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SESJE RADY GMINY
W minionym okresie, od grudnia 2014 r. do ko ca marca 2015 r. odby y si cztery sesje Rady Gminy
Opatówek kadencji 2014-2018. Najwa(niejsze decyzje
i uchwa y podj te przez radnych podczas sesji:
- w sprawie zmiany bud(etu gminy Opatówek na 2014
rok, w której dokonano bie(+cych zmian w planie
wydatków i dochodów bud(etu gminy. W wyniku
wprowadzonych zmian dochody bud(etu wynosz+
32 756 315,15 z , wydatki 38 922 759,15 z , a wydatki maj+tkowe 8 733 249 z
- w sprawie okre1lenia wysoko1ci rocznych stawek
podatku od 1rodków transportowych na 2015 rok
(stawki podatku zosta y podwy(szone o 0,4% w stosunku do roku 2014)
- w sprawie okre1lenia stawek podatku od nieruchomo1ci i zwolnie w podatku od nieruchomo1ci na
2015 r. (stawki wzros y o wska5nik 0,4% w porównaniu do roku 2014)
- w sprawie obni(enia 1redniej ceny skupu (yta stanowi+cej podstaw obliczania podatku rolnego na
2015 rok - 1rednia cena skupu (yta za okres 11
kwarta ów b d+ca podstaw+ do ustalenia podatku
rolnego na 2015 rok zosta a obni(ona z kwoty
61,37 z /1dt do kwoty 50,00 z /1dt
- w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy
Opatówek w Zgromadzeniu Zwi+zku Komunalnego
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-

-

-

Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina", w której radni
powierzaj+ Wójtowi Gminy Sebastianowi Ward ckiemu reprezentowanie Gminy w w/w Zwi+zku
w sprawie ustalenia wysoko1ci diet oraz zwrotu
kosztów podró(y s u(bowych dla radnych Gminy
Opatówek, w której przyj to wysoko1ci procentowe
od kwoty bazowej okre1lonej w ustawie bud(etowej
dla osób zajmuj+cych kierownicze stanowiska pa stwowe
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy
w sprawie przyj cia do realizacji na 2015 rok Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi+zywania Problemów Alkoholowych
w sprawie przyj cia do realizacji na 2015 rok Gminnego Programu Przeciwdzia ania Narkomanii
w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasaj+cych z ko cem roku bud(etowego 2014 oraz okre1lenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków (dotyczy wydatków inwestycyjnych, których
p atno1@ rozpocz a si w 2014 roku, zako czy
w 2015)
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2015-2024 i uchylenia poprzedniej uchwa y - wieloletnia Prognoza
Finansowa obejmuje dochody i wydatki bie(+ce,
dochody i wydatki maj+tkowe, wynik bud(etu,
przychody i rozchody bud(etu, kwot d ugu, sposób
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finansowania sp aty d ugu oraz sposób finansowania
deficytu
w sprawie wyra(enia zgody na wynajem na czas
nieoznaczony w trybie bezprzetargowym lokalu
po o(onego w Opatówku przy ul. Ko1cielnej 2
w sprawie wyra(enia zgody na wynajem na czas
nieoznaczony w trybie bezprzetargowym gruntu
cz 1ci dzia ki nr 981/10 po o(onej w Opatówku przy
ul. Poniatowskiego 1C oraz 196/12 po o(onej w Szaem przy ul. Kaliskiej 80
w sprawie wyboru cz onków Rady Spo ecznej Samodzielnego Publicznego Zak adu Opieki Zdrowotnej
Gminnego O1rodka Zdrowia w Opatówku - w sk ad
rady weszli: Wójt Gminy Opatówek Sebastian
Ward cki (Przewodnicz+cy), Monika Jankowiak
(przedstawiciel Wojewody), Krzysztof Dziedzic (Z-ca
Przewodnicz+cego) oraz przedstawiciele JST: Marlena Kiermas-Gruszka, Andrzej Borwik, Wojciech
Pokojowy, S awomir Fniegula i Arkadiusz Ga duch
w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji staych Rady Gminy Opatówek na 2015 rok
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Opatówek na 2015 rok
w sprawie wyra(enia woli utworzenia Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko - Ostrowska
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Kaliskiemu na realizacj zadania pn. "Przebudowa
drogi powiatowej nr 4610P w miejscowo1ci Borów".

Najwa(niejszym dokumentem dla gminy Opatówek i jej mieszka ców jest przyj cie uchwa y bud(etowej
na rok 2015, która zosta a podj ta na sesji 29 stycznia
br. Przyj cie bud(etu poprzedzone by o konsultacjami
podczas prac komisji sta ych Rady Gminy, a tak(e
pozytywn+ opini+ wydan+ przez Regionaln+ Izb Obrachunkow+. Jednog o1nie przyj ty bud(et to dochody
w kwocie 31 391 847 z , wydatki na poziomie
34 111 768,46 z oraz wydatki maj+tkowe w wysoko1ci
4 769 020 z . Do1wiadczenie z poprzednich lat pokazuje,
(e inwestycje zawarte w wydatkach maj+tkowych,
w trakcie trwania roku bud(etowego, w wyniku pozyskiwanych 1rodków zewn trznych wzrastaj+ prawie dwukrotnie. Zaplanowano m.in. kwot 50 000 z na dokumentacj projektow+ stacji uzdatniania wody w Rajsku,
1 384 020 z na zadania w zakresie przebudowy i remontów dróg (w tym 700 000 z na przebudow drogi
Borów-Sierzchów, na któr+ planuje si uzyska@ dofinansowanie zewn trzne), 2 000 000 z na budow Przedszkola Publicznego i 250 000 z na budow boiska
wielofunkcyjnego w Che mcach. Zaplanowano tak(e
kontynuowanie termomodernizacji budynków u(yteczno1ci publicznej (GOK w Opatówku i filia biblioteki
w T okini Wielkiej) za kwot 155 000 z .
Wykaz aktualnych wydatków maj tkowych na 2015 r.
Zakup pomp
SUW Rajsko dokumentacja projektowa
Remont stacji uzdatniania wody w m. Opatówek
Budowa wodoci+gu w m. Che mce
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Sza e etap II projekt
Dozbrojenie kanalizacji sanitarnej w m. Sza e
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Sza e etap I
Pomoc finansowa dla Powiatu kaliskiego na zadanie
pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4610P"
w m. Borów
Przebudowa ci+gu drogowego Borów - Sierzchów Rajsko (675510P)
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20 000
50 000
25 000
20 000
36 000
30 000
820 000
83 000
700 000

Ci+g pieszo - jezdny Opatówek
Przebudowa drogi ul. Le1na w m. Opatówek
(675517P)
Przebudowa drogi Rajsko - Warszew (61)
Przebudowa drogi Porwity - Takomy1le (199)
Dokumentacja projektowa przebudowy drogi Szulec Józefów (675514P)
Dokumentacja projektowa przebudowa drogi Che mce
- Stobno (675523P)
Dokumentacja projektowa przebudowa ulic 3-go maja
(675561P), Kili skiego (675563), Buczka (675564P),
Kasprzaka (675567P), Ludowej (675560P),
Dworcowej (675566P) w m. Opatówek
Przebudowa drogi gminnej Cienia Druga - Micha ów
Czwarty
Przebudowa drogi w m. Opatówek ul. Parkowa
Przebudowa drogi gminnej w m. Micha ów
Przebudowa drogi gminnej w m. Ro(d(a y S oneczna
Przebudowa drogi w m. Porwity (65)
Budowa Przedszkola Publicznego
Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Che mce
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w m. Opatówek
Wykonanie ogrodzenia wzd u( stawów przy
ul. Poniatowskiego w m. Opatówek
Modernizacja bazy rekreacyjno-turystycznej
w m. Sza e
Termomodernizacja budynków u(yteczno1ci
publicznej GOK Opatówek
Termomodernizacja budynków u(yteczno1ci
publicznej Biblioteka w T okini
Remont wie(y s dziowskiej w m. Sza e

56 000
130 000
120 000
102 000
12 000
8 000
40 000
40 000
75 000
380 000
70 000
93 020
2 000 000
400 000
90 000
20 000
550 000
91 000
64 000
20 000

Wydatki niewygasaj ce z up ywem roku bud!etowego 2014
O1wietlenie uliczne w Che mcach
Przebudowa drogi gminnej Cienia Pierwsza - Cienia
Trzecia
Przebudowa drogi gminnej w m. Zawady
Przebudowa drogi gminnej w m. Sierzchów (Poligon)
Przebudowa drogi gminnej T okinia Wielka - T okinia
Ma a
Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. T okinia
Wielka

15 564
219 000
152 000
82 000
147 000
220 000

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

INWESTYCJE, REMONTY,
PROJEKTY UNIJNE
Spotkanie w sprawie Sza ego
28 stycznia w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Kaliszu odby o si spotkanie po1wi cone przysz o1ci
oraz mo(liwo1ci rekreacyjnego zagospodarowania zbiornika w Sza em. Wspó prac i pomoc zadeklarowa y
wszystkie strony bior+ce udzia w spotkaniu. Na spotkaniu obecni byli m.in.: Wicemarsza ek Województwa
Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, Dyrektor Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Frodowiska Marek
Baumgart, Prezydent Kalisza Grzegorz Sapi ski, Wiceprezydent Kalisza Piotr Ko1cielny, Starosta Kaliski
Krzysztof Nosal, Wicestarosta Jan K ysz, Wójt Gminy
Opatówek Sebastian Ward cki, przedstawiciele Kaliskiego Towarzystwa Wio1larskiego, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Polskiego Zwi+zku
W dkarskiego, Pa stwowej Stra(y Rybackiej, Stowarzyszenia "Nasze Sza e", Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Frodowiska oraz rejonowego oddzia u Wielkopolskiego Zarz+du Melioracji i Urz+dze Wodnych w Ostrowie Wielkopolskim.
Rozmawiano o podj ciu wspó pracy z samorz+dem
ostrowskim, którego przedstawiciele mog+ doradzi@
w jaki sposób takie zbiorniki jak w Sza em, wzorem
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zbiornika Piaski - Szczygliczka, doprowadzi@ do stanu
1wietno1ci. Niebagatelna b dzie rola Aglomeracji
Ostrowsko-Kaliskiej i ZIT-ów. Planowane jest utworzenie
Stowarzyszenia Doliny Rzeki Prosny, którego g ównym
zadaniem b dzie aplikowanie o 1rodki zewn trzne na
budow kanalizacji. Dzi ki temu woda w zbiorniku
w Sza em powinna by@ du(o czystsza.
Kolejn+ omawian+ kwesti+ by a konieczno1@ uporz+dkowania gospodarki 1ciekowej na terenie gminy Opatówek,
Szczytniki, a tak(e B aszki - w tym zakresie gmina
Opatówek podj a ju( wyzwanie buduj+c kanalizacj
wzd u( ulicy Kaliskiej. Inwestycja ta jest w trakcie
realizacji, a jej kolejnym etapem b dzie przy +czenie do
kanalizacji kolejnych ulic w Sza em. Zwrócono uwag na
fakt, (e nie ma jednej jednostki, która odpowiada aby
w ca o1ci za zalew i tereny przylegaj+ce do niego,
bowiem zarz+dc+ samego zbiornika jest Marsza ek
Województwa Wielkopolskiego, w a1cicielem terenów
rekreacyjnych (ok. 8 ha) jest gmina Opatówek, a 1,5 km
ul. Pokrzywnickiej nale(y do miasta Kalisza.

Budowa kanalizacji we wsi Sza e
Trwaj+ ko cowe prace przy budowie sieci kanalizacji
sanitarnej w Sza em - etap I wraz z budow+ przepompowni 1cieków i komory pomiarowej. Inwestycja przebiega zgodnie z za o(onym harmonogramem okre1lonym
w dokumentacji projektowej. 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 wysoko1ci 50%. G+czna d ugo1@
kanalizacji grawitacyjnej i t ocznej wyniesie ok. 7300 mb.
Prace rozpocz y si od ul. Kaliskiej i S onecznej.
Planowany termin zako czenia robót to 29 maja 2015
roku. Mo(liwo1@ pod +czania posesji do wybudowanej
kanalizacji przewiduje si od miesi+ca lipca 2015 roku,
szczegó owe informacje zostan+ podane na stronie
internetowej Gminy Opatówek www.opatowek.pl.

Budowa wielofunkcyjnego boiska w Che mcach
Trwaj+ prace komisji przetargowej przy przetargu
nieograniczonym na budow boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej
w Che mcach o wymiarach areny 24,00 x 44,00 m
z ogrodzeniem dla boisk sportowych o wys. 4,00 m wraz
z wyposa(eniem w sprz t sportowy oraz zagospodarowaniem w elementy ma ej architektury. Projektowane
boisko sportowe jest obiektem wielofunkcyjnym, na
którym projektuje si boiska do gry: w siatkówk , tenisa
ziemnego, koszykówk , pi k r czn+ i no(n+. Warto1@
inwestycji to ok. 400 000 z . Na to zadanie z o(ono
wniosek do Departamentu Sportu i Turystyki Urz du
Marsza kowskiego w Poznaniu o uj cie go w Wieloletnim Programie Rozwoju Bazy Obiektów Sportowych
Województwa Wielkopolskiego w latach 2014-2018
w oparciu o 1rodki pochodz+ce z Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej.
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Nowe boisko wielofunkcyjne w T okini Wielkiej
W ramach projektu wspó finansowanego ze 1rodków
unijnych przy Zespole Szkó w T okini Wielkiej powsta o
boisko wielofunkcyjne ze sztuczn+ nawierzchni+ do gry
w tenisa ziemnego, pi k r czn+, pi k siatkow+ oraz
koszykówk . Dla bezpiecze stwa uczniów boisko zosta o
ogrodzone. Ca kowity koszt tego zadania to kwota
219 807,36 z , z czego dotacja wynios a 74 100,00 z .
Wykonawc+ boiska by a firma SODEX Sp. z o.o. ze
Z otnik, a dzi ki agodnej zimie prace post powa y
w szybkim tempie i zako czy y si w marcu br.

Projekt wspó finansowany jest przez Uni Europejsk+
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013 w ramach dzia ania 4.1.3 Wdra(anie Lokalnych
Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadaj+
warunkom przyznania pomocy w ramach dzia ania
Odnowa I Rozwój Wsi.
Remonty dróg
Na zapytanie o cen us ugi dotycz+cej bie(+cego utrzymania dróg w zakresie napraw cz+stkowych nawierzchni
t uczniowych i asfaltowych, pracy równiarki oraz walca
wp yn y dwie oferty. Wybrana zosta a oferta najkorzystniejsza cenowo firmy Us ugowo-Drogowej "Dromax"
z Che mc. Prace na drogach gminnych, zg oszone przez
so tysów wsi zosta y wykonane w ramach bie(+cego
utrzymania dróg oraz napraw po sezonie zimowym.
W/w prace w miar potrzeb b d+ kontynuowane.
Do ko ca czerwca br. planowane jest zako czenie
nast puj+cych zada inwestycyjnych:
- przebudowa drogi gminnej w Zawadach, koszt prac:
152 tys. z
- przebudowa drogi gminnej w Sierzchowie (tzw. Poligon), koszt prac: 82 tys. z
- przebudowa drogi gminnej T okinia Wielka - T okinia
Ma a, koszt prac: 147 tys. z
Zosta y opracowane dokumentacje na n/w zadania
inwestycyjne w zakresie przebudowy dróg gminnych:
- przebudowa nawierzchni drogi gminnej Che mce Stobno
- przebudowa nawierzchni drogi gminnej Opatówek Borów
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przebudowa nawierzchni drogi gminnej Opatówek,
ul. Parkowa
przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Che mcach

Podjazd dla niepe nosprawnych
Zako czono realizacj zadania pn. "Podjazd dla niepe nosprawnych wraz z dostaw+ i monta(em platformy
schodowej w Szkole Podstawowej w Opatówku". Zadanie, obs ugiwane przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu,
zosta o dofinansowane ze 1rodków PFRON w ramach
"Programu wyrównywania ró(nic mi dzy regionami" Obszar B. G+czna warto1@ projektu wynosi 69 126 z ,
w tym 1rodki w asne gminy to 42 477 z , 1rodki PFRON
to kwota 26 649 z .

Realizacja tego zadania umo(liwi samodzielny wjazd do
budynku szko y dzieciom poruszaj+cym si na wózku
i samodzielny dojazd do klaso-pracowni po o(onych na
wysokim parterze. Umo(liwi równie( samodzielny wjazd
do budynku szko y interesantom, a w przysz o1ci wyborcom poruszaj+cym si na wózkach.
Gospodarka wodno - kanalizacyjna
Trwaj+ prace zwi+zane z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego na pobór wód podziemnych w celu zaopatrzenia w wod mieszka ców Janikowa, Mod y, Sierzchowa i Warszewa z uj cia ujmuj+cego czwartorz dny
poziom wodono1ny w miejscowo1ci Rajsko (studnia nr 2,
dodatkowa).
W post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego
o warto1ci szacunkowej poni(ej 30 000 euro netto wy oniono wykonawc na wykonanie dokumentacji projektowej dla przedsi wzi cia pn. "Budowa stacji uzdatniania
wody w miejscowo1ci Rajsko, gm. Opatówek". Wybrany
wykonawca to firma Profi Projekt Jakrzewski i Wspólnicy
Sp.K. z Witaszyczek. Cena brutto wybranej oferty to
34 071 z .
Prace remontowe w budynkach komunalnych
W marcu br. do Urz du Marsza kowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu z o(ony zosta wniosek
o dotacj na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytkowych budynkach mieszkalnych przy ul. Szkolnej w Opatówku. Gmina planuje
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wymian pokrycia dachu na budynkach pofolwarcznych
- budynki te stanowi+ zabytek i s+ pod opiek+ konserwatorsk+.
Trwaj+ prace zwi+zane z odnowieniem klatki schodowej
w budynku komunalnym przy ul. Ko1cielnej 1B - II klatka.
Dotychczasowy koszt, jaki zosta poniesiony to kwota
6 231,34 z .
Zako czono nast puj+ce prace zwi+zane z bie(+cym
utrzymaniem zasobów mieszkaniowych na terenie gminy Opatówek:
- przebudowa instalacji wodoci+gowej i kanalizacyjnej
przy budynku komunalnym ul. Ko1cielna 17, koszt
prac 2 083,61 z .
- po remoncie klatki schodowej w budynku przy ul.
Poniatowskiego 2 zamontowano nowe skrzynki
pocztowe, poniesiony koszt to kwota 780 z .
***************************************

WIADOMO CI KULTURALNE
-wi.to Powiatu Kaliskiego
24 stycznia br. odby o si doroczne Fwi to Powiatu Kaliskiego, tym razem zorganizowane w Hali
Widowiskowo-Sportowej im. Polskich Olimpijczyków
w Opatówku. Zaproszonych go1ci powita Przewodnicz+cy Rady Powiatu Kaliskiego Mieczys aw Guczak.
W swoim przemówieniu zwróci szczególn+ uwag na
25. rocznic wolnych, demokratycznych wyborów samorz+dowych.
Starosta Kaliski Krzysztof Nosal i Przewodnicz+cy Rady Powiatu Kaliskiego wr czyli medale Zas u(ony dla Powiatu Kaliskiego wyj+tkowym osobom i instytucjom, które swoj+ codzienn+ prac+ i dzia alno1ci+
charytatywn+ wp ywaj+ na rozwój powiatu, rozwój kultury i tradycji regionu oraz jego promocj . W tym roku
medale otrzymali: Andrzej Dolny - nauczyciel, wieloletni
dzia acz samorz+dowy, Wicestarosta Powiatu Kaliskiego
w minionej kadencji; Orkiestra D ta OSP w Iwanowicach
- za propagowanie kultury, podnoszenie poziomu artystycznego, promowanie tradycji muzycznych i artystycznych oraz Zak ad Aktywno1ci Zawodowej w Swobodzie
za dzia alno1@ na rzecz wspierania osób niepe nosprawnych, organizacj ich (ycia, podejmowane dzia ania na
rzecz rozwoju podopiecznych zak adu, poprzez rehabilitacj zawodow+, spo eczn+ i zdrowotn+.

Wr czono równie( statuetki Sportowca Roku
Powiatu Kaliskiego. Otrzymali je: Bart omiej Matysiak Mistrz Polski w kolarstwie szosowym, Eryk Lato Wicemistrz Polski w kolarstwie na torze, Patryk Trzci ski
- aktualny Mistrz Polski M odzików w boksie oraz
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Aleksander Stawirej - Mistrz Fwiata w kickboxingu,
jednocze1nie najbardziej utytu owany zawodnik ZIPTEK
Team Brzeziny. Statuetki otrzymali równie( wieloletni
uczestnicy Wielkoorkiestrowej Sztafety Cyklistów je(d(+cy co roku z Kalisza do Warszawy: Bronis aw
Krakus, Andrzej Wolniak, Zbigniew Sobczak, Krzysztof
Nosal, Wioletta Przybylska, Renata Rzepecka, Mariusz
Kurzajczyk, Marek Baumgart, Jan Kola ski i Robert
Bielawski. Cz 1@ artystyczn+ wieczoru zapewni a grupa
Free Brass Band pod batut+ Marka Kubery oraz wokali1ci ze studia PIANO SONG. Fwi to Powiatu zako czy
koncert Trzech Tenorów z operetki w Poznaniu. Gmin
Opatówek reprezentowali: Wójt Gminy, Sekretarz Gminy
oraz radni na czele z Przewodnicz+cym Rady Gminy.
Karnawa owe "Spotkania ze sztuk "
31 stycznia br. odby si Koncert Karnawa owy,
otwieraj+cy drugi cykl "Spotka ze sztuk+ - Opatówek
2015" organizowany przez Inicjatyw dla Opatówka.
W go1cinnym Muzeum Historii Przemys u w Opatówku
odby si niezwykle energiczny wyst p wroc awskiego
zespo u, graj+cego znane utwory muzyki rock'n'roll.
W jej rytmie wyst+pili: Bartek Sypniewski - wokal, Wiktor
Kuzniecow junior - gitara, Maciej Burek - gitara, Tomasz
Marut - fortepian, Kacper Miko ajuk - bas, Micha Nowakowski - perkusja. Publiczno1@ jak zwykle nie zawiod a,
wype niaj+c sal fortepianow+ opatóweckiego muzeum.
Koncert poprowadzi Mateusz Walczak, który tak jak rok
temu jest dyrektorem projektu.

Koncert odby si dzi ki wsparciu partnerów:
Muzeum Historii Przemys u w Opatówku, Alkal SA, Drukarni OFFSET KOLOR, Kwiaciarni Malwa, pp. Marii
i Dawida Borowiaków, pp. Jadwigi i Henryka Menclów
oraz pp. Bo(eny i Eugeniusza Wojtaszków. Cho@ to
pierwsze "Spotkanie ze sztuk+" w tym roku, a szóste
w ca ej historii projektu, to jednak organizatorzy ju( planuj+ kolejne dzia ania, na które serdecznie zapraszaj+.
Dzie2 Seniora w Czajkowie
Grupa 45 osób - seniorów z gminy Opatówek,
w ramach wspó pracy, zosta a zaproszona przez Stowarzyszenie "Razem dla Czajkowa" oraz Wójta Gminy
Czajków na Dzie Seniora, który odby si 1 lutego br.
w sali Gminnego O1rodka Kultury w Czajkowie. Wójt
Gminy Czajków Henryk Plichta, wraz z Prezesem Stowarzyszenia "Razem dla Czajkowa" Danut+ Przyby ek,
w serdecznym powitaniu zaznaczy ci+g o1@ wspó pracy
pomi dzy naszymi gminami m.in. w organizacji Dnia
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Seniora - kontynuacj+ imprezy Czas Seniora, która
odby a si w 2014 r. w Opatówku.

"Nie starzeje si ten, kto nie ma na to czasu" has o to by o my1l+ przewodni+ uroczysto1ci. Do Czajkowa, w pi kne niedzielne popo udnie, wyruszy a grupa
45 cz onków Towarzystwa Przyjació Opatówka, Ko a
Gospody Wiejskich oraz Kapela Sami Swoi, która
swoim wyst pem reprezentowa a gmin Opatówek.
Wspólnie z seniorami wyjechali do Czajkowa: Przewodnicz+cy Rady Gminy Opatówek Pawe B+kowski, Prezes
Towarzystwa Przyjació Opatówka Jan Kowalkiewicz,
doradca WODR Krystyna Nowak, Przewodnicz+ca Ko a
Gospody Wiejskich w Opatówku Halina Dobrza ska
oraz Kierownik Gminnego O1rodka Pomocy Spo ecznej
Violetta Galant. Spotkanie u1wietni y wyst py: Krzysztofa Ogórkiewicza z Kabaretu Przyjaciele Beny Hilla
z Ostrowa Wlkp., Zespo u Czajkowianki pod kierownictwem Stefana Chowa skiego oraz kapeli Sami Swoi
z Opatówka pod kierownictwem Jerzego Knopa.
Z seniorami z gminy Czajków i gminy Opatówek
spotka si pose do Parlamentu Europejskiego Andrzej
Grzyb, senator RP And(elika Mo(d(anowska, Wiecemarsza ek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski oraz radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Miko aj Grzyb.
Koncert charytatywny dla Julki
W Gminnym O1rodku Kultury w Opatówku odby
si koncert charytatywny z licytacj+ na rzecz Julki
Domaga y - mieszkanki naszej gminy. Koncert odby si
w ramach projektu socjalnego trzech studentek kierunku
praca socjalna w WSIiU Gód5 - Angeliki Wielgosz, Patrycji Strankowskiej i Adrianny Perek. Niedzielny wieczór
zgromadzi ponad 150 osób - wszyscy przyszli pomóc
ma ej Julce. Dochód z licytacji oraz ze zbiórki do puszek
zosta w ca o1ci przekazany rodzicom Julki. Dzi ki
ludziom dobrej woli uda o si zebra@ 6 668,15 z ! Kwota
ta pozwoli na zakup rowerka rehabilitacyjnego, który od
dawna jest marzeniem dziewczynki. Ofiarno1@ sponsorów przeros a oczekiwania organizatorek - rzeczy przekazanych do licytacji by o bardzo du(o, dlatego te( nie
wszystkie zosta y wystawione na licytacji podczas koncertu. Pozosta e rzeczy mo(na zalicytowa@ na portalu
spo eczno1ciowym Facebook "Bazarek DLA JULKI".
Pieni+dze z dalszej sprzeda(y b d+ równie( przekazane
na konto Julii, aby u atwi@ jej rehabilitacj .
Organizatorki sk adaj+ serdeczne podzi kowania dla wszystkich, którzy otworzyli swoje serca i wsparli
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dziewczynk . Ogromne podzi kowania przekazujemy
Mieczys awie Jaskule, dyrektor GOK w Opatówku za
ogromne zaanga(owanie i pomoc w organizacji koncertu
oraz sprzymierze com projektu - Annie Marsza -Olejnik,
Annie Kotwas i Natalii Tebrowskiej. Dzi kujemy równie(
wszystkim sponsorom, szczególnie z gminy Opatówek:
Zak adowi Cukierniczemu p. Jadwigi Mencel, pp. Marcie
i Przemys awowi Sroczy skim, p. Halinie Sroczy skiej,
p. El(biecie Sowie, p. Bo(enie Wla5lak, p. Annie Jab o skiej, p. El(biecie Wojtaszek, p. Danucie Królikiewicz,
p. Lucynie Wojtaszek, a tak(e wolontariuszom z Gimnazjum w Opatówku za pomoc przy organizacji koncertu.

Podzi kowania sk adamy równie( artystom, którzy
wyst+pili na koncercie - Gabrieli Sieradzkiej, Gabrieli
Michalak, Martynie Ko odziejczyk, Wiktorii, Filipowi,
Kacprowi, Mateuszowi i Dariuszowi Zieli skim. Wyst+pi
tak(e kabareciarz Ryszard Mazur oraz klaun Boles aw
Ogorzelski.
"Czerwona Kalina" z go4cinnym wyst.pem w Opatówku
Z okazji Dnia Kobiet w Gminnym O1rodku Kultury w Opatówku wyst+pi Pa stwowy Zespó Pie1ni
i Ta ca "Czerwona Kalina" z Tarnopola na Ukrainie.

W wype nionej po brzegi sali GOK-u, zespó da koncert,
na który z o(y y si ludowe ukrai skie ta ce i pie1ni,
a tak(e popisy solistów. Pod kierownictwem artystycznym Wasilija Irmijczuka, poprzez 1piew, taniec, instrumenty, bogato zdobione stroje, zespó propaguje
ukrai sk+ kultur ludow+ i dzia a na rzecz dzieci
z walcz+cego Donbasu. By o tak(e stoisko z przepi k-
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nymi ludowymi artyku ami r kodzielniczymi, a w1ród
nich wielobarwne korale, r cznie malowane drewniane
figurki, opaski na w osy, bransoletki, "matrioszki",
makatki, ikony, wielkanocne kartki i pisanki oraz wiele
innych.

Wszystkie obecne panie otrzyma y od w adz
gminy s odki upominek. Tyczenia okoliczno1ciowe
w imieniu Wójta Gminy Opatówek Sebastiana Ward ckiego z o(yli Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic oraz
Przewodnicz+cy Rady Gminy Pawe B+kowski, którzy
jednocze1nie pe nili funkcj prowadz+cych. Upominki od
organizatorów otrzymali tak(e zaproszeni arty1ci. Mamy
nadziej , (e by to udany wieczór, a wyst p oraz przedstawione utwory muzyczne zapad y w pami ci drogich
pa . Organizatorem koncertu by Gminny O1rodek Kultury w Opatówku pod kierownictwem Mieczys awy Jasku y oraz Urz+d Gminy w Opatówku. Organizatorzy
planuj+, aby takie koncerty odbywa y si ju( cyklicznie.
Festiwal Piosenki Dzieci.cej i M odzie!owej
Przez trzy dni trwa y przes uchania uczestników
Mi dzygminnego Festiwalu Piosenki Dzieci cej i M odzie(owej "Opatówek 2015" w Gminnym O1rodku Kultury w Opatówku. Zg osi o si 120 utalentowanych solistów z gmin powiatu kaliskiego i Kalisza, których ocenia o
jury w sk adzie: Eryk Szolc - muzyk, za o(yciel i wokalista grupy Sunday Singers, wyk adowca Wydzia u Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu, Adam Michalak
- muzyk, za o(yciel i wokalista grupy Sunday Singers,
wyk adowca Wydzia u Pedagogiczno - Artystycznego
UAM w Kaliszu oraz Marzena Ugorna - wokalistka, finalistka Voice of Poland.
W otwarciu festiwalu udzia wzi li: Wicestarosta
Kaliski Jan Adam K ysz, Wójt Gminy Szczytniki Marek
Albrecht oraz Sekretarz Gminy Opatówek Krzysztof
Dziedzic. Organizatorami imprezy jest Gminny O1rodek
Kultury w Opatówku, Gminny O1rodek Kultury w Szczytnikach oraz Starostwo Powiatowe w Kaliszu. Do fina u
zakwalifikowali si :
kategoria wiekowa klasy 0-I szkó podstawowych
- Marta Wawrzyniak z Zespo u Szkolno-Przedszkolnego w Ko1cielcu
- Rozalia Pi+tkowska z Zespo u Szkó w Zbiersku
- Ma gorzata Guczak z Gminnego O1rodka Kultury
w Opatówku
- Natalia Gaw owicz ze szko y Podstawowej w Opatówku
- Cornelia Andrzejak z Zespo u Szkó w Zbiersku
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kategoria wiekowa klasy II-III szkó podstawowych
- Anna Shkirman-Zimny z Zespo u Szkó w Szczytnikach
- Anna Przepiórka z Zespo u Szkó w Iwanowicach
- Cezary Ma(uchowski z Zespo u Szkó w T okini
Wielkiej
- Patrycja Gukacka z Gminnego O1rodka Kultury
w Szczytnikach
- Karolina Janiak ze Szko y Podstawowej w Opatówku
- Nikola Cierlaczyk z Niepublicznej Szko y Podstawowej w Biernatkach

-

Dominik Niklas z Gminnego O1rodka Kultury w Opatówku
Julita Balcerzyk z Gminnego O1rodka Kultury w Telazkowie

Koncert fina owy XV Mi dzygminnego Festiwalu Piosenki Dzieci cej i M odzie(owej odby si 29 marca w sali
fortepianowej Muzeum Historii Przemys u. W koncercie
udzia wzi a Marzena Ugorna oraz finali1ci poprzednich
edycji festiwalu. Z r+k Starosty Kaliskiego, Wójta Gminy
Opatówek i Wójta Gminy Szczytniki wyró(nieni wykonawcy otrzymali dyplomy i nagrody.
Spotkanie z Bab Wielkanocn
Spotkanie z Bab+ Wielkanocn+ wpisa o si na
sta e do kalendarza wydarze organizowanych przez
Ko o Gospody Wiejskich w Opatówku. II Spotkanie
z Bab+ Wielkanocn+ odby o si 22 marca br. w sali OSP
w Opatówku.

kategoria wiekowa klasy IV-VI
- Martyna Wosiek ze Szko y Podstawowej w Opatówku
- Maria Wolf ze Szko y Podstawowej w Opatówku
- Aleksandra Fwierek ze Szko y Podstawowej w Ko5minku
- Kornelia Ra5niewska z Zespo u Szkó w Jankowie
Pierwszym
- Katarzyna Kosmowska z Zespo u Szkó w Jankowie
Pierwszym
- Amelia Jaworska z Zespo u Szkó w Rajsku
- Natalia Bora z Zespo u Szkó w Che mcach

kategoria wiekowa gimnazja
- Ewa Siewieja z Zespo u Szkó w Iwanowicach
- Adrianna Pietura z Gimnazjum w Ko5minku
- Gabriela Michalak z Gimnazjum w Opatówku
- Karolina Majdacka z Gimnazjum w Liskowie
- Agnieszka Kaleta z Zespo u Szkó w Che mcach
- Karolina Janiak z Gimnazjum w Opatówku
- Anna Czarnecka z Zespo u Szkó w Szczytnikach
kategoria wiekowa ponadgimnazjalna
- Gabriela Sieradzka z Gminnego O1rodka Kultury
w Opatówku
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Tradycyjne potrawy wielkanocne: (urek, kapusta
kiszona z bia + kie bas+, sa atki i jaja w ró(nych postaciach oraz "wielkanocne baby" przygotowa y panie
z KGW pod czujnym okiem Jadwigi Mencel. W spotkaniu uczestniczyli mieszka cy gminy Opatówek, a tak(e
s+siednich miejscowo1ci i zaproszeni go1cie.

Organizatorzy przygotowali szereg konkursów
m.in.: malowanie jajek, picie przez smoczek, dmuchanie
balonów i wi+zanie krawata. Du(+ atrakcj+ i niespodziank+ spotkania by wyst p pt.: "Trudne dzieci stwo
Franka". Uczestnicy spotkania otrzymali pi kne ozdoby
wielkanocne wykonane przez cz onkinie ko a. Na zako czenie spotkania Przewodnicz+ca KGW w Opatówku

str. 7/28

podzi kowa a wszystkim za przybycie, a cz onkiniom
KGW za przygotowanie sto ów wielkanocnych, smacznych potraw i ozdób wielkanocnych. U1miech na twarzach uczestników by najlepsz+ zach t+ do organizowania podobnych spotka .
Wielkopolski Rolnik Roku
22 marca br. w Sali Ziemi na terenie Mi dzynarodowych Targów Pozna skich Wicemarsza ek Województwa Krzysztof Grabowski wyró(ni najlepszych wielkopolskich rolników. Zwyci zcy konkursu otrzymali statuetk Siewcy oraz tytu Wielkopolskiego Rolnika Roku.

W ci+gu 13 lat trwania konkursu, którego g ównym celem jest promocja wielkopolskiego rolnictwa,
nagrod g ówn+ - statuetk Siewcy otrzyma o 126 rolników z blisko 1000, którzy przyst+pili do konkursu. Kandydatów do udzia u w tegorocznej edycji konkursu
zg osi a tak(e Wielkopolska Izba Rolnicza.

Promocja ksi !ki "Stefan January Giller"
W wiosenne popo udnie 23 marca br., w murach
Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku
odby a si promocja nowej ksi+(ki pt. "Stefan January
Giller" napisanej przez Jadwig Milu1k+-Stasiak. Uroczysto1@ poprowadzili uczniowie: Aleksandra Zimna
i Mateusz Gruszka - cz onkowie Szkolnego Klubu Europejskiego "Opatus". Zebranym przypomniano dzia alno1@ Jadwigi Milu1kiej-Stasiak, regionalistki i dyrektorki
Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatówku. Przedstawiono pozycje ksi+(kowe autorki zgromadzone na szkolnej wystawie. Zaprezentowano liczne nagrody i wyró(nienia za dotychczasow+ dzia alno1@. Pani Jadwiga
Milu1ka-Stasiak w swojej ksi+(ce i w interesuj+cej prezentacji odkry a wiele nieznanych dot+d faktów z (ycia
rodziny Gillerów, szczególnie Stefana i jego zwi+zków
z Opatówkiem.

Licznie zgromadzeni uczestnicy spotkania nagrodzili wyst p gromkimi brawami i osobistymi podzi kowaniami. W imieniu w adz samorz+dowych gratulacje
autorce z o(yli: Krzysztof Dziedzic - radny Powiatu Kaliskiego, Sekretarz Gminy i Pawe B+kowski - Przewodnicz+cy Rady Gminy. W dowód uznania za wspó prac ,
wielkie serce i wyj+tkow+ przyja5 gimnazjali1ci nadali
pani Jadwidze Milu1kiej-Stasiak tytu Honorowego
Cz onka Szkolnego Klubu Europejskiego "Opatus". Pani
Milu1ka-Stasiak jest pierwsz+ doros + osob+, która takie
wyró(nienie otrzyma a. Wyj+tkowy nastrój i atmosfer
spotkania podkre1li y piosenki o Opatówku i wiersze
Stefana Gillera wykonane przez gimnazjalistów. Spotkanie zako czy o si rozmowami przy kawie, herbacie
i pysznym dro(d(owcu.
***************************************

W bie(+cej edycji do udzia u w konkursie zg oszono 62 gospodarstwa. Kapitu a wybra a spo1ród nich
najlepsz+ dwudziestk , a nast pnie wskaza a 10 laureatów, do których trafi a statuetka Siewcy i nagroda
w wysoko1ci 10 tys. z . Z powiatu kaliskiego nagrodzeni
zostali: Jaros aw Wanga z N dzerzewa (gmina Opatówek) w kategorii produkcja ogrodnicza oraz W odzimierz
Cailer z Blizanówka (gmina Blizanów) w kategorii produkcja ro1linna i zwierz ca. Podczas uroczysto1ci samorz+d gminy Opatówek reprezentowa Wójt gminy Sebastian Ward cki. Organizatorem konkursu Wielkopolski
Rolnik Roku by Samorz+d Województwa Wielkopolskiego.
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WIADOMO CI BIBLIOTECZNE
Zaj czki, Motylki czy Wiewiórki ?
Na uwag zas uguje fakt dobrej wspó pracy
biblioteki z Publicznym Przedszkolem w Opatówku.
Na pewno ma na to wp yw bliskie s+siedztwo placówek,
co liczy si szczególnie w okresie jesienno-zimowym,
kiedy aura nie zawsze sprzyja spacerom. W ka(d+ 1rod do biblioteki zagl+daj+ na zmian Zaj+czki, Motylki,
Wiewiórki i ch tnie s uchaj+ czytanych bajek, bior+ udzia
w rozmaitych zabawach i myszkuj+ po bibliotece.
Cz stym i lubianym przez dzieci zaj ciem jest wspinanie
si po drabinie i samodzielne wybieranie ksi+(eczek do
ogl+dania.
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Spotkania te maj+ ogromne znaczenie dla rozwoju dzieci na tak wczesnym etapie edukacji. Wielu
spo1ród odwiedzaj+cych bibliotek przedszkolaków czyni
to po raz pierwszy.

Niezwykle wa(nym jest fakt, (e wiele z tych
dzieci jeszcze tego samego dnia przyprowadza rodzica,
by pokaza@ gdzie by o z pani+ przedszkolank+ i prosi
o ksi+(eczki do domu. Tym sposobem do grona czytelników biblioteki w Opatówku do +czaj+ nowi mali mi o1nicy
ksi+(ek, którzy z czasem nie wyobra(aj+ sobie jak
mo(na pój1@ spa@ bez przeczytanej przez rodziców
bajeczki.

jemy dyrekcji Zespo u Szkó w T okini Wielkiej oraz
dyrekcji Zespo u Szkó w Rajsku za udost pnienie pracowni komputerowych, nauczycielom, pracownikom
administracji i obs ugi oraz wszystkim innym osobom za
pomoc, bez której te zaj cia nie mog yby si odbywa@.
Dzia ania Latarniczki obejmowa y równie( prezentacje multimedialne pt. "Stra(acki Internet” przedstawiane podczas zebra walnych Ochotniczych Stra(y
Po(arnych w Borowie, Rajsku i Che mcach. Prezentacja
ukazywa a wybrane strony internetowe o tematyce stra(ackiej o zasi gu ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym, us ugi on-line, które mog+ by@ wykorzystane przez
OSP oraz przegl+d informacji o danych jednostkach
OSP, które mo(na znale5@ w Internecie. Niespodziank+
dla zebranych by o wy1wietlenie prezentacji z dzia alno1ci jednostek OSP w ostatnim roku oraz zdj @
historycznych. W kwietniu 2015 r. zaj cia komputerowe
prowadzone b d+ w Bibliotece Publicznej Gminy Lisków.
Jak powstaje ksi !ka
W podstawie programowej uczniów klas drugich
szko y podstawowej znajduje si mi dzy innymi temat
"Jak powstaje ksi+(ka”. Gminna Biblioteka Publiczna
im. Braci Gillerów wysz a naprzeciw temu za o(eniu
organizuj+c na pocz+tku ka(dego roku kalendarzowego
lekcj biblioteczn+, która cieszy si zawsze du(ym
zainteresowaniem ze strony dzieci. W tym roku, w lutym
odwiedzili nas uczniowie klasy II a z wychowawczyni+
Anet+ Cyl i klasy II b z wychowawczyni+ Olg+ Wo5niak.

Zaj.cia z Latarniczk Polski Cyfrowej Równych
Szans
Biblioteka kontynuuje prowadzenie bezp atnych
zaj @ z obs ugi komputera i Internetu dla doros ych
z Latarniczk+ Polski Cyfrowej Równych Szans. W lutym
br. zaj cia odbywa y si w pracowni komputerowej Zespo u Szkó w T okini Wielkiej, a w marcu - w Zespole
Szkó w Rajsku.

Biblioteka proponuje wszystkim zainteresowanym nauczycielom i wychowawcom mo(liwo1@ zorganizowania zaj @ na dowolny temat zwi+zany z programem
nauczania b+d5 z histori+ regionu, od poziomu przedszkola do szkó ponadgimnazjalnych.

Ch tni mogli pozna@ od samych podstaw
zasady pracy z komputerem. Program zaj @ by dostosowany do potrzeb i (ycze uczestników. Uwiczono
m.in. pisanie tekstów i wyszukiwanie ró(nego rodzaju
informacji w Internecie, demonstrowano sposoby za atwiania rozmaitych spraw z (ycia codziennego przez
Internet, rozmawiano o zasadach zachowania bezpiecze stwa i prywatno1ci w Internecie. W zaj ciach wzi o
udzia w sumie 25 osób z T okini Wielkiej, T okini Ko1cielnej, Rajska, Janikowa, Sza ego, Opatówka. Dzi ku-
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Pejza! i architektura W adys awa Ko4cielniaka
Od pocz+tku marca br. czytelnicy i go1cie naszej
biblioteki maj+ okazj podziwia@ kolejn+, szóst+ w naszej bibliotece, wystaw prac W adys awa Ko1cielniaka,
nestora kaliskich artystów-plastyków. Artysta zaprzyja5niony z Opatówkiem i bibliotek+ jest w niej obecny na
sta e od wielu lat poprzez grafiki dawnego Opatówka
i panoram "Miasteczka Ró(y Wiatrów” w czytelni biblioteki, makiet opatowskiego zamku, historyczne publikacje ksi+(kowe na temat Kalisza oraz liczne zbiory tek
rysunków i ekslibrisów. Przez lata biblioteka zgromadzi a
olbrzymi+ kartotek
"W drówek ze szkicownikiem"
publikowanych na amach "Ziemi Kaliskiej”.
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Obecna wystawa zatytu owana "Pejza( i architektura” przedstawia prace wykonane w latach 20112014 przez artyst , który w tym roku uko czy 99 lat.
S+ w1ród nich obrazy odzwierciedlaj+ce jego fascynacj
pi knem przyrody. Szczególne miejsce zajmuj+ tu
olbrzymie, stare drzewa b d+ce 1wiadkami wielkiej
i ma ej historii, które mo(na spotka@ wsz dzie, tak(e
w naszej najbli(szej okolicy. Artysta dostrzega szczególnie urokliwe zak+tki parków, zatrzymuje si przy niewielkich skupiskach drzew ukrywaj+cych tajemnicze stawki,
dociera do ukrytych w1ród przyrody prymitywnych
glinianych budowli. Zachwyca si pi knem architektury
drewnianej i zach ca do spojrzenia na znane w Polsce
murowane budowle sakralne i 1wieckie.

Wystawa jest tak(e wspomnieniem licznych podró(y odbytych przez artyst . Wra(enia, jakie wywar o
na nim bogactwo i ró(norodno1@ architektury Ziemi
Fwi tej oraz krajów na wschodzie i po udniu Europy,
wracaj+ w nowych uj ciach. Przywo aniem pami ci morskich podró(y jest tak(e pejza( morski z rybackimi
kutrami. "Pejza( i architektura” W adys awa Ko1cielniaka
to kolejna wystawa 1wiadcz+ca o jego aktywno1ci twórczej i zachwycie nad pi knem 1wiata przyrody i architektury. Wystawa b dzie czynna do ko ca czerwca 2015 r.
i mo(na j+ ogl+da@ w godzinach pracy biblioteki od
poniedzia ku do pi+tku od 7:30 do 19:00, w soboty od
8:00 do 13:00. Serdecznie zapraszamy!
Zapachy i smaki Indii w bibliotece
Ostatni dzie kalendarzowej zimy przebiega
w bibliotece pod has em "Indie". Tego dnia w bibliotece
roznosi y si zapachy indyjskich kadzide , a w du(ym
holu i w czytelni pojawi y si zdj cia i ró(norodne eksponaty z tego egzotycznego dla nas kraju. Przewodnikami
po Indiach by a para podró(ników: Karolina Bazan i Marcin Mierzejewski, którzy wraz z córk+ Konstancj+ wrócili
niedawno z Nepalu, a jesieni+ ubieg ego roku odwiedzili
indyjski stan Rad(asthan. Podró(owanie sta o si ich
pasj+ i sposobem na (ycie. Ka(da podró( pozwala nie
tylko na poznanie innych krajów i kultur, ale tak(e,
poprzez nieprzewidziane trudno1ci i sytuacje, na poznanie siebie. Z podró(y przywie5li wiele wra(e utrwalonych na zdj ciach, p yty z muzyk+, liczne pami+tki oraz
cenne do1wiadczenia.
Uczestnicy spotkania zgromadzeni w czytelni
biblioteki z zainteresowaniem s uchali opowie1ci o Indiach. Cenne by y rady podró(ników dotycz+ce planowania podró(y, baga(u, szczepie oraz (ycia i zwiedza-
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nia na miejscu. Okazuje si , (e ceny hoteli, (ywno1ci
oraz biletów kolejowych w Indiach s+ dla Europejczyków
bardzo niskie. Podró(nicy przywie5li ze sob+ tak(e
ksi+(ki, które pozwoli y im przygotowa@ si do wyjazdu,
zapozna@ z atrakcjami turystycznymi oraz praktycznymi
radami. Ksi+(ki o Indiach s+ dost pne tak(e w bibliotece.

Wielk+ atrakcj+ by a dla wszystkich pyszna indyjska herbata Masala (z mlekiem, cukrem i przyprawami, takimi jak: imbir, ziarna any(ku, go5dziki, cynamon, kardamon, czarny i zielony pieprz, szafran) przygotowana wcze1niej przez podró(ników. Ciekawo1@ 1wiata, odwaga samodzielnego podró(owania i umiej tno1@
przystosowania si do nie atwych cz sto warunków
mo(e wzbogaci@ (ycie ka(dego z nas. Przyk adem byli
nasi go1cie - podró(nicy z pobliskiej miejscowo1ci Sza e.
Zima, której nie by o
Wiele osób deklaruje "nie lubi zimy". Zima daje
si we znaki szczególnie wtedy gdy przyjdzie gwa townie, jest surowa i d uga. Jaka by a zima, któr+ mamy za
sob+? Poza tym, (e dni by y krótkie, zimy w naszym
regionie po prostu nie by o.

W czasie tegorocznych ferii, na spotkaniu zorganizowanym 19 lutego dla najm odszych czytelników
Gminnej Biblioteki Publicznej, dzieci mia y okazj pobawi@ si , pos ucha@ fragmentu opowiadania o zimie w Dolinie Muminków oraz bajki Katarzyny Minasowicz pt. "Zima, której nie by o". Tre1@ bajek, wsparta jednocze1nie
zdj ciami krajobrazów zimowych z prezentacji multimedialnej, pozwoli a pomarzy@ o pi knej, 1nie(nej zimie
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oraz stworzy@ prace plastyczne, które pos u(y y do
zorganizowania wystawy w korytarzu biblioteki.
Ksi !ka o Stefanie Gillerze
W Kaliskim Towarzystwie Przyjació Nauk ukaza a si w serii Kaliszanie, biograficzna ksi+(ka pt. "Stefan January Giller" autorstwa Jadwigi Milu1kiej-Stasiak.

Stefan January Giller (yj+cy w latach 1833-1918 by
znanym w swoim czasie na ziemiach polskich i za granic+ poet+, jednym z najwybitniejszych mieszka ców
Opatówka podpisuj+cym swoje utwory - Stefan z Opatówka. Jest jednym z patronów biblioteki, gimnazjum
i ulicy na osiedlu W+do y. Na jego rodzinnym domu
w rynku w Opatówku widnieje pami+tkowa tablica. Poeta
spocz+ na miejscowym cmentarzu.
Stefan Giller posiada du(y, cenny ksi gozbiór.
Nieliczne ocala e ksi+(ki z tego ksi gozbioru znajduj+
si w bibliotece w Opatówku. Poet mo(na nazwa@
"ojcem” bibliotek publicznych w Opatówku, gdy( przyczyni si on do za o(enia pierwszych bibliotek dost pnych dla ogó u mieszka ców Opatówka - czytelni powsta ej w 1905 r. w jego domu oraz zapewne biblioteki
parafialnej tworzonej staraniem ks. Adama Marczewskiego od 1907 r. Ksi+(ka jest do nabycia w Gminnej
Bibliotece Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku.
Tablety w bibliotece
Z satysfakcj+ informujemy, (e do Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku trafi o
6 tabletów Apple iPad Air wraz z dodatkowymi atrakcyjnymi akcesoriami. Obecnie bibliotekarze ucz+ si obs ugi sprz tu i wykorzystania oprogramowania. Wkrótce
iPady zostan+ udost pnione bezp atne w czytelni biblioteki. B d+ tak(e wykorzystywane na zaj ciach komputerowych.
Sprz t to wygrana w konkursie Fundacji Rozwoju Spo ecze stwa Informacyjnego og oszonym w ramach Programu Rozwoju Bibliotek ph. "Tablety w Twojej
bibliotece". Na konkurs wp yn o a( 651 zg osze od
bibliotek z ca ej Polski. 121 bibliotek otrzyma o po 6 tabletów, dalsze 112 otrzyma o po 3 takie urz+dzenia.
Zg oszenie naszej biblioteki znalaz o si na wysokiej
18 pozycji i uzyska o 92,5 pkt. na 100 mo(liwych.
Pokaz wydruku 3D
16 stycznia, dzi ki firmie 3D Work z Opatówka,
w bibliotece mo(na by o obejrze@ drukark 3D, drukuj+c+ elementy przestrzenne. Magdalena i Tomasz
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Wi1niewscy, w a1ciciele firmy, zaprezentowali swoj+ drukark 3D podczas pracy i przy pomocy prezentacji multimedialnej, w ciekawy i przyst pny sposób, opowiedzieli
o korzeniach druku 3D i jego ró(nych technikach.
Uczestnicy pokazu poznali rozmaite zastosowania druku
przestrzennego: w projektowaniu, konstruowaniu, medycynie, modzie, w (yciu codziennym, a nawet na orbicie
oko oziemskiej. Okaza o si , (e wydruki 3D mog+ pomóc nam w leczeniu skutków z ama i kontuzji, przy
niepe nosprawno1ci (tzw. gips 3D, ortezy, protezy) oraz
w oryginalnym zdobieniu deserów ("wydruki" 3D w czekoladzie), a tak(e w przypadku, gdy nie mo(na kupi@
cz 1ci zamiennej do maszyn i urz+dze .
Pokaz przyci+gn+ widzów z trzech pokole i nikt
si nie nudzi . Prawdopodobnie wi kszo1@ uczestników
pokazu zna a do tej pory druk przestrzenny jedynie
z telewizji lub Internetu. W bibliotece mo(na by o nie
tylko zobaczy@ prac drukarki, ale tak(e obejrze@ przyk ady ró(nych wydruków 3D.

Podczas pokazu drukarka ca y czas pracowa a,
nak adaj+c warstwami grubo1ci 0,18 mm materia zwany
filamentem. W efekcie, po oko o 4 godzinach, powsta a
figurka Sowy M+drej G owy, któr+ mo(na ogl+da@
w bibliotece.
Portrety królewskie Aleksandra Lessera
Od lipca 2014 r. do lutego 2015 r. prezentowana
by a wystawa portretów królów i ksi+(+t polskich
autorstwa Aleksandra Lessera i Toniego Szczepa skiego. Aleksander Lesser narysowa 40 portretów w o ówku, a jego g ównym celem by o zachowanie prawdy
historycznej. Poczet zosta opublikowany w 1860 r.
Po latach zosta nieco zapomniany. Pami @ o nim przywróci Tony Szczepa ski polski informatyk, historyk,
bibliofil mieszkaj+cy w Stanach Zjednoczonych w Fort
Lauderdale na Florydzie, który pokolorowa obrazy.
Pokolorowane portrety królewskie otrzymali1my
w darze od Toniego Szczepa skiego, który od lat wspó pracuje z nasz+ bibliotek+. Jest on w a1cicielem cennej
biblioteki po1wi conej historii Polski, autorem wielu publikacji historycznych oraz przedsi wzi @ o charakterze
kulturalnym i spo ecznym. Stworzy i finansowa utrzymanie wieloj zycznej strony internetowej dla ratowania
Muzeum Polskiego w Rapperswilu.
1% podatku dla Twojej OSP!
Zwracamy si do wszystkich Pa stwa rozliczaj+cych si z dochodów za rok 2014 z pro1b+ o przekaza-

str. 11/28

nie 1% swojego podatku dochodowego na rzecz Ochotniczych Stra(y Po(arnych z naszej gminy jako Organizacji Po(ytku Publicznego. Niech 1rodki te pozostan+
w Pa stwa miejscowo1ci i s u(+ rozwojowi Waszej
Ochotniczej Stra(y Po(arnej, a nie b d+ kierowane do
bud(etu pa stwa.
Wystarczy w swoim zeznaniu rocznym (PIT)
wpisa@ KRS 0000 116 212 oraz cel szczegó owy: nazw
i adres z kodem pocztowym jednostki OSP z Pa stwa
miejscowo1ci. W latach poprzednich odnotowali1my ju(
wp ywy z tytu u 1% do kilku jednostek OSP w naszej
gminie. Tym ma ym gestem wyra(aj+ Pa stwo poparcie
dla druhów, którzy pracuj+c spo ecznie, po1wi caj+ dla
innych swój czas, a nierzadko zdrowie i (ycie. Dzi kujemy za dotychczasowe wsparcie i prosimy o kolejne
deklaracje w Pa stwa zeznaniach podatkowych.
Zarz d Oddzia u Gminnego ZOSP RP w Opatówku

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

WIADOMO CI SPORTOWE
Turniej Halowej Pi ki No!nej OSP Gminy Opatówek
W sobot 10 stycznia w hali im. Polskich Olimpijczyków w Opatówku odby si IV Noworoczny Turniej
Halowej Pi ki No(nej Ochotniczych Stra(y Po(arnych
Gminy Opatówek. Turniej zorganizowany zosta przez
Zarz+d Oddzia u Gminnego ZOSP RP w Opatówku
i Urz+d Gminy w Opatówku. Mia on na celu doskonalenie sprawno1ci fizycznej, popularyzacj zdrowego stylu
(ycia oraz sportu, a w szczególno1ci pi ki no(nej, a tak(e integracj ochotniczych stra(y po(arnych z terenu
gminy Opatówek. Uroczystego otwarcia rozgrywek dokona Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic oraz Przewodnicz+cy Rady Gminy Pawe B+kowski.
Turniej odbywa si w dwóch kategoriach wiekowych: do 18 lat oraz powy(ej 18 lat i wzi o w nim udzia
11 dru(yn reprezentuj+cych jednostki OSP: z Borowa,
Che mc, Opatówka, Porwit, Rajska, Sierzchowa i T okini
Wielkiej. W kategorii wiekowej do 18 lat zg oszone
zosta y 4 dru(yny. Mecze rozegrane zosta y w systemie
"ka(dy z ka(dym". W kategorii wiekowej powy(ej 18 lat
w drodze losowania dru(yny zosta y podzielone na dwie
grupy. Do pó fina u awansowa y dru(yny z Opatówka,
Rajska, Sierzchowa oraz T okini Wielkiej. W pierwszym
meczu pó fina owym dru(yna OSP z Opatówka pokona a
dru(yn OSP z Rajska. Drugi pó fina zako czy si
zwyci stwem OSP z T okini Wielkiej po dogrywce. Mecz
o III miejsce wygra a dru(yna z Rajska. W meczu
fina owym w regulaminowym czasie dru(yny OSP z T okini oraz OSP z Opatówka zdoby y po jednej bramce.
W czasie dogrywki OSP z Opatówka strzeli a jedn+
bramk i ca y mecz wygra a 2:1.
Uroczystego podsumowania turnieju, w imieniu
Zwi+zku Gminnego OSP oraz w adz samorz+dowych,
dokonali koordynatorzy turnieju: dh Henryk Gazarek,
dh Bogdan Marsza oraz dh Krzysztof Dziedzic. Wszystkie dru(yny uczestnicz+ce w rozgrywkach otrzyma y dyplomy za udzia oraz pi ki, a zdobywcy trzech pierwszych
miejsc, oprócz dyplomów - tak(e puchary. Statuetki
otrzymali najlepsi strzelcy: Krzysztof D uga1 z OSP
w Rajsku (kat. do 18 lat) i Damian Marciniak z OSP
w Opatówku (kat. powy(ej 18 lat) oraz najskuteczniejsi
bramkarze: Józef Kaleta z OSP w Che mcach (kat. do
18 lat) i Mateusz Karski z OSP w Opatówku (kat. powy(ej 18 lat).
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Organizatorzy i uczestnicy turnieju sk adaj+ serdeczne podzi kowania wszystkim, którzy pomogli
w organizacji imprezy, w szczególno1ci: w adzom gminy
Opatówek za udost pnienie hali sportowej oraz za s odki
pocz stunek i napoje dla uczestników turnieju, Rafa owi
St pniowi, Krzysztofowi Skuteckiemu oraz Arkadiuszowi
Tomczykowi za s dziowanie, a tak(e dyrekcji i pracownikom Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów
w Opatówku za wspó prac .
Noworoczny Turniej Pi ki R.cznej
W sobot 17 stycznia br., w Hali Sportowej im.
Polskich Olimpijczyków w Opatówku, odby si Noworoczny Turniej Pi ki R cznej "Handball Cup Opatówek
2015" o Puchar Wójta Gminy Opatówek. Sobotnie spotkanie zapowiada o si niezwykle ciekawie, poniewa(
Szczypiorni1ci MKS-u Kalisz ugo1cili przedstawiciela
Superligi - WKS Fl+sk Wroc aw, a tak(e czo owych
pierwszoligowców - Gwardi Opole i Piotrkowianina.

W adze gminy Opatówek od kilku lat czynnie uczestnicz+ w procesie popularyzacji pi ki r cznej, st+d
wspólne przedsi wzi cie sportowe. Hala Sportowa
im. Polskich Olimpijczyków w Opatówku po raz drugi
by a aren+ towarzyskiego turnieju "Handball Cup".
Podobnie jak w ubieg ym roku, zmagania te by y dla
kaliskich szczypiornistów prób+ generaln+ przed rund+
rewan(ow+ pierwszoligowych rozgrywek. Zaproszenia
przyj y trzy uznane w krajowym szczypiorniaku kluby:
WKS Fl+sk Wroc aw (PGNiG Superliga), MKS Piotrkowianin Piotrków (I liga gr. A) oraz PE Gwardia Opole
(I liga gr. B). Stawk uzupe niali oczywi1cie gospodarze,
czyli ekipa kaliskiego MKS-u.
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Turniej w Opatówku rozpocz+ si od zwyci stwa MKS Kalisz nad PE Gwardi+ Opole wynikiem
32:24. Zwyci zc drugiego meczu, rozegranego pomi dzy Fl+skiem Wroc aw, a dru(yn+ z Piotrkowa, wy oni y
dopiero rzuty karne (4:1), poniewa( w regulaminowym
czasie spotkanie zako czy o si remisem (21:21). Mecz
fina owy rozegrany pomi dzy MKS Kalisz i Fl+skiem
Wroc aw zako czy si zwyci stwem go1ci wynikiem
27:18. Tym samym Puchar Wójta Gminy Opatówek
pojecha z triumfatorem turnieju do Wroc awia. W trakcie
turnieju rozegrane zosta y tak(e uczniowskie mecze
pomi dzy Szko + Podstawow+ w Opatówku a Szko +
Podstawow+ w Iwanowicach z wynikiem 4:5 oraz pomi dzy Gimnazjum w Opatówku a Gimnazjum Nr 7 w Kaliszu z wynikiem 9:15. Opiekunami szkolnych dru(yn byli:
Zbigniew Muzalewski Szko a Podstawowa i Gimnazjum
w Opatówku), Renata Janicka (Szko a Podstawowa
w Iwanowicach) oraz Mateusz Ró(a ski (Gimnazjum nr 7
w Kaliszu).
Klasyfikacja ko cowa turnieju:
I miejsce: Fl+sk Wroc aw (trener Daniel Grobelny)
II miejsce: MKS Kalisz (trener Mateusz Ró(a ski)
III miejsce: Piotrkowianin Piotrków Trybunalski (trener
Rafa Przybylski)
IV miejsce: PE Gwardia Opole (trener Rafa Kuptel)

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali puchary i pami+tkowe dyplomy ufundowane przez Gmin Opatówek,
a dru(yny uczniowskie otrzyma y medale i torby upominków i s odyczy ufundowane przez Gmin Opatówek oraz
pi ki w prezencie od MKS Kalisz. Uroczystego podsumowania sobotnich sportowych zmaga dokonali: Prezes
MKS Kalisz S awomir Skoczek, Sekretarz Gminy Opatówek Krzysztof Dziedzic, Przewodnicz+cy Rady Gminy
Pawe B+kowski oraz inicjator turnieju Zbigniew Muzalewski. Organizatorami turnieju byli: Urz+d Gminy w Opatówku, MKS Kalisz, Szko a Podstawowa im. Janusza
Kusoci skiego w Opatówku i Gimnazjum im. Agatona
i Stefana Gillerów w Opatówku.
Turniej tenisa sto owego
W ostatni+ sobot lutego br. w Hali Widowiskowo-Sportowej im. Polskich Olimpijczyków w Opatówku, po raz jedenasty odby si Turniej o Puchar Wójta
Gminy Opatówek gry w tenisa sto owego ph. "Tyj zdrowo i sportowo". Organizatorem tegorocznej imprezy sportowej by Gminny O1rodek Pomocy Spo ecznej w Opatówku, Zwi+zek Gminny OSP, Ochotnicza Stra( Po(arna
w D be-Kolonii, Ochotnicza Stra( Po(arna w Zdunach
i Urz+d Gminy w Opatówku. Uroczystej inauguracji
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turnieju dokona Krzysztof Dziedzic Sekretarz Gminy
Opatówek. Celem turnieju by o wzbudzenie w1ród dzieci, m odzie(y i osób doros ych motywacji do (ycia bez
na ogów, wyuczenie zdrowych postaw rywalizacji, promocja atrakcyjnego, zdrowego stylu (ycia, wspomaganie
rodzin w procesie wychowywania dzieci.

W sportowych zmaganiach wzi o udzia 133
zawodników z 9 jednostek OSP: z Borowa, Che mc,
Opatówka, Porwit, Rajska, Sierzchowa, T okini Wielkiej,
Trojanowa, Zdun oraz z 5 so ectw gminy Opatówek Borowa, Cieni Pierwszej, Józefowa, Kobierna i Rajska.
Nad przebiegiem rozgrywek czuwali s dziowie: Zbigniew Muzalewski i Monika Baran. Oto osi+gni te wyniki:
Dziewcz.ta/kobiety:
kategoria wiekowa do 13 lat:
I miejsce: Paulina Gryczy ska, OSP w Borowie
II miejsce: Gabriela Sobieraj, OSP w Borowie
III miejsce: Julia Janik, OSP w Borowie
kategoria wiekowa 14-16 lat:
I miejsce: Lucyna Szyma ska, OSP w Rajsku
II miejsce: Ewa Sobczak, OSP w T okini Wielkiej
III miejsce: Karolina Fr+tczak, OSP w Rajsku
kategoria wiekowa 17-21 lat:
I miejsce: Monika Bach, OSP w T okini Wielkiej
II miejsce: Dominika Szyma ska, OSP w Rajsku
III miejsce: Ewelina Peja1, OSP w Porwitach
kategoria wiekowa 22-30 lat:
I miejsce: Natalia Miklas, OSP w Rajsku
II miejsce: Magdalena Olejnik, OSP w T okini Wielkiej
III miejsce: Alicja Sobczak, OSP w T okini Wielkiej
kategoria wiekowa 31-40 lat:
I miejsce: Izabela Krzywda, OSP w Porwitach
II miejsce: Magdalena Frakowska, so ectwo Józefów
III miejsce: Monika Baran, OSP w T okini Wielkiej
kategoria wiekowa 41 lat i powy(ej:
I miejsce: Maryla Bachurska, so ectwo Józefów
II miejsce: Agnieszka Szcz sna, so ectwo Józefów
III miejsce: Maria Janik, so ectwo Józefów
Ch opcy/m.!czyDni:
kategoria wiekowa do 13 lat:
I miejsce: Jakub Jakubczak, OSP w Borowie
II miejsce: Gukasz Guczak, OSP w Porwitach
III miejsce: Wiktor Stawiraj, OSP w Zdunach
kategoria wiekowa 14-16 lat:
I miejsce: Jacek Maciejewski, OSP w Rajsku
II miejsce: Mateusz Gruszka, OSP Opatówek
III miejsce: Wiktor Peja1, OSP w Porwitach
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kategoria wiekowa 17-21 lat:
I miejsce: Bach Sebastian, OSP w Rajsku
II miejsce: Kamil Mostowski, OSP Opatówek
III miejsce: Damian Jeziorski, OSP w Rajsku
kategoria wiekowa 22-30 lat:
I miejsce: Jacek Sobieraj, OSP w Borowie
II miejsce: Marcin Janik, so ectwo Józefów
III miejsce: Tomasz Fr+tczak, OSP w Rajsku
kategoria wiekowa 31-40 lat:
I miejsce: Marcin Czajkowski, so ectwo Józefów
II miejsce: Maciej Szczot, OSP Che mce
III miejsce: Micha Janik, OSP w Borowie
kategoria wiekowa 41 lat i powy(ej:
I miejsce: Marek Szcz sny, so ectwo Józefów
II miejsce: Grzegorz Janik, OSP w Borowie
III miejsce: Dariusz B+kowski, OSP Che mce

WIADOMO CI STRA ACKIE
Wyjazd do jednostki PSP w Kaliszu
30 dzieci nale(+cych do DDP oraz MDP odwiedzi o jednostk Pa stwowej Zawodowej Stra(y Po(arnej
w Kaliszu przy ul. Nowy Fwiat. Dzieci zapozna y si ze
sprz tem stra(ackim, pozna y samochody bojowe oraz
ich wyposa(enie, a tak(e zaznajomi y si z umundurowaniem stra(ackim. Cz onkowie DDP oraz MDP mieli
mo(liwo1@ podejrzenia pracy stra(aków, w tym zjazdu
po rurze do akcji ratowniczej, co wzbudzi o najwi ksze
emocje oraz zwiedzenia dyspozytorni, która kieruje
dzia aniami jednostki.

W klasyfikacji generalnej w kategorii m (czyzn
niepokonani okazali si zawodnicy OSP w Borowie i tym
samym zdobyli Puchar Wójta Gminy Opatówek. Natomiast w kategorii kobiet Puchar Wójta Gminy Opatówek
otrzyma a OSP w T okini Wielkiej. Indywidualni zwyci zcy w poszczególnych kategoriach otrzymali z r+k
Wójta Gminy Opatówek Sebastiana Ward ckiego nagrody rzeczowe i medale ufundowane w ramach Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwi+zywania Problemów Alkoholowych. Pozostali zawodnicy otrzymali dyplomy za
udzia w turnieju i skromne upominki ufundowane przez
sponsora.
Prezes OSP Che mce, opiekunowie oraz dzieci
i m odzie( nale(+ce do DDP i MDP pragn+ gor+co podzi kowa@ Wójtowi Gminy Opatówek Sebastianowi
Ward ckiemu oraz Wójtowi Gminy Godziesze Wielkie
Józefowi Pod u(nemu za wsparcie w organizacji tego
wyjazdu. Podzi kowania przekazujemy równie( stra(akom z Komendy Miejskiej Pa stwowej Stra(y Po(arnej
w Kaliszu oraz Komendantowi Miejskiemu PSP st. bryg.
mgr in(. Wie czys awowi Prokopowi za mo(liwo1@ zwiedzenia jednostki oraz zapoznania si z codzienn+ prac+
zawodowej stra(y po(arnej.

Sportowym zmaganiom przygl+dali si zaproszeni go1cie: Przewodnicz+cy Rady Gminy Pawe B+kowski oraz radni: Jaros aw Budka, Damian Jakóbczak,
Grzegorz Janik i Wojciech Pokojowy. Zawodnikom kibicowa równie( Komendant Gminny OSP RP dh Stanis aw Baran, Prezes Zarz+du Oddzia u Gminnego
Zwi+zku OSP RP w Opatówku dh Bogdan Marsza ,
dyrektorzy szkó : Zespo u Szkó w Rajsku Honorata
Wolniaczyk i Szko y Podstawowej w Opatówku Mateusz
Przyjazny oraz Józef Paj+k, Jacek Mazurowski, a tak(e
prezesi i przedstawiciele Ochotniczych Stra(y Po(arnych i so ectw z terenu gminy. Turniej uzyska wsparcie
Banku Spó dzielczego Ziemi Kaliskiej w Opatówku,
Jutrzenki Colian SA oraz pp. M. M. Wróblewskich z Opatówka. W trakcie turnieju dla uczestników odby o si
tak(e szkolenie edukacyjne pt. "Gminna Komisja Rozwi+zywania Problemów Alkoholowych w Opatówku"
i "ABC Przemocy".
***************************************
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Konkurs plastyczny "Zapobiegajmy Po!arom"
Komisja powo ana na eliminacje gminne konkursu plastycznego "Zapobiegajmy Po(arom" Opatówek
2014/2015 informuje, (e na konkurs wp yn o 167 prac.
Konkurs og oszony by w kategoriach wiekowych: przedszkola i klasy 0 - 18 prac, szko y podstawowe (klasy I-III)
- 96 prac, szko y podstawowe (klasy IV-VI) - 34 prace,
gimnazjum - 19 prac.
W pierwszej kategorii wiekowej:
- Publiczne Przedszkole w Opatówku - 9 prac
- Zespó Szkó w T okini Wielkiej - 9 prac
W drugiej kategorii wiekowej:
- Szko a Podstawowa im. J. Kusoci skiego
w Opatówku - 15 prac i filia w Sierzchowie - 7 prac
- Zespó Szkó w Rajsku - 37 prac
- Zespó Szkó w T okini Wielkiej - 27 prac
- Zespó Szkó w Che mcach im. Jana Paw a II 10 prac
W trzeciej kategorii wiekowej:
- Zespó Szkó w Rajsku - 10 prac
- Zespó Szkó w T okini Wielkiej - 10 prac
- Zespó Szkó w Che mcach im. Jana Paw a II - 7prac
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Szko a Podstawowa im. J. Kusoci skiego
w Opatówku - 7 prac

W czwartej kategorii wiekowej:
- Zespó Szkó w Rajsku - 16 prac
- Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów
w Opatówku - 2 prace
- Zespó Szkó w Che mcach im. Jana Paw a II 1 praca
Komisja w sk adzie: dh Bogdan Marsza - Prezes Zarz+du Oddzia u Gminnego ZOSP RP w Opatówku, dh Henryk Gazarek - Przewodnicz+cy Komisji ds. MDP Zarz+du
Oddzia u Gminnego ZOSP RP w Opatówku, Mieczys awa Jasku a - Dyrektor Gminnego O1rodka Kultury
w Opatówku oraz Barbara Sulwi ska z Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku, nagrodzi a i wyró(ni a nast puj+ce prace oraz wys a a je na
etap powiatowy do ZOP ZOSP RP w Kaliszu.

cielom i opiekunom oraz cz onkom komisji konkursowej
za uczestnictwo i pomoc w przeprowadzeniu Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Zapobiegajmy Po(arom".
Turniej Wiedzy Po!arniczej
14 marca br. w Szkole Podstawowej w Opatówku odby y si eliminacje gminne Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Po(arniczej "M odzie( Zapobiega
Po(arom". Turniej zorganizowany zosta przez Zarz+d
Oddzia u Gminnego ZOSP RP w Opatówku i Urz+d
Gminy. Do eliminacji zg oszono dwudziestu jeden uczestników reprezentuj+cych Ochotnicze Stra(e Po(arne z terenu gminy Opatówek. Zawodników i go1ci przywita
dyrektor Szko y Podstawowej w Opatówku Mateusz
Przyjazny. Nast pnie g os zabrali Prezes ZOG ZOSP
RP dh Bogdan Marsza oraz Przewodnicz+cy Komisji
d/s M odzie(y ZOG ZOSP RP dh Henryk Gazarek.

Kategoria wiekowa przedszkola i klasy 0:
I miejsce: Gabriela Kopacka - Publiczne Przedszkole
w Opatówku
II miejsce: Milena Szyma ska - Publiczne Przedszkole
w Opatówku
III miejsce: Zuzanna Nieborak - Publiczne Przedszkole
w Opatówku
Wyró(nienia:
Dominik Grzeluszka - Zespó Szkó w T okini Wielkiej
Oliwia Kuci ska - Publiczne Przedszkole w Opatówku
Kategoria wiekowa szko y podstawowe (klasy I-III):
I miejsce: Adrian St pniewski - Szko a Podstawowa
im. J. Kusoci skiego w Opatówku
II miejsce: Micha Kasprzak - Zespó Szkó w Rajsku
III miejsce: Kornelia Namys , Ma gorzata Wolf i Julia
Wieczorek - Szko a Podstawowa im. J. Kusoci skiego
w Opatówku
Wyró(nienia:
Zuzanna Kliber - Szko a Podstawowa im. J. Kusoci skiego w Opatówku
Paulina Marciniak - Zespó Szkó w Rajsku
Kategoria wiekowa szko y podstawowe (klasy IV-VI):
I miejsce: Aleksander Wróblewski - Szko a Podstawowa
im. J. Kusoci skiego w Opatówku
II miejsce: Natalia Chuda1 - Szko a Podstawowa im.
J. Kusoci skiego w Opatówku
III miejsce: Anna Wielgocka - Zespó Szkó w T okini
Wielkiej
Wyró(nienia:
Angelika Dziedzic - Szko a Podstawowa im. J. Kusoci skiego w Opatówku
Martyna Wosiek - Szko a Podstawowa im. J. Kusoci skiego w Opatówku
Kategoria wiekowa gimnazjum:
I miejsce: Piotr Piekarski - Zespó Szkó w Rajsku
II miejsce: Katarzyna Ka5mierczak - Zespó Szkó w Rajsku
III miejsce: Patrycja Malkowska - Zespó Szkó w Che mcach im. Jana Paw a II
Wyró(nienia:
Katarzyna Bielawska - Zespó Szkó w Rajsku
And(elika Wosiek - Gimnazjum im. Agatona i Stefana
Gillerów w Opatówku
Dzi kujemy bardzo serdecznie wszystkim uczestnikom
konkursu, dyrektorom placówek o1wiatowych, nauczy-
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M odzie( rywalizowa a w dwóch etapach: w pisemnym nale(a o rozwi+za@ test, w ustnym, odpowiedzie@ na pytania z zakresu po(arnictwa oraz wykaza@
si znajomo1ci+ sprz tu po(arniczego i zasad udzielania
pierwszej pomocy. Tu( po godzinie 9:00 rozpocz to
eliminacje pisemne. Uczestnicy otrzymali test sk adaj+cy
si z 30-40 pyta (zale(nie od grupy wiekowej), na rozwi+zanie którego przewidziano 30 minut. Zakres tematyczny turnieju obejmowa wiedz z zakresu: historii po(arnictwa, procesów fizykochemicznych, sprz tu i wyposa(enia stra(y po(arnych, organizacji dzia a ratowniczych, przepisów ochrony przeciwpo(arowej oraz pomocy przedmedycznej. W czasie, gdy komisja sprawdza a
testy i podlicza a punktacj , dla uczestników przeprowadzono szkolenie w zakresie profilaktyki uniwersalnej
pt. "M+drze - zdrowo - wyj+tkowo", maj+ce na celu wyuczenie u dzieci m odzie(y podejmowania w a1ciwych
decyzji, korzystnych dla ich zdrowia i (ycia w ramach
GPPiRPA 2015. Zaj cia edukacyjne przeprowadzi y
Sylwia Dziedziczak i Anna Marsza - Olejnik. Organizatorzy turnieju przygotowali s odki pocz stunek oraz
napoje.
Do 1cis ego fina u zakwalifikowa o si od 2 do 5
uczestników z ka(dej grupy wiekowej, którzy uzyskali
najwi ksz+ liczb punktów w te1cie pisemnym. Zmagania ocenia o jury w sk adzie: dh Bogdan Marsza ,
dh Henryk Gazarek, dh Stanis aw Baran, dh Jaros aw
Budka, dh Marcela Raszewska oraz dh Andrzej Wolf,
który nadzorowa cz 1@ praktyczn+ - rozpoznawanie
sprz tu.
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Ko cowa klasyfikacja przedstawia si nast puj+co:
I grupa wiekowa (szko y podstawowe):
1 miejsce - Jakub Bilski, OSP w Rajsku
2 miejsce - Julia Gaczy ska, OSP w Rajsku
3 miejsce - Martyna Karpisiewicz, OSP w Rajsku
II grupa wiekowa (gimnazja):
1 miejsce - Wiktor Danielewski, OSP w Rajsku
2 miejsce - Ewa Sobczak, OSP w T okini Wielkiej
3 miejsce - Aleksandra Jopek, OSP w T okini Wielkiej
4 miejsce - Micha Pawelec, OSP w Sierzchowie
5 miejsce - Konrad Szczot, OSP w Rajsku
III grupa wiekowa (szko y ponadgimnazjalne):
1 miejsce - Ola Raszewska, OSP w T okini Wielkiej
2 miejsce - Adrian Danielewski, OSP w Rajsku
Zdobywcom poszczególnych miejsc nagrody rzeczowe wr czyli: dh Bogdan Marsza , dh Henryk Gazarek
oraz dh Stanis aw Baran. Pozostali uczestnicy otrzymali
pami+tkowe dyplomy oraz drobne upominki. Po zako czeniu turnieju wykonano wspólne pami+tkowe zdj cie.
Zawodnicy, którzy zaj li pierwsze i drugie miejsce
w ka(dej z kategorii wiekowej, b d+ reprezentowa@ gmin Opatówek podczas eliminacji powiatowych OTWP.
Do zmaga na tym etapie uczestnicy przyst+pili 21 marca w Godzieszach Wielkich.
Organizatorzy i uczestnicy turnieju sk adaj+ serdeczne podzi kowania wszystkim, którzy pomogli w organizacji i sprawnym przebiegu eliminacji, w szczególno1ci: w adzom samorz+dowym gminy Opatówek, dyrektorowi Szko y Podstawowej w Opatówku Mateuszowi
Przyjaznemu, wicedyrektor Izabeli Dubanowicz oraz pracownikom szko y, druhnom i druhom z OSP w Che mcach, Rajsku, Sierzchowie, T okini Wielkiej oraz Opatówku, osobom przygotowuj+cym zawodników, cz onkom jury, w adzom ZOG ZOSP RP w Opatówku, prezesom OSP z terenu gminy, opiekunom m odzie(y,
a przede wszystkim uczestnikom, którzy posiadaj+
ogromn+ wiedz z zakresu ochrony przeciwpo(arowej,
dzia alno1ci OSP a tak(e ratownictwa. Zawodnikom,
którzy b d+ reprezentowa@ gmin Opatówek w eliminacjach powiatowych (yczymy zaj cia jak najlepszych
miejsc.

W dniu 21 marca w Zespole Szkó nr 1 w Godzieszach Wielkich odby si fina powiatowy XXXVIII
edycji OTWP "M odzie( Zapobiega Po(arom", do którego przyst+pi o w trzech grupach wiekowych 42 finalistów etapów gminnych. W kategorii szkó podstawowych nasz+ gmin reprezentowali: Julia Gaczy ska
i Jakub Bilski, oboje z OSP w Rajsku. W kategorii gim-
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nazjów gmin Opatówek reprezentowali: Ewa Sobczak
z OSP w T okini Wielkiej i Wiktor Danielewski z OSP
w Rajsku. Do fina u zakwalifikowa a si Ewa Sobczak,
która zaj a I miejsce i b dzie reprezentowa@ powiat
kaliski na etapie wojewódzkim. W kategorii szkó ponadgimnazjalnych nasz+ gmin reprezentowali: Ola Raszewska z OSP w T okini Wielkiej i Adrian Danielewski
z OSP w Rajsku. Oboje zakwalifikowali si do fina u. Ola
Raszewska zaj a I miejsce i b dzie reprezentowa@
powiat kaliski w etapie wojewódzkim, a Adrian Danielewski zaj+ II miejsce przegrywaj+c z Ol+ o 1 pkt.
Gratuluj+c zaj cia tak wysokich miejsc naszych
reprezentantów, cieszymy si z ich ogromnej wiedzy
o tematyce po(arniczej, udzielania pierwszej pomocy
poszkodowanym i zapobieganiu wszelkim kl skom niszcz+cym dobytek bli5nich. Ewa i Ola ju( po raz kolejny
bior+ udzia w eliminacjach wojewódzkich, reprezentuj+c
gmin Opatówek oraz powiat kaliski. Laureatom (yczymy zaj cia jak najlepszego miejsca w rozgrywkach
wojewódzkich oraz uczestnictwa w finale krajowym.
***************************************
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PRZEDSZKOLE W OPATÓWKU
Karnawa owy bal przedszkolaków
W dniu 4 lutego br. odby si w naszym przedszkolu bal karnawa owy. Rodzice przygotowali dla
swoich pociech pi kne, ciekawe stroje. Przy wspania ej
muzyce, któr+ zapewni pan prowadz+cy rytmik
w przedszkolu dzieci doskonale si bawi y. Nie zabrak o
równie( konkursów, nagród i niespodzianek.
Bal Walentynkowy
Dnia 14 lutego br. w sali OSP w Opatówku odby
si "Bal Walentynkowy" zorganizowany przez dyrekcj ,
Rad Rodziców i pracowników przedszkola. W pi knej
scenerii go1cie bawili si do bia ego rana. Wspania +
muzyk , ciekawe konkursy i inne atrakcje zapewni
p. Marek Ludwicki z firmy "MarMusic". Dochód z tej
imprezy zostanie przeznaczony na wycieczki dla dzieci.
Wszystkim, którzy przyczynili si do zorganizowania
naszej imprezy serdecznie dzi kujemy.
Nasi sponsorzy: Rodzice przedszkolaków,
pp. Szyma scy, pp. Kuci scy, p. Gadera, p. Dziedzic,
pp. G+siorowscy, p. Frasunek, p. Gruszka, pp. Tomaszewscy, p. Szumilas, p. Tu acz, p. Bartoszek, p. Gó5d5,
pp. Ugorni oraz firmy: PPHU "Dario", "Kris" p. Olczak,
p. Jacek B+kowski, Sklep Obuwniczy p. Grzesiak, firma
fotograficzna "Stru1", "WAM" p. Waszak, Hurtownia
"Eljon", p. Ko1cielak, Ko o Gospody Wiejskich z Opatówka, Restauracja "Zdrojowa", OSP w Opatówku
Po!egnanie zimy
20 marca br. wszyscy przedszkolacy wyruszyli
nad poblisk+ rzek . Nios+c wykonane z gazet i bibu y
kuk y - symbol odchodz+cej zimy ze 1piewem i g o1nymi
okrzykami (egnali zim . Z wielk+ rado1ci+ powitali1my
wiosn , a (e pogoda by a pi kna, po utopieniu "Marzanny" wyruszyli1my do parku na wiosenny spacer.
Grupa "Mrówki" (5-latki) wspó pracuje z marketem DINO. Przez ca y rok odbywaj+ si cykliczne spotkania, wspólnie z kierowniczk+ marketu dzieci po(egna y zim a( dwoma marzannami - pracowników "Dino"
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i przedszkolaków. Za pi kn+ "marzann " dzieci otrzyma y
od pani kierowniczki czekoladowe zaj+ce.
**********
SZKOHA PODSTAWOWA W OPATÓWKU
Dzie2 Kobiet
W naszej szkole Dzie Kobiet by dniem pe nym
niespodzianek. Ch opcy, mali i duzi, pami tali o p ci pi knej, obdarowali kwiatami, upominkami oraz zorganizowali rozmaite atrakcje. Ch opcy z Samorz+du Uczniowskiego wszystkim paniom nauczycielkom i paniom z obs ugi wr czyli tradycyjny go5dzik i zaprosili na "ma e
s odkie co nieco". W pokoju nauczycielskim czeka
specjalnie przygotowany na te okazj wielki tort.

szkole od czternastu lat i ciesz+ si du(ym zainteresowaniem. Równie( w tym roku aula szkolna wype niona
by a do ostatniego miejsca. Oprócz bab@ i dziadków na
uroczysto1@ przybyli rodzice, dyrekcja szko y, nauczyciele i zaproszeni go1cie: Sekretarz Gminy Opatówek
Krzysztof Dziedzic, dyrektor Gimnazjum im. Stefana
i Agatona Gillerów w Opatówku Jolanta Pokojowa, wicedyrektor gimnazjum Beata Tomczak, przewodnicz+ca
rady rodziców naszej szko y Honorata Warszewska oraz
wiceprzewodnicz+ca Honorata Ma oburska, naczelnik
Ochotniczej Stra(y Po(arnej w Opatówku Mariusz Ma oburski, przedstawicielka Gminnej Biblioteki Publicznej
w Opatówku Ma gorzata Matysiak, opatówecka poetka
Marianna Kocemba.

Pierwszy Dzie2 Wiosny
20 marca uczniowie naszej szko y przywo ywali
nadchodz+c+ wiosn . Podczas apelu szkolnego w sali
gimnastycznej dzieci z oddzia ów przedszkolnych prezentowa y kuk Marzann i wierszem wygania y zim .
Uczniowie z klas I-III prezentowali wiosenne piosenki,
a uczniowie klas starszych przygotowali kolorowe transparenty. Wzd u( sali gimnastycznej zosta stworzony
prowizoryczny wybieg, po którym przechadza y si przepi kne "klasowe Panie Wiosny". Trendy w wiosennej
modzie wyznacza y bibu owe fr dzle, makulaturowe
kwiaty i do1@ oryginalne elementy strojów pochodz+ce
z surowców wtórnych. Ca a spo eczno1@ szkolna wystroi a si kolorowo, by rozweseli@ otaczaj+c+ nas aur .

Niezwyk + atrakcj+ owego dnia by a niespodzianka, jak+ sprawi a sama natura, czyli widoczne na
niebie cz 1ciowe za@mienie S o ca. Wszyscy zebrali si
na boisku szkolnym i podziwiali to zjawisko astronomiczne, spogl+daj+c przez przygotowane wcze1niej
specjalistyczne okulary i przes ony. Uwie czeniem dnia
by przemarsz kolorowego korowodu ze szko y do parku.
Tam symbolicznie po(egnali1my zim , wrzucaj+c kuk
do wody.
Podró! do 4wiata ba4ni
13 lutego br. odby a si w naszej szkole
premiera przedstawienia "Calineczka" którego scenariusz zosta oparty na motywach ba1ni H. Ch. Andersena. Spektakl stanowi g ówn+ cz 1@ uroczysto1ci
przygotowanej przez uczniów kl. I-III z okazji obchodów
Dnia Babci i Dziadka, które organizowane s+ w naszej
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Zgromadzonych w szkolnej auli go1ci powita
dyrektor szko y Mateusz Przyjazny. Nast pnie widzowie
mogli wys ucha@ wierszy i piosenek po1wi conych babciom i dziadkom w wykonaniu uczniów klas I. Potem na
szkolnej scenie wyst+pili cz onkowie szkolnego ko a
teatralnego, którzy zaprezentowali inscenizacj ba1ni
pt. "Calineczka". By o to niezwykle barwne przedstawienie, które m odzi aktorzy przygotowali pod kierunkiem
A. Lintner i R. Narczy skiej. W przedstawieniu mo(na
by o us ysze@ du(o pogodnych, melodyjnych piosenek.
Nie zabrak o te( komicznych, zabawnych postaci, w1ród
których najbardziej spodoba a si ropucha i jej syn
Aleks. W te role 1wietnie wcieli y si Ewa Berezowska
i Marysia Janik. Rol tytu ow+ pi knie zagra a Zuzanna
Milczarek z kl. III c. Niezapomnian+ kreacj stworzy te(
graj+cy króla elfów Jan Ja1kiewicz z kl. II a. Wszyscy
aktorzy stan li na wysoko1ci zadania, o czym 1wiadczy y g o1ne oklaski widowni. Na uwag zas uguj+ te(
pi kne dekoracje i kostiumy. M odzi arty1ci stworzyli
pi kne przedstawienie, które - mamy nadziej - na d ugo
pozostanie w pami ci widzów.
Za wyst p podzi kowa uczniom dyrektor szko y
Mateusz Przyjazny. G os zabrali te( zaproszeni go1cie Krzysztof Dziedzic, Marianna Kocemba i Honorata Warszewska. Wszystkie bior+ce w przedstawieniu dzieci
otrzyma y s odkie upominki ufundowane przez w adze
naszej gminy oraz owoce od rady rodziców.
Rozgrywki w pi ce r.cznej
Niespotykany sukces osi+gn y dziewcz ta klas
VI ze Szko y Podstawowej im. Janusza Kusoci skiego
w Opatówku, gdy podczas rejonowych rozgrywek w pi ce r cznej wywalczy y 3 miejsce. Podczas mistrzostw
wyst+pi o 7 najlepszych dru(yn z rejonu kaliskiego. Me-
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cze rozegrano w dwóch grupach. Dru(yna z Opatówka
rozegra a mecz otwarcia mistrzostw, jak si pó5niej
okaza o, z najlepsz+ dru(yn+ rejonu. W fazie grupowej
przegra a tylko jeden mecz w a1nie z dru(yn+ "K pno 3"
(wynikiem 6:5). To zadecydowa o o wyj1ciu z grupy
z drugim miejscem i, w my1l regulaminu turnieju, da o
szans tylko na walk o trzecie miejsce.

bój i przegrywaj+c (1:2). W ostatnim meczu wygra y
z gospodarzami - Ko5minkiem (2:0) i ostatecznie zaj y
3 miejsce.
Sk ad dru(yny z Opatówka: Oliwia Juszczak, Zuzanna Je(ewska, Emilia Militowska, Wiktoria Gukaszczyk, Natalia Chuda1, Paulina Gryczy ska, Weronika
Wieruszewska, Ewa Borowiak oraz Alicja Gimla. Sk ad
dru(yny stanowi y dziewcz ta klas VI, które na co dzie
ucz+ si pod okiem nauczycieli: Izabeli Dubanowicz
i Magdaleny Noskowskiej. Podczas zawodów fachowych
wskazówek udziela a dziewcz tom Magda Fedorów,
która wypatrzy a ju( w1ród naszych uczennic "siatkarskie talenty".
Konkurs "Ozdoby wielkanocne"
W czasie Wielkanocy, w naszej szkole na korytarzach i w gazetkach klasowych, robi si kolorowo
i rado1nie. Na g ównym korytarzu, jak co roku, zago1ci y
przygotowane przez uczniów kolorowe pisanki, zaj+czki
i kurczaczki. Prace konkursowe by y wykonane technik+
dowoln+.

W kolejnych meczach pokaza y hart ducha i ch @
do walki. Swoj+ wy1mienit+ gr+ zachwyci a wszystkich
Emilia Militowska, która zdoby a tytu Najskuteczniejszej
Zawodniczki Turnieju (zdoby a 15 bramek). Sk ad dru(yny: Ewa Borowiak, Emilia Militowska, Oliwia Juszczak,
Wiktoria Gukaszczyk, Nikola Kasprzycka, Natalia Chuda1, Paulina Gryczy ska, Gabriela G+siorowska, Julia
K ysz, Klaudia Dworniak, Alicja Iciaszek. Do kolejnych
sukcesów dru(yn przygotowywa y: Izabela Dubanowicz
i Magdalena Noskowska. Dziewcz ta wyst+pi y w nowych fioletowych szkolnych strojach, które w nagrod za
sukcesy w mistrzostwach gminy i powiatu otrzyma y od
rady rodziców.
Siatkarskie zmagania w powiecie
6 lutego br. w Ko5minku odby y si Mistrzostwa
Powiatowe w Pi ce Siatkowej dziewcz+t. W turnieju
udzia wzi o osiem dru(yn podzielonych na dwie grupy.

Konkurs "Ozdoby wielkanocne" zosta zorganizowany ju( po raz czwarty przez bibliotek szkoln+.
Wzi o w nim udzia ponad 60 uczniów. Komisja nagrodzi a 22 prace. Nagrody ufundowane przez rad rodziców zostan+ wr czone uczniom podczas apelu wielkanocnego.
Mistrzostwa Powiatu w Pi ce Koszykowej

Dziewcz ta ze Szko y Podstawowej im. Janusza Kusoci skiego w Opatówku reprezentowa y nasz+ gmin .
W pierwszym pojedynku grupowym uleg y zawodniczkom ze Stawiszyna I (2:0), nast pnie wygrywaj+c z Moskurni+ i Blizanowem (2:0). Wychodz+c z grupy z drugiego miejsca trafi y na dru(yn z Iwanowic, tocz+c ci (ki
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2 marca br. dru(yna dziewcz+t ze Szko y Podstawowej im. Janusza Kusoci skiego w Opatówku wystartowa a w Mistrzostwach Powiatu w Pi ce Koszykowej
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w Iwanowicach. W sportowej rywalizacji wzi y udzia
dru(yny z Iwanowic, Piotrowa, Szczytnik i Opatówka.
Nasza dru(yna pod kierunkiem Izabeli Dubanowicz
wyst+pi a w sk adzie: Natalia Chuda1, Paulina Gryczy ska, Emilia Militowska, Oliwia Juszczak, Wiktoria
Gukaszczyk, Wiktoria Stelmasiak, Weronika Wieruszewska, Julia Janik, Julia K ysz, Zuzanna Ka5mierczak,
Klaudia Dworniak, Nikola Kasprzycka. W ko cowej klasyfikacji dziewcz ta zdoby y Wicemistrzostwo Powiatu
Kaliskiego.
Dru(yna ch opców pod kierunkiem Zbigniewa
Muzalewskiego wzi a udzia w Mistrzostwach Powiatu
Kaliskiego w Pi ce Koszykowej Ch opców. Dru(yna
w sk adzie: Jakub Cie1lak, Szymon Cie1lak, Adam Stawiraj, Wiktor Stawiraj, Jakub Marciniak, Jan Kordas,
Adrian Olejnik, Sebastian Nawrocki, Przemys aw Bilski,
Kacper Jasi ski, Wiktor Chuda1, Jakub Wo5niak, Mi osz
Bugajny, Wojciech Dziedzic, wywalczy a III miejsce
w turnieju.

statystyki czytelnictwa w1ród dzieci i m odzie(y nie s+
dobre, a badania wskazuj+, (e uczniowie nie przepadaj+
za obowi+zkowymi lekturami, postanowiono dowiedzie@
si u 5ród a, co chc+ czyta@ sami zainteresowani.

**********

Uczniowie naszej szko y wrzucali do urn karty do
g osowania, gdzie wpisywali tytu y od 1 do 3 najciekawszych ksi+(ek, które czytali w ostatnim czasie. G osy
zosta y policzone, a wyniki przes ane do organizatorów,
którzy na podstawie sprawozda wielu polskich szkó
sporz+dz+ wyniki i przeka(+ je minister Edukacji Narodowej oraz opinii publicznej, jako wa(ny element
dyskusji o kanonie lektur i gustach czytelniczych uczniów. W1ród uczniów naszej szko y najcz 1ciej typowane tytu y to: "Gwiazd naszych wina" (autor John
Green), "Hobbit, czyli tam i z powrotem" (autor John
Ronald Reuel Tolkien), "Igrzyska 1mierci" (autor
Suzanne Collins), "Harry Potter" (autor Joanne Kathleen
Rowling) oraz "Wied5min" (autor Andrzej Sapkowski).
W1ród uczestnicz+cych szkó rozlosowane zostan+
nagrody.

GIMNAZJUM W OPATÓWKU
Konkurs Talentów w Liskowie
6 marca nasi uczniowie w sk adzie: Paulina Jasiorska (IIIb), Julia Mosi ska (IIIc), Katarzyna Krajewska
(IIIc), Natalia Duleba (IIIc) i Bart omiej Matelski (IIIc),
brali udzia w konkursie talentów "Ka(dy ma talent, mam
i ja!". Konkurs zorganizowa Zespó Szkó Nr 1 w Liskowie. Oprócz uczniów z naszej szko y w zabawie brali
udzia gospodarze imprezy, uczniowie z gimnazjum
z Liskowa, Warty i Rajska.

Mi.dzyszkolny konkurs fryzjerski
13 marca br. uczennice naszego gimnazjum
wzi y udzia w Mi dzyszkolnym Konkursie Fryzjerskim
zajmuj+c nast puj+ce miejsca: I - Wiktoria Grudziecka
(kl. IIa), IV - Marcelina Karolak (kl. IIe), VI - Kamila
Kli ska (kl. IIIa). Uczennice szkó gimnazjalnych wykonywa y fryzury pod has em "Plecionki", natomiast uczennice szkó zawodowych fryzjerskich uczestniczy y w konkurencji "Kontrast".

Wyst py okaza y si by@ bardzo ró(norodne - od
grania na z bach i pokazu eksperymentu naukowego
poprzez kabaret i pokaz iluzjonistyczny, a( po monodram i piosenki w wersji wokalnej oraz instrumentalnej.
Nasza reprezentacja w wi kszo1ci pokaza a talent
plastyczny, tylko Natalia za1piewa a piosenk . Cieszymy
si ogromnie, poniewa( Bartek Matelski zdoby w tym
konkursie II miejsce. Gratulujemy Bartkowi sukcesu,
a wszystkim odwagi.
Wybory ksi !ek
3 marca br. w1ród gimnazjalistów przeprowadzone zosta y wybory ksi+(ek. Biblioteka szkolna w +czy a si w ogólnopolsk+ akcj zorganizowan+ przez
redakcj miesi cznika "Biblioteka w Szkole". Poniewa(
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Wszystkie fryzury, które zosta y wykonane podczas konkursu, wygl+da y profesjonalnie, niczym wzi te
z pokazów mody. Nasza szko a po raz trzeci uczestniczy a w tego typu imprezie, a zdobyte miejsca 1wiadcz+
o wysokim poziomie umiej tno1ci naszych uczennic.
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Festiwale Piosenki
Po raz kolejny uczennice naszego gimnazjum
popisa y si zdolno1ciami wokalnymi. 18 marca odby y
przes uchania do XV Mi dzygminnego Festiwalu Piosenki Dzieci cej i M odzie(owej ''Opatówek 2015''. Karolina Janiak i Gabriela Michalak zakwalifikowa y si do
fina u konkursu, który odby si 29 marca w Muzeum
Historii Przemys u w Opatówku. Wtedy te( mogli1my
pos ucha@ naszych ubieg orocznych absolwentów:
Gabrieli Sieradzkiej i Dominika Niklasa.

24 marca odby si w Kaliszu V Mi dzyszkolny
Festiwal Piosenki w J zyku Angielskim i Niemieckim
"Muzyka dla Asnyka". W konkursie wzi y udzia dwie
nasze gimnazjalistki: Karolina Janiak i Natalia Duleba.
Komisja konkursowa doceni a zdolno1ci muzyczno-wokalne naszych uczennic. Natalia otrzyma a wyró(nienie
natomiast wyst p Karoliny zosta przez jury oceniony
najwy(ej i w efekcie ko cowym zdoby a Grand Prix
festiwalu. M odym, utalentowanym solistkom gratulujemy
sukcesów i czekamy na wi cej.
**********

Konkurs plastyczny
20 marca br. odby o si podsumowanie konkursu dla uczniów szkó podstawowych i gimnazjalnych pod
patronatem Starosty Kaliskiego - "Patron Mojej Szko y".
Konkurs zorganizowany zosta w Zespole Szkó im. Stanis awa Miko ajczyka w Opatówku i przebiega w trzech
kategoriach: konkurs plastyczny, konkurs na najciekawszy album oraz konkurs na najciekawsz+ prezentacj
multimedialn+ o patronie szko y. Laureatami konkursu
z naszej szko y zostali: Joanna Cofalska (kl. IIg) - I miejsce w konkursie plastycznym, Kacper Knop (kl. V) - wyró(nienie w konkursie plastycznym oraz Magdalena
Grabi ska i Aleksandra Owczarek (kl. IIIg) - wyró(nienie
na najciekawsz+ prezentacj multimedialn+. Serdecznie
gratulujemy wszystkim wyró(nionym uczestnikom konkursu!
"Howcy talentów"
Uczniowie naszej szko y brali udzia w ogólnopolskim konkursie Alfik Matematyczny - Gowcy Talentów
"Jersz". Konkurs jest organizowany w ramach programu
edukacyjnego Gowimy Talenty, który jest form+ wsparcia
szkó w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnie
dzieci i m odzie(y. Patronat nad programem obj a Politechnika Wroc awska. Konkurs w postaci testu jednokrotnego wyboru by przeznaczony dla uczniów szkó
podstawowych (od klasy 2 do 6) i gimnazjalnych. Koordynatorem konkursu w naszej szkole by a p. Lidia
Ka u(a. Szko a otrzyma a certyfikat "Gowców talentów".
Dyplomy uznania otrzyma o siedmioro naszych uczniów:
Patrycja J drzejewska (kl. II SP), Wiktoria Sowa
(kl. III SP), Agnieszka Przepiórka (kl. IV SP), Kacper
Knop (kl. V SP), Natalia Nijak (kl. VI SP), Patrycja Malkowska (kl. I gimnazjum) oraz Joanna Cofalska (kl. II
gimnazjum).
Olimpiada Zdrowego Stylu Iycia
Jak co roku, uczniowie naszej szko y wzi li
udzia w Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Tycia.

ZESPÓH SZKÓH W CHEHMCACH
Bartek Kaleta mistrzem w warcabach
Du(ym sukcesem zako czy si udzia Bart omieja Kalety w Mistrzostwach Powiatu Kaliskiego w warcabach klasycznych. Bartek pokona w turnieju wszystkich konkurentów i zaj+ pierwsze miejsce. Serdecznie
gratulujemy!
Projekt "Woda-H2O"
Uczniowie klasy VI wzi li udzia w zaj ciach
w ramach projektu "WODA-H2O" organizowanego przez
Ministerstwo Frodowiska i Narodowy Fundusz Ochrony
Frodowiska i Gospodarki Wodnej. Woda jest podstawowym sk adnikiem naszego organizmu i warunkiem
istnienia (ycia. Jako1@ wody jest bardzo istotn+ spraw+,
poniewa( w wielu miejscach na kuli ziemskiej zaczyna
jej brakowa@, st+d konieczno1@ zwrócenia uwagi na
proces oszcz dnego gospodarowania ni+. Podczas projektu uczniowie korzystali z ró(nych dost pnych 5róde ,
w asnych wiadomo1ci i do1wiadcze . Na podstawie
wykonanych zada wyci+gali wnioski i analizowali wyniki. W zwi+zku z przyst+pieniem do projektu szko a
otrzyma a bezp atne materia y edukacyjne.
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W etapie szkolnym olimpiady I miejsce zaj a
Natalia Dreszler z klasy IIb gimnazjum. Natalia reprezentowa a nasz+ szko w etapie rejonowym olimpiady.
Turniej gier komputerowych
Du(ym sukcesem uczniów naszej szko y zako czy si Turniej Gier Komputerowych organizowany
w Zespole Szkó im. Stanis awa Miko ajczyka w Opatówku. Dru(yna w sk adzie: Seweryn Bieczy ski, Jakub Na-
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wrocki, Dawid Garncarz, Micha Duleba, Tobiasz Karolak zaj a w grze Counter Strike 1 miejsce. Natomiast
w stawce 63 zawodników w grze FIFA 2014 trzecie
miejsce zaj+ Dawid Juszczak. Serdecznie gratulujemy!
Walentynkowy Bal Charytatywny
W imieniu uczniów Zespo u Szkó im. Jana
Paw a II w Che mcach serdecznie dzi kuj wszystkim
instytucjom, firmom i osobom prywatnym, którzy przyczynili si do organizacji Balu Charytatywnego na rzecz
naszej szko y w dniu 14 lutego br. Szczególne podzi kowania sk adam paniom: Anecie Tu acz, Monice Stachurskiej i Kindze Weso owskiej za serce i prac w o(on+ na rzecz naszych uczniów. Po ustaleniach z przedstawicielami rady rodziców przy Zespole Szkó im. Jana
Paw a II w Che mcach 1rodki uzyskane z organizacji
balu charytatywnego zostan+ przekazane na zakup
pomocy dydaktycznych w postaci dwóch zestawów
(rzutnik multimedialny, ekran, uchwyt sufitowy oraz
monta(). Dodatkowo w tym roku szkolnym uczniowie,
dzi ki radzie rodziców, reprezentuj+ nasz+ szko
w nowych strojach sportowych. Nowe zestawy zawieraj+ce koszulk , spodenki, skarpety oraz nakolanniki i torby
zakupiono dla dziewcz+t i ch opców. Pozosta a cz 1@
funduszy zostanie przeznaczona na modernizacj placu
zabaw dla najm odszych. Poniewa( jest to du(y wydatek
wespr+ j+ tak(e 1rodki gminne.
Dyrektor Zespo u Szkó w Che mcach
Tomasz Mikucki

Innowacja pedagogiczna
Za nami pierwsze pó rocze z Innowacj+ pedagogiczn+ z j zyka angielskiego "English speaking countries
- elementy wiedzy o krajach angloj zycznych - uczymy
si od siebie nawzajem". W innowacji uczestniczy siedmioro uczniów z kl. IIb gimnazjum: Patrycja Krasnowska,
Joanna Cofalska, Aleksandra Karolak, Natalia Dreszler,
Ewa Przepiórka, Micha Duleba i Dawid Ka5mierczak.
Prac
uczniów koordynuje Anna Kornacka-Paszek
b d+ca równie( autorem innowacji pedagogicznej.

Ponadto nauczycielami wdra(aj+cymi innowacj s+
nauczyciele naszych najm odszych kolegów, do których
jest ona skierowana: Karolina Gramza, Iwona Fr+tczak,
Violetta Wikaryjczyk i Katarzyna Galik. Pomys innowacji
zrodzi si w odpowiedzi na rosn+ce zainteresowanie
efektywn+ nauk+ j zyka angielskiego ju( od pocz+tku
szko y podstawowej oraz wymaganiami nowej podstawy
programowej. Innowacja dostarcza uczniom wiedzy na
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temat angloj zycznych krajów, zabytków i kultury. Ukazuje tak(e ich (ycie codzienne, 1wi ta, tradycje i zwyczaje. Ponadto dzi ki innowacji uczniowie polepszaj+
proces uczenia si od siebie nawzajem.
Zaj cia organizowane s+ w taki sposób, aby
uczniowie pracuj+c w grupach, korzystali nawzajem ze
swoich talentów i wiedzy, brali odpowiedzialno1@ za
pomoc kolegom, a tak(e rozwijali spo eczn+ umiej tno1@
zgodnej i twórczej kooperacji. Nast pnie, zdobyt+ wiedz+
uczniowie z kl. IIb gimnazjum dziel+ si z kolegami z klas
m odszych (klasy I-III SP). W pierwszym pó roczu roku
szkolnego 2014/2015 uczniowie przygotowali dla m odszych kolegów 5 lekcji kulturowych dotycz+cych: ogólnej
wiedzy o krajach angloj zycznych, Halloween, Fwi ta
Dzi kczynienia, Fwi+t Bo(ego Narodzenia oraz Walentynek w USA i Wielkiej Brytanii. Uczniowie do ka(dej
lekcji podchodz+ bardzo powa(nie i ich prezentacje s+
na wysokim poziomie. Wykazuj+ si wielk+ kreatywno1ci+ przygotowuj+c stroje odpowiednie dla ka(dego
poruszanego tematu. Przed uczniami jeszcze 2 prezentacje w marcu i w kwietniu oraz zako czenie Innowacji
przewidziane na maj 2015 r., które b dzie podsumowaniem ca ego roku pracy.
**********
ZESPÓH SZKÓH W RAJSKU
Pasowanie na Przedszkolaka i Starszaka
W grudniu w naszej szkole odby a si uroczysto1@ Pasowania na Przedszkolaka i Starszaka, w której
nasi najm odsi wychowankowie z grup "Chochliki",
"Przyjaciele" i "Rajskie Jab uszka" wyst+pili przed rodzicami i dyrektork+ szko y Honorat+ Wolniaczyk. Go1ciem
uroczysto1ci by Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic,
który wr czy nowo pasowanym przedszkolakom upominki. Dzieci zaprezentowa y swoje umiej tno1ci ta cz+c, recytuj+c i 1piewaj+c (tak(e w j zyku angielskim).
Specjalnym punktem programu by o przedstawienie - niespodzianka pt. "Moc prezentów", które we
wspó pracy z uczniami przygotowali rodzice i nauczyciele dzieci z oddzia ów przedszkolnych. Przedstawienie
pokaza o, (e 1wi ta Bo(ego Narodzenia i zwi+zana
z nimi posta@ Fwi tego Miko aja maj+ niezwyk + moc
i s+ w stanie pokona@ wszystkie, nawet "diabelskie"
przeciwno1ci. Wyst p spotka si z pozytywnym odbiorem zarówno przez m odsz+, jak i starsz+ widowni .
Internetowy Teatr TVP
Nasza szko a uczestniczy w nowatorskim projekcie pod nazw+ "Internetowy Teatr TVP dla szkó ".
Jego ide+ jest dotarcie z kultur+ i sztuk+ do m odej
widowni szerokopasmow+ drog+ elektroniczn+. Uczniowie maj+ mo(liwo1@ obejrzenia spektaklu na (ywo
ca kowicie bezp atnie. W grudniu uczniowie klasy VI SP
oraz I gimnazjum obejrzeli spektakl "Biegnijcie do
szopki, czyli Kol dariusz na Bo(e Narodzenie i Trzech
Króli" w wykonaniu Fl+skiego Teatru Lalki i Aktora
ATENEUM. To pi kne przedstawienie jase kowe pokazane zosta o w dwóch planach scenicznych, aktorskim
i lalkowym, które dope nia a muzyka grana na (ywo.
Pi kne aran(acje kol d sprawia y, (e niektórzy widzowie
w +czali si w 1piew.
28 stycznia dzieci klas II, III, IV i V obejrza y
ba1 "Królowa Fniegu" wystawion+ przez aktorów
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Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim. Przedstawienie zachwyci o nie tylko uczniów, ale i nauczycieli.
Szczególnie pi kna i nowoczesna oprawa muzyczna,
kostiumy, scenografia oraz efekty specjalne: p yn+ca
woda, padaj+cy 1nieg, mg a, ba ki mydlane i laserowe
1wietlne miecze wywo a y ogromne emocje w1ród
widzów i dostarczy y wielu wzrusze .
Kolejne spotkanie z Internetowym Teatrem dla
szkó przynios o adaptacj "Plastusiowego pami tnika".
Teatr Polski w Bydgoszczy zaprosi najm odszych widzów na kolorow+, pe n+ humoru i m+dro1ci bajk o tym,
co wydarzy o si w piórniku. Mimo (e pierwszy odcinek
"Plastusiowego pami tnika" Marii Kownackiej ukaza si
w 1931 roku, do dzi1 przygody ludzika Plastusia - ulepionego z plasteliny przez pierwszoklasistk Tosi - fascynuj+ kolejne pokolenia dzieci. M odzi widzowie z przej ciem ogl+dali przedstawienie i ju( czekaj+ na nast pne!
Dzie2 Babci i Dziadka
"Je1li wiesz do jakiego zmierzasz portu, wiatry
pomy1lne b d+ Ci wia y" - to motto przedstawienia, jakie
6 lutego 2015 r. odby o si w Zespole Szkó w Rajsku
z okazji Dnia Babci i Dziadka. Na jeden dzie sala gimnastyczna zamieni a si w pok ad wspania ego statku,
który zabra wszystkich go1ci w niezwyk + podró(.
W1ród zaproszonych go1ci byli: Babcie i Dziadkowie,
podopieczni DPS w Liskowie oraz przedstawiciele organu prowadz+cego szko : Sekretarz Gminy Opatówek
Krzysztof Dziedzic i dyrektor Zespo u Ekonomiczno Administracyjnego Szkó Arkadiusz Ga duch.

Najpierw maluchy z przedszkola i zerówki za1piewa y piosenk , zata czy y i wyrecytowa y przepi kny wiersz ku czci naszych seniorów. Nast pnie
go1cie mogli wzi+@ udzia w interaktywnej zabawie "Czy
znasz dobrze swoj+ babci , dziadka?". I wreszcie wyruszyli1my w rejs... Po ha1le: "Ca a naprzód ku morskiej
przygodzie" publiczno1@ by a ju( gotowa na teatraln+
podró(. Uczniowie odegrali 3-aktow+ opowie1@ o pewnej
babci, która wyjecha a na wakacje. Zastanawiali1cie si
kiedy1, jak wolny czas na emeryturze sp dzaj+ nasi
dziadkowie? Majorka, Tunezja czy W adys awowo,
a mo(e w bujanym fotelu? Nasza babcia lubi czynny
wypoczynek, wi c wybra a si na ryby nad Jezioro
Pokrzywnickie. Uda o jej si z owi@ z ot+ rybk , która, jak
to zwykle w ba1niach bywa, spe ni a jej trzy (yczenia.
Przepi kna scenografia przenios a widzów ze statku
wprost do salonu bogatej babci, a pó5niej na Hawaje.
Nasza babcia przekona a si jednak, (e ani ogromny
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maj+tek, ani dalekie egzotyczne podró(e nie daj+ jej tyle
szcz 1cia, co rodzina. Przedstawienie ubarwi y ta ce
marynarzy, uk ady choreograficzne ze wst+(kami gimnastycznymi oraz piosenki: "Przechy y", "Na pla(y", "Jeszcze si nam (agiel bieli".
Spektakl, nad którym czuwa y panie: Marta
Lewicka i Ma gorzata Burdelak, spotka si z ogromnym
uznaniem publiczno1ci anga(owanej do zabawy przez
ma ych artystów. Wizyt w szkole umili zgromadzonym
go1ciom tak(e wyst p zespo u wokalno - instrumentalnego z o(onego z uczniów naszej szko y oraz ta ce
ma(oretek, dzia aj+cych przy miejscowej orkiestrze
d tej. Wszyscy widzowie 1wietnie si bawili, byli zrelaksowani i u1miechni ci. Po cz 1ci oficjalnej mogli odwiedzi@ swoje wnucz ta na lekcjach i zwiedzi@ szko .
Nasze sukcesy
Uczennice naszej szko y - Martyna Anyszewska
z kl. V i Zuzanna Rybarczyk z kl. II SP zosta y laureatkami I etapu konkursu plastycznego "Moja bezpieczna
droga do szko y" zorganizowanego przez Wojewódzki
O1rodek Ruchu Drogowego w Kaliszu, ODN w Kaliszu
oraz Szko Podstawow+ nr 7 im. A. Mickiewicza w Kaliszu. Konkurs obejmowa zasi giem terytorium powiatów:
kaliskiego, ostrowskiego, krotoszy skiego, pleszewskiego, jaroci skiego, k pi skiego, ostrzeszowskiego i miasto Kalisz. Jego celem by o utrwalenie zasad ruchu
drogowego oraz rozwijanie umiej tno1ci plastycznych.
Dziewczynki wzi y udzia w II etapie - finale konkursu,
który odby si w ODN w Kaliszu. Praca plastyczna Zuzi
Rybarczyk otrzyma a wyró(nienie i jest umieszczona na
kalendarzu na rok 2015 wydanym przez organizatorów
konkursu.
3 lutego br. w Stawie odby y si Mistrzostwa Powiatu w Warcabach Klasycznych, w kategorii szkó
podstawowych i gimnazjów. Uczennica naszej szko y
Agnieszka Antczak z klasy VI zaj a I miejsce i otrzyma a z oty medal.
6 marca br. Karolina Fr+tczak wyst+pi a w Zespole Szkó nr 1 w Liskowie podczas II edycji konkursu
"Ka(dy ma talent, mam i ja!" zajmuj+c 3 miejsce. Przedstawi a wzruszaj+cy monodram "List Joli". Na wielu
twarzach pojawi y si zy, a po wyst pie otrzyma a liczne
gratulacje. Karolina wykorzystuje swoje umiej tno1ci
aktorskie bawi+c i wzruszaj+c publiczno1@.
**********
ZESPÓH SZKÓH W THOKINI WIELKIEJ
Bal karnawa owy
30 stycznia odby si bal karnawa owy dla
uczniów Zespo u Szkó w T okini Wielkiej, tradycyjnie
po +czony z obchodami Dnia Babci i Dziadka. Go1ciem
organizatorów i uczestników zabawy by Wiceprzewodnicz+cy Rady Gminy Opatówek Marek Szlenkier. Licznie
przybyli dziadkowie i babcie obejrzeli akademi przygotowan+ przez wszystkich wychowawców i nauczycieli
klas m odszych: Marlen Dryk , Ma gorzat Urbaniak,
Ann Macniak Renat Szlenkier oraz Weronik Krzywd , Aldon Pietrzak i Monik Dworniak, podczas której
wierszami, piosenkami i oryginalnymi uk adami tanecznymi wnucz ta podzi kowa y za mi o1@ i trosk .
Na wszystkich czeka s odki pocz stunek przygotowany przez rodziców, która zadba a tak(e o to, aby
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ka(de dziecko otrzyma o podarunek. Od godziny 16:00
zmieni y si muzyczne rytmy, bo przyszed czas na
szalon+ zabaw starszych dzieci i m odzie(y gimnazjalnej.

w kategorii dziewcz+t szkó gimnazjalnych. W zawodach
udzia wzi y dru(yny z ZS w Che mcach, Rajsku, T okini
Wielkiej oraz z Gimnazjum w Opatówku. Na pochwa
zas uguje fakt, i( uczniowie podj li si s dziowania i to
zadanie wykonali zgodnie z zasadami fair play. Wyniki
przedstawiaj+ si nast puj+co: I miejsce - T okinia Wielka, II miejsce - Rajsko, III miejsce - Che mce, IV miejsce
- Opatówek.

Dyrektor Zespo u Szkó w T okini Wielkiej Teresa
Kobierska serdecznie dzi kuje nauczycielom i rodzicom
za zaanga(owanie i trud w o(one w zorganizowanie
balu, a szczególne podzi kowania kieruje pod adresem
rady rodziców za u1wietnienie uroczysto1ci wieloma
atrakcjami.
Dzie2 Kobiet
Z okazji Fwi ta Kobiet Samorz+d Uczniowski
zaprosi wszystkie dziewcz ta i panie do obejrzenia
nowego, przygotowanego specjalnie na ten wyj+tkowy
dzie , kana u telewizyjnego TW 87. Widzowie mogli
wys ucha@ i obejrze@ wiadomo1ci z kraju i ze 1wiata,
prognoz pogody, wiadomo1ci sportowe, 2386. odcinek
serialu "Kobieta to sukces", program modowy "Projekt
szko a" oraz talk show "Naprawd jaka jeste1 - nie wie
nikt, oprócz mnie!". Wszystko przekazane by o z humorem, przerywane reklamami, ciekawostkami o imionach
pa pracuj+cych w szkole i piosenkami o kobietach.

Na koniec ch opcy z o(yli kole(ankom i paniom
(yczenia i obsypali je kwiatami. Propozycja Samorz+du
Uczniowskiego przypad a zebranym do gustu. Wszyscy
1wietnie si bawili, obserwuj+c parodi relacji damsko m skich. Dyrektor Teresa Kobierska podzi kowa a za
(yczenia i pogratulowa a uczniom klasy II i III gimnazjum
oraz ich opiekunom: Izabeli Krupi skiej, Beacie Przybylskiej i Rafa owi Mrozi skiemu atrakcyjnego programu.
Mistrzostwa Pi ki Siatkowej
4 lutego odby y si w Zespole Szkó w T okini
Wielkiej Mistrzostwa Gminy Opatówek w Pi ce Siatkowej
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6 lutego mia a miejsce druga cz 1@ Mistrzostw
Gminy Opatówek w Pi k Siatkow+, tym razem rywalizowali ch opcy. Do Zespo u Szkó w T okini Wielkiej przybyli m odzi sportowcy wraz z opiekunami z ZS w Che mcach i w Rajsku. Ch opcy walczyli do ostatniej sekundy
i zaj li nast puj+ce miejsca: I miejsce - T okinia Wielka,
II miejsce - Rajsko, III miejsce - Che mce. Maria Jolanta
Marciniak podzi kowa a uczniom za udzia i sportow+
walk , a nauczycielom za przygotowanie dru(yn i krzewienie kultury fizycznej.
Pasowanie na czytelnika
Ju( od pocz+tku roku szkolnego pierwszoklasi1ci ch tnie go1cili w bibliotece szkolnej - przegl+dali
czasopisma, ksi+(ki, brali udzia w konkursach. Od
4 marca mog+ robi@ to oficjalnie, gdy( zostali pasowani
na czytelników.

Najpierw uczniowie wykazali si wieloma umiej tno1ciami: uk adali bajkowe puzzle, przedstawiaj+ce
postaci z bajek, rozwi+zywali zagadki, wykazali si znajomo1ci+ bajek i ba1ni. Potem przyszed czas na z o(enie uroczystej przysi gi, ka(dy ma y czytelnik otrzyma
pami+tkowy dyplom i drobny upominek.
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Nast pnie cz onkowie ko a teatralnego przygotowali specjalnie dla m odszych kolegów i kole(anek
przedstawienie zatytu owane "S+d nad ksi+(k+". W rozprawie s+dowej rozpatrzono zalety i wady ksi+(ek i ich
wy(szo1@ nad komputerem. Wszystkie dzieci obieca y,
(e ch tnie i cz sto b d+ korzysta@ z biblioteki, a ksi+(ki
stan+ si ich przyjació mi. Dyrektor Teresa Kobierska
podzi kowa a Marlenie Pilarczyk i Wies awie Giercarz za
przygotowan+ uroczysto1@.
Rok Oskara Kolberga
Rok 2014 by rokiem Oskara Kolberga. Fakt ten
pozwoli Polakom przybli(y@ sobie posta@ ci+gle ma o
znanego folklorysty, który w 33 tomach odda wierny
obraz polskiej sztuki i kultury ludowej. Na wst pie
spotkania po1wi conemu Kolbergowi uczestnicy zapoznali si z prezentacj+ multimedialn+, przygotowan+
przez uczennic gimnazjum - Juli Reks . Cz onkowie
ko a teatralnego zaprezentowali scenk zatytu owan+
"Lofrowanie pyrek z bambrym". Uczniowie i go1cie mogli
bli(ej pozna@ dialekt wielkopolski, s uchaj+c gwarowych
opowie1ci i dowcipów.

G ównym punktem uroczysto1ci by o spotkanie
z cz onkini+ Ko a Gospody Wiejskich w Opatówku Daniel+ Sztrajt, która przyby a na spotkanie w stroju ludowym i opowiada a zebranym o pracy ko a, wyst pach,
o nieco zapomnianych zaj ciach - szyde kowaniu i haftowaniu. Atrakcj+ by a wystawa dawnych przedmiotów
gospodarstwa domowego i wyrobów r kodzielniczych.
Oskar Kolberg sta si wszystkim bli(szy, a spotkanie okaza o si niezwykle po(ytecznym narz dziem
w procesie edukacji m odego pokolenia. Koordynatorkami projektu by y panie: Renata Szrenkier, Ewa Janiak,
Marlena Pilarczyk i Wies awa Giercarz.
Szkolne mistrzostwa w grach edukacyjnych
12 lutego w naszej szkole odby y si szkolne
mistrzostwa w grach edukacyjnych klas I-III zorganizowane przez nauczycielki: Ew Janiak i Ann Andrzejewsk+. Zaj cia te mia y na celu doskonalenie i usprawnianie procesu dydaktycznego oraz wszechstronnego
rozwoju dziecka. Zach ca y uczniów do rozwijania logicznego my1lenia, rozwi+zywania postawionych zada ,
tworzenia strategii dzia ania oraz zdrowej rywalizacji.
Uczniowie pod okiem swoich wychowawców mieli pokona@ przygotowane stanowiska w 7 grupach tematycznych, na których znajdowa y si ró(ne zadania do wykonania: przestrzenna budowla z klocków "Triangle
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puzzle", zadania z klockami PUS, uk adanki Schubitrix,
domina logopedyczne i logiczne, uk adanki "Logico" oraz
obraz z magicznych klocków.

Zadania by y punktowane przez opiekunów.
W oczekiwaniu na odpowiednie stanowisko pracy
uczestnicy mogli wspólnie uk ada@ puzzle b+d5 zagra@
w ró(ne gry m.in. bierki i chi czyka. Ka(da grupa stara a
si wykona@ okre1lone zadania i zdoby@ najwi ksz+
liczb punktów. Wy onionym zwyci zcom wr czono
nagrody indywidualne. Uhonorowano równie( ca e klasy
za wielkie zaanga(owanie w zaj cia. Organizatorki
dzi kuj+ wszystkim za pomoc.
Wystawa fotograficzna
Fotografowanie to, wbrew pozorom, skomplikowane zaj cie. Przekonali si o tym uczniowie klas I i II
gimnazjum, którzy od wrze1nia na zaj ciach technicznych ucz+ si , jak poprawnie wykonywa@ zdj cia.
Gimnazjali1ci poznali krótk+ histori fotografii, rodzaje
aparatów oraz ich mo(liwo1ci, lecz nauczyciel zaj @
technicznych - Beata Przybylska postawi a przede
wszystkim na fotografi w praktyce. Zaproponowa a
uczniom zorganizowanie wystawy fotograficznej po +czonej z konkursem na najciekawsze zdj cia, których
przedmiotem mia y by@ zdj cia wykonane przez wszystkich uczniów klas I i II gimnazjum.

Od kilku tygodni na szkolnym korytarzu mo(emy
podziwia@ blisko 200 zdj @ wykonanych przez uczniów
w 6 ró(nych kategoriach: fotografia krajobrazu, ruchu,
architektury, makro, zwierz+t oraz portretowa. Podczas
walentynkowego apelu dyrektor Teresa Kobierska wr -
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czy a dyplomy osobom, które zaj y miejsca w poszczególnych kategoriach. Dyplomy zaprojektowa a p. Beata
Przybylska. Oto wyniki g osowania:
- kategoria - fotografia w ruchu: I miejsce Natalia Olejniczak, II miejsce Piotr Broczek, III miejsce Stanis aw Rychter
- kategoria - fotografia zwierz+t: I miejsce Wojciech
Pawelec, II miejsce Aleksandra Zi+tek, III miejsce
Kacper Wilczy ski
- kategoria - fotografia portretowa: I miejsce Natalia
Pilas, II miejsce Witold Michalak i Katarzyna
Klepanda, III miejsce Aleksandra Bry a i Stanis aw
Rychter
- kategoria - fotografia architektury: I miejsce Katarzyna Klepanda, II miejsce Kornelia Gibus, III miejsce
Aleksandra Banasiak
- kategoria - fotografia krajobrazu: I miejsce Natalia
Zi+tek, II miejsce Maciej Kucharski i Aleksandra
Zi+tek, III miejsce Katarzyna Klepanda
- kategoria - fotografia makro: I miejsce Kacper Wilczy ski, II miejsce Karolina W+sik, III miejsce Natalia Pilas
To oczywi1cie nie koniec przygody gimnazjalistów z fotografi+. Do ko ca roku szkolnego uczniowie poznaj+ podstawowe poj cia cyfrowej obróbki zdj @, b d+ retuszowa@ fotografie, robi@ kola(e, a mo(e nawet za o(+ w asn+ galeri fotografii www.
***************************************

GOPS DLA PODOPIECZNYCH
Program ''Dzi.kuj., nie!''
Gminny O1rodek Pomocy Spo ecznej w Opatówku w okresie od pa5dziernika do grudnia br. zrealizowa zaj cia wychowawczo - profilaktyczne w zakresie
programu ''Dzi kuj , nie!'' - profilaktyki u(ywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Warsztaty,
zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwi+zywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy
Opatówek na 2014 r., zosta y przeprowadzono na rzecz
dzieci ze Fwietlicy Frodowiskowej S oneczko w Opatówku. Zaj cia zrealizowa a pedagog Kamila Ludwiczak.
Celem warsztatów by o doskonalenie u dzieci
umiej tno1ci podejmowania decyzji i odmawiania zachowa ryzykownych dla zdrowia. Ide+ zaj @ by o szerzenie
edukacji prozdrowotnej w uj ciu pedagogicznym. Dzi ki
przeprowadzonym warsztatom uczestnicy mogli lepiej
pozna@ siebie, skonstruowa@ map sytuacji zwi+zanych
z substancjami szkodliwymi, naby@ umiej tno1ci postawy asertywnej, umiej tno1ci odmowy i krytycznego podej1cia w odniesieniu do reklam przekazywanych przez
media. Poni(sza galeria jest prezentacj+ prac uczestników zaj @ pn. "Antyreklama" substancji uzale(niaj+cych.
Zabawa choinkowa
W bie(+cym roku mija 10 rocznica powo ania
Warsztatów Terapii Zaj ciowej przez Wiejskie Stowarzyszenie Dzia aj+ce na rzecz Osób Niepe nosprawnych
"Razem Gatwiej" w Ko5minku. Z tej okazji, na zaproszenie Stowarzyszenia, 30-osobowa grupa osób niepe nosprawnych z terenu naszej gminy wraz z opiekunami
oraz Kierownikiem GOPS Violett+ Galant i pracownikami
GOPS Sylwi+ Matczak, Bo(en+ Kaczmarsk+ i El(biet+
W odarsk+, wzi a udzia w zabawie choinkowej po +-
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czonej z obchodami dziesi ciolecia dzia alno1ci Warsztatu Terapii Zaj ciowej w Ko5minku.

24 stycznia br. zosta a zorganizowana wspólna
zabawa w sali OSP w Ko5minku i trwa a do wczesnych
godzin wieczornych. Osoby niepe nosprawne z terenu
gminy Opatówek otrzyma y sodki upominek ufundowany
przez Wójta Gminy Opatówek. Ka(dy z uczestników
zosta pocz stowany przepysznym tortem z okazji
10-lecia Warsztatów.
-wi teczna zbiórka !ywno4ci
Sk adam wyrazy serdecznego podzi kowania
wszystkim mieszka com gminy Opatówek, którzy odpowiadaj+c na apel, w +czyli si w Fwi+teczn+ Zbiórk
Tywno1ci i z o(yli dary w formie artyku ów (ywno1ciowych na okres 1wi+t Bo(ego Narodzenia dla podopiecznych Gminnego O1rodka Pomocy Spo ecznej w Opatówku - ludzi b d+cych w trudnej sytuacji (yciowej.

Przekazane dary traktuj jako wyraz Pa stwa
dobroci i ch ci niesienia pomocy potrzebuj+cym. W akcj
pomocy zorganizowan+ we wspó pracy z Wielkopolskim
Bankiem Tywno1ci w Poznaniu w +czy y si sklepy, którym serdecznie dzi kuj za umo(liwienie przeprowadzenia zbiórki:
- p. Renata K ysz z Cieni Drugiej
- p. El(bieta Pa1 z Opatówka
- p. Monika Kasperek z Opatówka
- DINO Polska S.A. - oddzia w Opatówku
- p. Iwona Gryczy ska z Borowa
- sklepy GS "SCh" w Opatówku i T okini Ko1cielnej
- F.H. "Anna" p. Bogdan Kozanecki
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- P.H.U. "Mars" p. Agata Szczepa ska z Sza ego
- P.H.U. p. Wies aw Rutkowski z Opatówka
- F.H.U. "Trans Sól" p. Andrzej Brodziak z Sza ego
Zebrane produkty i artyku y zosta y przekazane podopiecznym GOPS - osobom potrzebuj+cym, rodzinom
niepe nym, wielodzietnym, osobom chorym, niepe nosprawnym i samotnym. Dzi ki Pa stwa ofiarno1ci zostao zebrane +cznie ponad 293 kg produktów. Paczki
1wi+teczne przekazano 48 rodzinom, które wyrazi y
rado1@ i zadowolenie.

28. Wojciechowska Katarzyna - Politechnika
Wroc awska
29. Wojtaszczyk Bartosz - Politechnika Pozna ska
30. Wo5niak Bart omiej - Politechnika Gódzka
31. Zimna Anna - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy tak
wysokich wyników w nauce i (yczymy dalszych
sukcesów.
***************************************

Wójt Gminy Opatówek
Sebastian Ward.cki

OG OSZENIA

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

STYPENDIA NAUKOWE
W tegorocznej wiosennej sesji Wójt Gminy Opatówek
przyzna , na wniosek Komisji Stypendialnej, stypendia
naukowe dla studentów z naszej gminy. Wnioskodawcy,
sk adaj+c dokumenty, spe nili wszystkie warunki regulaminu przyznawania stypendiów z Funduszu Stypendialnego Gminy Opatówek. Z tej formy pomocy skorzysta y
nast puj+ce osoby:
1. Antczak Kinga - Uniwersytet Wroc awski
2. Bach Sylwia - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu
3. Brodziak Anna - Uniwersytet Kardyna a Stefana
Wyszy skiego w Warszawie
4. Dziedzic Justyna - Politechnika Gódzka
5. Dziedzic Kamil - Politechnika Wroc awska
6. Figiel Agnieszka - Wy(sza Szko a Informatyki
i Umiej tno1ci w Godzi
7. Góral Micha - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu
8. Jeziorska Martyna - Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu
9. J drzejak Martyna - Uniwersytet Gódzki
10. J drzejak Konrad - Politechnika Wroc awska
11. Kaczmarkiewicz Aleksandra - Uniwersytet
Wroc awski
12. Kajdanek Aleksandra - Uniwersytet Ekonomiczny
we Wroc awiu
13. Karczewska Dominika - Uniwersytet Warszawski
14. Kawala Micha - Uniwersytet Medyczny we
Wroc awiu
15. Kulawinek Aleksandra - Uniwersytet Wroc awski
16. Ga duch Bart omiej - Politechnika Wroc awska
17. Matysiak Katarzyna - Politechnika Wroc awska
18. Nowak Natalia - Politechnika Pozna ska
19. Olejnik Magdalena - Pa stwowa Wy(sza Szko a
Zawodowa w Kaliszu
20. Pawlaczyk Krzysztof - Politechnika Wroc awska
21. Raszewska Marcela - Politechnika Wroc awska
22. Rogozi ska Agnieszka - Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu
23. Sobczak Alicja - Akademia Muzyczna w Poznaniu
24. Sobczak Tomasz - Szko a G ówna S u(by
Po(arniczej w Warszawie
25. Sowa Santana - Uniwersytet Adama Mickiewicza
w Poznaniu
26. Fwiec Ewa - Uniwersytet Adama Mickiewicza
w Poznaniu
27. Wielgocki Gukasz - Akademia Muzyczna we
Wroc awiu

Wiadomo ci Gminne

Powiadamianie mieszka2ców przez
SMS
Zapraszamy do rejestrowania si w systemie
powiadamiania mieszka ców za pomoc+ wiadomo1ci SMS. Powiadomienia dotycz+ wa(nych wydarze np.:
nadchodz+cych zagro(e (wichury, gwa towne burze, powodzie,
i inne anomalia pogodowe)
awarii oraz planowanych wy +cze dostawy wody
wa(nych wydarze w gminie, imprez kulturalnych i sportowych
bezp atnych bada lekarskich
programów szkoleniowych
Aby otrzymywa@ takie bezp atne powiadomienia za po1rednictwem
wiadomo1ci SMS konieczne jest dokonanie REJESTRACJI. W tym
celu nale(y:
wpisa@ w tre1ci SMS w a1ciwy kod rejestruj+cy zgodny z list+
serwisów informacyjnych (wykaz kodów dla poszczególnych
miejscowo1ci znajduje si na ko cu poni(szej informacji)
wys a@ SMS z kodem na numer 788 048 600
przyj+@ SMS zwrotny z informacj+ o prawid owej rejestracji
w us udze
Op ata za wys anie wiadomo1ci SMS jest zgodna z planem taryfowym
z jakiego Pa stwo korzystacie w swoim telefonie.
Serwis dla
miejscowo1ci

Kod rejestracji

Kod wyrejestrowania

Borów

UGOPATOWEK.BOR

UGOPATOWEK.BOR.STOP

Che mce

UGOPATOWEK.CHE

UGOPATOWEK.CHE.STOP

Cienia Druga

UGOPATOWEK.CIE

UGOPATOWEK.CIE.STOP

UGOPATOWEK.CIN

UGOPATOWEK.CIN.STOP

UGOPATOWEK.CIT

UGOPATOWEK.CIT.STOP

UGOPATOWEK.CIF

UGOPATOWEK.CIF.STOP

D be-Kolonia

UGOPATOWEK.DEK

UGOPATOWEK.DEK.STOP

Janików

UGOPATOWEK.JAN

UGOPATOWEK.JAN.STOP

Józefów

UGOPATOWEK.JOZ

UGOPATOWEK.JOZ.STOP

Kobierno

UGOPATOWEK.KOB

UGOPATOWEK.KOB.STOP

UGOPATOWEK.MID

UGOPATOWEK.MID.STOP

UGOPATOWEK.MIT

UGOPATOWEK.MIT.STOP

UGOPATOWEK.NED

UGOPATOWEK.NED.STOP

Cienia
Pierwsza
Cienia
Trzecia
CieniaFolwark

Micha ów
Drugi
Micha ów
Trzeci
N dzerzew

str. 26/28

Opatówek

UGOPATOWEK.OPT

UGOPATOWEK.OPT.STOP

Porwity

UGOPATOWEK.POR

UGOPATOWEK.POR.STOP

W naszym przedszkolu dzieci 5-letnie - tzw. "zerówka" (obecny rocznik
2010) realizuj+ roczny obowi+zek przygotowania przedszkolnego.
Do klasy 0 zapisa@ mo(na zarówno dzieci ucz szczaj+ce obecnie do
przedszkola jak i te, które do przedszkola nie ucz szcza y, a chc+
rozpocz+@ nauk w naszej placówce. Zapraszamy!
**********

Rajsko

UGOPATOWEK.RAJ

UGOPATOWEK.RAJ.STOP

Ro(d(a y

UGOPATOWEK.ROZ

UGOPATOWEK.ROZ.STOP

Sierzchów

UGOPATOWEK.SIE

UGOPATOWEK.SIE.STOP

Sza e

UGOPATOWEK.SZA

UGOPATOWEK.SZA.STOP

Szulec

UGOPATOWEK.SZU

UGOPATOWEK.SZU.STOP

T okinia
Ko1cielna

UGOPATOWEK.TLK

UGOPATOWEK.TLK.STOP

T okinia Ma a

UGOPATOWEK.TLM

UGOPATOWEK.TLM.STOP

UGOPATOWEK.TLN

UGOPATOWEK.TLN.STOP

UGOPATOWEK.TLW

UGOPATOWEK.TLW.STOP

Trojanów

UGOPATOWEK.TRO

UGOPATOWEK.TRO.STOP

Warszew

UGOPATOWEK.WAR

UGOPATOWEK.WAR.STOP

Zawady

UGOPATOWEK.ZAW

UGOPATOWEK.ZAW.STOP

Zduny

UGOPATOWEK.ZDU

UGOPATOWEK.ZDU.STOP

T okinia
Nowa
T okinia
Wielka

Rejestracja w us udze powiadamiania SMS oznacza wyra(enie zgody
na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji umowy
o 1wiadczenie w/w us ugi zgodnie z ustaw+ o ochronie danych
osobowych z dnia 29.08.1997r. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).
Administratorem danych jest Wójt Gminy Opatówek.
**********
Nabór dzieci do przedszkola
Dyrektor Publicznego Przedszkola w Opatówku og asza nabór dzieci w
wieku od 3 do 5 lat do przedszkola na rok szkolny 2015/2016.
Rekrutacja odbywa@ si b dzie od 1 do 31 marca br. wg nast puj+cego harmonogramu:
od 1 do 31 marca: wydawanie i przyjmowanie kart zg oszenia do
przedszkola,
do 16 kwietnia: rozpatrywanie z o(onych kart przez Komisj Kwalifikacyjn+,
16 kwietnia: wywieszenie na tablicy informacyjnej przedszkola
imiennej listy dzieci przyj tych i nieprzyj tych oraz listy rezerwowej,
do 30 kwietnia: sk adanie odwo a do dyrektora Publicznego
Przedszkola w Opatówku,
od 4 do 15 maja: post powanie uzupe niaj+ce.
Karta zg oszenia dziecka do przedszkola oraz regulamin rekrutacji
dost pne na stronie internetowej www.pp.opatowek.pl (zak adka
"Rekrutacja") oraz u dyrektora przedszkola. Drogi Rodzicu, nasze
przedszkole oferuje twojemu dziecku:
wspania + zabaw
mo(liwo1@ poznawania 1wiata wszystkimi zmys ami, dzi ki ciekawie zorganizowanym zaj ciom
profesjonaln+ i fachow+ kadr pedagogiczn+
bogat+ baz dydaktyczn+
niep atne zaj cia dodatkowe (j. angielski, rytmika)
mi + rodzinn+ atmosfer
pomoc logopedyczn+
smaczne posi ki

Wiadomo ci Gminne

Dla mieszka2ców Zdun
Ponownie prosimy mieszka ców miejscowo1ci Zduny o pod +czanie
swoich posesji do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. Przypominamy
jednocze1nie o obowi+zku takiego pod +czenia, który wnika z art. 5
ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 wrze1nia 1996 r. o utrzymaniu czysto1ci
i porz+dku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) Sie@
kanalizacji w m. Zduny zosta a oddana do eksploatacji w styczniu
2013r. Na 148 wykonanych w trakcie zdania inwestycyjnego
odga zie do granic nieruchomo1ci do marca 2015r. przy +czonych
zosta o zaledwie 55 posesji tj. ok. 37%. Prosimy zatem w a1cicieli
nieruchomo1ci dotychczas nie pod +czonych o przy +czenie
nieruchomo1ci do sieci kanalizacyjnej.
Wniosek o przy +czenie mo(na pobra@ na stronie internetowej
www.bip.opatowek.pl (zak adka: wnioski do pobrania -> gospodarka
komunalna i mieszkaniowa -> wniosek o przy +czenie do sieci
wodoci+gowej i kanalizacyjnej). Wype niony wniosek wraz z za +cznikami nale(y z o(y@ w Urz dzie Gminy w Opatówku (sekretariat,
pierwsze pi tro, pok. nr 13). Po otrzymaniu warunków technicznych
mo(na przyst+pi@ do prac w terenie dot. w +czenia nieruchomo1ci do
sieci kanalizacyjnej. Bli(sze informacje uzyska@ mo(na pod nr telefonu
(62) 76-18-080, (62) 76-18-454 wew. 21 i 59 lub osobi1cie w tut.
urz dzie, pok. nr 1.
**********
Informacja dla mieszka2ców
Szanowni Pa stwo, jednym z g ównych problemów, z jakim boryka si
Gmina Opatówek w ostatnim czasie to nielegalny zrzut 1cieków do
kanalizacji sanitarnej. Takie zrzuty tj. przepompowywanie 1cieków
pochodz+cych ze zbiorników bezodp ywowych (szamb) ze wzgl du na
swój nieci+g y charakter powoduj+ blokowanie fragmentów sieci, co
nieodzownie wi+(e si ze wzrostem kosztów jej bie(+cego utrzymania
i eksploatacji. Prosimy zatem, aby nie byli Pa stwo oboj tni wobec
takiego procederu i zg aszali do Urz du Gminy w Opatówku wszelkie
podejrzenia w powy(szej sprawie. Ka(dy, kto bez zawarcia umowy
wprowadza 1cieki do urz+dze kanalizacji wg art. 28 pkt. 4 ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod i zbiorowym zaopatrzeniu 1cieków podlega karze ograniczenia wolno1ci albo
grzywny do 10 000 z . Prosimy zatem o powa(ne potraktowanie
sprawy. Informujemy równie(, (e zostanie wzmo(ona kontrola
sposobu zagospodarowania 1cieków socjalno-bytowych.
**********
Serdecznie dzi kujemy wszystkim, którzy wzi li udzia w koncercie
charytatywnym "Rowerek o dwóch kó kach, by lepiej mia a Julka",
a w szczególno1ci Angelice Wielgosz, Patrycji Stankowskiej i Adriannie
Perek za pomys i 1wietne zorganizowanie imprezy oraz mieszka com
wsi Borów.
Alicja i Dawid Domaga a - rodzice Julki
**********
Szanowni mieszka cy T okini Wielkiej, pragn podzi kowa@ wszystkim, którzy obdarzyli mnie zaufaniem wybieraj+c na kolejn+ kadencj
na so tysa wsi T okinia Wielka.
Anna Dymna-Paw owska
**********
Sk adam serdeczne podzi kowania za oddane na moj+ osob g osy,
wszystkim, którzy wzi li udzia w wyborach so tysa wsi Opatówek.
Dzi kuj za okazane zaufanie i (yczliwo1@.
Z wyrazami szacunku - Karolina Olejniczak
**********
Wójt Gminy, w imieniu ca ej spo eczno1ci gminy Opatówek dzi kuje
p. Zbigniewowi Juszczakowi z Rogatki w Opatówku za przekazanie
kolejny raz pi knego 1wierka, który w okresie 1wi+tecznym by ozdob+
na Placu Wolno1ci.
**********
Udziel korepetycji z matematyki. Telefon 514-651-522.
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Projekty budowlane, us ugi w zakresie architektury. Tel. 503-170-369.
**********
Nowo otwarte studio fryzur i urody "Twój Styl" zaprasza do skorzystania z szerokiej gamy us ug: strzy(enie damskie/m skie/dzieci ce,
stylizacja w osów, baleyage, ombre, podnoszenie w osów u nasady,
przed u(anie i regeneracja w osów, fryzury okoliczno1ciowe i wieczorowe, przed u(anie paznokci metod+ (elow+ oraz hybrydy, ró(nego
rodzaju manicure i pedicure, henna i regulacja brwi, makija(e
okoliczno1ciowe i wiele innych. Serdecznie zapraszamy. Wizyty umawiane s+ telefonicznie!
Kontakt: Studio fryzur i urody "Twój Styl”, Wioletta D+browska, Sza e
ul. Kaliska 64, tel.: 660-668-194.
**********
Sprzedam dzia ki: o pow. 2,24ha w Cieni Pierwszej, o pow. 0,42
w Opatówku, o pow. 0,33ha w Che mcach (warunki zabudowy), o powierzchni 1,34 ha w Opatówku. Informacje pod nr tel.: 724-169-325.
**********
Sprzedam 2 lodówki: Polar (178cm) i Amica (mniejsza). Stan idealny.
Telefon: 698-165-326.
**********

Kupi - wynajm lokal pod dzia alno1@ gastronomiczn+ w Opatówku.
Telefon: 606-207-863.
**********
Wynajm pokój w Opatówku lub ma e mieszkanie w gminie Opatówek.
Telefon: 780-150-986.
**********
Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w Opatówku. Tel. 507-518-601.
**********
Poszukuj lokalu do wynaj cia na gabinet weterynaryjny. Minimum
2 pomieszczenia, korytarz, toaleta. Opatówek i okolice. Telefon
kontaktowy: 724-880-221.
**********
Sk adamy serdeczne podzi kowania i wyrazy wdzi czno1ci lek.
Barbarze Czubi skiej, lek. Ryszardowi Czubi skiemu, lek. Micha owi
Wiewiórkowskiemu, lek. Marcie Dziedzic, lek. Bogdanowi Pogorzelcowi, piel gniarce Kamili Dworniak oraz piel gniarkom z O1rodka
Zdrowia w Opatówku, a tak(e personelowi Szpitala Wojewódzkiego
w Kaliszu za nieocenion+ pomoc, wsparcie i opiek w trudnych
chwilach ci (kiej choroby F.P. Wac awa Urba skiego.
Tona i Córki z Rodzinami

Sprzedam 20 ton mieszanki, (yto, pszen(yto. Telefon: 514-787-068,
506-203-785.

**********

**********

Serdeczne podzi kowania Rodzinie, S+siadom, Znajomym
oraz wszystkim, którzy uczestniczyli we mszy 1wi tej
i ceremonii pogrzebowej naszego kochanego M (a, Ojca i Dziadka
-.P. Wac awa Urba2skiego
Dzi kujemy za msze w Jego intencji, za okazane wspó czucie
oraz z o(one kwiaty i wie ce.

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

Tona i Córki z Rodzinami

Sprzedam du(e folie o wym. 9x50x3,80. Telefon: 661-217-307.
**********
Sprzedam wózek dzieci cy Coletto Marco Polo 3 funkcyjny (g boki,
spacerówka, fotelik). Telefon: 512-137-780.
**********
Organizujemy imprezy okoliczno1ciowe, wesela, komunie, chrzciny itd.
Sala OSP w Micha owie. Telefon: 600-945-705, 602-403-410.
**********
Automyjnia parowa z dojazdem do klienta "Pan Mgie ka". Pranie
tapicerki samochodowej i meblowej, dywanów i wyk adzin. T okinia
Ko1cielna, ul. Nowa 18.Telefon: 505-079-588.
**********
Profesjonalne doradztwo, projektowanie i dekoracje wn trz publicznych i prywatnych. Telefon: 600-669-508.
**********
Us ugi pogrzebowe w zakresie gry na tr+bce. Telefon: 721-692-526.

**********
Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach
dzielili z nami smutek i (al, okazali wiele serca i wspó czucia,
wzi li udzia w uroczysto1ci pogrzebowej
-.P. Jana Spie!a
Wójtowi Gminy Opatówek, So tysom, Radnym,
wszystkim pracownikom Urz du Gminy,
delegacjom Ochotniczych Stra(y Po(arnych,
Ko a Gowieckiego, Rodzinie, Przyjacio om, Kolegom, S+siadom
za obecno1@, modlitw , pami @ i z o(one kwiaty.
Tona z Rodzin+
**********
Serdeczne podzi kowania dla Druhów z Ochotniczej Stra(y Po(arnej
w Trojanowie za asyst w ostatniej drodze
-.P. Eugeniusza Marsza a
sk adaj+ Córki i Zi @

**********
Pasmanteria, ul. Kaliska 7 w Opatówku oferuje szeroki wybór zamków
b yskawicznych, wst+(ek, igie do maszyn. W sprzeda(y polskie
wsypy, po1ciel z kory, r czniki, wiele rodzajów rajstop i legginsów,
chemia niemiecka. Dbamy o jako1@. Zapraszamy!
**********
Czeska w óczka akrylowa Elian Klasik w wielu kolorach, kordonek
Ariadna. Pasmanteria w Opatówku, ul. Kaliska 7.
**********
Pilnie potrzebne mieszkanie do wynaj cia. Tel. 571-492-346.
**********

Wiadomo ci Gminne

***************************************
Urz d Gminy w Opatówku,
Pl. Wolno4ci 14, 62-860 Opatówek
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