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SESJE RADY GMINY
W minionym okresie, od marca do daty wydania niniejszego biuletynu odby y si trzy sesje Rady Gminy Opatówek kadencji 2014-2018. Najwa'niejsze decyzje i
uchwa y podj te przez radnych podczas sesji:
- w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2015-2024 - dokument ten zawiera opisow- i tabelaryczn- prognoz
przewidywanych dochodów i wydatków bud'etu na
poszczególne lata, kwot i wska.ników zobowi-za/
kredytowych, finansowanie programów i projektów z
udzia em 1rodków zewn trznych, finansowanie inwestycji wieloletnich
- w sprawie zmiany bud'etu gminy Opatówek na 2015
rok, w której okre1lono dochody - 32 539 850,49 z ,
dochody maj-tkowe - 1 369 620 z ; wydatki bud'etu - 36 759 771,95 z , w tym wydatki maj-tkowe 6 749 020 z
- w sprawie nie wyra'enia zgody na wyodr bnienie w
bud'ecie gminy Opatówek 1rodków stanowi-cych
fundusz so ecki
- w sprawie przyj cia programu opieki nad zwierz tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno1ci
zwierz-t na terenie gminy Opatówek - uchwa a stanowi wype nienie obowi-zku corocznego sporz-dzenia takiego programu, na o'onego na gminy
ustaw- z dnia 21 sierpnia 1997 r.
- w sprawie metody ustalenia op aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej
op aty dla nieruchomo1ci, na których zamieszkujmieszka/cy, w tym wy'szych stawek za gospodarowanie odpadami zbieranymi w sposób nieselektywny - uchwa a zosta a dostosowana do znowelizowanych zapisów ustawy, w której zlikwidowano
zwolnienia przedmiotowe
- w sprawie terminu, cz stotliwo1ci i trybu uiszczania
op at za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- w sprawie sposobu i zakresu 1wiadczenia us ug w
zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów
komunalnych od w a1cicieli zamieszka ych nieru-
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chomo1ci - ustawa o czysto1ci i porz-dku w gminach zobowi-zuje Rad Gminy do okre1lenia w drodze uchwa y szczegó owego sposobu i zakresu
1wiadczenia us ug w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w zamian za uiszczon-, okre1lon- op at
w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czysto1ci
i porz-dku na terenie gminy Opatówek - zmiany te
zgodne s- z zapisami uchwa j.w.
pakiet uchwa w sprawie wyra'enia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomo1ci zabudowanej/cz 1ci dzia ki poo'onej w: Cieni Drugiej, w Sza em przy ul. Kaliskiej
80, w D be Kolonii, w Opatówku przy ul. Szkolnej
w sprawie przyj cia przez Gmin Opatówek prowadzenia zada/ powiatowej biblioteki publicznej dla
Powiatu Kaliskiego przez Gminn- Bibliotek Publiczn- im. Braci Gillerów w Opatówku
w sprawie okre1lenia kryteriów naboru do samorz-dowych przedszkoli na drugim etapie post powania
rekrutacyjnego wraz z liczb- punktów za ka'de z
tych kryteriów oraz dokumentów niezb dnych do potwierdzania tych kryteriów
w sprawie wyra'enia woli wspó tworzenia obszaru
Stowarzyszenia "LGD7 - Kraina Nocy i Dni" na okres
programowania 2014-2020
pakiet uchwa w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy So ectwa: Opatówek, Micha ów Drugi, Rajsko;
s u'y@ on b dzie mobilizacji spo eczno1ci lokalnej i
pobudzeniu aktywno1ci do podejmowania wspólnych przedsi wzi @ z udzia em finansowych 1rodków zewn trznych
w sprawie zatwierdzenia taryf dotycz-cych zbiorowego zaopatrzenia w wod i zbiorowego odprowadzania 1cieków
w sprawie ustalenia op at za oczyszczanie 1cieków
dowo'onych wozami asenizacyjnymi do gminnej
stacji zlewnej przy ul. Parkowej w Opatówku
w sprawie regulaminu przyznawania oraz wyp aty
dodatków: mieszkaniowego, za wys ug lat, funkcyjnego, motywacyjnego, za prac w trudnych i uci-'-
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liwych warunkach, wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny zast pstw dora.nych oraz
przyznawania nagród za osi-gni cia dydaktyczno wychowawcze nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu i szko ach prowadzonych przez Gmin Opatówek
w sprawie wyra'enia woli przyst-pienia do opracowania i wdra'ania "Planu gospodarki niskoemisyjnej
dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu powiatu kaliskiego oraz gminy Sieroszewice"
w sprawie wyra'enia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji przedsi wzi cia pn. "Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu powiatu kaliskiego
oraz gminy Sieroszewice" - zawarcie porozumienia
jest niezb dne do z o'enia wniosku w WFOCiGW
celem realizacji przedsi wzi cia partnerskiego dot.
wykorzystania odnawialnych .róde energii
w sprawie powo ania i okre1lenia zakresu zada/ dora.nej Komisji Statutowej Rady Gminy Opatówek,
która za zadanie mie@ b dzie opracowanie projektu
Statutu Gminy Opatówek lub jego zmian oraz opracowanie projektu statutów so ectw gminy Opatówek
lub ich zmian

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m. Opatówek

90 000

Wykonanie ogrodzenia wzd u' stawów przy ul. Poniatowskiego w m. Opatówek

20 000

Budowa kompleksu rekreacyjnego jako miejsce spotka/ dla mieszka/ców so ectwa Micha ów Drugi

30 000

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Opatówek - przebudowa parkingu

3 000

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Rajsko - przebudowa parkingu

3 000

Modernizacja bazy rekreacyjno - turystycznej w m.
Sza e

550 000

Termomodernizacja budynków u'yteczno1ci publicznej - GOK Opatówek

91 000

Termomodernizacja budynków u'yteczno1ci publicznej - biblioteka w T okini Wielkiej

64 000

Remont wie'y s dziowskiej w m. Sza e

20 000
RAZEM:

7 307 020
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Wykaz aktualnych wydatków maj tkowych na 2015 r.
Zakup pomp

20 000

SUW Rajsko dokumentacja projektowa

50 000

Prasa 1rubowo talerzowa

356 000

Remont stacji uzdatniania wody w m. Opatówek

25 000

Budowa wodoci-gu Che mce

20 000

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Sza e etap II - projekt

36 000

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
Ci-g pieszo - jezdny Opatówek

30 000
820 000
83 000
1 400 000
56 000

Przebudowa drogi ul. Le1na w m. Opatówek

130 000

Przebudowa drogi Rajsko - Warszew

120 000

Przebudowa drogi Porwity - Takomy1le

102 000

Dokumentacja projektowa przebudowy drogi Szulec Józefów

12 000

Dokumentacja projektowa przebudowa drogi Che mce
- Stobno

8 000

Dokumentacja projektowa przebudowa ulic 3-go maja,
Kili/skiego, Buczka, Kasprzaka, Ludowej, Dworcowej
w m. Opatówek

40 000

Przebudowa drogi gminnej Cienia Druga - Micha ów
Czwarty

40 000

Przebudowa drogi w m. Opatówek ul. Parkowa

75 000

Przebudowa drogi gminnej w m. Micha ów Trzeci

300 000

Przebudowa drogi gminnej w m. Ro'd'a y - S oneczna

70 000

Przebudowa drogi w m. Porwity

93 020

Zakup 1redniego samochodu po'arniczego dla OSP
T okinia Wielka
Budowa Przedszkola Publicznego
Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Che mce
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150 000
2 000 000
400 000

Nowe boisko w Che(mcach
Przy Zespole Szkó w Che mcach trwa budowa kompleksu boisk sportowych o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej o wymiarach areny 24 m x 44 m do gry w
siatkówk , tenisa ziemnego, koszykówk , pi k r czn- i
no'n- z ogrodzeniem dla boisk sportowych o wys. 4 m,
wraz z wyposa'eniem w sprz t sportowy: bramki do pi ki
r cznej, stojak, tablica i kosz do koszykówki, s upki z
siatk- do siatkówki oraz s upki i siatka do tenisa ziemnego. Boisko sportowe b dzie ogólnodost pne, przeznaczone dla lokalnej spo eczno1ci miejscowo1ci
Che mce. Roboty wykonuje firma SODEX Sp. z o.o., ze
Z otnik za kwot 365 599,37 z . W chwili obecnej wykonano ju' prace zwi-zane z niwelacj- terenu, roboty pomiarowe oraz roboty zwi-zane z wykonaniem podbudowy na boisku wielofunkcyjnym. Przewidziany termin wykonania zadania to 19 sierpnia br. Gmina uzyska a na
budow kompleksu boisk w Che mcach dofinansowanie
w wysoko1ci do 50% z Departamentu Sportu i Turystyki
Urz du Marsza kowskiego w Poznaniu.

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.
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przebudowa drogi gminnej w Sierzchowie (tzw. Poligon), koszt prac: 82 tys. z
Prace na drogach gminnych, zg oszone przez so tysów
wsi zosta y wykonane w ramach bie'-cego utrzymania
dróg oraz napraw po sezonie zimowym. Prace te, w miar potrzeb, b d- kontynuowane. W ostatnim czasie
przebudowano drog gminn- na odcinku T okinia Wielka
- T okinia Ma a za kwot 147 tys. z oraz wyremontowano drog Cienia Druga - Micha ów Czwarty za kwot
34 tys. z . Obydwa te zadania inwestycyjne wykona Zak ad Us ugowo-Produkcyjny ROL-DRÓG z Rajska.

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.

Modernizacja bazy rekreacyjnej w Sza(em
Gmina Opatówek z o'y a wniosek do Urz du Marsza kowskiego w Poznaniu o dofinansowanie bazy rekreacyjno-turystycznej w m. Sza e. Umowa o dofinansowanie zosta a podpisana w dniu 8 maja br. Realizowane
sportowe boisko wielofunkcyjne o wymiarach 22 m x
46 m przeznaczone b dzie do gry w koszykówk , siatkówk , pi k r czn- i tenisa ziemnego. Boisko posiada
nawierzchni syntetyczn- poliuretanow-, systemowe
ogrodzenie o wysoko1ci 4 m. Obecnie trwaj- ju' prace:
wykonano roboty zwi-zane z niwelacj- terenu, roboty
pomiarowe, prace zwi-zane z wykonaniem podbudowy,
wykonano murki oporowe boiska.
Ponadto w projekcie zaplanowano budow 2 szt. wiat
biesiadnych wyposa'onych w awki i sto y piknikowe w
ilo1ci 8 szt. wraz z monta'em 14 szt. awek betonowych
z oparciem i koszami na nieczysto1ci w ilo1ci 8 sztuk.
Dodatkowo planuje si wymian p otków ogrodzenia
wewn trznego, remont budynku sanitariatów oraz odtworzenie nasadze/ krzewów - 'ywop otów wzd u' ci-gów komunikacyjnych. Warto1@ robót to 381 769,44 z .
Zadanie b dzie wspó finansowane z Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007- 2013, dzia anie Odnowa i Rozwój Wsi.
Kolejne drogi b.d remontowane
W tym roku na zadania zwi-zane z drogownictwem w
bud'ecie gminy Opatówek zabezpieczono 1rodki finansowe w wys. ok. 2 500 000 z . Jak co roku, samorz-d
stara@ si b dzie o pozyskanie dodatkowych 1rodków na
te zadania, co umo'liwi zwi kszenie zakresu prac. Magodna tegoroczna zima pozwoli a na rozpocz cie w
gminie prac remontowych na drogach. Do ko/ca czerwca br. planowane jest zako/czenie nast puj-cych zada/
inwestycyjnych:
- przebudowa drogi gminnej w Zawadach, koszt prac:
152 tys. z
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W najbli'szym czasie remontowane b d- drogi, dla których zosta y opracowane dokumentacje i og oszone
przetargi: przebudowa nawierzchni drogi gminnej ul.
Parkowa w Opatówku, Porwity, Porwity - Takomy1le. Na
wniosek mieszka/ców wyznaczone zosta o przej1cie dla
pieszych na ul. Kaliskiej do ul. Piaskowej (prace obejmowa y przesuni cie oraz wymian na nowy s up eNN i
roboty drogowe).
Rozstrzygni ty zosta przetarg na przebudow nawierzchni 1,84 km odcinka drogi w Micha owie Trzecim.
Do wykonania zaplanowano: usuni cie krzewów, wysokiej trawy i karczowanie pni na poboczach, wykonanie
podbudowy z kruszywa amanego, mechaniczne profilowanie i zag szczenie pod o'a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, uformowanie poboczy, wykonanie
nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych oraz
ustawienie pionowych znaków drogowych. Prace wykonuje Zak ad Budowlany Henryk Mocny z B aszek, za
kwot 281 475,66 z .
Doko/czona zostanie przebudowa drogi gminnej na odcinku Cienia Pierwsza - Cienia Trzecia, której -czny
koszt prac szacowano na kwot 219 tys. z . Z uwagi na
problemy prawne oraz przekszta ceniowe wykonawcy tj.
Przedsi biorstwa Ulic i Mostów z Kalisza, prace nie zosta y wykonane w terminie w ca o1ci. Gmina Opatówek
naliczy a odsetki karne za nieterminowe wykonanie prac
i og osi a nowy przetarg na ich doko/czenie. W ostatnich
dniach przekazany zosta plac budowy w/w drogi, obejmuj-cy odcinek o d . 540 mb z zakresem prac: karczowanie krzewów i pni z poboczy, profilowanie skarp,
cz-stkowy remont nawierzchni bitumicznej, skropienie
nawierzchni mieszank- mineralno-asfaltow-. Wykonawc- jest konsorcjum, którego liderem jest firma Roboty
Budowlano - Drogowe BUD-TRANS Maria Karbowiak z
Sieradza. Cena wybranej oferty to kwota 80 215,68 z .
Oznakowanie ulic
Na terenie gminy Opatówek trwaj- prace uzupe niaj-ce
dot. "Systemu Informacji Ulicznej". Dokonano uzupe nie/ brakuj-cych tablic z numeracj- porz-dkow- oraz
nazwami ulic, wymieniono tak'e zniszczone tablice i
s upy. Planowane zako/czenie prac przewidziano do 15
lipca.

Dofinansowanie II etapu kanalizacji w Sza(em
Ruszy II etap budowy kanalizacji sanitarnej w Sza em,
polegaj-cy na budowie rozga zie/ do innych ulic przylegaj-cych do ul. Kaliskiej i wykonaniu przy -czy do poszczególnych posesji.
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Na uko/czeniu s- prace zwi-zane z I etapem budowy
sieci kanalizacji sanitarnej w Sza em. Koszt prac etapu I
to kwota 2 585 733,95 z . Na to zadanie Gmina uzyska a
dofinansowanie z Programu PROW na lata 2007-2013
kwocie 2 483 306 z , przy ca kowitej warto1ci zadania w
wysoko1ci 4 966 612 z . M-czna d ugo1@ kanalizacji grawitacyjnej i t ocznej wyniesie ok. 7 300 mb. Prace rozpocz y si od ul. Kaliskiej i S onecznej i wykonywane szgodnie z harmonogramem okre1lonym w dokumentacji.
W zwi-zku z II etapem tej inwestycji, której planowany
koszt wynie1@ ma 4 171 707 z (1 440 000 z do ko/ca
2015 r. i 2 731 707 z do 28.10.2016 r.) Gmina Opatówek z o'y a wniosek do Zarz-du Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Crodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o udzielenie pomocy finansowej. Udzielona zosta a pomoc finansowa w formie po'yczki na to zadanie
inwestycyjne w kwocie 1 170 000 z z planowanym umorzeniem do wys. 15%. Umorzenie po'yczki mo'e ulec
zwi kszeniu do wys. 40%.
Inwestycje w gospodarce komunalnej
Wydzia Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urz du Gminy prowadzi szereg spraw zwi-zanych m.in. z
inwestycjami w obszarze polepszenia warunków w zakresie gospodarki wodno-1ciekowej i mieszkaniowej.
Wodoci-gi
W celu podniesienia jako1ci wody pitnej, z której korzystaj- mieszka/cy Opatówka Wydzia Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej urz du przyst-pi do przebudowy
3
zbiorników od'elaziaczy, ka'dy o pojemno1ci 4,5 m .
Jest to wynik przegl-du technicznego 4 zbiorników od'elaziaczy w Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Zdrojowej
w Opatówku. Remont wykonuje firma Kofler Serwis z
Sycowa za kwot 14 268 z . Konserwacja i naprawa
urz-dze/ uzdatniania wody w swoim zakresie obejmowa@ b dzie:
- wymian i uzupe nienie wsadu filtracyjnego
- remont sita stalowego wraz z wymian- dysz przedmuchowych
- czyszczenie wn trza zbiornika z nagromadzonych
osadów
- wymian uszczelek w azowych
- malowanie zbiorników z zewn-trz
Trwaj- prace zwi-zane z przej ciem wodoci-gu w miejscowo1ci Rajsko, polegaj-ce na modernizacji istniej-cych przy -czy oraz wymianie wodomierzy. Dotychczasowy koszt prac zwi-zanych z w/w zadaniem wyniós
11 724,30 z . Wykonano równie' prace w ramach bie'-cego utrzymania wodoci-gów zwi-zane z usuwaniem
awarii sieci w II kwartale br. Ogólny koszt to kwota
20 563,45 z .
Zakup stacji odwadniania osadów 1ciekowych
W celu poprawy gospodarowania odpadami (osadami)
powstaj-cymi w wyniku procesu technologicznego w
oczyszczalni 1cieków w Opatówku oraz sprawniejszego
funkcjonowania samej oczyszczalni, podj ta zosta a decyzja o zakupie stacji odwadniania osadów 1ciekowych
poprzez og oszenie przetargu nieograniczonego. Odwodnienie powstaj-cych osadów jest jednym z najbardziej kosztownych procesów oczyszczania 1cieków.
Stacja wyposa'ona b dzie w pras , pomp osadu i
pomp polimeru, pó automatyczn- stacj dozowania polimeru, instalacj do kondycjonowania osadu, podajnik
1limakowy i uk ad sterowania ca o1ci- procesu. Na dofinansowanie powy'szej inwestycji z o'ony zosta wnio-
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sek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Crodowiska i
Gospodarki Wodnej w Poznaniu, który zosta pozytywnie
rozpatrzony. Zarz-d Funduszu planuje pomoc finansoww postaci po'yczki na wsparcie realizacji powy'szego
przedsi wzi cia w kwocie 290 tys. z .
Remont mieszka/ komunalnych
Trwaj- prace zwi-zane z bie'-cym utrzymaniem budynków b d-cych w zasobie mieszkaniowym gminy:
- ul. 3 Maja w Opatówku - zako/czono remont lokalu
mieszkalnego polegaj-cy na wymianie instalacji
elektrycznej, skuciu i po o'eniu nowych tynków oraz
malowaniu - koszt prac: 7 300 z
- ul. Módzka 27 w Opatówku - dokonano naprawy
okien (wymiana oku@ i uszczelek) oraz zakupiono
nowy, wydajny piec grzewczy - koszt prac: 910 z
- ul. Poniatowskiego 2 w Opatówku - przemurowano
dwa kominy wraz z wykonaniem obróbek blacharskich oraz wykonano nowy w az dachowy - koszt
prac: 863 z
- ul. Ko1cielna 1B w Opatówku - naprawiono pod ogi
wraz z wymian- zu'ytych elementów, dopasowano
skrzyd a drzwiowe wewn trzne z regulacj- zawiasów za kwot 897,78 z oraz wyremontowano klatk
schodow- za kwot 5071,74 z (I etap prac)
- ul. 3-go Maja w Opatówku - wyremontowano lokal
komunalny za kwot 7 284,57 z
- ul. Szkolna 2A w Opatówku - wykonano now- instalacj elektryczn- za kwot 337,30 z
- ul. Ko1cielna 17 w Opatówku - wyremontowano posadzk w korytarzu, koszt prac: 644,70 z
Nie zawsze zauwa'amy, 'e w naszym najbli'szym otoczeniu pojawia si co1 nowego, co nie tylko poprawia
wygl-d, ale wymiernie s u'y mieszka/com. Na ul. Ko1cielnej, przy budynku 1B pojawi y si nowe, estetyczne
awki, które zosta y zainstalowane w miejsce starych i
zniszczonych.
Zakup koparko-(adowarki
W kwietniu br. og oszony zosta przetarg na dostaw w
formie leasingu koparko- adowarki ko owej.

Postawione w przetargu wymagania techniczne to: dopuszczenie do poruszania si po drogach publicznych,
wyposa'enie w silnik wysokopr 'ny o mocy znamionowej min. 94 KM i w nap d na obie osie 4x4 z mo'liwo1ci- wyboru nap du na jedn- lub dwie osie, wyposa'enie w y'k koparkow- o szer. 610 mm oraz y'k skarpow- o szer. 1500 mm. Wybrano ofert firmy VFS Us ugi Finansowe Polska Sp. z o.o. z Warszawy za kwot
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336 082,37 z . Odbiór opisanego sprz tu odby si
dniu 18 czerwca br.

w

Akcja usuwania azbestu
Na terenie ca ej gminy Opatówek zako/czone zosta y
prace zwi-zane z inwentaryzacj- wyrobów zawieraj-cych azbest. Inwentaryzacja przeprowadzona zosta a
przez firm AM Trans Progres sp. z o.o. z Poznania w
ramach realizacji projektu pn.: "Opracowanie Programu
usuwania wyrobów zawieraj-cych azbest z terenu gminy
Opatówek". Na projekt ten gmina uzyska a dofinansowanie w wysoko1ci 18 500 z z Ministerstwa Gospodarki
w ramach projektu Konkurs Azbest 2015. Ca kowity
koszt zadania to kwota 23 247 z .

Samochód po4arniczy dla OSP w T(okini Wielkiej
Nowy, 1redni samochód po'arniczy do realizacji zada/
w zakresie ochrony przeciwpo'arowej trafi do Ochotniczej Stra'y Po'arnej w T okini Wielkiej. W ubieg ym roku
Gmina Opatówek z o'y a wniosek o dofinansowanie zakupu 1redniego samochodu po'arniczego dla OSP w
T okini Wielkiej. Wniosek ten otrzyma pozytywn- ocen ,
jednak jego realizacja, ze wzgl du na ograniczone 1rodki, zosta a przesuni ta na 2015 rok. W dniu 7 maja br.
Zarz-d Województwa Wielkopolskiego podj- uchwa nr
511/2015 o przyj ciu wniosku Gminy Opatówek do realizacji. Kwota ca kowita projektu wynosi 662 619,60 z , z
czego 530 095,68 z to dofinansowanie z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 132 523,92 z to
1rodki w asne Gminy Opatówek. Obecnie trwaj- przygotowania do podpisania umowy oraz do rozpocz cia procedury przetargowej na zakup 1redniego samochodu
po'arniczego.

przyrody i znajduj-cych si na terenie gminy Opatówek.
Inwentaryzacja okre1la stan zdrowotny, ocen wytrzyma o1ci i stabilizacji drzew oraz wskazuje kierunki profilaktyki. Prace mia y na celu okre1lenie poziomu ryzyka
upadku drzew lub ich z amania oraz wskazanie zabiegów piel gnacyjnych. Niniejsza ekspertyza przeprowadzona zosta a po raz pierwszy i wykonano j- metod- Visual Tree Assessment. Wykonawc- ekspertyzy by a
Firma KERRiA Specjalistyczny Zak ad Kszta towania
Zieleni z Ko a.
Projekt "Umiem p(ywa9"
Cztery szko y podstawowe w gminie Opatówek bra y
udzia w projekcie powszechnej nauki p ywania pn.
"Umiem p ywa@" og oszonym przez Ministerstwo Sportu i
Turystyki. Uczniowie klas trzecich szkó podstawowych
w: Opatówku, Rajsku, Che mcach i T okini Wielkiej
uczestniczyli w powszechnej nauce p ywania w ramach
projektu dofinansowanego z Ministerstwa Sportu i Turystyki, którego operatorem wojewódzkim by o Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespo y Sportowe z siedzib- w
Poznaniu. Projekt przewidywa po 20 godz. nauki p ywania dla ka'dej grupy prowadzonej przez wykwalifikowanych instruktorów. Uczestnicy, wraz ze swoimi nauczycielami, którzy podczas pobytu pe nili funkcj opiekunów
grup, dowo'eni byli autobusami na baseny Kaliskiego
Parku Wodnego. Raden z uczniów bior-cych udzia w
projekcie nie poniós kosztów uczestnictwa. Koszt projektu to 27 tys. z , z czego Gmina Opatówek pokry a poow kosztów czyli 13,5 tys. z . Na koszt sk ada o si :
wynaj cie basenów, op acenie instruktorów nauki p ywania, ubezpieczenie oraz transport uczniów wraz z
opiekunami. Z naszej gminy do kaliskiego Aquaparku
ucz szcza o 90 uczniów w 6 grupach.
***************************************
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Miejsce spotka6 mieszka6ców w Micha(owie Drugim
W ramach Konkursu "Pi knieje wielkopolska wie1" og oszonego przez Urz-d Marsza kowski w Poznaniu Gmina
Opatówek otrzyma dofinansowanie do projektu pn.: "Budowa kompleksu rekreacyjnego jako miejsca spotka/
dla mieszka/ców so ectwa Micha ów Drugi". G ówn- potrzeb- realizacji projektu jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej przez popraw estetyki miejscowo1ci
oraz rozpropagowanie zdrowego stylu 'ycia w1ród
mieszka/ców. W ramach projektu powstanie kompleks
rekreacyjny dla mieszka/ców, w którym znajdzie si altana wraz z grillem, sto em piknikowym i awkami, a tak'e urz-dzenia si owni zewn trznej. Ca y teren zostanie
ogrodzony. Wspomniana inwestycja podniesie atrakcyjno1@ miejscowo1ci i estetyk wsi. Zagospodarowana
zostanie wolna przestrze/ tworz-c miejsce integracji dla
1rodowiska lokalnego oraz do aktywnego i bezpiecznego sp dzania wolnego czasu przez ca e rodziny. Koszt
ca kowity projektu to kwota 47 352,77 z , z czego dofinansowanie wyniesie 23 500 z .
Inwentaryzacja pomników przyrody
W maju br. przeprowadzona zosta a inwentaryzacja
dendrologiczna wszystkich drzew b d-cych pomnikami
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25-lecie odrodzenia samorz du terytorialnego
W tym roku mija 25 lat od uchwalenia przez
Sejm ustawy o samorz-dzie terytorialnym oraz pierwszych w pe ni wolnych wyborów samorz-dowych. Te
wydarzenia zapocz-tkowa y przemiany, które doprowadzi y do utworzenia w Polsce demokratycznych i niezale'nych samorz-dów. Szko a nasza, w -czaj-c si w
obchody 25-lecia pierwszych wolnych wyborów samorz-dowych, wspólnie z Zespo em Ekonomiczno - Administracyjnym Szkó Gminy Opatówek, zaprosi a uczniów
z terenu naszej gminy do udzia u w 2 konkursach, nad
którymi patronat obj- Wójt Gminy Opatówek Sebastian
Ward cki. Celem konkursów by o rozwijanie zainteresowa/ regionem, jego histori-, kultur-, przyrod-, poszerzenie wiedzy o samorz-dzie lokalnym, kszta towanie
poczucia w asnej to'samo1ci i postaw patriotycznych
oraz rozwijanie uzdolnie/ plastycznych dzieci. Konkurs
"Moja ma a ojczyzna" skierowany by do uczniów klas
IV-VI i dotyczy znajomo1ci historii, 1rodowiska przyrodniczo - geograficznego i dzia alno1ci samorz-du terytorialnego naszej gminy. Zadaniem uczestników konkursu
plastycznego ph. "Opatówek - wczoraj, dzi1, jutro" by o
wykonanie pracy plastycznej przedstawiaj-cej histori ,
dzie/ dzisiejszy lub wizj przysz o1ci naszej miejscowo1ci.
18 maja w Szkole Podstawowej w Opatówku 34
uczniów reprezentuj-cych szko y podstawowe z Che mc,
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T okini Wielkiej, Rajska i Opatówka przez godzin rozwi-zywa o test dotycz-cy znajomo1ci gminy Opatówek.
Cho@ pytania nie by y atwe, wielu uczniów wykaza o si
bogat- wiedz- na temat naszego regionu. Na konkurs
plastyczny wp yn o 178 prac, spo1ród których 100 zosta o zakwalifikowanych do fina u. Przy ocenianiu prac
brano pod uwag : zgodno1@ z tematem, estetyk i oryginalno1@. Prace oceniane by y w dwóch kategoriach
wiekowych (klasy I-III i klasy IV-VI). Cz onkowie jury mieli bardzo trudne zadanie z wy onieniem zwyci zców.
M odzi arty1ci wykazali si bowiem ogromnym talentem,
wyobra.ni- i poczuciem estetyki. Wykonane ró'nymi
technikami prace przedstawia y urokliwe tereny Opatówka i jego okolic, prezentowa y zabytkowe obiekty naszej
gminy i ukazywa y wyobra'enia najm odszych o przysz o1ci naszej ma ej ojczyzny.

y - Kingi Wolf oraz na s odki pocz stunek i zwiedzanie
pokonkursowej wystawy prac plastycznych.
Laureaci konkursu wiedzy "Moja ma a ojczyzna":
I miejsce - Katarzyna Szafirowicz, Szko a Podstawowa
w Opatówku
II miejsce - Mateusz Kajdanek, Szko a Podstawowa w
Opatówku
III miejsce - Micha Zgarda, Szko a Podstawowa w Rajsku
wyró'nienia:
Dominika B aszczyk, Szko a Podstawowa w T okini
Wielkiej
Jakub Jakubczak, Szko a Podstawowa w T okini Wielkiej
Micha Nowakowski, Szko a Podstawowa w Opatówku
Wiktoria Tu acz, Szko a Podstawowa w Che mcach
Laureaci konkursu plastycznego "Opatówek - wczoraj,
dzi1, jutro":

28 maja o godz. 14:00 w auli Szko y Podstawowej w Opatówku odby o si wr czenie nagród laureatom
konkursowych zmaga/. Na uroczysto1@ przybyli uczestnicy konkursów, nauczyciele, rodzice i zaproszenie go1cie: Wójt Gminy Opatówek Sebastian Ward cki, Przewodnicz-cy Rady Gminy Pawe B-kowski, Sekretarz
Gminy Krzysztof Dziedzic, dyrektor ZEAS Arkadiusz
Ma/duch, dyrektor Gimnazjum w Opatówku Jolanta Pokojowa, dyrektor Zespo u Szkó w Che mcach Tomasz
Mikucki oraz przewodnicz-ca rady rodziców Honorata
Warszewska. Na pocz-tek uczestnicy spotkania wys uchali kilku wierszy o Opatówku autorstwa Marianny Kocemby i Eligiusza Kor - Walczaka w wykonaniu Weroniki
Bartoszek, Julii Rutkowskiej i Nikoli Kasprzyckiej. Nast pnie g os zabra dyrektor Szko y Podstawowej w Opatówku Mateusz Przyjazny, który w swej wypowiedzi
zwróci uwag na znaczenie samorz-dno1ci w 'yciu
spo eczno1ci lokalnej. Przypomnia , 'e samorz-dno1@ to
mi dzy innymi podejmowanie decyzji i ponoszenie za
nie odpowiedzialno1ci.
Nast pnie przewodnicz-cy jury og osili wyniki
konkursów, a zaproszeni go1cie wr czyli nagrody laureatom. Fundatorami pi knych upominków dla triumfatorów i osób wyró'nionych byli: Wójt Gminy Opatówek
Sebastian Ward cki i dyrektor Szko y Podstawowej w
Opatówku Mateusz Przyjazny. Wszyscy finali1ci otrzymali pami-tkowe dyplomy. W dalszej cz 1ci spotkania
g os zabra Wójt Gminy Sebastian Ward cki sk adaj-c
gratulacje uczniom, którzy zdecydowali si na uczestnictwo w tym wyj-tkowym przedsi wzi ciu. Podzi kowa
te' organizatorom za wysi ek w o'ony w przygotowanie
konkursów. Na zako/czenie uroczysto1ci wicedyrektor
szko y Izabela Dubanowicz zaprosi a wszystkich do wys uchania piosenek w wykonaniu uczennicy naszej szko-
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klasy I-III (4 nagrody równorz dne):
Igor Anyszewski, Szko a Podstawowa w Rajsku
S awomir B-kowski, Szko a Podstawowa w Opatówku
Sandra Skutecka, Szko a Podstawowa w Opatówku
Oliwia Suchecka, Szko a Podstawowa w Rajsku
wyró'nienia:
Julia Czajkowska, Szko a Podstawowa w Opatówku
Ewa Berezowska, Szko a Podstawowa w Opatówku
Julia Dziedzic, Szko a Podstawowa w Opatówku
Julia Krzywda, Szko a Podstawowa w Opatówku
Zuzanna Wi ckowska, Szko a Podstawowa w Rajsku
Jakub Wieczorek, Szko a Podstawowa w Opatówku
Jakub Kowalczyk, Szko a Podstawowa w Rajsku
klasy IV-VI (6 nagród równorz dnych):
Julia Judasz, Szko a Podstawowa w Opatówku
Jakub Bilski, Szko a Podstawowa w Rajsku
Bart omiej Ka.mierczak, Szko a Podstawowa w Opatówku
Wiktoria Grali/ska, Szko a Podstawowa w Opatówku
Zofia Wojewoda, Szko a Podstawowa w Opatówku
Julia Gaczy/ska, Szko a Podstawowa w Rajsku
wyró'nienia:
Angelika Dziedzic, Szko a Podstawowa w Opatówku
Olga Werner, Szko a Podstawowa w Opatówku
Szymon Ka.mierczak, Szko a Podstawowa w Opatówku
Martyna Gonera, Szko a Podstawowa w Opatówku
Zuzanna Ka.mierczak, Szko a Podstawowa w Opatówku
Marcelina Ko odziejczyk, Szko a Podstawowa w Opatówku
Wiktoria Wrzesi/ska, Szko a Podstawowa w Opatówku
Aleksandra Bigos, Szko a Podstawowa w Opatówku
Agnieszka Antczak, Szko a Podstawowa w Rajsku
Milena K odzi/ska, Szko a Podstawowa w T okini Wielkiej
Fina( Festiwalu Piosenki Dzieci.cej i M(odzie4owej
29 marca br. w Muzeum Historii Przemys u w
Opatówku, w wype nionej po brzegi sali fortepianowej,
odby si fina i koncert laureatów Mi dzygminnego Festiwalu Piosenki Dzieci cej i M odzie'owej Opatówek
2015. Czteroosobowe jury (Eryk Szolc, Adam Michalak,
Monika Szczot i Marzena Ugorna) wys ucha o 28 solistów, którzy zakwalifikowali si do fina u podczas trzydniowych przes ucha/ i wybra a najlepszych w poszczególnych kategoriach wiekowych:
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szko y podstawowe (kl. 0-I):
I miejsce - Cornelia Andrzejak
II miejsce - Natalia Gaw owicz
III miejsce - Rozalia Pi-tkowska
szko y podstawowe (kl. II-III):
I miejsce - Patrycja Mukacka
II miejsce - Anna Przepiórka
III miejsce - Anna Shkirman Zimny

Jury konkursu w sk adzie: I. Dubanowicz - wicedyrektor Szko y Podstawowej w Opatówku, E. Wojty a kierownik sekcji o1wiaty zdrowotnej i promocji zdrowia
kaliskiego sanepidu oraz R. Grzeluszka - policjant z
Komisariatu Policji w Opatówku, przyzna o trzy nagrody
g ówne i cztery wyró'nienia:

szko y podstawowe (kl. IV-VI):
I miejsce - Natalia Bora
II miejsce - Kornelia Ra.niewska
III miejsce - Aleksandra Cwierek
gimnazja:
I miejsce - Karolina Janiak
II miejsce - Agnieszka Kaleta
III miejsce - Gabriela Michalak
szko y ponadgimnazjalne:
I miejsce - Dominik Niklas
II miejsce - Gabriela Sieradzka
III miejsce - Julita Balcerzyk
-

Wokali1ci, którzy zaj li pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych wezm- udzia w XIII Kaliskim Konkursie Piosenki Dzieci cej i M odzie'owej o
Puchar Prezydenta Miasta Kalisza, który odb dzie si
17 kwietnia br. w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
Wszyscy uczestnicy otrzymali statuetki i dyplomy, a laureaci I, II i III miejsc otrzymali nagrody ufundowane
przez organizatorów oraz przez Bank Spó dzielczy Ziemi
Kaliskiej i PZU SA.
Gminny Konkurs Recytatorski "<yjmy zdrowo i bezpiecznie"
24 kwietnia br. w Szkole Podstawowej w Opatówku odby si XI Gminny Konkurs Recytatorski Poezji
Dzieci cej pod has em "Ryjmy zdrowo i bezpiecznie".
Celem konkursu by o propagowanie zdrowego i bezpiecznego stylu 'ycia oraz uwra'liwianie na pi kno i kultur 'ywego s owa. W konkursie uczestniczy o 21 dzieci
w wieku 5 i 6 lat z oddzia ów przedszkolnych na terenie
naszej gminy. Go1@mi konkursu byli: Sekretarz Gminy
Opatówek Krzysztof Dziedzic, dyrektor Szko y Podstawowej w Opatówku Mateusz Przyjazny, kierownik sekcji
epidemiologii kaliskiego sanepidu Mariola Dwu'nik oraz
asystent sekcji o1wiaty zdrowotnej i promocji zdrowia
kaliskiego sanepidu Agnieszka St pniak.
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I miejsce: Maja Nycek, oddzia przedszkolny w
Szkole Podstawowej w Opatówku
- II miejsce: Maja Tu acz, oddzia przedszkolny w
Szkole Podstawowej w Rajsku
- III miejsce: Zuzanna Kupczyk, oddzia przedszkolny
w Szkole Podstawowej w Opatówku
wyró'nienia:
- Micha Grala, oddzia przedszkolny w Szkole Podstawowej w Sierzchowie
- Katarzyna Paku a, oddzia przedszkolny w Szkole
Podstawowej w Rajsku
- Daria Marciniak, oddzia przedszkolny w Szkole
Podstawowej w Che mcach
- Nikola Leszczy/ska, oddzia przedszkolny w Szkole
Podstawowej w T okini Ko1cielnej
Ka'dy z uczestników otrzyma "Ba1nie i legendy kaliskie". Nagrody ufundowa Wójt Gminy Opatówek Sebastian Ward cki, a mleczny pocz stunek przekaza a
OSM w Kaliszu. Nagrodzone dzieci otrzyma y równie'
upominki od pa/ z kaliskiego sanepidu. Czas min- w
mi ej i przyjaznej atmosferze. Mamy nadziej , 'e dzieci
na d ugo zapami taj- tre1ci swoich wierszy, a co za tym
idzie b d- dba y o zdrowie i bezpiecze/stwo. Organizatorkami konkursu by y panie: Sylwia B-kowska i Renata
Albrecht.
Koncert "Solo i w duecie"
26 kwietnia br. odby si kolejny koncert w ramach cyklu "Spotkania ze sztuk- - Opatówek 2015" realizowany przez Fundacj "Inicjatywa dla Opatówka".
Tym razem by to koncert "Solo i w duecie" wype niony
repertuarem fortepianowym. W sali fortepianowej Muzeum Historii Przemys u w Opatówku zabrzmia y utwory
znanych kompozytorów, takich jak F. Schubert czy M.
Ravel. By o to mo'liwe dzi ki studentkom Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu: Natalii Mysynkiewicz oraz Monice Wo.niak. Pianistki zaprezentowa y ciekawy repertuar, zarówno solowy jak i w duecie.
Publiczno1@ w wielkim skupieniu s ucha a
wszystkich utworów, a obfite brawa zach ci y m ode artystki do bisowania. Koncert zosta zorganizowany przez
Fundacj "Inicjatywa dla Opatówka", która kilkana1cie

str. 7/32

dni temu uzyska a rejestracj w Krajowym Rejestrze S-dowym i jest kontynuatorem dotychczas funkcjonuj-cej
grupy nieformalnej. Koncert poprowadzi Mateusz Walczak, dyrektor cyklu, który zarazem pe ni funkcj Prezesa Zarz-du Fundacji.

W1ród s uchaczy koncertu byli: Mieczys aw Muczak Przewodnicz-cy Rady Powiatu Kaliskiego oraz so tysi z terenu gminy Opatówek: Karolina Olejniczak so tys
Opatówka i Andrzej Brodziak so tys Sza ego.
Targi Ogrodnicze w Opatówku
Po raz 18. tereny przy Zespole Szkó im. St. Miko ajczyka w Opatówku by y miejscem spotkania mi o1ników pi knych dzia ek i ogrodów. W ostatni s oneczny
weekend kwietnia, blisko 150 wystawców z ca ego kraju
zaprezentowa o swoj- ofert podczas Wiosennych Targów Ogrodniczo - Rolniczych i Dzia kowych "Pami tajcie
o ogrodach...".

Podczas dwudniowej imprezy odwiedzaj-cy
mogli kupi@ kwiaty, drzewka i krzewy ozdobne, krzewy i
drzewa owocowe, narz dzia i maszyny do pracy w
ogrodzie i gospodarstwie rolnym, 1rodki ochrony ro1lin,
ma - architektur ogrodow-, a tak'e produkty przetwórstwa rolno-spo'ywczego, wyroby u'ytkowe z wikliny i
wiele, wiele innych. By y te' stoiska z miodem, regionalnymi nalewkami, tradycyjn- w dlin- i pieczywem.
Targom towarzyszy y imprezy dodatkowe m.in.
coroczny Rajd Ogrodnika, Dni Otwarte Szko y i spotkanie absolwentów. W niedziel rozstrzygni te zosta y
konkursy na najlepszy produkt targowy i najciekawiej
zaaran'owane stoisko.
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Konkurs na najlepszy produkt targowy:
I miejsce - Zak ad Us ug Metalowych "HULAK" Kowalstwo Artystyczne za hu1tawk ogrodow- "OLA"
II miejsce - SEMI Sp. z o.o za nawóz naturalny
"HUMUS"
III miejsce - AGRO RAMI za ci-gnik CASE "IH PUMA
145"
wyró'nienie - Ogrodnictwo A. L. Gulczy/scy za lip miniaturowwyró'nienie - SOLWER Julian Solarski za biokominek
"ROMEO"
wyró'nienie - Zak ad Ogrodniczy Anna Berek za so1nic
japo/skwyró'nienie - Ogrody Praszka S awomir Jasi/ski za jod Pinsapo Glauka
wyró'nienie - Centrum Rolnicze AVENA s.c. Muczak &
Rarnecki za 1rodek chwastobójczy NIXON
wyró'nienie - TOKO ENERGO za wkr t do ziemi, monta' bezbetonowy
Konkurs na najciekawsz- aran'acj stoiska targowego:
I miejsce - "Ogrodowe ABC"
II miejsce - firma "ROLSERWIS S.A"
III miejsce - firma F.H. M&M DACHY S.C.
wyró'nienie - firma P.P.H Malara Ma gorzata Malara
wyró'nienie - Przedsi biorstwo "JULIA" Marta Maciejak
wyró'nienie - firma "Meble - Ogród" Andrzej Bergandy
wyró'nienie - firma Prob-Met P.H.U.N. i T. Mieczys aw
Krzywda
wyró'nienie - Muszy/ski Serwis
wyró'nienie - firma POLSAD
Koncert operetkowy
W sobot 2 maja br. w sali Gminnego O1rodka
Kultury w Opatówku, z okazji 25-lecia samorz-du terytorialnego, odby si koncert w wykonaniu solistów z Poznania. W imieniu organizatorów - dyrektorki Gminnego
O1rodka Kultury Mieczys awy Jasku y oraz samorz-du
gminy Opatówek, przyby ych go1ci powita Sekretarz
Gminy Krzysztof Dziedzic, 'ycz-c wszystkim mi ego,
pe nego muzycznych wra'e/ wieczoru.

Pierwsza cz 1@ koncertu, z racji obchodzonego
nazajutrz Narodowego Cwi ta Konstytucji 3 Maja, po1wi cona by a pie1niom patriotycznym; w1ród nich go1cie us yszeli te najbardziej znane: "Marsz Pierwszej
Brygady", "Przybyli u ani", "Serce w plecaku", czy "Rozkwita y p-ki bia ych ró'". W drugiej cz 1ci, soli1ci: Karolina Garli/ska - Ferenc i Bartosz Kuczyk, za1piewali najs ynniejsze arie operetkowe znanych kompozytorów:
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J. Straussa, K. Zellera, E. Kalmana, F. Lehara, J. Offenbacha. Jak udany by to koncert 1wiadczy najlepiej fakt,
'e soli1ci kilkakrotnie wychodzili na scen , aby uciszy@
brawa bisami.
Na koncercie obecny by tak'e Przewodnicz-cy
Rady Gminy Pawe B-kowski, który wraz z dyrektorkGOK-u oraz Sekretarzem Gminy na zako/czenie koncertu, w imieniu wszystkich go1ci, z o'y artystom serdeczne podzi kowania wraz z symbolicznymi kwiatami.
Wszyscy uczestnicy obdarowani zostali przez organizatorów s odk- niespodziank-. Organizatorzy serdecznie
dzi kuj- p. Januszowi Pogorzelcowi za przygotowanie i
obs ug nag o1nienia.
Majowe uroczysto=ci gminne
W dniu 3 maja br. w ko1ciele parafialnym w
Opatówku odprawiona zosta a msza 1w. w intencji Ojczyzny oraz z okazji obchodzonego 4 maja Mi dzynarodowego Dnia Stra'aka, tak'e w intencji wszystkich stra'aków. W uroczysto1ciach wzi li udzia przedstawiciele
w adz samorz-dowych, mieszka/cy, przedstawiciele
Ochotniczych Stra'y Po'arnych z pocztami sztandarowymi, m odzie' szkolna i poczet sztandarowy Szko y
Podstawowej w Opatówku.

kowski - Prezes Okr gu PZW w Gorzowie oraz Miros aw
Kami/ski - Prezes Zarz-du Okr gu PZW w Zielonej Górze wr czyli dwie z ote oraz pi @ srebrnych odznak PZW
Za Zas ugi Dla W dkarstwa Polskiego. Z ote odznaki
otrzymali: Pawe Powa owski - Prezes Zarz-du Ko a
PZW Kalisz Miasto oraz Tomasz Kwinta. Srebrne odznaki otrzymali: Piotr Szymkowiak, Tomasz Ojrzanowski, Henryk Tadeusiak, Marek Breli/ski, oraz Zbigniew
Marchwacki.
"Noc Muzeów"
Po raz kolejny ogólnopolska "Noc Muzeów" cieszy a si du'ym zainteresowaniem tak'e w Muzeum Historii Przemys u w Opatówku, do którego przyjechali go1cie z ró'nych zak-tków Polski. Tradycyjnie, na odwiedzaj-cych gmach muzeum czeka y liczne atrakcje.
O godzinie 20:00 go1cie zgromadzeni w sali fortepianowej wys uchali koncertu jazzowo-popowego w wykonaniu zespo u SLOW. Dodatkow- atrakcj- dla dzieci by
pokaz czerpania papieru z mo'liwo1ci- samodzielnego
wykonania kartki z nadrukiem.
Równie' niedawno otwarta wystawa czasowa
"Linia w przestrzeni. Jerzy Wypych. Rysunek." cieszy a
si wielkim zainteresowaniem. Zaprezentowano bowiem
pokaz 1wiat a i d.wi ku pt. "Rysunek 1wiat em".

Oprawie muzycznej mszy towarzyszy chór parafialny i orkiestra d ta OSP w Opatówku. Po mszy,
uczestnicy przeszli na Plac Wolno1ci, gdzie pod pomnikiem zapalili znicze i z o'yli kwiaty sk adaj-c tym samym
ho d wszystkim poleg ym w imi wolno1ci i pokoju.
70-lecie kaliskiego w.dkarstwa
Uroczysto1@ jubileuszu 70-lecia zorganizowanego w dkarstwa w Kaliszu odby a si 9 maja br. na Stanicy W dkarskiej Ko a PZW "Kalisz Miasto" w miejscowo1ci Sza e. W obchodach jubileuszu wzi li udzia m.in.
cz onek Zarz-du Województwa Wielkopolskiego Marzena Wodzi/ska oraz Wicestarosta Kaliski Jan Adam
K ysz. Gmin Opatówek reprezentowa Sekretarz Gminy
Krzysztof Dziedzic oraz Prezes Ko a PZW w Opatówku
Bogdan Wo.niak, którzy przekazali gratulacje i 'yczenia
w imieniu Wójta Sebastiana Ward ckiego. Z okazji jubileuszu Wicestarosta wr czy Prezesowi Zarz-du Ko a
PZW Paw owi Powa owskiemu okoliczno1ciowy grawerton oraz dokona wpisu w pami-tkowej Kronice Ko a.
Wicestarosta z o'y równie' gratulacje wszystkim dzia aczom, cz onkom oraz sympatykom Ko a.
Podczas spotkania cz onkowie Zarz-du G ównego Polskiego Zwi-zku W dkarskiego: Marian Ludwi-
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Podczas nocy muzeów udost pnione zosta y
wszystkie sta e wystawy m.in. najnowsza - "Ceramika
XIX-XXI w.", czy dzia aj-ca maszyna parowa. Gospodarze opatóweckiego muzeum dzi kuj- wszystkim za
przybycie oraz zapraszaj- ponownie.
Zlot laureatów konkursu "Poznajemy Ojcowizn."
16 maja, na terenie gminy Opatówek go1cili1my
120 uczestników Centralnego Zlotu Laureatów XXII edycji Ogólnopolskiego M odzie'owego Konkursu Krajo-
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znawczego "Poznajemy Ojcowizn ", którzy w dniach 1517 maja zwiedzali Kalisz i gminy powiatu kaliskiego.
Konkurs od ponad dwudziestu lat s u'y poznawaniu
przez dzieci i m odzie' ziemi ojczystej, bogactwa dziedzictwa narodowego, promowaniu "ma ych ojczyzn", dostrzeganiu osi-gni @ czasów wspó czesnych oraz kszta towaniu postaw patriotycznych. Konkurs organizowany
jest przez Zarz-d G ówny Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego pod honorowym patronatem
Ministra Edukacji Narodowej przy wsparciu lokalnych
w adz wojewódzkich i powiatowych. W roku bie'-cym
patronat nad zlotem laureatów obj- równie' Wójt Gminy
Opatówek Sebastian Ward cki.
Nagrod- dla laureatów i ich opiekunów by
3-dniowy pobyt na Ziemi Kaliskiej. W pi-tek zwiedzali
Kalisz, a w nocy podziwiali panoram miasta z wie'y ratuszowej. W sobot udali si na wycieczk do Opatówka, gdzie przeszli zabytkowym parkiem z najstarszym w
Polsce 'eliwnym mostkiem z 1824 r., zwiedzili Muzeum
Historii Przemys u oraz opatówecki ko1ció z kaplicgrobow- gen. Józefa Zaj-czka. Nast pnie pojechali do
Russowa i Go uchowa. Tego samego dnia, w sali recepcyjnej kaliskiego ratusza mia o miejsce oficjalne podsumowanie, og oszenie wyników i wr czenie nagród, po
czym wszyscy udali si na biesiad turystyczn- do
o1rodka w Szwacinie, gdzie przy ognisku 1piewano i
bawiono si do pó.nego wieczora.

Równie' w niedziel zrealizowano ciekawy program turystyczny. Podczas wycieczki Kalisz - Rydów
uczestnicy przekroczyli dawn- granic rosyjsko - niemieck- w Rydowie i obejrzeli inscenizacj odprawy granicznej. W Ku.nicy Grabowskiej zwiedzili Muzeum Falskiego i odwiedzili miejscowo1@ o nazwie Koniec Cwiata.
Go1cie wyjechali z Kalisza zadowoleni, gdy' bardzo du'o zobaczyli i, co równie' istotne, jak sami podkre1lali, w
mi ej i przyjaznej atmosferze. Organizatorem zlotu by
Kaliski Oddzia PTTK im. Stanis awa Graevego.
Koncert Muzyki Organowej
17 maja br. w ko1ciele pw. Narodzenia NMP w
Che mcach odby si trzeci koncert w ramach "Spotka/
ze sztuk- - Opatówek 2015". Za spraw- organizatora Fundacji Inicjatywa dla Opatówka w ko1ciele zago1ci
Koncert Muzyki Organowej wykonany na tamtejszych,
zabytkowych organach.
Koncert rozpocz a prezentacja orkiestry anioów wyposa'onych w dzwonki i m oteczki, które s- zamontowane jako integralny element organów.
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Nast pnie Mateusz Walczak, Prezes Fundacji
oraz dyrektor cyklu "Spotkania ze sztuk- - Opatówek
2015" zaprezentowa ciekaw- histori
organów w
Che mcach.

Zosta y one bowiem translokowane tu' po II
wojnie 1wiatowej z Bogaczowic Starych na Dolnym Cl-sku, gdzie s u'y y w tamtejszym zborze ewangelickim.
Ze wzgl du na swoje walory muzyczne, organy w che mieckim ko1ciele, oprócz zaszczytnej liturgicznej funkcji,
mog- z powodzeniem pe ni@ rol instrumentu koncertowego, w czym ogromn- pomoc stanowi remont uko/czony w 2012 r.
Jednym z inicjatorów renowacji organów by Mukasz Mosur, kaliski organista, który aktualnie kontynuuje
swoj- nauk na studiach trzeciego stopnia w Hamburgu
w Niemczech. Wyst-pi on w trakcie Koncertu Muzyki
Organowej razem z wokalistk- Gabriel- Wodiczko, tegoroczn- dyplomantk- kaliskiej Pa/stwowej Szko y Muzycznej. Wspólnie wykonali najwi ksze dzie a muzyki
takich kompozytorów jak J.S. Bach czy G.F. Haendel.
Wykonawcom i organizatorom podzi kowa ks. kan. Jerzy Salamon, proboszcz parafii Che mce oraz Mukasz
Mosur, który zapowiedzia kontynuacj koncertowych
wieczorów w tutejszym ko1ciele. Melomani muzyki organowej, którzy licznie wype nili che mieckie sanktuarium, entuzjastycznie zareagowali na t obietnic . W adze samorz-dowe na koncercie reprezentowa Jaros aw
Budka, radny gminy Opatówek z Che mc.
70-lecie Gminnej Spó(dzielni ''Samopomoc
Ch(opska''
19 maja br. w Gminnym O1rodku Kultury w Opatówku odby o si uroczyste spotkanie spó dzielców zrzeszonych w Gminnej Spó dzielni ''Samopomoc Ch opska''
w Opatówku z okazji jubileuszu 70-lecia. Uroczysto1@
zgromadzi a blisko 60 osób z udzia em Sekretarza Gminy Krzysztofa Dziedzica. Organizatorem jubileuszowego
spotkania by a Rada Nadzorcza oraz Zarz-d Spó dzielni.
W spotkaniu uczestniczyli cz onkowie spó dzielni b d-cy
delegatami na Zgromadzenie Przedstawicieli, emeryci,
pracownicy oraz zaproszeni spó dzielcy. Uczestników
spotkania powitali: Przewodnicz-cy Rady Nadzorczej
Stanis aw Ku1 oraz Prezes Zarz-du Eleonora Gieszczy/ska. Oni tak'e przedstawili zebranym histori powstania i dzia alno1ci Spó dzielni na przestrzeni 70-ciu
lat.
Uroczysto1@ mia a charakter szczególnie podnios y, pokaza a dorobek wielu lat, by a okazj- do wielo-
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pokoleniowego spotkania spó dzielców pe nego wspomnie/ i refleksji o spó dzielni dawnej i dzisiejszej. Zebrani przywo ali pami @ o prze o'onych i wspó pracownikach, o miejscach i warunkach pracy. By y serdeczne
podzi kowania dla wszystkich zebranych za wk ad i
udzia w uroczystym jubileuszu, kwiaty, upominki oraz
okoliczno1ciowy list gratulacyjny od w adz Gminy Opatówek, a tak'e pozdrowienia dla go1ci, przyjació i sympatyków spó dzielczo1ci.
Trudno 1wi towa@ pewne rocznice, czy jubileusze, w sytuacji kiedy ani warunki zewn trzne, ani mo'liwo1ci nie sprzyjaj- tego typu uroczysto1ciom. Nie mo'emy jednak przej1@ oboj tnie obok faktu, który w tych
dniach dla Gminnej Spó dzielni "Samopomoc Ch opska"
w Opatówku ma wymow szczególn-. To w a1nie 15
kwietnia roku 1945 powo ano j- do 'ycia. Powsta a,
wówczas jeszcze jako Spó dzielnia Spo'ywców "Przysz o1@", przy wspó udziale m.in. takich osób jak: Feliks
Dziubi/ski (ówczesny Wójt Gminy Opatówek), Marian
Myszczak, Marcin Ko atuch, Bernard Marsza , Tadeusz
Kawala, Stanis aw Janiak, Józef Bach, Józef J drusiak,
Stefan Melka, Stanis aw Glapa, Piotr Stolarczyk, Stanis aw Dziedzic. Jej prezesem zosta Marian Myszczak. Od
26 sierpnia 1945 roku, decyzj- Walnego Zgromadzenia
Cz onków, zmieniono jej nazw na Gminn- Spó dzielni
"Samopomoc Ch opska" powo uj-c jednocze1nie na
prezesa Zarz-du Józefa Bacha. Powsta a, przetrwa a
ju' 70 lat i cho@ jest ich w kraju ju' mniej ni' 1200 na
prawie 2000, jakie istnia y jeszcze 20 lat temu, nadal
prowadzi dzia alno1@ w miejscowym 1rodowisku.
Na 70 lat dzia alno1ci Gminnej Spó dzielni i aktualn- jej rzeczywisto1@ patrze@ nale'y przez pryzmat
zmian i przekszta ce/, jakie zasz y w tym okresie na gospodarczej mapie Opatówka. Z krajobrazu Opatówka
znikn y bowiem w tym okresie nie tylko ma e podmioty
gospodarcze, ale równie' takie jak: Fabryka Mebli,
Spó dzielnia Przemys u Ludowego i Artystycznego, czy
filia Kaliskiego Pa/stwowego O1rodka Maszynowego.
Na tle tych zjawisk dzia alno1@ "Jubilatki" w minionym
okresie zas uguje na s owa szacunku i uznania. W pierwszych latach po wyzwoleniu, Spó dzielnia opar a swojdzia alno1@ wy -cznie na tych sk adnikach maj-tkowych
infrastruktury lokalnej, które mo'na by o adaptowa@ pod
potrzeby dzia alno1ci handlowej, magazynowej i administracyjnej.
Efekty dzia a/ prorozwojowych zauwa'y@ ju'
mo'na by o z pocz-tkiem lat pi @dziesi-tych. Dotyczy y
one zakupu budynków i gruntów pod potrzeby nowych
placówek. Najlepszy okres w dzia alno1ci Spó dzielni
przypada na lata 1960 - 1980. To w tym czasie Spó dzielnia osi-ga a nie tylko najlepsze wska.niki w ka'dej
dziedzinie swej dzia alno1ci handlowej, us ugowej i produkcyjnej, ale tak'e w dziedzinie inwestycyjnej. W
pierwszej dekadzie tych lat oddano do u'ytku m.in. nowe sklepy w okolicznych wsiach, wybudowano WDT,
poszerzono znacznie powierzchnie magazynowe, zakupiono grunty pod budow nowej bazy magazynowoskupowej w Szulcu, a w latach osiemdziesi-tych powsta a piekarnia, stacja paliw i ubojnia z oczyszczalni-.
W tym okresie Spó dzielnia, obok Fabryki Mebli, by a ju'
najwi kszym zak adem na terenie Opatówka. Zatrudniaa oko o 300 pracowników zrzeszaj-c 3000 cz onków.
W szczytowym okresie swego rozwoju wielokierunkow- dzia alno1@ Spó dzielnia wykonywa a maj-c do
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dyspozycji: 25 placówek handlu detalicznego, 4 zak ady
produkcyjne, 2 zak ady gastronomiczne, 9 punktów skupu, 2 magazyny artyku ów masowych, stacj paliw, piekarni oraz 14 zak adów i punktów us ugowych ró'nych
bran'. Od 1990 roku nast-pi regres w dzia alno1ci
Gminnej Spó dzielni. Od 18 lat funkcj Prezesa Zarz-du
pe ni p. Eleonora Gieszczy/ska. Efekt zmian systemowych, jaki dotkn- ca - nasz- gospodark , nie omintak'e spó dzielczo1ci "samopomocowej". Niesprzyjaj-cy
klimat dla tej spó dzielczo1ci trwa niestety nadal. Niekorzystne s- tak'e dla niej aktualne przepisy prawa pracy,
zasady finansowania oraz polityki finansowej.
W sytuacji, kiedy pod poj ciem spó dzielczo1ci w
ogóle rozumie si dzi1 przede wszystkim p d do osi-gania zysku i pomna'ania kapita u, statutowa dzia alno1@ spó dzielczo1ci "samopomocowej" maj-cej na celu
popraw warunków ludzi w niej zrzeszonych, staje si
zadaniem ogromnie trudnym. W tej sytuacji nie mo'na
nie zada@ pytania: Jaka b dzie najbli'sza przysz o1@ 70
- letniej dzi1 spó dzielni i jej prawie 50 - osobowej za ogi? Nie atwo jest na to pytanie jednoznacznie odpowiedzie@. Jej losy zale'e@ b d- na pewno nie tylko od bie'-cych dzia a/ w adz spó dzielni, ale w du'ej mierze od
tego, co si b dzie dzia o w jej otoczeniu, spó dzielczo1ci w ogóle oraz w ca ej naszej gospodarce narodowej.
Stanis(aw Ku=

Festyn rodzinny
Dwie uroczysto1ci: Cwi to Szko y oraz otwarcie
placu rekreacyjnego w Gimnazjum im. Agatona i Stefana
Gillerów w Opatówku sta y si pretekstem do zorganizowania Festynu Rodzinnego. W s oneczne sobotnie
popo udnie na przyszkolnym terenie zgromadzi o si
wiele osób, aby uczestniczy@ w tym wydarzeniu. Honorowymi go1@mi imprezy by y dzieci z kaliskiego Domu
Dziecka, które przyjecha y do Opatówka wraz z wychowawcami i dyrektor placówki.

Organizatorzy - spo eczno1@ szkolna oraz rada
rodziców - zapewnili wiele atrakcji. Najm odszych zabawia klaun oraz m odzie' ze Szkolnego Ko a "Caritas".
M odzie' '-dna wiedzy mog a obserwowa@ do1wiadczenia prowadzone w szkolnych pracowniach: chemicznej i fizycznej. Na sportowców czeka y konkurencje
sprawno1ciowe, zr czno1ciowe oraz rozgrywki siatkarskie. Ka'dy móg wzi-@ udzia w zabawach i konkursach
plastycznych, skorzysta@ ze stanowiska fryzjerskiego,
sprawdzi@, jak reaguje nasz organizm po spo'yciu alkoholu i narkotyków - dzi ki alkogoglom i narkogoglom.
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Du'e zainteresowanie wzbudzi y wyst py grup
tanecznych z GOK-u, przygotowanych przez p. Ma gorzat Antczak, instruktork ta/ca, absolwentk naszej
szko y. Pobyt wszystkim umilali popisami wokalnymi
uczniowie oraz absolwenci gimnazjum, a cz onkowie koa teatralno - polonistycznego zabawiali widzów scenkami kabaretowymi. Zadbano równie' o bufet, gdzie
powodzeniem cieszy y si zarówno dania przygotowane
przez panie z Gminnego O1rodka Kultury, jak i ciasto
upieczone przez rodziców gimnazjalistów. Zanim jednak
prowadz-cy imprez zaprosili zebranych do zabawy i
skorzystania z festynowych atrakcji, po1wi cono chwil
uwagi patronom szko y.
Tradycyjnie w maju, od czasu nadania placówce
imienia Agatona i Stefana Gillerów w 2009 roku, uroczy1cie obchodzone jest Cwi to Szko y. Bracia Gillerowie
urodzili si w Opatówku, a swoim 'yciem udowodnili, 'e
patriot- mo'na by@ zawsze i wsz dzie, niezale'nie od
miejsca urodzenia, o czym przypomnia y uczennice w
przygotowanej przez siebie scence. M odzie' pami ta a
równie' o z o'eniu kwiatów pod tablic- pami-tkow- w
holu szko y oraz na cmentarzu w Opatówku. W tym
punkcie imprezy dokonano równie' uroczystego otwarcia placu rekreacyjnego. Wst g przecinali: dyrektor
gimnazjum Jolanta Pokojowa, Wójt Gminy Opatówek
Sebastian Ward cki, przewodnicz-ca rady rodziców Beata Kolecka oraz przewodnicz-ca samorz-du uczniowskiego Aldona Ko tuniewska.
To pierwsze takie przedsi wzi cie zorganizowane przez spo eczno1@ gimnazjaln-. S-dz-c po zainteresowaniu uczestników i ich pozytywnych opiniach, czas
sp dzony w progach szko y sprawi uczestnikom rado1@
i pozostawi mi e wspomnienia, mo'na wi c pokusi@ si
o planowanie podobnej imprezy w przysz ym roku szkolnym. Szczególne podzi kowania kierujemy do pani Katarzyny Wo.niak, P.P.H.U "KRIS" Krystyna Olczak i
Grzegorz Olczak oraz Przedsi biorstwa Wielobran'owego JG MINI Jaros aw Gadera.
"Sami Swoi" na Spotkaniach Folklorystycznych
31 maja br. w Sieradzu, na XIV Spotkaniach
Folklorystycznych Polski Centralnej "Od Kujawiaka do
Oberka" swoj- twórczo1@ pokaza y kapele ludowe, soli1ci oraz zespo y ta/ca ludowego inspirowane folklorem.

Spotkania Folklorystyczne s- jednym z wa'niejszych
wydarze/ muzycznych dla instrumentalistów i tancerzy
tradycyjnych dzia aj-cych na terenie centralnej Polski.
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W tym roku Spotkania odby y si pod has em
"Autentyzm i Inspiracje" w sze1ciu kategoriach wykonawczych. W kategorii "kapel opracowanych" wyst-pi a
Kapela "Sami Swoi" z Opatówka z repertuarem: walcerek, oberek i polka, zdobywaj-c uznanie jury i II miejsce.
Nagrod pieni 'n- dla kapeli ufundowa dyrektor Muzeum Okr gowego w Sieradzu. Serdecznie gratulujemy!
Dzie6 Dziecka w Sza(em
Kilkana1cie tysi cy osób przyby o w sobot nad
zalew w Sza em, by bawi@ si na pikniku, wspólnie, rodzinnie sp dzi@ czas i skorzysta@ z atrakcji podczas
Miejsko-Powiatowego Festynu zorganizowanego z okazji zbli'aj-cego si Dnia Dziecka. Atrakcji dla najm odszych, i nie tylko, by o bardzo wiele: dmuchane zamki i
zje'd'alnie, kolejki, konkursy ze szczudlarzami, malowanie buziek, pokazy komandosów ze 1mig owcem, pokazy s u'b mundurowych, policyjnego ratownictwa, a
tak'e demonstracja gaszenia po'aru na wodzie i niezwykle efektowne pokazy lotnicze grupy "Relazny". Jednym s owem, ka'dy znalaz co1 dla siebie. Dodatkowym
urozmaiceniem by y stoiska z przysmakami przygotowanymi przez przedstawicieli gmin kaliskich. Swoje stoiska
mia y równie' kaliskie firmy.

W trakcie festynu odby y si IV Mistrzostwach
Kalisza w p ywaniu na Byle Czem, podczas których
uczestnicy startowali na niekonwencjonalnym sprz cie
p ywackim, nap dzanym jedynie si - ludzkich mi 1ni.
Zwyci 'y a najm odsza ekipa, która pop yn a na tratwie
z plastikowych butelek. Na scenie podziwia@ mo'na by o
pokazy taneczne, koncert w wykonaniu solistów grupy
Pianosong oraz zaproszonej na wyst p wieczoru, m odej
wokalistki - Natalii Szroeder. Wieczór zako/czy si pokazem sztucznych ogni. Organizatorami imprezy byli:
Miasto Kalisz, Starostwo Powiatowe w Kaliszu, Gmina
Opatówek, Komenda Miejska Policji, Yacht Klub Szturwa oraz O1rodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu.
Piknik Rodzinny w T(okini Wielkiej
7 czerwca, w niedzielne popo udnie, odby si
Piknik Rodzinny po -czony z otwarciem wielofunkcyjnego boiska sportowego, zorganizowany przez dyrektora,
rad pedagogiczn- i rad rodziców Zespo u Szkó w T okini Wielkiej oraz Urz-d Gminy w Opatówku.
Niedawno zbudowane boisko wielofunkcyjne ze
sztuczn- nawierzchni-, przeznaczone jest do gry w tenisa ziemnego, pi k r czn-, pi k siatkow- oraz koszy-
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kówk . Ca kowity koszt tego zadania to kwota
219 807,36z . Projekt wspó finansowany by przez Uni
Europejsk-.

Dyrektor szko y Teresa Kobierska powita a przyby ych mieszka/ców, uczniów, absolwentów, rodziców i
przyjació szko y oraz zaproszonych go1ci, w1ród których byli: Wójt Gminy Opatówek Sebastian Ward cki,
Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic, Przewodnicz-cy
Rady Gminy Pawe B-kowski, radny Damian Jakóbczak
oraz przedstawicielki rady rodziców: Arleta Reksa, Anna
Strza ka i Kinga Jopek. Po1wi cenia boiska dokona ks.
proboszcz parafii T okinia Jacek Paczkowski, a o uroczyste przeci cie wst gi zostali poproszeni: Sebastian
Ward cki, Krzysztof Dziedzic, Pawe B-kowski, Arleta
Reksa i Teresa Kobierska, która wr czy a w adzom samorz-dowym pami-tkowe statuetki i podzi kowa a za
nowoczesne boisko oraz podkre1li a wa'n- rol sportu
w 'yciu i rozwoju m odych ludzi.
Na nowo otwartym boisku odby si mecz pi ki
siatkowej. Naprzeciwko siebie stan li uczniowie gimnazjum i pracownicy Drugiego Urz du Skarbowego w Kaliszu. Los tym razem sprzyja urz dnikom. To nie koniec
sukcesów go1ci z Kalisza, gdy' w pojedynku z absolwentami szko y potwierdzili swoj- wysok- form . Przyby ym czas umila a orkiestra Ochotniczej Stra'y Po'arnej w T okini Wielkiej pod batut- dh Józefa Czerniaka.
W wykonaniu stra'aków mo'na by o tak'e obejrze@ niezwykle ciekawy pokaz ratownictwa drogowego. Na najm odszych czeka y liczne atrakcje: gry, zabawy, konkursy, malowanie twarzy. Starsi odpoczywali przy fili'ance
kawy lub herbaty i d.wi kach muzyki. A wszyscy mogli
sprawdzi@ swoje umiej tno1ci na strzelnicy Towarzystwa
Strzeleckiego "Bellona" i pod okiem instruktorów @wiczy@
strzelanie z broni pneumatycznej. Rodzice przygotowali
kiermasz ciast "swojskie jad o" i kie baski z grilla.
Du'- popularno1ci- cieszy a si loteria fantowa.
Ka'dy los kry mi - niespodziank : mo'na by o wygra@
pi kne ro1liny ogrodowe, kosmetyki samochodowe,
ksi-'ki, zabawki, s odycze, drobny sprz t gospodarstwa
domowego. W1ród uczestników loterii rozlosowano dodatkowe nagrody: sprz t MP3, rakiety do tenisa ziemnego i s uchawki stereo. Uczniowie szko y podstawowej i
gimnazjum zaprezentowali swoje wokalne, taneczne i
sportowe talenty, które zosta y nagrodzone gromkimi
brawami. Dyrektor Zespo u Szkó w T okini Wielkiej Teresa Kobierska dzi kuje wszystkim, którzy przyczynili si
do zorganizowania pikniku, a w szczególno1ci w adzom
samorz-dowym, Ochotniczej Stra'y Po'arnej wraz z or-
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kiestr- w T okini Wielkiej i sponsorom: pp. Urszuli i Stanis awowi Zymonom, firmie "ASO", p. Jolancie Wilczy/skiej, radzie rodziców, nauczycielom, za pomoc i wsparcie finansowe. Za opraw medialn- dzi kujemy p. Pawowi Figlowi, który reprezentowa Radio "Centrum".
Zas(u4ony dla Miasta Kalisza
Mateusz Przyjazny, dyrektor Szko y Podstawowej im. J. Kusoci/skiego w Opatówku i prezes Kaliskiego Oddzia u Polskiego Towarzystwa TurystycznoKrajoznawczego, uhonorowany zosta Odznak- "Zas u'ony dla Miasta Kalisza" nadan- przez kalisk- Rad
Miejsk-. Jak napisano w uzasadnieniu, godno1@ t
otrzyma "w uznaniu zas ug i wieloletnich, ofiarnych dziaa/ dla dobra i s awienia grodu nad Prosn- i jego mieszka/ców". Funkcj prezesa Kaliskiego Oddzia u PTTK im.
Stanis awa Graevego p. Mateusz Przyjazny obj- w listopadzie 2007 r. Da si pozna@ jako inicjator i realizator wielu warto1ciowych przedsi wzi @. Zaliczy@ do nich
nale'y zw aszcza "Marsz wolno1ci" wraz z konkursem
historycznym "Polskie drogi do niepodleg o1ci".

Dotychczas odby o si 13 "Marszów wolno1ci", a
w1ród ich organizatorów znale.li si m.in.: Prezydent
Miasta Kalisza, Starosta Kaliski, Wielkopolski Kurator
O1wiaty i kaliski oddzia Polskiego Towarzystwa Historycznego. Mateusz Przyjazny jest równie' inicjatorem
konkursu "Pi kna nasza Polska ca a", w którym uczestnicz- szko y z miasta i powiatu kaliskiego. Do tej pory
zorganizowa 15 edycji rajdu "Barwy jesieni" i 22 edycje
rajdu "Szlakami Powstania Wielkopolskiego". Za wzorow- prac zawodow- i dzia alno1@ spo eczn- wyró'niony
zosta m.in. Z otym i Srebrnym Krzy'em Zas ugi oraz
Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Jest autorem
wielu publikacji, m.in. w "Roczniku Kaliskim", a tak'e
ksi-'ki pt. "XXV lat Zespo u Szkó Rolniczych w Opatówku".
***************************************

WIADOMO CI BIBLIOTECZNE
Podró4 do Rosji w czasie i przestrzeni
W pi-tkowy wieczór 17 kwietnia br. czytelnicy
naszej biblioteki spotkali si w Gminnym O1rodku Kultury na spotkaniu z Ma gorzat- Szumsk- - autork- ksi-'ki
pt. "Zielona sukienka", która cieszy si wielkim zainteresowaniem w ca ej Polsce. Jej autorka, posiadaj-ca wiele
umiej tno1ci i pasji, jest osob- niezwykle aktywn- i zapracowan-, a jednak przyj a nasze zaproszenie. Wszy-
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scy, z zaciekawieniem i wzruszeniem, s uchali rodzinnej
opowie1ci Ma gorzaty Szumskiej o powojennych losach
jej dziadków. Autorka ksi-'ki, zafascynowana opowie1ciami dziadków, postanowi a wyruszy@ ich 1ladami
przez Wile/szczyzn , z której pochodzili, do wioski Mokrusza w Kraju Krasnojarskim na Syberii, dok-d zes ano
jej babci z ma ym synkiem i rodzicami, nad jezioro Bajka i do Kazachstanu, gdzie w kar agu pracowa w kopalni w nieludzkich warunkach jej dziadek skazany na
25 lat za dzia alno1@ w AK. Dziadkowie zostali rozdzieleni tu' po 1lubie, ale ich mi o1@ pomog a im przetrwa@ i
po -czy@ si na nowo, a symbolem tej mi o1ci by a zielona sukienka uszyta przez babci z materia u kupionego
przez dziadka za ci 'ko zarobione pieni-dze w czasie
uwi zienia w agrze.

Autorka podró'owa a kolej- transsyberyjsk-,
ucz-c si po drodze j zyka rosyjskiego, dotar a do miejsca, w którym 'y a babcia, pozna a jej najbli'sz- przyjació k - Szur , zwiedzi a te' muzeum kar agu w Kazachstanie, gdzie zapozna a si z warunkami, w jakich 'yli
wi .niowie. Przekaza a do muzeum dokumenty swojego
dziadka, by pozosta 1lad jego katorgi w tym miejscu.
W opowie1ci Ma gorzaty Szumskiej przesz o1@ przeplata a si z tera.niejszo1ci-. S- 'egnaj-cy si na zawsze
dziadkowie, którzy jednak wierz-, 'e los pozwoli im
jeszcze si spotka@. S- opisy nieludzkich warunków 'ycia wi .niów agrów poparte fotografiami. Jest t sknota
babci za rodzinn- Wile/szczyzn-. Ale jest te' spotkanie
autorki z Szur-, jej zdziwienie, 'e babcia Ma gosi ma tak
du'- córk , cho@ to przecie' wnuczka. Jest wioska Mokrusza, której ocala a cz 1@ nie zmieni a si od tamtych
czasów. Jest serdeczno1@ zwyk ych ludzi zakrapiana
samogonem, ich niewielka wiedza o 1wiecie i nieznajomo1@ historii. Ma gorzata Szumska spotka a nad Bajkaem szamana i opowiadanie o nim przywodzi na my1l
opisy Agatona Gillera, który tam przebywa na zes aniu
150 lat temu.
Spotkanie z autork- "Zielonej sukienki" dostarczy o wielu bardzo ró'nych wra'e/ - od wzrusze/ a' do
ez po u1miech w sytuacjach humorystycznych. Autorka
pokaza a, szczególnie m odzie'y, jak wa'ne jest to, sk-d
przyszli1my, kim jeste1my. A wszystko to tkwi w naszych
korzeniach, które warto poznawa@, buduj-c bliskie, serdeczne relacje z naszymi przodkami. Ksi-'ka Ma gorzaty Szumskiej "Zielona sukienka" jest dost pna w bibliotece w Opatówku. Zach camy do jej przeczytania. Serdecznie dzi kujemy dyrektorce Gminnego O1rodka Kul-
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tury p. Mieczys awie Jaskule za wspó prac w zorganizowaniu tego ciekawego spotkania.
W poszukiwaniu duchów przesz(o=ci Opatówka
Opatówek jako najwi ksza miejscowo1@ w naszej gminie, cieszy si zainteresowaniem uczniów okolicznych szkó . W pogodny majowy dzie/ zjawili si w
naszej miejscowo1ci uczniowie klas I-III z Zespo u Szkó
w Rajsku. Swoj- wizyt rozpocz li w naszej bibliotece.
Jak zawsze, najwi ksze zainteresowanie wzbudzi a historia opatóweckiego zamku i pa aców oraz ich wybitnych mieszka/ców, przedstawiona przez dyrektork biblioteki - Jadwig Milu1k--Stasiak. Historia opowiedziana w bibliotece mia a swoj- kontynuacj na ulicach Opatówka. Podziw budzi y majestatyczne budynki Muzeum
Historii Przemys u i ko1cio a parafialnego. U1miechy na
twarzach i pytania pojawi y si przy "cukierni" po wys uchaniu legendy o herbie rodziny Zaj-czków - "Cwince".
Przej1cie do parku pozwoli o przygl-da@ si drzewompomnikom przyrody, krzewom i ciekawym ro1linom. Zaskoczeniem by "labirynt" utworzony w alejkach ogrodu
ró'anego na dawnym wzgórzu zamkowym.
Dzieci zm czone bieganiem po 1cie'kach mog y
przysi-1@ na aweczkach i rozejrze@ si wokó po parku,
gdzie kr-'y duch pi knej pani Zaj-czkowej. Niestety nie
uda o si go spotka@ na zabytkowym mo1cie, ale poszukiwania 1ladów przesz o1ci doprowadzi y grup na W-do y. I tutaj by o wiele rado1ci w zdobywaniu szczytu
wzgórza i zbieganiu na dó . By a to te' lekcja ekologii,
gdy' dzieci zobaczy y, niektórzy w a1ciciele quadów,
wykorzystuj-c wzniesienia, rozje'd'aj- je i niszcz-. Zobaczy y te' 1lady po piknikach, których uczestnicy nie
tylko nie sprz-tn li 1mieci, ale na dodatek porozbijali butelki niszcz-c w ten sposób pi kn- polan i nara'aj-c
odwiedzaj-cych W-do y i 'yj-ce tam zwierz ta na zranienie. Dzieci mia y w programie jeszcze inne atrakcje i
wróci y do centrum Opatówka, 'egnaj-c si przewodniczk-.

Grupa uczniów, cho@ liczna, by a doskonale zorganizowana. Spacer z ni- by wielk- przyjemno1ci-, poniewa' dzieci z zainteresowaniem s ucha y opowie1ci,
zadawa y pytania, cieszy y si mo'liwo1ci- biegania po
parku i wzgórzach. Mo'e wróc- tam, by poszukiwa@ 1ladów przesz o1ci. I mo'e b d- pami ta y, 'e po ka'dym
postoju na onie przyrody nale'y po sobie posprz-ta@ i
zabra@ ze sob- w asne 1mieci, tak by kolejni zwiedzaj-cy mogli nacieszy@ si pi knem krajobrazu i przyrody.
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Spotkanie ph. "Zerwa9 z d(ugami..."
W obecnych czasach wielu Polaków boryka si
z problemami ekonomicznymi. Brak 1rodków na zabezpieczenie najwa'niejszych potrzeb 'yciowych, nag e
wypadki oraz rosn-ce zainteresowanie wieloma dobrami
konsumpcyjnymi kreowane przez kampanie reklamowe
powoduj-, 'e ludzie decyduj- si na kredyty. Niektórzy
nie s- w stanie ich sp aci@ i popadaj- w stan nadmiernego zad u'enia, z którego nie wida@ rozs-dnego wyj1cia.
Narodowy Bank Polski, w celu niesienia pomocy d u'nikom, przyst-pi do realizacji projektu edukacji ekonomicznej. W ramach tego projektu Wojewódzka Biblioteka
Publiczna i Centrum Animacji Kultury zorganizowa a w
niektórych bibliotekach cykl spotka/ pod has em "Zerwa@ z d ugami - jak m-drze gospodarowa@ domowym
bud'etem?". Prowadzili je eksperci z zakresu ekonomii i
psychologii: Anna Warchlewska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Roman Pomianowski, prezes Stowarzyszenia Program Wsparcia Zad u'onych z
Poznania, którzy 14 maja przyjechali do Opatówka.

Anna Wachlewska przedstawi a racjonalny sposób kszta towania domowego bud'etu. Podkre1li a potrzeb analizy dochodów i wydatków oraz planowania
ich w cyklu rocznym. Dowiedzieli1my si tak'e jak w racjonalny sposób dzieli@ swoje wydatki (np. 10% dochodów na rozrywk i tyle samo na inwestycje) oraz na
czym mo'na oszcz dza@. Rozszyfrowa a prawdziwe
znaczenie terminów takich jak: "ca kowita kwota do sp aty", "ca kowity koszt kredytu", "ca kowita kwota kredytu",
"RRSO", bo wbrew pozorom terminy te nie s- interpretowane jednoznacznie, a tak'e zwróci a uwag na to, by
przed wyborem instytucji finansowej odwiedzi@ stron internetow- Komisji Nadzoru Finansowego i sprawdzi@, co
znajduje si na prowadzonej przez ni- li1cie ostrze'e/
publicznych.
Drugi go1@, Roman Pomianowski, z wykszta cenia psycholog, od kilku lat aktywnie pomaga osobom
zad u'onym poprzez Stowarzyszenie Program Wsparcia
Zad u'onych w Poznaniu. Opowiedzia o mechanizmach
popadania w d ugi i wyuczon- bezradno1@ oraz o recepcie na wyj1cie z kryzysu finansowego jak- proponuje.
Stowarzyszenie prowadzi dzia ania edukacyjne przeznaczone dla osób zad u'onych. Mówca podkre1li , 'e
wyj1cie z d ugów, cho@ wymaga wiele pracy i samozaparcia, jest mo'liwe. Prowadz-cy zach cili zainteresowanych do kontaktu z nimi i organizacjami zajmuj-cymi
si problemem nadmiernego zad u'enia.
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"Noc Bibliotek"
1 czerwca nasz- bibliotek odwiedzili uczniowie
III klasy ZSZ Zespo u Szkó im. Stanis awa Miko ajczyka
w Opatówku z p. Ma gorzat- Rudowicz. Impulsem do
wizyty sta a si ogólnopolska akcja pn. "Noc Bibliotek",
jaka odbywa a si z 30 na 31 maja. M odzie' postanowia zapozna@ si z ide- tej akcji oraz z innymi, nietypowymi dzia aniami bibliotek. Noc Bibliotek, zorganizowana na wzór Nocy Muzeów, mia a na celu w atrakcyjny i
niekonwencjonalny sposób zaprezentowa@ dzia alno1@
bibliotek i ich zbiory oraz zach ci@ nowe osoby do korzystania z oferty bibliotecznej.
Biblioteka w Opatówku by a pionierem w organizowaniu nocy w bibliotece. Od 2005 roku, zawsze pod
koniec sierpnia, w czasie nocnego czytania, zabaw i
konkursów w bibliotece dzieci 'egna y wakacje. W tegorocznej ogólnopolskiej akcji nasza biblioteka nie uczestniczy a, ale mo'e poszczyci@ si bogatymi zbiorami oraz
ciekaw- dzia alno1ci-. I to w a1nie by o g ównym w-tkiem spotkania. Prowadz-ca je Ma gorzata Judasz poruszy a wiele w-tków, mi dzy innymi o powodach zarywania nocy, np. z powodu fascynuj-cej lektury. Przedstawi a kilkana1cie bestsellerów ksi-'kowych: powie1ci
kryminalne, sensacyjne, obyczajowe, biografie oraz poradniki. Go1cie dowiedzieli si tak'e o nietypowym sposobie pisania i promocji ksi-'ki "Szczury Wroc awia" i o
tym, jak sta@ si jej bohaterem.
Wystawy w bibliotece
4 lata temu, dzi ki unijnemu projektowi, wyremontowana zosta a zabytkowa brama wej1ciowa do biblioteki. Dzi ki temu powi kszy a si powierzchnia wystawowa biblioteki i powsta o dodatkowe miejsce na organizacj jej dzia a/. Od maja mo'na ogl-da@ w bramie
prace dzieci - uczestników stra'ackiego konkursu "Zapobiegajmy po'arom". W korytarzu biblioteki nies abn-ce zainteresowanie czytelników budzi wystawa "W adys aw Ko1cielniak. Pejza' i architektura". Do biblioteki
przychodz- uczniowie z nauczycielami plastyki, by zapozna@ si ze zbiorami ikonograficznymi.

W kwietniu uczniowie zwiedzali wystawy ze swoimi opiekunami: Joann- Litwin i Dorot- Skinder. By a to
okazja do poznania wycinka twórczo1ci kaliskiego artysty-grafika W adys awa Ko1cielniaka oraz prac swoich
kolegów. Uczniowie obejrzeli zbiory ekslibrisów W adys awa Ko1cielniaka oraz jego grafiki i obraz, które zdobi1ciany naszej czytelni, a tak'e makiet nieistniej-cego
ju' zamku w Opatówku. Zwiedzanie wystaw prac artystów i amatorów rozwija artystyczn- wra'liwo1@ zwie-
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dzaj-cych i jest form- promowania ró'norodnych pasji
w1ród m odzie'y.
Internet z Latarniczk Polski Cyfrowej Równych
Szans
Od pa.dziernika 2014 r. do czerwca 2015 r. w
gminach Opatówek, Ko.minek i Lisków realizowano
program "Spokojnie, to tylko Internet" maj-cy na celu
upowszechnienie wykorzystania komputerów i Internetu
w codziennym 'yciu w1ród osób doros ych, szczególnie
tych, którzy uko/czyli 50 rok 'ycia. Program obejmowa
warsztaty grupowe, prezentacje multimedialne i pokazy
oraz poradnictwo indywidualne. Z oferty skorzysta o ponad 200 osób. Dzia ania by y prowadzone przez bibliotekark Ma gorzat Judasz, Latarniczk Polski Cyfrowej
Równych Szans w ramach programu realizowanego
przez Stowarzyszenie "Miasta w Internecie" oraz Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Zaj cia warsztatowe
odbywa y si w Gminnej Bibliotece Publicznej w Opatówku, Zespole Szkó w Rajsku, Zespole Szkó w T okini
Wielkiej, Bibliotece Publicznej Gminy Lisków oraz Gminnej Bibliotece Publicznej w Ko.minku. Mo'na by o zdoby@ wiedz i umiej tno1ci praktyczne z zakresu podstawowej obs ugi sprz tu komputerowego, pisania tekstów,
czy wyszukiwania informacji w Internecie. Demonstrowano za atwianie ró'nych spraw 'ycia codziennego
przez Internet, np. obs uga konta bankowego, planowanie podró'y, zakupy on-line, poczta e-mail, sk adanie
PIT-ów przez Internet, wykonywanie t umacze/ z ró'nych j zyków.
Warsztaty te, oprócz szansy na uzyskanie nowej
wiedzy i umiej tno1ci, mia y tak'e aspekt integracyjny.
Samo zorganizowanie i przeprowadzenie zaj @ sta o si
mo'liwe dzi ki 'yczliwo1ci i wspó pracy dyrekcji i pracowników wymienionych instytucji oraz wsparciu samorz-dów. Oprócz warsztatów odby si cykl prezentacji
multimedialnych "Stra'acki Internet" skierowany do
cz onków Ochotniczych Stra'y Po'arnych w Borowie,
Rajsku i Che mcach. Prezentacja ukazywa a wybrane
strony internetowe, us ugi on-line oraz przegl-d informacji o tych jednostkach OSP dost pnych w sieci internetowej. Wyst-pienia te przynios y tak'e pomys y na nowe
kierunki wspó pracy mi dzy OSP a bibliotek-. Du'ym
zainteresowaniem cieszy si pokaz druku 3D zorganizowany w styczniu 2015 r. przez opatóweck- firm 3D
Work we wspó pracy z bibliotek-. Widzowie z trzech pokole/ z wielkim zainteresowaniem obserwowali dzia anie
najnowszej technologii na 'ywo. Do bibliotekarzy z terenu powiatu kaliskiego skierowana zosta a prezentacja
dotycz-ca beaconów, które tworz- nowy trend w cyfryzacji, tak'e w Polsce. Kolejn- form- dzia alno1ci Latarniczki PCRS w bibliotece jest mo'liwo1@ uzyskania indywidualnych porad dotycz-cych komputerów i Internetu, po wcze1niejszym umówieniu si w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku, tel. (62)
76-18-209.
To by(o tak niedawno...
Biblioteka w Opatówku od lat gromadzi wszelkie
materia y o historii Opatówka: ksi-'ki, artyku y, dokumenty, zdj cia, filmy, itp. Wa'nym .ród em poznania
dziejów s- wspomnienia. W 1990 r. na spotkaniach organizowanych razem z Towarzystwem Przyjació Opatówka nagrywali1my wspomnienia najstarszych opatowian dotycz-ce okresu dwudziestolecia mi dzywojen-
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nego i II wojny 1wiatowej, które pó.niej publikowali1my
na amach "Opatowianina". Oprócz pisemnych wspomnie/ pozosta y nagrania wywiadów. Dzi1 mo'emy
us ysze@ g osy tych, którzy ju' nie 'yj-: Eligiusza KorWalczaka, Józefa Pili/skiego, Doroty Ccigaj o, Stefana
Melki, Bronis awy Sztrajt, Franciszka Juszczaka, Henryki
Borowiak i wielu innych. To dzi ki nim zachowa a si
wiedza o dawnym Opatówku i jego mieszka/cach.
Biblioteka jest ca y czas otwarta dla tych, którzy
chcieliby podzieli@ si swoj- wiedz- o czasach i wydarzeniach, które min y. Ostatnio zarejestrowali1my bardzo ciekawe wspomnienia Ireny Lingockiej Pieczykolan i
Lucyny Sieradzkiej. B dziemy tworzy@ archiwum g osów
i wspomnie/. Mo'e w przysz o1ci powstanie z jego zasobów publikacja ksi-'kowa lub multimedialna. Osoby
zainteresowane prosimy o kontakt pod nr tel. (62) 76-18209.
***************************************

WIADOMO CI SPORTOWE
So(ecki turniej halowej pi(ki no4nej
W pi-tek 20 marca br. w Hali Widowiskowo Sportowej im. Polskich Olimpijczyków w Opatówku odby
si I Turniej Halowej Pi ki No'nej o Puchar So tysa Wsi
Rajsko. Organizatorami turnieju byli So tys wsi Rajsko
Karol Ja1kiewicz oraz Klub Sportowy "Jaskiniowiec"
Rajsko, a ca - imprez zorganizowano dzi ki wsparciu
samorz-du Gminy Opatówek oraz Starostwa Powiatowego w Kaliszu. So tys powita wszystkie przyby e dru'yny oraz liczn- grup kibiców pi ki no'nej, a nast pnie
da sygna do rozpocz cia zawodów.

W rozgrywkach, oprócz organizatorów, uczestniczy y dru'yny OSP w Rajsku, Zespo u Szkó w Rajsku,
K.S. Pelikan Nowy Karolew, RKS Radliczyce oraz UPS
Kalisz. Uczestników podzielono na dwie grupy, w których rywalizowano systemem ka'dy z ka'dym. Dwie najlepsze dru'yny z ka'dej z grup awansowa y do pó finaów. Rywalizacj wygra a dru'yna K.S. "Jaskiniowiec"
Rajsko, drugie miejsce zaj a reprezentacja Zespo u
Szkó w Rajsku, a trzecie OSP w Rajsku. S dzi- turnieju
by Piotr Wosiek. Turniej cieszy si du'ym zainteresowaniem pi karzy oraz kibiców, a so tys ju' zapowiedzia
organizacj kolejnej edycji rozgrywek.
Turniej Pi(ki Siatkowej OSP Powiatu Kaliskiego
12 kwietnia br. w Hali Widowiskowo-Sportowej
im. Polskich Olimpijczyków w Opatówku odby si I Tur-
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niej Pi ki Siatkowej OSP Powiatu Kaliskiego o Puchar
Wójta Gminy Opatówek. Turniej zosta zorganizowany
przez Komisj ds. MDP Oddzia u Powiatowego Zwi-zku
OSP RP w Kaliszu, Zarz-d Oddzia u Gminnego ZOSP
RP w Opatówku oraz Urz-d Gminy w Opatówku. Celem
turnieju by o doskonalenie sprawno1ci fizycznej, popularyzacja sportu, a w szczególno1ci pi ki siatkowej, popularyzacja zdrowego stylu 'ycia i Ochotniczych Stra'y Po'arnych oraz integracja Ochotniczych Stra'y Po'arnych
z terenu Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego.

W turnieju uczestniczy o 8 dru'yn reprezentuj-cych miasto Kalisz oraz gminy z terenu powiatu kaliskiego: Stawiszyn, Blizanów, Brzeziny, Godziesze Wielkie,
Opatówek, Szczytniki i Relazków. Po zaci tej rywalizacji
zwyci 'y a dru'yna reprezentuj-ca gmin Blizanów, pokonuj-c w finale zawodników z Relazkowa. Trzecie miejsce zaj a dru'yna z OSP w T okini Wielkiej reprezentuj-ca gmin Opatówek. Dru'yny te otrzyma y puchary
Prezesa Zarz-du Oddzia u Powiatowego ZOSP RP w
Kaliszu dh Krzysztofa Nosala - Starosty Kaliskiego, a
zwyci ska dru'yna z Blizanowa tak'e puchar przechodni Wójta Gminy Opatówek dh Sebastiana Ward ckiego.
Wszystkie dru'yny otrzyma y dyplomy. Wszyscy uczestnicy turnieju, go1cie oraz pracownicy obs ugi zostali pocz stowani obiadem oraz napojami.
Turniej przeprowadzony zosta pod czujnym
okiem komisji s dziowskiej w sk ad której wesz y panie
ze Szko y Podstawowej im. Janusza Kusoci/skiego w
Opatówku: Aneta Cyl, Izabela Dubanowicz i Magdalena
Noskowska. Wr czenia pucharów oraz dyplomów dokonali: Wójt Gminy Opatówek dh Sebastian Ward cki,
Prezes ZOGm. ZOSP RP w Opatówku dh Bogdan Marsza oraz Komendant Gminny OSP dh Stanis aw Baran.
Obs ug sekretariatu i zabezpieczenie przedmedyczne
zapewni a dh Marta Mazarek - kronikarz gminny OSP.
Na zako/czenie wójt zaprosi wszystkich na nast pny
turniej siatkarski do Opatówka za rok. Mamy nadziej ,
'e turniej b dzie odbywa si cyklicznie.
Organizatorzy dzi kuj- zawodniczkom i zawodnikom za udzia w turnieju, sportowe zachowanie oraz
gr na bardzo wysokim poziomie. Komisji s dziowskiej
za obiektywn- ocen gry, opiekunom za przygotowanie
dru'yn, wszystkim osobom obs uguj-cym przebieg turnieju - paniom z obs ugi hali sportowej, dyrektor Gimnazjum im. A. i S. Gillerów w Opatówku za przygotowanie
boisk oraz udost pnienie sto ówki, firmie cateringowej za
bardzo smaczny obiad, wszystkim dzia aczom OSP za
udzia i po1wi cony bezinteresownie czas. Gor-co pragniemy tak'e podzi kowa@ Staro1cie Kaliskiemu dh
Krzysztofowi Nosalowi za przybycie i osobiste otwarcie
turnieju, Wójtowi Gminy Opatówek dh Sebastianowi
Ward ckiemu za pomoc w organizacji oraz ufundowanie
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pucharu przechodniego dla najlepszej dru'yny oraz nieobecnemu ze wzgl du na wyjazd Sekretarzowi Gminy
dh Krzysztofowi Dziedzicowi za bardzo du'y wk ad pracy w organizacj turnieju.
Druhowie OSP

Zawodnicy Taekwondo z Opatówka na Mistrzostwach Polski
Dwaj reprezentanci klubu SKT SILLA z sekcji
Opatówek - Patryk J drzejak i Arkadiusz Nadolski
uczestniczyli w Mistrzostwach Polski Taekwondo Polskiego Zrzeszenia ITF. Mistrzostwa odby y si 25 kwietnia br. w Twardogórze. W zawodach wzi o udzia ponad 340 zawodników i zawodniczek z ca ej Polski. Swoich adeptów do mistrzowskiego spotkania przygotowa
Mukasz Chmielewski - trener opatóweckiej sekcji. Zawodnicy walczyli w dwóch formu ach - semi contact i light contact oraz uczestniczyli w konkurencji "techniki
specjalne".
Rywalizacja by a zawzi ta, a poprzeczka postawiona bardzo wysoko. To jednak nie przeszkodzi o, by
jeden z reprezentantów stan- na podium - Patryk J drzejak zdoby br-zowy medal w formule light contact do
76 kg. Natomiast drugi uczestnik z Opatówka - Arkadiusz Nadolski zaj- IV miejsce w konkurencji "techniki
specjalne" (kopni cie wzwy'). Arkowi zabrak o zaledwie
2 cm do zaj cia III miejsca. To kolejny sukces zawodników opatóweckiej sekcji, którzy nie po raz pierwszy stan li na podium Mistrzostw Polski.

Przypominamy, 'e treningi Taekwondo odbywaj- si w poniedzia ki i czwartki w Szkole Podstawowej w
Opatówku przy ul. Szkolnej 3. Zaj cia prowadzone s- w
nast puj-cych grupach wiekowych: 4-7 lat (w godz.
17:00-17:45), 8-12 lat (w godz. 17:50-18:50) oraz m odzie' i doro1li (w godz. 18:50-20:00). Kontakt z trenerem
opatóweckiej sekcji: tel. 791-747-411. Serdecznie zapraszamy!
XVII Rajd Wiosenny
W sobot , 9 maja br., ponad 120 uczniów z 10
dru'yn wystartowa o w Rajdzie Wiosennym, którego organizatorem byli harcerze i uczniowie z Ko a Ekologicznego przy Zespole Szkó w T okini Wielkiej. XVII Rajd
Wiosenny odby si pod patronatem Starosty Kaliskiego
i Wójta Gminy Opatówek. Celem rajdu by a przede
wszystkim zabawa, ale nie mniej wa'na by a edukacja
jak 'y@ w zgodzie z przyrod-. Dlatego te' na trasie i mecie rajdu uczestnicy rozwi-zywali wiele harcerskich i
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ekologicznych zada/: malowali plakaty swoich miejscowo1ci, prezentowali rajdow- piosenk , uczyli si jak szanowa@ i chroni@ przyrod . Równie wa'ne by o, aby
uczestnicy docenili umiej tno1@ sp dzania wolnego czasu na onie przyrody w interesuj-cy sposób. Inicjatywa
jest na tyle ciekawa, 'e co roku przybywa uczestników z
s-siednich gmin.

W rywalizacji, ostatecznie najlepsza okaza a si
dru'yna harcerska z Liskowa, drugie miejsce zaj a reprezentacja Rajska, a trzecia by a dru'yna z Korzeniewa. Dyplomy i nagrody zwyci zcom wr czyli: Komendant Hufca ZHP Powiatu Kaliskiego dh Jacek Kami/ski
oraz Sekretarz Gminy Opatówek Krzysztof Dziedzic.
Nagrody ufundowane zosta y przez Starost Kaliskiego
Krzysztofa Nosala, Wójta Gminy Opatówek Sebastiana
Ward ckiego i firm "ASO". Na mecie w miejscowo1ci
S oneczna, na wszystkich rajdowiczów czeka o ognisko,
gor-ca grochówka, kie baski i ciasto.
Organizatorki rajdu: p. Anna Macke, p. Jolanta
Marciniak i p. Agnieszka Figiel dzi kuj- wszystkim za
udzia i wspóln- zabaw . Szczególne podzi kowania
sk adaj- pp. Urszuli i Zbigniewowi Rychterom oraz radzie rodziców i nauczycielom Zespo u Szkó w T okini
Wielkiej za pomoc i wsparcie przy organizacji rajdu oraz
pp. Miros awie i Stanis awowi Paraczy/skim za s odki
pocz stunek.
Mistrzostwa Polski w Kick Boxingu
W dniach 29-31.05.2015 r. w Ostrowcu Cwi tokrzyskim odby y si Mistrzostwa Polski Juniorów w Kickboxingu w formule Pointfighting i Light-Contact.

odbywa y si w Hali Sportowo-Widowiskowej MOSIR w
Ostrowcu Cwi tokrzyskim.
W sobot rozegrano walki eliminacyjne i pó finaowe, a w niedziel walki fina owe. W zawodach wzi o
udzia 177 zawodników z 45 klubów z ca ej Polski. Sukcesami zaznaczy na ringu swoj- obecno1@ Klub
ZIZTEK Team Sekcja Opatówek. W formule light contact
klub reprezentowali zawodnicy: Erwin Grudziecki - 74kg,
który zdoby br-zowy medal; Bartosz Napad ek - 89 kg
równie' wywalczy br-zowy medal oraz Tobiasz Grudziecki - 69kg i Hubert Wojciechowski - 57kg, którzy
mimo pi knej walki medali nie przywie.li. Wszystkim
serdecznie gratulujemy.
W.dkowanie na Dzie6 Dziecka
Polski Zwi-zek W dkarski Ko o w Opatówku,
tradycyjnie z okazji Dnia Dziecka, zorganizowa o zawody w dkarskie po -czone z piknikiem na 1wie'ym powietrzu. 1 czerwca o godzinie 14:00 wylosowano wyznaczone miejsca do w dkowania nad stawami przy ul. Poniatowskiego w Opatówku. W w dkowaniu wzi o udzia
20 dzieci, a kolejne 30 przygl-da o si zawodnikom.
W zawodach udzia wzi y równie' dzieci ze Cwietlicy
Crodowiskowej "S oneczko" w Opatówku. M odych w dkarzy dopingowa Wójt Gminy Opatówek Sebastian Ward cki i Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic. Zawody wygra Mukasz Juszczak, drugie miejsce zaj- Jakub Mazik,
a trzecie Erwin Grudziecki.

Wszyscy wspaniale si bawili, pogoda dopisa a i
co najwa'niejsze by o "branie", bowiem m odzi w dkarze mogli si pochwali@ wspania ymi okazami. Dla
uczestników przygotowane zosta y atrakcje: malowanie
twarzy zapewni a Cwietlica Crodowiskowa "S oneczko",
kie baskami z grilla cz stowali cz onkowie z Ko a PZW w
Opatówku. Nagrody, s odycze i napoje dla ka'dego
dziecka zosta y ufundowane przez Gmin Opatówek
oraz Sklep "Sumik" w Opatówku.
***************************************

WIADOMO CI O WIATOWE

Organizatorem Mistrzostw by Ostrowiecki Klub
Sportów Walki, Cwi tokrzyski Okr gowy Zwi-zek Kickboxingu oraz Polski Zwi-zek Kickboxingu, a pojedynki
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Projekt dla szkó( z powiatu kaliskiego
17 kwietnia br. w O1rodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu odby a si konferencja zorganizowana w ramach projektu "Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkó oraz przedszkoli w powiecie kaliskim" wspó finansowanego jest
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przez Uni Europejsk- w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego.
Konferencja mia a na celu podsumowanie projektu oraz zaprezentowanie opracowanej Strategii Kompleksowego Wspomagania Szkó i Przedszkoli w Powiecie Kaliskim. Przyby ych go1ci powitali: Wiceprzewodnicz-ca Rady Powiatu Alicja Muczak, Dyrektor ODN Jan
Bartczak oraz Koordynator Projektu Lilianna Sieradzka.
W1ród zaproszonych go1ci w konferencji uczestniczyli
tak'e: Wiceprezydent Miasta Kalisza Artur Kijewski, Zast pca Dyrektora Wydzia u O1wiaty i Rozwoju Powiatu
Jolanta Golicka, przedstawiciele organów prowadz-cych
- wójtowie oraz osoby odpowiedzialne za sprawy szkó i
placówek o1wiatowych w powiecie kaliskim, przedstawiciele Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i Publicznej Biblioteki Pedagogicznej, dyrektorzy szkó i przedszkoli uczestnicz-cych w projekcie oraz Zespó Projektowy. Gmin Opatówek reprezentowa Sekretarz Gminy
oraz dyrektor ZEAS, a tak'e dyrektorzy szkó z Zespo u
Szkó w Rajsku i w Che mcach.

Powiat Kaliski w partnerstwie z O1rodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu przez 20 miesi cy realizowa projekt, którego g ównym celem by o podniesienie jako1ci funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w szko ach i przedszkolach z terenu powiatu
kaliskiego w obszarach wymagaj-cych wsparcia w okresie od 01.09.2013 r. do 30.04.2015 r. W projekcie wzi o
udzia ponad 670 nauczycielek i nauczycieli z 40 placówek z terenu powiatu kaliskiego, w tym z gminy Opatówek Zespo y Szkó z Che mc, Rajska i T okini Wielkiej.
Zrealizowano ponad 2000 godzin szkole/, ok. 1300 godzin konsultacji indywidualnych lub grupowych, odby o
si ponad 100 spotka/ w ramach sieci wspó pracy i samokszta cenia, opracowano i opublikowano Powiatowe
Programy Wspomagania na lata 2013/2014 oraz
2014/2015, z realizacji których powsta y raporty oraz
"Strategia Kompleksowego Wspomagania Szkó i
Przedszkoli w Powiecie Kaliskim".
"Ze wzgl du na ogrom pracy i ludzi zaanga'owanych w projekt, jego realizacja by a dla nas chyba
wszystkich du'ym wyzwaniem. Potwierdzi o si jednak
przys owie "w grupie si a". Nasz Zespó Projektowy, to
grupa zgranych i kompetentnych ludzi, dzi ki którym
wszystkie za o'one wska.niki zosta y osi-gni te" - podsumowa a Lilianna Sieradzka Koordynator Projektu. Natomiast Dyrektor ODN Jan Bartczak przedstawi koncepcj wspó pracy ze szko ami i przedszkolami po zako/czeniu realizacji projektu, która opiera si na prowadze-
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niu 20 sieci wspó pracy i samokszta cenia dla nauczycieli oraz dyrektorów. Uwie/czeniem konferencji by o obdarowanie dyrektorów dyplomem i publikacj- "Strategia
Kompleksowego Wspomagania Szkó i Przedszkoli w
Powiecie Kaliskim".
Projekt powsta w ramach PO KL, Priorytet III.
Wysoka Jako1@ O1wiaty, Dzia anie 3.5 Kompleksowe
Wspomaganie Rozwoju Szkó . Warto1@ Projektu to
1 472 710 z . Instytucj- Po1rednicz-c- by O1rodek
Rozwoju Edukacji w Warszawie.
Program "Ksi 4ki naszych marze6"
Gmina Opatówek uczestniczy@ b dzie w programie ph. "Ksi-zki naszych marze/" og oszonym przez
Wojewod Wielkopolskiego, promuj-cym czytelnictwo
w1ród dzieci i m odzie'y, a skierowanym do organów
prowadz-cych szko y podstawowe. Program rz-dowy
realizowany b dzie w ca ym roku szkolnym 2015/2016,
a zosta y do niego zg oszone cztery szko y podstawowe
w naszej gminie: w Opatówku, Che mcach, Rajsku i T okini Wielkiej. Ca o1@ projektu to kwota 7 587,50 z , z
czego dofinansowanie wyniesie 6 070 z . Celem programu jest wzbogacenie bibliotek szkolnych o atrakcyjne
dla uczniów ksi-'ki o tematyce poznawania i rozumienia
otaczaj-cego 1wiata, urozmaicenie realizacji programów
nauczania poprzez ciekawe lekcje biblioteczne, rozwijanie samorz-dno1ci uczniowskiej poprzez umo'liwienie
uczniom wp ywania na kszta towanie ksi gozbioru biblioteki szkolnej, a tak'e rozwijanie wspó pracy bibliotek
szkolnych z bibliotekami publicznymi oraz pedagogicznymi.
Ankieta o przedszkolach :-)
Jak dzia aj- przedszkola w naszej gminie? Czy
rodzice zadowoleni s- z opieki przedszkolnej? Co mo'na poprawi@, a co funkcjonuje zadowalaj-co? Taki by
cel przeprowadzonej ankiety, która mia a za zadanie
ocen dzia ania przedszkoli w gminie Opatówek. W nast pnej kolejno1ci ankiety takie rozprowadzone b dtak'e w1ród rodziców i opiekunów, których dzieci
ucz szczaj- do szkó podstawowych i gimnazjów.
W kwietniu br. rodzice przedszkolaków otrzymali anonimowe ankiety, w których zawarto pytania dotycz-ce
oceny ró'nych aspektów dzia ania przedszkoli oraz
stopnia zadowolenia rodziców z opieki przedszkolnej.
Ankiety dotyczy y dzia ania oddzia ów przedszkolnych:
przy Zespole Szkó w Che mcach, Szkole Podstawowej
w Opatówku, Zespole Szkó w Rajsku, Zespole Szkó w
T okini Wielkiej oraz Publicznego Przedszkola w Opatówku. Ogó em rozdano w powy'szych placówkach 291
ankiet, z czego rodzice wype nili i zwrócili 140.
W 6-stopniowej skali, rodzice przyznali najwi cej
ocen bardzo dobrych i dobrych, wskazuj-c na zadowolenie w takich punktach funkcjonowania przedszkoli, jak:
zaj cia dodatkowe (j. angielski, muzyka, logopedia), zaj cia sportowe, smaczne posi ki, adne dekoracje, wielko1@ grup, godziny otwarcia, wystarczaj-ce wyposa'enie, spacery, mi a, przyjazna atmosfera i kompetentna
kadra. W ankietach rodzice wskazali równie' takie
aspekty pracy przedszkoli, które ich zdaniem warto
zmieni@, lub wskazali propozycje i oczekiwania zmian.
Propozycje dotyczy y zaj @ korekcyjnych i innych zaj @
rozwijaj-cych talenty dziecka (np. zaj cia taneczne, teatralne, kulinarne, plastyczne, wyjazdy na basen i imprezy kulturalne), kontaktów z rodzicami i sposób komu-
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nikowania si i przekazywania informacji, a tak'e konieczno1@ cz stszego informowania o post pach dziecka. W przypadku oddzia u przedszkolnego w Che mcach
i przedszkola w Opatówku, rodzice zwracali uwag na
warunki lokalowe: stare sanitariaty, brak toalet przy salach, strome schody oraz lepsze place zabaw.
Rodzicom i opiekunom dzi kujemy za wzi cie
udzia u w badaniu ankietowym. Wyniki zostan- podsumowane i przeanalizowane, aby wnioski pos u'y y poprawie wskazanych s abszych punktów w opiece przedszkolnej naszych najm odszych mieszka/ców. W tym
celu zosta powo any zespó w sk adzie: Sekretarz Gminy, Dyrektor ZEAS, dyrektorzy szkó i przedszkola oraz
Przewodnicz-ca Komisji O1wiaty, Kultury, Sportu i
Zdrowia, którego celem jest analiza ankiet i wprowadzenie oczekiwanych zmian.
Sekretarz Gminy
Krzysztof Dziedzic

**********
PRZEDSZKOLE W OPATÓWKU
Wycieczki
W pi kne, majowe dni dzieci z przedszkola w
Opatówku z wychowawczyniami wybra y si na wycieczki autokarowe. 13 maja br. grupy starsze: "Zaj-czki" i "Mrówki" pojecha y do Go uchowa. Zwiedzi y tam
zagrod 'ubrów, Muzeum Le1nictwa, Parowozowni ,
Ptaszarni i Domek My1liwego. Potem spacerowa y podziwiaj-c zielone krajobrazy.

z przedszkola oraz rodziców, a tak'e soki, herbata i kawa. Grupa "Zaj-czki" na swojej uroczysto1ci go1ci a
równie' tatusiów. Takie chwile na d ugo zostan- w pami ci rodziców.
Dzie6 Dziecka
Dzie/ Dziecka w naszym przedszkolu to g o1na,
weso a zabawa przy muzyce, któr- zapewni p. Marek
prowadz-cy rytmik w przedszkolu. W tym uroczystym
dniu ka'da grupa otrzyma a od dyrektor przedszkola
nowe zabawki, które sprawi y dzieciom wiele rado1ci.
Ka'de dziecko otrzyma o równie' do domu niespodzianki ufundowane przez rad rodziców.
Z wizyt w markecie DINO
2 czerwca dzieci z grupy "Mrówki" po raz kolejny
wybra y si na wycieczk do marketu DINO. Cpiewa y
piosenki, recytowa y wierszyki. Z okazji Dnia Dziecka
panie ekspedientki wr czy y dzieciom s odkie prezenty.
Konkurs plastyczny
Nasze przedszkolaki przyj y zaproszenie do
udzia u w konkursie plastycznym "T czowa planeta" organizowanego przez Centrum Edukacyjno - Rehabilitacyjne "T cza" w Wolicy.

26 maja dzieci z grupy "Biedronki" i "Motylki" pojecha y do Murowa/ca. Tam czeka y na nie atrakcje:
przeja'd'ka bryczk-, na kucyku, poszukiwanie ukrytego
skarbu oraz wspania y pocz stunek - wszystko to sprawi o dzieciom wiele rado1ci. Po weso ej zabawie wróci y
na pyszny obiad do przedszkola. 22 maja dzieci z grupy
"Wiewiórki" pojecha y do Murowa/ca wraz ze swoimi
mamami. Tam czeka o na nich równie' wiele atrakcji.
Dzie6 Mamy
Rado1ci i wzruszenia nie by o ko/ca na uroczysto1ciach przygotowanych przez przedszkolaków z okazji "Dnia Mamy". Ka'da grupa przygotowa a dla swoich
mam pi kne wyst py artystyczne: wiersze, piosenki,
tance, inscenizacje oraz laurki i niespodzianki.
Po wyst pach, na mamy i dzieci czeka s odki
pocz stunek - ciasto przygotowane przez panie kucharki
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Ola Litwa i Julia Kantek zaj y I i III miejsce w
kategorii wiekowej 3-4 latki. Bardzo si cieszymy z sukcesów dziewczynek.
Przedszkolaki w OSP w Opatówku
Dzieci z grup "Zaj-czki" i "Wiewiórki" posz y na
wycieczk do Stra'y Po'arnej w Opatówku. Ka'de
dziecko mog o wsi-1@ do wozu stra'ackiego, obejrze@
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wyj-tkowej imprezy. M odzi wykonawcy si gn li po bardzo ciekawy i ró'norodny repertuar, a ich rywalizacja
przebiega a w trzech kategoriach wiekowych: 9-12 lat,
uczniowie klas III-VI szkó podstawowych (23 uczestników), 13-15 lat, uczniowie klas I-III szkó gimnazjalnych
(10 uczestników), 16 -20 lat, uczniowie klas I-IV szkó
ponadgimnazjalnych (7 uczestników).
Wyst py m odych artystów ocenia o jury w sk adzie: Iwona Banasiak - muzyk, wokalistka, specjalistka
emisji g osu, logopeda, animatorka kultury, Agnieszka
Goli/ska - wokalistka, wolontariuszka stowarzyszenia
Anima e Corpo oraz Beata Frydrychowicz - nauczycielka
j. polskiego i historii w Szkole Podstawowej w Opatówku. II edycja konkursu sta a na wysokim poziomie, dlatego jury nie mia o atwego zadania, a o zaj tych miejscach decydowa y czasami drobne detale. Oto laureaci:
wyposa'enie oraz us ysze@ d.wi k syreny. Dzi kujemy
stra'akom: p. Paw owi Janiakowi oraz p. Maciejowi
Wiertelakowi za ciekaw- pogadank o pracy stra'aka.
**********
SZKOFA PODSTAWOWA W OPATÓWKU
Konkurs poezji =piewanej
11 kwietnia br. ju' po raz drugi Szko a Podstawowa w Opatówku, jako g ówny organizator, mia a zaszczyt go1ci@ w swych murach uczestników Konkursu
Poezji Cpiewanej "Poetica - Song". Wspó organizatorem
konkursu, podobnie jak w roku ubieg ym, by o Stowarzyszenie "Anima e Corpo" w Kaliszu oraz Kaliski Oddzia
PTTK im. Stanis awa Graevego. Cieszy fakt, i' w dzisiejszym zabieganym 1wiecie z zaproszenia do udzia u
w poetycko-muzycznych zmaganiach skorzysta o a' 40
uczestników. Zgromadzeni w auli szkolnej mi o1nicy poezji i muzyki mieli wi c okazj wys ucha@ kilkudziesi ciu
tekstów poezji 1piewanej w ró'norodnych, cz sto niebanalnych interpretacjach. W1ród zaproszonych go1ci
obecni byli m.in.: Wiceprzewodnicz-cy Rady Gminy
Opatówek Wojciech Pokojowy, Dyrektor Zespo u Ekonomiczno-Administracyjnego Szkó Arkadiusz Ma/duch,
Wiceprezes Kaliskiego Oddzia u PTTK im. Stanis awa
Graevego Danuta Urbaniak oraz Wicedyrektor Szko y
Podstawowej w Opatówku Izabela Dubanowicz.

Wszystkich zebranych powita Mateusz Przyjazny, Dyrektor Szko y Podstawowej im. J. Kusoci/skiego
w Opatówku (równocze1nie Prezes Zarz-du Kaliskiego
Oddzia u PTTK im. Stanis awa Graevego), b d-cy jednocze1nie wielkim pasjonatem poezji i pomys odawc- tej
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kategoria 9-12 lat
I miejsce - Malwina Olszewska, "Kaczka dziwaczka",
Szko a Podstawowa im. Janusza Kusoci/skiego w Opatówku
II miejsce - Zuzanna Domagalska, "Czerwony kapturek",
Niepubliczna Szko a Podstawowa w Biernatkach
III miejsce - Nikola Cierlaczyk, "Czarodziejskie okulary",
Niepubliczna Szko a Podstawowa w Biernatkach
kategoria 13-15 lat
I miejsce - Zofia Górna, "Jesienna zaduma", zg oszenie
prywatne
II miejsce - Karolina Maj, "Bal u Posejdona", Gimnazjum
Sióstr Nazaretanek w Kaliszu
III miejsce - Martyna Mi1ko, "Cyrk noc-", Gimnazjum nr
9 w Kaliszu
kategoria 16-20 lat
I miejsce - Agata Piotrowska, "Ja jestem wamp", zg oszenie prywatne
II miejsce - Dorota Tondowska, "Tango Tandresse",
III Liceum Ogólnokszta c-ce im. M. Kopernika w Kaliszu
III miejsce - Maria Kowalczyk, "Mi dzy cisz- a cisz-",
III Liceum Ogólnokszta c-ce im. M. Kopernika w Kaliszu
Zwyci zcy odebrali cenne nagrody ufundowane
przez organizatorów oraz Fabryk Wyrobów Runowych
Runotex, Firm Virgo, Upominkowy Zak-tek, Instytut
Zdrowia i Urody Yasumi, Kino Helios, Galeri Amber z
Kalisza. Szczególnie cennym trofeum okaza y si statuetki - nagrody Wójta Gminy Opatówek dla zdobywców
I miejsca w ka'dej kategorii. W imieniu wójta statuetki
wr czy Wiceprzewodnicz-cy Rady Gminy Wojciech Pokojowy. Nagrody wr czali równie': Iwona Banasiak Prezes Stowarzyszenia "Anima e Corpo", Danuta Urbaniak - Wiceprezes Kaliskiego Oddzia u PTTK im. Stanis awa Graevego oraz Mateusz Przyjazny - Dyrektor
Szko y Podstawowej im. J. Kusoci/skiego w Opatówku.
Organizatorzy zapewnili równie' dodatkowatrakcj . By ni- wyst p Karola Górskiego. O s odki pocz stunek w przerwie pomi dzy wyst pami zadba a zaprzyja.niona ze szko - cukiernia pp. Menclów. Nag o1nieniem podczas wokalnych zmaga/ zaj li si : p. Dariusz Góra oraz p. Artur Szkudlarek. Konkurs Poezji
Cpiewanej "Poetica - Song" zaliczy@ nale'y do bardzo
udanych. Zawdzi czamy to wielu osobom, ale w szczególno1ci p. Dorocie Skinder - animatorce i koordynatorce
ca ego przedsi wzi cia. Wszystkim uczestnikom konkursu oraz ich opiekunom serdecznie gratulujemy i ju'
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dzi1 zapraszamy w go1cinne progi opatóweckiej podstawówki na kolejne spotkanie z poezj- 1piewan-.
Konkurs recytatorski
25 maja br. odby si X Gminny Konkurs Recytatorski dla uczniów klas I-III pod has em "Kochajmy poezj ". Patronat nad tym konkursem obj- Wójt Gminy
Opatówek Sebastian Ward cki. W konkursie wzi li
udzia uczniowie ze szkó podstawowych z Opatówka,
T okini Wielkiej, Rajska, Che mc i Sierzchowa. Konkurs
rozpocz- dyrektor szko y Mateusz Przyjazny, 'ycz-c
wszystkim dzieciom nie tylko zwyci stwa, ale przede
wszystkim mi ej zabawy i wspania ych wra'e/. Komisja
konkursowa w sk adzie: Ma gorzata Kraszkiewicz - metodyk edukacji wczesnoszkolnej, Jadwiga Milu1kaStasiak - dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej oraz
Kamila Ludwiczak - pedagog Szko y Podstawowej w
Opatówku, mia a bardzo trudne zadanie. Po d ugich obradach wy oniono jednak zwyci zców. Wyniki przedstawiaj- si nast puj-co:
klasy I:
I miejsce - Cezary Dolny, SP T okinia Wielka
II miejsce - Aleksandra Pfeifer, SP Opatówek
III miejsce - Julia Staro/ska, SP Rajsko
klasy II:
I miejsce - Anna Karwacka, SP T okinia Wielka
II miejsce - Patrycja J drzejewska, SP Che mce
III miejsce - Zuzanna Rybarczyk, SP Rajsko
klasy III:
I miejsce - Zuzanna Milczarek, SP Opatówek
II miejsce - Natalia Zgarda, SP Rajsko
III miejsce - Lena Folty/ska, SP Opatówek

Laureaci I miejsc zostali zakwalifikowani do X Powiatowego Konkursu Recytatorskiego dla uczniów klas I-III,
który odby si w ODN w Kaliszu w dniu 10 czerwca br.
Organizatorki konkursu: p. Aneta Cyl i p. Agnieszka
Ka.mierczak bardzo dzi kuj- Wójtowi Gminy Sebastianowi Ward ckiemu za ufundowanie wspania ych nagród
oraz p. Urszuli Chojnackiej za zasponsorowanie s odkiego upominku.
Konkurs wiedzy o Wielkopolsce
Hanna Warszewska, uczennica klasy IVa, reprezentowa a nasz- szko w etapie rejonowym XIX
Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce, który odby si w
Szkole Podstawowej w Golinie. Celem konkursu by o
przybli'anie uczniom dziedzictwa kulturowego "ma ej oj-
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czyzny", zainteresowanie regionem, zapoznanie z turystycznymi walorami wielkopolskich miejscowo1ci oraz
pog bianie wiedzy na temat wydarze/ historycznych takich jak Powstanie Wielkopolskie.

Pytania testu dotyczy y wiadomo1ci z zakresu
historii, przyrody, tradycji oraz gwary i wymaga y od
uczniów bardzo szerokiej wiedzy z zakresu edukacji regionalnej.
Konkurs matematyczny
19 marca br. nasi uczniowie uczestniczyli w
XXIV edycji Mi dzynarodowego Konkursu Matematycznego KANGUR 2015. Konkurs organizowany jest pod
patronatem Rady Europy, a w 1994 zosta wpisany do
kalendarza imprez UNESCO. Konkurs przeprowadzany
jest raz w roku jednocze1nie we wszystkich uczestnicz-cych w nim krajach. W Polsce jego g ównym organizatorem jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i
Nauk Matematycznych, które przeprowadza konkurs
pod patronatem Wydzia u Matematyki i Informatyki UMK
w Toruniu.
W tegorocznej edycji w naszej szkole wzi o w
nim udzia 67 uczniów z klas od II do VI. Konkurs odby
si w trzech kategoriach: Raczek - klasy II szkó podstawowych (12 uczniów), Maluch - klasy III i IV szkó podstawowych (37 uczniów) oraz Beniamin - klasy V i VI
szkó podstawowych (18 uczniów). Uczniowie, w ci-gu
75 minut, rozwi-zywali test sk adaj-cy si z 24 pyta/ o
zró'nicowanym stopniu trudno1ci. Ka'dy uczestnik konkursu otrzyma uk adank "Magiczny w-'". O1mioro
uczniów otrzyma o wyró'nienia: Micha Brodziak (kl.
IIIa), Miko aj Rybka (kl. IIIa), Alicja Le/ (kl. IIId), Katarzyna B-kowska (kl. IVa), Izabela Mazurowska (kl. IVa),
Karolina To oczko (kl. Va), Bartosz Milczarek (kl. Vb)
oraz Monika Wolf (kl. Vc). Gratulujemy!
**********
GIMNAZJUM W OPATÓWKU
Konkurs ortograficzny
"Có'e' to si dzieje? Co to za harmider i tumult?
Ju' z daleka s ycha@ jego pó weso e, pó gro.ne pohukiwania..." - takie i inne pu apki j zykowe czeka y na
uczestników II Powiatowego Konkursu Ortograficznego
o "Pióro Starosty", który odby si 25 marca w Zespole
Szkó im. Stanis awa Miko ajczyka w Opatówku.
W szranki stan o 40 uczniów z 10 gimnazjów z powiatu
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kaliskiego. W1ród nich znalaz o si 5 reprezentantek naszej szko y: Martyna Dziedzic, Justyna Wielgosz, Patrycja Raczkowska, Magdalena Rogozi/ska - kl. Id, Natalia
St pniak - kl. III c.

Na podium stan o troje zwyci zców w tym Natalia St pniak, która zaj a II miejsce i otrzyma a z r-k
Starosty Kaliskiego Krzysztofa Nosala tytu owe pióro.
Serdecznie gratulujemy i 'yczymy Natalii podobnych
sukcesów w szkole ponadgimnazjalnej, do której zacznie ucz szcza@ od wrze1nia. Przed m odszymi
uczestniczkami kolejne szanse na pióra w nast pnych
latach.

Konkurs piosenki
17 kwietnia br. nasza uczennica Karolina Janiak
i absolwent Dominik Niklas mieli okazj pokaza@ swoje
walory wokalno-muzyczne, tym razem na scenie w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Konkurencja by a du'a,
bo w konkursie o puchar prezydenta rywalizowa o 48
uczestników z ca ej Polski. Do sukcesów naszych solistów ju' zd-'yli1my si przyzwyczai@, i tym razem nas
nie zawiedli.
Karolina Janiak otrzyma a wyró'nienie w kategorii gimnazjalnej, a Dominik Niklas zdoby III miejsce w
kategorii ponadgimnazjalnej. Jest to kolejny bardzo du'y
sukces. Tym razem nasi soli1ci zostali zauwa'eni na
arenie ogólnopolskiej przez jury konkursu. Gratulujemy
serdecznie solistom oraz ich opiekunce p. Annie Nowackiej.
Uczniowski sejmik historyczny
We wtorkowy wieczór, 14 kwietnia br., w murach
Gimnazjum w Opatówku odby si uczniowski sejmik historyczny pt. "Zbrodnia Katy/ska w naszej pami ci"
przygotowany przez cz onków Szkolnego Klubu Europejskiego "Opatus". M odzie' przypomnia a losy Polaków internowanych przez Rosjan w 1939r. Opowiedzia a
o ludobójstwie dokonanym na polskiej inteligencji przetrzymywanej w obozach Kozielska, Starobielska i
Ostaszkowa, oraz walce o ujawnienie prawdy o Zbrodni
Katy/skiej.

Sukcesy wokalne
Solistki naszego gimnazjum: Karolina Janiak i
Gabriela Michalak wzi y udzia w Finale Mi dzygminnego Festiwalu Piosenki Dzieci cej i M odzie'owej Opatówek 2015. Uczennice, prezentuj-c publiczno1ci i jury
swój kunszt wokalny, wy1piewa y w kategorii gimnazjalnej wysokie miejsca: Karolina Janiak zaj a I miejsce, a
Gabriela Michalak III miejsce. Grup ponadgimnazjalnreprezentowali absolwenci naszego gimnazjum - Gabriela Sieradzka i Dominik Niklas. Ich zdolno1ci wokalne zosta y zauwa'one i bardzo wysoko ocenione: Dominik Niklas zaj- I miejsce, a Gabriela Sieradzka II miejsce.

Najlepsi zostali zaproszeni przez cz onków jury
(wyk adowców UAM w Poznaniu, WPA w Kaliszu) do
nagrania piosenek konkursowych na p yt . To wielkie
szcz 1cie i przyjemno1@ pracowa@ z tak utalentowanmuzycznie m odzie'- oraz obserwowa@ ich rozwój, zaanga'owanie i wysi ek wk adany w to, co kochaj-.
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Uczniowie wspominali zamordowanych cz onków swoich rodzin i osoby zwi-zane z nasz- Ma - Ojczyzn-, a wyst-pienia uzupe niali prezentacjami multimedialnymi. Do sejmiku w -czyli si te' absolwenci
Gimnazjum, honorowi cz onkowie "Opatusa": Marysia
Stefaniak i Adam Banasiak, oraz Martyna Ko odziejczyk.
Emocjonalne wyst-pienia, wiersze, kwiaty, piosenki, znicze, obrazy multimedialne i lampiony pal-ce si na stolikach, przy których siedzieli widzowie, tworzy y niepowtarzalny nastrój.
Wspólnie z m odzie'- ho d Polakom zamordowanym 75 lat temu przez sowieckie NKWD oddawali
przedstawiciele w adz, duchowie/stwa, dyrektorzy i nauczyciele szkó z terenu naszej gminy i zaprzyja.nionego Gimnazjum w Brzezinach, dyrektorzy i pracownicy
instytucji i zak adów pracy, policji, stra'aków, rodziców i
uczniów, starsi i m odsi przedstawiciele lokalnej spoeczno1ci. Honorowym go1ciem uroczysto1ci by a kilkuosobowa delegacja zaprzyja.nionej z nasz- szko - Rodziny Katy/skiej z Kalisza. Wzruszaj-ce by o wyst-pie-
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nie p. Zofii Stefaniak, wiceprezesa Stowarzyszenia i podzi kowania córki zmar ej w katastrofie smole/skiej Gabrieli Zych - Izabeli. Obrady sejmiku zako/czy y si
wa'n- uchwa - i przes aniem. Oto fragment: "... Je/com
wojennym i wi .niom wzno1my krzy'e pami ci i chwa y,
krzy'e zwyci stwa w ciszy i pokoju. Dajmy im miejsce
godne i trwa e w nas, w rodzinach naszych, w narodzie,
w historii. Dok adajmy wszelkich stara/, aby zbrodnicze
ideologie i totalitarne systemy ju' nigdy nie zagra'a y
spo ecze/stwom".
Konkurs plastyczny
Nasi uczniowie brali udzia w konkursie plastycznym "Bezpiecze/stwo pracy w rolnictwie" zorganizowanym przez Zespó Szkó im. Stanis awa Miko ajczyka w Opatówku. 25 kwietnia, podczas tegorocznych
Targów Ogrodniczych, odby o si uroczyste wr czenie
dyplomów i nagród.
Uczniowie naszej szko y mog- si pochwali@
du'ym sukcesem. Ewelina Ja1kiewicz z kl. Ib zdoby a I
miejsce, Anna Chojnacka z kl. IIIc - III miejsce, a Adrian
Krygier i Micha Pawelec z kl. IIId - wyró'nienia. Gratulujemy.
Zaj.cia z doradztwa zawodowego
11 maja br. odby o si drugie spotkanie z cyklu
"Poznajemy zawody". Tym razem w szkole go1ciem by
fryzjer stylista, p. Krzysztof Pieczenia, który przekaza
gimnazjalistom wiele cennych informacji zwi-zanych z
tym zawodem. Swoj- wizyt rozpocz- od przekazania
wiedzy teoretycznej, dotycz-cej m.in. budowy g owy, rodzajów i metod farbowania w osów, technik ci cia. Nast pnie zaprezentowa swoje umiej tno1ci strzy'enia i
modelowania w osów.
Uczestnicy spotkania z zainteresowaniem przygl-dali si pracy fryzjera, której efekt ko/cowy mo'na
by o potem z bliska obejrze@ u kole'anek. Byli te'
ochotnicy, którzy postanowili spróbowa@ swych si i odbyli krótk- praktyk w zawodzie. Organizatorkami spotkania by y p. M. Ratajczyk i p. A. Nowacka.
Ogólnopolski G(os Profilaktyki
1 czerwca br. uczniowie Gimnazjum im. Agatona
i Stefana Gillerów w Opatówku uczestniczyli w Ogólnopolskim G osie Profilaktyki zorganizowanym przez Ko-

mend Miejsk- Policji w Kaliszu.M odzie' zaproszonych
szkó zebra a si przed Galeri- Amber, aby wzi-@ udzia
w przemarszu profilaktycznym ulicami miasta. Nast p-
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nie, przy Ratuszu odczytano odezw spo eczno1ci PaT
w towarzystwie w adz miasta.
Reprezentanci Samorz-dów Szkolnych udali si
do sali recepcyjnej Ratusza, aby wzi-@ udzia w "rozmowie pokoleniowej" z w odarzami miasta Kalisza. Tematem spotkania by y oczekiwania i problemy m odzie'y
zwi-zane z uzale'nieniami w1ród uczniów oraz wskazanie jakie dzia ania mo'na wspólnie podj-@, aby wyeliminowa@ wyst powanie tego problemu na terenie regionu.
Cz 1@ naszych uczniów uda a si w tym czasie do Parku Miejskiego, aby spróbowa@ swych si w warsztatach
Capoeiry prowadzonych przez zespó profesjonalistów.
Impreza zako/czy a si podsumowaniem "rozmowy pokoleniowej" oraz pokazem warsztatów.
**********
ZESPÓF SZKÓF W CHEFMCACH
Apel z okazji Dnia Zwyci.stwa
8 maja odby si w naszej szkole Apel z okazji
Dnia Zwyci stwa. W tym roku zbieg si on z okr-g - 70rocznic- zako/czenia II wojny 1wiatowej. Uczniowie
mogli dowiedzie@ si wielu ciekawych informacji dotycz-cych tamtego okresu oraz obejrze@ film o historii naszego kraju. Uroczysto1@ przygotowali uczniowie gimnazjum pod opiek- p. Katarzyny Juskowiak.

Po szkolnej cz 1ci uroczysto1ci delegacja
uczniów oraz przedstawiciele samorz-du gminnego i
go1cie z o'yli ho d pomordowanym przez hitlerowców.
Obelisk w Wolicy, dzi ki inicjatywie pani Juskowiak, dyrekcji szko y, w adz gmin Godziesze i Opatówek oraz
Przedsi biorstwu Us ug Komunalnych w Kaliszu zosta
na t rocznic gruntownie odnowiony. Zyska mi dzy innymi nowe ogrodzenie oraz tablic pami-tkow-.
Dzie6 Patrona
18 maja w Zespole Szkó im. Jana Paw a II w
Che mcach odby y si obchody Dnia Patrona. Uroczysto1@ rozpocz a si msz- 1w. celebrowan- przez ks.
kanonika Jerzego Salamona. Po uroczysto1ci ko1cielnej
ca a spo eczno1@ szko y oraz zaproszeni go1cie udali si
na plac przed szko -. Uczniowie, nauczyciele wraz z dyrektorem szko y, przewodnicz-c- rady rodziców oraz
przedstawiciele Gminy Opatówek z o'yli kwiaty i zapalili
znicze przed tablic- pami-tkow-.
Dalsza cz 1@ uroczysto1ci mia a miejsce w hali
sportowej, gdzie odby a si uroczysta akademia. Monta'
s owno - muzyczny przygotowali uczniowie z klas IV-VI
SP i klasy III gimnazjum pod kierunkiem pa/: Joanny
Ko1cia/skiej, Damiany Rutkowskiej i Anny Koleckiej.
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Uczniowie przypomnieli zgromadzonym, kim by i jakimi
zasadami kierowa si w 'yciu nasz Patron Jan Pawe II.
Po przedstawieniu g os zabra dyrektor szko y p. Tomasz Mikucki, który podzi kowa uczniom za wspania akademi oraz wr czy nagrody zwyci zcom konkursu
plastycznego.
Bieg Edukatora
16 maja w Kaliszu odby si Bieg Edukatora.
Wzi o w nim udzia ponad 200 uczestników - dzieci,
m odzie' i doro1li. Niepubliczne Gimnazjum "Edukator"
postanowi o organizacj- biegu uczci@ swój jubileusz 10lecia istnienia i zaprosi o do wspólnej sportowej zabawy
nie tylko biegaczy z Kalisza, ale tak'e z ca ego kraju.

W biegu na dystansie 2 km, z numerem 566 na
koszulce, bieg ucze/ naszej szko y - Dawid Ka.mierczak, który w kategorii gimnazjum zaj- II miejsce z czasem 6 min 57 sek. Wynik ten by zaledwie o cztery sekundy gorszy od wyniku zwyci zcy.
Zjazd Rodziny Szkó( im. Jana Paw(a II
19 maja w Gimnazjum im. Karola Wojty y w Iwanowicach odby si XIII Zjazd Rodziny Szkó im. Jana
Paw a II Diecezji Kaliskiej. Poczet sztandarowy naszej
szko y reprezentowali: A. Owczarek, M. Grabi/ska,
M. Przepiórka. M odzie' wzi a udzia w mszy 1w. celebrowanej przez ks. bp. Edwarda Janiaka i uroczystej
akademii. Po oficjalnej uroczysto1ci mia miejsce pocz stunek, podczas którego cz onkowie Rodziny zawierali
nowe znajomo1ci i wymieniali si do1wiadczeniami.
Projekt "Zdrowe od4ywianie sposobem na 4ycie"
Projekt pt.: "Zdrowe od'ywianie sposobem na
'ycie" mia na celu poszerzenie wiedzy dotycz-cej
zdrowego 'ywienia oraz kszta towania umiej tno1ci niezb dnych do utrzymania zdrowia, ze szczególnym
uwzgl dnieniem odpowiedzialno1ci indywidualnej i
1wiadomego wyboru. Od'ywianie jest jednym z podstawowych czynników decyduj-cych o naszym zdrowiu, a
zró'nicowana dieta dostarcza organizmowi niezb dnych
substancji od'ywczych wykorzystywanych do wzrostu,
produkcji energii oraz procesów naprawczych. Projekt
zrealizowali: Katarzyna Tu acz, Maria Krygier, Roksana
Krzywda, Agnieszka Kaleta, Julia Nowak, Klaudia Przyby , Krzysztof Wlaz y, Adrian Wenderski i Tomasz Szyma/ski.
Wycieczka najm(odszych uczniów
21 maja najm odsi uczniowie z klasy Ia i Ib wyjechali na wycieczk . Udali si do Parku Olbrzymich Owadów na terenie ostrowskich Piasków, gdzie mia y okazj
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zobaczy@ i pozna@ ciekawostki na temat najbardziej
znanych owadów np.: muchy plujki, kleszcza, mrówki,
biedronki, modliszki. Kolejnym punktem programu by o
zapoznanie si z histori- Aeroklubu Ostrowskiego w Micha kowie. Dzieci mog y obejrze@ szybowce i samoloty
oraz obserwowa@ popisy skoczków spadochronowych.
Du'o atrakcji czeka o tak'e na najm odszych w Mini
ZOO w Góreczniku, gdzie mogli obejrze@ 'ywe zwierz ta np.: dziki, pawie, lisy, alpak , kozy oraz kucyki. By
te' czas na rozrywk na placu zabaw, obiad, lody i zakup pami-tek. Mali tury1ci zm czeni, ale z baga'em do1wiadcze/ i wra'e/, szcz 1liwie wrócili do domów.
Opiek nad dzie@mi sprawowa y panie: Karolina Gramza, Katarzyna Galik i Katarzyna Wencfel. Wycieczka odbywa a si pod opiek- przewodnika z Kaliskiego Oddziau PTTK p. Piotra Sobolewskiego.
Pokaz ratownictwa medycznego
15 maja w Oddzia ach Przedszkolnych odby si
pokaz ratownictwa medycznego, zaprezentowany przez
p. Przemys awa oraz Marcina Grabi/skich. Panowie
opowiedzieli na czym polega praca ratownika medycznego. Dzieci zdoby y wiedz z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Jednym z ciekawszych dla przedszkolaków punktów spotkania by y praktyczne @wiczenia na
fantomie. Pocz-tkowo dzieci przygl-da y si jak prawid owo nale'y wykona@ masa' serca prezentowany przez
ratownika, nast pnie same próbowa y wykona@ sztuczne
oddychanie oraz masa' serca.

Dzieci nauczy y si "pozycji bocznej ustalonej" i
dowiedzia y si jak wa'ne jest wykonanie tej czynno1ci.
Dowiedzia y si równie', jak we w a1ciwy sposób nale'y
opatrywa@ ró'nego rodzaju rany oraz z amania. Ch tne
dzieci by y "poszkodowanymi w wypadkach", a ratownicy udzielali im pomocy.
Projekt edukacyjny "Kolorowa chemia"
28 maja uczniowie klas drugich gimnazjum zaprezentowali sprawozdanie z realizacji projektu edukacyjnego "Kolorowa chemia". W ramach projektu uczniowie samodzielnie przeprowadzali do1wiadczenia, dokonywali obserwacji i wyci-gali z nich wnioski. Przeprowadzili tak'e zaj cia w klasie trzeciej szko y podstawowej
na temat równowagi kwasowo-zasadowej w organizmie
cz owieka. Celem tej lekcji by o zach cenie m odszych
kolegów do bacznej obserwacji artyku ów spo'ywczych i
1rodków czysto1ci, jako wska.ników kwasowo1ci i zasadowo1ci. W projekcie przeprowadzono badanie barw
p omieni ró'nych substancji, wska.ników kwasowo1ci
oraz reakcji str-ceniowych.
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Wycieczka do ZOO
14 maja, w ramach Dnia Dziecka, grupa "Biedronki" pod opiek- p. Karoliny Tupa y, p. Moniki Stachurskiej oraz rodziców wybra a si na wycieczk do
ZOO Safari w Borysewie. Pierwszym punktem wycieczki
by przejazd kolejk- wraz z pani- przewodnik, która
opowiedzia a o zwierz tach 'yj-cych w ZOO, ich naturalnym 1rodowisku, zwyczajach oraz codziennym 'yciu.
Dzieci zobaczy y m.in.: bia e lwy, antylopy, surykatki,
lamy, alpaki, strusie oraz wiele innych ciekawych zwierz-t 'yj-cych w Afryce, Europie, Ameryce Po udniowej i
Pó nocnej, Azji oraz Australii.

Dzieci wraz z opiekunami mog y równie' obejrze@ karmienie foki szarej, bia ych lwów oraz tygrysów.
Po "nakarmieniu" zwierz-t nadszed czas na posi ek dla
uczestników wycieczki. Kolejnym i ostatnim jej punktem,
który równie' bardzo spodoba si dzieciom by a godzinna zabawa w "Figlarni". Dzieci skaka y na dmuchanych zamkach, przechodzi y przez "powietrzn-"
d'd'ownic , zje'd'a y na zje'd'alni oraz wspina y si
na "'ó wia".

ZESPÓF SZKÓF W RAJSKU
Zwyci.stwo zespo(u teatralnego "Humoreska"
Uczniowie ze Szko y Podstawowej w Rajsku cz onkowie zespo u teatralnego "Humoreska" - wygrali
XIII Festiwal Teatrów Szkolnych, organizowany przez
Szko Podstawow- w Ko.minku. 21 maja br. w scenicznych zmaganiach wzi o udzia 5 zespo ów z
o1ciennych gmin. Poziom artystyczny prezentowany
przez uczestników festiwalu jest od zawsze bardzo wysoki. Tym bardziej cieszy nas fakt, 'e zaszczytne pierwsze miejsce przypad o czwartoklasistom z naszej szko y.
Przez dwa miesi-ce przygotowywali si do wyst pu pod
okiem instruktora, opiekuna ko a teatralnego - p. Marty
Lewickiej. Dzi ki wielu godzinom stara/ efekt pracy okaza si znakomity.
Zespó "Humoreska" przedstawi w Ko.minku
przepi kny spektakl pt. "Morskie opowie1ci" zachwycaj-c jurorów i publiczno1@ wspania - gr- aktorsk-, pi knymi kostiumami, ta/cem i muzyk-. Ma ych artystów
podczas wyst pu wspiera y dwie uczennice z klasy pi-tej, które zajmowa y si przygotowaniem kostiumów, dekoracji oraz opraw- muzyczn- przedsi wzi cia. Nasz
sukces nie by by mo'liwy, gdyby nie pomoc wielu osób,
m.in.: dyrektorki szko y, rodziców, p. Jaszka oraz przyjació szko y. Za wsparcie i okazane serce bardzo dzi kujemy.
Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja
Apel upami tniaj-cy rocznic uchwalenia Konstytucji 3 maja, który odby si w naszej szkole 4 maja,
stara si odpowiedzie@ na pytanie czym jest dla nas Ojczyzna, Naród, Wolno1@. Uczniowie z klasy II gimnazjum przygotowani przez p. Ma gorzat Burdelak przypomnieli m odszym kolegom wa'ne wydarzenia z historii
Polski.

Sukces Gabrieli Grabowskiej
Gabriela Grabowska z kl III gimnazjum zaj a II
miejsce w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Samorz-dzie Terytorialnym i tym samym zakwalifikowa a si do
etapu fina owego. Konkurs organizowany jest od kilkunastu lat przez Koni/skie Towarzystwo Samorz-dowe.
Nabór do oddzia(ów przedszkolnych i klas I SP
Informujmy, 'e po ustaleniach z organem prowadz-cym szko podj to decyzj o utworzeniu w roku
szkolnym 2015/2016 dwóch oddzia ów przedszkolnych:
dzieci m odsze (3-4 latki) oraz dzieci starsze (5 latki), a
tak'e dwóch oddzia ów klas pierwszych szko y podstawowej. W zwi-zku z powy'szym, z dniem 12 czerwca
2015 roku, wszystkie dzieci w wyniku post powania rekrutacyjnego zosta y przyj te do w/w oddzia ów w Zespole Szkó im. Jana Paw a II w Che mcach.
Wyniki sprawdzianu klasy VI SP
Mi o mi poinformowa@, 'e uczniowie naszej
szko y osi-gn li na sprawdzianie w klasie VI szko y podstawowej wyniki, które s- wy'sze od wyników 1rednich
osi-gni tych przez ich rówie1ników w gminie, powiecie i
województwie. Wszystkim uczniom oraz nauczycielom,
którzy przyczynili si do tego sukcesu serdecznie gratuluj i dzi kuj za w o'on- prac .
Dyrektor Zespo(u Szkó( w Che(mcach
Tomasz Mikucki
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Nie zabrak o równie' postaci króla Stanis awa
Augusta, sk adaj-cego przysi g . Uroczysto1@ zako/czy a si od1piewaniem radosnej pie1ni "Witaj majowa
jutrzenko".
Wycieczka w Karkonosze
Uczniowie Zespo u Szkó w Rajsku w dniach 2729 maja br. pod opiek- dyrektor szko y p. H. Wolniaczyk
oraz nauczycielek: p. E. Cichorek, p. M. Burdelak i p. B.
Blek mieli okazj podziwia@ przepi kne krajobrazy i w drowa@ po ciekawych szlakach najwy'szego pasma Sudetów, czyli Karkonoszy. Przez trzy dni przebywali w
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malowniczej Szklarskiej Por bie. Wycieczka rozpocz a
si od zdobycia przez uczestników wzgórza zamkowego
Chojnik. Drugiego dnia celem wycieczkowiczów by a
Praga. Zwiedzanie miasta rozpocz o si od Hradczan z
zamkiem. Kolejnym punktem zwiedzania by spacer po
Mo1cie Karola i po Starym Mie1cie.
W trzecim dniu tej niezwyk ej przygody uczestnicy zawitali do Chaty Walo/skiej, która stoi przy rozwidleniu Czeskiej Ccie'ki biegn-cej do .róde Maby. W1ród
bogatych zbiorów kamieni pó szlachetnych i minera ów
zgromadzonych na miejscu, mo'na zobaczy@ tak'e te,
które wyst puj- w Karkonoszach. Uczestnicy mieli jedyn- okazj spotka@ Walo/czyków w ich tradycyjnych strojach i zdoby@ pierwszy stopie/ wtajemniczenia walo/skiego.

Ostatnim punktem wycieczki by o zwiedzanie
Parku Miniatur Zabytków Dolnego Cl-ska w Kowarach,
gdzie wszyscy powtórnie zdobyli zamek Chojnik, a tak'e
najwy'szy szczyt Karkonoszy - Cnie'k . Ziele/, naturalne otoczenie, jak równie' filigranowe odtworzenie
szczegó ów, bardzo uatrakcyjniaj- i tak ju' pi kne zabytki regionu. Ta wycieczka na d ugo zostanie we
wspomnieniach.
Konkurs recytatorski
9 czerwca br. ju' po raz drugi w naszej szkole
odby si Mi dzygminny Konkurs Recytatorski "Mama/ce
j zykowe" pod patronatem Wójta Gminy Opatówek Sebastiana Ward ckiego. Do konkursu przyst-pi o 13
uczestników z trzech gmin: Opatówek, Ko.minek oraz
Ceków-Kolonia. Celem konkursu by a troska o poprawno1@ j zykow- w1ród dzieci. Konkurs adresowany by
dla dzieci szkó podstawowych. Dzieci z kategorii wiekowej I-III zaprezentowali wiersze Wandy Chotomskiej i
Marii Konopnickiej, natomiast uczniowie z klas IV-VI recytowali wiersze Ma gorzaty Strza kowskiej i Agnieszki
Fraczek. Dodatkowo dzieci mia y za zadanie wylosowa@
i przeczyta@ amaniec j zykowy. Prezentacje uczestników oceni o niezale'ne jury w sk adzie: Anna Burek nauczycielka j zyka polskiego, Danuta Przybylska - bibliotekarka Gminnej Biblioteki Publicznej w Liskowie, Arkadiusz Ma/duch - dyrektor ZEAS Gminy Opatówek oraz
Jadwiga Milu1ka-Stasiak - dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Opatówku. Po wys uchaniu wszystkich
uczestników i wnikliwej ocenie zeprezentowanych recytacji, komisja postanowi a przyzna@ nagrody i wyró'nienia nast puj-cym uczestnikom:
kategoria klas I-III
I miejsce - Cezary Ma'uchowski (ZS w T okini Wielkiej)
II miejsce - Zuzanna Rybarczyk (ZS w Rajsku)
III miejsce - Maria Owczarek (SP w Ko.minku)
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kategoria klas IV-VI
I miejsce - Martyna Wosiek (SP w Opatówku)
I miejsce - Patrycja Kalinowska (SP w Ko.minku)
II miejsce - Paulina Leszczy/ska (ZS w T okini Wielkiej)
III miejsce - Ma gorzata St pie/ (SP w Moskurni)
Zwyci zcy otrzymali dyplomy, nagrody ksi-'kowe i rzeczowe. Pozostali recytatorzy otrzymali dyplomy uczestnictwa i ksi-'ki. Nagrody ufundowa Wójt Gminy Opatówek, a pocz stunek dla wszystkich uczestników zapewni a rada rodziców przy Zespole Szkó w Rajsku. Raz
jeszcze wszystkim dzi kujemy i gratulujemy. Zapraszamy za rok.
Dzie6 Dziecka
Z okazji Dnia Dziecka, tradycyjnie jak co roku,
rada rodziców sprezentowa a wszystkim uczniom lody.
Równie' samorz-d uczniowski przygotowa szereg
atrakcji. G ówne obchody Dnia Dziecka w naszej szkole
odby y si we wtorek, 2 czerwca. W pierwszej cz 1ci
dnia uczniowie mieli okazj spojrze@ na prac w szkole
oczyma nauczycieli i poprowadzi@ za nich kilka lekcji.
Pó.niej przyszed czas na sportowe rozgrywki. Gimnazjali1ci z klasy II w ramach projektu gimnazjalnego przygotowali i poprowadzili szereg konkursów i zawodów
sportowych, w których brali udzia uczniowie klas IV-VI
SP i I-III gimnazjum. Na koniec dnia pozostali uczniowie
z klasy II gimnazjum zaprezentowali m odszym kolegom
przygotowane przez nich projekty gimnazjalne. To by
naprawd pe en wra'e/ dzie/!
Nauka poprzez zmys(y i do=wiadczenia
15 maja br. w Zespole Szkó w Rajsku odby y
si warsztaty przyrodnicze pn. "Nauka poprzez zmys y i
do1wiadczenia" z udzia em nauczycieli i uczniów kl. I-III
z gminy Opatówek. Warsztaty przygotowa a i przeprowadzi a p. Dorota Okrasa, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Warsztaty mia y na celu pokazanie, 'e zabawy badawcze i eksperymenty s- dobrym i sprawdzonym sposobem zaspokajania naturalnej dzieci cej ciekawo1ci, pog biaj- u dzieci wiedz z przedmiotów przyrodniczych, ucz- obserwacji, logicznego my1lenia, formu owania wniosków oraz pozwalaj- lepiej pozna@ i rozumie@ prawa przyrody.

Podczas warsztatów sala przekszta ci a si w
mini laboratorium, a dzieci pod kierunkiem nauczycielki
p. Doroty Okrasy - w ma ych naukowców, którzy badali
rozpuszczalno1@ ró'nych substancji w wodzie, obserwowali, 'e woda mo'e by@ równie' magicznym klejem,
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'e balonik mo'na nadmucha@ wykorzystuj-c dro'd'e, a
w s oiku mo'na stworzy@ mini tornado i wybuch wulkanu. Na zako/czenie warsztatów dyrektor szko y p. Honorata Wolniaczyk wr czy a uczniom Certyfikaty Przyrodnika-Badacza, a p. Ma gorzata Kraszkiewicz - metodyk
edukacji wczesnoszkolnej - 'yczy a uczniom sukcesów i
powodzenia w ich dalszym odkrywaniu praw przyrody.
**********
ZESPÓF SZKÓF W TFOKINI WIELKIEJ
Przegl d pie=ni religijnej
Dzi kczynne i b agalne, radosne i powa'ne,
szybkie i wolne - pie1ni religijne, to w a1nie one rozbrzmiewa y 17 kwietnia 2015 r. za spraw- zorganizowanego przez katechetk Urszul Borwik Mi dzyszkolnego
Przegl-du Pie1ni Religijnej pod patronatem Wójta Gminy
Opatówek Sebastiana Ward ckiego. Ju' po raz 12. mio1nicy tych w a1nie pie1ni wraz z opiekunami przybyli
do Zespo u Szkó w T okini Wielkiej. Wszystkich go1ci
powita a dyrektor Teresa Kobierska i zaprosi a do walki
na pi kne g osy i d.wi ki. Uczestnicy reprezentowali 13
szkó z powiatu kaliskiego i rywalizowali w 5 kategoriach.
Niezwykle trudne zadanie mia o jury, w którym
zasiedli: ks. dr Jerzy Adamczak - dyrektor Wydzia u Katechetycznego w Kaliszu, ks. dr Jacek Paczkowski - wyk adowca Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Mukasz Wielgocki - absolwent II stopnia Pa/stwowej
Szko y Muzycznej w Kaliszu, student Akademii Muzycznej we Wroc awiu. Nagrody dla najlepszych wykonawców ufundowa Wójt Gminy Opatówek Sebastian Ward cki, a wr czy je Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic.
Wyniki przedstawiaj- si nast puj-co:
kategoria wiekowa do 9 lat:
I miejsce: Agata Ma ecka, Szko a Podstawowa w Brzezinach
II miejsce: Krzysztof Piekarski, Szko a Podstawowa
w Rajsku
III miejsce: Emilia Nogaj, Szko a Podstawowa w T okini
Wielkiej
kategoria wiekowa 10-12 lat:
I miejsce: Anita Jasi/ska, Szko a Podstawowa w Woli
Droszewskiej
II miejsce: Kinga Wolf, Szko a Podstawowa w Opatówku
III miejsce: Julia St pie/, Szko a Podstawowa w Brzezinach
kategoria wiekowa 13-16 lat:
I miejsce: Bartosz Dreczko, Gimnazjum w T okini Wielkiej
II miejsce: Adrianna Pietura, Gimnazjum w Ko.minku
III miejsce: Karolina Gawe , Gimnazjum w Brzezinach
kategoria zespo y wokalne - szko a podstawowa:
I miejsce: Szko a Podstawowa w T okini Wielkiej
II miejsce: Szko a Podstawowa w Brzezinach
kategoria zespo y wokalne - gimnazjum:
I miejsce: Gimnazjum w Brzezinach
II miejsce: Gimnazjum w T okini Wielkiej
III miejsce: Gimnazjum w Opatówku
Rada rodziców Zespo u Szkó w T okini Wielkiej ufundowa a dla mi ych go1ci s odki pocz stunek, za który bar-
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dzo dzi kujemy. Gratulujemy laureatom, wszystkim
uczestnikom wspania ych wyst pów i zapraszamy za rok!
Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja
224. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja staa si okazj- do uroczystej akademii, która odby a si 30
kwietnia. O podnios o1ci chwili 1wiadczy y stroje galowe
zgromadzonych, bia o-czerwone kotyliony, poczet
sztandarowy i dekoracja w barwach narodowych. Pe ne
entuzjazmu i nadziei wiersze wyg oszone przez uczniów
kl. IV i patriotyczne pie1ni wy1piewane przez chór szkolny pod opiek- p. Urszuli Borwik poprzedzi a sonda nagrana przez czwartoklasistów. Uczniowie klas m odszych i przedszkolaki wykazali si w niej swoj- wiedzna temat konstytucji. I cho@ niektóre wypowiedzi by y
zaskakuj-ce, prezentacja wzbudzi a wiele pozytywnych
emocji.

Na koniec wszyscy zamanifestowali swoj- mio1@ do Ojczyzny i za1piewali "Kocham Ci , Polsko".
Akademi z okazji Cwi ta Konstytucji przygotowa y panie: Wies awa Giercarz i Izabela Krupi/ska. Dyrektor
szko y Teresa Kobierska podzi kowa a wykonawcom za
pi kny wyst p i zach ci a wszystkich do wywieszenia
flagi narodowej.
Innowacja pedagogiczna
21 maja w naszej szkole realizowana by a innowacja pedagogiczna "Zabior Ci w a1nie tam...", czyli
wycieczka terenowa po T okini Wielkiej, T okini Ma ej i
T okini Ko1cielnej. Innowacje z geografii realizowa o
dziewi cioro uczniów z klasy III gimnazjum: Bartosz
Dreczko, Aleksandra Jopek, Katarzyna Kowalczyk, Nicole Olszewska, Kazimierz Rychter, Ewa Sobczak, Joanna
Urbaniak, Wiktoria Wanga oraz Weronika W-sik pod
opiek- nauczycielki Izabeli Krupi/skiej. Jej g ównym celem by o pokazanie przez m odzie' gimnazjaln- najbli'szej okolicy swoim m odszym kolegom i kole'ankom z
klasy III szko y podstawowej. W atrakcyjny sposób mia a
ona zapewni@ osi-gni cie celów edukacyjnych, okre1lonych w podstawie programowej kszta cenia ogólnego
geografii (III etap edukacyjny) i przyrody (I etap edukacyjny) oraz wykraczaj-cych poza program. Po formalnym zatwierdzeniu innowacji przez Kuratorium O1wiaty
w lutym 2015 roku uczniowie rozpocz li intensywn- prac nad jej realizacj-.
Trzecioklasi1ci zacz li od zbierania informacji na
temat miejsc, które warto odwiedzi@ w pobliskich miejscowo1ciach. Zdobywali wiedz na temat ich historii,
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szukali wiadomo1ci zwi-zanych z geografi-, a tak'e interesuj-cych ciekawostek. Te dzia ania doprowadzi y do
opracowania trasy wycieczki. Uczestnicy innowacji zorganizowali ró'ne zadania dla w druj-cych: krzy'ówki,
okre1lanie po o'enia na mapie oraz rozpoznawanie gatunków li1ci i ryb.
W s oneczny czwartkowy poranek uczestnicy innowacji oraz uczniowie klasy III, wspólnie z wychowawczyni- p. Renat- Szlenkier, opiekunem innowacji p. Izabel- Krupi/sk- oraz dyrektor szko y Teres- Kobierskwyruszyli na spacer, w czasie którego rozwi-zywali test
pt. "Walory T okini wszyscy podziwia@ powinni". M odzie' czu a si odpowiedzialna za przebieg wycieczki i z
trosk- opiekowa a si swoimi podopiecznymi, co sprawio, 'e ka'dy uczestnik sp dza czas w mi ej atmosferze.
Oprócz 1wietnej zabawy i realizacji podstawy programowej uczniowie naszej szko y mogli: rozbudza@ swoje
zainteresowania przyrodnicze i kulturowe, poszerza@
swoj- wiedz zdobyt- na lekcjach geografii, historii oraz
nauczania wczesnoszkolnego, rozwija@ w sobie ciekawo1@ 1wiata poprzez zainteresowanie oraz poczucie odpowiedzialno1ci za 1rodowisko przyrodnicze i kulturowe
w asnego regionu. Dodatkowo uczniowie doskonalili
umiej tno1ci interpersonalne, komunikowania si i aktywnego s uchania. Rozwijali tak'e kreatywne my1lenie,
kszta towali umiej tno1@ pracy zespo owej oraz przestrzegania zasad bezpiecznego zachowania si w czasie wycieczki terenowej.
Dzie6 Dziecka
1 czerwca uczniowie Zespo u Szkó w T okini
Wielkiej wraz z nauczycielami wyruszyli na wycieczk do
lasu, by tam obchodzi@ Dzie/ Dziecka i Cwi to Sportu
Szkolnego. Cel przy1wieca jeden - aktywnie, zdrowo i
mi o sp dzony czas. Ju' po drodze, na wyznaczonych
punktach, wszystkie klasy musia y wykaza@ si wiedz- i
sprawno1ci- fizyczn-, realizuj-c zadania, które przygotowali dla nich najstarsi koledzy i kole'anki.

Wycieczka do Miasteczka Ruchu Drogowego
27 maja uczniowie kl. IV SP wraz z opiekunkami: p. Katarzyn- Wyborn- i p. Beat- Przybylsk- wybrali
si na wycieczk do Miasteczka Ruchu Drogowego w
Kaliszu. W zminiaturyzowanym mie1cie o powierzchni
2
ok 2000 m m odzi rowerzy1ci mogli nauczy@ si prawid owo przeje'd'a@ przez skrzy'owania, rondo, a nawet
przez przejazd kolejowy. Prawid owo korzystali z przej1@
dla pieszych i ulic jednokierunkowych.
Najwi ksze wra'enie wywar a jednak na nich
prawdziwa sygnalizacja 1wietlna. Wycieczka by a bardzo
udana, uczniowie w mi ej atmosferze sp dzili czas i wiele si nauczyli.
Konkursy
Z okazji 25-lecia odrodzenia samorz-du terytorialnego uczniowie szko y podstawowej wzi li udzia w
dwóch konkursach: Konkursie Plastycznym ph. "Gmina
Opatówek - wczoraj, dzi1, jutro" oraz Konkursie Wiedzy
o gminie Opatówek ph. "Moja ma a Ojczyzna".

Organizatorem konkursów by a Szko a Podstawowa im. Janusza Kusoci/skiego w Opatówku oraz Zespó Ekonomiczno Administracyjny Szkó Gminy Opatówek. Patronat na ca o1ci- obj- Wójt Gminy Opatówek
Sebastian Ward cki.
Wyró'nienie w Konkursie Wiedzy o Gminie Opatówek otrzymali: Dominika B aszczyk z klasy czwartej
oraz Jakub Jakubczak z klasy szóstej. W konkursie plastycznym wyró'nienie otrzyma a uczennica klasy pi-tej
Milena K odzi/ska. Celem konkursów by o rozwijanie zainteresowa/ regionem, jego histori-, kultur-, przyrod- i
tradycj-.
***************************************

GOPS DLA PODOPIECZNYCH
Na le1nej polanie, w otoczeniu drzew i 1piewu
ptaków, uczniowie mogli zagra@ w pi k , kometk , skaka@ na skakance i wspólnie si bawi@. A 'e le1ne powietrze zaostrza apetyty, szybko znika y grillowanie kie baski i 1wie'e bu ki ufundowane przez rad rodziców. Dyrektor szko y Teresa Kobierska z o'y a 'yczenia dzieciom oraz podzi kowa a radzie rodziców i nauczycielom
za zorganizowanie imprezy. Wyrazi a te' nadziej , 'e
sp dzony na onie natury i pe en niespodzianek dzie/
pozostanie na d ugo w pami ci uczniów.
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Szkolenie w ramach programu profilaktyki zintegrowanej
W dniach od 21 do 22 maja br. Gminny O1rodek
Pomocy Spo ecznej w Opatówku, zgodnie z Gminnym
Programem Przeciwdzia ania Narkomanii Gminy Opatówek na 2015 rok, zrealizowa szkolenie programu profilaktyki zintegrowanej pt.: "Archipelag Skarbów". Szkolenie skierowane by o do uczniów z klas gimnazjalnych i
ich rodziców oraz nauczycieli z Zespo u Szkó w Rajsku.
Zaj cia przeprowadzi a firma "Pro Integro" z Modzi pod
kierownictwem Paw a Lewickiego. Program szkolenia
zosta zrealizowany w wymiarze: 8 godzin dydaktycz-
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nych dla uczniów w dwóch cz 1ciach w dniach 21-22
maja 2015 roku, 2 godzin spotkania dla rodziców
uczniów obj tych programem oraz 2 godzin szkolenia
dla rady pedagogicznej w dniu 21 maja 2015 roku w Zespole Szkó w Rajsku.

Program "Archipelag Skarbów", pozytywnie zaopiniowany przez O1rodek Rozwoju Edukacji, Pa/stwow- Agencj Rozwi-zywania Problemów Alkoholowych
oraz Krajowe Biuro Przeciwdzia ania Narkomanii, Instytut Psychiatrii i Neurologii zosta przyj ty z niezwyk ym
zainteresowaniem odbiorców.
Podczas warsztatów przedstawiono uczniom
elementy wiedzy o mi o1ci w kontek1cie zada/ rozwojowych wieku dojrzewania. Zaprezentowano pozytywne
aspekty budz-cej si sfery emocjonalno-uczuciowej
zwi-zanej z zakochaniem, a tak'e z o1ci- i gniewem.
Realizatorzy przedstawili tak'e gro.ne aspekty 'ywio ów
uczuciowo1ci i agresji wskazuj-c konkretne sposoby nauki oswajania tych si i kierowania nimi. W sposób jasny
pokazano, 'e oswajanie wewn trznych si jest mo'liwe
tylko gdy 'yje si na trze.wo. Przedstawiono negatywne
skutki picia alkoholu i za'ywania narkotyków powoduj-cych zahamowanie rozwoju umiej tno1ci radzenia sobie
z emocjami oraz nabywania umiej tno1ci spo ecznych w
wieku nastoletnim. Uczniowie zostali zaopatrzeni w wiedz na temat niekorzystnego wp ywu 1rodków psychoaktywnych na zawieranie znajomo1ci i budowanie relacji. Ukazano si presji rówie1niczej i sposoby asertywnego radzenia sobie z ni-.
Spotkanie dla rodziców dostarczy o wiele wskazówek co do sposobów w -czania skutecznego przekazu profilaktycznego do codziennej pracy wychowawczej
w rodzinie. Szczególny akcent po o'ono na umiej tno1ci
dobrej komunikacji, które s- niezb dne w wychowaniu
nastolatka. W trakcie spotkania podano wskazówki jak
rozmawia@ z dorastaj-cymi dzie@mi o ich osobistych
sprawach. Wyk ad dla rady pedagogicznej dostarczy
gronu pedagogicznemu wielu cennych wskazówek dotycz-cych szkolnej pracy profilaktycznej oraz wybranych
aspektów wiedzy w zakresie skutecznych strategii w
profilaktyce m odzie'owej.
Zabawa integracyjna
W sobot , 13 czerwca, pracownicy Gminnego
O1rodka Pomocy Spo ecznej w Opatówku wraz z rodzicami dzieci ucz szczaj-cych do Cwietlicy Crodowiskowej ''S oneczko'' zorganizowali zabaw integracyjn-, która odby a si w sali Gminnego O1rodka Kultury. By o to
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prawdziwe spotkanie integracyjne, bowiem wspólnie
bawi y si dzieci i osoby niepe nosprawne z terenu gminy Opatówek, cz onkowie Stowarzyszenia "Dar Serca" w
Opatówku, dzieci ze Cwietlicy Crodowiskowej "S oneczko" oraz zaproszeni go1cie z Warsztatów Terapii Zaj ciowej w Ko.minku i grupa dzieci niepe nosprawnych z
gminy Ceków Kolonia.
Uczestników zabawy powita Wójt Gminy Opatówek Sebastian Ward cki wraz z Kierownikiem Cwietlicy Crodowiskowej "S oneczko" Ew- Brandebura. Dzieci
ze Cwietlicy Crodowiskowej zaprezentowa y przepi kny
program artystyczny na weso o oparty na wierszach Jana Brzechwy. Zabaw prowadzi zespó ELMUZ - Emil
Karolak i Janusz Mancewicz. Zachwyt wzbudzi bardzo
du'y tort ufundowany dla uczestników imprezy przez
Wójta Gminy Opatówek i Zak ad Cukierniczy Jadwigi
Mencel. Z uczestnikami spotkali si : Renata Worch z
GOPS z zaprzyja.nionej gminy Suchy Las, Mariusz
Dembicki kierownik WTZ z Ko.minka, Iwona Chowa/ska kierownik GOPS z Cekowa, Halina Dobrza/ska
przewodnicz-ca KGW Opatówek, Izabela Dubanowicz
wicedyrektor Szko y Podstawowej w Opatówku, Violetta
Galant kierownik GOPS w Opatówku.

Organizatorzy wraz z uczestnikami zabawy integracyjnej sk adaj- podzi kowanie sponsorom: Wójtowi
Gminy Opatówek, Jutrzence Colian SA, firmie KRIS pp. Olczakowie z Opatówka, p. Henrykowi Suchorzewskiemu, p. Jolancie Michalak, p. Halinie Dobrza/skiej, p.
Józefowi Miko ajczykowi - Piekarnia w Sierzchowie, p.
Marianowi Bach - Rze.nictwo i W dliniarstwo w T okini
Wielkiej, Bankowi Spó dzielczemu Ziemi Kaliskiej, Firmie
Paola w Opatówku, p. Jadwidze Mencel - Zak ad Cukierniczy w Opatówku, Kole Gospody/ Wiejskich w Opatówku. Szczególne podzi kowanie kierujemy dla Zespou ELMUZ, bez którego nie by oby wspania ej zabawy.
Dzi ki organizatorom i sponsorom wszyscy wy1mienicie
si bawili, a sobotni czerwcowy dzie/ by naprawd wyj-tkowy, pe en rado1ci i u1miechu. Mamy nadziej , 'e za
rok znów si spotkamy.
***************************************

OG OSZENIA
Og(oszenie o naborze na dyrektora biblioteki
W zwi-zku z odej1ciem na emerytur dotychczasowego wieloletniego i
zas u'onego dyrektora biblioteki zosta a wszcz ta procedura konkursowa celem wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. braci Gillerów w Opatówku.
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Wójt Gminy Opatówek
og(asza konkurs na stanowisko
Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Braci Gillerów w Opatówku
Oczekiwania od kandydatów:
wykszta cenie wy'sze magisterskie, preferowany kierunek: bibliotekoznawstwo,
co najmniej 5-letni sta' pracy w instytucji kultury, w tym co najmniej 3 lata pracy w bibliotece,
znajomo1@ przepisów prawnych dotycz-cych funkcjonowania instytucji kultury,
umiej tno1@ organizacji pracy i kierowania zespo em pracowników,
umiej tno1ci interpersonalne, kreatywno1@, komunikatywno1@,
dyspozycyjno1@,
znajomo1@ obs ugi komputera oraz programów bibliotecznych,
predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsi wzi @
promocyjnych zwi-zanych z dzia alno1ci- kulturaln-, szczególnie
biblioteczn-.
Zainteresowanych kandydatów zapraszamy do sk adania ofert w sekretariacie Urz du Gminy w Opatówku, pok. nr 13, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: "Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku" lub dor czone listownie, w terminie do dnia 13.07.2015 r. (poniedzia ek) do godz.
15:00 pod adresem: Urz-d Gminy w Opatówku, Pl. Wolno1ci 14, 62860 Opatówek. Z regulaminem naboru mo'na si zapozna@ na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem www.bip.opatowek.pl
oraz osobi1cie w Urz dzie Gminy w Opatówku, Pl. Wolno1ci 14, pok.
nr 21. Dodatkowe informacje mo'na uzyska@ pod numerem telefonu
(62) 76-18-080 (wew.40). Konkurs przeprowadzi i kandydata na stanowisko dyrektora wy oni powo ana w tym celu komisja konkursowa.
**********
Zwrot podatku akcyzowego
W zwi-zku z wej1ciem w 'ycie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379 ze zm.) w
dniach od 1 do 31 sierpnia 2015 r. nale'y sk ada@ w Urz dzie Gminy w
Opatówku wnioski o zwrot podatku akcyzowego (druk wniosku dost pny w urz dzie oraz na stronie: www.bip.opatowek.pl). Zwrot przys uguje producentowi rolnemu, który by w posiadaniu lub wspó posiadaniu u'ytków rolnych okre1lonych w ewidencji gruntów i budynków
oraz by posiadaczem gospodarstwa rolnego w momencie sk adania
wniosku. Do wniosku nale'y do -czy@ faktury VAT albo ich kopie (orygina y do wgl-du), stanowi-ce dowód zakupu oleju nap dowego w
okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r. (6 miesi cy poprzedzaj-cych miesi-c z o'enia wniosku). W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowi- przedmiot wspó posiadania, zwrot podatku
przys uguje temu wspó posiadaczowi, w stosunku do którego pozostali
wspó posiadacze wyrazili pisemn- zgod (na wniosku). Pisemna zgoda nie dotyczy wspó ma 'onków. Wyp ata kwoty zwrotu producentom
rolnym nast-pi w terminie: 1-31 pa.dziernika 2015 r. wy -cznie przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku. Zgodnie z art. 9 ust.
1 w/w ustawy producent rolny, który pobra nienale'nie lub w nadmiernej wysoko1ci zwrot podatku jest obowi-zany do jego zwrotu wraz z
odsetkami w wysoko1ci okre1lonej jak dla zaleg o1ci podatkowych.
**********
Projekty budowlane, us ugi w zakresie architektury. Tel. 503-170-369.
**********
In'ynier budowlany z uprawnieniami na emeryturze, przyjmie tanio kierownictwo budowy, odbiór budynku. Kontakt telefoniczny: (62) 75-33461, 790-208-525.
**********
Udziel korepetycji z matematyki. Telefon: 514-651-522.
**********
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 stelefonicznie!
Kontakt: Studio fryzur i urody "Twój Styl”, Wioletta D-browska, Sza e
ul. Kaliska 64, tel.: 660-668-194.
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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.
**********
Organizujemy imprezy okoliczno1ciowe, wesela, komunie, chrzciny itd.
Sala OSP w Micha owie "U Aldony i Darka". 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.
**********
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.
**********
Sprzedam tanio na raty, ma o u'ywan- du'- lamp Bioptron Zepter leczy wszystkie bóle i przyspiesza gojenie ran i zmarszczek. Kontakt
telefoniczny: (62) 75-334-61, 790-208-525.
**********
Nowo otwarty Salon Fryzjerski damsko-m ski "Aga", Borów 25, czynny
od poniedzia ku do soboty w godz.: 9:00 - 20:00. Prosz o kontakt telefoniczny: 504-077-015. Zapraszam.
**********
Sprzedam mieszkanie w Opatówku: trzy pokoje + kuchnia. Telefon:
507-518-601
**********
Podzi kowania Pa/stwu Monice i Przemys awowi Mazurowskim z
Opatówka za ufundowanie wycieczki w Pieniny sk ada Beniamin Jamroziak.
**********
Serdeczne podzi kowania Pa/stwu Danucie i Ryszardowi Gil
z Józefowa za okazan- pomoc i wspó czucie,
sk adaj- siostry C.P. Jerzego Garncarka - Irena i Sabina.
**********
Wszystkim uczestnikom ostatniej drogi
I.P. Jerzego Garncarka
za zamówione msze 1wi te oraz kwiaty
serdeczne podzi kowania sk adaj- siostry
Irena i Sabina

***************************************
Urz d Gminy w Opatówku,
Pl. Wolno=ci 14, 62-860 Opatówek
tel. (62) 76-18-453, 76-18-454, faks (62) 76-18-017
strona internetowa: www.opatowek.pl
e-mail: gmina@opatowek.pl
WG Nr 2 (600) / 2015 / 2000 egz.
Redakcja:
- Hanna Lutos awska, Mukasz Kruk: opracowanie i sk ad
- Krzysztof Dziedzic: korekta
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URZQD GMINY W OPATÓWKU
pl. Wolno1ci 14
62-860 Opatówek
pow. kaliski

tel. (62) 76-18-080
faks (62) 76-18-017
www.opatowek.pl

Urz-d Gminy informuje, 'e od dnia 1 lipca 2015 r. nast pi zmiana firmy =wiadcz cej us(ug. odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Opatówek.
W drodze przetargu nieograniczonego zosta a wy oniona Firma Handlowo-Us ugowa
Jartex Szczepan Jarantowski która, b dzie 1wiadczy@ us ugi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Opatówek w okresie od 01.07.2015 r.
do 30.16.2017 r. Firma ta wyposa'y Pa/stwa nieruchomo1@ w pojemniki na odpady
zmieszane, worki do selektywnej zbiórki odpadów, oraz dostarczy harmonogram odbioru odpadów (b dzie on równie' dost pny na stronie internetowej
www.opatowek.pl).
Od 1 lipca ze wszystkich nieruchomo=ci zamieszka(ych na terenie gminy Opatówek w ramach dotychczasowej op aty za gospodarowanie odpadami (7 z /os.segregowane, 11 z ./os.- niesegregowane), odbywa@ si b dzie odbiór odpadów
zmieszanych co 2 tygodnie (pojemnik), natomiast selektywnie zebranych raz
w miesi cu (worki wraz z kolorystyk pozosta(y bez zmian: worek niebieski - papier; worek 'ó ty-tworzywa sztuczne i metale oraz worek zielony - szk o).
Firma Eko b dzie odbiera@ od Pa/stwa dotychczas stoj-ce pojemniki wed ug harmonogramu, który b dzie rozpowszechniony w formie kurend i strony internetowej
www.opatowek.pl
Dodatkowe informacj. dot. segregacji odpadów:
ODPADY ZIELONE (tj. skoszona trawa, rozdrobnione ga(.zie - worek br zowy)
Worki do gromadzenia odpadów zielonych mo'na zakupi@ w Biurze Obs ugi Klienta
firmy Jartex przy ul. Zachodniej 55-57 w Kaliszu, odpady zielone - odbiór od
1 kwietnia do 1 paPdziernika co dwa tygodnie, worki zapewnia w(a=ciciel nieruchomo=ci we w(asnym zakresie i na w(asny koszt.
ODBIÓR ODPADÓW BUDOWLANYCH I POROZBIÓRKOWYCH
Odpady budowlane i porozbiórkowe inne ni' niebezpieczne, odbierane b d- w ilo1ci
max. 50 kg/nieruchomo1@, po uprzednim zg oszeniu przez w a1ciciela lub administratora nieruchomo1ci.
ODBIÓR DODATKOWEGO POJEMNIKA NA POPIÓF
popió w okresie od 1 listopada do 31 marca - jeden raz w miesi cu (maksymalnie
2 pojemniki do gromadzenia tego odpadu). Wyposa'enie w dodatkowy pojemnik na
popió z palenisk domowych zapewnia w a1ciciel nieruchomo1ci w przypadku
niewystarczaj-cego pojemnika na odpady zmieszane. W a1ciciel nieruchomo1ci
zobowi-zany jest dokona@ zg oszenia w/w pojemników firmie 1wiadcz-cej us ugi
odbioru odpadów komunalnych od w a1cicieli nieruchomo1ci zamieszka ych z terenu
gminy Opatówek.
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