Nosal, Przewodnicz cy Rady Powiatu Mieczys aw Huczak. Rol gospodarzy niedzielnego spotkania
pe nili druhowie stra(acy z jednostek z terenu gminy
Opatówek oraz w adze samorz dowe gminy na czele
z komitetem organizacyjnym w osobach: dh Bogdan
Marsza , dh Krzysztof Karolewski oraz dh Krzysztof
Dziedzic, przy wsparciu i obecno1ci dh Sebastiana
Ward ckiego, dh Paw a B kowskiego i dh Mariusza
Ma oburskiego.

Pierwszy Gminny Przegl d Orkiestr D tych
przeszed ju( do historii i mamy nadziej , (e za rok
odb dzie si kolejny, równie udany. Organizatorzy
sk adaj serdeczne podzi kowanie wszystkim, którzy
swoj prac , wsparciem oraz obecno1ci przyczynili si
do wspólnego 1wi towania i udanej zabawy. Osobne
podzi kowanie za wk ad na grilla sk adamy Wielkopolskiej Izbie Rolniczej. Organizatorami I Gminnego
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Przegl du Orkiestr D tych oraz Biesiady Stra(ackiej
byli: Urz d Gminy w Opatówku, Gminny O1rodek Kultury, OSP w Opatówku oraz Zarz d Oddzia u Gminnego
OSP RP w Opatówku.
Piknik Stra4acki
Ostatnia sobota lipca by a dniem, w którym
mieszka*cy, i nie tylko, wraz z ca ymi rodzinami, bawili
si na pikniku stra(ackim w Opatówku. Na ce nad
stawami przy ul. Poniatowskiego ustawiono scen ,
rozstawiono kolorowe namioty, przygotowano miejsce
do odbywania si ró(norodnych konkurencji sprawno1ciowych, do których zg oszone zosta y 3 dru(yny:
KS Opatówek, Ministranci Opatówek i OSP w Opatówku. Rozegrano m.in. mecz pi ki no(nej, toczenie 50 kilogramowej opony, przeci ganie liny oraz "lanie wody",
w której to konkurencji udzia wzi li tak(e dowódcy
dru(yn: Mieczys aw Huczak Przewodnicz cy Rady Powiatu Kaliskiego i Sebastian Ward cki Wójt Gminy
Opatówek. Puchary dla zwyci zców i uczestników ufundowa Wójt Gminy.

Po emocjach sportowych organizatorzy zaprosili
wszystkich do wspólnej zabawy i pocz stunku, który
przygotowa y panie z Ko a Gospody* Wiejskich w Opatówku oraz zaproszona firma gastronomiczna. Wspania a zabawa przy muzyce trwa a do godziny 2 w nocy.
Organizatorami pikniku byli: OSP w Opatówku oraz
Urz d Gminy w Opatówku. Sponsorzy: GS "Samopomoc
Ch opska" w Opatówku, Bank Spó dzielczy Ziemi
Kaliskiej, pp. Monika i Jaros aw Kacperkowie, DJ Camel,
Parafia p.w. NSPJ w Opatówku, Sklep muzyczny
"Stefan & W odek", KGW w Opatówku.
M#odzie4owa Orkiestra D7ta OSP Rajsko
na Festiwalu Gronalia
Festiwal Zespo ów Folklorystycznych i Orkiestr
Gronalia 2014 odbywa si w tym roku w trzech
miastach. Wyst pi o cznie 9 orkiestr, a M odzie(owa
Orkiestra D ta OSP Rajsko by a jedyn z zaproszonych
orkiestr d tych dzia aj c
przy jednostce stra(y
po(arnej. W sobot , 16 sierpnia orkiestra z Rajska
zagra a koncert w w growieckim amfiteatrze, gdzie
publiczno1I bardzo serdecznie przyj a muzyków i nie
pozwoli a opu1ciI sceny bez podwójnego bisowania.
Podobn reakcj wywo a y uk ady choreograficzne grupy
tanecznej towarzysz cej orkiestrze. Drugi dzie* Festiwalu Orkiestra rozpocz a koncertem plenerowym
w Ogrodzie Botanicznym w Poznaniu. Po wyst pie
orkiestry z Rajska zagra a orkiestra d ta z Bergen
(Norwegia), która równie( go1ci a na tegorocznych
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Gronaliach. Po powrocie do Grodziska Wielkopolskiego
nast pi a oficjalna cz 1I Festiwalu, który zosta zapocz tkowany tradycyjnym przemarszem orkiestr z Placu
Powsta*ców Wielkopolskich do Parku Miejskiego, gdzie
odby y si koncerty poszczególnych orkiestr.

W Parku orkiestry powita Burmistrz Henryk
Szyma*ski oraz organizator festiwalu, dyrektor Centrum
Kultury Rondo Waldemar Hyczykowski. Przedstawicielom orkiestr wr czone zosta y festiwalowe upominki.
Niedzielne koncertowanie zako*czy a Grodziska Orkiestra D ta wykonuj c efektown musztr paradn . Czynny
udzia w Festiwalu Gronalia by dla kapelmistrza
p. Adriana Wa owskiego i ca ej orkiestry du(ym sprawdzianem, który, jak ocenili sami organizatorzy, zosta
zaliczony na ocen bardzo dobr ! Wyjazd ten by równie( mi ym do1wiadczeniem, dzi ki któremu wszyscy
mogli si czego1 nauczyI, dostrzec ró(norodno1I repertuarów i wyst pów orkiestr d tych. Obszerniejsza fotorelacja dost pna jest na profilu orkiestry na portalu
Facebook: www.facebook.com/orkiestra.rajsko.
Wyjazd zosta dofinansowany z bud(etu gminy
Opatówek. M odzie(owa Orkiestra D ta OSP Rajsko
godnie reprezentowa a oraz promowa a nasz gmin .

w miejscu swojego zamieszkania. Gospodarzem spotkania by Komendant Komisariatu Policji w Opatówku asp.
szt. Grzegorz Janus. W debacie wzi li równie( udzia :
Zast pca Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu
podinsp. Andrzej Hara1 oraz Sekretarz Gminy Opatówek
Krzysztof Dziedzic.
Debata spo eczna mia a na celu zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwa* spo ecze*stwa w zakresie
poprawy bezpiecze*stwa na terenie gminy. Pozwoli a
ona tak(e na wymian informacji mi dzy policj ,
a przedstawicielami mieszka*ców gminy o istniej cych
zagro(eniach, dzi ki czemu b d mog y zostaI wypracowane wspólnie metody ich eliminowania. W trakcie
debaty uczestnicy spotkania zadawali pytania, a tak(e
zg aszali propozycje rozwi za* problemów maj cych
wp yw na ich poczucie bezpiecze*stwa.
Najwa(niejsze z poruszanych tematów to:
zwi kszenie cz stotliwo1ci patroli w parku, budowa
1cie(ek rowerowych, za1miecanie terenów w rejonie
ogródków dzia kowych w miejscowo1ci Sza e oraz
cz ste kontrole drogowe kierowców maszyn rolniczych
w okresie (niw. Mieszka*cy gminy Opatówek pytali
równie( o dzia ania podejmowane przez policj
w sprawie dopalaczy oraz wspó prac z lokalnym
samorz dem. Odpowiedzi na zadawane pytania udziela
zast pca szefa kaliskich policjantów oraz Komendant
Komisariatu Policji w Opatówku. Wszystkie uwagi
i propozycje zg aszane przez uczestników debaty
zostan przeanalizowane, a wnioski wykorzystane przez
funkcjonariuszy w czasie codziennych s u(b. Wszystkim
uczestnikom poniedzia kowej debaty serdecznie dzi kujemy za aktywny udzia w spotkaniu.
Piknik rodzinny w T#okini Wielkiej
Za nami piknik rodzinny w T okini Wielkiej
zorganizowany przez Rad So eck . Mieszka*cy okolicznych wsi przybyli do zawsze go1cinnej T okini, by
wspólnie z najbli(szymi skorzystaI z przygotowanych
dla nich atrakcji.

Debata spo#eczna dotycz.ca bezpiecze5stwa
30 czerwca br. w sali Gminnego O1rodka Kultury
w Opatówku odby a si debata spo eczna po1wi cona
tematyce bezpiecze*stwa na terenie gminy Opatówek.

Przedstawiciele mieszka*ców, podczas spotkania z Policj oraz w adzami lokalnymi, przekazali swoje pomys y
i oczekiwania dotycz ce poprawy bezpiecze*stwa
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Sobotnie popo udnie 19 lipca obfitowa o w wiele
niespodzianek. Najm odsi mogli do woli "p ywaI” w basenie wype nionym kolorowymi pi eczkami, szusowaI na
wysokiej zje(d(alni lub skakaI do nieba na ogromnej
trampolinie. Dzieci ch tnie poddawa y si profesjonalnemu malowaniu twarzy, w ten sposób zamienia y si
w zwierz tka i ulubione postaci ze znanych kreskówek.
Ich rodzice z przyjemno1ci obserwowali swoje pociechy, a powodów do u1miechu by o bez liku. Du( atrak-
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cj by o tak(e pojawienie si "Groszka” - sympatycznej
maskotki, z któr dzieci ch tnie pozowa y do zdj I. Ca e
rodziny mi o sp dzi y czas z innymi uczestnikami festynu, jedz c pyszn zup i chrupi ce kie baski.
O to niezapomniane popo udnie, pe ne rozrywki
dla ma ych, jak i du(ych zadbali organizatorzy: Anna
Dymna - so tys wsi T okinia Wielka i Rada So ecka.
Wspierali ich sponsorzy:
- Ferma Drobiu Przemys aw Bytnar
- Ogrodowe ABC Honorata i Mariusz Ma oburski
- P.P H.U Ma gorzata Lato*
- Sprzeda( detaliczna art. przemys owych Zofia
Dziubek
- Karolina i Pawe Pilas
- Krzysztof Dziedzic Sekretarz Gminy Opatówek,
cz onek Zarz du Powiatu Kaliskiego
- Powiat Kaliski
- Sebastian Ward cki Wójt Gminy Opatówek
- Mieczys aw Huczak Przewodnicz cy Rady Powiatu
- Micha Panfil
- Magdalena Kasperaszek
- Monika Janik
- "PASADENA" Piotr Kucharski
- Piekarnia Staropolska w Iwanowicach
- Zak ad Piekarniczo-Cukierniczy "U Marcina” Marcin
Adamus
- Piekarnia Lech Marsza i Micha Marsza
w Ko minku
- Dorota i Jan Wange
- Agata i Marek Byler
- Karolina Olejniczak
- Ochotnicza Stra( Po(arna w T okini Wielkiej
Wszystkim osobom zaanga(owanym w organizacj i wsparcie tej inicjatywy serdeczne podzi kowania
kieruj zadowoleni uczestnicy festynu. Dzi kujemy za
zapewnienie nam wielu niezapomnianych chwil, które mamy nadziej - powtórz si za rok.
Wyró4nienie dla Muzeum Historii Przemys#u
w Opatówku
Od kilkunastu lat Muzeum Historii Przemys u
w Opatówku bierze czynny udzia w organizacji etapu
regionalnego konkursu "Moja przygoda w muzeum"
Konkurs organizowany jest przez Muzeum Okr gowe
w Toruniu, przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacji Bankowej im. Leopolda
Kronenberga oraz Urz du Miasta Torunia. W tym roku,
na XXXVI edycj konkursu, przys anych zosta o 2226
prac ze 140 o1rodków w kraju i z zagranicy (Bia orusi,
Bu garii, Chin, Czech, Gruzji, Indonezji, Litwy, Hotwy,
Serbii, S owenii, Turcji, Ukrainy). Jury przyzna o 18 nagród, 33 wyró(nienia i nagrodzi o 18 nauczycieli (opiekunów plastycznych, instruktorów i muzealników).
W obradach jury, pod przewodnictwem dyrektora Muzeum Okr gowego w Toruniu dr Marka Rubnikowicza, wzi li udzia przedstawiciele Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, Urz du Miasta Torunia oraz
arty1ci malarze, graficy, ceramicy, a tak(e pedagodzy
i muzealnicy zajmuj cy si edukacj artystyczn i historyczn dzieci i m odzie(y. Jury Konkursu doceni o prac
i zaanga(owanie Muzeum Historii Przemys u w Opatówku w popularyzacj konkursu, jak i w organizacj
regionalnego etapu, nagradzaj c dwóch pracowników
placówki: Ew K ysz oraz Klaudi Filipczak. Warto
zaznaczyI, (e na sukces muzeum zapracowali równie(
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nauczyciele ze szkó z regionu kaliskiego, którzy bardzo
ch tnie odpowiadali na zaproszenie do udzia u w Konkursie. Natomiast dzieci bior ce udzia w przedsi wzi ciu by y wielokrotnie nagradzane, co 1wiadczy o wysokim poziomie wykonywanych przez nich prac.

Nagrody przyznane przez Muzeum Okr gowe
w Toruniu dla Muzeum Historii Przemys u to du(e
wyró(nienie i presti(, gdy( tylko naszej placówce zosta y
przyznane a( dwie nagrody. Jest to równie( motywacja
do dalszego dzia ania i organizacji Konkursu w nast pnych latach. Informacje o konkursie "Moja Przygoda
w Muzeum" mo(na przeczytaI na stronie internetowej:
www.muzeum.torun.pl.
Koncert M#odych Talentów
Sala Fortepianowa Muzeum Historii Przemys u
w Opatówku po raz kolejny wype ni a si po brzegi. Sta o
si to za spraw Koncertu M odych Talentów, który
odby si w sobot 20 wrze1nia br. By o to trzecie wydarzenie w ramach cyklu "Spotkania ze sztuk - Opatówek
2014", którego organizatorem jest nieformalna grupa
Inicjatywa dla Opatówka we wspó pracy z Fundacj
Ottenbreit. W trakcie Koncertu zaprezentowali si m odzi
arty1ci zwi zani z Opatówkiem. Repertuar stanowi y
jedynie polskie utwory, co w szczególny sposób urzek o
liczn publiczno1I. By a to bowiem znakomita okazja, by
promowaI obiecuj ce muzyczne talenty dla lokalnej
spo eczno1ci.

W Koncercie M odych Talentów wyst pili: Karolina Janiak, Justyna K pa, Martyna Ko odziejczyk, Gabriela Michalak, Dominik Niklas, Patryk Olejniczak, Malwina Olszewska, Gabriela Sieradzka, Adam Skrabulski,
Martyna Wosiek, Wiktoria Zieli*ska, Zuzanna Uywio-
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owska. Koncert poprowadzi pomys odawca i dyrektor
projektu Mateusz Walczak.
W nagrod7 - Bruksela
W dniach 7-9 pa dziernika, na zaproszenie
pos a do Europarlamentu Andrzeja Grzyba, cz onkinie
KGW w Che mcach uczestniczy y w grupowym wyje dzie do Brukseli. Wyjazd by nagrod ufundowan przez
pos a dla uczestników konkursu "Na najsmaczniejsz
potraw z grzyba". W pierwszym dniu pobytu, podczas
kolacji, grupa zosta a serdecznie powitana przez
gospodarza - Andrzeja Grzyba.
W czasie wizyty w Belgii panie zwiedzi y Bruksel , Gandawi i Brugi . W Brukseli: jej Doln i Górn
dzielnic , w tym przepi kn katedr Cw. Micha a i Cw.
Ganduli, która znajduje si na wzgórzu Treurenberg. Nie
pomini to podczas zwiedzania s ynnej fontanny ch opca
Mannekenpis i Atomium - tj. monumentalny model kryszta u (elaza, powi kszony 165 miliardów razy, zlokalizowany w dzielnicy Laeken, na przedmie1ciach Brukseli.
Zosta zbudowany z okazji Wystawy Cwiatowej w Brukseli w 1958 (EXPO-58) jako symbol ówczesnych naukowych oraz technicznych osi gni I "wieku atomu". Zwiedzano równie( zabytkowy rynek Grand Place.

W ostatnim dniu pobytu uczestnicy wys uchali
wyk adu o Zjednoczonej Europie, pracy Europarlamentu
i parlamentarzystów. Pose Andrzej Grzyb zapozna grup ze swoj prac parlamentarn , która wynika z pe nionej przez niego funkcji. Zwiedzono mi dzy innymi sale
plenarne oraz miejsce pracy pos a Andrzeja Grzyba.
Wizyta zako*czy a si wspólnym obiadem, po którym
nast pi wyjazd do Polski.
***************************************

WIADOMO CI BIBLIOTECZNE
"Spokojnie, to tylko Internet"
"Spokojnie, to tylko Internet" - tak wkrótce b d
mogli mówiI nawet Ci, którzy do tej pory komputery
i Internet znali tylko z opowie1ci innych - pod warunkiem,
(e odwiedz bibliotek publiczn w Opatówku i wezm
udzia w organizowanych tam zaj ciach komputerowych.
Trwaj zapisy na kolejny cykl zaj I dla osób doros ych,
które chcia yby od podstaw poznaI zasady korzystania
z komputera i Internetu. Ch tni b d mogli nauczyI si
jak za pomoc Internetu u atwiaI sobie sprawy dnia
codziennego: szukaI informacji, p aciI rachunki, robiI
zakupy, rozmawiaI z lud mi, ogl daI ciekawe miejsca
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na 1wiecie, planowaI podró(e, graI, s uchaI muzyki,
rozwijaI swoje hobby, a nawet rozliczyI si z Urz dem
Skarbowym.

Pierwsze spotkanie z cyklu "Spokojnie, to tylko
Internet" odby o si w czwartek, 16 pa dziernika w Gminnej Bibliotece Publicznej w Opatówku. Rozmawiali1my
o tym, jak mo(na u atwiI sobie codzienne (ycie dzi ki
komputerom i Internetowi, ustalono tak(e jakie tematy
i us ugi internetowe b d najbardziej interesuj ce dla
uczestników. Zaj cia b d odbywaI si raz w tygodniu
po oko o pó torej godziny. Planowanych jest 4-6 spotka*
w zale(no1ci od potrzeb uczestników. Poniewa( biblioteka posiada ograniczon liczb komputerów, prosimy
zabraI w asne laptopy. Zaj cia s oczywi1cie bezp atne.
Prosimy o zg aszanie si w bibliotece osobi1cie lub pod
numerem telefonu: (62) 76-18-209. Zaj cia prowadziI
b dzie Ma gorzata Judasz, bibliotekarka i jednocze1nie
Latarniczka Polski Cyfrowej Równych Szans (PCRS).
Latarnicy PCRS to dobrze zorganizowana grupa 2,7 tys.
osób, które pod kierunkiem Stowarzyszenia Miasta
w Internecie prowadz bezp atne zaj cia komputerowe
dla doros ych. Latarnicy dzia aj w ca ym kraju. Do cyfrowego 1wiata wprowadzili ju( ponad 200 tys. Polaków.
W naszej gminie, od grudnia 2012 r. odby o si ju( 20
latarniczych zaj I komputerowych, w których udzia
wzi o prawie 250 osób.
W ostatnim cyklu pod has em "Wakacyjne
spotkania z komputerem" w ka(dych zaj ciach udzia
bra o od 9 do 17 osób. Xwiczyli1my obs ug sprz tu od
podstaw, pisanie profesjonalnie wygl daj cych tekstów,
wyszukiwanie w Internecie informacji tekstowych, filmów
i ilustracji. Mówili1my o zasadach bezpiecznej pracy
z komputerem, poznali1my bezp atne programy antywirusowe i mo(liwo1I uzyskania bezp atnego dost pu do
Internetu. Ka(dy za o(y sobie poczt e-mail i konto na
komunikatorze Skype, a kilka osób tak(e konto na
profilu Facebook. Testowali1my tak(e przydatno1I Internetu w konkretnych sytuacjach (yciowych, takich jak:
sprawdzanie prognozy pogody, wyszukiwanie przepisów
kulinarnych, sprawdzanie rozk adu jazdy autobusów czy
poci gów, korzystanie z map, planowanie podró(y,
wyszukiwanie lekarzy i sprawdzanie d ugo1ci kolejek
pacjentów, szukanie informacji o lekach i zio ach.
Zaj cia mog y zostaI przeprowadzone dzi ki zaanga(owaniu ca ego zespo u Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Braci Gillerów. Wsparcia udzieli y tak(e kole(anki
z Gminnego O1rodka Kultury, którym nale( si serdeczne podzi kowania.
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Z satysfakcj informujemy, (e na kontynuacj
i rozszerzenie zakresu zaj I komputerowych uda o si
pozyskaI wsparcie od Stowarzyszenia Miasta w Internecie. Powsta program pod has em "Spokojnie, to tylko
Internet", w ramach którego odb d si otwarte cykliczne zaj cia komputerowe w Opatówku, Rajsku i T okini
Wielkiej oraz w Ko minku i Liskowie, a tak(e prezentacje "Stra(acki Internet" dla kilku jednostek OSP w naszej
gminie. Zaj cia w T okini Wielkiej zaplanowano na lutymarzec 2015 r., a w Rajsku na marzec-kwiecie* 2015 r.
Dzi ki uprzejmo1ci dyrekcji tamtejszych szkó , odbywaI
si b d one w szkolnych pracowniach komputerowych.
Zapraszamy wszystkich ch tnych do poznawania cyfrowego 1wiata.
"Jestem Alice"
W czerwcu br. w siedzibie biblioteki w Opatówku
odby o si spotkanie autorskie z Magdalen Krytkowsk
i promocja jej ksi (ki "Jestem Alice". Ksi (ka ukaza a
si
niedawno w Zau ku Wydawniczym Pomy ka
w Szczecinie i jest kolejn publikacj
twórczo1ci
poetyckiej Magdaleny Krytkowskiej. Bardzo starannie
wydana, zawiera wiersze poetki oraz ilustracje Rafa a
Babczy*skiego i fotografie Marii Kuczary. W swojej
twórczo1ci Magdalena Krytkowska przywo uje czasy
dzieci*stwa, wyra(a w asne fascynacje i zamy1la si
nad ludzkim istnieniem. Cz sto nawi zuje do (ycia ludzi
niepe nosprawnych, do ich zmagania si z codzienno1ci , do ich pragnie* i osi gni I. Stara si pobudziI
wyobra ni i empati ludzi zdrowych. Powa(nej tematyce wierszy dodaj ciep a i radosnego nastroju rysunki
Rafa a Babczy*skiego.

"Rado/< odzyskana" Aleksandry Ko4uszek
W dniach 8-12 wrze1nia br. obchodzono Wielkopolskie Dni Zdrowia Psychicznego. Ich celem jest
rozpropagowanie w1ród szerszego ogó u wiedzy o zaburzeniach psychicznych i kszta towanie postaw tolerancyjnych. 10 wrze1nia Gminn Bibliotek im. Braci Gillerów
w Opatówku odwiedzi a Aleksandra Ko(uszek, która ma
za sob trudne do1wiadczenie choroby psychicznej.
Teraz, jako osoba zdrowa, daje 1wiadectwo, (e schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa, g boka
depresja, my1li samobójcze oraz inne zaburzenia
psychiczne to nie wstyd, czy ostateczny wyrok, a jej
ca kowite wyleczenie jest mo(liwe.

Jej opowie1I, prowadzona z wielkim spokojem
i szczero1ci , wzbudzi a du(e zainteresowanie zebranych i sk oni a do zadawania osobistych pyta*. Aleksandra Ko(uszek swoje prze(ycia opisa a w ksi (ce
"Rado1I odzyskana", któr mo(na wypo(yczyI w naszej
bibliotece. Go1cie przybyli na spotkanie mogli obejrzeI
tak(e prace wykonane w Crodowiskowym Domu Samopomocy w Liskowie. Spotkanie zosta o zorganizowanie
we wspó pracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz Fundacj Concordia.
Wakacyjne hece w bibliotece
Podczas minionych wakacji w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Braci Gillerów odbywa y si spotkania dla najm odszych ph. "Wakacyjne hece w bibliotece".

W spotkaniu w bibliotece wzi o udzia liczne
grono przyjació i mi o1ników twórczo1ci Magdaleny
Krytkowskiej, w tym cz onkowie Stowarzyszenia Promocji Sztuki "Hy(ka mleka" i zaprzyja nieni twórcy. Uczestnicy mieli okazj dowiedzieI si , jak powstawa tom
wierszy i jakie s twórcze plany autorki. Spotkanie by o
okazj
do zapoznania si
z poezj
Magdaleny
Krytkowskiej czytan przez redaktork ksi (ki Anet
Kola*czyk oraz kole(anki ze Stowarzyszenia. Na koniec
spotkania wywi za a si dyskusja o twórczo1ci poetyckiej autorki promowanego tomu wierszy i o roli poezji
w naszym (yciu. Spotkanie pokaza o, jak wa(n rol
w (yciu cz owieka odgrywaj pasje twórcze, które
zbli(aj ludzi do siebie, pomagaj nawi zywaI przyja nie
i wzbogacaj (ycie.
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Dzieci, poprzez cykliczno1I zaj I, które odbywa y si
w ka(d wakacyjn 1rod w lipcu i sierpniu, przyzwyczaja y si do regularnego odwiedzania biblioteki. Ka(de ze
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spotka* zaczyna o si od czytania bajek. Nie zabrak o
ciekawostek w postaci ksi (ek, zabawek lub magicznego teatrzyku kamishibai. Wywodzi si on z Japonii
i czy sztuk teatru, opowiadania oraz czytania.
Po cz 1ci po1wi conej na lektur , dzieci zawsze
bawi y si b d wykonywa y rozmaite prace plastyczne.
Wa(n cz 1ci ka(dego spotkania by o samodzielne
wybieranie ksi (ek, które dzieci wypo(ycza y do domu.
Tak(e rodzice mieli okazj zapoznaI si z przygotowanymi dla nich lekturami, po1wi conymi wychowaniu
swoich pociech oraz zaletom g o1nego czytania dziecku
i oswajania ze 1wiatem ksi (ki. Szczególnie zadowalaj cy jest fakt, (e po zako*czeniu spotka* wi kszo1I
dzieci nadal ch tnie i regularnie przychodzi do biblioteki
po ksi (ki. Kiedy mamy do czynienia z ma ymi dzieImi,
ogromn rol do odegrania maj rodzice, którzy mimo
wielu obowi zków znajduj czas aby wybraI si wraz ze
swoimi pociechami do biblioteki.

rze. Poniewa( w spotkaniu uczestniczy y osoby zwi zane zarówno z Kaliszem, jak i z Opatówkiem podkre1lono
ró(nice w sp dzaniu wolnego czasu w mie1cie i na wsi.
Spotkanie odby o si w ramach projektu badawczego "Osoby w wieku 50+ a rozwój kapita u spo ecznego. Diagnoza i ewaluacja wielkopolskich inicjatyw
kulturalnych" realizowanego przez Fundacj Altum, Wojewódzk Bibliotek Publiczn i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, Regionalny O1rodek Polityki Spo ecznej
w Poznaniu, Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu, Instytut Kulturoznawstwa UAM i kilkudziesi ciu
partnerów regionalnych z Wielkopolski. Organizatorzy
serdecznie dzi kuj wszystkim, którzy przyj li zaproszenie na spotkanie oraz wzi li udzia w dyskusji. Mamy
nadziej , (e materia y zebrane podczas panelu z udziaem przedstawicieli tak ró(norodnych 1rodowisk, przyczyni si do uzupe nienia obrazu aktywno1ci osób 50+
w wielkopolskiej kulturze.

O kulturze przy kawie
22 wrze1nia w Gminnej Bibliotece Publicznej im.
Braci Gillerów odby si panel dyskusyjny na temat
aktywno1ci spo eczno-kulturalnej osób w wieku powy(ej
50 roku (ycia pod has em "O kulturze przy kawie".

Warsztaty dla kronikarzy OSP
W sobot 4 pa dziernika br., w remizie OSP
w Roztoce w powiecie koni*skim, odby y si warsztaty
dla kronikarzy OSP. Przyby o 15 druhen i druhów z ró(nych jednostek w województwie wielkopolskim, zarówno
z do1wiadczeniem kronikarskim, jak i tych, którzy dopiero podj li decyzj o spisywaniu historii swoich jednostek. Warsztaty prowadzili Ma gorzata Judasz z Gminnej
Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku oraz
znany ju( ze spotka* w Opatówku, Bogdan Siwi*ski,
komendant OSP w Roztoce. Warsztaty zosta y zorganizowane we wspó pracy z Zarz dem Oddzia u Wojewódzkiego ZOSP w Poznaniu, Zarz dem Oddzia u
Powiatowego ZOSP w Koninie i OSP w Roztoce.
Uczestnicy zapoznali si z zasadami prowadzenia kronik OSP, projektowano strony tytu owe kronik,
omówiono schemat wst pu do kroniki, budowano plan
relacji kronikarskich z przyk adowych wydarze* z (ycia
stra(y, rozmawiano o zasadach doboru i opisu ilustracji,
wype nianiu luk czasowych w kronikach, poszukiwaniu
dokumentów. Dyskutowano o postawie kronikarza, jego
etyce i odpowiedzialno1ci za s owo pisane. Wa(nym
punktem spotkania by a inicjatywa utworzenia Wielkopolskiego Klubu Kronikarza OSP.

Rozmowa toczy a si wokó tematów zwi zanych z udzia em osób 50+ w (yciu spo ecznym i kulturalnym w naszej okolicy, czynnikami temu sprzyjaj cym
i barierami, wizerunkiem osób powy(ej 50 roku (ycia,
ró(n aktywno1ci m (czyzn i kobiet, mo(liwo1ci dziaa* mi dzypokoleniowych oraz korzy1ciami z nich p yn cymi. Zaproszenie przyj li przedstawiciele: Rady Gminy
Opatówek, Urz du Gminy, Gminnego O1rodka Pomocy
Spo ecznej, Gminnego O1rodka Kultury, Ko a Gospody*
Wiejskich, Muzeum Historii Przemys u, kaliskiego oddzia u PTTK, Klubu Turystyki Górskiej "Watra" z Kalisza,
Szkolnego Klubu Europejskiego "Opatus" przy Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów, OSP w Opatówku,
miejscowej dru(yny ZHP, Gminnego Ko a Zwi zku
Emerytów i Rencistów, studenci Uniwersytetu Trzeciego
Wieku w Kaliszu oraz rehabilitantka i instruktorka fitness.
W dyskusji moderowanej przez Ma gorzat
Matysiak podkre1lano m.in. rol osobowo1ci i predyspozycji oraz wzorców wyniesionych z domu. Dostrze(ono
konieczno1I animowania aktywno1ci spo eczno-kulturalnej dla doros ych oraz du( rol lidera takich przedsi wzi I. Za wa(n uznano tak(e cykliczno1I podejmowanych dzia a*. Przytaczano przyk ady intensywnego
i twórczego sp dzania czasu przez osoby na emerytu-
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Wst pnie cele Klubu ustalono na: popularyzacj
kronikarstwa w jednostkach OSP, organizowanie cyklicznych spotka* i warsztatów dla kronikarzy, integracj 1rodowiska kronikarskiego i budowanie sieci wspó pracy.
Po dyskusji zebrani zg osili ch I utworzenia takiego
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Klubu. Wsparcie zadeklarowali przedstawiciele Zarz du
Oddzia u Wojewódzkiego ZOSP w Poznaniu oraz druhowie Andrzej Piaskowski i Ireneusz Xwiek. W pocz tkowej fazie prace zwi zane z utworzeniem Klubu zgodzi
si koordynowaI dh Bogdan Siwi*ski. Pierwszym zadaniem b dzie zapoznanie si z dobrymi praktykami klubów dzia aj cych w województwie mazowieckim. Wszyscy zebrani przyj li na siebie obowi zek popularyzacji
tej inicjatywy w swoich 1rodowiskach.
Ustalono tak(e termin pierwszego spotkania
wielkopolskich kronikarzy. Odb dzie si ono 22 listopada br. w siedzibie Oddzia u Wojewódzkiego ZOSP
w Poznaniu. Dodatkowe szczegó y zostan ustalone
w terminie pó niejszym i podane na stronie internetowej
Oddzia u Wojewódzkiego ZOSP w Poznaniu. Mo(na
tak(e kontaktowaI si przez e-mail: osproztoka@op.pl.
Wszystkich kronikarzy i druhów zainteresowanych rozwojem tej formy dzia alno1ci OSP zapraszamy na spotkanie do Poznania.
***************************************

WIADOMO CI SPORTOWE
Gminne Zawody Sportowo-Po4arnicze
13 lipca br. na boisku przy ul. Ogrodowej w Opatówku odby y si Gminne Zawody Sportowo-Po(arnicze,
w których udzia wzi o 18 dru(yn (w tym 5 (e*skich),
zg oszonych przez 8 jednostek Ochotniczych Stra(y
Po(arnych z terenu gminy Opatówek. Po wprowadzeniu
dru(yn na plac zawodów przez Komendanta Gminnego
druha Stanis awa Barana, nast pi o wci gni cie flagi na
maszt. Poczet flagowy wystawi a OSP w Cieni Pierwszej, a opraw muzyczn zawodów zapewni a Orkiestra
D ta OSP w Opatówku. Druh komendant z o(y meldunek dh Sebastianowi Ward ckiemu, a otwarcia zawodów dokona Wiceprezes ZOG ZOSP RP dh Mariusz
Ma oburski. Zawody prowadzi dh Henryk Hazarek, który
jednocze1nie obszernie relacjonowa przebieg rywalizacji sportowej.

dziowska, w sk ad której weszli druhowie z gminy Godziesze Wielkie. S dzi g ównym by bryg. Krzysztof
Dominiak z Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu, a drugim
s dzi zawodów by m . kapitan Pawe Piwo*ski.
Wraz z organizatorami zawodnikom kibicowali
licznie zgromadzeni sympatycy po(arnictwa, stra(acy
i ich rodziny oraz zaproszeni go1cie. Na zawodach
obecni byli m.in.: pose na Sejm Leszek Aleksandrzak,
Przewodnicz cy Rady Powiatu Kaliskiego Mieczys aw
Huczak, cz onek Zarz du Powiatu Kaliskiego Krzysztof
Dziedzic, Wójt Gminy Opatówek Sebastian Ward cki,
Przewodnicz cy Rady Gminy Pawe B kowski, Prezes
KS Opatówek Piotr Stasiak, prezesi OSP i cz onkowie
Zarz du Gminnego Zwi zku OSP RP w Opatówku.
Opiek
medyczn
w czasie zawodów zapewni a
p. E. Kawala. Nag o1nienie i obs ug muzyczn prowadzi p. Janusz Pogorzelec. Tegoroczne zawody by y
eliminacjami do zawodów powiatowych w grupie MDP.
Na zako*czenie zawodów przewidziano uroczyste podsumowanie, odczytanie protoko u przez s dziego g ównego bryg. Krzysztofa Dominiaka oraz wr czenie dyplomów, pucharów oraz nagród finansowych
za udzia i poszczególne miejsca dla jednostek OSP
bior cych udzia w zawodach. Uroczystego wr czenia
wyró(nie* w poszczególnych kategoriach dokonali
druhowie: Sebastian Ward cki Wójt Gminy i Stanis aw
Baran Komendant Gminny, Krzysztof Dziedzic Sekretarz
Gminy i Stanis aw Janik Wiceprezes ZOG ZOSP OSP
RP, Pawe B kowski Przewodnicz cy Rady Gminy
i Daniel Janiak Wiceprezes ZOG ZOSP OSP RP,
Jaros aw Budka Prezes OSP w Che mcach i Mariusz
Ma oburski Wiceprezes ZOG ZOSP OSP RP. Ostatnim
punktem zawodów by y pami tkowe zdj cia. Organizatorami zawodów byli: Zarz d Oddzia u Gminnego Zwi zku
OSP RP, Zarz d OSP w Che mcach i Urz d Gminy
w Opatówku. Zarz d Gminny Zwi zku OSP RP w Opatówku sk ada serdeczne podzi kowanie za sprawne
przygotowanie zawodów.
Klasyfikacja ko5cowa zawodów:
M odzie(owe (e*skie dru(yny po(arnicze wg regulaminu
CTIF:
1 miejsce - MDP w T okini Wielkiej
2 miejsce - MDP w Rajsku
3 miejsce - MDP w Opatówku
M odzie(owe m skie dru(yny po(arnicze wg regulaminu
CTIF:
1 miejsce - MDP w T okini Wielkiej
2 miejsce - MDP w Che mcach
3 miejsce - MDP w Rajsku
4 miejsce - MDP w Sierzchowie
5 miejsce - MDP w Porwitach

Po s owach powitania rozpocz a si rywalizacja, która toczy a si w czterech grupach. Cz onkowie
M odzie(owych Dru(yn Po(arniczych rywalizowali wed ug regulaminu CTIF - do pokonania mieli sztafet
o d ugo1ci 400 m oraz Iwiczenie bojowe. Doro1li rywalizowali wed ug regulaminu m skich i kobiecych dru(yn
po(arniczych - do pokonania mieli sztafet 7x50 m oraz
Iwiczenie bojowe. Najlepsi zawodnicy zostali uhonorowani pucharami, dyplomami oraz nagrodami finansowymi ufundowanymi przez samorz d gminny. Nad prawid owym przebiegiem zawodów czuwa a komisja s -
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Kobiece dru(yny po(arnicze grupy C:
1 miejsce - OSP w Che mcach
2 miejsce - OSP w T okini Wielkiej
M skie dru(yny po(arnicze grupy A:
1 miejsce - OSP w Che mcach
2 miejsce - OSP II w Rajsku
3 miejsce - OSP II w T okini Wielkiej
4 miejsce - OSP I w Rajsku
5 miejsce - OSP w Micha owie Drugim
6 miejsce - OSP w Zdunach
7 miejsce - OSP I w T okini Wielkiej
8 miejsce - OSP w Sierzchowie
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Rajd "Barwy Jesieni"
3 pa dziernika br. w miejscowo1ci Ro(d(a y S oneczna odby si XV Rajd "Barwy Jesieni" dla szkó
z powiatu kaliskiego. Uczestniczy o w nim 555 osób ze
szkó podstawowych i gimnazjalnych (wraz z organizatorami). Organizatorami rajdu byli: Starostwo Powiatowe
w Kaliszu, Urz d Gminy w Opatówku, Kaliski Oddzia
PTTK im. Stanis awa Graevego, Nadle1nictwo Kalisz
i Zespó Szkó im. St. Miko ajczyka w Opatówku. Celem
rajdu by o popularyzowanie turystyki pieszej, budzenie
wra(liwo1ci na pi kno przyrody, poznawanie ziemi
kaliskiej, wyrabianie t (yzny fizycznej i odporno1ci psychicznej, a tak(e popularyzacja idei zdobywania odznak
turystyki kwalifikowanej.

W trakcie rajdu zorganizowano wiele ciekawych
konkursów, w których rywalizowa o 12 szkó . Komisja
konkursowa rajdu w sk adzie: Wanda Pietrzykowska,
Danuta Urbaniak, Agnieszka Figiel oceni a prace konkursowe, a wyniki przedstawiaj si nast puj co:
Konkurs krajoznawczy "Znam Ziemi Kalisk ":
I miejsce - Szko a Podstawowa w Opatówku
II miejsce - Szko a Podstawowa Nr 18 w Kaliszu
III miejsce - Gimnazjum w Opatówku, Gimnazjum
w Russowie oraz Szko a Podstawowa nr 9 w Kaliszu
Konkurs dendrologiczny:
I miejsce - Szko a Podstawowa Nr 3 w Kaliszu, Szko a
Podstawowa Nr 11 w Kaliszu i Szko a Podstawowa Nr 9
w Kaliszu
II miejsce - Gimnazjum w Opatówku i Gimnazjum Nr 2
w Kaliszu
III miejsce - Szko a Podstawowa w Opatówku
i Gimnazjum w Russowie
Projekt znaczka na rajd nast pny:
I miejsce - Anna Sty1 (Hufiec Pracy w Kaliszu)
II miejsce - Bart omiej Ka mierczak (Szko a Podstawowa
w Opatówku)
III miejsce - Weronika Grali*ska (Gimnazjum
w Opatówku)
Zorganizowano równie( konkurs dla opiekunów
grup. Zwyci zc w rzucie "k od pod nogi" zosta Tomasz Smoli*ski z Zespo u Szkó w Russowie. II miejsce
zdoby a Agnieszka Kowalczyk z Gimnazjum w Opatówku, a III miejsce Edyta Szymkowiak ze Szko y Podstawowej Nr 9 w Kaliszu.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy. Zwyci zcy konkursów otrzymali puchary ufundowane przez Starost Kaliskiego, a tak(e dyplomy i nagrody ksi (kowe ufundowane przez Starostwo, Urz d
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Miejski w Kaliszu, Nadle1nictwo Kalisz oraz PTTK.
G ówne nagrody w postaci sprz tu sportowego ufundowa Wójt Gminy Opatówek. Nagrody wr cza Sekretarz
Gminy Opatówek Krzysztof Dziedzic, Prezes Kaliskiego
Oddzia u PTTK i komandor rajdu Mateusz Przyjazny
oraz le1niczy Zenon Kami*ski. Punkty na odznaki
turystyczne na mecie rajdu potwierdza w ksi (eczkach
Marcin Adasiak - przodownik turystyki pieszej. Obs ug
rajdu zapewnili uczniowie z Zespo u Szkó im. Stanis awa Miko ajczyka w Opatówku.
Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym
Kaliskie Towarzystwo Kolarskie przy wspó udziale Starostwa Kaliskiego, gmin: Opatówek, Godziesze Wielkie i Brzeziny by o organizatorem Mistrzostw
Polski w kolarstwie szosowym - jazdy na czas dwójek
i dru(yn w dniach 3 i 5 pa dziernika br. Mistrzostwa
przeprowadzono po drogach powiatowych Opatówek Brzeziny, Godziesze Wielkie - Zaj czki Bankowe. W pi tek 3 pa dziernika odby y si wy1cigi par. Gospodarzem
pierwszego dnia Mistrzostw by a gmina Opatówek. Start
i met zlokalizowano przy Muzeum Historii Przemys u.
Do kolarskich zmaga* przyst pi o 108 par.
Najlepsze pary i dru(yny w poszczególnych
kategoriach wiekowych otrzyma y koszulki Mistrzów
Polski i medale, wicemistrzowie - medale, a trenerzy
zespo ów otrzymali puchary. Zwyci zców na podium
dekorowali: Wac aw Skarul - Prezes PZKol, wójtowie
gmin: Sebastian Ward cki, Józef Pod u(ny, Krzysztof
Nied wiedzki, Przewodnicz cy Rady Gminy Opatówek
Pawe B kowski oraz cz onek Zarz du Powiatu
Kaliskiego, Sekretarz Gminy Opatówek Krzysztof
Dziedzic, a tak(e szef wyszkolenia PZKol - Andrzej
Pi tek, Prezes KTK - Bogdan Jamroszczyk. Towarzyszyli im sponsorzy i go1cie honorowi Mistrzostw. W1ród
go1ci honorowych wyró(niI nale(y Mariana Wi ckowskiego - trzykrotnego zwyci zc Wy1cigu Dooko a Polski
(1954, 1955, 1956).

W niedziel 5 pa dziernika odby y si wy1cigi
dru(yn. Gospodarzem Mistrzostw tego dnia by a gmina
Godziesze Wielkie. Start i met zlokalizowano przy
Zespole Szkó . Do kolarskich zmaga* przyst pi o 48
dru(yn. Andrzej Pi tek na podsumowaniu Mistrzostw
w Godzieszach wysoko oceni organizacj zawodów,
które po raz kolejny wypad y wzorowo. By o to mo(liwe
dzi ki zaanga(owaniu samorz dów, druhów z Ochotniczych Stra(y Po(arnych i funkcjonariuszom Policji.
Nowa nawierzchnia dróg powiatowych dawa a komfort
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jazdy zawodnikom, co prze o(y o si na uzyskanie wysokich wyników czasowych.
Wybory zarz.du KS Opatówek
W dniu 12 lipca 2014 roku w Klubie Sportowym
Opatówek odby o si walne zebranie sprawozdawczo
wyborcze. Po przyj ciu porz dku obrad przedstawione
zosta o sprawozdanie z dotychczasowej dzia alno1ci
klubu zako*czone udzieleniem absolutorium za poprzedni okres sprawozdawczy. G ównym punktem zebrania by wybór nowych w adz klubu. Zgodnie ze
statutem dokonano wyboru 11 osobowego zarz du,
z którego nast pnie jednog o1nie wybrano prezesa
klubu. Zosta nim Piotr Stasiak b d cy mieszka*cem
Opatówka, znany ze swojego dotychczasowego zaanga(owania w sprawy klubu. Wiceprezesami zostali: Remigiusz Ka mierczak i Natalia Jarczewska, sekretarzem Bartosz Rosa, a skarbnikiem - Wojciech Sowa. Jednocze1nie dokonano wyboru 3 osobowej komisji rewizyjnej
z przewodnicz cym Piotrem Kobierskim. W przyj tej
uchwale zobowi zano si m.in. do pozyskiwania 1rodków zewn trznych na dzia alno1I statutow klubu.
Historia Klubu Sportowego Opatówek si ga
1910 roku. Najwi kszy sukces klub odniós w 2012 roku
awansuj c do IV ligi. W bie( cym sezonie klub b dzie
gra w lidze okr gowej. Ogó em w sekcjach pi karskich
trenuje oko o 100 pi karzy w kategoriach: orlik, m odzik
m odszy, trampkarz, junior i senior. Zamiarem nowych
w adz klubu oraz pi karzy jest powrót do IV Ligi.
***************************************
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przedszkolaków ubrana by a w innym kolorze. By y
balony i s odycze, malowanie buzi. Ca y dzie* up yn
przedszkolakom w mi ej i weso ej atmosferze. Z okazji
tego 1wi ta ka(da grupa otrzyma a w prezencie od
dyrektorki przedszkola pi kne nowe zabawki.

29 wrze1nia br. go1cili w naszym przedszkolu
aktorzy Teatru Krakowskiego "Kanon". Dzieci zobaczy y
bajk pt.: "Jesienne opowie1ci". Podczas wspania ej
zabawy z aktorami zapoznano dzieci ze zwyczajami
niektórych zwierz t w czasie jesieni np.: sójki, wiewiórki,
nied wiedzia.
30 wrze1nia br. obchodzili1my dzie* ch opca.
Z tej okazji dziewczynki przygotowa y niespodzianki dla
swoich kolegów. Równie( rodzice z trójek klasowych
w czyli si w przygotowanie tego dnia.

PRZEDSZKOLE W OPATÓWKU
Wiadomo/ci z przedszkola
1 wrze1nia w Publicznym Przedszkolu w Opatówku 103 dzieci rozpocz o nowy rok szkolny. Dzieci
zosta y podzielone na 5 grup wiekowych. Starszaki
z rado1ci wita y swoje panie i kolegów. Dzieci, które po
raz pierwszy przysz y do przedszkola cz sto z ezk
w oku rozstawa y si z rodzicami, jednak po kilku dniach
pobytu w przedszkolu nikt ju( nie p acze i s ychaI
weso y 1piew dzieci i zabaw .

6 pa dziernika odwiedzi nasze przedszkole
ratownik medyczny p. Krzysztof Porada, pracownik
Pogotowia Ratunkowego. Pokaza dzieciom jak udzieliI
pierwszej pomocy osobie poszkodowanej. Dzieci zapami ta y du(o informacji, równie( numer pogotowia
ratunkowego.
**********
SZKO@A PODSTAWOWA W OPATÓWKU

23 wrze1nia obchodzili1my "Dzie* Przedszkolaka". Przy wspania ej muzyce, któr zapewni p. Marek
prowadz cy rytmik w przedszkolu, dzieci doskonale si
bawi y. By o bardzo weso o i barwnie, ka(da grupa

Wiadomo ci Gminne

Rozpocz7cie roku szkolnego
1 wrze1nia br. uczniowie naszej szko y rozpocz li kolejny rok szkolny. Tego dnia próg szko y przekroczy o 414 uczniów szko y w Opatówku oraz 24 uczniów
szko y filialnej w Sierzchowie. Na wyj tkowe powitanie
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zas u(y y dzieci z oddzia ów przedszkolnych, poniewa(
to ich pierwsze spotkanie ze szko oraz uczniowie klas
pierwszych, przed którymi stoj
nowe wyzwania.
Na inauguracji roku szkolnego 2014/2015 oprócz uczniów, grona pedagogicznego i dyrekcji szko y obecni byli
równie( rodzice i zaproszeni go1cie, m.in.: Przewodnicz cy Rady Gminy Pawe B kowski oraz Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatówku Jadwiga
Milu1ka-Stasiak.

Uroczysto1I rozpocz a wicedyrektor szko y Izabela Dubanowicz, która powita a wszystkich serdecznie,
przedstawi a poszczególnym klasom ich wychowawców
oraz przypomnia a o zasadach bezpiecze*stwa w szkole. Dyrektor szko y Mateusz Przyjazny poinformowa
o dokonanych w czasie wakacji remontach szko y oraz
(yczy uczniom satysfakcji ze zdobywania nowej wiedzy
i umiej tno1ci. Po tym wyst pieniu s owa do uczniów
skierowali zaproszeni go1cie, (ycz c im rado1ci i wielu
sukcesów. Szczególnym momentem podczas uroczysto1ci rozpocz cia roku by o wyst pienie zast pcy Komendanta Hufca ZHP Powiatu Kaliskiego, hm Krystyny
Glapy, która dost pi a zaszczytu wr czenia wyj tkowego
odznaczenia. W imieniu Zwi zku Harcerstwa Polskiego
uhonorowa a nauczycielk , p. Gra(yn Chrystek, Br zowym Krzy(em za zas ugi dla ZHP. Po zako*czeniu
cz 1ci oficjalnej uroczysto1ci uczniowie rozeszli si do
klas, by tam przywitaI si z wychowawcami, zapoznaI
si z planem lekcji i z u1miechem na twarzy powróciI do
domów, by ju( nast pnego dnia z zapa em rozpocz I
kolejny rok nauki.
Alubowanie klas pierwszych
10 pa dziernika br., wzorem lat ubieg ych,
odby o si w naszej szkole uroczyste 1lubowanie klas
pierwszych. Ta symboliczna chwila przyj cia w poczet
uczniów z pewno1ci na d ugo zostanie w pami ci
pierwszaków oraz ich rodziców. Uroczysto1I rozpocz a
si od hymnu pa*stwowego i wprowadzenia sztandaru.
Nast pnie wicedyrektor szko y Izabela Dubanowicz
powita a rodziców, dziadków, nauczycieli, pierwszoklasistów oraz przyby ych go1ci: Sekretarza Gminy Opatówek Krzysztofa Dziedzica, Przewodnicz cego Rady
Gminy Paw a B kowskiego, dyrektora Zespo u Ekonomiczno - Administracyjnego Szkó Arkadiusza Ha*ducha,
dyrektora Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów
w Opatówku Jolant Pokojow , przewodnicz c rady
rodziców Honorat Warszewsk oraz przedstawiciela
Gminnej Biblioteki Publicznej Ma gorzat Matysiak.
W pierwszej cz 1ci uroczysto1ci uczniowie klas
pierwszych przedstawili program artystyczny, w którym
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zaprezentowali swoje zdolno1ci recytatorskie, wokalne
i aktorskie. Umiej tno1ci i talent dzieci wzbudzi podziw
zebranych w szkolnej auli widzów, którzy kilkakrotnie
przerywali wyst p, nagradzaj c m odych artystów gromkimi brawami. W dalszej cz 1ci uroczysto1ci g os zabra
dyrektor szko y Mateusz Przyjazny, który podzi kowa
uczniom za pi kny wyst p. W swojej wypowiedzi zapewni rodziców, (e w naszej szkole dzieci b d mia y dobre
warunki do zdobywania wiedzy, rozwijania zainteresowa* i nawi zywania przyja ni.
Najwa(niejszym momentem uroczysto1ci by o
z o(enie przez uczniów 1lubowania. Wszyscy pierwszoklasi1ci podniesieniem w gór prawej r ki z o(yli uroczyste 1lubowanie na sztandar szko y. Uroczystego
pasowania wszystkich pierwszoklasistów dokona dyrektor szko y Mateusz Przyjazny, a wychowawczynie poszczególnych klas: Agnieszka Ka mierczak, Maria Pogorzelec, Ala Lintner i Klaudia Kubacka, wr czy y dzieciom kolorowe dyplomy maj ce przypominaI o tej niezwyk ej uroczysto1ci. Uczniowie otrzymali te( prezenty
ufundowane przez w adze gminy, rad rodziców oraz
samorz d uczniowski. Zgodnie z ceremonia em szkolnym pierwszoklasi1ci oddali ho d patronowi szko y.
Przedstawiciele klas z o(yli wi zank kwiatów pod tablic J. Kusoci*skiego.

W dalszej cz 1ci uroczysto1ci g os zabra a przewodnicz ca samorz du szkolnego Zuzanna Ka mierczak, która powita a najm odszych uczniów w murach
naszej szko y i zapewni a, (e pierwszaki zawsze mog
liczyI na wsparcie ze strony starszych kole(anek i kolegów. G os zabrali te( zaproszeni go1cie: Krzysztof
Dziedzic i Pawe B kowski, którzy (yczyli dzieciom wielu
sukcesów w nauce i rado1ci ze zdobywania wiedzy.
Uwie*czeniem uroczysto1ci by s odki pocz stunek przygotowany przez rodziców. Mamy nadziej , (e pa dziernikowe 1wi to sta o si dobrym pocz tkiem na drodze
edukacji szkolnej tegorocznych pierwszoklasistów.
Wycieczka do Poznania - (Filia w Sierzchowie)
W zwi zku z zaj ciem I miejsca w Ogólnopolskim konkursie "Planeta Energii", w adze gminy Opatówek postanowi y dofinansowaI wyjazd naszych dzieci
do stolicy województwa wielkopolski. Pe ni obaw, czy
pogoda dopisze, wyruszyli1my w podró(. W mi ej atmosferze odbyli1my podró( do stolicy naszego województwa. Pierwszym punktem naszej wyprawy by y zaj cia
edukacyjne w Muzeum Narodowym. Po1wi cone one
by y tematyce zwierz t - "Zwierz ta w obrazach". Wspa-
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niale i z wielkim zaanga(owaniem "bawili1my si " w salach muzealnych a tak(e w pracowni warsztatowej.

ch tnych do kibicowania naszej dru(ynie w rywalizacji
z Youngsterami z Rajska w sobot 25 pa dziernika.
Wycieczka do Biskupina
17 wrze1nia, razem z kole(ankami i kolegami
wszystkich klas drugich pojechali1my na wycieczk do
Biskupina. By o bardzo fajnie i weso o. Pogoda nam
sprzyja a, s onko 1wieci o. Podczas podró(y du(o 1miali1my si , s uchali1my muzyki i ogl dali1my mijaj ce nas
za oknem krajobrazy.

Pó niej wybrali1my si na spacer po Starym
Mie1cie, gdzie podziwiali1my pi kne stare kamienice,
Ratusz, wag miejsk , pr gierz, Studzienk Bamberki,
Fontan Prozerpiny i wiele innych zabytków. O godz.
12:00 obserwowali1my trykanie pozna*skich kozio ków.
Dalsz cz 1I wyprawy sp dzili1my na terenie Nowego
ZOO. Zwierz ta by y dla nas askawe i dumnie si prezentowa y. Zm czeni, ale zadowoleni wrócili1my do domu - bez kropli deszczu. Jeszcze raz dzi kujemy wszystkim za umo(liwienie naszym dzieciom odwiedzenia pi knego Poznania.
**********
GIMNAZJUM W OPATÓWKU
Program Youngster
Uczniowie gimnazjum w Opatówku rozpocz li
kolejn edycj programu Youngster. Do wzi cia udzia u
w dodatkowych zaj ciach z j zyka angielskiego zakwalifikowa o si 17 m odych i pe nych pomys ów osób.

W samym Biskupinie dok adnie obejrzeli1my
ca e grodzisko. Zobaczyli1my chaty ludzi epoki br zu
i (elaza, narz dzia którymi si pos ugiwali oraz bro*,
jak polowali i bronili si przed wrogiem. Widzieli1my
rozpalanie ognia przy pomocy patyka. Grodzisko jest
pi knie po o(one nad jeziorem, którego wody po yskuj
w s o*cu. Wycieczka by a udana, ale najbardziej mi e
by y te godziny sp dzone z kolegami w autokarze.
Pielgrzymka na Gór7 Krzy4a
Wraz z opiekunami p. El(biet Ko omeck i ksi dzem Jackiem Krzemi*skim tradycyjnie pielgrzymowali1my na Gór Krzy(a ko o Ostrzeszowa.

Oprócz nauki z podr cznikiem planujemy zaanga(owaI
si w wiele atrakcyjnych przedsi wzi I - udzia w konkursach, organizacj wizyty wolontariuszy z obcych krajów w naszej szkole, czy rozgrywki j zykowe i sportowe
pomi dzy dru(yn Youngsterów z Opatówka i Rajska.
Bie( cy rok szkolny rozpocz li1my od udzia u
w Europejskim Dniu J zyków Obcych. 26 wrze1nia
ozdobili1my szko flagami wybranych krajów oraz u(ytecznymi zwrotami w j zyku angielskim, niemieckim
i w oskim. Przez kilka dni uczniowie naszej szko y mieli
okazj nauczyI si ich i trwale zapami taI. Imprez
u1wietnili1my s uchaniem muzyki ró(nego pochodzenia
oraz gr w scrabble, w której zawodnicy byli podzieleni
na zespó niemiecki, angielski i polski. Zabawy by o co
nie miara. W radosnych nastrojach rozpoczynamy trzeci edycj programu i ju( dzi1 zapraszamy wszystkich
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Po raz kolejny m odzi ludzie z ca ej diecezji
przybyli, by razem modliI si w 1wi to Podwy(szenia
Krzy(a. Krzy( i odpowied cz owieka na niego by o
g ównym tematem rozwa(a* prowadzonych przez
ks. Marcina Wi1niewskiego. Stoj c w cieniu "Pustelni"
ws uchiwali1my si w s owa medytacji i pie1ni, które
g boko zapada y w nasze serca.
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Nast pnie w procesji, za relikwiami 1w. Krzy(a,
udali1my si pod sam gór , by wspólnie uczestniczyI
we mszy 1wi tej. Celebrowa j wraz z naszymi duszpasterzami nowo wybrany biskup pomocniczy o. Hukasz
Buzun. Eucharystia poprzedzona koronk do Mi osierdzia Bo(ego jeszcze bardziej utwierdza a nas w przekonaniu, (e Pan jest blisko, po1ród nas. To dzi ki Niemu
poczuli1my si wspólnot m odych chrze1cijan, otwartych na ludzi, 1wiat, patrz cych bez l ku w stron
Krzy(a. Nie zabrak o równie( wspólnej fotografii na
szczycie góry pod krzy(em jubileuszowym i smacznego
pocz stunku. W dobrych nastrojach, wzmocnieni duchowo pod wieczór przybyli1my do swoich domów.
Spotkanie z olimpijczykiem
26 wrze1nia go1cili1my w naszej szkole olimpijczyka, br zowego medalist Mistrzostw Cwiata w wio1larstwie, wychowanka Kaliskiego Towarzystwa Wio1larskiego - Piotra Juszczaka. Sportowiec przybli(y ma o
popularn dyscyplin jak jest wio1larstwo. Podzieli si
z m odzie( wspomnieniami o pocz tkach swojej kariery
sportowej, dotychczasowych osi gni ciach, opowiedzia
tak(e jak wygl da typowy dzie* z (ycia wio1larza. Nie
zabrak o równie( informacji dotycz cych prawid owego
od(ywiania si sportowców oraz promocji aktywnego
sp dzania czasu.

Swoj wypowied go1I wzbogaci prezentacj mo(na by o m.in. obejrzeI zdj cia z ceremonii wr czenia br zowego medalu w Amsterdamie w sierpniu br.
Warto dodaI, (e Piotr pochodzi z Kalisza, a pó niej by
mieszka*cem Opatówka, z którym do dzi1 jest zwi zany
rodzinnie. Przy okazji dowiedzieli1my si , (e w naszej
szkole mamy trzy pierwszoklasistki, które równie( uprawiaj t dyscyplin w KTW. By o to kolejne spotkanie
uczniów klas II, którzy od pocz tku pobytu w szkole
uczestnicz we wspólnych imprezach (wycieczki, wyjazdy do kina, lekcje wychowawcze) w ramach integracji
mi dzyklasowej.
**********
ZESPÓ@ SZKÓ@ W CHE@MCACH
Rozpocz7cie roku szkolnego
1 wrze1nia odby a si w hali sportowej inauguracja nowego roku szkolnego 2014/2015. W Zespole
Szkó im. Jana Paw a II w Che mcach b dzie uczyI si
263 dzieci i uczniów w dwóch oddzia ach przedszkol-
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nych, siedmiu klasach szko y podstawowej i czterech
gimnazjum. Zaj cia dydaktyczne i opiek nad uczniami
b dzie prowadziI 26 nauczycieli oraz 2 asystentów.
Szko a zatrudnia ponadto sekretarza szko y oraz 7 pracowników obs ugi.

Wszystkim uczniom, ich rodzicom, nauczycielom, pracownikom i sympatykom naszej szko y (yczymy
u1miechu oraz wielu osi gni I i sukcesów w nowym
roku szkolnym.
Sprz.tanie Awiata
19 wrze1nia z okazji Dni Sprz tania Cwiata uczniowie klasy II A gimnazjum przygotowali apel, podczas
którego przekazali nam krótk histori tego 1wi ta oraz
przedstawili g ówne za o(enia. Akcja ta zapocz tkowana
by a w Australii w 1989 r. przez Jana Kiernana, a w Polsce jej koordynatorem jest Fundacja Nasza Ziemia.

W bie( cym roku sprz tanie Cwiata odbywa o
si pod has em "Turysto szanuj 1rodowisko". Teren naszej okolicy to miejsce szczególne dla spo eczno1ci
szkolnej. Jest to miejsce, w którym mo(emy uczyI si
i odpoczywaI. Przy1wieca y nam s owa Jana Paw a II
"Je1li kochacie t ojczyst ziemi , niech to kochanie nie
pozostanie bez odpowiedzi". Ta my1l zach ci a nas do
dzia a* i spo eczno1I uczniowska bardzo ch tnie w czy a si w ogólnopolsk akcj na rzecz ochrony
1rodowiska.
Turniej pi#ki no4nej halowej
26 wrze1nia odby si w naszej szkole turniej
pi ki no(nej halowej klas gimnazjalnych. Pierwsze miejsce zaj a klasa III gimnazjum, drugie miejsce po czone
klasy drugie, a trzecie miejsce klasa I gimnazjum.
Najlepszym strzelcem turnieju zosta Adam Ward ga
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z klasy I gimnazjum zdobywaj c 7 bramek. Wszystkim
uczestnikom serdecznie gratulujemy.
Dzieci7ca Dru4yna Po4arnicza
30 wrze1nia rozpocz li1my spotkania cz onków
Dzieci cej Dru(yny Po(arniczej. Zaj cia odbywaj si
w dwóch grupach uczniów klas I-III szko y podstawowej
oraz uczniów klas IV-VI szko y podstawowej. Zaj cia
plastyczne oraz teoretyczne dotycz ce tematyki po(arniczej prowadzi p. Agnieszka Malkowska. Wszystkich
uczniów serdecznie zapraszamy.
Sukcesy naszego absolwenta
Absolwent naszej szko y Bart omiej Matysiak
zosta pod koniec czerwca Mistrzem Polski w kolarstwie
szosowym ze startu wspólnego.

Natomiast we wrze1niu wzi udzia w Mistrzostwach Cwiata, podczas których po wspania ej je dzie
i pracy ca ej polskiej dru(yny Micha Kwiatkowski zosta
Mistrzem Cwiata! Gratulujemy.

Dzieci zapali y znicze i zaprezentowa y symbol
Polski Walcz cej - kotwic . W ten sposób uczci y pami I wszystkich walcz cych. To rocznica szczególnie
wa(na tym bardziej, (e jest cz sto mniej zauwa(ana,
w cieniu innych, wielkich rocznic. Testament Polskiego
Pa*stwa Podziemnego zawiera nadal aktualne przes anie, bo wszyscy chcemy cieszyI si wolno1ci s owa,
przekona* i równo1ci praw. Dzi kujemy kole(ankom
i kolegom za niezwykle ciekaw lekcj patriotyzmu.
Akcja "Narodowe Czytanie"
6 wrze1nia, z inicjatywy Prezydenta RP Bronis awa Komorowskiego, mia a miejsce trzecia ods ona
akcji "Narodowe Czytanie" - w ca ej Polsce czytano "Trylogi " Henryka Sienkiewicza. Ide tej akcji jest wzmacnianie polskiej to(samo1ci i narodowej dumy, krzewienie
czytelnictwa oraz jednoczenie wszystkich Polaków. Do
Zespo u Szkó w T okini Wielkiej w sobotni poranek przybyli uczniowie, nauczyciele, rodzice i przyjaciele szko y.
Dzie a Sienkiewicza czytali: Sekretarz Gminy Opatówek
Krzysztof Dziedzic, przewodnicz ca rady rodziców Arleta Reksa, skarbnik rady rodziców Anna Strza ka, radny
gminy Opatówek Damian Jakóbczak, pracownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatówku, filii w T okini Wielkiej Magdalena Misiak, p. Anna Witczak, nauczyciele:
Edyta Banasiak, Wies awa Giercarz, Izabela Krupi*ska,
Marlena Pilarczyk, Renata Szlenkier oraz uczniowie:
Bartosz Dreczko, Gabriel Ga ka, Cezary Ma(uchowski
i Aleksandra Jopek. Ca o1I prowadzi y uczennice: Joanna Urbaniak i Wiktoria Wanga. Szkolnymi koordynatorami by y panie: Marlena Pilarczyk i Renata Szlenkier.

**********
ZESPÓ@ SZKÓ@ W T@OKINI WIELKIEJ
Rocznica powstania Polskiego Pa5stwa
Podziemnego
W zwi zku z przypadaj c w dniu 27 wrze1nia
rocznic powstania Polskiego Pa*stwa Podziemnego,
29 wrze1nia w Zespole Szkó w T okini Wielkiej odby si
uroczysty apel upami tniaj cy to wydarzenie. Uczniowie
klas III szko y podstawowej oraz klas II i III gimnazjum
pod opiek p. Marleny Pilarczyk i p. Renaty Szlenkier
przypomnieli wa(ne fakty z dziejów II wojny 1wiatowej.

W harcerskich mundurkach i z bia o-czerwonymi opaskami na r kawach recytowali wiersze oraz 1piewali
pie1ni zwi zane z powstaniem warszawskim.
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Wszyscy zgromadzeni zapoznali si z fragmentami filmów Jerzego Hoffmana pt. "Potop" i "Pan Wo odyjowski" i z wielkim zainteresowaniem obejrzeli prezentacj o Henryku Sienkiewiczu, przygotowan przez Juli
Reks z klasy II gimnazjum. Mogli tak(e pami tkow
piecz ci ostemplowaI egzemplarze "Trylogii". Akcji
towarzyszy a wystawa plakatów po1wi conych nobli1cie
oraz ró(nych wyda* dzie Sienkiewicza. Przygotowali je
uczniowie: klasa IV: Julia Sztrajt, Paulina Leszczy*ska,
Magdalena Pietrzak, Anna Wielgocka, Amelia Wywijas,
Franciszek Jakóbczak, Przemys aw Osuch, Adrian Gaski, Fabian Je(yk; klasa V: Julia Gibus, Martyna Pilas,
Julia Wanga, Weronika Hyskanowska, Agnieszka Zawadzka, Milena K odzi*ska, Wiktor D browski; klasa VI:
Klaudia D browska, Dorota Misiak, Angelika Ga ska,
Roman Niewiadomski; klasa I gimnazjum: Katarzyna
Klepanda, Kornelia Gibus.
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By równie( s odki pocz stunek, za który dzi kujemy radzie rodziców. Mimo wolnego dnia spotkanie
cieszy o si du(ym zainteresowaniem, zarówno czytaj cych jak i s uchaj cych. Dyrektor szko y oraz koordynatorzy akcji serdecznie dzi kuj wszystkim uczestnikom spotkania za aktywny udzia . Mamy nadziej , (e
"Trylogia" nadal b dzie go1ciI w naszych domach i nie
zapomn o niej przysz e pokolenia.
Rajd rowerowy do Murowa5ca
Rajd rowerowy do Murowa*ca jest ju( tradycj
Zespo u Szkó w T okini Wielkiej. Ju( po raz trzeci
uczniowie wspólnie ze swoimi nauczycielami wybrali si
w tras prowadz c do tej miejscowo1ci. 5 wrze1nia,
grupa 75 rowerzystów wraz z opiekunami wystartowa a
z naszej szko y na wycieczk . Trasa, choI by a do1I
d uga, to dostarczy a uczniom wiele atrakcji. Pogoda
dopisa a. Promienie s o*ca o1wietla y nam drog podczas ca ego rajdu co sprawi o, (e szybko dojechali1my
do celu. Tam zabawom i rado1ci nie by o ko*ca.

Uczniowie, pod (aj c szlakiem edukacyjnym
Natura 2000 oraz korzystaj c z uroków terenów wokó
zalewu, przypomnieli sobie beztroskie, wakacyjne chwile. Nic dziwnego wi c, (e po tak mile sp dzonym dniu
uczestnikom nie chcia o si wracaI do domów. Rajd by
doskona okazj do zacie1niania wi zi mi dzy rówie1nikami oraz rozwijania umiej tno1ci bezpiecznego udzia u
w ruchu drogowym. Wiadomo równie(, (e sport to zdrowie, a promowanie zdrowego stylu (ycia jest istotn
kwesti , warto o tym pami taI w nat oku szkolnych
obowi zków.
Rozpocz7cie roku szkolnego
Tegoroczne wakacje to ju( przesz o1I. 1 wrze1nia we wszystkich polskich szko ach zabrzmia pierwszy
w roku szkolnym 2014/2015 dzwonek. Na uroczysto1I
do naszej szko y przybyli: uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz go1cie. W1ród nich byli: ks. Jacek Paczkowski
proboszcz Parafii T okinia Ko1cielna, Krzysztof Dziedzic
Sekretarz Gminy Opatówek, Marek Szlenkier i Damian
Jakóbczak radni gminy oraz Arleta Reksa przewodnicz ca rady rodziców. Dyrektor szko y Teresa Kobierska
powita a wszystkich zebranych i omówi a zmiany w nowym roku szkolnym. Nast pnie odczyta a (yczenia przes ane przez Ministra O1wiaty Joann Kluzik-Rostkowsk
i Wielkopolskiego Kuratora O1wiaty El(biet Walkowiak,
dokona a przydzia u wychowawstw i klasopracowni.
Szczególnie serdecznie dyrektor szko y powita a uczniów klasy I.

Wiadomo ci Gminne

W tym roku szkolnym w szkolnych awkach
zasi dzie 25 pierwszoklasistów, trzyna1cioro 6-latków
i dwana1cioro 7-latków, nad którymi piecz b dzie
sprawowaI p. Anna Macniak. Zgodnie ze zmianami
wprowadzonymi w Ustawie o systemie o1wiaty, prac
nauczyciela prowadz cego b dzie wspieraI "asystent
nauczyciela". Wspólnie do o( stara*, by pierwszoklasi1ci czuli si w szkole dobrze i nie napotykali przeszkód. Dzieci skorzystaj z bezp atnego podr cznika "Naszego elementarza". Mamy nadziej , (e ksi (kowi
przyjaciele, z którymi rozpoczn przygod edukacyjn ,
pomog im zrozumieI otaczaj cy 1wiat.
1 wrze1nia to równie( data, która kojarzy si
z bolesn
przesz o1ci . Tego dnia obchodzili1my
75. rocznic wybuchu II wojny 1wiatowej - wydarzenia
b d cego dramatem dla ludzko1ci ca ego 1wiata.
Z inicjatywy Sekretarza Gminy Krzysztofa Dziedzica
minut ciszy uczczono pami I wszystkich poleg ych
i pomordowanych, a tragiczne wydarzenia zosta y przypomniane w inscenizacji przygotowanej przez panie:
Izabel Krupi*sk i Urszul Borwik. Uroczysto1I zako*czy a si mi ym akcentem - p. Teresa Kobierska z o(y a
gratulacje i wr czy a kwiaty p. Annie Macniak, która
obchodzi a 25-lecie pracy zawodowej. Dyrektor szko y
(yczy a nauczycielom pomys ów, które wyzwol potencja uczniów i ukszta tuj ich charakter, by szko a kojarzy a si z miejscem przyjaznym, a rodzicom dobrej
wspó pracy z nauczycielami oraz zadowolenia z osi gni I dzieci.
Wycieczka do K#odawy
2 pa dziernika uczniowie z Zespo u Szkó w T okini Wielkiej wybrali si w niezwyk podró(, bo w podró(
do wn trza Ziemi. Wiod a ona korytarzami Kopalni Soli
K odawa. Gimnazjali1ci, wspólnie z opiekunkami: Edyt
Banasiak, Urszul Borwik, Marlen Pilarczyk i Izabel
Krupi*sk , rozpocz li zwiedzanie od zjazdu wind na
poziom 600m pod powierzchni ziemi. By a to nie lada
atrakcja, bo nie codziennie mamy okazj przemieszczaI
si z pr dko1ci 6 m/s.

Uczestnicy wycieczki wys uchali równie( ciekawej prelekcji dotycz cej historii powstania z ó( k odawskich oraz zastosowania soli. Mieli mo(liwo1I przej1cia
wyrobiskami korytarzowymi do podziemnej kaplicy 1w.
Kingi - opiekunki górników solnych. Uczniowie obejrzeli
wyeksploatowane komory solne, które przypomina y
dzie a sztuki. Z zainteresowaniem obserwowali maszyny
u(ywane w podziemnym górnictwie solnym i inne osobli-
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wo1ci górnictwa solnego. Na koniec zwiedzania wszyscy
uczestnicy otrzymali w prezencie paczk soli ze z ó(
kopalni. Ta wycieczka by a dla naszych gimnazjalistów
cenn lekcj . Na w asne oczy przekonali si o sile natury
i geniuszu ludzkiej dzia alno1ci.
***************************************

GOPS DLA PODOPIECZNYCH
Wakacje
W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych na
2014 rok, 22 dzieci z terenu gminy Opatówek wypoczywa o w Lesku (Bieszczady) w okresie od 18 do 29 lipca.
Dzieci zosta y zg oszone przez dyrektorów szkó z terenu
gminy Opatówek (Gimnazjum w Opatówku - 6 dzieci,
Zespó Szkó w Che mcach - 3 dzieci, Zespó Szkó
w T okini Wielkiej - 4 dzieci, Szko a Podstawowa w Opatówku z Fili w Sierzchowie - 9 dzieci). W ramach kolonii
letnich dzieci uczestniczy y w realizacji programu profilaktycznego, grach i zabawach, dyskotekach, wyjazdach
na basen w Ustrzykach Dolnych, wycieczce pieszej na
Po onin Wetli*sk , wycieczce na Wielk Rawk , nad
Solin . Organizatorem kolonii by a Firma Lutur Robert
Sajnaj z Lublina.
8 dzieci ze Cwietlicy Crodowiskowej "S oneczko"
w Opatówku mia o mo(liwo1I wyjazdu do Karpacza
w dniach od 11 do 23 sierpnia na kolonie letnie "Obóz
siedmiu Górskich przygód" organizowane przez Stowarzyszenie Nasze Kaliskie oraz Firm Aktywny Wypoczynek Marek Scholz z Karpacza. W ramach kolonii dzieci
mia y mo(liwo1I prze(ycia 7 przygód w Karkonoszach
oraz uczestnictwa w zaj ciach sportowych, zaj ciach
socjoterapeutycznych, a tak(e szeregu wycieczek.
Dodatkowo z Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Kaliszu otrzymali1my 3 miejsca na kolonie
letnie organizowane w Sokolcu przez Stowarzyszenie
Wspierania Inicjatyw O1wiatowo - Wychowawczych im.
Teresy Kras w Lublinie w okresie od 18 do 24 sierpnia.

Troje dzieci ze Szko y Podstawowej w Opatówku z Fili
w Sierzchowie, w ramach kolonii letnich zwiedzi o Now
Rud i Kudow Zdrój. Bra y one równie( udzia w wycieczkach na B dne Ska y, Szczeliniec i Gór Gontow ,
a tak(e uczestniczy y w licznych grach, konkursach,
dyskotekach i ogniskach.
Rajd Rowerowy ''Powitanie jesieni''
Kolejny, bardzo udany i liczny Rajd Rowerowy
''Powitanie jesieni 2014'' za nami. W sobot 27
wrze1nia, punktualnie o godz. 9:00 ruszy coroczny rajd
rowerowy, w którym wzi o udzia blisko 150 osób.
Uczestnicy pokonali 24 kilometry na trasie Opatówek -
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Cienia Trzecia - Porwity - Che mce - Wolica - Sza e Trojanów - Opatówek. Organizatorzy zapewnili moc
atrakcji: ka(dy uczestnik mia mo(liwo1I skorzystaI
z przeja(d(ki konnej, wzi I udzia w jednej z trzech
konkurencji sprawno1ciowych, wys uchaI wskazówek
jak powinien byI wyposa(ony rower oraz osobi1cie
przekonaI si jak widzi kierowca po spo(yciu alkoholu
lub innych 1rodków odurzaj cych. Krótk prelekcj nt
wyposa(enia roweru oraz bezpiecznego zachowania si
na drodze przygotowa aspirant sztabowy Dariusz
Kaczmarek z Wydzia u Ruchu Drogowego Komendy
Miejskiej Policji w Kaliszu. Pan S awomir Chrzanowski,
wicedyrektor Wojewódzkiego O1rodka Ruchu Drogowego w Kaliszu, umo(liwi skorzystanie z autogogli.
Ch tnych osób do przekonania si jak wygl da 1wiat
pod wp ywem alkoholu by o bardzo du(o. By y te( gogle
pokazuj ce co widzi osoba pod wp ywem dopalaczy,
które s w dzisiejszych czasach du(ym zagro(eniem.

W Stadninie Koni "Wolica", oprócz jazdy konnej,
czeka na ka(dego pocz stunek: bigos, owoce, napoje
ciep e i zimne. Wspólne z rowerzystami w rajdzie
uczestniczyli: Przewodnicz cy Rady Gminy Opatówek
Pawe B kowski, Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic,
radny Mariusz Ma oburski, Przewodnicz ca Gminnej
Komisji Rozwi zywania Problemów Alkoholowych Ma gorzata Rektor, by y cz onek komisji Jacek Mazurowski,
dzia acz sportowy i propagator kolarstwa Bronis aw
Krakus oraz ks. Mariusz Kubisiak z parafii w Opatówku.
Peleton rowerzystów (egna na starcie Stanis aw Ku1
z Gminnej Komisji Rozwi zywania Problemów Alkoholowych. Rowerzy1ci mogli wykazaI si swoj sprawno1ci
w trzech konkurencjach sportowych. Nagrody dla zwyci zców zosta y wr czone przez Sekretarza Gminy
Krzysztofa Dziedzica oraz Przewodnicz cego Rady Paw a B kowskiego.
Organizatorzy sk adaj serdeczne podzi kowania sponsorom, którymi byli: Starostwo Powiatowe
w Kaliszu, Jutrzenka Collian S.A., Wojewódzki O1rodek
Ruchu Drogowego w Kaliszu, Piekarnia p. Józefa Mikoajczyka z Sierzchowa, p. Jolanta Michalak z Opatówka,
p. Henryk Suchorzewski, p. Marian Wróblewski z Opatówka. O bezpiecze*stwo uczestników dbali policjanci
z Wydzia u Ruchu Drogowego w Kaliszu oraz z Komisariatu w Opatówku wraz z druhami z OSP w Opatówku za co uczestnicy rajdu wraz z organizatorami bardzo
dzi kuj . Organizatorem rajdu by Gminny O1rodek Pomocy Spo ecznej oraz Cwietlica Crodowiskowa "S oneczko" w Opatówku. Rajd zosta zorganizowany w ramach Gminnego Programu Rozwi zywania Problemów
Alkoholowych.
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Pomoc socjalna dla uczniów
Pomoc materialna o charakterze socjalnym uczniom zamieszka ym na terenie gminy Opatówek przyznawana jest zgodnie z Regulaminem zatwierdzonym
Uchwa
nr 205/12 Rady Gminy Opatówek z dnia
27 czerwca 2012 r. Stypendium szkolne mo(e otrzymaI
ucze* znajduj cy si w trudnej sytuacji materialnej,
wynikaj cej z niskich dochodów na osob w rodzinie,
a w szczególno1ci gdy w rodzinie wyst puje: bezrobocie, niepe nosprawno1I, ci (ka lub d ugotrwa a choroba,
wielodzietno1I, brak umiej tno1ci wype niania funkcji
opieku*czo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a tak(e gdy rodzina jest niepe na lub wyst pi o
zdarzenie losowe. Natomiast o zasi ek szkolny mo(e
ubiegaI si ucze* znajduj cy si przej1ciowo w trudnej
sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w tym
w szczególno1ci z powodu: 1mierci lub nag ej choroby
jednego lub obojga rodziców, utraty lub zniszczenia
lokalu mieszkalnego rodziny ucznia, ci (kiego wypadku
lub nag ej choroby ucznia, innych zdarze* losowych.
W okresie od stycznia do czerwca 2014 roku
pomoc obj to w formie zasi ków szkolnych oraz stypendiów szkolnych (tzw. stypendiów socjalnych) 194 uczniów. W I pó roczu 2014 roku przyznano stypendia dla
190 uczniów na czn kwot 45 092,94 z ., w tym:
- I grupa dochodowa: 81 uczniów po 300 z
- II grupa dochodowa: 109 uczniów po 191,64 z
Przyznano tak(e 4 zasi ki szkolne po 269 z . Ogó em
przyznano stypendia i zasi ki szkolne w cznej kwocie
46 168,94 z .
W okresie od 1 do 15 wrze1nia 2014 roku wp yn o 170 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego
dla uczniów zamieszka ych na terenie gminy Opatówek:
- 4 wnioski zosta y rozpatrzone negatywnie (nie spe nia y kryteriów Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkaym na terenie gminy Opatówek)
- 72 wnioski zaliczono do I grupy dochodowej, gdzie
dochód na 1 osob w rodzinie zawiera si w przedziale od 0 z do 228 z
- 94 wnioski zaliczono do II grupy dochodowej, gdzie
dochód na 1 osob w rodzinie zawiera si w przedziale od 228 z do 456 z
W tym samym okresie z o(ono 5 wniosków o przyznanie
zasi ku szkolnego.
Wyp ata 1wiadcze* nast pi po otrzymaniu dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie 1wiadcze* pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
***************************************

obejmuj cym obszary powiatów: jaroci*skiego, kaliskiego, k pi*skiego, ostrowskiego, ostrzeszowskiego, pleszewskiego oraz obszar miasta na prawach powiatu Kalisza. Liczba radnych wybieranych w tym okr gu wyborczym wynosi 7.
Obwieszczeniem Starosty Kaliskiego z dnia 3 wrze1nia br. Rada Powiatu Kaliskiego dokona a podzia u powiatu na pi I okr gów wyborczych, ustali a ich granice
i numery oraz liczb radnych wybieranych w ka(dym
okr gu wyborczym. Gmina Opatówek znajduje si
w okr gu wyborczym nr 2 obejmuj cym obszary gmin:
Opatówek i Godziesze Wielkie. Liczba radnych wybieranych w tym okr gu wyborczym wynosi 5.
Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek
z dnia 27 sierpnia 2014 r.
o okr gach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w ka(dym okr gu wyborczym
oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Opatówku w wyborach do Rady Gminy Opatówek, zarz dzonych na dzie* 16 listopada 2014 r.
Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) oraz
Uchwa y Nr 237/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 30
pa dziernika 2012 r. w sprawie podzia u Gminy Opatówek na okr gi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów
oraz liczby radnych wybieranych w ka(dym okr gu
wyborczym (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r.,
poz. 5564 ze zm.) podaje si do publicznej wiadomo1ci
informacj o okr gach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w ka(dym okr gu
wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej
Komisji Wyborczej w Opatówku w wyborach do Rady
Gminy Opatówek, zarz dzonych na dzie* 16 listopada
2014 roku.
Numer
okr gu
wyborczego
1
1

2

3

WYBORY SAMORZ DOWE
Informacja o sposobie g#osowania
Ka(dy z g osuj cych otrzymuje 4 karty do g osowania:
do sejmiku województwa, rady powiatu, rady gminy oraz
na wójta gminy. Aby nasz g os by wa(ny, stawiamy znak
X przy wybranym - tylko jednym kandydacie na ka(dej
z kart do g osowania.
Obwieszczeniem Marsza#ka Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 sierpnia br. Sejmik Województwa
Wielkopolskiego dokona podzia u województwa na
sze1I okr gów wyborczych i ustali ich numery, granice
oraz liczb radnych wybieranych w okr gu wyborczym.
Gmina Opatówek znajduje si w okr gu wyborczym nr 5

Wiadomo ci Gminne

4

5
6
7

8

Granice okr gu wyborczego
2
So ectwo OPATÓWEK, ulice: Akacjowa,
Ba1niowa, Grabowa, Helleny, Kaliska,
Parkowa, Rogatka, Sosnowa, Szkolna,
Zagórek, Zdrojowa
So ectwo OPATÓWEK, ulice: Braci
Gillerów, Ko1cielna, Tadeusza Ko1ciuszki,
Ks. Adama Marczewskiego, Plac Wolno1ci,
Poprzeczna, Piotra Szadkowskiego, gen.
Józefa Zaj czka
So ectwo OPATÓWEK, ulice: Feliksa
Dziubi*skiego, Cw. Jana, Kwiatowa, Le1na,
Piaskowa
So ectwo OPATÓWEK, ulice: Mariana
Buczka, Dworcowa, Marcina, Kasprzaka,
Jana Kili*skiego, Ludowa, Hódzka, 3-go
Maja, Turkowska
So ectwo OPATÓWEK, ulice: Dzia kowa,
Krótka, Nowoogrodowa, Ogrodowa, Józefa
Poniatowskiego, Rosochatki
So ectwo BORÓW
So ectwo JÓZEFÓW
So ectwo SZULEC
So ectwo CIENIA - FOLWARK
So ectwo MICHAHÓW DRUGI
So ectwo MICHAHÓW TRZECI
So ectwo CIENIA DRUGA
So ectwo CIENIA PIERWSZA
So ectwo CIENIA TRZECIA
So ectwo TROJANÓW

Liczba
radnych
wybieranych
w okr gu
wyborczym
3
1

1

1

1

1
1
1

1
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9

So ectwo CHEHMCE
So ectwo PORWITY

1

10

So ectwo SZAHE

1

11
12
13
14
15

So ectwo JANIKÓW
So ectwo RAJSKO
So ectwo SIERZCHÓW
So ectwo WARSZEW
So ectwo N\DZERZEW
So ectwo THOKINIA KOCCIELNA
So ectwo ZAWADY
So ectwo ZDUNY
So ectwo THOKINIA MAHA
So ectwo THOKINIA NOWA
So ectwo THOKINIA WIELKA
So ectwo D\BE - KOLONIA
So ectwo KOBIERNO
So ectwo ROUDUAHY

2

3

So ectwo CHEHMCE
So ectwo PORWITY
So ectwo SZAHE

4

So ectwo JANIKÓW
So ectwo RAJSKO
So ectwo SIERZCHÓW
So ectwo WARSZEW

5

So ectwo N\DZERZEW
So ectwo THOKINIA KOCCIELNA
So ectwo ZAWADY
So ectwo ZDUNY
So ectwo THOKINIA MAHA
So ectwo THOKINIA NOWA
So ectwo THOKINIA WIELKA
So ectwo D\BE-KOLONIA
So ectwo KOBIERNO
So ectwo ROUDUAHY

Zespó Szkó ,
T okinia Wielka 86A
lokal wyznaczony do
g osowania
korespondencyjnego

6

So ectwo BORÓW
So ectwo JÓZEFÓW
So ectwo SZULEC
So ectwo CIENIA - FOLWARK
So ectwo MICHAHÓW DRUGI
So ectwo MICHAHÓW TRZECI
So ectwo CIENIA DRUGA
So ectwo CIENIA PIERWSZA
So ectwo CIENIA TRZECIA
So ectwo TROJANÓW

Gimnazjum
im. Agatona i Stefana
Gillerów,
ul. Szkolna 7,
Opatówek
lokal dostosowany do
potrzeb wyborców
niepe nosprawnych,
lokal wyznaczony do
g osowania
korespondencyjnego

1
1
1
1
1

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Opatówku mie1ci si w Urz dzie Gminy w Opatówku, Plac
Wolno1ci 14, pokój nr 15, tel. (62) 76-18-453, 76-18-454
wew. 34, faks (62) 76-18-017.
Wójt Gminy Opatówek
Sebastian Ward7cki

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek
z dnia 15 paLdziernika 2014 r.
o numerach oraz granicach sta ych obwodów g osowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji
wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych
dostosowanych do potrzeb wyborców niepe nosprawnych oraz mo(liwo1ci g osowania korespondencyjnego
i przez pe nomocnika w wyborach do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw oraz w wyborach
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarz dzonych
na dzie* 16 listopada 2014 r.
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r.
- Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.),
Uchwa y Nr 262/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 25
stycznia 2013 r. w sprawie utworzenia sta ych obwodów
g osowania na obszarze gminy Opatówek, ustalenia ich
numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2013 r.,
poz.1862 ze zm.) podaje si do publicznej wiadomo1ci
informacj o numerach oraz granicach sta ych obwodów
g osowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepe nosprawnych oraz mo(liwo1ci g osowania korespondencyjnego i przez pe nomocnika w wyborach do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw oraz w wyborach
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarz dzonych
na dzie* 16 listopada 2014 r.
Numer
obwodu
g osowania

Granice obwodu g osowania

1

So ectwo OPATÓWEK, ulice:
Akacjowa, Ba1niowa, Feliksa
Dziubi*skiego, Braci Gillerów,
Grabowa, Helleny, Kaliska,
Ko1cielna, Tadeusza Ko1ciuszki,
Kwiatowa, Le1na, Ks. Adama
Marczewskiego, Parkowa,
Piaskowa, Plac Wolno1ci,
Poprzeczna, Rogatka, Sosnowa,
Piotra Szadkowskiego, Szkolna,
Cw. Jana, Zagórek, gen. Józefa
Zaj czka, Zdrojowa

Wiadomo ci Gminne

-

-

-

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej

Szko a Podstawowa
im. Janusza
Kusoci*skiego
ul. Szkolna 3,
Opatówek
lokal wyznaczony do
g osowania
korespondencyjnego

-

-

Gminny O1rodek
Kultury,
ul. Ko1cielna 2,
Opatówek
lokal dostosowany do
potrzeb wyborców
niepe nosprawnych,
lokal wyznaczony do
g osowania
korespondencyjnego
Zespó Szkó
im. Jana Paw a II,
Che mce 3
lokal dostosowany do
potrzeb wyborców
niepe nosprawnych,
lokal wyznaczony do
g osowania
korespondencyjnego
Zespó Szkó ,
Rajsko 4A
lokal wyznaczony do
g osowania
korespondencyjnego

So ectwo OPATÓWEK, ulice:
Mariana Buczka, Dworcowa,
Dzia kowa, Marcina Kasprzaka,
Jana Kili*skiego, Krótka,
Ludowa, Hódzka, 3-go Maja,
Nowoogrodowa, Ogrodowa,
Józefa Poniatowskiego,
Rosochatki, Turkowska

G osowanie odb dzie si w wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w dniu 16 lis00
topada 2014 r. bez przerwy od godziny 7 do go00
dziny 21
Wyborca, na swój pisemny wniosek wniesiony do
Urz du Gminy w Opatówku najpó niej do dnia 12
listopada 2014 r., jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie g osowania
na obszarze okr gu wyborczego w a1ciwego dla
jego sta ego zamieszkania.
Wyborca niepe nosprawny, na swój pisemny wniosek wniesiony do Urz du Gminy w Opatówku najpó niej do dnia 12 listopada 2014 r., jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie
obwodzie g osowania na obszarze gminy w a1ciwej
ze wzgl du na miejsce jego sta ego zamieszkania,
je(eli na obszarze okr gu wyborczego w a1ciwego
dla jego sta ego zamieszkania nie ma siedziby
obwodowej komisji wyborczej dostosowanej do
potrzeb wyborców niepe nosprawnych.
Wyborca niepe nosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepe nosprawno1ci mo(e zg osiI
zamiar g osowania korespondencyjnego wójtowi/
burmistrzowi/prezydentowi miasta najpó niej do dnia
27 pa dziernika 2014 r.
Wyborca niepe nosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepe nosprawno1ci oraz wyborca,
który najpó niej w dniu g osowania ko*czy 75 lat,
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mo(e z o(yI do Urz du Gminy w Opatówku najpó niej do dnia 7 listopada 2014 r. wniosek o sporz dzenie aktu pe nomocnictwa do g osowania.
Wójt Gminy Opatówek
Sebastian Ward7cki

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

OG OSZENIA
Informujemy, (e firma Szyma*scy - EKO Sp. z o.o. z siedzib
w Pyzdrach, zajmuje si odbiorem odpadów foliowych produkowanych
w gospodarstwach rolnych, nast puj cych rodzajów: folii po sianokiszonce, folii po kiszonkach (czarna, czarno-bia a), folii ogrodniczych,
tunelowych, zu(ytych worków po nawozach, zu(ytych worków BigBag. Odpady odbierane s bezpo1rednio z gospodarstw rolnych.
Za przekazane odpady nie pobieramy (adnych op at, wystawiamy
kart przekazania odpadu. Telefon kontaktowy: 607-369-624, e-mail:
szymanscyeko@wp.pl.

Udziel korepetycji z matematyki. Telefon: 514-651-522.
**********
Mobilna myjnia parowa. Pranie: tapicerki samochodowej i meblowej,
dywanów i wyk adzin. Telefon: 505-079-588.
**********
Us ugi Krawieckie. Punkt w Opatówku, ul. Poniatowskiego 1C (targowisko) poleca us ugi: skracanie, zw (anie, napraw i przeróbki
odzie(y, szycie zas on, firan, po1cieli, obrusów i inne. Mo(liwo1I us ugi
ekspresowej na miejscu. Godziny otwarcia: pon. 900 - 1600, wt.-pt. 830 1600, sob. 730 - 1230. Telefon: 600-675-466.
**********
Sklep Wielobran(owy w Opatówku, ul. Poniatowskiego 1C (targowisko) poleca artyku y szkolne, biurowe, pasmanteryjne, florystyczne,
firany, zas ony, obrusy, koce, po1ciele i 101 drobiazgów. Serdecznie
zapraszamy.
**********

**********
Gor ce podzi kowania wszystkim, którzy wzi li udzia w tegorocznych
Do(ynkach Powiatowo-Gminnych, a szczególnie mieszka*com zaanga(owanym w wykonanie i promowanie stoiska polskich potraw,
sk ada So tys Wsi Sza e.

Biuro rachunkowe Honorata i Piotr Wali1, Che mce 43A, telefon
kontaktowy: 516-174-904, e-mail: biuro.walis@wp.pl - doradztwo gospodarcze, consulting, kredyty, leasing, po1rednictwo finansowe.
Dojazd do klienta. Kompleksowa i profesjonalna obs uga podmiotów
gospodarczych, rolników, osób fizycznych.

**********

**********

Sekcja Gimnastyki i Samoobrony zaprasza dzieci w wieku 7-12 lat do
Gminnego O1rodka Kultury na zaj cia rekreacyjno-sportowe w czwartki w godz. 700 - 1800 i 1815 - 1915. Treningi gimnastyki obejmuj gry
i zabawy, Iwiczenia gimnastyki podstawowej (akrobatyka i skok) dla
dziewcz t i ch opców. Trening samoobrony to ekskluzywne i wyj tkowe zaj cia, które obejmuj niespotykane w innych sztukach walki
elementy jiu0jitsu, karate i judo. Zapisów na zaj cia mo(na dokonaI
telefonicznie pod nr (62) 76-18-488 lub 691-778-488.

Biuro rachunkowe "KASSUS", Danuta Grzegorczyk, Opatówek, ulica
Cw. Jana 28B, tel.: 601-250-439, (62) 76-18-107. Pe na obs uga firm
oraz osób fizycznych w zakresie ksi gowo1ci, podatków, kadr i p ac.

**********

**********

Sprzedam mieszkanie w Opatówku: trzy pokoje + kuchnia. Telefon:
507-518-601.
**********
Sprzedam dzia ki: 0,42ha w Opatówku i 1,34ha w Opatówku, 2,24ha
w Cieni Pierwszej, 0,33ha z warunkami zabudowy w Che mcach.
Telefon: 724-169-326.

**********
Oddam w najem ogrodzony plac przy ul. Hódzkiej w Opatówku.
Telefon: 601-358-106.

Serdeczne podzi kowanie Rodzinie, Przyjacio om, Ksi (om z parafii,
Znajomym, S siadom, Kolegom z Ochotniczej Stra(y za okazane
wspó czucie, intencje mszalne, z o(one kwiaty i uczestniczenie
w ostatniej drodze
A.P. Jana Dulasa
sk ada (ona z synami i rodzin

**********
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.
**********
Sprzedam dwa podwójne bloczki metalowe i jeden pojedynczy.
Telefon: 510-840-538.
**********
Sprzedam przyczepk do samochodu, pralk z wirówk , bojler elektryczny, prasowalnic (magiel Bosch), wózek warsztatowy. Telefon:
(62) 76-13-407.
**********
KOSTERA - naprawy wózków wid owych, adowarek teleskopowych
i regeneracja si owników hydraulicznych. Bogumi ów 2A, telefon kontaktowy: 609-775-907.
**********
Projekty budowlane, us ugi w zakresie architektury. Telefon kontaktowy: 503-170-369.
**********
Szko a J zyka Angielskiego SAY IT! w Opatówku zaprasza na zaj cia
j zykowe w roku szkolnym 2014/2015. Dostosowujemy poziom
nauczania do wiedzy ucznia, zaj cia prowadzone s w ma ych
grupach. Informacje pod nr telefonu: 505-129-605.
**********

Wiadomo ci Gminne

**********

Wszystkim, którzy uczestniczyli we Mszy 1wi tej
oraz ceremonii pogrzebowej
A.P. Stanis#awa Rogozi5skiego
Rodzinie, S siadom, Znajomym, delegacjom,
serdeczne podzi kowania za okazan (yczliwo1I,
za obecno1I, z o(one kwiaty i zamówione msze 1w.
sk adaj : (ona i synowie z rodzinami

**********************************************
Urz.d Gminy w Opatówku
Pl. Wolno/ci 14,
62-860 Opatówek
tel. (62) 76-18-453, 76-18-454,
faks (62) 76-18-017
strona internetowa: www.opatowek.pl
e-mail: gmina@opatowek.pl
WG Nr 3 (597) / 2014 / 2000 egz.
Redakcja:
- Hanna Lutos awska, Hukasz Kruk: opracowanie i sk ad
- Krzysztof Dziedzic: korekta

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