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SESJE RADY GMINY
Sesja absolutoryjna
Na sesji w dniu 23 czerwca 2015 r. Wójt Gminy
przedstawi sprawozdanie finansowe z wykonania bud"etu Gminy za 2014 rok, które Rada Gminy Opatówek
oceni a pozytywnie. Przygotowanie do sesji absolutoryjnej poprzedzone by o sporz*dzeniem sprawozdania
z wykonania bud"etu gminy za 2014 rok. Wójt Gminy
przedstawia Radzie Gminy nast+puj*ce dokumenty:
- sprawozdanie roczne z wykonania bud"etu gminy
- sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego jednostek organizacyjnych gminy
- informacj+ o stanie mienia gminy
- wykonanie wydatków maj*tkowych
Sprawozdanie to zosta o przedstawione radnym oraz,
zgodnie z zapisami ustawy o samorz*dzie gminnym
oraz o finansach publicznych, przed o"one Regionalnej
Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem wydania opinii.
Dane zawarte w sprawozdaniu by y przedmiotem dyskusji w poszczególnych komisjach Rady Gminy, w tym
Komisji Rewizyjnej, która pozytywnie opiniuj*c wykonanie bud"etu za 2014 rok, wnioskowa a o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium za 2014 rok (Absolutorium to
akceptacja wykonania bud"etu udzielana przez organ
stanowi*cy, czyli Rad+ Gminy, organowi wykonawczemu - Wójtowi Gminy). Uchwa * Sk adu Orzekaj*cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej, po analizie sprawozdania z wykonania bud"etu, RIO przedstawi a pozytywn* opini+, nie wnosz*c zastrze"e6 do wykonania wydatków i dochodów bud"etu. Dane finansowe za 2014 rok
przedstawiaj* si+ nast+puj*co:
dochody bud"etu:
plan - 33 566 322,15 z
wykonanie - 34 932 134,66 z , co stanowi 104,07 %
wydatki bud"etu:
plan - 38 922 759,15 z
wykonanie - 34 361 849,84 z , co stanowi 88,28 %
wydatki maj*tkowe:
plan - 8 733 249 z
wykonanie - 7 030 629 z , co stanowi 80,50 %

Wiadomo ci Gminne

Stan zad u"enia Gminy na koniec 2014 roku
z tytu u zaci*gni+tych kredytów wynosi 4 155 763 z , co
stanowi 12,17 % wykonanych dochodów. Zgodnie
z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy oraz opini*
Regionalnej Izby Obrachunkowej, radni gminy Opatówek
jednog o=nie, w drodze g osowania, udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Opatówek za 2014 rok.
Przewodnicz*cy Pawe B*kowski, w imieniu
Rady Gminy z o"y gratulacje Wójtowi i wszystkim
wspó pracownikom w zwi*zku z pozytywnym wykonaniem bud"etu za 2014 r. Wójt Sebastian Ward+cki podzi+kowa Radzie Gminy za zaufanie oraz wszystkim
pracownikom urz+du gminy, na czele z Sekretarzem
i Skarbnikiem Gminy, za ca oroczn* wspó prac+ i uzyskane absolutorium.

Ponadto, w okresie od czerwca 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 udzielenia odpowiedzi na skarg+ do Wojewódzkiego S*du Administracyjnego w Poznaniu
- dwie uchwa y w sprawie zmiany bud"etu gminy
Opatówek na 2015 rok - zmiany dotyczy y korekty
planu wydatków i dochodów oraz zwi+kszenia
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wydatków na inwestycje; po zmianach dochody bud"etu wynosz* 31 470 211,47 z , w tym dochody
maj*tkowe 3 210 566 z ; wydatki bud"etu wynosz*
30 860 325,93 z , w tym wydatki maj*tkowe
8 640 373 z
w sprawie zaci*gni+cia d ugoterminowej po"yczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Brodowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w celu sfinansowania zadania inwestycyjnego pn. "Dostawa wraz
z monta"em stacji odwadniania osadów =ciekowych
w Gminnej Oczyszczalni Bcieków w Opatówku"
w sprawie zaopiniowania projektu uchwa y Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego dotycz*cej wyznaczenia aglomeracji Opatówek - o zmian+ niniejsz*
wnioskowa Wójt Gminy Opatówek, tym samym
z aglomeracji zosta y wy *czone miejscowo=ci o rozproszonej zabudowie
w sprawie wyra"enia zgody na wynajem na czas
nieoznaczony w trybie bezprzetargowym lokalu
u"ytkowego w Opatówku przy ul. Parkowej 8
w sprawie wyra"enia zgody na obci*"enie s u"ebno=ci* gruntow* nieruchomo=ci oznaczonej jako
dzia ka nr 697/16 w Opatówku - radni przyznali prawo przejazdu i przechodu przez nieruchomo=D nale"*c* do Gminy Opatówek
w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu na
koszt gminy Opatówek - osobom bezdomnym, nieznanym, którym nie przys uguje zasi ek pogrzebowy
i ni pozostawili po sobie spadku, pogrzeb sprawia
Gminny O=rodek Pomocy Spo ecznej w ramach zada6 w asnych
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych - dot. drogi powiatowej nr 6217P o d . 4,626 km
od granicy miasta Kalisza do skrzy"owania z drog*
powiatow* nr 4626P w m. Sza e
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Kaliskiemu na realizacj+ zadania pn. "Opracowanie
Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu powiatu kaliskiego oraz gminy
Sieroszewice"
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Kaliskiemu na wykonanie remontu ogrodzenia pomi+dzy Zespo em Szkó im. Stanis awa Miko ajczyka
w Opatówku, a parkiem w Opatówku
w sprawie przyj+cia od Powiatu Kaliskiego zadania
publicznego z zakresu dróg powiatowych - dotyczy
wspólnie wykonywanego zadania w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 4610P
w sprawie przyj+cia od Powiatu Kaliskiego zadania
publicznego z zakresu dróg powiatowych - dotyczy
wspólnie wykonywanego zadania w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 6217P od granicy miasta Kalisza do skrzy"owania z drog* nr 4626P
w sprawie przyj+cia od Powiatu Kaliskiego zadania
publicznego z zakresu dróg powiatowych - opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi
powiatowej nr 4636P
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie
dotacji celowej Powiatowi Kaliskiemu na realizacj+
zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 4612P na
odcinku od T okini Nowej do T okini Wielkiej - szczegó owe warunki udzielenia w/w pomocy okre=lone
zostan* w umowie
w sprawie powo ania zespo u opiniuj*cego kandydatów na awników.
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Wykaz aktualnych wydatków maj tkowych na 2015 r.
Zakup pomp
SUW Rajsko dokumentacja projektowa
Dostawa wraz z monta"em stacji odwadniania osadów =ciekowych w Gminnej Oczyszczalni Bcieków
w Opatówku
Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Opatówek,
ul. Kwiatowa
Budowa sieci wodoci*gowej w m. Opatówek,
ul. Ba=niowa
Remont stacji uzdatniania wody w m. Opatówek
Przebudowa sieci wodoci*gowej w m. Che mce
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Sza e etap II projekt
Dozbrojenie kanalizacji sanitarnej w m. Sza e
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Sza e etap I
Pomoc finansowa dla Powiatu kaliskiego na zadanie
pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4610P
w m. Borów"
Pomoc finansowa na realizacj+ zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4612P na odcinku drogi od
T okinia Nowej do T okinia Wielka"
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudow+
drogi powiatowej nr 4636P na odcinku granica gminy
Opatówek - granica gminy Opatówek
Wykonanie dokumentacja projektowa na przebudow+
drogi powiatowej nr 4609 P na odcinku granica gminy
- granica gminy oraz drogi powiatowej nr 4610 P na
odcinku granica gminy - Borów
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudow+
drogi powiatowej nr 6217P od granicy miasta Kalisza
do skrzy"owania z drog* powiatow* nr 4626P: granica gminy Opatówek - granica gminy Opatówek
Przebudowa drogi gminnej nr 675810P Rajsko Sierzchów - Borów
Ci*g pieszo-jezdny Opatówek
Przebudowa drogi ul. Le=na w m. Opatówek
(675517P)
Przebudowa drogi gminnej w m. Sierzchów (poligon)
Przebudowa drogi Cienia Pierwsza - Cienia Trzecia
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 96
w m. N+dzerzew (ul. Wiosenna)
Przebudowa drogi Rajsko - Warszew (61)
Przebudowa drogi Porwity - Takomy=le (199)
Dokumentacja projektowa przebudowy drogi Szulec Józefów (675514P)
Dokumentacja projektowa przebudowa drogi Che mce
- Stobno (675523P)
Dokumentacja projektowa przebudowa ulic 3-go Maja
(675561P), Kili6skiego (675563), Buczka (675564P),
Kasprzaka (675567P), Ludowej (675560P), Dworcowej (675566P) w m. Opatówek
Przebudowa drogi gminnej Cienia Druga - Micha ów
Czwarty
Przebudowa drogi w m. Opatówek ul. Parkowa
Przebudowa drogi gminnej w m. Micha ów Trzeci
Przebudowa drogi gminnej w m. Ro"d"a y-S oneczna
Przebudowa drogi w m. Porwity (65)
Zakup =redniego samochodu po"arniczego dla realizacji zada6 w zakresie ochrony przeciwpo"arowej na
terenie gminy Opatówek przez OSP T okinia Wielka
Budowa Przedszkola Publicznego
Termomodernizacja SP Sierzchów - dokumentacja
Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Che mce
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m. Opatówek
Pomoc finansowa dla Powiatu kaliskiego na realizacj+
zadania pn. "Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice"
Dokumentacja - dworzec PKP
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Termomodernizacja budynku w m. Micha ów - dokumentacja
K adka spacerowa dla pieszych
Wykonanie ogrodzenia wzd u" stawów przy
ul. Poniatowskiego w m. Opatówek
Budowa kompleksu rekreacyjnego jako miejsce spotka6 dla mieszka6ców so ectwa Micha ów Drugi
Ogrodzenie terenu w Micha owie Drugim
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
w m. Opatówek - przebudowa parkingu
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
w m. Rajsko - przebudowa parkingu
Pomoc finansowa dla Powiatu kaliskiego na wykonanie remontu ogrodzenia pomi+dzy Zespo em Szkó
im. Stanis awa Miko ajczyka w Opatówku a parkiem
w Opatówku.
Monitoring
Modernizacja bazy rekreacyjno-turystycznej
w m. Sza e
Termomodernizacja budynków u"yteczno=ci publicznej GOK Opatówek
Termomodernizacja budynków u"yteczno=ci publicznej Biblioteka w T okini Wielkiej
Remont wie"y s+dziowskiej w m. Sza e
RAZEM:
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INWESTYCJE, REMONTY,
PROJEKTY UNIJNE

Projekt CAF
Urz*d Gminy w Opatówku zosta pozytywnie oceniony
w procesie rekrutacji do zadania "Opracowanie standardów zarz*dzania jako=ci* (CAF/PRI) w jednostkach samorz*du terytorialnego". Pozytywny wynik procesu rekrutacji oznacza zakwalifikowanie urz+du do udzia u
w projekcie w zakresie wdra"ania CAF (ang. Common
Assessment Framework - Wspólna Metoda Oceny), która jest narz+dziem s u"*cym do zarz*dzania jako=ci*.
Projekt ten realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Priorytet V Dzia anie 5.2 Poddzia anie 5.2.2 wspó finansowanego ze =rodków Europejskiego Funduszu Spo ecznego na podstawie umowy
o dofinansowanie z dnia 30 kwietnia 2013 r. dotycz*cej
realizacji projektu nr POKL 05.02.02-00-001/12 oraz
umowy partnerskiej z dnia 9 kwietnia 2013 r. zawartej
pomi+dzy Uniwersytetami: Lódzkim i Ekonomicznym
w Krakowie.
Urz*d Gminy w Opatówku, reprezentowany przez Wójta
Gminy Opatówek, zawar w dniu 30 stycznia 2015 r.
umow+ dotycz*c* uczestnictwa w projekcie "Systemowe
wsparcie procesów zarz*dzania w JST" w zadaniu pn.
"Przegl*d standardów zarz*dzania jako=ci* (CAF/PRI)
w JST". Umowa zawarta zosta a z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie dzia aj*cym przez jednostk+ pozawydzia ow* - Ma opolsk* Szko + Administracji Publicznej (MSAP), reprezentowan* przez dr Piotra Kopyci6skiego - dyrektora MSAP, dzia aj*cego na podstawie
pe nomocnictwa udzielonego przez Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. dr hab. Andrzeja
Chochó a.
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Do udzia u we wsparciu szkoleniowo-doradczym oddelegowanych zosta o 22 pracowników tut. urz+du. Warunkiem uko6czenia nieodp atnego udzia u w realizacji
projektu jest:
- dla etapu I (wsparcie wdra"ania CAF): opracowanie
i akceptacja raportu z samooceny CAF, opracowanie i akceptacja Planu doskonalenia oraz rejestracja
JST w bazie u"ytkowników CAF prowadzonej przez
EIPA,
- dla etapu II (po=wiadczenie jako=ci zastosowania
CAF): opracowanie dokumentów niezb+dnych dla
poszczególnych etapów procesu po=wiadczenia jako=ci zastosowania CAF na miejscu w JST (zgodnie
z postanowieniami Poradnika dla organizacji kandyduj*cych do uzyskania po=wiadczenia jako=ci zastosowania CAF w jednostkach samorz*du terytorialnego).
Celem przyst*pienia urz+du gminy do projektu jest
podniesienie jako=ci wykonywania zada6 publicznych
poprzez opracowanie i wdro"enie systemu wsparcia doradczo-eksperckiego s u"*cego modernizacji procesów
zarz*dzania. Zadania merytoryczne projektu to wsparcie
JST w zakresie identyfikacji, modelowania, optymalizacji
oraz zastosowania podej=cia procesowego w systemie
zarz*dzania urz+dem. Udzia w projekcie ma zapewniD
popraw+ ogólnego funkcjonowania urz+du poprzez
wzrost efektywno=ci dzia alno=ci urz+du, wzrost satysfakcji klientów i pracowników oraz popraw+ postrzegania
urz+du przez spo ecze6stwo. Pracownicy urz+du b+d*
mieli mo"liwo=D zapoznania si+ z zasadami zarz*dzania
procesowego oraz zrozumienia swojej roli w tych procesach.
W dniu 30 lipca 2015 r., pod nadzorem eksperta wdra"aj*cego CAF 2013, Urz*d Gminy w Opatówku przyst*pi
do rozpocz+cia prac nad wdra"aniem Wspólnej Metody
Oceny w ramach projektu "Systemowe Wsparcie Procesów Zarz*dzania w JST". Spo=ród oddelegowanych
pracowników zosta y utworzone trzy grupy robocze, które mia y na celu dokonanie samooceny poprzez utworzenie listy mocnych stron oraz listy obszarów do poprawy.
Metodyka samooceny wymaga, aby ostateczna ocena
organizacji by a efektem konsensusu uzyskanego
w gronie wi+kszej liczby pracowników - tzw. zespo u
samooceny (w projekcie jest to Samorz*dowy Zespó
ds. CAF). Wyniki przeprowadzonej samooceny zosta y
wykorzystane w kolejnym etapie realizacji projektu, który
oby si+ w sierpniuw formie dwudniowych warsztatów
prowadzonych przez eksperta p. Marka Jefremienko.

Nowy samochód po)arniczy dla OSP w T-okini Wielkiej
W dniu 26 czerwca br. podpisana zosta a umowa o dofinansowanie Projektu "Zakup =redniego samochodu po"arniczego dla realizacji zada6 w zakresie ochrony
przeciwpo"arowej na terenie gminy Opatówek przez
OSP T okinia Wielka". Umowa zosta a podpisana w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Brodowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przez Gmin+ Opatówek oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Brodowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Przedsi+wzi+cie b+-
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dzie wspó finansowane ze =rodków Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20072013 w ramach dzia ania 3.6. "Poprawa bezpiecze6stwa
=rodowiskowego i ekologicznego". Ca kowita warto=D
projektu wynosi 662 619,60 z , a kwota dofinansowania
ze =rodków Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013 wynosi 530 095,68 z .
W ramach projektu zakupiony zostanie =redni samochód
ratowniczo-ga=niczy, który polepszy ogólny stan techniczny zaplecza OSP w T okini Wielkiej. Planowany wóz
stra"acki ma si+ charakteryzowaD m.in. zbiornikiem
3500 l, nap+dem 4x4 oraz 6-osobow* kabin* za ogow*.
W pojeNdzie ma byD wyposa"enie typu: tempomat, klimatyzacja, zaczep holowniczy, =wiat a przeciwmgielne.
Zakupiony nowy =redni pojazd wraz ze standardowym
wyposa"eniem b+dzie stacjonowa w miejscowo=ci T okinia Wielka w budynku OSP. Wybrany do zakupu pojazd jest doskona ym rozwi*zaniem ze wzgl+du strategicznego - pojazdy =rednie s* bardziej mobilne i najcz+=ciej wykorzystywane do akcji, mog* pe niD rol+ ga=nicz* i ratownicz*, co ma znaczny wp yw na dzia ania
w razie wypadków i kolizji drogowych. Zakupiony pojazd
wykorzystywany b+dzie tak"e jako sprz+t specjalistyczny do zapobiegania i likwidacji skutków kl+sk "ywio owych i powa"nych awarii =rodowiskowych.

Na og oszony przetarg wp yn+ a 1 oferta: Przedsi+biorstwa Specjalistycznego "bocar" Sp. z o.o., Korwinów,
ul. Okólna 15, 42-263 Wrzosowa za kwot+ 669 762 z .

Inwestycje w Sza-em
Zako6czy y si+ kolejne prace przy modernizacji bazy rekreacyjnej w Sza em. W ramach przyj+tego zadania wykonano budow+ sportowego boiska wielofunkcyjnego
o wymiarach 22 x 46 m. Boisko ogólnodost+pne przeznaczone jest do gry w koszykówk+, siatkówk+, pi k+
r+czn* i tenisa ziemnego. Wykonane boisko posiada
nawierzchni+ syntetyczn* poliuretanow* i ogrodzone
jest systemowym ogrodzeniem o wysoko=ci 4 m. Ponadto wykonano 2 zestawy drewnianych, stylowych wiat biesiadnych wyposa"onych w awki i sto y piknikowe w ilo=ci 8 sztuk. Na terenie ustawiono 14 szt. awek betonowych z oparciem oraz estetyczne kosze na =mieci w ilo=ci 8 sztuk. Wymieniono p otki ogrodzenia wewn+trznego, przeprowadzono remont budynku sanitariatów oraz
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odtworzono nasadzenia krzewów - "ywop otów wzd u"
ci*gów komunikacyjnych. Warto=D robót to
kwota
381 769,44 z , w tym kwota dofinansowania wynios a
232 786 z . Prace wykona a firma CHEM - TECH Paulina Kaczmarska z Wielunia.

Zadanie jest 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.

Miejsce spotka0 mieszka0ców w Micha-owie Drugim
W ramach Konkursu "Pi+knieje wielkopolska wie=" og oszonego przez Urz*d Marsza kowski w Poznaniu Gmina
Opatówek otrzyma a dofinansowanie do projektu pn.:
"Budowa kompleksu rekreacyjnego jako miejsca spotka6
dla mieszka6ców so ectwa Micha ów Drugi". G ówn* potrzeb* realizacji projektu by o zagospodarowanie przestrzeni publicznej przez popraw+ estetyki miejscowo=ci
oraz rozpropagowanie zdrowego stylu "ycia w=ród
mieszka6ców. W ramach projektu powsta kompleks rekreacyjny dla mieszka6ców, w którym znalaz y si+: altana z grillem, stó piknikowy i awki. Do ko6ca paNdziernika ustawione zostan* urz*dzenia si owni zewn+trznej.
Ca y teren zosta ogrodzony. Tym samym zagospodarowana zosta a wolna przestrze6 tworz*c miejsce integracji dla =rodowiska lokalnego oraz do aktywnego
i bezpiecznego sp+dzania wolnego czasu przez ca e rodziny. Koszt ca kowity projektu to kwota 52 842,35 z ,
z czego dofinansowanie wynios o 23 500 z .

Nowe boisko w Che-mcach
Przy Zespole Szkó w Che mcach, wcze=niej ni" przewidywano, oddano do u"ytku kompleks boisk sportowych
o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej o wymiarach
areny 24 x 44m, do gry w siatkówk+, tenisa ziemnego,
koszykówk+ oraz pi k+ r+czn* i no"n*. Zespó boisk
sportowych jest ogrodzony oraz wyposa"ony w sprz+t
sportowy: bramki do pi ki r+cznej, stojak, tablic+ i kosz
do koszykówki, s upki z siatk* do siatkówki oraz s upki
z siatk* do tenisa ziemnego. Inwestycj+ zrealizowa a

str. 4/32

firma SODEX Sp. z o.o. ze Z otnik za kwot+
365 599,37 z . Jest to kolejne boisko, które b+dzie s u"yD lokalnej spo eczno=ci, tym razem wspó finansowane
ze =rodków Ministerstwa Sportu z udzia em =rodków
Urz+du Marsza kowskiego.

Budowa boiska wpisuje si+ w promocj+ zdrowego stylu
"ycia realizowan* przez Gmin+ Opatówek. PrzypomnieD
warto, "e w gminie Opatówek powsta y ju" boiska wielofunkcyjne przy ka"dej szkole: w T okini Wielkiej, Rajsku,
Che mcach, wielofunkcyjne boisko Orlik w Opatówku
oraz wielofunkcyjny kompleks boisk w Sza em. Wszystkie te obiekty dofinansowane by y b*dN to ze =rodków
unijnych, b*dN z Ministerstwa Sportu lub Urz+du Marsza kowskiego w Poznaniu. Na budow+ kompleksu boisk w Che mcach Gmina uzyska a dofinansowanie w wysoko=ci 145 tys. z ze =rodków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Ministerstwo
Sportu i Turystyki.

Kanalizacja w Sza-em oddana do u)ytku
Zako6czy si+ I etap budowy kanalizacji sanitarnej
w Sza em. Mieszka6cy, w a=ciciele nieruchomo=ci po o"onych wzd u" ul. Kaliskiej oraz ul. S onecznej mog* ju"
sk adaD w Urz+dzie Gminy w Opatówku wnioski o wydanie warunków technicznych przy *czenia. Szczegó owa
i pe na informacja dotycz*ca warunków przy *czenia
nieruchomo=ci do nowo powsta ej kanalizacji znajduje
si+ w og oszeniach tego wydania Wiadomo=ci Gminnych.
Ruszy a faza projektowa II etapu budowy kanalizacji sanitarnej w Sza em polegaj*cego na budowie rozga +zie6
do innych ulic przylegaj*cych do ul. Kaliskiej i wykonaniu
przy *czy do poszczególnych posesji. W zwi*zku z II etapem tej inwestycji, której planowany koszt - roz o"ony na
2 lata trwania budowy kanalizacji i przy *czy - wynie=D
ma 4,8 mln z , Gmina Opatówek z o"y a wniosek do Zarz*du Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Brodowiska
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%.
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Inwestycje w gospodarce komunalnej

Modernizacja oczyszczalni =cieków
W dniu 24 wrze=nia br. zosta y zako6czone prace zwi*zane z przedsi+wzi+ciem pn. "Dostawa wraz z monta"em stacji odwadniania osadów =ciekowych w Gminnej
Oczyszczalni Bcieków w Opatówku", których wykonawc* by a firma MAREX Technology M. Szyma6ski,
A. Szczepa6ski Sp.J. Zakres prac obejmowa : demonta"
istniej*cego urz*dzenia do odwadniania osadu, monta"
prasy wraz z flokulatorem dynamicznym, monta" pó automatycznej stacji dozowania polimeru, monta" przeno=nika =limakowego oraz pod *czenie wszystkich urz*dze6 do systemu sterowania. Zako6czona inwestycja
przyczyni si+ do obni"enia kosztów unieszkodliwiania
komunalnych
osadów
=ciekowych
powstaj*cych
w oczyszczalni w wyniku lepszego ich odwodnienia. Ca kowity koszt przedsi+wzi+cia to 299 500,08 z . Przedsi+wzi+cie pn. "Dostawa wraz z monta"em stacji odwadniania osadów =ciekowych w Gminnej Oczyszczalni
Bcieków w Opatówku" dofinansowane jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Brodowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu.
Zako6czono równie" prace zwi*zane z konserwacj*
i napraw* urz*dze6 uzdatniania wody tj. 4 szt. od"ela3
ziaczy o pojemno=ci 4,5m w Stacji Uzdatniania Wody
w Opatówku. L*czny koszt prac wyniós 14 268,00 z .
Remont budynków komunalnych
Zako6czono prace zwi*zane z kontrol* stanu technicznego budynków komunalnych zgodnie z zakresem okre=lonym w ustawie Prawo Budowlane. Wykonawc+ kontroli tj. Przedsi+biorstwo Handlowo - Us ugowe MEGAOM Roman Szczeci6ski wy oniono w post+powaniu
o udzielenie zamówienia publicznego o warto=ci szacunkowej poni"ej 30 000 euro netto. L*czny koszt przeprowadzonej kontroli to 9 717,00 z .
Zako6czono prace zwi*zane z remontem lokalu mieszkalnego przy ul. 3-go Maja 8. Wykonawc* prac by a firma PPHU "DACHPOL" Leszek Szypu a. L*czny koszt
remontu wyniós 28 530,19 z .
Aktualnie trwaj* prace remontowe w budynkach komunalnych, które zakwalifikowane zosta y podczas tzw.
wiosennego przegl*du stolarki okiennej i drzwiowej, do
realizacji ze =rodków tegorocznego bud"etu. Ca kowity
koszt prac wyniesie 19 569,87 z . W ramach tego zadania wykonane zostan* prace polegaj*ce na: wymianie
fragmentu rynny i cz+=ciowej wymianie pokrycia dachu,
wymianie fragmentu tynku przy kominie oraz wymianie
stolarki okiennej (6 szt.) i drzwiowej (3szt).
W ramach bie"*cego utrzymania zasobów mieszkaniowych na terenie gminy wykonano nast+puj*ce prace:
- czyszczenie rynien na budynkach przy ul. Ko=cielnej
1B, ul. Ko=cielnej 17 oraz ul. Poniatowskiego 2,
koszt us ugi: 2 192,48 z ,
- wymiana drzwi wej=ciowych do lokalu w budynku
przy ul. Szkolnej 2, koszt zakupu i monta"u:
1 544,13 z ,
- zakup materia ów na kwot+ 1 086,38 z w celu wykonania posadzki w korytarzu budynku przy ul. Ko=cielnej 2.
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Oczyszczanie stawów
Gmina Opatówek na stawach przy ul. Poniatowskiego
w Opatówku zastosowa a eksperymentaln* metod+
oczyszczania zbiorników wodnych poprzez wpuszczenie
do wody wyspecjalizowanych mikroorganizmów. W poniedzia ek, 3 sierpnia br., zabieg oczyszczenia stawów
przy ul. Poniatowskiego w Opatówku bezp atnie przeprowadzi a Firma EKO-NATUR z Krzeszowa.

Jest to metoda tzw. bioremediacji wody w zbiorniku wg
technologii opracowanej przez Przedsi+biorstwo Wdro"e6 i Zastosowa6 Biotechnologii i In"ynierii Genetycznej
BIO-GEN z Namys owa. Pozytywne efekty podobnych
zabiegów uzyskano w stawach milickich i w jednym z jezior Pomorza Zachodniego. Wójt Gminy dzi+kuje OSP
w Opatówku za wypo"yczenie odzi.
Remonty dróg
Droga w Micha owie Trzecim
W dniu 24 czerwca nast*pi odbiór ko6cowy zrealizowanego zadania pn. "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Micha ów Trzeci, gm. Opatówek", a 29 czerwca
dokonano odbioru prac zwi*zanych z przebudow* drogi
gminnej w Zawadach. Zakres robót na tych drogach
obejmowa m.in.: karczowanie pni i krzewów z poboczy,
u o"enie podbudowy z kruszywa amanego oraz nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych.

Droga w Sierzchowie
Zako6czone zosta y prace zwi*zane z przebudow* 870
metrowego odcinka nawierzchni drogi gminnej w Sierzchowie (tzw. "poligon"). Wykonawc* by Zak ad Budowlano-Drogowy KALDROG z Kalisza. Prace polega y na
profilowaniu i zag+szczaniu pod o"a, wykonaniu dolnej
i górnej warstwy podbudowy z kruszywa oraz u o"eniu
nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych.
Droga Porwity-Takomy=le, Porwity, ul. Parkowa w Opatówku
18 sierpnia br. dokonano odbioru ostatecznego prac dotycz*cych remontu i przebudowy kolejnych dróg gminnych: Porwity-Takomy=le, w Porwitach oraz ul. Parkowej
w Opatówku. Wykonawc* prac za kwot+ 224 115,84 z
by Zak ad "Roboty Drogowo - Budowlane" z Rajska.
Droga Cienia Pierwsza - Cienia Trzecia
30 czerwca oddano do u"ytku po przebudowie drog+
gminn* Cienia Pierwsza - Cienia Trzecia. Wykonawc*
prac by o konsorcjum, którego liderem jest firma Roboty
Budowlano-Drogowe BUD-TRANS Maria Karbowiak
z Sieradza. Zakres prac za kwot+ 80 215,68 z obejmowa odcinek o d . 540 mb i stanowi doko6czenie rozpocz+tych w ubieg ym roku prac, które polega y na karczowaniu krzewów i pni z poboczy, cz*stkowym remoncie nawierzchni bitumicznej oraz u o"eniu nawierzchni
z mieszanek mineralno-asfaltowych.
Droga Rajsko-Sierzchów-Borów
Rozpocz+ y si+ prace zwi*zane z przebudow* drogi
gminnej Rajsko-Sierzchów-Borów na odcinku o d ugo=ci
5,1 km. Wykonawc* jest firma SIDROG Sp. z o.o.
z Domaniewa w gm. B aszki, która wykona zadanie za
kwot+ 1 127 280,06 z . Zakres przebudowy obejmowaD
b+dzie: roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, rozebranie kraw+"ników betonowych, karczowanie pni
i krzaków, rozebranie nawierzchni z mas mineralno - bitumicznych, formowanie nasypów, oczyszczenie rowów
z namu u z wyprofilowaniem skarp, wykonanie przepustów z rur, kraw+"ników i obrze"y betonowych, wymian+
nawierzchni jezdni, poszerzenie drogi, wykonanie zjazdów, chodników i =cieków z kostki brukowej, monta" barier ochronnych, wykonanie oznakowania poziomego
oraz ustawienie pionowych znaków drogowych. Zadanie
wykonywane jest w ramach Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych, z którego Gmina Opatówek otrzyma 50% dofinansowania kosztów przebudowy.
Ponadto partnerem tego zadania jest Starostwo Powiatowe w Kaliszu przy wspó udziale OSP w Sierzchowie,
Szko y Podstawowej w Opatówku - Filia w Sierzchowie
oraz Sklepu Spo"ywczego p. Tomczaka w Sierzchowie.
W dniu 6 paNdziernika br. og oszony zosta przetarg na
przebudow+ nawierzchni dróg gminnych w miejscowo=ci
Opatówek ul. Le=na oraz w Ro"d"a ach (S oneczna),
a w najbli"szym czasie przewiduje si+ og oszenie przetargów na przebudow+ drogi w N+dzerzewie oraz ulicy
Wiosennej w T okini Ko=cielnej.
***************************************

Wykonawc* drogi w Micha owie Trzecim by Zak ad Budowlany Henryk Mocny z B aszek (koszt: 281 476,66 z ).
Wykonawc* prac w Zawadach by Zak ad Budownictwa
Drogowego KALDROG z Kalisza (koszt: 150 286,94 z ).
Prace w Micha owie Trzecim zosta y wykonane przy
udziale =rodków finansowych Województwa Wielkopolskiego, zgodnie z umow* z dnia 2 kwietnia 2015 r.
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WIADOMO CI KULTURALNE
Biesiada Stra)acka - Koncert Orkiestr D5tych
21 czerwca, ju" po raz drugi odby a si+, mimo
pocz*tkowo niesprzyjaj*cej aury, Biesiada Stra"acka Koncert Orkiestr D+tych Gminy Opatówek. Program imprezy sk ada si+ z Koncertu Stra"ackich Orkiestr D+tych
dzia aj*cych w naszej gminie i wspólnego grillowania.
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Gmina Opatówek mo"e pochwaliD si+ a" czterema dziaaj*cymi na jej terenie orkiestrami, reprezentowanymi
przez OSP: w Rajsku, w Che mcach, w Opatówku
i w T okini Wielkiej. Mieszka6cy z przyjemno=ci* wys uchali utworów przez nie zagranych.
Nast+pnie, dzi+ki "yczliwo=ci sponsorów, osiem
jednostek stra"ackich zaprosi o wszystkich na wspólne
biesiadowanie. Uczestnicy spotkania mogli raczyD si+
pysznymi kie baskami, kaszank* czy karkówk* upieczon* na grillu. Do mi+sa podano smaczne sa atki warzywne. Mimo deszczowej pogody atmosfera by a bardzo
serdeczna, a mieszka6cy licznie przybyli aby wzi*D
udzia we wspólnej biesiadzie. Pomy=lano równie"
o najm odszych, dla których wyst+powali arty=ci na
szczud ach rozdaj*cy dzieciom kolorowe balony. W drugiej cz+=ci uroczysto=ci na placu wreszcie zawita o s o6ce, dzi+ki czemu uczestnicy imprezy mogli z przyjemno=ci* wys uchaD repertuaru kapeli "Sami Swoi" oraz zespo u "Biesiada Polska". Bpiew udzieli si+ wszystkim.
Razem z artystami =piewano znane i lubiane piosenki.

Panie z tego ko a: Renata Król, Rozalia Ludwiczak, Anna Bartoszek, Dorota Qarnecka i Bo"ena Wojtaszek, pod okiem p. Krystyny Nowak - doradcy z Wojewódzkiego O=rodka Doradztwa Rolniczego, przygotoway i=cie swojsk* uczt+, a ich wysi ek zosta nagrodzony.
Ko o znalaz o si+ w=ród zwyci+zców festiwalowych konkursów.

Zaj+ o II miejsce za "Karkówk+ w warzywach z
kasz* p+czak" w kategorii: "Regionalne produkty i potrawy pochodzenia ro=linnego - z ziemniaka, kapusty,
pomidora, m*ki i farsze ro=linne, produkty pochodzenia
zwierz+cego oraz najciekawsza aran"acja stoiska" oraz
II miejsce za "Nalewk+ z mniszka lekarskiego" w kategorii "Sekrety Smaku - nalewki i napoje regionalne (alkoholowe i bezalkoholowe) oraz najciekawsza aran"acja stoiska".

Organizatorami imprezy byli: Zarz*d Oddzia u
Gminnego Zwi*zku Ochotniczych Stra"y Po"arnych RP
w Opatówku, Urz*d Gminy w Opatówku, Gminny O=rodek Kultury oraz Ochotnicza stra" Po"arna w Rajsku.
Terenu go=cinnie u"yczy a Ochotnicza Stra" Po"arna
w Opatówku. Warto przypomnieD, "e pomys odawcami
I Biesiady Stra"ackiej i Koncertu Orkiestr D+tych byli
dh Bogdan Marsza oraz dr Krzysztof Dziedzic. W koordynacj+ tegorocznego przedsi+wzi+cia w *czyli si+: dyrektor GOK w Opatówku Mieczys awa Jasku a, druhowie: Henryk Lazarek, Mariusz Ma oburski, Edward Bilski,
przy wsparciu i zaanga"owaniu jednostek ochotniczych
stra"y po"arnych oraz orkiestr d+tych na czele z prezesami i kapelmistrzami przy udziale sponsorów, czego
wynikiem jest udane drugie spotkanie. Mamy nadziej+,
"e impreza ta na trwa e wkomponuje si+ w kalendarz
uroczysto=ci gminnych.
Festiwal Tradycyjnych Smaków
21 czerwca w parku w KoNminku odby si+ V Festiwal Tradycyjnych Smaków w Krainie Nocy i Dni. Organizatorem tego kulinarnego przedsi+wzi+cia by o Stowarzyszenie "LGD 7 - Kraina Nocy i Dni". Tradycyjne do
udzia u w festiwalu zg osili si+, a zarazem reprezentowali swoj* gmin+, producenci "ywno=ci, Ko a Gospody6
Wiejskich oraz gospodarstwa agroturystyczne. Przedstawicielem Gminy Opatówek by o Ko o Gospody6 Wiejskich w Micha owie Drugim.
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Wojewódzki Przegl d Orkiestr D5tych
Trzy orkiestry d+te OSP z gminy Opatówek
wzi+ y udzia w Wojewódzkim Przegl*dzie Orkiestr D+tych, który odby si+ 28 czerwca w Kaliszu. By y to orkiestry z OSP w Che mcach, w Rajsku i T okini Wielkiej.
W przegl*dzie wzi+ o udzia 21 orkiestr d+tych z ca ej
Wielkopolski.

Ze wzgl+du na niesprzyjaj*c* pogod+, imprez+,
pocz*tkowo planowan* na G ównym Rynku w Kaliszu,
przeniesiono do hali O=rodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji. Podczas wspólnego koncertu, dyrygowanego
przez Marka Kuber+, zagra o ponad 750 muzyków i zata6czy o ponad 200 ma"oretek. Wojewódzki przegl*d
wygra a Orkiestra D+ta OSP w Kramsku. Drugie miejsce
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zdoby a Orkiestra D+ta OSP w Rychwale, trzecie miejsce nale"a o do OSP w Pruszkowie, która jednocze=nie
zdoby a pierwsze miejsce w klasyfikacji powiatowej. Pi*te miejsce zaj+ a Orkiestra D+ta OSP w Rajsku i tym
samym zdoby a mo"liwo=D reprezentowania Wielkopolski na Regionalnym Przegl*dzie Orkiestr D+tych OSP
w przysz ym roku.
Najlepszym orkiestrom puchary wr+czali: Wicemarsza ek Województwa Wielkopolskiego i jednocze=nie
wiceprezes Zarz*du Wojewódzkiego OSP Krzysztof
Grabowski, Starosta Kaliski Krzysztof Nosal, Przewodnicz*cy Rady Powiatu Mieczys aw Luczak, cz onek
ZG ZOSP RP Zbigniew Serbiak, zast+pca Komendanta
Miejskiego PSP w Kaliszu st. bryg. Marek Burzy6ski
oraz cz onkowie jury - Krzysztof Qele=kiewicz, Marian
Chmielewski i Henryk Lazarek. Orkiestra OSP Rajsko
otrzyma a puchar ufundowany przez Przewodnicz*cego
Rady Powiatu Mieczys awa Luczaka. Równocze=nie
z przegl*dem wojewódzkim, odbywa si+ przegl*d powiatowy i w nim Orkiestra D+ta OSP w Rajsku zaj+ a
drugie miejsce. Orkiestry gra y równie" podczas mszy
=wi+tych w Sanktuarium Bwi+tego Józefa, w Ko=ciele
Garnizonowym oraz w kaliskiej Katedrze. Organizatorami przegl*du byli: Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli
Ziemi Kaliskiej, Zarz*d Wojewódzki OSP w Poznaniu,
Zarz*d Powiatowy OSP w Kaliszu, a zadanie wspó finansowane by o przez samorz*d Województwa Wielkopolskiego.
"Piknik stra)acki nad stawami"
Stra"acy z OSP nie tylko na co dzie6 pomagaj*
mieszka6com gminy wyje"d"aj*c na ró"ne zdarzenia,
ale potrafi* tak"e zaprosiD do wspólnej zabawy. W sobot+, mimo "e pogoda nie dopisa a, stra"acy bawili si+
z mieszka6cami gminy na "Pikniku stra"ackim nad stawami" w Opatówku. Piknik rozpocz* si+ zawodami
w+dkarskimi nad stawami przy ulicy Poniatowskiego.
Po zako6czeniu bardzo zaci+tej rywalizacji nadszed
czas na cz+=D sportow*. Konkurencje sportowe, z jakimi
musieli zmierzyD si+ zawodnicy to m.in.: mecz pi ki no"nej, przeci*ganie liny oraz bieg w workach. Na zwyci+zców czeka y bardzo atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Po zako6czeniu etapu sportowego druhowie zaprosili wszystkich go=ci do wspólnej zabawy oraz do
cz+stowania si+ ciep ymi posi kami, które serwowa a firma gastronomiczna oraz Ko o Gospody6 Wiejskich
w Opatówku. Opraw+ muzyczn*, przy której wszyscy
doskonale si+ bawili, zapewni DJ Camel. Organizatorzy
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sk adaj* serdeczne podzi+kowania dla firm i instytucji,
które wspar y imprez+ rzeczowo i organizacyjnie: Sklep
muzyczny "Music House" STEFAN & WLODEK, Dj Camel, Firma Westol, Bank Spó dzielczy Ziemi Kaliskiej,
Serwis Naprawa Rowerów - Damian Grabowski,
GS "Samopomoc Ch opska" w Opatówku, KGW w Opatówku, Chleb Starowiejski - Tomasz Chojnacki. Organizatorami tegorocznego pikniku byli: Ochotnicza Stra"
Po"arna w Opatówku, Gmina Opatówek, KS Opatówek,
PZW Ko o Opatówek, KGW w Opatówku, Parafia Opatówek.
Biwak stra)acki
W pierwszy weekend sierpnia, na stanicy harcerskiej "Zielona polana" w Ostrowie Wielkopolskim,
zorganizowany zosta biwak stra"acki dla dzieci i m odzie"y z M odzie"owych Dru"yn Po"arniczych. Organizatorem by a Ochotnicza Stra" Po"arna w Opatówku.

Biwak rozpocz* si+ w sobot+ przygotowaniem
obozowiska, czyli roz o"eniem namiotów i kanadyjek.
Pogoda by a bardzo askawa i dopisa a w 100%. Po rozo"eniu namiotów nadszed czas na zas u"ony odpoczynek, a po obiedzie wszyscy udali si+ nad zalew Piaski,
gdzie wypoczywali na pla"y oraz korzystali ze wszystkich uroków, jakie daje pla"a i woda. Po powrocie z pla"y wszyscy zas u"yli na chwil+ odpoczynku, by zregenerowaD si y. Opiekunowie - druhny i druhowie w sk adzie:
Agnieszka Rogozi6ska, Natalia Rogozi6ska, Kamil Sendecki, Szymon Machelak i Maciej KopeD przygotowali
dla m odzie"y mas+ sportowych, i nie tylko, atrakcji: gr+
w pi k+ siatkow*, no"n*, zabawy z chust* Klanzy, które
by y doskona * form* sp+dzenia wolnego czasu.
Nast+pnie m odzie" odwiedzili go=cie: Wójt Gminy Sebastian Ward+cki, naczelnik OSP Opatówek dh Mariusz
Ma oburski i mistrz w ratownictwie kwalifikowanej pierwszej pomocy Marcin WoNniak, który wyg osi bardzo ciekaw* i interesuj*c*, a co najwa"niejsze, bardzo przydatn* i pouczaj*c* pogadank+ na temat bezpiecze6stwa
podczas wakacji, udzielania pierwszej pomocy i znajomo=ci numerów alarmowych. M odzie" na fantomie mog a nauczyD si+ jak prawid owo wykonuje si+ resuscytacj+ kr*"eniowo - oddechow* oraz przeDwiczyD ratownicz* pozycj+ boczn* ustalon*.
Wieczorem zorganizowano wspólne ognisko integracyjne z grup* harcerzy z Ostrowa Wielkopolskiego.
Harcerze pokazali jak potrafi* si+ bawiD i sp+dzaD
wspólnie czas. Z pewno=ci* uczestnicy biwaku du"o si+
od siebie wzajemnie nauczyli. W rewan"u MDP zaprosi-
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o kole"anki i kolegów harcerzy do wzi+cia udzia u
w stra"ackiej dyscyplinie "przeci*ganie w+"a". Konkurencja by a zaci+ta, ale zako6czy a si+ sprawiedliwym
remisem. Na koniec dnia odby a si+ wspólna zabawa taneczna przy muzyce i karaoke. W niedzielny poranek
m odzie" spotka a si+ ze stra"akami z Pa6stwowej Stra"y Po"arnej w Ostrowie Wielkopolskim. Dzi+ki ich
uprzejmo=ci m odzie" z MDP pozna a sprz+t, jakim dysponuje tamtejsza jednostka, mog a zwiedziD remiz+
i odwiedziD stanowisko dyspozytorni.
Biwak OSP OPATÓWEK to odpoczynek i zabawa. Dla m odych ochotników obóz jest nagrod* za dobry
start w zawodach po"arniczych i ca y rok pracy. Bardzo
serdecznie dzi+kujemy wszystkim, którzy pomogli nam
w jego zorganizowaniu, a w szczególno=ci:
- p. Wies awowi Rutkowskiemu
- p. Romualdowi Drobnikowi
- Gminie Opatówek
- firmie Coca-Cola - przedstawicielstwo w Kaliszu
- p. Marcinowi WoNniakowi
- harcerzom ze 131 Lotniczej Dru"yny "Desant"
z Ostrowa Wielkopolskiego
- Komendzie Powiatowej PSP w Ostrowie Wielkopolskim
Do)ynki Gminno - Parafialne, Biesiadno - Rodzinne
w Opatówku
Komitet organizacyjny tegorocznych Do"ynek
zaprosi na doroczne =wi+to plonów, które tym razem
odby o si+ 30 sierpnia br. na terenie boiska przy Zespole
Szkó im. St. Miko ajczyka w Opatówku. W sk ad Komitetu organizacyjnego weszli: pracownicy Urz+du Gminy,
Zespo u Ekonomiczno-Administracyjnego Szkó , Gminnego O=rodka Pomocy Spo ecznej, Gminnego O=rodka
Kultury na czele z dyrektor Mieczys aw* Jasku *, so ectwa gminy Opatówek, druhowie z OSP, Zespó Szkó
im. St. Miko ajczyka oraz parafia w Opatówku.

Uroczysto=ci rozpocz+ y si+ wej=ciem pocztów
sztandarowych OSP Gminy Opatówek prowadzonych
przez Komendanta Gminnego OSP Stanis-awa Barana
oraz orkiestry d+tej OSP w Rajsku. Barwny korowód
wprowadzi Wójt Gminy Opatówek Sebastian Ward5cki
i Przewodnicz*cy Rady Gminy Pawe- B kowski. Jako
pierwsi weszli starostowie do"ynek nios*c chleb, a nast+pnie przedstawiciele so ectw, którzy wnie=li wie6ce
i symbole do"ynkowe. Wójt Gminy wspólnie z Sekretarzem Gminy Krzysztofem Dziedzicem oraz Przewodnicz*cym Rady przywitali wszystkich go=ci, poczty sztan-
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darowe, delegacje wsi, radnych gminy Opatówek, dyrektorów placówek o=wiatowych, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, przedstawicieli duchowie6stwa,
urz+dów i instytucji, sponsorów i wystawców oraz
mieszka6ców, podzi+kowali za przybycie i pi+kne wie6ce. W=ród go=ci obecni byli: przedstawiciel senator And"eliki Mo"d"anowskiej, pose na sejm RP Leszek
Aleksandrzak, Adam Rogacki, Prezes Wielkopolskiej
Izby Rolniczej Piotr Walkowski, przedstawiciel pos a
Józefa Rackiego, radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Jan Mosi0ski, Wiceprezydent Miasta Kalisza
Artur Kijewski, Przewodnicz*cy Rady Miejskiej Andrzej Plichta, Starosta Kaliski Krzysztof Nosal, Przewodnicz*cy Rady Powiatu Mieczys-aw <uczak, radny
Powiatu Kaliskiego Józef Szyma0ski.

Listy gratulacyjne z "yczeniami dla rolników, na r+ce
Wójta Gminy, przes ali:
- Andrzej Grzyb - pose do Parlamentu Europejskiego
- Jan Dziedziczak - pose na Sejm RP
- Józef Racki - pose na Sejm RP
- Andrzej Dera - pose na Sejm RP
- Mariusz Witczak - pose na Sejm RP
- And)elika Mo)d)anowska - Sekretarz Stanu
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Senator RP
- Witold Sitarz - Senator RP
- Piotr Florek - Wojewoda Wielkopolski
- Marek Wo=niak - Marsza ek Województwa Wielkopolskiego
- Krzysztof Grabowski - Wicemarsza ek Województwa Wielkopolskiego
- Marzena Wodzi0ska - cz onek Zarz*du Województwa Wielkopolskiego
- Jan Grzesiek - radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
- Marek Baumgart - Zast+pca Prezesa Zarz*du
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Brodowiska
i Gospodarki Wodnej
- Grzegorz Sapi0ski - Prezydent Miasta Kalisza
- Maria Krawiec - Wójt Gminy Lisków
- Justyna Urbaniak - Burmistrz Stawiszyna
- Mariusz Chojnacki - Wójt Gminy Ceków Kolonia
- Krzysztof Nied=wiedzki - Wójt Gminy Brzeziny
Delegacje wsi zosta y powitane przy scenie, na której
ustawiono o tarz polowy, a wie6ce do"ynkowe wyeksponowane zosta y uroczy=cie na snopkach s omy. Wszystkie wie6ce i symbole wymaga y wiele pracy i twórczego
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wysi ku, dlatego w podzi+kowaniu za obecno=D, ka"da
delegacja otrzyma a okoliczno=ciowy dyplom, a by y to:
- so ectwo Borów - wieniec do"ynkowy wnie=li:
Mariusz Sowa, Ireneusz Gryczy0ski, Jaros-aw
Salamon, Grzegorz Jamroziak
- so ectwo Cienia Druga - bochen chleba wnie=li:
Milena Gryczy0ska i Tomasz Gryczy0ski
- so ectwo Cienia Folwark - bochen chleba i kosz
z kwiatami i owocami wnie=li: Anna Jakubczak,
Barbara Lisiecka, Wac-aw Figiel, Jan Grzesiak
- so ectwo Che mce - kosz do"ynkowy wnie=li: Maria,
Piotr, Eryk i Patrycja Ko?la
- so ectwo D+be-Kolonia - bochen chleba, kosz
z owocami i kwiatami wnie=li: Ola Nogaj i Tobiasz
Kaczor
- so ectwo Micha ów Drugi - wieniec do"ynkowy wnie=li: Bo)ena i Stanis-aw Pokrzywa oraz El)bieta
i S-awomir @niegula
- so ectwo Micha ów Trzeci - wieniec do"ynkowy
wnie=li: Anna Czajczy0ska, Aldona Mielcarek
i Marek G siorowski
- so ectwo Janików - bochen chleba, kosz z owocami
wnie=li: Agnieszka Jakóbek i Ewelina Ruch
- so ectwo Józefów - wieniec do"ynkowy wnie=li:
Ireneusz Jakóbek i Marek Szcz5sny
- so ectwo Opatówek - wieniec do"ynkowy wnie=li:
Aleksandra Michalak, Katarzyna i Marcin Matysiak, Kacper Wojtaszek
- so ectwo Porwity - wieniec do"ynkowy wnie=li: Ewa
Militowska, Krystyna Molka, Andrzej Knop,
Mariusz Krzywda
- so ectwo Sierzchów - wieniec do"ynkowy wnie=li:
Martyna Dziedzic, Micha- Pawelec
- so ectwo Szulec - wieniec do"ynkowy wnie=li: Anna
Ko-ata, Ma-gorzata Ko-ata, Magdalena Ugorna,
Robert Ugorny
- so ectwo Sza e - bochen chleba, owoce wnie=li:
Anna Brodziak, Anna Grzelak, Andrzej Brodziak
- so ectwo Trojanów - bochen chleba wnie=li: Anna
Marsza--Olejnik, Gabriela i Anna Olejnik, Anna
i Emil Sztandera, Weronika Sztandera, Maciej
Olejnik, Maksymilian i Wiktor Sztandera
- so ectwo T okinia Wielka - bochen chleba wnie=li:
Aleksandra Olejniczak i Pawe- Misiak
- so ectwo Warszew - kosz z bochnem chleba wnie=li:
Dorota Perskawiec, Jerzy Jakubek
- so ectwo Zduny - kosz z owocami wnie=li: Edyta
Pilas, Józef Gryczy0ski, Zbigniew Muzalewski
Zaszczytn* funkcj+ staro=ciny tegorocznego =wi+ta plonów przyj+ a p. Aleksandra Wanga z Szulca, gdzie
wraz z m+"em Jaros awem prowadzi 25 hektarowe gospodarstwo nastawione na upraw+ warzyw gruntowych.
W tym roku pa6stwo Wangowie otrzymali Statuetk+
Siewcy i tytu Wielkopolski Rolnik Roku 2015. Do pe nienia funkcji starosty do"ynek zaproszono p. Tadeusza
Pejasia, który z "on* Teres* i trojgiem dzieci mieszka
w Porwitach, gdzie wspólnie prowadz* 30 hektarowe
gospodarstwo rolne nastawione na produkcj+ trzody
chlewnej oraz produkcj+ zbo"a i ro=lin okopowych na
potrzeby hodowli. Pan Tadeusz Peja= jest równie" laureatem konkursu Wielkopolski Rolnik Roku i posiadaczem Statuetki Siewcy, któr* otrzyma w 2013 roku.
O godzinie 14:30 rozpocz+ a si+ msza =wi+ta
dzi+kczynna za plony, któr* wspó celebrowali: proboszcz parafii Opatówek - ks. W-adys-aw Czamara,
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proboszcz parafii Che mce - ks. Jerzy Salamon oraz
proboszcz parafii Rajsko - ks. Piotr Ba-oniak, który wyg osi homili+. Jak powiedzia w homilii "plony z powodu
suszy nie by y w tym roku takie, jakie by=my chcieli, ale
przyszli=my tutaj, aby podzi+kowaD zgodnie z tradycj*
naszych ojców". W trakcie mszy zosta y przekazane dary - symbole wdzi+czno=ci: chleb z tegorocznej m*ki
przekazali Starostowie Do"ynek, kosz owoców i wino
przekaza Wójt Gminy Opatówek i Przewodnicz*cy Rady
Gminy, komunikanty - chleb eucharystyczny przekaza
Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic i so tys wsi Opatówek Karolina Olejniczak, kosz owoców i warzyw wr+czyli druhowie: Krzysztof Karolewski Prezes OSP
w Opatówku, Stanis-aw Janik Przes OSP w Borowie
oraz Wiceprzewodnicz*cy Rady Gminy Marek Szlenkier. Msza mia a donios y charakter, towarzyszy jej chór
parafialny prowadzony przez Piotra Niegowskiego, orkiestra d+ta OSP z Rajska pod batut* Adriana Wa-owskiego oraz organista Zbigniew B-aszczyk.

Po mszy i po=wi+ceniu przez proboszcza
ks. W adys awa Czamar+ darów i symboli do"ynkowych,
nast*pi a cz+=D obrz+dowa. Jak obyczaj ka"e, Starostowie Do"ynek wr+czyli bochen chleba na r+ce Wójta
Gminy Opatówek, aby sprawiedliwie go podzieli , aby nikomu go nie zabrak o. Podzielony chleb zosta przekazany przez Wójta Gminy, Starostów, Przewodnicz*cego
Rady Gminy oraz Sekretarza Gminy wszystkim zebranym, jako symboliczny gest dzielenia si+ chlebem. Nie
zabrak o równie" staropolskiego zwyczaju "Obta6czenia
chleba". Tego trudnego zadania podj+ y si+ ma"oretki
w asy=cie orkiestry d+tej z Rajska, prosz*c do ta6ca gospodarzy, ksi+"y i zaproszonych go=ci.
Cz+=D oficjalna by a tak"e okazj* do sk adania
"ycze6 rolnikom, sadownikom, ogrodnikom i hodowcom
oraz skierowania do nich ciep ych s ów z uznaniem za
ci+"k* prac+. Jako pierwszy g os zabra Wójt Gminy Sebastian Ward+cki dzi+kuj*c rolnikom za ca oroczny trud
oraz przygotowanie wie6cz*cych "niwa Do"ynek. Wójt
Gminy wraz z Sekretarzem Gminy, dyrektork* Gminnego O=rodka Kultury oraz Przewodnicz*cym Rady Gminy
z o"yli szczególne podzi+kowania za przygotowane
w tym roku sto y so eckie. Symbolicznym uznaniem za t+
dodatkow* prac+ by y wr+czone okoliczno=ciowe dyplomy i nagrody rzeczowe. W tym roku, bardzo bogate
w p ody ziemi, jad o i napitki, a do tego pi+knie i pomys owo udekorowane, sto y biesiadne przygotowa y so ectwa: Borów, Che mce, Micha ów Drugi, Porwity, Sierz-
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chów, Sza e, Szulec oraz Opatówek z radnymi z Opatówka. Qyczenia i podzi+kowania z o"yli równie" go=cie.
W ramach niedzielnych uroczysto=ci, na wniosek Prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej, zosta y wr+czone odznaczenia "Zas u"ony dla Rolnictwa". Otrzymali
je: Aleksandra Wsz5doby- z Rajska, Ewa Militowska
z Porwit, Stanis-aw Janiak z Cieni Pierwszej. Uroczystego wr+czenia odznacze6 dokona Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu Piotr Walkowski oraz
Prezes Powiatowej Izby Rolniczej w Kaliszu Mieczys aw
Luczak.

Po zako6czeniu cz+=ci oficjalnej, wszyscy zaproszeni go=cie, organizatorzy, mieszka6cy gminy i okolic ch+tnie i t umnie korzystali z przygotowanych atrakcji.
Dzieciom przygotowane zosta y niespodzianki w postaci
ró"norodnych zabaw i konkursów, malowania twarzy,
dmuchanych zje"d"alni. Du"ym powodzeniem cieszy y
si+ stoiska promocyjne, stoiska z jad em i napojami oraz
pokaz stuntu, czyli pokaz kaskaderski na motocyklu, który zaprezentowa czo owy zawodnik tej dyscypliny Marcin Mosiek Mochu z O awy. Czas umila a muzyka
w wykonaniu zespo u Biesiada Bl*sko-Cyga6ska, g o=ny
=miech rozbrzmiewa podczas kabaretu "Baba z Chopym". Wieczorem ze swoim recitalem wyst*pi a gwiazda
wieczoru - zespó Gang Marcela.
Uroczystego zako6czenia Bwi+ta Plonów w Opatówku, w imieniu organizatorów dokonali: dyrektor
Gminnego O=rodka Kultury Mieczys-awa Jasku-a oraz
Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic, zapraszaj*c jednocze=nie na, wie6cz*cy niedzielny wieczór, pokaz
sztucznych ogni w muzycznej oprawie.
Uroczysto?A mia-a bogaty przebieg dzi5ki sponsorom:
Aneta Wawrzyniak PUB BUDMEX, Tuliszków
PHUP ASO Opatówek, T okinia Ko=cielna
Bank Spó dzielczy Ziemi Kaliskiej, KoNminek
Gminna Spó dzielnia Samopomoc Ch opska, Opatówek
Kancelaria Notarialna Dariusza Rodeckiego, Kalisz
Zak ad Budowlany Henryk Mocny, B aszki
SIDROG Sp. z o.o., Domaniew
ZBD KALDROG Dzikowski Damian, Kalisz
KOMPLAST Ficner Jaros aw, Sza e
MAT-BUD HPM Pawlak s.c., T okinia Ko=cielna
ENERGIA.PL Lucja i Piotr Smó ka, Ostrów Wlkp.
DROMAX Wojciech Krymarys, Che mce
Dorota i Pawe Naszy6scy, Opatówek
Kazimierz Frankiewicz, Szulec
Micha Waszak, Kalisz
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PPUH DACHPOL Leszek Szypu a, Ostrów Wlkp.
PPHU AGROMECHANIKA, J. Miko ajczyk, J. Saganowski, Opatówek
W adys aw Mizier, Kalisz
Sklep LEROY MERLIN, Kalisz
Jadwiga Mencel, Opatówek
Honorata i Piotr Wali=, Biuro Rachunkowe, Che mce
Ilona i Zbigniew Wojtaszczykowie, T okinia Ma a
Centrum Rolnicze AVENA Luczak & Qarnecki, Szulec
Wózki Wid owe Ludwiczak Józef, Zduny
Firma PAULA, Kalisz
IRWAX, W. Chojnacki & Z. Gajewski, Opatówek
LEWIATAN Bogdan Kozanecki, Opatówek
Apteka ZDROWIE, Opatówek
Jolanta i Artur Matysiakowie, Opatówek
Punkt Apteczny VALEO, T okinia Ko=cielna
AM SÓL Andrzej Brodziak, Sza e
Janina i Mieczys aw Wangowie, N+dzerzew
Pawe Brodziak, Sza e
PHU FARMER, Wyrembski, Sieradzka, B aszki
ZPHU OMEGA Piotr Kwiatkowski, Kalisz
Restauracja "SLOWIANKA", Poradzew
Do)ynki Prezydenckie
Tegoroczne Do"ynki Prezydenckie w Spale miay opatówecki akcent, bowiem starost* do"ynek by Jaros aw Wanga prowadz*cy 25 hektarowe gospodarstwo
rolne w Szulcu w gminie Opatówek. W niedziel+ 13
wrze=nia br. Prezydent RP Andrzej Duda z ma "onk*
go=ci na Do"ynkach Prezydenckich w Spale, kontynuuj*c tym samym tradycje rozpocz+t* przez prezydenta
Ignacego Mo=cickiego. W uroczysto=ciach wzi+ y udzia
wszystkie województwa; by y wie6ce do"ynkowe, stoiska z jad em, z r+kodzie em i wyrobami ludowymi, by y
wyst+py zespo ów ludowych z ró"nych regionów Polski.

Równie" Wielkopolska by a obecna z Zespo em
Kalina z Blizanowa, a stoisko Województwa Wielkopolskiego odwiedzi a para prezydencka. Na scenie g ównej
do"ynek bochen chleba, wypieczony z tegorocznej m*ki,
Prezydentowi RP wr+czyli starostowie do"ynek: Patrycja
Ditterla-Kasperska oraz Jaros aw Wanga. Gmin+ Opatówek reprezentowa a 50-osobowa grupa rolników
i przedstawicieli organizacji spo ecznych i w adz samorz*dowych. W=ród nich znaleNli si+ m.in.: Przewodnicz*cy Rady Powiatu Kaliskiego Mieczys aw Luczak oraz
Wójt Gminy Opatówek Sebastian Ward+cki.
Warto przypomnieD, "e nie jest to pierwszy opatówecki akcent na do"ynkach prezydenckich. W 2011
roku obecna by a delegacja z gminy Opatówek, w sk ad
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której weszli m.in.: Przewodnicz*cy Rady Pawe B*kowski, Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic oraz Zespó
Bpiewaczy "Opatowianie", który wyst*pi na scenie
g ównej w Spale prezentuj*c pie=ni ludowe z po udniowej Wielkopolski.
Do)ynki wiejsko - parafialne w Rajsku
15 sierpnia odby y si+ Do"ynki wiejsko - parafialne w Rajsku. Organizatorami do"ynek by a rada soecka wraz z so tysem, Ko o Gospody6 Wiejskich oraz
parafia Rajsko. Pomocni byli równie" stra"acy z OSP
w Rajsku. Do"ynki rozpocz+ y si+ uroczyst* msz* =wi+t*
odprawion* przez proboszcza ks. Piotra Ba oniaka.
Do ko=cio a przyby y delegacje wszystkich wsi z parafii
Rajsko z uroczystymi wie6cami do"ynkowymi. We mszy
=wi+tej wraz ze starostami do"ynek: Agnieszk* Szewczyk i Karolem Ja=kiewiczem, uczestniczyli równie" zaproszeni go=cie: Sekretarz Gminy Opatówek Krzysztof
Dziedzic i Dyrektor Zespo u Szkó w Rajsku Honorata
Wolniaczyk. Opraw+ muzyczn* mszy zapewni a orkiestra d+ta z OSP w Rajsku.

odprawiona w ko=ciele =w. Miko aja w Stawie, a cz+=D
obrz+dowa odby a si+ na placu przy OSP w Szczytnikach. Samorz*d gminy Opatówek reprezentowali: Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic i Przewodnicz*cy Rady Gminy Pawe B*kowski. Po mszy i cz+=ci obrz+dowej
uroczysto=ci, wszyscy go=cie z o"yli "yczenia rolnikom
i wyrazy uznania za ich prac+.

Po cz+=ci oficjalnej uroczysto=ci odby a si+ prezentacja do"ynkowych sto ów biesiadnych i degustacja
potraw, biesiada muzyczna z kapelami i zespo ami muzycznymi oraz koncert orkiestr d+tych. Wieczorem dla
=wi+tuj*cych zagra i za=piewa Zespó Felicjana
Andrzejczaka - by ego wokalisty Budki Suflera.

Po mszy wszyscy w uroczystym pochodzie udali
si+ na teren boiska stra"ackiego oraz na teren Zespo u
Szkó w Rajsku. Tam swoim przemówieniem powita
wszystkich starosta do"ynek, po nim glos zabra Sekretarz Gminy Opatówek. Panie z Kola Gospody6 Wiejskich
cz+stowa y wszystkich przyby ych tradycyjnie kawa kami
chleba. Kolejnym punktem do"ynek by wyst+p Orkiestry
D+tej z Rajska wraz grup* taneczn* ma"oretek.
Na uczestników tegorocznych do"ynek czeka y liczne
konkursy i atrakcje przygotowane przez organizatorów,
m.in. obficie zastawiony stó biesiadny przygotowany
przez Ko o Gospody6 Wiejskich oraz grill wraz z lokalnymi trunkami przygotowany przez Rad+ So eck*. Nie
zabrak o te" rozrywek dla najm odszych, takich jak dmuchane zamki, trampolina i zje"d"alnie. O opraw+ muzyczn* ca ej imprezy zadba zespó "PREMIUM". Nieprzewidzianie pogoda zako6czy a sobotnie =wi+towanie,
gdy" ok. godz. 20:00 zacz* padaD tak d ugo wyczekiwany przez rolników obfity deszcz. Jednak organizatorzy, kolejnego dnia, czyli w niedziel+, od godziny 16:00
urz*dzili "poprawiny", które okaza y si+ "strza em
w dziesi*tk+" i cieszy y si+ bardzo du"ym zainteresowaniem mieszka6ców.
Do)ynki gminne w Szczytnikach
W niedziel+, 13 wrze=nia br., odby y si+ do"ynki
gminno - parafialne w s*siedniej, zaprzyjaNnionej gminie
Szczytniki. O godzinie 12:30 rozpocz+ a si+ msza =w.
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Konkurs kulinarny
Wielkopolski O=rodek Doradztwa Rolniczego
w Poznaniu, Zespó Doradczy w powiecie pleszewskim
by organizatorem konkursu "Dziedzictwo Kulinarne - potrawy z ziemniaków". Z inicjatywy Krystyny Nowak - doradcy WODR w powiecie kaliskim, panie z Ko a Gospody6 Wiejskich w Micha owie Drugim wzi+ y w nim udzia
przygotowuj*c zgodnie z regulaminem potrawy w 3 kategoriach. By y to: zupa ziemniaczana z chrzanem, kotlety z ziemniaków i sa atka ziemniaczana.

Konkurs zosta zorganizowany jako impreza towarzysz*ca w ramach XXII Krajowych Dni Ziemniaka.
Przyst*pi o do niego 9 zespo ów z 4 powiatów po udniowej Wielkopolski. Powiat kaliski reprezentowa y gminy:
Opatówek, Godziesze oraz KoNminek. Powo ana komisja dokona a oceny zaprezentowanych potraw w oparciu
o regulamin przygotowany przez organizatorów.
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Po ocenie odby a si+ ogólnodost+pna, bezp atna degustacja dla osób, które przyby y na XXII Krajowe Dni
Ziemniaka. Komisja postanowi a przyznaD wszystkim
zespo om równorz+dne miejsca. Ka"dy zespó zosta
obdarowany warto=ciowymi nagrodami, upominkami
i dyplomami. Staranno=D z jak* potrawy zosta y przygotowane, aran"acja stoisk oraz prezencja - charakterystyczne fartuszki uczestniczek, sprawi y, "e gmina Opatówek zosta a zaprezentowana w sposób godny i profesjonalny.
Konkurs na "zielon zup5"
Ko o Gospody6 Wiejskich w Opatówku zg osi o
swój udzia w konkursie kulinarnym na najsmaczniejsz*
"zielon* zup+". Organizatorem konkursu jest Wielkopolska Izba Rolnicza przy wsparciu pos a na Sejm RP Piotra Walkowskiego oraz Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich
"Gospodyni". Patronat honorowy nad konkursem obj*
pose do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb oraz
Wicemarsza ek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof
Grabowski. Celem konkursu jest popularyzacja tradycyjnej kuchni wielkopolskiej, prezentacja umiej+tno=ci kulinarnych uczestników konkursu, wymiana do=wiadcze6
kulinarnych mi+dzy uczestnikami oraz promowanie spoecznej aktywno=ci mieszka6ców wsi.

Konkurs odbywa si+ w dwóch etapach. Pierwszy
etap odby si+ w sobot+ 18 lipca br. w sali Ochotniczej
Stra"y Po"arnej w Opatówku. Na degustacj+ potraw
przybyli przedstawiciele ró"nych instytucji i mieszka6cy
Opatówka, m.in.: cz onek Zarz*du Województwa Wielkopolskiego Marzena Wodzi6ska, Sekretarz Gminy
Krzysztof Dziedzic, kierownik GOPS Violetta Galant,
Krystyna Nowak ODR, prezes Gminnej Spó dzielni
"SCh" Eleonora Gieszczy6ska, so tys Opatówka Karolina Olejniczak, dyrektor Zespo u Szkó im. St. Miko ajczyka Marek Janiak, przedstawiciele OSP, prezes
Zwi*zku Emerytów i Rencistów, cz onkinie z zaprzyjaNnionych Kó Gospody6 Wiejskich naszej gminy oraz radni gminy Opatówek, w=ród nich Mateusz Walczak, któremu organizatorki serdecznie dzi+kuj* za prowadzenie
spotkania.
Panie z KGW w Opatówku w asnor+cznie przygotowa y konkursow* zielon* zup+ "pietruszkow* z lanymi kluseczkami". Qeby by o jeszcze bardziej zielono,
go=cie otrzymali do degustacji kluski y"k* k adzione ze
szpinakiem, nale=niki szpinakowe z ososiem, serkiem
i sa at* oraz sa atki, karkówk+ z sosem, a do picia serwowana by a mi+ta i mi+tówka. Wszystko wybornie
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smakowa o, go=cie byli bardzo zadowoleni i najedzeni,
by y pochwa y za pyszne potrawy, o czym =wiadcz* te"
mi e s owa uznania wpisane do kroniki. Ca o=D imprezy
umila a muzyka ludowa opatóweckiej kapeli "Sami Swoi",
która by a nagrodzona gromkimi brawami. Panie
z Zespo u Bpiewaczego "Opatowianie", przy akompaniamencie akordeonu Jerzego Karolaka za=piewa y "Hej
tam za gór*", "W ciemnym lesie" i "Tam dolina przy dolinie".
Równie" Ko o Gospody6 Wiejskich w Che mcach do *czy o do uczestników konkursu na przygotowanie najsmaczniejszej "zielonej zupy". 30 sierpnia
2015 roku w trakcie Do"ynek Gminno-Parafialnych
w Opatówku, na stoisku promocyjnym KGW Che mce
uczestnicy degustowali zup+ z zielonych ogórków.
Cz onkinie Ko a Gospody6 Wiejskich przy OSP
w Che mcach przygotowa y ponad 60 litrów g+stej, po"ywnej zupy. Zielon* zup+ degustowali m.in. parlamentarzy=ci, Przewodnicz*cy Rady Powiatu Kaliskiego, Wójt
Gminy Opatówek, radni Powiatu Kaliskiego oraz Gminy
Opatówek, a tak"e inni uczestnicy do"ynek.
Mi5dzynarodowy Festiwal Orkiestr D5tych
W dniach 11-13 wrze=nia 2015 r. ulice Pu aw
w województwie lubelskim wype nia charakterystyczny
dNwi+k puzonów, klarnetów, saksofonów i innych instrumentów d+tych. 600 m odych artystów z 12 orkiestr
d+tych z Polski i zagranicy wzi+ o udzia w V Mi+dzynarodowym Festiwalu Orkiestr D+tych w Pu awach. Koncertowali oni nie tylko w stolicy powiatu, ale tak"e w Na+czowie, Baranowie, Janowcu oraz w Kazimierzu Dolnym, gdzie wyst+powali podczas rejsu statkiem po Wi=le, a tak"e na rynku. Gala fina owa z du"ym rozmachem odby a si+ na stadionie miejskim w Pu awach.
Na festiwalu zaprezentowali si+ mi+dzy innymi m odzi
arty=ci z Qytna, Koronowa, Rz*=ni, Dzierzgowa, Rajska,
Czajkowa, Przysuchy oraz go=cie ze Lwowa, Kijowa
i Wilna.

Nominowana w konkursie do udzia u w tym festiwalu by a po raz pierwszy M odzie"owa Orkiestra D+ta OSP z Rajska pod batut* kapelmistrza p. Adriana
Wa owskiego wraz z grup* ma"oretek prowadzon*
przez p. Natali+ Miklas. Przez trzy dni w Pu awach mo"na by o pos uchaD koncertów artystów prezentuj*cych
kanon utworów przeznaczonych pod instrumenty d+te,
jak równie" swobodne interpretacje popularnych hitów
radiowych. Wyjazd orkiestry z Rajska mo"liwy by dzi+ki
dofinansowaniu Gminy Opatówek. Orkiestra dzi+kuje
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Wójtowi Gminy Sebastianowi Ward+ckiemu oraz Sekretarzowi Gminy Krzysztofowi Dziedzicowi za umo"liwienie
tego wyjazdu, by godnie reprezentowaD nasz* gmin+.
Otwarcie Domu Seniora w Liskowie
W dniu 14 wrze=nia br., odby o si+ uroczyste
otwarcie Domu Seniora "Bursztynowe Zacisze" w Liskowie. Uroczysto=D odby a si+ z udzia em przedstawicieli Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej, Biskupa
Kaliskiego, parlamentarzystów, w adz województwa
wielkopolskiego, powiatu kaliskiego, gmin powiatu kaliskiego oraz Miasta Kalisza. W imieniu Wójta Gminy
Opatówek w uroczysto=ci udzia wzi* Sekretarz Gminy
Krzysztof Dziedzic.

Dom "Bursztynowe Zacisze" umieszczono
w pi+knie wyremontowanym i dostosowanym do swojej
nowej funkcji budynku po Zespole Szkó Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Liskowie. Prowadzi go Fundacja
"Z Godno=ci*". Pe niD b+dzie wa"n* rol+ ca odobowej
i profesjonalnej, specjalistycznej opieki nad osobami
starszymi, niepe nosprawnymi, niesamodzielnymi i chorymi. Jest to nowa oferta dla mieszka6ców regionu kaliskiego, którzy takiej pomocy potrzebuj* oraz ich rodzin,
które nie mog* zapewniD takiej opieki.
25-lecie ASO Opatówek
18 wrze=nia, z udzia em wielu zaproszonych go=ci, pracowników i przedstawicieli firm wspó pracuj*cych, odby y si+ uroczysto=ci zwi*zane z 25-leciem ASO
Opatówek. Przedsi+biorstwo ASO Opatówek powsta o
w 1990 r. z przekszta cenia Autoryzowanej Stacji Obs ugi Samochodów Gminnej Spó dzielni "Samopomoc
Ch opska" w Opatówku, w spó k+ cywiln* ASO Opatówek. Spó k+ t+ utworzyli wówczas: kierownik stacji obs ugi - Boles aw Macke i pracownica biura obs ugi klienta
- Ewa Domagalska.
Pocz*tki dzia alno=ci to handel artyku ami motoryzacyjnymi i us ugi motoryzacyjne. Obecnie ASO jest
pracodawc* dla 29 osób. Obroty firmy przekraczaj*
20 mln z . Najwi+kszymi producentami i dostawcami towarów s* Orlen Oil, Orlen Paliwa, FW-S+dziszów, Centra Serwis LódN. Odbiorcami firmy jest ponad 800 podmiotów. Firma posiada w asn* baz+ magazynow*,
transport, zaplecze techniczne, drogi dojazdowe i place
manewrowe. Wspó praca z wiod*cymi liderami w bran"y
pozwala oferowaD najwy"szej jako=ci produkty. Firma za
swoj* dzia alno=D w powiecie otrzyma a kilka lat temu
Medal Zas u"ony dla Powiatu Kaliskiego.
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Gospodarze przyj+li zaproszonych go=ci w Paacu T okinia. Podczas jubileuszu odby o si+ symboliczne przekazanie firmy nowemu pokoleniu na kolejne
25 lat, podczas którego zaprezentowano trzech nowych
cz onków zarz*du, a pracownikom z najd u"szym sta"em wr+czono wyró"nienia.

Specjalne podzi+kowania skierowano do dwóch
kobiet - cz onki6 zarz*du: Ewy Domagalskiej i Anny
Macke. W imieniu Gminy Opatówek, okoliczno=ciowy
grawer na r+ce gospodarzy, przekaza Wójt Gminy Sebastian Ward+cki i Przewodnicz*cy Rady Pawe B*kowski. Po cz+=ci oficjalnej uroczysto=ci, odby y si+ pokazy
taneczne w wykonaniu Mistrzów Wielkopolski 2015 i Wicemistrzów Polski - Zuzanny Stró"yk i Adriana Torbiarczyka, a na zako6czenie z recitalem wyst*pi a Izabella
Trojanowska.
Imieniny Wsi Micha-ów
W sobot+, 26 wrze=nia br. w Micha owie Drugim
odby y si+ Imieniny Wsi - Micha ki 2015, które zosta y
po *czone z zako6czeniem projektu pt. "Budowa kompleksu rekreacyjnego jako miejsca spotka6 dla mieszka6ców so ectwa Micha ów Drugi".

Uroczyste oddanie do u"ytku kompleksu rekreacyjnego odby o si+ z udzia em go=ci: Wicemarsza ka
Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego, reprezentanta Marzeny Wodzi6skiej cz onka Zarz*du Województwa Wielkopolskiego Piotra Tomankiewicza, Starosty Kaliskiego Krzysztofa Nosala, Przewodnicz*cego Rady Powiatu Mieczys awa Luczaka, pos ów
na Sejm RP: Leszka Aleksandrzaka i Adama Rogackie-
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go oraz Wójta Gminy Opatówek Sebastiana Ward+ckiego, Przewodnicz*cego Rady Gminy Paw a B*kowskiego, Sekretarza Gminy Krzysztofa Dziedzica i radnego
S awomira Bnieguli.
Dzi+ki tej inwestycji mieszka6cy b+d* mogli spotkaD si+ i zrelaksowaD na rekreacyjnym terenie, na wyposa"enie którego sk ada si+: stylowa altana drewniana,
grill ogrodowy, stó piknikowy z awkami oraz urz*dzenia
si owni zewn+trznej. Ca o=D zosta a ogrodzona i wy o"ona estetyczn* kostk* brukow*.
Realizacja tego przedsi+wzi+cia zosta a dofinansowana przez Samorz*d Województwa Wielkopolskiego w ramach Konkursu "Pi+knieje wielkopolska
wie=". W realizacj+ projektu zaanga"owali si+ sami
mieszka6cy so ectwa, którzy w ramach wk adu w asnego
wykonali prace rozbiórkowe, ziemne oraz porz*dkowe.
Warto=D projektu wynios a 52 842,35 z , natomiast dofinansowanie ze =rodków Samorz*du Województwa
Wielkopolskiego to kwota 23 500 z .
Kapela "Sami Swoi" nagrodzona
Powiatowe Spotkanie z Kultur*, na którym uhonorowani zostali twórcy i dzia acze kultury powiatu kaliskiego, odby o si+ w Gimnazjum w D+bem. Starosta Kaliski Krzysztof Nosal wr+czy 12 nagród finansowych
w dziedzinie twórczo=ci artystycznej, upowszechniania
lub ochrony kultury za 2014 rok oraz 8 nagród honorowych w tej dziedzinie. Wszystkie przyzna Zarz*d Powiatu Kaliskiego na wniosek wójtów gmin.

Uchwa * Zarz*du Powiatu Kaliskiego nagrod+
w dziedzinie twórczo=ci artystycznej, upowszechniania
i ochrony kultury za 2014 rok otrzyma a Kapela Ludowa
"Sami Swoi" z Opatówka. Pomys odawc* i twórc* Kapeli
Ludowej "Sami Swoi" jest mieszkaniec gminy Opatówek
- Jerzy Knop, który z muzyk* zwi*zany jest od najm odszych lat. W 2010 roku, po konsultacjach swojego pomys u z Wójtem Gminy Sebastianem Ward+ckim i dyrektorem Gminnego O=rodka Kultury w Opatówku Mieczys aw* Jasku *, Jerzy Knop, wspólnie z innymi muzykuj*cymi mieszka6cami gminy, powo a do "ycia Kapel+
Ludow* i nazwa j* "Sami Swoi". Pocz*tkowo gra y
w niej 3 osoby, a obecnie kapela liczy 5 osób: Jerzy
Knop - akordeon, Jerzy Karolak - skrzypce, Janina Karolak - b+ben, Czes aw Marczak - klarnet i Roman Idzikowski - tr*bka.
Kapela wykonuje utwory ludowe z regionu Wielkopolski, ale nie tylko - w jej repertuarze nie brakuje tak"e najbardziej znanych utworów biesiadnych. Zaprasza-
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na jest do u=wietnienia swoj* muzyk* wielu imprez
o charakterze lokalnym oraz powiatowym. Kapela Ludowa "Sami Swoi" bra a udzia w przegl*dzie kapel ludowych z po udniowej Wielkopolski, a w maju br., na
przegl*dzie kapel ludowych z Polski Centralnej w Sieradzu, zdoby a II miejsce w kategorii kapel opracowanych.
Nowy dyrektor biblioteki w Opatówku
Zarz*dzeniem Wójta Gminy Opatówek z dnia
25 maja br. og oszony zosta konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów
w Opatówku. Za *cznikiem do zarz*dzenia by regulamin, w którym okre=lono wymagania dot. kwalifikacji
kandydata, sk ad komisji konkursowej, zasady jej pracy,
form+, przebieg oraz zasady rozstrzygni+cia konkursu.
W konkursie z o"one zosta y dwie oferty: Ma gorzaty
Matysiak i Ma gorzaty Judasz - obydwie panie s* pracownicami biblioteki w Opatówku. Komisja Rekrutacyjna
w dniu 16 lipca dokona a czynno=ci sprawdzaj*cych
prawid owo=D z o"enia dwóch ofert i spe nienie wymaga6 wskazanych w og oszeniu. Ka"da z kandydatek
przedstawi a Komisji prezentacj+ dotycz*c* koncepcji
funkcjonowania i rozwoju biblioteki z uwzgl+dnieniem
aspektów organizacyjnych i finansowych oraz realizowania celów statutowych. W g osowaniu jawnym Komisja Rekrutacyjna wybra a kandydatur+ Pani Ma gorzaty
Matysiak, a Przewodnicz*cy Komisji Krzysztof Dziedzic
podkre=li w podsumowaniu konkursu, "e wybór nie by
atwy, poniewa" obie Panie znakomicie przygotowa y si+
do konkursu. W wyniku przeprowadzonego post+powania konkursowego oraz przeprowadzonych rozmów
z kandydatkami, na dyrektora biblioteki zosta a wybrana
Ma gorzata Matysiak, która, wed ug komisji, przedstawi a
najlepsz*
koncepcj+
funkcjonowania
biblioteki
z uwzgl+dnieniem aspektów organizacyjnych i finansowych.
W dniu 28 wrze=nia br. w Urz+dzie Gminy
w Opatówku odby o si+ spotkanie w obecno=ci: Wójta
Gminy Sebastiana Ward+ckiego, Sekretarza Gminy
Krzysztofa Dziedzica, Przewodnicz*cej Komisji O=wiaty,
Kultury, Sportu i Zdrowia Marleny Kiermas-Gruszki,
Skarbnik Gminy Dagmary Gajewskiej-Paj*k oraz cz onka komisji konkursowej - pracownika urz+du Marii
Gruszki.

Spotkanie by o okazj* do uroczystego wr+czenia
nominacji nowej dyrektorce Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku - p. Ma gorzacie Matysiak, a tak"e podzi+kowania za dotychczasow* wielo-
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letni* prac+ dotychczasowej dyrektorce, odchodz*cej w
tych dniach na emerytur+, p. Jadwidze Milu=kiej-Stasiak,
która - jak podkre=lono - wnios a wielki wk ad w popularyzacj+ czytelnictwa, ho dowanie tradycji i historii.
Pani Jadwiga Milu=ka-Stasiak z bibliotek*
w Opatówku zwi*zana jest od 1988 r., a jej dyrektork*
zosta a w roku 1989. Jest niezwykle zwi*zana z miejscem swojego pochodzenia - gmin* Opatówek. Dzi+ki
niej popularyzowane s* historyczne korzenie gminy i jej
mieszka6ców, gromadzone i opracowywane dokumenty
o charakterze archiwalnym, fotografie i wspomnienia dokumentuj*ce losy opatóweckich rodzin oraz zabytków.
Z jej inicjatywy biblioteka w Opatówku nosi imi+ Braci
Gillerów.
Na spotkaniu obie panie zosta y obdarowane
przez w adze bukietami kwiatów oraz upominkami,
a p. Jadwiga Milu=ka-Stasiak otrzyma a pami*tkow* tabliczk+ z podzi+kowaniami za wieloletni* wspó prac+.
Nowa wystawa w Muzeum Historii Przemys-u
W pi*tek, 2 paNdziernika odby o si+ uroczyste
otwarcie wystawy pt. "Tabliczki maszynowe w zbiorach
Muzeum Historii Przemys u". Samorz*d Gminy Opatówek reprezentowa Przewodnicz*cy Rady Gminy Pawe
B*kowski. Muzeum w Opatówku kolekcjonuje ju" od lat
dawne maszyny w tym krosna tkackie, maszyny parowe
i inne. Praktyka muzealna pokazuje, "e nie wszystko da
si+ ocaliD, trudno sobie przecie" wyobraziD zachowanie
np. ca ej tkalni, czy dzia u produkcyjnego z setkami maszyn. Dlatego tak wa"ny i cenny jest zbiór tabliczek
znamionowych. DodaD nale"y, "e znakomita wi+kszo=D
zbiorów zosta a przekazana przez dyrektora Zak adu
Procesów Specjalnych WSK PZL Kalisz p. Wies awa
Gier+.
Najstarsza to tabliczka z honownicy z 1933 r. firmy Hille z Drezna, a najm odsza z 2013 r. podarowana
zosta a przez producenta pieców do azotacji. Najciekawsz* z kolei jest tabliczka ameryka6skiej obrabiarki
wyprodukowanej dla francuskiej firmy Burton Fils. Tabliczki pochodz* a" z 22 pa6stw z 3 kontynentów: Ameryki Pó nocnej, Europy i Azji.

dzielnym rajdzie rowerowym na Zawodzie, który odby
si+ 12 lipca wzi+ y udzia a" 44 osoby. Po krótkim instrukta"u z bezpiecze6stwa podczas wycieczek rowerowych, którego udzieli komandor rajdu Jan Stasiak, grupa rowerzystów wyruszy a spod biblioteki kieruj*c si+
malownicz* i bezpieczn* tras* na kaliskie Zawodzie.
Na miejscu na uczestników rajdu czeka przewodnik,
który oprowadzaj*c wszystkich, opowiada o historii
i o badaniach prowadzonych na terenach najstarszej
cz+=ci Kalisza.
Mi ym zwie6czeniem podró"y i lekcji historii
o kaliskim grodzie by o ognisko i mo"liwo=D zabawy
z glin*. Tego, jak wyrabiaD glin+, jak bawiD si+ i tworzyD
z niej ciekawe rzeczy, opowiada a i uczy a Kamila Sakowska, uczennica kaliskiego liceum plastycznego im.
Tadeusza Kulisiewicza. Organizatorki dzi+kuj* p. Wioletcie Sieradzkiej, wspó w a=cicielce Cegielni w Cieni
Pierwszej za udost+pnienie gliny, bez której najm odsi
uczestnicy rajdu nie mieliby takiej frajdy. Bwietne humory, dobra zabawa, lekcja historii o regionie oraz pogoda
idealna do wyprawy rowerowej sprawi y, "e wszyscy
mieli poczucie bardzo udanego i mile sp+dzonego dnia.
Spotkanie z Gosi Sulwi0sk i Rafa-em Stanilewiczem
W pi*tkowe popo udnie 17 lipca, na spotkaniu
z Gosi* Sulwi6sk* i Rafa em Stanilewiczem, zorganizowanym w Gminnej Bibliotece Publicznej, mo"na by o
dowiedzieD si+ jak niezwyk e, a czasem kuriozalne, bywaj* zwyczaje Filipi6czyków. Go=cie spotkania sp+dzili
na Filipinach a" 6 miesi+cy, mogli zatem wiele zaobserwowaD. ChoD Filipiny s* dla turystów miejscem egzotycznym i pi+knym, to jednak przy d u"szym pobycie dostrzega si+ wiele smutnych obrazków zwi*zanych
z trudnym "yciem prostych i biednych Filipi6czyków.

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

WIADOMO CI BIBLIOTECZNE
Rajd rowerowy na Zawodzie

Wszelkie formy imprez oferowanych przez
Gminn* Bibliotek+ Publiczn* im. Braci Gillerów w Opatówku ciesz* si+ zawsze du"* popularno=ci*. W nie-
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Bohaterowie spotkania korzystaj*c z tak d ugiego pobytu w egzotycznej Azji odwiedzili tak"e Wietnam,
Japoni+ i Nepal. W tym ostatnim kraju byli na krótko
przed tragicznym trz+sieniem ziemi, które nawiedzi o ten
kraj w kwietniu br. Z wielu do=wiadcze6 na pewno dla
Gosi i Rafa a wa"ne by y wra"enia estetyczne, gdy podziwiali pi+kne zak*tki Azji z majestatycznymi Himalajami w tle, czy podziemn* rzek* na wyspie Palawan.
Jednak to ludzie, szczególnie Nepalczycy, zapadli obojgu w sercach i pami+ci najbardziej. O przygodach Ma gosi i Rafa a mo"na poczytaD na ich autorskim blogu:
panikaispokoj.blogspot.com
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Narodowe czytanie "Lalki"
5 wrze=nia w ca ej Polsce, w parkach, na placach i ulicach miast i wsi, w instytucjach kultury, w wielu
ró"nych miejscach oraz w =rodkach masowego przekazu mo"na by o us yszeD fragmenty "Lalki" Boles awa
Prusa. Tego dnia przed Gminn* Bibliotek* Publiczn* im.
Braci Gillerów w Opatówku przeczytano 12 fragmentów
powie=ci. Lektorami byli: Wójt Gminy Opatówek Sebastian Ward+cki, Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic,
Przewodnicz*cy Rady Gminy Pawe B*kowski, dyrektor
Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku
Jolanta Pokojowa, polonistka ze Szko y Podstawowej
im. Janusza Kusoci6skiego w Opatówku Beata Frydrychowicz, dyrektor Banku Spó dzielczego Ziemi Kaliskiej
Oddzia u w Opatówku Maria Pracowita, adiunkt Uniwersytetu Warszawskiego Anna Buncler, dyrektor Gminnej
Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku Jadwiga Milu=ka-Stasiak, bibliotekarki: Ma gorzata Judasz,
Ma gorzata Matysiak, Magdalena Misiak, Danuta Sieradzka oraz przyjaciele biblioteki: Jan Stasiak i Arkadiusz Matysiak.

Pogoda dopisa a i czytanie mog o odbywaD si+
na szerokim chodniku przed bibliotek*. W zaimprowizowanym saloniku znalaz y si+ zabytkowe meble, egzemplarze powie=ci Boles awa Prusa, lalka sprzed lat, tulski
samowar i krzes a dla s uchaczy. Akcja bardzo zainteresowa a mieszka6ców. Niektórzy przynie=li w asne egzemplarze Lalki i otrzymali pami*tkowy stempel w ksi*"ce. Impreza przenios a s uchaczy do dziewi+tnastowiecznej Warszawy Stanis awa Wokulskiego, Ignacego
Rzeckiego, Izabeli L+ckiej i innych bohaterów. Przywróci a zainteresowanie powie=ci* Boles awa Prusa i zach+ci a do czytania. Jeste=my wdzi+czni wszystkim lektorom, którzy bardzo powa"nie potraktowali nasze zaproszenie. S uchanie ich interpretacji powie=ci by o wielk* przyjemno=ci*, a stroje z epoki przybli"a y przedstawiane postaci.
Serdecznie dzi+kujemy wszystkim, którzy przyszli pos uchaD fragmentów powie=ci. Przekonali=my si+,
"e Narodowe Czytanie jest bardzo dobr* form* upowszechniania czytelnictwa i propagowania klasyki polskiej. Dzi+kujemy równie" wszystkim, którzy pomogli
nam stworzyD atmosfer+ czasów akcji powie=ci: dyrektorowi Muzeum Historii Przemys u w Opatówku Jerzemu
Marciniakowi za wypo"yczone meble i sukni+, dyrektor
Gminnego O=rodka Kultury w Opatówku Mieczys awie
Jaskule za wypo"yczone stroje i szklane naczynia, Lence Folty6skiej za wypo"yczon* lalk+ nale"*c* kiedy= do
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jej prababci oraz wszystkim osobom prywatnym, które
nas wspiera y w organizowaniu akcji czytania.
Rajd rowerowy do D5bego
Deszcz, który pada w niedziel+ 20 wrze=nia rano, nie zniech+ci wi+kszo=ci uczestników rajdu rowerowego "Powitanie jesieni". Ponad dwudziestoosobowa
grupa wyruszy a przez Borów, Stary Nakwasin, D+beKoloni+ do D+bego. Pierwszy postój odby si+ w D+beKolonii przy cmentarzu ewangelickim, gdzie chowano
kolonistów. Obecnie cmentarz jest w bardzo z ym stanie.
Po dotarciu do D+bego, ch+tni mogli uczestniczyD we
mszy =w., po której ks. proboszcz Józef Nowacki wyst*pi w roli przewodnika po =wi*tyni. Uczestnicy rajdu wys uchali ciekawostek o przesz o=ci parafii oraz o zabytkowych elementach =wi*tyni. Ko=ció w D+bem by
w czasie okupacji hitlerowskiej ko=cio em parafialnym
dla 20 okolicznych parafii, w tym dla Opatówka. Mieszka6cy Opatówka i okolic, nieraz nara"aj*c si+ na aresztowanie, w+drowali wzd u" torów kolejki w*skotorowej
do D+bego, by uczestniczyD we mszy =w., przyj*D I komuni+ =w. lub zawrzeD zwi*zek ma "e6ski. Kolejnym
etapem rajdu by spacer po cmentarzu parafialnym,
gdzie uczestnicy wycieczki zapalili znicz na zbiorowej
mogile "o nierzy polskich poleg ych we wrze=niu 1939 r.
na terenie pobliskiego maj*tku w Morawinie. Na cmentarzu pochowana jest tak"e przedstawicielka rodziny
Repphanów, którzy byli fundatorami obecnego ko=cio a
w latach 1914-1926.

D+be i okolice rzeczywi=cie obfituj* w d+by. Ciekawa jest przesz o=D okolicy, gdzie archeolodzy natrafili
na grób ksi+cia plemiennego, co =wiadczy o historii si+gaj*cej pocz*tku naszej ery. Przemieszczaj*c si+ po
trasie rajdu uczestnicy próbowali znaleND usytuowanie
pozosta o=ci dwóch grodów nad Sw+drni* i w pobli"u
drogi do Kobierna. Kolejny etap wycieczki wiód z D+bego wygodn* asfaltow* drog*, przez Kobierno do S onecznej. Tam odby o si+ tradycyjne ognisko. Pogoda
w czasie rajdu by a ca kiem dobra, pomimo chmur nie
odczuwa o si+ zimna, a chwilami nawet =wieci o s o6ce.
Uczestnikom dopisywa dobry humor, a jazda na rowerze, dzi+ki coraz wi+kszej ilo=ci nowych dróg asfaltowych w naszej okolicy, jest du"* przyjemno=ci*.
Nast+pny rajd planowany jest ju" na wiosn+, byD mo"e
w stron+ Qelazkowa, do Zborowa, gdzie znajduje si+ zabytkowy ko=ció odrestaurowany dzi+ki znacznemu
wk adowi =rodków unijnych, o którym opowiada ks. kanonik Józef Nowacki.
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Spotkanie z Agnieszk Fr czek
Cz+sta i dobra wspó praca Gminnej Biblioteki
Publicznej im. Braci Gillerów i Szko y Podstawowej im.
Janusza Kusoci6skiego w Opatówku owocuje zawsze
udanymi przedsi+wzi+ciami. Tym razem biblioteka,
w porozumieniu z dyrektorem szko y Mateuszem Przyjaznym, zaprosi a Agnieszk+ Fr*czek. Autorka wspaniaych ksi*"ek dla dzieci spotka a si+ z najm odszymi
uczniami szko y podstawowej 24 wrze=nia. Agnieszka
Fr*czek jest doktorem habilitowanym j+zykoznawstwa,
germanistk* i leksykografem, wyk ada na Uniwersytecie
Warszawskim. Swój czas po=wi+ca tak"e badaniom nad
zabytkowymi, 300-letnimi s ownikami polskimi i niemieckimi. Jest redaktorem naukowym Wielkiego s ownika
niemiecko-polskiego, polsko-niemieckiego PWN, wyró"nionego przez magazyn literacki "Ksi*"ki" tytu em
Ksi*"ki Roku 2010.

Napisa a wiele wspania ych ksi*"ek dla dzieci.
Jest laureatk* Nagrody Edukacja 2008, wyró"nienia Du"y Dong, przyznawanego przez Polsk* Sekcj+ IBBY
oraz nagrody im. Marii Weryho-Radziwi owicz. Aktualnie
mieszka w Warszawie, mówi o sobie, "e jest wielk* mio=niczk* psów i kotów, które cz+sto staj* si+ bohaterami jej ksi*"ek. Wolny czas lubi sp+dzaD na wsi, szczególnie w pobli"u lasu. Podczas spotkania autorka rozmawia a z dzieDmi o tym jak powstaj* jej ksi*"ki i sk*d
czerpie pomys y. Bawi a s uchaczy czytaj*c fragmenty
wierszyków, wyja=nia a niektóre regu y j+zykowe, przytacza a przyk ady wyrazów maj*cych wiele znacze6
i odpowiada a na zadawane przez dzieci pytania.
Po spotkaniu dzieci mia y mo"liwo=D zakupienia ksi*"ek
Agnieszki Fr*czek, w których autorka wpisywa a dedykacje i autografy.
***************************************
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Gminne Zawody Sportowo-Po)arnicze
5 lipca br. na boisku przy ul. Ogrodowej w Opatówku odby y si+ Gminne Zawody Sportowo-Po"arnicze,
w których udzia wzi+ o 17 dru"yn (w tym 4 "e6skie),
zg oszonych przez 8 jednostek Ochotniczych Stra"y Po"arnych z terenu gminy Opatówek. Po wprowadzeniu
dru"yn na plac zawodów przez Komendanta Gminnego
druha Stanis awa Barana, nast*pi o wci*gni+cie flagi na
maszt. Poczet flagowy wystawi a OSP w Cieni Pierwszej, a opraw+ muzyczn* zawodów zapewni a Orkiestra
D+ta OSP w Che mcach. Druh komendant z o"y meldu-
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nek dh Sebastianowi Ward+ckiemu, a otwarcia zawodów dokona Prezes ZOG ZOSP RP dh Bogdan Marsza .
Po s owach powitania rozpocz+ a si+ rywalizacja, która toczy a si+ w czterech grupach. Cz onkowie
M odzie"owych Dru"yn Po"arniczych rywalizowali wed ug regulaminu CTIF - do pokonania mieli sztafet+
o d ugo=ci 400 m i Dwiczenie bojowe. Doro=li rywalizowali wed ug regulaminu m+skich i kobiecych dru"yn po"arniczych - do pokonania mieli sztafet+ 7x50m i Dwiczenie bojowe. Najlepsi zawodnicy zostali uhonorowani
pucharami, dyplomami oraz nagrodami finansowymi
ufundowanymi przez samorz*d gminny. Nad prawid owym przebiegiem zawodów czuwa a komisja s+dziowska, której przewodniczy m . kpt. Krzysztof Kupaj z Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu; drugim s+dzi* by m .
kpt. Tadeusz Nizio ek. W trakcie zawodów pokaz ratownictwa zaprezentowa a Dzieci+ca Dru"yna Po"arnicza
przy Ochotniczej Stra"y Po"arnej w Che mcach.
Wraz z organizatorami zawodnikom kibicowali
licznie zgromadzeni sympatycy po"arnictwa, stra"acy
i ich rodziny oraz zaproszeni go=cie, w=ród nich byli
m.in.: pose na Sejm Leszek Aleksandrzak, Przewodnicz*cy Rady Powiatu Mieczys aw Luczak, Wójt Gminy
Sebastian Ward+cki, radni, prezesi OSP i cz onkowie
Zarz*du Gminnego Zwi*zku OSP RP w Opatówku.
Tegoroczne zawody by y eliminacjami do zawodów powiatowych w grupie m+skich i kobiecych dru"yn po"arniczych, które odby y si+ 2 sierpnia w gminie Blizanów.
Nasz* gmin+ reprezentowa a OSP z Rajska (w grupie C
- kobiety) i OSP z Che mc (w grupie A - m+"czyNni).

Organizatorami zawodów byli: Zarz*d Oddzia u
Gminnego Zwi*zku OSP RP oraz Urz*d Gminy w Opatówku, a gospodarzami tegorocznych zawodów byli Zarz*d oraz druhowie z OSP w Borowie. Opiek+ medyczn*
w czasie zawodów zapewni a dr El"bieta Kawala.
Nag o=nienie i obs ug+ muzyczn* prowadzi p. Kamil
Kwiatkowski - DJ Long. Zarz*d Gminny Zwi*zku OSP
RP w Opatówku sk ada serdeczne podzi+kowanie za
sprawne przygotowanie zawodów. Na zako6czenie zawodów przewidziano uroczyste podsumowanie, odczytanie protoko u oraz wr+czenie dyplomów, pucharów
i nagród finansowych za udzia i poszczególne miejsca
dla jednostek OSP bior*cych udzia w zawodach. Uroczystego wr+czenia wyró"nie6 w poszczególnych kategoriach dokonali druhowie: Sebastian Ward+cki Wójt
Gminy i Bogdan Marsza Prezes ZOG ZOSP OSP RP.
Klasyfikacja ko6cowa zawodów:
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Dziewcz5ta:
1. Opatówek - *cznie 1000 punktów
2. T okinia Wielka - 981
3. Che mce - 972
Ch-opcy:
1. T okinia Wielka - 1034
2. Porwity - 1026
3. Sierzchów - 961
4. Opatówek II - 951
5. Che mce - 921
6. Opatówek I - 913
Kobiece i M5skie Dru)yny Po)arnicze
Kat. "C" - Kobiety
1. Rajsko - *czny czas 147 sekund
Kat. "A" - M+"czyNni
1. Che mce - 105
2. Rajsko I - 116
3. T okinia Wielka - 119
4. Rajsko II - 120
5. Cienia Druga - 126
6. Borów - 133
7. Sierzchów - 152
Rajd charytatywny "Drynda"
Ju" po raz pi*ty opatówecka ekipa reprezentowa a gmin+ Opatówek w rajdzie charytatywnym
"DRYNDA" pojazdów starych i klasycznych. Ekipa
z Opatówka kilkakrotnie bra a udzia w rajdzie, który
znany by te" pod nazw* "Z ombol". W tym roku wyruszyli starym Polonezem, a start odby si+ 18 lipca br.
z kompleksu Pa acowo-Parkowego w Boratynie (pow. jaros awski, woj. podkarpackie). Brodki zebrane z tego
rajdu trafi y do dzieci chorych i potrzebuj*cych w Jaros awiu. W starcie wzi+ o udzia 48 za óg, z czego kilka
nie uko6czy o rajdu.

Nasza ekipa, po wymianie alternatora w miejscowo=ci Turda w Rumunii, wróci a do domu bez wi+kszych problemów. Przejechali=my 3500 km przez S owacj+, W+gry, Rumuni+, tras+ transfogarsk* na wys.
2545 n.p.m. zwiedzaj*c po drodze zamki Drakuli. Nasi
uczestnicy reprezentowali gmin+ na rajdach: Z ombol
w 2010 r., Istambu w 2012 r., Grecja Olimp w 2013 r.
oraz Finlandia Nordkap w 2014 r. Uczestnicy wyjazdu
sk adaj* podzi+kowania samorz*dowi gminy Opatówek
oraz wszystkim osobom i firmom, które pomog y w tegorocznym wyjeNdzie.
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Rajd M-odzie)owych Dru)yn Po)arniczych
Osiem dru"yn z sze=ciu jednostek OSP z terenu
gminy Opatówek: Borowa, Che mc, Cieni Drugiej, Micha owa Drugiego, Opatówka oraz Sierzchowa wzi+ o
udzia w kolejnej edycji Gminnego Rajdu M odzie"owych
Dru"yn Po"arniczych. M odzie" wzi+ a udzia w rajdzie,
aby doskonaliD sprawno=D fizyczn*, popularyzowaD turystyk+ piesz*, pog +biaD wiedz+ z zakresu po"arnictwa,
popularyzowaD m odzie"owe dru"yny po"arnicze,
a przede wszystkim, aby si+ dobrze bawiD. Rajd rozpocz* si+ w sali stra"ackiej OSP w Zdunach, gdzie oprócz
spraw organizacyjnych, m odzi adepci po"arnictwa wys uchali prelekcji na temat historii terenu wyg oszonej
przez dh Bogdana Marsza a - Prezesa Zarz*du Oddziau Gminnego Zwi*zku OSP RP w Opatówku.

Uczestnicy mieli do pokonania dwa odcinki trasy. Pierwszy, ponad trzykilometrowy prowadzi ze Zdun
do Trojanowa. Poszczególne dru"yny, wed ug wylosowanej kolejno=ci, przyst*pi y do pierwszej konkurencji
rajdowej, jak* by o dru"ynowe nape nianie szklanki wod* za pomoc* dwóch y"eczek. Maszeruj*c dalej wyznaczon* tras*, uczestnicy rajdu napotkali kolejne punkty kontrolne z konkurencjami: rzut do he mu stra"ackiego, rozwijanie i zwijanie w+"a na czas, =piew lub recytacja hymnu stra"ackiego oraz rozpoznanie sprz+tu stra"ackiego. Kolejny odcinek rajdu rozgrywany by w Szaem, dok*d uczestników zawioz y samochody stra"ackie.
Tam czeka y na nich kolejne konkurencje: rzut ziemniakiem do celu, bieg w workach, konkurs wiedzy o regionie
oraz sztafeta sprawno=ciowa rozgrywana na nowo
otwartym boisku wielofunkcyjnym. Na trasie rajdu ka"dej
dru"ynie towarzyszy pe noletni opiekun. Dla nich zorganizowana by a ostatnia konkurencja - strza do pustej
bramki z ró"nej odleg o=ci. Z tym nie tak prostym na pozór zadaniem najlepiej poradzi sobie opiekun z Michaowa Drugiego.
Rajd zako6czy si+ wspólnym stra"ackim ogniskiem oraz wr+czeniem pucharów, dyplomów i nagród.
W klasyfikacji generalnej rajdu najlepsza okaza a si+
M odzie"owa Dru"yna Po"arnicza z Sierzchowa, drugie
miejsce zaj+ a dru"yna MDP Opatówek, a na trzeciej
pozycji uplasowa a si+ dru"yna z Micha owa. Organizatorami rajdu, nad którym patronat obj* Wójt Gminy Sebastian Ward+cki, byli: Zarz*d Oddzia u Gminnego
Zwi*zku Ochotniczych Stra"y Po"arnych RP w Opatówku oraz Ochotnicze Stra"e Po"arne z terenu gminy. Rol+ gospodarza pe nili druhowie z OSP w Zdunach, OSP
w Trojanowie oraz OSP w Sza em. Organizatorzy ser-
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decznie dzi+kuj* wszystkim osobom i instytucjom, które
pomog y w organizacji rajdu oraz wszystkim jego
uczestnikom. Do zobaczenia na kolejnym rajdzie!
Mecz pi-ki r5cznej w Opatówku
W sobot+, 19 wrze=nia, w Hali Sportowej im.
Polskich Olimpijczyków w Opatówku odby si+ mecz II
kolejki pi ki r+cznej rozgrywek pierwszoligowych pomi+dzy MKS Kalisz, a Pomezani* Malbork. MKS przej*
kontrol+ nad gr* w pierwszej po owie. Konsekwentna
gra w ataku pozwoli a zespo owi z Kalisza szybko odskoczyD od graczy z Malborka i kontrolowaD 3-4 bramkow* przewag+. Ostatecznie na przerw+ schodzili z prowadzeniem 13:9. Niestety MKS nie wykorzysta sporej
przewagi uzyskanej w pierwszej po owie meczu. Tu" po
zmianie stron, ju" pi+D minut po rozpocz+ciu drugiej poowy, zespó z Malborka odrobi niemal ca e straty. O losach pojedynku zadecydowa y trafienia go=ci w ko6cówce meczu. Ostatecznie mecz zako6czy si+ wynikiem:
MKS Kalisz - Pomezania Malbork 25:27 (13:9).
Sk ady dru"yn: MKS Kalisz: Jarosz, Potocki Galewski, Drej, Misiejuk, Ksi*"ek, Wawrzyniak, Nieradko, Ba was, Sieg, Nowakowski, Kobusi6ski, Czerwi6ski,
Adamski. Pomezania Malbork: K*dziela - Wiak, Cie=lak,
Micha ów, Boneczko, Ciel*tkowski, Nawrocki, Perwenis,
Nowali6ski, Gry", Dawidowski. S+dziowie: Ka u"ny oraz
Musia (Opole/Antoniów).
Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym
Przy pi+knej, sprzyjaj*cej pogodzie, na terenie
dwóch gmin: Opatówek i Godziesze Wielkie, rozegrane
zosta y Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym
w jeNdzie na czas dwójek oraz dru"yn. 2 paNdziernika,
kolarze z najlepszych klubów w Polsce walczyli o medale w jeNdzie na czas par i dru"yn na trasie Opatówek Godziesze Wielkie - Opatówek.

W uroczystym otwarciu Mistrzostw Polski udzia
wzi+li: Cz onek Zarz*du Województwa Wielkopolskiego
Marzena Wodzi6ska, Kierownik Oddzia u Sportu Departamentu Sportu i Turystyki Urz+du Marsza kowskiego
w Poznaniu Mariusz Kubiak, Prezes Wielkopolskiego
Zwi*zku Kolarskiego i Sekretarz Zarz*du Polskiego
Zwi*zku Kolarskiego Lucjusz Wasilewski, Dyrektor Sportowy Wielkopolskiego Zwi*zku Kolarskiego Andrzej Pi*tek, Prezes Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego Bogdan Jamroszczyk, Wiceprezes KTK Marek Kryszak, Starosta Kaliski Krzysztof Nosal, Wiceprezydent Miasta Kalisza Artur Kijewski, Zast+pca Naczelnika Wydzia u Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urz+du Miejskiego w Kaliszu Urszula Bogaczyk, Wójt Gminy Opatówek Sebastian Ward+cki, Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic.
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Start i meta, podobnie jak podczas mistrzostw
w zesz ym roku znajdowa y si+ przy Muzeum Historii
Przemys u w Opatówku. Dekoracja najlepszych zawodniczek i zawodników zorganizowana zosta a w pi+knej
scenerii "wyspy", tu" obok stawów przy ul. Poniatowskiego. 4 paNdziernika rozegrana zosta a jazda czas
dru"yn ze startem i met* w Godzieszach Wielkich. Zawodnicy, w zale"no=ci od kategorii startowali na dystansach od 29 do 58 km. Imprez* towarzysz*c* Mistrzostwom Polski by o Gminne Bwi+to Sportu, w ramach którego odby y si+ ró"nego rodzaju zmagania sportoworekreacyjne.
Wy?cig dwójek
Juniorki m odsze:
Trzebi6ska Aleksandra, Bielawska Klaudia - UKS KoNminianka KoNminek
Kowalska Julia, Polak Wiktoria - KTK Kalisz
Topolska Karina, Seremak Patrycja - BCM Nowatex
Duet Goleniów 1
Juniorzy m odsi:
Richter Wiktor, Papierski Damian - UKS KoNminianka
KoNminek 1
Lewandowski Artur, Kwiatkowski Maciej - UKS Copernicus SMS Toru6 1
Kosta6ski Mateusz, Lorenc Adrian - KLTC Konin
Juniorki:
Pikulik Daria, Pikulik Wiktoria - BCM Nowatex Ziemia
Dar owska 1
Skalniak Agnieszka, Skubaja Zuzanna - TKK Pacific
Nestle Toru6
D*browska Patrycja, Lipiejko Karolina - ALKS Stal
Grudzi*dz 2
Juniorzy:
Czubak Dawid, Krawczyk Szymon - KTK Kalisz 1
Sajnok Szymon, Sowi6ski Artur - GKS Cartusia Kartuzy
Banaszek Alan, Banaszek Norbert - BDC Nosir Nowy
Dwór Mazowiecki
Kobiety Open:
BrzeNna Monik, BrzeNna-Bentkowska Paulina - TKK
Pacific Nestle Toru6 2
Humelt Weronika, P osaj Nikol - UKS Mróz Jedynka
Kórnik 1
Wilkos Katarzyna, Kardas Aleksandra - TKK Pacific
Nestle Toru6 1
M+"czyNni Open:
Gradek Kamil, Bernas Pawe - Active Jet Team 1
Kiendy= Tomasz, Kurek Adrian - CCC Sprandi
Polkowice 1
Marycz Jaros aw, Taciak Mateusz - CCC Sprandi
Polkowice 2
Wy?cig dru)yn
Juniorki m odsze:
ALKS Stal Ocetix Iglotex Grudzi*dz
UKS Mróz Jedynka Kórnik
KTK Kalisz
Juniorzy m odsi:
UKS Copernicus Sms Toru6
UKS KoNminianka KoNminek
TKK Pacific Nestle Fitness Toru6
Juniorki:
KK BCM Nowatex Ziemia Dar owska
ALKS Stal Ocetix Iglotex Grudzi*dz 1
ALKS Stal Ocetix Iglotex Grudzi*dz 2
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Juniorzy:
KTK Kalisz
GKS Cartusia Kartuzy
ALKS Stal Ocetix Iglotex Grudzi*dz
Kobiety Open:
Pacific Nestle Fitness Toru6 1
UKS Mróz Jedynka Kórnik 1
LKS Atom Mat Dzier"oniów
M+"czyNni Open:
CCC Sprandi Polkowice 1
Active Jet Team
CCC Sprandi Polkowice 2
Wójt Gminy Opatówek Sebastian Ward+cki sk ada serdeczne podzi+kowania wszystkim, którzy przyczynili si+
do sprawnej organizacji tegorocznych mistrzostw: pracownikom Urz+du Gminy, Gminnego O=rodka Kultury
i Gimnazjum w Opatówku oraz stra"akom ochotnikom
z jednostek OSP w gminie Opatówek.
Rajd "Barwy Jesieni"
Kolejna ods ona XVI Rajdu "Barwy Jesieni" nast*pi a 2 paNdziernika br. w miejscowo=ci S oneczna,
która na szcz+=cie przez 15 lat wywi*zuje si+ ze swej
nazwy, przynajmniej wobec "barwnych" rajdowiczów.
Rajd "Barwy Jesieni" realizuje za o"one cele:

-

popularyzacj+ turystyki pieszej i kolarskiej
budzenie wra"liwo=ci na pi+kno przyrody
promowanie edukacji regionalnej
popularyzacj+ idei zdobywania odznak turystyki
kwalifikowanej
- poznawanie pi+kna Ziemi Kaliskiej
- nauczanie w ramach =cie"ek mi+dzyprzedmiotowych
- wyrabianie t+"yzny fizycznej i odporno=ci psychicznej
W XVI rajdzie wzi+ o udzia 405 uczestników z 11 szkó
powiatu kaliskiego. Uczestnikom zaproponowano udzia
w nast+puj*cych konkursach:
- "Znam Ziemi+ Kalisk*" - konkurs krajoznawczy
- konkurs dendrologiczny
- projekt znaczka na rajd nast+pny
- wygl*d grupy (strój turystyczny, proporzec)
- wykonanie piosenki turystycznej
Najlepsze miejsca zdobyli:
konkurs krajoznawczy:
I miejsce - zespó Gimnazjum Nr 3 (Patrycja Kujawa,
Agnieszka Jarosik)
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II miejsce - zespó SP Nr 11 w Kaliszu (Iza Maciejewska,
Gabriela Zduniak)
III miejsce - zespó SP w Opatówku (Hanna Warszewska, Iza Mazurowska)
konkurs krajoznawczy:
I miejsce (ex aequo) - Gimnazjum Nr 3 (Julia Ptak, Zofia
Kami6ska), SP Nr 11 w Kaliszu (Katarzyna Nawrocka,
Paulina Frasunkiewicz), SP Nr 9 w Kaliszu (Julia Grzywacz, Karolina Chibner), SP Nr 8 w Kaliszu (Julia Wawrzyniak, Paulina Bwie"y6ska)
wygl*d grupy:
I miejsce (ex aequo) - SP w Opatówku, Gimnazjum Nr 2
w Kaliszu, Gimnazjum w Opatówku
wykonanie piosenki turystycznej:
I miejsce (ex aequo) - SP w Opatówku, Gimnazjum Nr 2
w Kaliszu
projekt znaczka na rajd nast+pny:
I miejsce - Wiktoria Grali6ska, SP w Opatówku
II miejsce - Gabriela Zduniak, SP Nr 11 w Kaliszu
III miejsce - Daria Sapi6ska, SP Nr 11 w Kaliszu
W miejscu piknikowania, Prezes Kaliskiego Oddzia u PTTK im. Stanis awa Graevego Mateusz Przyjazny, przywita go=ci: Sekretarza Gminy, jednocze=nie
radnego powiatu kaliskiego Krzysztofa Dziedzica oraz
le=niczego z Nadle=nictwa Kalisz Tomasza Cierniaka.
W mi+dzyczasie wszyscy uczestnicy rajdu zjedli wspania y "urek sponsorowany przez PTTK. Nadto opiekunom grup zapewniono upragnion* kaw+ (lub herbat+)
z cukrem trzcinowym (dbamy o standardy). Konkurs dla
opiekunów "Masz babo placek" wygra a Eliza Bwierk
(Gimnazjum Nr 3 w Kaliszu), która jako jedyna zdoby a
maksymaln* ilo=D punktów. Po podsumowaniu wszystkich wyników okaza o si+, "e w klasyfikacji ko6cowej
miejsca na podium zdoby y szko y:
I miejsce i Puchar Starosty Kaliskiego - Szko a Podstawowa Nr 11 w Kaliszu
II miejsce i Puchar Starosty Kaliskiego - Szko a Podstawowa w Opatówku
III miejsce i Puchar Starosty Kaliskiego - Gimnazjum
Nr 2 w Kaliszu
Wspania e nagrody rzeczowe ufundowali:
- Starostwo Powiatowe w Kaliszu
- Gmina Opatówek
- Kaliski Oddzia PTTK im. Stanis awa Graevego
- Urz*d Miejski w Kaliszu
- Lasy Pa6stwowe - Nadle=nictwo Kalisz
Nale"y doceniD równie" osobowy i materialny wk ad Zespo u Szkó im. Stanis awa Miko ajczyka w Opatówku
w zabezpieczenie obs ugi (stoliki, krzes a, nag o=nienie,
transport etc.) oraz pomoc uczennic i uczniów tej szko y
w przygotowanie i uporz*dkowanie mety rajdu. Szczególne podzi+kowania nale"* si+ paniom: Wandzie Pietrzykowskiej, Agnieszce Figiel i Danucie Urbaniak.
Nagrody i dyplomy wr+czali: Krzysztof Dziedzic Sekretarz Gminy Opatówek, Tomasz Cierniak - le=niczy,
Mateusz Przyjazny - pomys odawca i komandor Rajdu,
Prezes Kaliskiego Oddzia u PTTK im. St. Graevego.
***************************************

WIADOMO CI O WIATOWE
Awanse zawodowe nauczycieli
Jak co roku w naszej gminie odby y si+ post+powania egzaminacyjne dla nauczycieli, którzy ubiegali
si+ o stopie6 nauczyciela mianowanego. Po pomy=lnie
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zako6czonych egzaminach 5 nauczycieli kontraktowych,
po z o"eniu =lubowania, w obecno=ci w adz samorz*dowych, otrzyma o z r*k Wójta Gminy Opatówek Sebastiana Ward+ckiego akt nadania stopnia nauczyciela
mianowanego. W tym roku byli to: Joanna Ko=cia6ska nauczycielka j+zyka angielskiego z Zespo u Szkó im.
Jana Paw a II w Che mcach, Izabela Krupi6ska - nauczycielka j+zyka polskiego z Zespo u Szkó w T okini
Wielkiej, Katarzyna Lewicka - nauczycielka j+zyka angielskiego i Kamila Ludwiczak - pedagog - obie ze Szkoy Podstawowej im. Janusza Kusoci6skiego w Opatówku
oraz Danuta Sieradzka - nauczycielka bibliotekarka
z Zespo u Szkó w Rajsku.
W uroczysto=ci uczestniczyli równie": Krzysztof
Dziedzic Sekretarz Gminy Opatówek, Mateusz Przyjazny Dyrektor Szko y Podstawowej im. Janusza Kusoci6skiego w Opatówku oraz Arkadiusz La6duch Dyrektor
ZEAS Gminy Opatówek. Panie zosta y obdarowane
równie" kwiatami.

w T okini Wielkiej i Che mcach zyska y dodatkow* baz+
sportow* w postaci boisk wielofunkcyjnych.
Przedszkolaki z wizyt w urz5dzie gminy
W dniu 2 paNdziernika grupa przedszkolaków
z Publicznego Przedszkola w Opatówku, pod opiek*
wychowawczy6 by a go=ciem w Urz+dzie Gminy w Opatówku. Godzinny pobyt w urz+dzie rozpocz* si+ od wizyty w sali sesyjnej. Dzieci zasiad y za sto em, przy którym zazwyczaj obraduj* radni i so tysi na posiedzeniach.
Bezb +dnie potrafi y rozpoznaD symbole narodowe
i gminne.

Nast+pnym etapem wizyty by gabinet Wójta
oraz Sekretarza, gdzie dzieci mog y poznaD specyfik+
funkcjonowania gminy. Wójt i Sekretarz opowiedzieli
dzieciom o pracy urz+dników i funkcji urz+du w gminie.
Ch+tnie odpowiadali na wszystkie pytania i rozwiali w*tpliwo=ci przedszkolaków. Na zako6czenie dzieci dosta y
drobne upominki i pi+kne jab ka.
Po cz+=ci oficjalnej by a te" chwila na rozmow+
dotycz*c* przebiegu awansów zawodowych nauczycieli
oraz przygotowania do nowego roku szkolnego. Wszystkim mianowanym nauczycielom serdecznie gratulujemy
i "yczymy dalszego pomy=lnego rozwoju po =cie"kach
awansu zawodowego.
Rozpocz5cie roku szkolnego
1 wrze=nia, uroczystymi akademiami w ka"dej
placówce o=wiatowej w gminie Opatówek, rozpocz* si+
nowy rok szkolny 2015/2016. Nauczyciele i uczniowie
wrócili ju" z wakacji wypocz+ci i gotowi do podj+cia nowych wyzwa6 i obowi*zków. Z kolejnym rokiem szkolnym do pracy z uczniami przyst*pi 153 nauczycieli.
W tym dniu we wszystkich szko ach i przedszkolach odby a si+ inauguracja roku szkolnego dla 1262 uczniów
w szko ach podstawowych i gimnazjach oraz dla 281
przedszkolaków w przedszkolu w Opatówku oraz oddzia ach przedszkolnych przy szko ach w Opatówku,
T okini Wielkiej, Rajsku i Che mcach. We wszystkich
placówkach o=wiatowych odby y si+ uroczyste akademie
z udzia em uczniów, nauczycieli i rodziców oraz w adz
samorz*dowych gminy Opatówek.
Wszystkie placówki o=wiatowe w naszej gminie
zosta y w pe ni przygotowane do prowadzenia zaj+D
edukacyjnych. Wykonano potrzebne remonty oraz prace
porz*dkowe. Doposa"ono sale lekcyjne w niezb+dny
sprz+t wraz z pomocami dydaktycznymi. Dwie szko y:
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Akcja poboru krwi
Ponad 50 osób odda o krew podczas akcji przeprowadzonej 2 sierpnia na Placu Wolno=ci w Opatówku.
Akcj+ pod patronatem Wójta Gminy Sebastiana Ward+ckiego zorganizowa a Rejonowa Rada Honorowego
Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzy"a w Kaliszu.
2 sierpnia ambulans kaliskiego Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zawita do Opatówka.

Zaparkowany w centrum miejscowo=ci pojazd
oraz towarzysz*cy mu namiot PCK, od pocz*tku akcji
budzi y zainteresowanie mieszka6ców gminy i go=ci.
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Przek ada o si+ to na gotowo=D do podzielenia si+
cz*stk* siebie. Chocia" nie wszyscy ch+tni spe nili wymogi warunkuj*ce dopuszczenie do oddania krwi, to caa akcja zako6czy a si+ niew*tpliwym sukcesem. Na wysok* frekwencj+ z o"y o si+ tak"e nag o=nienie akcji
m.in. poprzez liczne plakaty oraz system powiadamiania
SMS. W*tpliwo=ci niezdecydowanych rozwiewali ju" na
miejscu do=wiadczeni krwiodawcy PCK, którymi kierowa przewodnicz*cy rady HDK PCK Janusz Sibi6ski.
Ostatecznie licznik akcji zatrzyma si+ na 54
dawcach, zakwalifikowanych do oddania krwi spo=ród
ponad 70 kandydatów, a w=ród oddaj*cych 22 osoby to
dawcy pierwszorazowi. W ten sposób niedzielna akcja
przynios a 24 litry bezcennego leku ratuj*cego "ycie.
Jako jedni z pierwszych krew oddali radna Marlena
Kiermas-Gruszka i Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic.
Po oddaniu krwi na dawców czeka "obowi*zkowy" zestaw czekolad. Z kolei, z r*k organizatora, otrzymali oni
pami*tkowe podzi+kowanie i wylosowany drobny upominek, a tak"e przygotowane przez Urz*d Gminy
w Opatówku gad"ety.

Dzie0 Przedszkolaka
24 wrze=nia w przedszkolu obchodzili=my Ogólnopolski Dzie6 Przedszkolaka, który zosta u=wietniony
przez pokaz magii i iluzji w wykonaniu iluzjonisty "Apollino". "Czarodziej", jak nazwa y go dzieci, nauczy je za-

**********

kl+cia, dzi+ki któremu potrafi y wykonaD magiczn*
sztuczk+ i przez chwil+ poczuD si+ ma ym iluzjonist*.

PRZEDSZKOLE W OPATÓWKU
Nowy rok szkolny
W roku szkolnym 2015/2016 do przedszkola
w Opatówku zosta o przyj+tych 116 dzieci. Dzieci zostay podzielone na pi+D grup wiekowych: Biedronki (3 latki), Motylki (3-4 latki), Zaj*czki (4-5 latki), Wiewiórki
(3-4 latki) oraz Mrówki (4-5 latki). Wszystkie sale wzbogacone zosta y o ciekawe, kolorowe zabawki, które
sprawi y dzieciom du"o rado=ci. W przedszkolu prowadzone s* zaj+cia rytmiki oraz zaj+cia z j+zyka angielskiego dla dzieci 5-letnich w ramach podstawy programowej. Na pro=b+ rodziców nasza placówka planuje
zorganizowaD zaj+cia dodatkowe dla dzieci - kurs ta6ca
towarzyskiego oraz wspó czesnego, które odbywaD si+
b+d* w godzinach popo udniowych. Zaj+cia b+d* op acane przez rodziców.
Wycieczka do Centrum Edukacji Le?nej
Dzieci z najstarszych grup wiekowych odwiedzi y
Centrum Edukacji Le=nej w Winiarach. Uczestniczy y

tam w ciekawych zaj+ciach tematycznych prowadzonych
przez pani* le=nik. Okaza o si+, "e las to bardzo ciekawe miejsce i ch+tnie b+dziemy chodziD tam na wycieczki.
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SZKO<A PODSTAWOWA W OPATÓWKU
Program "Erasmus+"
Szko a Podstawowa im. Janusza Kusoci6skiego
w Opatówku napisa a projekt na Konkurs 2014 w ramach programu Erasmus+, Akcja KA1 - Mobilno=D edukacyjna, typ akcji Mobilno=D kadry edukacji szkolnej.
Z przyczyn finansowych projekt znalaz si+ na li=cie rezerwowej programu Erasmus+. W dniu 15.12.2014r. projekt "Lecimy uczyD si+, by =wiat móg przylecieD do nas"
zosta zatwierdzony do realizacji ze =rodków Europejskiego Funduszu Spo ecznego, Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu
"Zagraniczna mobilno=D kadry edukacji szkolnej", realizowanego w trybie pozakonkursowym, którego beneficjentem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Realizacja projektu odbywa a si+ na zasadach programu
Erasmus+. Przyznana kwota dofinansowania dla projektu wynios a 28930,00 EUR, co stanowi równowarto=D
kwoty 121388,21 PLN przeliczonej po =rednim kursie
miesi+cznym Komisji Europejskiej z dnia og oszenia
konkursu 2014 do programu Erasmus+, tj. 12.12.2014r.
1EUR=4,1942 PLN.
G ównym celem projektu by o szkolenie kadry za
granic* w formie kursu j+zyka angielskiego z elementami metodyki dla nauczycieli anglistów oraz kursu j+zyka
angielskiego na poziomie podstawowym dla nauczycieli
przedmiotowców i specjalistów. Projekt skierowany by
do nauczycieli Szko y Podstawowej im. Janusza Kusoci6skiego w Opatówku. W wyniku analizy potrzeb zawodowych nauczycieli stwierdzono, "e kadra pedagogiczna
naszej szko y stale podnosi swoje kwalifikacje, uczestniczy w ró"nych formach doskonalenia zawodowego.
Nauczyciele s* otwarci na potrzeby placówki i wybieraj*
takie formy doskonalenia i dokszta cania, które umo"liwiaj* lepsze funkcjonowanie szko y i podniesienie jako=ci us ug edukacyjnych. Jednocze=nie nauczyciele rozwijaj* równie" swoje zainteresowania i spe niaj* osobi-
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ste potrzeby w zakresie zdobywania wiedzy i nabywania
nowych umiej+tno=ci zawodowych. Nauczyciele maj*
=wiadomo=D, "e kreatywny i przedsi+biorczy nauczyciel
jest lepiej postrzegany przez uczniów i ich rodziców, tote" coraz ch+tniej poszukuj* nowych mo"liwo=ci samorozwoju i podejmuj* nowe wyzwania. W pracy nauczyciela du"e znaczenie ma rozwijanie pracy placówki
w kierunku zaspokajania potrzeb =rodowiska lokalnego.
Celem d ugofalowym naszej szko y jest utrzymanie statusu najbardziej usportowionej szko y podstawowej
w powiecie kaliskim, bowiem posiada dobr* baz+ sportow* oraz zaplecze w postaci du"ej hali sportowej
w bezpo=rednim s*siedztwie budynku szkolnego. W=ród
uczniów rozwijane s* zainteresowania sportami lekkoatletycznymi i grami zespo owymi. D*"eniem samej
gminy jest, aby ten obiekt sportowy by wykorzystywany
do organizowania zawodów sportowych, turniejów, rozgrywek pierwszo- i drugoligowych, nawet o zasi+gu krajowym. Dzia ania szko y s* ukierunkowane na wspó tworzenie imprez i wydarze6 sportowych o zasi+gu gminnym i powiatowym, które s* du"* szans* dla uatrakcyjnienia "ycia spo eczno=ci lokalnej i promowaniem gminy
Opatówek.

Projekt zak adaj*cy zagraniczn* mobilno=D kadry edukacji szkolnej w celu nabycia kompetencji j+zykowych przez nauczycieli naszej szko y daje szans+
nawi*zania wspó pracy z placówkami o=wiatowymi z terenu Unii Europejskiej i w dalszej perspektywie mobilno=D edukacyjn* uczniów i nauczycieli. Dobrze przygotowana kadra nauczycielska, sprawnie pos uguj*ca si+
j+zykiem angielskim, mo"e bardziej aktywie uczestniczyD we wspó tworzeniu imprez i wydarze6 sportowych
na terenie obiektów sportowych gminy Opatówek.
Nauczycielom przyst+puj*cym do projektu przy=wieca
cel otwarcia si+ na now* rzeczywisto=D, na =wiat i podniesienie swoich kompetencji j+zykowych. Projektem obj+tych zosta o 10 nauczycieli przedmiotowców i specjalistów. Dla dwojga nauczycieli anglistów celem nadrz+dnym by o nabycie nowych umiej+tno=ci merytorycznych
i podniesienie kwalifikacji w zakresie metodyki nauczania j+zyka angielskiego. Pozosta ych o=miu nauczycieli
wzi+ o udzia w projekcie, aby nabyD lub podnosiD kompetencje j+zykowe na poziomie komunikatywnym oraz
rozwijaD swoje kompetencje mi+dzykulturowe. Perspektywicznym celem, który przy=wieca nauczycielom by a
profesjonalizacja kadr i w *czenie mobilno=ci zagranicznych do d ugofalowej strategii rozwoju szko y. Korzy=ci*
dla naszej placówki b+dzie jej internacjonalizacja po-
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przez w *czenie do sieci instytucji edukacyjnych korzystaj*cych z europejskiej mobilno=ci oraz zapocz*tkowanie wspó pracy mi+dzynarodowej.
Nauczyciele rzetelnie przygotowywali si+ do wyjazdu edukacyjnego do szko y j+zykowej w Bournemouth w Anglii. Spotkania przed wyjazdem mia y na celu
przygotowanie merytoryczne, j+zykowe i kulturowe
uczestników. O=miu nauczycieli wzi+ o udzia w krótkim,
j+zykowym kursie przygotowawczym. Ka"dy uczestnik
zosta zapoznany z ide* programu Erasmus+, zasadami
realizacji projektu zagranicznej mobilno=ci edukacyjnej.
Ze strony szkolnych koordynatorów projektu, uczestnikom mobilno=ci zapewniono sta y kontakt i pomoc.
Otrzymali oni wsparcie przed wyjazdem (omówiono wymogi linii lotniczych, bezpiecze6stwa na lotnisku
i w trakcie podró"y), przekazano istotne informacje na
temat miejsca i zakresu szkole6, miejsca i warunków
zakwaterowania. Mobilno=D zagraniczna obywa a si+
w terminie od 25.07.2015 r. do 08.08.2015 r. i w ca o=ci
zosta a sfinansowana ze =rodków Europejskich Funduszy Spo ecznych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), za= jego realizacja odbywa a si+
na zasadach programu Erasmus+.
Nauczyciele wyjechali na dwutygodniowy kurs
j+zykowy do Richard Language College w Bournemouth
w Anglii. Uczestnicy projektu zostali pojedynczo zakwaterowani w rodzinach, które zosta y specjalnie wybrane
do tego zadania przez szko + j+zykow*. Rodziny goszcz*ce porozumiewa y si+ wy *cznie w j+zyku angielskim.
Zdarza o si+, i" niektóre "host family" przyjmowa y wi+ksz* liczb+ studentów, jednak zawsze by y to osoby ró"nej narodowo=ci. Dawa o to szans+ nauki j+zyka w naturalnym =rodowisku, rozwijanie kompetencji j+zykowych
i kulturowych. Zaj+cia w szkole j+zykowej odbywa y si+
od poniedzia ku do pi*tku. Nauka odbywa a si+ w maych grupach, w sk ad których wchodzi y osoby ró"nej
narodowo=ci. Zaj+cia wzbudza y zainteresowanie ró"norodno=ci* kulturow* i j+zykow* Europy, przyczynia y si+
do poszerzenia =wiatopogl*du, kszta towania postawy
tolerancji, otwarto=ci i poszanowania odmienno=ci kulturowej. Rozwija y umiej+tno=ci pracy w zespole i umo"liwia y zdobycie umiej+tno=ci radzenia sobie z trudno=ciami w nowych sytuacjach "yciowych. Wszystkie procesy zachodz*ce podczas pobytu szkoleniowego przyczyni y si+ do podniesienia samooceny i wiary we w asne mo"liwo=ci uczestników projektu.
Bournemouth przywita o swoich go=ci z Polski
typowo po angielsku, by o zimno, wietrznie i deszczowo,
a na morzu szala sztorm. Pogoda na dworze nie zach+ca a do zwiedzania, jednak uda o si+ obejrzeD wystawy
w miejscowym oceanarium. Pogoda w kolejnych dniach
by a w kratk+, ale ka"de popo udnie zosta o sumiennie
zagospodarowane. Uczestnicy projektu efektywnie wykorzystali czas po zaj+ciach i czas wolny w soboty i niedziele na zwiedzanie okolic, poznawaniu kultury i dziedzictwa narodowego Anglii. W ramach wycieczek poznali atrakcje turystyczne hrabstwa Dorset: miasta Bournemouth, pobliskiego Poole i Christchurch. Niew*tpliwie
urzekaj*cym miejscem by o Jurassic Coast, czyli Wybrze"e Jurajskie - fragment pó nocnego wybrze"a kanau La Manche i zarazem po udniowej linii brzegowej Anglii. Miejsce to znajduje si+ na li=cie =wiatowego dziedzictwa UNESCO pod nazw* Dorset i wschodnie wybrze"e Devon. Niezapomniane równie" by y wycieczki
do Stonehenge - jednej z najs ynniejszych europejskich
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budowli megalitycznych, pochodz*cych z epoki neolitu
albo br*zu. Kromlech ten po o"ony jest w odleg o=ci
13 km od miasta Salisbury w hrabstwie Wiltshire w po udniowej Anglii. Szczególnie urokliwym miejscem okaza o
si+ miasto Windsor w hrabstwie Berkshire. Zamek królewski w Windsorze - od 1110 rezydencja królów angielskich oraz zabytkowa stacja kolejowa przenios y nas
w odleg e czasy, pozwalaj*c poczuD magi+ dawnej Anglii. Uda o si+ równie" zwiedziD Oxford - miasto w po udniowej Anglii nad rzek* Tamiz*, stolic+ hrabstwa
Oxfordshire. Znane jest ono przede wszystkim jako siedziba Uniwersytetu Oksfordzkiego (University of Oxford),
najstarszego angloj+zycznego uniwersytetu =wiata.
W mie=cie znajduje si+ wiele budynków i instytucji zwi*zanych z uniwersytetem, m.in. Ashmolean Museum najstarsze muzeum w Wielkiej Brytanii oraz Bodleian
Library - jedna z najwi+kszych i najstarszych bibliotek
w kraju. W Oksfordzie siedzib+ maj* liczne college. Udao nam si+ zwiedziD jeden z nich - Magdallen College.
Szkolenie j+zykowo - metodyczne dla anglistów
umo"liwi o im nabycie nowych umiej+tno=ci merytorycznych, poznanie metod i technik nauczania, przyswojenie
specjalistycznego s ownictwa oraz podniesienie kwalifikacji. Przebywanie w Anglii poprawi o p ynno=D wypowiedzi, pozwoli o przyswoiD lokalne dialekty, zwroty
idiomatyczne i kolokwializmy, które z pewno=ci* b+d*
ciekawymi elementami lekcji. Poznanie europejskich
metod i technik nauczania umo"liwi konstruowanie innowacyjnych programów nauczania, które wp yn* na
popraw+ efektywno=ci dzia a6 edukacyjnych i uatrakcyjni* sposób prowadzenia zaj+D. Wprowadzenie nowatorskich rozwi*za6 podczas lekcji j+zyka angielskiego
wp ynie na wzrost zainteresowania uczniów samodzielnym zdobywaniem wiedzy, rozbudzaniem ciekawo=ci
kulturami krajów angloj+zycznych.
Kurs j+zykowy dla nauczycieli przedmiotowców
i specjalistów umo"liwi im podniesienie umiej+tno=ci
w zakresie j+zyka angielskiego. Pobyt w Anglii umo"liwi
poznanie kultury tego kraju i obowi*zuj*cych tam norm
spo ecznych i obyczajów. Po powrocie zdobyta wiedza
i nowe do=wiadczenia pozwol* uwra"liwiD naszych
uczniów na odmienno=ci kulturowe i nauczyD ich tolerancji i akceptacji wobec innych narodowo=ci. Nabyte
kompetencje j+zykowe przyczyni* si+ do wi+kszej =miao=ci i otwarto=ci w kontaktach z obcokrajowcami, zach+c* do zainicjowania wspó pracy ze szko ami partnerskimi i udzia u w innych programach mobilno=ciowych.
Po zako6czeniu mobilno=ci wszyscy uczestnicy wype nili
raport w systemie Mobility Tool, który pos u"y przekazaniu programowi Erasmus+ istotnych informacji, które
mog* okazaD si+ przydatne innym uczestnikom oraz pozwol* na dalsze ulepszanie tego programu.

cielka rady rodziców Barbara Nowakowska. Zebranych
powita a prowadz*ca spotkanie, przewodnicz*ca samorz*du uczniowskiego, Aldona Ko tuniewska. Szczególnie
serdecznie powitano uczniów klas pierwszych.

Dyrektor gimnazjum Jolanta Pokojowa w swoim
wyst*pieniu wskaza a gimnazjalistom wyzwania, jakie
stawia przed nimi szko a. Zach+ci a do udzia u w zaj+ciach pozalekcyjnych, przypomnia a o konieczno=ci
dbania o pomieszczenia i sprz+t, które maj* s u"yD
uczniom i uczyniD szko + przytuln* i funkcjonaln*.
Na koniec "yczy a wszystkim udanego roku szkolnego.
Wicedyrektor szko y Beata Tomczak zapozna a zgromadzonych z wychowawcami poszczególnych klas oraz
przedstawi a listy uczniów klas pierwszych. Uroczysto=D
zako6czy a si+ spotkaniami uczniów z wychowawcami
w klasach.
Sportowe sukcesy
Weronika Kowalczyk, uczennica klasy IIIc oraz
Iwona Tomczak, uczennica klasy IIa, nale"*ce do kaliskiego klubu UKS, uplasowa y si+ na wysokich miejscach w Mi+dzywojewódzkich Mistrzostwach M odzików
w Lekkiej Atletyce, które odby y si+ w Szczecinie. Weronika Kowalczyk zaj+ a 12 miejsce w skoku wzwy"
(140 cm), a Iwona Tomczak wygra a swoj* seri+ i zaj+ a
VI miejsce w ogólnej klasyfikacji biegu na 600m.

**********
GIMNAZJUM W OPATÓWKU
Rozpocz5cie roku szkolnego
Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2015/
2016 rozpocz+ a si+ w naszym gimnazjum 1 wrze=nia
o godz. 9:00. W holu szko y zgromadzili si+ uczniowie,
nauczyciele oraz rodzice. Uroczysto=D u=wietnili swoj*
obecno=ci* zaproszeni go=cie: proboszcz parafii Opatówek ks. Pra at W adys aw Czamara, dyrektor ZEAS
Gminy Opatówek Arkadiusz La6duch oraz przedstawi-
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Podczas Ligi M odzików w Lekkiej Atletyce, która odby a si+ w Poznaniu, Iwona w rywalizacji na 1000
metrów ustanowi a swój rekord "yciowy. Szóst* lokat+
w skoku wzwy" zaj+ a Weronika osi*gaj*c wynik 135cm.
Na zawodach w VI Mistrzostwach Ostrowa Wielkopol-
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skiego w Lekkiej Atletyce na Tartanie, Weronika zaj+ a
3 miejsce w skoku wzwy", a Iwona 2 miejsce w skoku
w dal. Podczas ostatniego startu w IX Biegu Ko=ciuszki
zorganizowanym przez II LO w Kaliszu, Iwona Tomczak
zdoby a I miejsce. Uczennicom gratulujemy i "yczymy
dalszych sukcesów.
**********
ZESPÓ< SZKÓ< W CHE<MCACH
Rozpocz5cie roku szkolnego
1 wrze=nia br. w naszej szkole odby o si+ uroczyste rozpocz+cie nowego roku szkolnego. W roku
szkolnym 2015/2016 w naszej szkole b+dzie uczyD si+
270 dzieci w 14 oddzia ach. Nad edukacj* i bezpiecze6stwem uczniów czuwaD b+dzie 29 pracowników pedagogicznych oraz 9 pracowników obs ugi.
W szkole funkcjonuj* oddzia y przedszkolne,
szko a podstawowa, gimnazjum, =wietlica, punkt wydawania posi ków i biblioteka. W =rody pomoc =wiadczy
pedagog szkolny, natomiast w pi*tki piel+gniarka szkolna. Organizujemy szerok* pomoc w zakresie zaj+D rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych, wyrównawczych, logopedycznych oraz kó zainteresowa6.
Pogadanka o bezpiecze0stwie
22 wrze=nia br. najm odszych uczniów naszej
szko y odwiedzili policjanci z Komisariatu Policji w Opatówku. Dzieci klas pierwszych, drugich i trzeciej by y
bardzo podekscytowane przybyciem wyj*tkowych go=ci.

Policjanci przypomnieli dzieciom zasady bezpiecznego poruszania si+ po drogach w mie=cie i na wsi.
Zwrócili równie" uwag+ na sposób zachowania si+
w przypadku napotkania wa +saj*cych si+ psów. Policjanci ch+tnie odpowiadali na pytania zadawane przez
dzieci i nauczycieli. Na zako6czenie wr+czyli dzieciom
upominki w postaci odblasków.
Projekty edukacyjne
W bie"*cym roku szkolnym nasza szko a przyst*pi a do projektów edukacyjnych "Ma y Mistrz" oraz
"Migaj*ce przedszkola, migaj*ce szko y". Pierwszy projekt ma na celu podniesienie sprawno=ci fizycznej oraz
promowanie nowych, atrakcyjnych form ruchu w=ród
uczniów klas pierwszych szko y podstawowej poprzez
prowadzenie lekcji wychowania fizycznego. Koordynatorem programu "Ma y Mistrz" jest SZS "Wielkopolska".
Natomiast drugi projekt skierowany jest do
uczniów klas drugich szko y podstawowej. Uczniowie
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poprzez zabaw+ ucz* si+ elementów j+zyka migowego
oraz wra"liwo=ci w stosunku do osób niepe nosprawnych. Projekt dofinansowany jest ze =rodków Funduszu
Inicjatyw Obywatelskich.
Akcja "Sprz tanie @wiata"
22 wrze=nia br. z okazji Dni Sprz*tania Bwiata
uczniowie klasy II gimnazjum przygotowali apel, podczas którego przedstawili krótk* histori+ tego =wi+ta
oraz jego g ówne za o"enia. Akcja ta zapocz*tkowana
by a w Australii w 1989 r. przez Jana Kiernana, a w Polsce jej koordynatorem jest Fundacja Nasza Ziemia.
"Wyprawa - poprawa" - pod takim has em odby a
si+ tegoroczna akcja "Sprz*tanie =wiata - Polska".
W ramach tegorocznej edycji kampanii zwrócono uwag+
na rol+, jak* ka"dy z nas mo"e odegraD w tworzeniu
i funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi w gminie.

Teren naszej okolicy to miejsce szczególne dla
spo eczno=ci szkolnej oraz przyrody w ogólnym poj+ciu.
Jest to miejsce, w którym mo"emy uczyD si+ i odpoczywaD. Aby dbaD o nasz* planet+ potrzebna nam jest wiedza i ch+D wspó uczestniczenia w dzia aniach podejmowanych na rzecz czystego =rodowiska.
Spotkanie ph. "Mi5dzy nami kobietkami"
W dniu 25 wrze=nia br. w Zespole Szkó
w Che mcach odby o si+ spotkanie z Prelegentk* Dzia u
Profilaktyki i Edukacji Procter & Gamble.
"Mi+dzy nami kobietkami" to program adresowany do dziewcz*t klas V i VI. Celem programu jest
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Nagrod+ Starosty Kaliskiego w kategorii szkó
podstawowych otrzyma y nasze uczennice: Julia Gaczy6ska, Kamila Strza ka, Maria Jakubek. Ich opiekunem by a p. Bernadetta Blek. Prac* wykonan* przez
uczestniczki by o ozdobne czarne pude ko, w którym z o"ono album z pisemnym opracowaniem na temat placu
=w. Józefa, postaci Michai a Daragana oraz okresu okupacji. Teksty oraz rysunki wykonane zosta y odr+cznie.
Nagrod+ zwyci+"czyniom wr+czy Wicestarosta Jan
K ysz.

uzupe nienie wiedzy z zakresu fizjologii dojrzewania
i wyrobienie w a=ciwych nawyków higienicznych.

Wycieczka do Centrum Rozrywki "Kropka"
Nie lada atrakcj* dla uczniów naszej szko y okaza o si+ zwiedzenie Parku Makiet Mikroskala w Koninie.
Wycieczka obejmowa a wizyt+ w pracowni modelarskiej
i samodzielne wykonanie prac modelarskich oraz zwiedzanie parku z przewodnikiem. Dodatkow* atrakcj*
okaza si+ seans w kinie 6D, gdzie oprócz filmu z obrazem 3D mamy do czynienia z ruchomymi fotelami oraz
licznymi efektami.

**********
ZESPÓ< SZKÓ< W RAJSKU
Konkurs "Ad fontes"
16 czerwca br. laureaci tegorocznej edycji konkursu "Ad fontes" odebrali nagrody podczas gali podsumowuj*cej. Zadaniem uczestników konkursu "Ad fontes!
Odkrywamy tajemnice Kalisza i regionu kaliskiego" by o
opracowanie trzech spo=ród pi+ciu tematów konkursowych. W=ród zagadnie6 znalaz y si+: Kalisz w czasie
okupacji hitlerowskiej, Kaliskie wi+zienie, Michai Daragan - "yczliwy gubernator i jego dokonania, Sylwetka
wspó czesnego, lokalnego patrioty i Plac Bw. Józefa.
Na koniec na pi*toklasistów czeka y warsztaty
logiczne z wykorzystaniem drewnianej kostki logicznej
sk adaj*cej si+ z 27 elementów. Zadaniem uczestników
warsztatów by o samodzielne skonstruowanie edukacyjnej zabawki. Tego typu zaj+cia z pewno=ci* pobudzaj*
przestrzenn* wyobraNni+, ucz* samodzielnego my=lenia
i skupienia. Wycieczka poszerzona o zwiedzanie koni6skiej Starówki okaza a si+ niezwykle atrakcyjna.

W sali recepcyjnej kaliskiego ratusza laureaci
konkursu odebrali nagrody i wyró"nienia z r*k m.in.
Gra"yny Schlender - dyrektor kaliskiego archiwum i Artura Kijewskiego - wiceprezydenta Kalisza. W czasie
spotkania o historii kaliskiego wi+ziennictwa opowiedzia
przewodnik PTTK, Piotr Sobolewski. Organizatorami "Ad
fontes!" s*: Archiwum Pa6stwowe w Kaliszu, Urz*d
Miejski w Kaliszu oraz Starostwo Powiatowe w Kaliszu.
Do tegorocznej edycji konkursu zg oszono 53 prace
z 7 szkó podstawowych, 4 gimnazjów, 6 szkó ponadgimnazjalnych ( *cznie 17 szkó ). W zmaganiach wzi+ o
udzia *cznie 110 uczestników, w tym 44 ze szkó podstawowych, 26 z gimnazjów, 40 ze szkó ponadgimnazjalnych. Zadaniem uczestników by o opracowanie 3 zagadnie6 z puli 5.
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Akcja "Sprz tanie ?wiata - Polska"
Akcja ta jest cz+=ci* mi+dzynarodowego ruchu
na rzecz ochrony =rodowiska "Clean up the World" wywodz*cego si+ z Australii. Zapocz*tkowa j* w 1989 roku Ina Kiernan, australijski biznesmen i "eglarz. W ruchu
tym uczestniczy blisko 40 mln. wolontariuszy z ponad
czterdziestu krajów na ca ym =wiecie. W Polsce akcj+
w 1994 roku zainicjowa a Mira Stanis awska-Meysztowicz, za o"ycielka Fundacji Nasza Ziemia. "Sprz*tanie
=wiata - Polska" to wspólna lekcja poszanowania =rodowiska. Uczniowie uczestnicz* w niej co roku.
18 wrze=nia br. do dzia ania zaanga"owano
wszystkie klasy szko y podstawowej i gimnazjum.
Uczniowie wraz z opiekunami uporz*dkowali teren wokó szko y, orlika, na placach zabaw i boisku trawiastym.
Ponadto =mieci zbierano tak"e wzd u" drogi w kierunku
Oszczeklina i Rajska. O ogromnym zaanga"owaniu
uczniów =wiadczy fakt, i" musieli oni przynie=D z domów
narz+dzia przeznaczone do sprz*tania, a worki na =mieci zape nia y si+ w tempie b yskawicznym.
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Do pracy zagrzewa a wszystkich rytmiczna muzyka p yn*ca z g o=ników. Teren wokó szko y a" l=ni
czysto=ci*. Po zako6czeniu sprz*tania wszyscy zjedli
kie baski z grilla ufundowane przez rad+ rodziców.

Akcja "Sprz*tanie =wiata" to doskona a okazja
do podniesienia =wiadomo=ci uczniów dotycz*cej gospodarowania odpadami oraz do zintegrowania =rodowiska szkolnego.
Internetowy teatr telewizji
23 wrze=nia br. uczniowie klas III, IV i V ogl*dali
spektakl, retransmitowany prosto z Teatru im. J. Osterwy za po=rednictwem portalu Internetowy Teatr TVP.
Gorzowski teatr zaprosi na jedn* z najpi+kniejszych
polskich ba=ni o Marysi i krasnoludkach, które ka"dego
roku wychodz* spod ziemi, by pomagaD ludziom.

Ta barwna, pe na przygód opowie=D o przyjaNni
i mi osierdziu z zachowaniem uroku ówczesnego j+zyka
z pewno=ci* zachwyci a ka"dego ucznia naszej szko y.
Spektakl stworzono na podstawie ba=ni Marii Konopnickiej. Scenarzyst* i re"yserem tego wspania ego dzie a
jest Jan Tomaszewicz.
**********
ZESPÓ< SZKÓ< W T<OKINI WIELKIEJ
Harcerski zlot
W dniach 18-20 wrze=nia 2015 r. harcerze
z dru"yny przy Zespole Szkó w T okini Wielkiej pod
opiek* druhny Jolanty Marciniak uczestniczyli w Zlocie
Hufca ZHP Powiatu Kaliskiego na stanicy w Go uchowie.
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Aktywne sp+dzenie wolnego czasu i integracja z innymi
dru"ynami poprzez wspóln* zabaw+ to g ówne cele, które towarzyszy y uczestnikom imprezy.
Na spotkaniu nie zabrak o gier terenowych w lesie, zaj+D z musztry i ognisk, podczas których =piewano
piosenki harcerskie. Zlot sta si+ doskona * okazj* do
z o"enia przyrzeczenia harcerskiego. Nasza dru"yna
powi+kszy a si+ o trzy pe noprawne harcerki. W=ród
druhen i druhów nie ma miejsca na nud+, wi+c czas wype niony atrakcyjnymi zadaniami szybko mija . Wszyscy
w doskona ych humorach powrócili do domów.
Akcja "Narodowe Czytanie"
Z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, 5 wrze=nia odby a si+ kolejna, ju"
czwarta ods ona ogólnopolskiej akcji "Narodowe Czytanie". Jej ide* jest wzmacnianie polskiej to"samo=ci i narodowej dumy, krzewienie czytelnictwa oraz jednoczenie
wszystkich Polaków. Niewiele by o takich miejsc, gdzie
nie mo"na by o us yszeD fragmentów "Lalki" Boles awa
Prusa. Od morza do Tatr odkrywano na nowo losy warszawskiego pozytywisty Stanis awa Wokulskiego. Równie" w Zespole Szkó w T okini Wielkiej, za spraw* Marleny Pilarczyk i Renaty Szlenkier mia a miejsce prawdziwa uczta dla mi o=ników ksi*"ek.

W zaaran"owanym na dziewi+tnastowieczny salonik pomieszczeniu arcydzie o Prusa dla licznie zgromadzonych czytali: nauczyciele, rodzice i uczniowie.
W=ród nich byli: Damian Jakóbczak z synem Frankiem,
Edyta Banasiak, Anna Strza ka, Janina Banasiak, Ma gorzata Urbaniak, Urszula Borwik, Szymon Pilas, Mateusz W*sik, Cezary Ma"uchowski, Arleta Reksa, Marlena
Pilarczyk, Renata Szlenkier, Mateusz Cie=lak, Weronika
Lyskanowska, Karolina W*sik. Spotkanie u=wietni y:
prezentacja biografii autora przygotowana przez Juli+
Reks+, plakaty wykonane przez uczniów oraz wiersze
o lalkach odczytane przez Paulin+ Pilas i Katarzyn+ Klepand+. Nie zabrak o informacji na temat tre=ci "Lalki"
oraz genezy tytu u. Organizatorki zadba y o to, by sobotni poranek up yn* w mi ej atmosferze. Spotkanie
u=wietni przygotowany przez panie s odki pocz+stunek
ufundowany przez rad+ rodziców, za co bardzo dzi+kujemy. Wszystko po to, aby zaraziD czytaniem jak najwi+ksz* ilo=D osób.
Akcja "Sprz tanie ?wiata - Polska"
Po raz 22. wszyscy przyjaciele Ziemi z Zespo u
Szkó w T okini Wielkiej do *czyli si+ do akcji "Sprz*tanie
Bwiata - Polska 2015" i wyruszyli na wypraw+, by zmie-
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niaD =wiat. 18 wrze=nia uczniowie i nauczyciele monitorowali, edukowali, informowali i uprz*tali dzikie wysypiska. Najm odsi zatroszczyli si+ o obej=cie szko y i plac
zabaw, starsi przeprowadzili zwiad na terenie miejscowo=ci, a gimnazjali=ci ruszyli do lasu.
Dzieci i m odzie" sprz*tali, a tak"e zbierali informacje dotycz*ce utrzymania czysto=ci i porz*dku
w gminie Opatówek. Z tej wyprawy sporz*dzono szczegó owy raport i zasygnalizowano problemy: braku koszy
na odpady, dzikich wysypisk, =mieci na poboczach.
I choD w naszej gminie wszyscy staraj* si+ "yD w zgodzie z natur*, po takiej akcji b+dzie jeszcze pi+kniej
i czy=ciej.
Wycieczka rowerowa do Murowa0ca
Korzystaj*c z ostatnich letnich dni i pi+knej, s onecznej pogody, uczniowie klas V-VI szko y podstawowej i I-III gimnazjum wraz z wychowawcami i swymi nauczycielami udali si+ w dniu 15 wrze=nia na wycieczk+
rowerow* do Murowa6ca. Trzynastokilometrowa trasa
wiod a przez malownicze wioski i lasy. Sta a si+ doskona * okazj* do przypomnienia sobie zasad bezpiecze6stwa i przepisów ruchu drogowego oraz sprawdzenia
swojej kondycji.

W Murowa6cu czeka y na wycieczkowiczów
liczne atrakcje. Mo"na by o zje"d"aD na linie, skorzystaD
z placu zabaw, pospacerowaD brzegiem zalewu. Jeszcze przyjemniej zrobi o si+, gdy z pobliskiej restauracji
dowieziono pizze. I tak up yn* dzie6 na onie natury.
Pe ni wra"e6 uczniowie i nauczyciele powrócili do szko y.
Rozpocz5cie roku szkolnego
We wtorek, pierwszego wrze=nia uczniowie Zespo u Szkó w T okini Wielkiej rozpocz+li nowy rok
szkolny 2015/2016. Na uroczysto=D przybyli: ks. proboszcz parafii T okinia Jacek Paczkowski, przedstawicielki rady rodziców - Arleta Reksa, Anna Strza ka i Kinga Jopek, dyrektor szko y Teresa Kobierska, nauczyciele, uczniowie, rodzice i dziadkowie. Pani dyrektor powita a zebranych i odda a g os dzieciom i m odzie"y, którzy
wierszami po"egnali s oneczne pla"e, górskie =cie"ki
i szalone przygody, a powitali szko +. Przypomnieli równie" o tym, "e 1 wrze=nia mija 76. rocznica wybuchu
II wojny =wiatowej - najtragiczniejszego wydarzenia
XX wieku. Pami+D wszystkich tych, którzy oddali "ycie
dla Ojczyzny uczczono minut* ciszy.
Nast+pnie dyrektor Teresa Kobierska zapozna a
zgromadzonych ze zmianami w nowym roku szkolnym
i dokona a przydzia u sal i wychowawstw. Dyrektor szko-
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y serdecznie powita a osiemna=cioro sze=cioletnich
pierwszoklasistów, którzy zasi*d* w szkolnych awkach
i wraz z wychowawczyni* Renat* Szlenkier b+d* krok
po kroku zdobywaD wiedz+ i umiej+tno=ci.

Wszystkim uczniom i nauczycielom dyrektor
szko y "yczy a sukcesów i jak najlepszych wyników,
a rodzicom satysfakcji i wytrwa o=ci. Do "ycze6 do *czy
si+ ks. Jacek Paczkowski, który zaprosi na msz+ =wi+t*
inauguruj*c* nowy rok szkolny. Uroczysto=D zako6czy a
si+ mi ym akcentem. Dyrektor Teresa Kobierska pogratulowa a i wr+czy a bukiety kwiatów nauczycielkom, które zdoby y kolejny stopie6 awansu zawodowego. Potem
przyszed czas na spotkania uczniów z wychowawcami.
Zasady bezpiecze0stwa
"W drodze do szko y nie spotka nas nic z ego,
bo znamy ju" przepisy ruchu drogowego" - tak mówi y
dzieci z oddzia u przedszkolnego i uczniowie klas I-III
szko y podstawowej po spotkaniu z policjantami Komisariatu Policji w Opatówku - starszym aspirantem Dariuszem Qarneckim i sier"antem Marcinem M ynkiem. Panowie omówili uczestnikom spotkania przepisy i zasady
obowi*zuj*ce podczas poruszania si+ po chodniku
i jezdni, podró"y samochodem czy rowerem.

Ponadto go=cie przypomnieli uczniom jak nale"y
zachowaD si+, kiedy znajdziemy cudz* w asno=D, spotkamy psa, czy kto= nieznajomy b+dzie nas chcia pocz+stowaD cukierkiem albo zaproponuje, "e podwiezie
nas do domu. Straszy aspirant Dariusz Qarnecki przedstawi zainteresowanym drog+ edukacyjn* do wykonywania zawodu policjanta oraz krótko scharakteryzowa ,
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jak wygl*da jego praca. Mimo, "e uczestnikami spotkania by y maluchy, to jednak okaza o si+, "e ich wiedza
na temat roli policjanta w spo ecze6stwie jest bardzo du"a. Spotkanie przebieg o w mi ej, sympatycznej atmosferze i zako6czy o si+ wspóln* fotografi*.
***************************************

GOPS DLA PODOPIECZNYCH
Wakacje dla podopiecznych
W ramach Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwi*zywania Problemów Alkoholowych 22 dzieci
z terenu gminy Opatówek wyjecha o na kolonie socjoterapeutyczne nad morze do W adys awowa - Ch apowa
w okresie od 20 do 27 lipca br. Organizatorem kolonii
by o Towarzystwo "Nasze Szwederowo" z Bydgoszczy.
Zg osze6 uczestników kolonii dokonali dyrektorzy szkó :
Zesp u Szkó w Rajsku (2 osoby), Gimnazjum w Opatówku (6 osób), Zespo u Szkó w Che mcach (2 osoby),
Szko y Podstawowej w Opatówku i jej filii w Sierzchowie
(6 osób), Zespo u Szkó w T okini Wielkiej (2 osoby) oraz
4 dzieci ze Bwietlicy Brodowiskowej "S oneczko". W ramach kolonii dzieci uczestniczy y tak"e w programie wychowawczo - opieku6czym i socjoterapeutycznym, wzi+y udzia w ca odniowej wycieczce do S owi6skiego Parku Narodowego, w wycieczce do Trójmiasta, zwiedzi y
ZOO w Oliwie oraz Katedr+ Oliwsk*.

Ponadto GOPS w Opatówku otrzyma do dyspozycji, z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu, 3 miejsca na kolonie letnie w Zagórzu Bl*skim
w okresie od 30 lipca do 12 sierpnia br. Organizatorem
kolonii by o Stowarzyszenie Wspólnota BONA FIDE
z Poznania. By to obóz sportowo-rekreacyjny z programem profilaktycznym pn. "Dajmy szans+". Troje dzieci
z naszej gminy mia o mo"liwo=D uczestnictwa w wycieczce do Nowej Rudy ze zwiedzaniem muzeum "Kopalnia W+gla", w wycieczce do Walimia (Sztolnie Walimskie) oraz wzi+ y udzia w wycieczce szlakiem górskim na trasie Prze +cz Woliborska - Bielawska Polana Kalenica - Zimna Polana - Prze +cz Jugowska. By y tak"e zaj+cia sportowo - rekreacyjne, zaj+cia kulturalno o=wiatowe i zaj+cia profilaktyczno - socjoterapeutyczne
maj*ce na celu kszta towanie umiej+tno=ci komunikowania si+, wzmacniania osobowo=ci, rozwijania wra"liwo=ci i umiej+tno=ci podejmowania decyzji.
Akcja "Bezpieczny Opatówek"
W miesi*cu wrze=niu 2015 r., w ramach wspó pracy Wójta Gminy Opatówek z Komisariatem Policji
w Opatówku, zrealizowano kolejne zadanie w ramach
akcji "Bezpieczny Opatówek". Najm odszych uczniów
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klas I-III Zespo u Szkó w Che mcach, Rajsku, T okini
Wielkiej oraz Filii w Sierzchowie Szko y Podstawowej w
Opatówku odwiedzili funkcjonariusze Komisariatu Policji
w Opatówku. Dzieci by y bardzo podekscytowane przybyciem tak wyj*tkowych go=ci. Policjanci przeprowadzili
prelekcj+ w zakresie profilaktyki, poprawy bezpiecze6stwa w ruchu drogowym w=ród najm odszych niechronionych uczestników ruchu. Przypomnieli dzieciom zasady bezpiecznego poruszania si+ po drogach w mie=cie i na wsi. Zwrócili równie" uwag+ na sposób zachowania si+ w przypadku napotkania wa +saj*cych si+
psów, znalezienia cudzej w asno=ci, nieznajomych osób
sk adaj*cych propozycj+ pocz+stowania cukierkiem albo
podwiezienia do domu.

Funkcjonariusze przedstawili zainteresowanym
drog+ edukacyjn* do wykonywania zawodu policjanta
oraz krótko scharakteryzowali jak wygl*da ich praca.
Przedstawiciele Komisariatu Policji w Opatówku ch+tnie
odpowiadali na pytania zadawane im przez dzieci i nauczycieli. Na zako6czenie wr+czyli dzieciom w a=ciwe
elementy odblaskowe poprawiaj*ce widoczno=D na drodze. Spotkania przebieg y w bardzo mi ej atmosferze.
Akcja "Bezpieczny Opatówek" zosta a zrealizowana
w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi*zywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Opatówek na 2015 rok.
Profilaktyczny Rajd Rowerowy "Powitanie Jesieni"
W pierwsz* sobot+ paNdziernika grupa 60 cyklistów wzi+ a udzia w Profilaktycznym Rajdzie Rowerowym "Powitanie jesieni 2015". By to najd u"szy rajd rowerowy organizowany przez Gminny O=rodek Pomocy
Spo ecznej i Bwietlic+ Brodowiskow* "S oneczko"
w Opatówku. Uczestnicy dzielnie pokonali 32 kilometrowy odcinek na trasie Opatówek, T okinia Wielka, Borów,
Stary Nakwasin, D+be-Kolonia, Józefina, Go=ciniec
Murowaniec, Józefina, D+be-Kolonia, Stary Nakwasin,
Borów, T okinia Wielka, Opatówek z przerw* w Ochotniczej Stra"y Po"arnej w D+be-Kolonii. Du"* niespodziank* by o spotkanie z panem Tadeuszem Szmajdzi6skim,
mieszka6cem Józefiny, zapalonym mi o=nikiem natury,
który od kilku lat opiekuje si+ zaprzyjaNnion* bocianic*.
Po dotarciu do Go=ci6ca p. Ireny Golatowskiej
ci+"ki wysi ek wynagrodzi mi o sp+dzony czas w malowniczym miejscu nad zalewem w Murowa6cu. Ka"dy
z przyjemno=ci* skorzysta z przeja"d"ki bryczk*, spacerowa nad wod* i zjad pieczon* kie bask+. Wszyscy
rowerzy=ci otrzymali elementy odblaskowe, które bez-
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po=rednio wp ywaj* na bezpiecze6stwo niechronionych
uczestników dróg. Powrót by d ugi, ale humory dopisywa y i ka"dy z u=miechem wróci do Opatówka. W rajdzie jak zawsze uczestniczyli: Przewodnicz*ca Gminnej
Komisji Rozwi*zywania Problemów Alkoholowych Ma gorzata Rektor, radny Mariusz Ma oburski oraz by y
cz onek komisji GKRPA Jacek Mazurowski. Peleton
prowadzi Bronis aw Krakus - dzia acz sportowy. W Murowa6cu uczestników odwiedzi Sekretarz Gminy
Krzysztof Dziedzic. Nad bezpiecze6stwem uczestników
rajdu czuwali policjanci z Komendy Miejskiej w Kaliszu
oraz przyjaciele =wietlicy - druhny i druhowie z OSP
w Opatówku.

i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarz*dzonych na dzie6 25 paNdziernika 2015 r.
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks
wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.), Uchwa y Nr 262/13 Rady
Gminy Opatówek z dnia 25 stycznia 2013r.w sprawie utworzenia staych obwodów g osowania na obszarze Gminy Opatówek, ustalenia ich
numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 1862 ze zm.) podaje si+ do publicznej wiadomo=ci informacj+ o numerach oraz granicach sta ych
obwodów g osowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji
wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepe nosprawnych oraz mo"liwo=ci g osowania korespondencyjnego i przez pe nomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
zarz*dzonych na dzie6 25 paNdziernika 2015 r.
Numer
obwodu
g-oso
wania

1

2

Organizatorzy sk adaj* serdeczne podzi+kowania sponsorom, którymi byli: Jutrzenka Collian S.A., Piekarnia Józefa i Alfredy Miko ajczyków z Sierzchowa,
p. Wies aw Rutkowski z Opatówka, PPHU "Kris" Krystyna Olczak z Opatówka, p. Bogus aw Olejnik z Sierzchowa oraz Bank Spó dzielczy Ziemi Kaliskiej. Rajd zosta
zorganizowany w ramach Gminnego Programu Rozwi*zywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy
Opatówek w roku 2015.

3

4

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

OG OSZENIA
Informacja dla mieszka0ców miejscowo?ci Sza-e
Mieszka6cy oraz w a=ciciele nieruchomo=ci po o"onych wzd u" ul. Kaliskiej oraz ul. S onecznej w miejscowo=ci Sza e mog* sk adaD
w Urz+dzie Gminy w Opatówku wnioski o wydanie warunków technicznych przy *czenia do sieci kanalizacyjnej. Wniosek, o którym mowa, mo"na pobraD osobi=cie w siedzibie tut. urz+du (pok. nr 1) lub na
stronie internetowej www.bip.opatowek.pl (zak adka: wnioski do pobrania -> gospodarka komunalna i mieszkaniowa -> wniosek o przy *czenie do sieci wodoci*gowej i kanalizacyjnej). Wype niony wniosek
wraz z za *cznikami nale"y z o"yD w Urz+dzie Gminy w Opatówku
(sekretariat, pierwsze pi+tro, pok. nr 13). Po otrzymaniu warunków
technicznych mo"na przyst*piD do prac w terenie zwi*zanych z budow* przy *cza kanalizacyjnego. Wi+cej informacji uzyskaD mo"na pod
nr telefonu (62) 76-18-453 wew. 21 i 59 lub osobi=cie w tut. urz+dzie pok. nr 1.

5

6

**********

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek
z dnia 15 wrze?nia 2015 r.
o numerach oraz granicach sta ych obwodów g osowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepe nosprawnych oraz mo"liwo=ci g osowania korespondencyjnego
i przez pe nomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
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Granice obwodu g-osowania
So ectwo OPATÓWEK, ulice:
Akacjowa, Ba=niowa, Feliksa
Dziubi6skiego, Braci Gillerów,
Grabowa, Helleny, Kaliska, Ko=cielna, Tadeusza Ko=ciuszki,
Kwiatowa, Le=na, Ks. Adama
Marczewskiego, Parkowa, Piaskowa, Plac Wolno=ci, Poprzeczna, Rogatka, Sosnowa,
Piotra Szadkowskiego, Szkolna, Bw. Jana, Zagórek, gen.
Józefa Zaj*czka, Zdrojowa.
So ectwo OPATÓWEK, ulice:
Mariana Buczka, Dworcowa,
Dzia kowa, Marcina Kasprzaka,
Jana Kili6skiego, Krótka, Ludowa, Lódzka, 3-go Maja, Nowoogrodowa, Ogrodowa, Józefa Poniatowskiego, Rosochatki,
Turkowska.

So ectwo CHELMCE,
So ectwo PORWITY,
So ectwo SZALE.

So ectwo JANIKÓW,
So ectwo RAJSKO,
So ectwo SIERZCHÓW,
So ectwo WARSZEW.
So ectwo N\DZERZEW,
So ectwo TLOKINIA KOBCIELNA,
So ectwo ZAWADY,
So ectwo ZDUNY,
So ectwo TLOKINIA MALA,
So ectwo TLOKINIA NOWA,
So ectwo TLOKINIA WIELKA,
So ectwo D\BE-KOLONIA,
So ectwo KOBIERNO,
So ectwo ROQDQALY.
So ectwo BORÓW,
So ectwo JÓZEFÓW,
So ectwo SZULEC,
So ectwo CIENIA - FOLWARK,
So ectwo MICHALÓW DRUGI,
So ectwo MICHALÓW TRZECI,
So ectwo CIENIA DRUGA,
So ectwo CIENIA PIERWSZA,
So ectwo CIENIA TRZECIA,
So ectwo TROJANÓW.

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej

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

Gminny O=rodek Kultury, ul. Ko=cielna 2,
Opatówek (lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepe nosprawnych oraz w a=ciwy do
celów g osowania korespondencyjnego)
Zespó Szkó im. Jana
Paw a II, Che mce 3
(lokal dostosowany do
potrzeb wyborców niepe nosprawnych oraz
w a=ciwy do celów g osowania korespondencyjnego)
Zespó Szkó ,
Rajsko 4A

Zespó Szkó ,
T okinia Wielka 86A

Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów,
ul. Szkolna 7, Opatówek (lokal dostosowany
do potrzeb wyborców
niepe nosprawnych
oraz w a=ciwy do celów
g osowania korespondencyjnego)

G osowanie odb+dzie si+ w wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w dniu 25 paNdziernika 2015 r. bez
przerwy od godziny 7:00 do godziny 21:00.
Wyborca mo"e zg osiD zamiar g osowania korespondencyjnego
wójtowi / burmistrzowi / prezydentowi miasta najpóNniej do dnia
12 paNdziernika 2015 r. (termin wyd u"ony zgodnie z art. 9 § 2
Kodeksu wyborczego).
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Wyborca niepe nosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepe nosprawno=ci oraz wyborca, który najpóNniej w dniu
g osowania ko6czy 75 lat, mo"e z o"yD do Urz+du Gminy w Opatówku, najpóNniej do dnia 16 paNdziernika 2015 r. wniosek o sporz*dzenie aktu pe nomocnictwa do g osowania.
Wyborca, na swój pisemny wniosek wniesiony do Urz+du Gminy
w Opatówku najpóNniej do dnia 20 paNdziernika 2015 r., jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie
g osowania na obszarze gminy w a=ciwej ze wzgl+du na miejsce
jego sta ego zamieszkania albo w której czasowo przebywa.

Wójt Gminy Opatówek
/-/ Sebastian Ward5cki
**********
Informacja dla rolników - susza 2015
Instytut Uprawy Nawo"enia i Gleboznawstwa - Pa6stwowy Instytut
Badawczy w Pu awach, zgodnie z wymogami Obwieszczenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowa warto=ci klimatycznego bilansu
wodnego dla wszystkich gmin Polski (3064 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb okre=li w tych gminach stan zagro"enia susz* rolnicz*.
Komunikaty te by y podstaw* do potwierdzenia zagro"enia susz* dla
poszczególnych upraw na terenie naszej gminy.
Gminna Komisja do Szacowania Strat w Rolnictwie, po z o"eniu przez
rolników wniosków o oszacowanie strat w uprawach, sporz*dzi a 623
protoko y. Na podstawie tych protoko ów, producenci rolni poszkodowani w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych takich jak susza, poza odszkodowaniami z zak adów ubezpiecze6, mog* ubiegaD
si+ w ramach obowi*zuj*cych przepisów o:
kredyt preferencyjny,
udzielenie przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego, na indywidualny wniosek rolnika, który poniós szkody
spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne, w tym
susz+, pomocy w op aceniu bie"*cych sk adek na ubezpieczenie
spo eczne oraz regulowaniu zaleg o=ci z tego tytu u w formie odroczenia terminu p atno=ci sk adek i roz o"enia ich na dogodne
raty, a tak"e umorzenie w ca o=ci lub w cz+=ci bie"*cych sk adek,
zastosowanie przez Prezesa Agencji Nieruchomo=ci Rolnych na
podstawie art. 23a ustawy z dnia 19 paNdziernika 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomo=ciami rolnymi Skarbu odroczenia i rozo"enia na raty p atno=ci z tytu u umów sprzeda"y i dzier"awy nieruchomo=ci Zasobu W asno=ci Rolnej Skarbu Pa6stwa oraz ulg
w op atach czynszu, a tak"e umorzenia raty p atno=ci czynszu
z tytu u umów dzier"awy,
udzielenie na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów
miast ulg w podatku rolnym,
przyznanie wsparcia finansowego w biurach powiatowych ARiMR
- mo"liwo=D sk adania wniosków przez rolników, którym susza
zniszczy a w znacznym stopniu plony.

Sprzedam piec Z\BIEC, moc 12 kW, rok prod. 2012, 10 lat gwarancji,
stan bardzo dobry, cena 500 z , tel. 691-407-399.
**********
Sprzedam sadzonki truskawek. Tel. 506-211-366.
**********
Sprzedam tanio lodówk+, kolor bia y, wys. 170cm. Tel. 505-076-265.
**********
Ochotnicza stra" z Po"arna w Rajsku wynajmie pomieszczenia o pow.
34m2 wraz z zapleczem, przeznaczone na dzia alno=D gospodarcz*
(sklep). Tel. 504-309-610 lub 694-546-651.
**********
PUH MAG TRANS z Warszewa, tel. 606-254-418, oferuje wynajem
podno=nika koszowego wraz z obs ug* operatorsk* 7 dni w tygodniu,
24 godziny na dob+. W zakresie oferowanych prac:
piel+gnacja zieleni, przycinanie drzew
naprawa i czyszczenie rynien
monta" i konserwacja o=wietlenia
czyszczenie i malowanie elewacji, kominów, masztów, silosów
mycie okien trudno dost+pnych
monta" reklam, bilbordów
od=nie"anie dachu, usuwanie sopli
monta" i konserwacja konstrukcji stalowych i aluminiowych
**********
Serdecznie dzi+kuj+ wszystkim sponsorom i osobom, które wzi+ y
udzia w zorganizowaniu sto u so eckiego podczas Do"ynek GminnoParafialnych 2015 w Opatówku. So tys wsi Sierzchów - Stanis aw
Suchecki.
**********
"Nie umiera ten, kto trwa w pami+ci "ywych"
Serdeczne podzi+kowanie wszystkim, którzy w tak bolesnej dla nas
chwili dzielili z nami smutek i "al, okazali wiele serca i "yczliwo=ci,
uczestniczyli we mszy =w. i odprowadzili na miejsce wiecznego
spoczynku naszego ukochanego M+"a i Tat+
@.P. ANDRZEJA FURAWIKA
Kap anom bior*cym udzia w koncelebrze Mszy =w., Rodzinie, Znajomym, Przyjacio om, Kolegom, S*siadom ze Szkolnej - za modlitw+,
intencje mszalne, z o"one wie6ce i kwiaty oraz Zak adowi Pogrzebowemu Pana Pogo6skiego za "yczliw* obs ug+ - serdeczne "Bóg
zap aD" sk ada Qona z DzieDmi i Rodzinami.

**********
J+zyk angielski - korepetycje, przygotowanie do sprawdzianu szóstoklasisty, egzaminu gimnazjalnego, matury, FCE. Barbara Andrzejak,
Opatówek, ul. Ko=ciuszki, tel. (62) 76-18-397.
**********
Korepetycje z matematyki i fizyki. Tel. 603-466-042.
**********
Biuro Rachunkowe A-Z - Daniela Chody a; ksi+gi rachunkowe, ksi+gi
podatkowe, VAT, rycza t, ZUS, kadry, intrastat. Kalisz, ul. Lipowa 4,
tel. (62) 767-61-77, 606-418-795, e-mail: biuro_az@interia.pl
**********
Sprzedam dzia k+ o pow. 0,26 ha w Opatówku. Kontakt: 728-728-711.
**********
Sprzedam adne mieszkanie 3 pokojowe o pow. 67 m2 w Opatówku.
Kontakt: 791-709-222.
**********
Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe w Opatówku. Tel. 507-518-601.
**********

Wiadomo ci Gminne

**********
Serdeczne podzi+kowania Kap anom parafii Opatówek, a szczególnie
ks. W adys awowi Czamarze, Druhom OSP w Borowie, Delegacjom,
Rodzinie, Przyjacio om, S*siadom i Znajomym, którzy uczestniczyli
w ostatniej drodze
@.P. LEONA JANIKA
sk adaj*: "ona, córki i syn z rodzinami

***************************************
Urz d Gminy w Opatówku,
Pl. Wolno?ci 14, 62-860 Opatówek
tel. (62) 76-18-453, 76-18-454, faks (62) 76-18-017
strona internetowa: www.opatowek.pl
e-mail: gmina@opatowek.pl
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