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SESJA RADY GMINY
30 pa dziernika odby a si XXXVI sesja Rady
Gminy Opatówek. Radni podj li uchwa w sprawie
zmian bud$etu i w bud$ecie gminy Opatówek na 2009
rok. Zmiany dotycz) zwi kszenia planu dochodów do
kwoty 24 649 611 z , i korekty planu wydatków na kwot
25 451 417 z . Podj to tak$e uchwa w sprawie uznania
za konieczn) budow dróg gminnych oraz potwierdzenia
celowo1ci przebudowy i efektywno1ci projektowanego
przedsi wzi cia (dotyczy 1rodków z Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych na 2010 rok).
Tematem wiod)cym ostatniej sesji by a informacja
o stanie realizacji zada7 o1wiatowych gminy Opatówek
w roku szkolnym 2008/2009.
Informacja o stanie realizacji zada o wiatowych
gminy Opatówek w roku szkolnym 2008/2009
W dniu 30 pa dziernika 2009 roku na sesji Rady
Gminy Opatówek zosta a przedstawiona informacja
o stanie realizacji zada7 o1wiatowych gminy Opatówek
w roku szkolnym 2008/2009. Ustawa z dnia 19 marca
2009r. o zmianie ustawy o systemie o1wiaty oraz
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56 poz.
458 z dnia 7 kwietnia 2009 r.) wprowadzi a w ustawie
z dnia 7 wrze1nia 1991 r. o systemie o1wiaty (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z pó n. zm.) nast puj)ce
zmiany:
- w art. 5a dodano ust. 4 w brzmieniu:
"Organ wykonawczy jednostki samorz)du terytorialnego,
w terminie do dnia 31 pa dziernika, przedstawia organowi stanowi)cemu jednostki samorz)du terytorialnego
informacj o stanie realizacji zada7 o1wiatowych tej
jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach
sprawdzianu i egzaminów (...) w szko ach tych typów,
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których prowadzenie nale$y do zada7 w asnych
jednostki samorz)du terytorialnego."
W imieniu Wójta Gminy Opatówek Sebastiana
Ward ckiego szczegó ow) informacj o stanie realizacji
zada7 o1wiatowych gminy Opatówek przedstawi
Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic.
Poni$ej przedstawiamy wybrane zagadnienia dotycz)ce
zada7 o1wiatowych za rok 2008/2009. Pe ny tekst
informacji dost pny jest do pobrania na stronie internetowej www.opatowek.pl
Zadania o wiatowe gminy
Do wa$niejszych zada7 w zakresie o1wiaty i wychowania gminy Opatówek nale$y m.in.:
1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty m.in.
w zakresie edukacji publicznej - art. 7 ust. 1 ustawy
o samorz)dzie gminnym.
2. Zak adanie i prowadzenie przedszkoli, szkó podstawowych i gimnazjów - ustawa o systemie o1wiaty.

str. 1/28

3. Zabezpieczenie bazy lokalowej i sprawno1ci technicznej obiektów o1wiatowych oraz 1rodków rzeczowych i finansowych dla dzia alno1ci - ustawa o systemie o1wiaty.
4. Zabezpieczenia kadry pracowniczej, w tym administracyjno-obs ugowej - ustawa o systemie o1wiaty.
5. Stanowienie o wysoko1ci niektórych sk adników
wynagrodzenia nauczycieli - ustawa Karta Nauczyciela.
6. Wspieranie nauczycieli w procesie dydaktycznowychowawczym - ustawa Karta Nauczyciela.
7. Kontrolowanie spe niania przez uczniów obowi)zku
szkolnego i obowi)zku nauki - ustawa o systemie
o1wiaty.
8. Realizacja zada7 wspieraj)cych uczniów w nauce ustawa o systemie o1wiaty.
Stan organizacji
W roku szkolnym 2008/2009 Gmina Opatówek by a
organem prowadz)cym dla 1 przedszkola publicznego,
6 szkó podstawowych i 4 gimnazjów. Szczegó owe
dane dotycz)ce m.in. liczby dzieci, oddzia ów, itp.
przedstawiaj) poni$sze tabele.
Stan organizacji szkó$ podstawowych i gimnazjów
w roku szkolnym 2008/2009
Wyszczególnienie

Liczba
oddzia$ów

Szko a Podstawowa w Opatówku
Szko a Podstawowa w Cieni Drugiej
Szko a Podstawowa w Sierzchowie
ZS w Rajsku - Szko a Podstawowa
ZS w Rajsku - Gimnazjum
ZS w Che mcach - Szko a Podstawowa
ZS w Che mcach - Gimnazjum
ZS w T okini Wielkiej - Szko a Podstawowa
ZS w T okini Wielkiej - Gimnazjum
Gimnazjum w Opatówku
RAZEM

17
7
7
7
3
7
3
7
3
14
75

Liczba
uczniów
i dzieci
378
62
48
159
82
155
74
102
62
285
1407

Stan organizacji Publicznego Przedszkola
Wyszczególnienie
Publiczne Przedszkole w Opatówku

Liczba
oddzia$ów
5

Liczba
wychowanków
122

Ponadto, w gminie w roku szkolnym 2008/2009
funkcjonowa 1 punkt przedszkolny w ramach programu
prowadzonego przez fundacj
"Familijny Pozna7".
Zespó Szkó w Rajsku stworzy warunki lokalowe dla tej
placówki o1wiatowej. SieD szkó
podstawowych
i gimnazjów w gminie zabezpiecza a w pe ni aktualne
potrzeby mieszka7ców, a sieD publicznego przedszkola,
uzupe niona punktem przedszkolnym w Rajsku,
stwarza a mo$liwo1D korzystania z us ug przedszkoli dla
ponad 45 % dzieci w wieku przedszkolnym i zasadniczo
odpowiada a obserwowanemu popytowi. Nieliczna grupa
(15 dzieci) ucz szcza do przedszkoli niesamorz)dowych
w Kaliszu, co jest wynikiem przede wszystkim
uwarunkowa7 rodzinnych m.in. zwi)zanych z prac)
rodziców. W szko ach prowadzonych przez Gmin
nauk pobiera o 28 uczniów z orzeczeniami o potrzebie
kszta cenia specjalnego, co powodowa o dodatkowe
obowi)zki nauczycieli wobec tych uczniów. Ponadto, na
wniosek rodziców i zgodnie z orzeczeniami Poradni
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Psychologiczno - Pedagogicznej w Kaliszu, realizowano
indywidualne nauczanie w ilo1ci godzin, która wynika
z odpowiednich przepisów prawa o1wiatowego.
Nauczanie takie zorganizowano, w porozumieniu
z organem prowadz)cym dla 5 uczniów.
Baza do dzia$alno ci o wiatowej
Placówki o1wiatowe prowadzone przez Gmin
funkcjonowa y w 8 budynkach komunalnych.
Oprócz 4 sal gimnastycznych szko y i przedszkole
wykorzystywa y do prowadzenia zaj D wychowania
fizycznego i rekreacji ruchowej inne urz)dzenia
rekreacyjno-sportowe (boiska, place zabaw).
Stan techniczny i funkcjonalno1D budynków o1wiatowych oraz urz)dze7 sportowo-rekreacyjnych uznaD
nale$y za dobry, co jest rezultatem sta ych, znacznych
nak adów finansowych czynionych od kilku lat na
popraw substancji budowlanej w celu zachowania
sprawno1ci technicznej i dla optymalizacji kosztów
eksploatacji. W okresie sprawozdawczym czyniono sta e
dzia ania dla poprawy bazy lokalowej gminnej o1wiaty,
w tym wyposa$enia w sprz t szkolny i pomoce
dydaktyczne.
Najwa$niejszym zrealizowanym zadaniem by o oddanie
do u$ytku sali gimnastycznej w Che mcach, która
odmieni a lekcje wf-u dla uczniów Zespo u Szkó
w Che mcach. Nowy obiekt spe nia najwy$sze standardy
funkcjonalno1ci i maksymalnie spe nia oczekiwania
zarówno uczniów jak i nauczycieli miejscowej spo eczno1ci szkolnej. Oblicze wspó czesnej szko y charakteryzuje poziom wyposa$enia w 1rodki techniczne do nauki
i wzajemnego informowania. Szko y s) wyposa$one
w pracownie komputerowe. Zgodnie ze wspó czesnymi
standardami i wymogami technicznymi na bie$)co
wymieniano sprz t komputerowy. Wszystkie sekretariaty
szkó posiadaj) komputery wraz z niezb dnym oprogramowaniem i oprzyrz)dowaniem. Wszystkie szko y
i przedszkole uzyska y mo$liwo1D korzystania z Internetu oraz na bie$)co wyposa$ane by y w nowoczesne
pomoce dydaktyczne, w tym cyfrowe aparaty fotograficzne, odtwarzacze CD i DVD. Niektóre wyposa$ono
w projektory multimedialne. Sukcesywnie wymieniane s)
meble szkolne, które oprócz ergonomii posiadaj)
certyfikaty bezpiecze7stwa.
Kadra i system doskonalenia zawodowego
W roku szkolnym 2008/2009 w przedszkolu publicznym,
szko ach podstawowych i gimnazjach prowadzonych
przez Gmin pracowa o 163 nauczycieli oraz 43
pracowników administracji i obs ugi.
Zatrudnienie w szko$ach w roku szkolnym 2008/2009
(stan na 30.IX.2008 r.)
Wyszczególnienie
Publiczne
Przedszkole
w Opatówku
Szko a
Podstawowa
w Opatówku
Szko a
Podstawowa
w Sierzchowie
Szko a
Podstawowa
w Cieni Drugiej

Zatrudnienie

w tym:
nauczyciele
pozostali
etaty
osoby
etaty
osoby

etaty

osoby

16,0

16,0

7,0

7,0

9,0

9,0

39,54

41,0

32,54

34,00

7,0

7,0

10,51

15,0

9,01

13,0

1,5

2,0

10,08

14,0

8,58

12,0

1,5

2,0
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Zespó Szkó
w Rajsku
Zespó Szkó
w Che mcach
Zespó Szkó
w T okini Wielkiej
Gimnazjum
w Opatówku
Razem

27,97

36,0

23,22

31,0

4,75

5,0

22,11

26,0

17,11

21,0

5,0

5,0

21,22

23,0

16,22

18,0

5,0

5,0

32,97

35,0

25,22

27,00

7,75

8,0

180,40

206,0

138,9

163,0

41,50

43,0

Poziom zatrudnienia nauczycieli wynika przede wszystkim z liczby oddzia ów i godzin zaj D obowi)zkowych
oraz dodatkowych, realizowanych w przedszkolu i szkoach, a pracowników administracji i obs ugi ze specyfiki
dzia alno1ci, w tym z obowi)zku prowadzenia w przedszkolu bloku $ywieniowego.
Dla zabezpieczenia odpowiedniego poziomu nauczania
w roku szkolnym 2008/2009, zgodnie z wymogami
prawa i potrzebami poczyniono nak ady w zakresie
doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Nak$ady na doskonalenie zawodowe nauczycieli
w latach 2008-2009
Wyszczególnienie
studia
delegacje
szkolenia
Razem

Wykonanie
Plan 2009
2008
(w z$)
23.583,00
22.022,00
356,67
4.585,00
7.670,00
15.760,00
31.609,67
42.367,00

W roku szkolnym 2008/2009 dofinansowaniem na
doskonalenie zawodowe obj tych by o )cznie 25
nauczycieli. System doskonalenia i dokszta cania
nauczycieli spowodowa , $e wi kszo1D nauczycieli
posiada ju$ kwalifikacje do nauczania co najmniej dwóch
przedmiotów. Coraz liczniejsza jest grupa nauczycieli
posiadaj)cych
uprawnienia
do
uczenia
trzech
przedmiotów. Efektem podejmowanych dzia a7 oraz
w a1ciwej polityki kadrowej jest niew)tpliwie aktualna,
bardzo dobra struktura w zakresie poziomu
wykszta cenia nauczycieli oraz szeroki "wachlarz" form
i metod pracy nauczycieli, a w konsekwencji osi)gane
wyniki nauki uczniów, w tym ze sprawdzianów na
zako7czenie szko y podstawowej oraz z egzaminu
gimnazjalnego.
Wy$sze wykszta cenie magisterskie z przygotowaniem
pedagogicznym w roku szkolnym 2008/2009 posiada o
91,44% zatrudnionych nauczycieli. System doskonalenia
zawodowego w1ród nauczycieli po1rednio wspierany by
przez obowi)zuj)cy system awansów zawodowych.
Stopniem zawodowym nauczyciela dyplomowanego
w 2009 r. legitymowa o si 68 nauczycieli tj. 42,50%
spo1ród ogó u zatrudnionych. W roku szkolnym
2008/2009, 4 nauczycieli uzyska o stopie7 nauczyciela
dyplomowanego, 1 nauczyciel uzyska stopie7 nauczyciela mianowanego, a 3 stopie7 nauczyciela kontraktowego.
Dobra polityka kadrowa w szko ach w zakresie doboru
kadry nauczycielskiej zapewni a tak$e w roku szkolnym
2008/2009 w miar
dobr) struktur
zatrudnienia,
uwzgl dniaj)c sta$ pracy nauczycieli. Dominuj)
nauczyciele ze sta$em pracy w przedziale od 10 do 20
lat. Przy nauczycielach z du$ym dorobkiem zawodowym
pracuj) m odzi, co zapewnia po$)dan) dobr) jako1D
pracy.
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Poziom nauczania
Osi)gni cia uczniów s) wynikiem nauczania i uczenia
si . W znacznym stopniu zale$) od zdolno1ci i aspiracji,
ale tak$e 1rodowiska rodzinnego. Badanie post pów
edukacyjnych i osi)gni D uczniów mo$e przybieraD
ró$ne formy. Najcz 1ciej s) to sprawdziany wewn trzne
i zewn trzne oraz konkursy przedmiotowe. Wyniki
uczniów przedstawione w opracowaniu s) najcz 1ciej
na 1rednim poziomie w porównaniu z innymi szko ami
i zbli$one do wyników w powiecie, województwie, okr gu
i kraju. Jednak zale$ne jest to od wielu czynników, w tym
ilo1ci dzieci z ró$nymi problemami. Na efekt ko7cowy
sk adaj) si : egzamin gimnazjalny, sprawdziany z czytania, pisania, rozumowania, umiej tno1ci korzystania
z informacji, etc. Ponadto badanie przeprowadzono
metod) EWD (edukacyjna warto1D dodana). Jest to
zestaw technik statystycznych pozwalaj)cych zmierzyD
wk ad szko y w wyniki nauczania. Analiza EWD w gminie
Opatówek pozwala stwierdziD, $e uczniowie osi)gaj)
wysokie wyniki egzaminacyjne, a proces dydaktyczny
charakteryzuje si wysok) efektywno1ci), daj)c miejsce
naszym szko om w przedziale "szkó sukcesu".
Szczegó owe wyniki (1rednie, tabele i wykresy poszczególnych placówek) s) dost pne w pe nym tek1cie na
stronie internetowej gminy Opatówek.
Sukcesy uczniów
Rok szkolny 2008/2009 by kolejnym okresem, w którym
uczniowie szkó w naszej gminie osi)gali znacz)ce
sukcesy w ró$nych dziedzinach $ycia szkolnego,
zarówno na etapach szko y, powiatu, województwa
i kraju. Uczniowie, przy pomocy nauczycieli, rozwijali
swoje zainteresowania w wielu dziedzinach 1mia o
podejmuj)c rywalizacj , a tak$e b d)c gospodarzami
wielu imprez kulturalnych i konkursów o zasi gu
gminnym i ponadgminnym. Wa$nym elementem w pracy
dydaktyczno-wychowawczej szkó by sport dzieci
i m odzie$y. Jak co roku, uczniowie uzyskiwali znacz)ce
osi)gni cia w rywalizacji sportowej w wielu zawodach.
Sukcesy uczniów s) ich zas ug), ale nie by yby mo$liwe
bez du$ego wk adu pracy nauczycieli oraz rodziców,
a sukcesy sportowe tak$e bez udzia u dzia aj)cych
w gminie stowarzysze7 sportowych.
Z uwagi na olbrzymi) ilo1D i ró$norodno1D dziedzin
(konkursy przedmiotowe, konkursy, przegl)dy, zawody
sportowe) zach camy do zapoznania si z pe nym
tekstem na stronie www.opatowek.pl
Formy pracy wychowawczej, dzia$alno ci profilaktycznej oraz bezpiecze stwo w szkole
Zgodnie z potrzebami i wymogami prawa w roku
szkolnym 2008/2009 we wszystkich szko ach realizowano zadania przyj tych programów wychowawczych
i programów profilaktyki. W ramach programów wychowawczych, oprócz wyborów do samorz)dów klasowych
i szkolnych podj to wspó prac z rodzicami, celem której
by o przekazywanie informacji o post pach w nauce
i zachowaniu, a tak$e zapobieganie demoralizacji w1ród
dzieci i udzielanie uczniom pomocy edukacyjnej
i materialnej (spotkania indywidualne, wywiadówki,
pedagogizacja rodziców, imprezy klasowe, szkolne).
W gimnazjum w Opatówku realizowano, przy udziale
Gminnego O1rodka Pomocy Spo ecznej, program
profilaktyczny "Saper czyli jak rozminowaD agresj ",
który s u$y poprawie bezpiecze7stwa w szkole,
eliminowania przejawów agresji i nietolerancji.
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uprawniaj)ce do uzyskania pomocy okre1lone by o
w kwocie 351 z na cz onka rodziny.

W1ród przedsi wzi D realizowanych przez szko y dla
realizacji programów nauczania, programów wychowawczych i profilaktycznych wymieniD nale$y uroczysto1ci
patriotyczne z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji
3 Maja, wybuchu II wojny 1wiatowej, Kwi ta Niepodleg o1ci 11 Listopada, uroczysto1ci po1wi cone patronom szko y. W tradycji szkolnej utrwali y si i by y
organizowane uroczysto1ci z okazji 1wi)t pa7stwowych
i religijnych (Jase ka bo$onarodzeniowe, Przegl)d
Kol d, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Edukacji Narodowej,
Dnia Ziemi, Dnia Ksi)$ki, Dnia Dziecka, 1lubowania
pierwszoklasistów). Organizowano tak$e konkursy
wiedzy i sprawno1ci (m.in. ortograficzny, recytatorski)
oraz ró$nego rodzaju zawody sportowe.
W dobie zwi kszonych zagro$e7 wynikaj)cych z rozwoju cywilizacyjnego, szczególnie wa$nym jest w a1ciwe
bezpiecze7stwo uczniów w szkole. W celu eliminowania
zagro$e7, okresowo dokonywano kontroli sprawno1ci
wszystkich urz)dze7 i wyposa$enia szko y. Wyst puj)ce
jeszcze niedoskona o1ci lub niesprawno1ci by y niezw ocznie usuwane w ramach bie$)cych lub okresowych
remontów. Powoli d)$ymy do wyposa$enia wszystkich
szkó w monitoring wizyjny.
We wszystkich dost pnych dla uczniów komputerach
zainstalowano programy chroni)ce uczniów przed dost pem do niepo$)danych tre1ci (blokady m.in. "Opiekun
ucznia", "Benjamin"). Zatrudnieni w szko ach pedagodzy
szkolni, w ramach swoich kompetencji - oprócz zada7
w zakresie ogólnej profilaktyki - szczególn) opiek)
pedagogiczno-psychologiczn) otoczyli tzw. trudn)
m odzie$. W ramach dzia a7 wspomagaj)cych uczniów
rozpoznawano ich 1rodowisko zamieszkania i, o ile to
by o mo$liwe, udzielano stosownej pomocy dydaktycznej
jak i materialnej. W ramach systemu bezpiecze7stwa
uczniów w szko ach opracowano i wdro$ono regulamin
odbioru przez rodziców uczniów klas I-III, regulamin
wycieczek szkolnych oraz funkcjonowa y gabinety
lekarskie (dora na pomoc w drobnych urazach, przy
z ym samopoczuciu). Prowadzono tak$e zaj cia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Stypendia naukowe
Od szeregu lat w gminie Opatówek realizowane s),
w ramach funduszu stypendialnego Gminy Opatówek,
stypendia za wyniki w nauce. Mo$liwo1D ubiegania si
o stypendium, po spe nieniu regulaminowych warunków,
maj) uczniowie szkó gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz studenci. Wnioski s) rozpatrywane dwa razy
w roku przez specjalnie do tego powo an) komisj .

Stan realizacji zada o wiatowych gminy na rzecz
uczniów i szkó$
W roku szkolnym 2008/2009 realizowano szereg zada7
wynikaj)cych z ustawowych obowi)zków Gminy na
rzecz uczniów i szkó . Najwa$niejszym zrealizowanym
zadaniem by o zabezpieczenie na odpowiednim poziomie przedszkolu i szko om prowadzonym przez Gmin ,
1rodków finansowych na prowadzenie dzia alno1ci,
w tym na wynagrodzenia pracowników i eksploatacj
budynków komunalnych.
Realizuj)c obowi)zki okre1lone w art. 17 ustawy o systemie o1wiaty dowo$ono lub refundowano rodzicom
wydatki zwi)zane z dowo$eniem do szkó uczniów
niepe nosprawnych i zamieszka ych w znacznym oddaleniu od szkó . Wydatki ogó em poniesione przez gmin
w roku szkolnym 2008/2009 na dowo$enie uczniów
wynios y 417 107,62 z .

Kszta$cenie m$odocianych pracowników
Wykonuj)c obowi)zki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu m odocianych pracowników zamieszkaych na terenie gminy rozpatrywano zgodnie z dyspozycj) art. 70b ustawy o systemie o1wiaty wnioski
pracodawców o zwrot kosztów kszta cenia m odocianych
uczniów, którzy uko7czyli nauk zawodu i zdali egzamin
lub egzamin potwierdzaj)cy uzyskanie kwalifikacji
zawodowych. Na realizacj powy$szego zadania pozyskano dotacj od wojewody wielkopolskiego w kwocie
34 860,80 z , która w 100% pokry a poniesione wydatki.
I tak nauk zawodu uko7czy o 3 m odocianych, natomiast przygotowanie do wykonywania okre1lonej pracy
z pozytywnym wynikiem zaliczy 1 m odociany ucze7.

Stypendia socjalne
Zgodnie z dyspozycj) art. 90b i art. 90m ustawy o systemie o1wiaty wspomagano uczniów w formie stypendiów szkolnych i zasi ków szkolnych. Z tej formy
wsparcia korzystali uczniowie szkó podstawowych,
gimnazjów ale tak$e szkó ponadgimnazjalnych, którzy
mieszkaj) na terenie gminy. Kryterium dochodowe
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Stypendia szkolne w roku szkolnym 2008/2009
Wyszczególnienie
Liczba wniosków
Liczba wniosków pozytywnie
za atwionych - ogó em
szkó podstawowych
w tym
gimnazjów
odnosz)cych
szkó
si do
ponadgimnazjalnych
uczniów
innych

Stypendium
szkolne
317

Zasi$ek
szkolny
1

275

1

115
86

0
0

74

1

0

0

Nak ady finansowe (w z )

84 081,00

Stypendia naukowe w roku szkolnym 2008/2009
Wyszczególnienie
Liczba wniosków
Liczba wniosków pozytywnie za atwionych - ogó em
Uczniów gimnazjów
Uczniów szkó ponadgimnazjalnych
Studentów
Nak ady finansowe (w z )

Stypendium
naukowe
112
106
49
11
46
44 060,00

Rz>dowy program "Wyprawka szkolna"
Innym zadaniem o charakterze pomocy materialnej by o
wsparcie w zakresie zakupu podr czników w ramach
rz)dowego programu "Wyprawka szkolna". Z tej formy
pomocy skorzysta o 156 uczniów. Na realizacj zadania
pozyskano od wojewody wielkopolskiego 1rodki
finansowe w kwocie 12 734,35 z .

Program do@ywiania dzieci
Wa$nym wsparciem dla uczniów i rodziców z terenu
gminy Opatówek jest program do$ywiania dzieci
w szko ach, realizowany przez Gminny O1rodek Pomocy
Spo ecznej.
Do$ywianie dzieci w szko ach w latach 2008/2009
przedstawia si nast puj)co:
- w okresie stycze7-grudzie7 2008 r.
ilo1D dzieci obj tych do$ywianiem - 202 z 102 rodzin;
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liczba posi ków - 26 519; koszt posi ków - 104 177 z ,
w tym 41 837 z z zada7 w asnych gminy, 62 340 z
z dotacji wojewody. Ponadto w tym okresie wszystkie
sto ówki i punkty wydawania posi ków w placówkach
o1wiatowych doposa$ono w sprz t gospodarstwa
domowego na kwot 20 tys. z .
- w okresie stycze7-wrzesie7 2009 r.
ilo1D dzieci obj tych do$ywianiem - 159 z 83 rodzin;
liczba posi ków - 15 382; koszt do$ywiania - 58 905 z ,
w tym 23 562 z z zada7 w asnych gminy, 35 343 z
z dotacji wojewody.
Finansowanie zada o wiatowych
Wydatki na o1wiat stanowi) ok. 46% w ogólnych
wydatkach bud$etu gminy. Szczegó owe rozliczenie
poniesionych wydatków stanowi i stanowiD b dzie tre1D
sprawozdania z wykonania bud$etu gminy za rok
bud$etowy 2008 i 2009. W latach 2008-2009 bud$et
zwi)zany z finansowaniem zada7 o1wiatowych wygl)da
nast puj)co:
- w roku 2008 wydatki wynios y 9 848 964,66 z w tym
wielko1D subwencji o1wiatowej 7 950 371,00 z natomiast dochody wynios y 166 489,55 z .
- w roku 2009 plan wydatków wynosi 11 313 109 z ,
w tym wielko1D subwencji o1wiatowej 8 664 795 z ,
z czego do ko7ca wrze1nia wydatkowano
8 409 792,09 z , natomiast dochody planowane s)
w kwocie 169 360,00 z .
Remonty w placówkach o wiaty - 2008 rok
Gimnazjum w Opatówku - dyrektor Jolanta Pokojowa
- dodatkowe pomieszczenie zaadaptowano i przystosowano na drug) szatni dla uczniów
- toalety uczniowskie wyposa$ono w wentylatory
mechaniczne zgodnie z zaleceniem Pa7stwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu
- w czterech pomieszczeniach od strony zachodniej
zamontowano rolety okienne
Szko$a Podstawowa w Opatówku - dyrektor Henryka
Wo niak/Mateusz Przyjazny
- zakupiono i za o$ono wyk adziny w salach lekcyjnych
- pomalowano pod og i niektóre okna
- dokonano naprawy sprz tu szkolnego w klasach:
awki, krzes a
Zespó$ Szkó$ w T$okini Wielkiej - dyrektor Teresa
Kobierska
- pomalowano i odnowiono dwie sale lekcyjne oraz
zast pcz) sal gimnastyczn)
- w trzech salach lekcyjnych po o$ono nowe
wyk adziny pod ogowe
- zakupiono dywan dla oddzia u przedszkolnego
- zakupiono trzy nowe komplety awek szkolnych
i biurka
- odnowiono aweczki gimnastyczne oraz obudowy na
grzejniki
- dokonano bie$)cych napraw w celu poprawienia
estetyki i bezpiecze7stwa placówki
Zespó$ Szkó$ w Che$mcach - dyrektor Tomasz Mikucki
- malowanie klatki schodowej w budynku po by ej
remizie stra$ackiej
- malowanie pomieszcze7 lekcyjnych
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-

naprawa uszkodzonej cz 1ci dachu w budynku
g ównym
wyburzenie starych magazynów i toalet
wycinka drzew zagra$aj)cych bezpiecze7stwu
likwidacja zniszczonego placu zabaw
porz)dkowanie terenu wokó szko y (nawóz ziemi,
sadzenie zieleni)
budowa boiska do pi ki no$nej
budowa drogi dojazdowej do nowo powstaj)cej sali
gimnastycznej
budowa ogrodzenia wokó szko y
wokó szko y powstaj) równie$ nowe chodniki,
zatoczki autobusowe, likwidacja ubytków w jezdni
finansowane przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Zespó$ Szkó$ w Rajsku - dyrektor Honorata Wolniaczyk
- wymiana okien w salach lekcyjnych, azienkach i na
korytarzu
- wymiana drzwi wej1ciowych
- naprawa i odgrzybianie 1cian w korytarzu, wc oraz
kuchni i w oddziale przedszkolnym
- odgrzybianie szatni w piwnicy
- malowanie sal i oddzia u przedszkolnego, korytarza
na parterze, szatni oraz klatki schodowej
- za o$enie posadzki w wej1ciu
- uzupe nienie ubytków stopni schodów do szatni
- malowanie sekretariatu i wymiana wyk adziny
pod ogowej
- malowanie fragmentu elewacji
Szko$a Podstawowa w Cieni Drugiej - dyrektor Olga
Wo niak
- wymiana pod ogi w sali lekcyjnej, malowanie,
za o$enie rolet w oknach
- wymiana o1wietlenia w sali lekcyjnej
- naprawa ogrodzenia wokó szko y
- prace porz)dkowe w budynku i wokó szko y
Szko$a Podstawowa w Sierzchowie - dyrektor Alina
Oa7duch
- malowanie korytarza i klatki schodowej prowadz)cej
do sali informatycznej i biblioteki
- malowanie pokoju nauczycielskiego
- zakup nowych bramek oraz zamontowanie
pi kochwytów na boisku szkolnym
Publiczne Przedszkole w Opatówku - dyrektor
Miros awa Ga ach
- remont szatni - za o$enie paneli, wyk adziny,
wymiana okna i drzwi wej1ciowych
- naprawa pod ogi w kuchni i wymiana wyk adziny
- malowanie drzwi
- za o$enie monitoringu (klatka schodowa - wej1cie do
przedszkola)
Remonty w placówkach o wiaty - 2009 rok
Gimnazjum w Opatówku
- odnowiono i zakonserwowano (pokrywaj)c polimerem) pod ogi w pi ciu klasopracowniach oraz
2
w sekretariacie szko y, )czna powierzchnia 325m
- zamontowano rolety okienne w sali audiowizualnej
- odnowione zosta o pomieszczenie dla uczniów
z autyzmem, pomalowano 1ciany, zakupiono nowy
dywan
- zmodernizowano monitoring w budynku szko y
oddzielaj)c szko
od hali sportowej, zakupiony
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zosta nowy rejestrator, podgl)d w sekretariacie oraz
u dyrektora szko y
Szko$a Podstawowa w Opatówku
- wymieniono 18 szt. drzwi w klasach lekcyjnych
i gabinetach wraz z o1cie$nicami, ponadto wykonano nowe progi
- w przyziemiu prowadz)cym do sto ówki szkolnej
oraz w holu po o$ono p ytki pod ogowe
- w korytarzu prowadz)cym do sto ówki wykonano
now) instalacj miedzian) centralnego ogrzewania
i zamontowano 3 nowe grzejniki w wykutych wn kach podokiennych oraz po o$ono p ytki 1cienne
- wykonano szpachlowanie, gipsowanie i malowanie
1cian korytarza i holu w przyziemiu oraz w jednym
pomieszczeniu 1wietlicy szkolnej
- w jednym pomieszczeniu 1wietlicy szkolnej po o$ono
te$ p ytki pod ogowe
- w 1wietlicy szkolnej wymieniono dwa grzejniki na
aluminiowe w wykutych wn kach podokiennych
- wykonano cyklinowanie i lakierownie parkietu w auli
szkolnej
- wymieniono o1wietlenie holu i korytarza w przyziemiu na energooszcz dne 1wietlówki
- na dachu nad wej1ciem g ównym do szko y wykonano monta$ zabezpiecze7 przed spadaj)cym
1niegiem
- zakupiono i zamontowano nowe stojaki na rowery
- zainstalowano rejestrator poboru gazu w poszczególnych godzinach w celu zmniejszenia op at sta ych
Zespó$ Szkó$ w T$okini Wielkiej
- W czasie wakacji przeprowadzono generaln)
modernizacj wewn trznej instalacji elektrycznej
oraz wykonano prace malarskie wszystkich
pomieszcze7 szkolnych. Prace zako7czono 14
sierpnia zgodnie z podpisan) umow). Koszt
tegorocznego najwi kszego remontu zako7czy si
kwot) 148 tys. z z czego ok. 41 tys. z uda o si
pozyskaD z Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Zespó$ Szkó$ w Che$mcach
- przeprowadzono gipsowanie oraz malowanie sali
numer 2 s u$)cej dotychczas za 1wietlic . Sala od
pa dziernika s u$y klasie V szko y podstawowej.
W pomieszczeniach, w których znajduje si nowa
1wietlica, punkt wydawania posi ków, kuchnia oraz
toalety przeprowadzono wymian
centralnego
ogrzewania wraz z 6 grzejnikami, poprowadzono
now) instalacj wodn), wygipsowano 1ciany i sufity
oraz zamontowano podgrzewacz wody.
- po o$ono p ytki 1cienne i pod ogowe, przeprowadzono malowanie, zamontowano nowe umywalki,
ust py, meble i o1wietlenie
- zosta o tak$e pomalowane miejsce przej1cia dla
pieszych przed g ównym wej1ciem do szko y
Zespó$ Szkó$ w Rajsku
- pomalowano dwie sale lekcyjne oraz szatnie
- pomalowano i wygipsowano dwa korytarze i klatk
schodow)
- za o$ono wyk adzin pod ogow) i zrobiono wylewk
wyrównuj)c) w jednej z sal lekcyjnych oraz na
jednym z korytarzy szkolnych
- za o$ono sieD hydrantow) na parterze, 1 i 2 pi trze
szko y
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wymieniono szafki w szatni
naprawiony zosta system alarmowy
wykonano przej1cie pomi dzy pomieszczeniami:
sekretariat - kancelaria

Szko$a Podstawowa w Cieni Drugiej
- zerwano pod og , wylano betonow) posadzk ,
pomalowano 1ciany i sufit oraz po o$ono now)
pod og w sali nr 4
- od1wie$ono 1ciany przy wymienionych wcze1niej
oknach w szatni, toaletach i w pomieszczeniu
administracji
- na trawniku przed budynkiem posiana zosta a
1wie$a trawa
- budowa chodnika przy szkole podstawowej celem
poprawy bezpiecze7stwa pieszych, szczególnie
dzieci w drodze do szko y (inwestycja wspó finansowana ze 1rodków gminy Opatówek oraz Starostwa
Powiatowego w Kaliszu; na uwag zas uguje fakt,
i$ do prac zwi)zanych z urz)dzeniem terenu
przyleg ego - budowy nowego ogrodzenia - w )czyli
si tak$e mieszka7cy gminy)
Szko$a Podstawowa w Sierzchowie
- w zwi)zku z uszkodzeniem dachówki i zacieków
deszczowych dachu nad toaletami uczniów,
dokonano naprawy dachu i pomalowano toalety
dziewcz)t i ch opców
- wygospodarowano k)cik pracy sekretariatu, kupiono
odpowiednie szafki biurowe i szaf na dokumenty
oraz dokonano od1wie$enia 1cian, do1wietlenia
pomieszczenia i zakupiono wyk adzin pod ogow)
Publiczne Przedszkole w Opatówku
- w ramach remontów w przedszkolu zamontowane
zosta y w kuchni niezb dne profesjonalne przemysowe wyci)gi wentylacyjne i okapy
- ponadto w miesi)cach wiosennych wykonano nowy
plac zabaw w miejscu zniszczonego przy ulicy
Ko1cielnej w Opatówku
Wszystkim, którzy przyczynili si do dobrej realizacji
zada7 o1wiatowych w gminie Opatówek sk adamy
serdeczne podzi kowania za ich trud, zaanga$owanie
i prac na rzecz szkó i przedszkola.
Szczególne podzi kowania sk adamy:
- dyrekcji, nauczycielom, wychowawcom, wszystkim
pracownikom szkó i przedszkola;
- dyrekcji i pracownikom Zespo u Ekonomiczno Administracyjnego Szkó ;
- rodzicom dzia aj)cym w trójkach klasowych,
w radzie rodziców i wszystkim wspieraj)cym szko y
i przedszkole;
- tak$e ró$nym instytucjom i urz dom, organizacjom,
stowarzyszeniom, grupom dzia aj)cym na rzecz
o1wiaty lub wspó pracuj)cym ze szko ami i przedszkolem, a tak$e wielu osobom - przyjacio om
o1wiaty, którzy w ró$ny sposób wspierali placówki
poprzez swoj) dzia alno1D, prac oraz przekazywanie 1rodków finansowych.
Dzi ki tej wspó pracy szko y i przedszkole pe ni y
niejednokrotnie, obok zada7 o1wiatowych i wychowawczych, tak$e zadania kulturalne, 1rodowiskowe, by y
miejscem spotka7, zabaw, rozrywki - by y po prostu
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przyjazne dla uczniów i miejscowo1ci, w których s)
po o$one.
Osobne podzi kowania sk adamy ca ej Rady Gminy
Opatówek, dla Komisji O1wiaty, Kultury Sportu i Zdrowia
na czele z jej Przewodnicz)cym Stanis awem Kusiem za
bardzo powa$ne podej1cie do zada7 o1wiatowych.
Przepraszamy za niedoci)gni cia i mamy nadziej na
ci)g e podnoszenie jako1ci nauczania w gminnych
placówkach o1wiatowych. Realizacja zada7 o1wiatowych dla w adz samorz)dowych jest bowiem jednym
z kilku najwa$niejszych zada7 realizowanych przez
samorz)d gminy Opatówek.
***************************************

DZIE EDUKACJI NARODOWEJ

Oa7duch, Pani Miros awa Ga ach, Pan Tomasz Mikucki,
Pan Mateusz Przyjazny.
Jak co roku, na uroczysto1D licznie przyby a
grupa emerytowanych nauczycieli i pracowników
obs ugi, którzy bardzo dobrze czuj) si w1ród swoich
dawnych kolegów. Ten szczególny dzie7 jest dla nich
okazj) do spotka7 mi dzypokoleniowych.
Nast pnie, Wójt Gminy Opatówek w okoliczno1ciowym przemówieniu z o$y $yczenia wszystkim
pracownikom o1wiaty podkre1laj)c, jak wa$na jest misja
nauczania i wychowania wspó czesnych pokole7. Wraz
z $yczeniami wszyscy otrzymali s odki upominek,
b d)cy skromnym wyrazem wdzi czno1ci.
Po cz 1ci oficjalnej go1cie wys uchali i obejrzeli
roz1piewane i rozta7czone widowisko w wykonaniu
wroc awskiego teatru "Frant", który wykona repertuar
w formie biesiadnej. Us yszeli1my piosenki staropolskiej,
lwowskiej i warszawskiej ulicy, piosenki góralskie,
krakowskie, 1l)skie, mi osne, frywolne i rajdowe.
Repertuar, który ka$demu w duszy gra. Wszyscy
wyst puj)cy, w zale$no1ci od tematu piosenek, ubrani
byli w odpowiednie kostiumy, które podkre1la y
charakter wykonywanych utworów.
Po koncercie wszyscy go1cie wraz z gospodarzami imprezy, w mi ej i serdecznej atmosferze udali
si na skromny pocz stunek, przy którym mo$na by o
porozmawiaD i powspominaD.
***************************************

WI TO NIEPODLEG O CI

W dniu 13 pa dziernika, jak co roku, w Gminnym
O1rodku Kultury w Opatówku odby a si uroczysto1D,
która zosta a przygotowana specjalnie dla pracowników
o1wiaty zaproszonych przez Wójta Gminy Opatówek
Sebastiana Ward ckiego.
Tym razem w rol prowadz)cego wcieli si
Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic, który w imieniu
gospodarzy, czyli Wójta Gminy, radnych gminy oraz
swoim w asnym, przy wspó pracy z dyrektorami ZEAS
i GOK w Opatówku, powita wszystkich licznie przybyych go1ci. W sposób szczególny powitani zostali
dyrektorzy i wicedyrektorzy szkó i przedszkola:
Pani Jolanta Pokojowa, Pani Honorata Wolniaczyk,
Pani Teresa Kobierska, Pani Olga Wo niak, Pani Alina

Dzie7 11 listopada 1918 roku by prze omowym
momentem w dziejach naszego pa7stwa. Po 123 latach
niewoli i powsta7czych zrywów wolno1ciowych Polska
odzyska a niepodleg o1D. W a1nie tego dnia, Rada
Regencyjna - instytucja sprawuj)ca w adz
nad
Królestwem Polskim - przekaza a Józefowi Pi sudskiemu
naczelne dowództwo polskich si zbrojnych i mianowa a
go na Naczelnika Pa7stwa.

Ustaw) Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 1937
roku, dzie7 11 listopada zosta ustanowiony polskim
1wi tem pa7stwowym. Podczas okupacji hitlerowskiej
oraz w czasie rz)dów komunistycznych obchodzenie
1wi ta 11 listopada by o surowo zakazane. Dopiero
w roku 1989, po obaleniu komunizmu w Polsce,
przywrócono obchody tego 1wi ta. Od tego wydarzenia
Kwi to Niepodleg o1ci jest najwa$niejszym 1wi tem
pa7stwowym.

Wiadomo ci Gminne
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Ten szczególny dzie7 sk ania wszystkich do
refleksji. W godnym i uroczystym prze$yciu tego 1wi ta
pomaga nam udzia we mszy 1w., podczas której, przy
akompaniamencie orkiestr oraz przy wsparciu jednostek
mundurowych, zanosimy dzi kczynne modlitwy za
poleg ych w obronie naszej Ojczyzny. Jeste1my im
wdzi czni, $e stworzyli nam mo$liwo1D $ycia na terenie
niepodleg ej Polski.
"A je li komu droga do nieba, Tym co s.u/0 Ojczy2nie" Jan Kochanowski.

Sk adamy serdeczne podzi kowania wszystkim,
którzy swoj) s u$b) i obecno1ci) w )czyli si w obchody
gminne Kwi ta Niepodleg o1ci - za wspóln) cierpliw)
i cich) refleksj
oraz uroczy1cie z o$one kwiaty.
Szczególne podzi kowania sk adamy: m odzie$y,
nauczycielom i dyrekcji z gimnazjum w Opatówku za
program patriotyczny; druhom z gminnych jednostek
OSP za liczne poczty sztandarowe; druhom z OSP
Opatówek za obecno1D orkiestry d tej oraz pe nienie
warty honorowej przy pomniku na pl. Wolno1ci.

przygotowanym pod patronatem Parafialnego Oddzia u
Akcji Katolickiej i przy wspó pracy z Gimnazjum
im. Agatona i Stefana Gillerów, pi)tym ju$, wspólnym
1piewie pie1ni patriotycznych i wojskowych, tym razem
by uczciD 91 rocznic odzyskania niepodleg o1ci przez
Polsk .
Tradycja wspólnego 1piewu w Opatówku si ga
11 listopada 2005 r., kiedy to odby a si pierwsza
patriotyczna wieczornica. Pomys wspólnych 1piewów
zrodzi si w sercu ks. Piotra Szkudlarka (wtedy jeszcze
wikariusza parafii w Opatówku), a dzi ki wielkiej
szczero1ci i zdolno1ciom organizatorskim bez trudu
inicjatywa ta zosta a zaszczepiona w kolejnych sercach
parafian z akcji katolickiej. Wówczas, nasze motto
zaczerpni te od wielkiego Polaka papie$a Jana Paw a II,
brzmia o: Narody, które trac0 pami:; gin0. Motto to jest
aktualne do dzi1.
Wspólny 1piew wpisa si niejako w coroczny
kalendarz wydarze7 gminnych - by y pie1ni patriotyczne,
by y te$ pogodne kol dy i pastora ki, by y i weso e pie1ni
biesiadne. W listopadzie zgromadzili1my si razem na
wspólnym 1piewie po raz jedenasty - maj)c nadziej , na
pogodny i pe en patriotycznych wzrusze7 wieczór.
Wspólne 1wi towanie rozpocz li1my od 1piewu
na stoj)co polskiego Hymnu pa7stwowego - "Mazurka
D)browskiego".
Tym razem do wspólnego piewu pie ni
patriotycznych i wojskowych wprowadzi a nas chwila
wspomnie7 - "Sentymentalna podró@ Agatona
i Stefana" - czyli program arystyczny przygotowany
przez m odzie$ z Gimnazjum im. Agatona i Stefana
Gillerów w Opatówku pod opiek) nauczycielek:
pani Honoraty Warszewskiej, pani Bo$eny Banasiak,
pani Zofii Marciniak i pani Anny Nowackiej oraz dyrektor
gimnazjum pani Jolanty Pokojowej. Recytowana przez
m odzie$ poezja, przepleciona utworami muzycznymi,
a zako7czona dostojnie wykonanym polonezem, nie
tylko przybli$y a obecnym losy dwóch wielkich
Opatowian braci Gillerów, ale odwa$nie wprowadzi a
nas w czasy zaborów - dni oczekiwania na woln)
Polsk . Spontanicznym podzi kowaniem za wzruszaj)cy program artystyczny by y gromkie brawa dla
m odzie$y.

Wspólny piew pie ni patriotycznych i wojskowych
w Opatówku
"Pó.tora wieku marze6 o wolnej Polsce czeka.o swego
ziszczenia w obecnej chwili." - Tak przemawia na
okoliczno1D otwarcia Sejmu Ustawodawczego Józef
Pi sudski.
Dzie7 11 XI to dzie7 wyj)tkowy w historii naszej
Ojczyzny, to dzie7, w którym obchodzimy Kwi to
Niepodleg o1ci. Mi o nam wi c by o powitaD wszystkich
zebranych w Gminnym O1rodku Kultury w Opatówku na
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Swoist) wymow mia a druga cz 1D wieczoru wspólny 1piew wszystkich przyby ych go1ci. Stworzony
w ten sposób chór przy akompaniamencie panów
Zbigniewa B aszczyka i Henryka Karskiego oraz s owa
Pitagorasa "Muzyka budzi w sercu pragnienie dobrych
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czynów" sta y si wsparciem dla wszystkich odwa$nych
wykonawców.
W trakcie wieczoru us yszeli1my wi c pie1ni
patriotyczne w wykonaniu m.in. ks. Rafa a Kowalskiego
i ks. Arkadiusza Wysota - wikariuszy parafii w Opatówku.
Przed mikrofonem swoich si spróbowali tak$e pose RP
Adam Rogacki, ks. proboszcz pra at W adys aw
Czamara i samorz)dowcy gminy Opatówek. Sal
o1rodka kultury nape ni y wi c tony pie1ni, takich jak
"Rota", "Pierwsza brygada", "Serce w plecaku" "Przybyli
u ani", "Hej soko y", "Casablanka", "Czerwone maki".
Wspólne 1wi towanie zako7czy utwór "Bo$e co1
Polsk ", po czym ks. pra at udzielili obecnym
kap a7skiego b ogos awie7stwa.
"Z drobiazgów /yciowych, wykonanych wielkim sercem
powstaje wielko ; cz.owieka" - Prymas Polski kardyna
Stefan Wyszy7ski

Wszystkim uczestnikom spotkania - w tym
m odzie$y, nauczycielom i dyrekcji z gimnazjum sk adamy serdecznie podzi kowanie za "wielkie serce",
za przybycie i wspólny 1piew oraz pomoc w zorganizowaniu wieczoru patriotycznego. Szczególne podzi kowanie sk adamy za akompaniament i za obs ug
techniczn) panom Zbigniewowi B aszczykowi, Henrykowi Karskiemu, Januszowi Pogorzelcowi i Adamowi
Gabarskiemu. S owa uznania kierujemy równie$ do
odwa$nych wykonawców pie1ni patriotycznych i wojskowych - bowiem Ojczyzna to nasz wspólny obowi)zek,
historia sporo mo$e nas nauczyD a pie1ni patriotyczne,
czy wojskowe s) odbiciem tej historii.
Krzysztof Dziedzic - Sekretarz Gminy Opatówek

***************************************
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Remonty drogowe
Zako7czono,
d ugo
oczekiwan)
przez
mieszka7ców, przebudow ulicy Piaskowej w Opatówku
wraz z budow) kanalizacji deszczowej. Zakres prac to
rozebranie dotychczasowych kraw $ników oraz istniej)cej nawierzchni z p yt i mieszanek bitumicznoasfaltowych, wykonanie nowych kraw $ników z awami
betonowymi, wykonanie podbudowy, regulacja pionowa
studzienek dla urz)dze7 podziemnych, prze o$enie
nawierzchni chodnika z kostki betonowej na wjazdach,
remont cz)stkowy chodników z kostki betonowej,
karczowanie pni i odkopanie rowu przydro$nego, zbudowanie kanalizacji deszczowej, odtworzenie nawierzchni
z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych oraz
odtworzenie nawierzchni chodników z kostki brukowej.
Wszystkie prace wykonuje firma, która wygra a przetarg:
Przedsi biorstwo Ulic i Mostów Sp. z o.o. z Kalisza za
kwot 315.960,27z otych.
Dodatkowo wykonano prace porz)dkowe na terenie
gminnym (plac parkingowy) okalaj)cym cmentarz
parafialny polegaj)ce m.in. na wycince odrostów
krzewów, zagra$aj)cych drzew i niwelacji terenu. W tym
miejscu chcemy z o$yD podzi kowania OSP Opatówek
za zaanga$owanie w te prace i po1wi cony czas.
Zako7czona zosta a przebudowa nawierzchni
drogi gminnej w Józefowie o d ugo1ci 660 m. Przetarg
wygra o Przedsi biorstwo Ulic i Mostów Sp. z o.o.
z Kalisza za kwot
101 400,30 z . Zakres robót
obejmowa m.in.: roboty pomiarowe, wyrównanie
istniej)cej podbudowy, skropienie asfaltem, wykonanie
nawierzchni z mieszanek mineralno asfaltowych,
formowanie poboczy z gruntu, plantowanie poboczy,
postawienie s upków do znaków drogowych z rur
stalowych oraz pionowych znaków drogowych.
Dobieg y równie$ ko7ca prace polegaj)ce na
przebudowie nawierzchni drogi gminnej w Sierzchowie,
o d ugo1ci 350 mb. Zakres robót obejmowa : roboty
pomiarowe, oczyszczanie poboczy, mechaniczne
plantowanie terenu i przygotowanie pod o$a, wykonanie
koryta o g boko1ci 10 cm na ca ej szeroko1ci jezdni,
profilowanie i zag szczanie pod o$a pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, wykonanie dolnej i górnej
warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego, wykonanie
nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych warstwy 1cieralnej, formowanie i plantowanie poboczy,
postawienie pionowych znaków drogowych. Prace wykona o Przedsi biorstwo Drogowo-In$ynieryjne "KAREX"
z/s w Oci)$u, cena wybranej oferty - 91 809,58 z otych.
4 listopada br. zosta o przeprowadzone
post powanie przetargowe na roboty obejmuj)ce
wykonanie przebudowy ul. Gen. Zaj)czka w Opatówku
o d ugo1ci 100 mb oraz budow kanalizacji deszczowej
na odcinku od ul. Gen. Zaj)czka do ul. Ko1ciuszki.
Z uwagi na wp yw tylko jednej oferty, z kwot)
przekraczaj)c) zabezpieczone na ten cel 1rodki
przetarg zosta uniewa$niony.
Remont pomieszcze
dla Gminnego O rodka
Kultury
Dobiega ko7ca remont nowo pozyskanych
pomieszcze7 na cele dzia alno1ci Gminnego O1rodka
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Kultury. Remont by mo$liwy dzi ki pozyskaniu lokalu
komunalnego przy Placu Wolno1ci w Opatówku
(pomieszczenia po by ej bibliotece). Zakres prac
remontowych obejmowa m.in.:
- wymian posadzek i po o$enie p ytek i paneli
pod ogowych
- wymian stolarki drzwiowej
- odgrzybianie, gipsowanie i malowanie 1cian
- wykonanie sufitu podwieszanego
- cz 1ciow) wymian instalacji elektrycznej
- ca kowit)
wymian
instalacji
wewn trznej
wodoci)gowej i kanalizacyjnej wraz z wyposa$eniem
- po o$enie p ytek w cz 1ci kuchennej i azience
- wykonanie instalacji gazowej i centralnego
ogrzewania (gazowego)
- zakup wyposa$enia (meble) i monta$ szafek
Koszt prac remontowych zamkn) si w kwocie ok.
50 000 z , w tym uda o si
pozyskaD z Urz du
Marsza kowskiego z programu obszarów wiejskich na
remont placówek kulturalnych kwot 10 tys. z .
Do dyspozycji mieszka7ców gminy oddane wi c
b d) generalnie wyremontowane i wyposa$one
pomieszczenia: salki konferencyjnej, kuchni, azienki.
Mamy nadziej , $e powi kszenie zasobów
lokalowych o1rodka kultury, choD w cz 1ci zmniejszy
problemy lokalowe i usprawni plan zaj D odbywaj)cych
si w dotychczasowej siedzibie. Remont by wykonany
przede wszystkim z my1l) o udost pnieniu ich dla
organizacji spo ecznych dzia aj)cych na terenie gminy
(m.in.: Ko o Gospody7 Wiejskich, Gminne Ko o
W dkarskie, Towarzystwo Przyjació Opatówka, Gminne
Ko o Zwi)zku Emerytów i Rencistów, Stowarzyszenie
By ych Junaków Powszechnej Organizacji "S u$ba
Polsce", Zwi)zek Kombatantów RP i By ych Wi niów
Politycznych - Ko o Gminne), ale tak$e na ró$ne
spotkania, uroczysto1ci kulturalne, szkolenia i inne
zaj cia z dzieDmi i m odzie$).
Remonty w SP ZOZ Gminnym O rodku Zdrowia
w Opatówku
Dobiega ko7ca bie$)cy rok bud$etowy a wraz
z ko7cem roku 2009 na uko7czeniu s) ostatnie gminne
prace inwestycyjne i remontowe - tak$e w jednostkach
podleg ych gminy Opatówek. Równie$ jak w latach
ubieg ych poczyniono stosowne nak ady finansowe celem poprawy warunków technicznych - w SP ZOZ
Gminnym O1rodku Zdrowia. Budynek ten oddano do
u$ytku w 1980 roku i aby móg sprostaD nowym
wymogom i oczekiwaniom dla tego rodzaju obiektów
wymaga i wymaga systematycznych, bie$)cych
nak adów remontowych. W latach 2007-2009 na
remonty w o1rodku zdrowia wydatkowano kwot
44 900,60 z z bud$etu gminy (ramach klasyfikacji
bud$etowej - dzia 851 ochrona zdrowia) i kwot
48 647,58 z wygospodarowan) z bud$etu o1rodka
zdrowia (jako jednostki podleg ej, dla której organem
za o$ycielskim jest Gmina Opatówek). Do wa$niejszych
wykonanych prac w poszczególnych latach nale$):
- 2007r. - gruntowna przebudowa (powi kszenie)
rejestracji wraz z wymian) drzwi wej1ciowych
i wiatro apem oraz cz 1ciowa wymiana okien.
Wykonano tak$e cz 1ciow) modernizacj poradni
dla doros ych i wymian o1wietlenia na parterze
budynku.
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-

2008r. - dokonana zosta a wymiana drzwi, przebudowano cz 1D pomieszcze7 w poradni dzieci cej
oraz cz 1ciowo wymieniono posadzk w budynku.
2009r. - za o$ono monitoring na budynku o1rodka
zdrowia, dokonano dalszej wymiany drzwi, wykonana zosta a adaptacja azienki dla potrzeb osób
niepe nosprawnych w cz 1ci dzieci cej oraz - co jest
wymogiem dla placówek s u$by zdrowia - wykonany
zosta podjazd do budynku u atwiaj)cy komunikacj
pacjentom niepe nosprawnym. W bie$)cym roku
w SP ZOZ planuje si jeszcze remonty kolejnej
azienki na kwot blisko 12 tys. z .

Szczegó owe dane zawieraj)ce ogólny zarys zakresu
prac oraz kwoty wydatkowane w latach 2007-2009 na
remonty w o1rodku zdrowia przedstawia poni$sza
tabela:
z bud@etu gminy
2007

2008

14.999,90
(przebudowa
rejestracji)
15.000,70
(wymiana drzwi,
roboty budowlane
w poradni dzieci cej)

2009

14.900,00
(monitoring,
wymiana drzwi)

Razem

44.900,60

z bud@etu
o rodka zdrowia

Razem

11.505,88
(wymiana okien)

26.505,78

11.908,60
(wymiana posadzek)

26.909,30

25.233,10
(adaptacja azienki
dla potrzeb osób
niepe nosprawnych
w cz 1ci dzieci cej,
podjazd)
48.647,58

40.133,10

93.548,18

Inwestycje powiatowe w Gminie Opatówek
Obecny rok bud$etowy 2009 jest udany pod
wzgl dem inwestycji drogowych przeprowadzonych
przez Powiat Kaliski w gminie Opatówek. Uda o si
zainwestowaD kilkaset tysi cy z otych w powiatow)
infrastruktur drogow) na terenie gminy. W tym roku
w miejscowo1ci Micha ów Drugi oraz Cienia Folwark
zosta a przeprowadzona
1cinka poboczy wraz
z
powierzchniowym
utrwaleniem
nawierzchni.
W miejscowo1ci Cienia Folwark nareszcie zastosowano
nak adk na odcinku, gdzie od wielu lat tworzy si
prze om. W Che mcach natomiast, w tym roku
przeprowadzono 1cink poboczy wraz z odnowieniem
rowów na znacznym odcinku drogi.
W samym za1 Opatówku w tym roku
zako7czona zosta a kompleksowa modernizacja ul. Kw.
Jana polegaj)ca na wykonaniu nowej nawierzchni
bitumicznej wraz z inwestycj) chodnikow) gdzie
ca kowity koszt inwestycji poch on) ponad 192 tys. z .
Tutaj z wielk) satysfakcj) nale$y odnotowaD, $e
nareszcie po wielu latach zaniedba7 uda o si wraz
z gmin) (przy wspó finansowaniu) wyremontowaD drog
która, przypomnijmy znajduje si w centrum Opatówka.
Nale$y jeszcze wspomnieD o inwestycji chodnikowej
w miejscowo1ci Rajsko a tak$e o tym, $e w najbli$szych
dniach zosta przeprowadzony remont zapomnianej
przez dziesi ciolecia drogi powiatowej do miejscowo1ci
Mod a, tak bardzo wa$nej dla mieszka7ców; w minionym
roku wykonany zosta tak$e przepust w Cieni Pierwszej.
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W tym roku Powiat Kaliski dofinansowa wspóln)
inwestycj na ulicy Parkowej w Opatówku w kwocie 60
tys. z . Nale$y dodaD, $e wzorem roku ubieg ego
dofinansowano jednostki OSP Porwity, Cienia Druga,
Cienia Pierwsza, Borów, Rajsko i Che mce na ogóln)
kwot 10 tys. z .
Mieczys$aw Euczak
Cz$onek Zarz>du Powiatu Kaliskiego

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

SPOTKANIE Z TRADYCJ<
PRZY WARZYWNYM STOLE

wiciele mieszka7ców Che mc, Micha owa Drugiego
i Trzeciego, Rajska i Opatówka.
Kolacji towarzyszy bogaty wystrój sali. W1ród
wystawionych przedmiotów podziwiaD mo$na by o
dawne sprz ty gospodarstwa domowego, narz dzia
u$ywane przez naszych dziadów i pradziadów
w rolnictwie i obej1ciu domowym, przedmioty r kodzie a
oraz dorodne warzywa i owoce z naszych sadów
i ogrodów. Obok sprz tów wywieszono "podr czny"

Tegoroczne spotkanie z tradycj), popularny
niegdy1 Pyrczok, ze wzgl du na rekordowe od lat
zainteresowanie, zosta zorganizowany w hali sportowej
w Opatówku.
Podobnie jak w latach poprzednich, organizacj)
zaj) si Gminny O1rodek Kultury w Opatówku, przy
wspó pracy z Ko ami Gospody7 Wiejskich z naszej
gminy. Impreza zosta a wspó finansowana ze 1rodków
Urz du Marsza kowskiego w ramach programu "Prezentacja lokalnej twórczo1ci, kultywowanie miejscowych
tradycji, obrz dów i zwyczajów; jak równie$ j zyka
regionalnego i gwary oraz potraw regionalnych".
s ownik wyrazów dzi1 rzadko s yszanych, np. rajka
(rz)d), redyska (rzodkiewka), rzodkie pyrki (zupa
ziemnia-czana), butalina (pasta do butów) i wiele innych.
W koszu przed wej1ciem organizatorzy
przygotowali zestaw przepisów kulinarnych wg receptur
naszych babD i matek. St)d wiemy ju$ jak przygotowaD

Na sto ach królowa y tradycyjne potrawy
z warzyw m.in.: kapu1niak, sa atki warzywne, kopytka,
bigos, kapusta z podana z fasol) "ja1kiem". Na koniec
podano owoce i ciasta upieczone przez cz onkinie KGW.
W skeczach i piosenkach zaprezentowali si przedsta-
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kluski $elazne, pyrczoki, czernin , polewk czy zup
dyniow).
Skoro wszystko by o "na ludowo i regionalnie",
zagra a kapela "Liskowianie"
to na ludow) nut
i "Furmany" z Gorzyc. Wszyscy bawili si wy1mienicie,
a w1ród go1ci by senator RP Piotr Kaleta, pos owie
Leszek Aleksandrzak i Józef Racki, Starosta Kaliski
Krzysztof Nosal, wójt Gminy Czajków Henryk Plichta
radni powiatowi i gminy Opatówek, kierownicy
jednostek, dyrektorzy szkó . Obecni byli równie$
zaproszeni przez organizatora sponsorzy, którzy od
wielu lat wspomagaj) rzeczowo i finansowo imprezy
organizowane
przez
Gminny
O1rodek
Kultury
w Opatówku.
Dyrektor Gminnego O rodka Kultury w Opatówku
Mieczys$awa Jasku$a

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

MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW
M ODSZYCH W KOLARSTWIE

Wielki sukces odnie1li zawodnicy Kaliskiego
Towarzystwa Kolarskiego na rozegranych w pi)tek,
18 wrze1nia mistrzostwach Polski juniorów m odszych
w je dzie dwójek i dru$yn. Podczas zawodów ze startem
i met) w Opatówku, kaliszanie: Tomasz Heitzman

W wy1cigu dru$ynowym rozegranym równie$ ze
startem i met) w Opatówku, mistrzami Polski na
dystansie 32 km zosta a kaliska dru$yna w sk adzie:
Lato7 Eryk, Krymski Igor, Heitzman Tomasz, Kaczmarek
Jakub.
W niedziel , na tej samej trasie, rozegrano
dru$ynowe szosowe mistrzostwa Polski. Do rywalizacji
stan y dwa kaliskie zespo y. Na dystansie 32 kilometrów dru$yna KTK w sk adzie: Sebastian Kurowski,
Przemys aw Kasperkiewicz, Patryk Mamo7ski i Damian
Juszczak uzyska a pi)ty czas (na 19 startuj)cych ekip),
natomiast z oto - po ci $kiej walce i odrabianiu strat do
ostatnich metrów wy1cigu - zdobyli kaliszanie: Eryk
Lato7, Igor Krymski, Tomasz Heitzman i Jakub Kaczmarek. Blisko trzeciego miejsca i br)zowego medalu byli
kaliscy juniorzy, którzy trenuj) po opiek) Krzysztofa
D)browskiego. Mateusz Nowak, Piotr Wojciechowski,
Adrian Marciniak i Andrzej Pawlaczyk zaj li ostatecznie
4 miejsce.
W sumie by to bardzo udany sezon dla kaliskich
juniorów, w którym juniorzy m odsi wywalczyli 13 medali
mistrzostw Polski na szosie i na torze.
Szczegó owy komplet
wyników
z rozegranych
mistrzostw Polski juniorów m odszych i je dzie dwójek
i dru$yn znajduje si na stronie internetowej gminy
Opatówek www.opatowek.pl.
Organizatorami Mistrzostw Polski byli:
Kaliskie Towarzystwo Kolarskie w Kaliszu przy
wspó pracy Wielkopolskiego Zwi)zku Kolarskiego
w Kaliszu, Wójta Gminy Opatówek, Wójta Gminy
Brzeziny, Starosty Kaliskiego, Zwi)zku Kultury Fizycznej
Olimp w Warszawie
***************************************

JUBILEUSZ
DIAMENTOWYCH GODÓW

i Jakub Kaczmarek, trenowani przez Krzysztofa Perza,
wywalczyli z oto i mistrzowski tytu w wy1cigu dwójkami
na dystansie 15 km z czasem 20:33:79, a zaraz za nimi,
z czasem 20:34:81 srebrny medal i wicemistrzostwo
zdobyli - równie$ kaliszanie: Eryk Lato7 i Igor Krymski.
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Na wniosek Wójta Gminy Opatówek Sebastiana
Ward ckiego, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
przyzna Medal Za D ugoletnie Po$ycie Ma $e7skie
Pa7stwu Cecylii i Franciszkowi Waszakom. Pa7stwo
Cecylia i Franciszek Waszakowie 60 lat temu z )czeni
w z em ma $e7skim wyruszyli na now) drog $ycia.
Przeszli ze sob) bardzo d ug) drog "na dobre i na z e",
drog , która przed 60 laty zosta a przypiecz towana
aktem ma $e7stwa, a dzi ki zrozumieniu, mi o1ci
i wytrwa o1ci - okaza a si s uszna.
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30 pa dziernika 2009 roku ceremonii wr czenia
medalu dokona Wójt Sebastian Ward cki w obecno1ci
Kierownika Urz du Stanu Cywilnego w Opatówku Beaty
Berezowskiej $ycz)c Dostojnym Jubilatom wszelkiej
pomy1lno1ci. Pyczenia z o$y a tak$e obecna na
uroczysto1ci rodzina.

otrzymali upominki, gad$ety, maskotki, ksi)zki, p yty
DVD, bony us ugowe salonu pi kno1ci i s odycze.
G ównym celem rajdu by o sp dzenie wolnego czasu na
1wie$ym powietrzu w mi ej, rodzinnej atmosferze
i promocja zdrowego stylu $ycia. Przewodnie has o rajdu
zosta o urzeczywistnione w konkursie szyde kowym
poprzez wykonanie nici babiego lata. Najstarszy
uczestnik wycieczki mia 81 wiosen, natomiast
najm odszy 2 latka.
Organizatorami rajdu byli: Gminny O1rodek
Kultury w Opatówku, Gminny O1rodek Pomocy
Spo ecznej w Opatówku, Kwietlica Krodowiskowa
S oneczko w Opatówku, OSP w Che mcach, OSP
w Opatówku, Zespó Szkó w Che mcach, KGW
w Che mcach. Zosta on zrealizowany w ramach
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi)zywania
Problemów Alkoholowych. Ochotnicza Stra$ Po$arna
w Opatówku oraz Posterunek Policji w Opatówku
zabezpieczyli tras rajdu, zapewniaj)c bezpiecze7stwo
wszystkim uczestnikom.

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

RAJD ROWEROWY "BABIE LATO"
Blisko 100 osób z terenu gminy Opatówek
w dniu 12 wrze1nia wzi o udzia w Gminnym
Profilaktycznym Rajdzie Rowerowym "Babie Lato 2009".
Trasa rajdu przebiega a z Opatówka przez malownicze
krajobrazy wsi Cienia Trzecia, Cienia Druga, Porwity do
Che mc. Uczestnicy rajdu zostali zapoznani z histori)
Sanktuarium Matki Bo$ej Siewnej w Che mcach przez
kustosza ks. pra ata Józefa Kwiatkowskiego. Ka$dy
uczestnik zosta obdarowany przez ks. Kwiatkowskiego
pami)tkowym obrazkiem z wizerunkiem obrazu Matki
Bo$ej. Wszyscy mi o1nicy dwóch kó ek dzi ki
go1cinno1ci Zespo u Szkó w Che mcach zostali podj ci
wspania ym bigosem, chlebem, napojami, owocami,
zestawami
warzywnymi
przygotowanymi
przez
przedstawicielki miejscowego Ko a Gospody7 Wiejskich
w osobach p. El$biety Sowy i p. Teresy Oazarek.

Szczególne wyrazy podzi kowania nale$) si
dobrodziejom,
dzi ki
których
hojno1ci
zosta a
zrealizowana turystyczna eskapada do Che mc:
Fundacja Haliny Sroczy7skiej, Gminna Spó dzielnia
Samopomoc Ch opska w Opatówku, Bank Spó dzielczy
Ziemi Kaliskiej w Opatówku, PRYZMAT sp. z o.o.
w Kaliszu, p. Wies aw Rutkowski, p. Urszula Prus,
p. Zofia Dziubek, p. Anna Laskowska Sklep MALWA,
p. Ewa Ka mierczak Salon Fryzjersko - Kosmetyczny,
Firma REMICO, p. Jerzy Ko1cielak, p. Katarzyna
Szkudlarek, p. Maciej Jasiorski, p. Ewa Brandebura,
Firma Handlowa JOLEDA p. J. Traczyk i p. E. Pietura,
p. Jerzy Kowalczyk, Gminna Komisja Rozwi)zywania
Problemów Alkoholowych w Opatówku. Organizatorzy
i uczestnicy rajdu sk adaj) wyrazy podzi kowania za
bezinteresown) pomoc p. Magdalenie Sroczy7skiej
i p. Jackowi Mazurowskiemu.
***************************************

Druhowie z OSP w Che mcach, na czele z p.
Henrykiem Oazarkiem przeprowadzili szereg rozgrywek
sportowych oraz konkursy z zakresu wiedzy po$arniczej
o charakterze profilaktycznym. Pozosta e gry i zabawy
zosta y przeprowadzone przez pracowników Gminnego
O1rodka Pomocy Spo ecznej w Opatówku i Kwietlicy
Krodowiskowej "S oneczko" w Opatówku. Uczestnicy
rajdu niezwykle ch tnie brali udzia w ka$dej
konkurencji. Zwyci zc) by ka$dy, poniewa$ wszyscy
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WIADOMO CI BIBLIOTECZNE
Spotkanie z prof. Jerzym FieGko
W dniu 17 wrze1nia placówki w Opatówku
nosz)ce imi Gillerów go1ci y prof. Jerzego FieDko
z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
W Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillera
profesor przedstawi sylwetk Agatona Gillera - zes a7ca
syberyjskiego, historyka Syberii, aktywnego cz onka
w adz powstania styczniowego oraz pisarza i publicysty.
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M odzie$ z II i III klas gimnazjum z zainteresowaniem
s ucha a ciekawego wyk adu o jednym ze swoich
patronów.

W godzinach popo udniowych prof. Jerzy FieDko
spotka si z czytelnikami Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Braci Gillerów. Tematem wyst)pienia by a "Rosja
w zes a7czych tekstach Agatona Gillera" i pogl)dy
Agatona Gillera na ówczesn) Rosj zawarte w jego
syberyjskich pracach, a zw aszcza w Opisaniu Zabajkalskiej Krainy w Syberii. By to dzie7 szczególny - 70 rocznica napa1ci Zwi)zku Radzieckiego na Polsk , dlatego
temat by tym bardziej interesuj)cy. Profesor Jerzy
FieDko porównywa pogl)dy Gillera z pogl)dami Adama
Mickiewicza zawartymi w jego wyk adach w College de
France oraz z pogl)dami markiza Astolphe’a de Custine
zawartymi w Listach z Rosji i Rosji w 1839 r.
Tematyka gillerowska jest zawsze ciekawa dla opatówczan. Dlatego biblioteka b dzie kontynuowa a spotkania
na temat Agatona i Stefana Gillerów.
Jadwiga Milu ka-Stasiak

Rajd do Rosochatki
Rosochatka
jest
tajemniczym
miejscem
w okolicy Opatówka, gdzie bije ród o. Jeszcze przed
II wojn) 1wiatow) woda z Rosochatki by a uwa$ana za
najsmaczniejsz) i mieszka7cy Opatówka u$ywali jej
w czasie ró$nych wa$nych uroczysto1ci. Przed 1wi tami
Wielkanocy przynosili j) do domów jako tzw. cich)
wod .
Dzi1 wielu opatówczan nie wie, co to jest
Rosochatka i gdzie si znajduje. Dlatego postanowili1my
zorganizowaD 3 pa dziernika rajd do tego urokliwego
miejsca. Pogoda nie zach ca a do d ugiego spaceru,
wi c i uczestników by o mniej ni$ na poprzednim rajdzie.
Atmosfera by a jednak prawdziwie turystyczna,
a weso ej grupie rajdowiczów za1wieci o nawet s o7ce.
Rosochatka jest w asno1ci) rodziny Spie$ów,
którzy s) potomkami m ynarskiego rodu zamieszkuj)cego to miejsce od pokole7. Dzi ki uprzejmo1ci
p. Barbary Spie$ mogli1my doj1D do Rosochatki
i rozpaliD ognisko.
Rosochatka jest do dzi1 czynnym ród em wody.
W1ród okolicznych pól i )k znajduje si
nag e
zag bienie poro1ni te ró$norodn), bardzo g st)
ro1linno1ci). Z tego zag bienia spod olbrzymiego pnia
wierzby wyp ywaj) cienkie stru$ki wody, które
rozszerzaj) si kilka metrów dalej tworz)c wkrótce
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strumie7 p yn)cy w kierunku pierwszego stawu. Wokó
rosn) g ste drzewa i krzewy.
Na )ce blisko Rosochatki rozpalili1my ognisko,
przy którym uczestnicy upiekli kie baski i inne smako yki.
Odczytali1my te$ fragment poematu Krótkie Curriculum
Vitae Matyjasza co zwan by. Kobe/nikiem na Wilczej
Ustroni opisuj)cy powstanie nazwy Rosochatka. Poeta
przytoczy dwie wersje. Wed ug jednej wybudowano tam
chatk umocowan) w pniach czterech rosn)co blisko
siebie d bów, która ros a razem z drzewami. Wed ug
drugiej wersji chatka zbudowana z ga zi i mchu
srebrzy a si ros) o poranku. A my, patrz)c na
pozosta o1ci starych, olbrzymich kiedy1 wierzb nad
Rosochatk) pomy1leli1my, $e nazwa mo$e pochodziD
od rosochatych wierzb, które przez wieki pochyla y si
nad ród em.

Poemat Stefana z Opatówka jest napisany
nie atwym dla dzisiejszego czytelnika j zykiem. Jednak
wczytanie si w jego tre1D jest nagrodzone prze$yciem
duchowym, jakie daj) opisy przyrody, chatki, jej
wystroju, bogactwa zwierzyny, polowania na wilki
i wigilijnych tradycji. Zach cam wi c do przeczytania
poematu, który mo$na wypo$yczyD w bibliotece
w Opatówku.
Jadwiga Milu ka-Stasiak

Opatówek w barwach jesieni
W ramach cyklu "Zabawy z ksi)$k)", w pi)tkowe
popo udnie 16 pa dziernika, odby y si pierwsze w tym
roku szkolnym, zaj cia p.t. "Opatówek w barwach
jesieni". Biblioteka zamieni a si w zaczarowan) krain
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z otej polskiej jesieni. Mnóstwo kolorowych li1ci
i kasztany stworzy y jesienn) atmosfer . Dodatkow)
inspiracj) dla uczestników zaj D by y rysunki Opatówka
kaliskiego artysty-grafika W adys awa Ko1cielniaka.
Uczestników czeka o pracowite popo udnie. Z li1ci
tworzyli pi kne bukiety ró$, a potem wykonywali prace
plastyczne
przedstawiaj)ce
nasz)
miejscowo1D
w jesiennych barwach. Jak zwykle na tego typu
spotkaniach, by o czytanie jesiennych opowie1ci a tak$e
zagadki o jesieni, które by y przerywnikami w pracy nad
tworzeniem bukietów ró$.
Jesienne bukiety wykonane przez dzieci zdobi)
ich domy, a w bibliotece, oprócz ró$, mo$na ogl)daD
wystaw prac dzieci. Nie by to konkurs plastyczny,
a jednak z ca ) pewno1ci) mo$emy stwierdziD, $e
najpi kniejsze prace wykona y dzieci, które du$o
czytaj).

Podró@ do wiata ksi>@ek
Biblioteki naszej gminy od lat wspieraj) program
"Ca a Polska czyta dzieciom". Pragniemy dotrzeD do
najm odszych czytelników i ich rodziców przekonuj)c,
jak wa$ne jest czytanie i kontakt z ksi)$k). Masowa
kultura, nadu$ywanie korzystania z telewizji i Internetu
nie tylko zubo$aj) duchowe $ycie, wyobra ni
i wra$liwo1D m odych ludzi, ale maj) tak$e negatywny
wp yw na ich zdrowie fizyczne, psychiczne i kontakty
spo eczne, zw aszcza z rówie1nikami.

Jadwiga Milu ka-Stasiak

Spotkanie z Teres> Tomsi>
27 pa dziernika 2009 r. go1ci a w bibliotece
w Opatówku Teresa Tomsia - poetka, autorka szkiców
literackich i tekstów piosenek, animatorka kultury.
Teresa Tomsia odwiedzi a Opatówek ju$ po raz czwarty.
Spotkania autorskie i warsztaty literackie prowadzone
z m odzie$) spotyka y si
zawsze z du$ym
zainteresowaniem. I tym razem by o to interesuj)ce
spotkanie przybli$aj)ce s uchaczom niedostatecznie
jeszcze znany i opisany rozdzia naszej historii.

Teresa Tomsia pochodzi z rodziny kresowej,
która prze$y a deportacj na Syberi , a po wojnie
osiedli a si na Dolnym Kl)sku i Pomorzu. Rodzinne
dzieje, zw aszcza okres wojny i pierwsze lata powojenne
sk oni y pisark do napisania ksi)$ki pt. Dom utracony,
dom ocalony ukazuj)cej prze$ycia swojej matki, jej
rodziców, rodziny i znajomych deportowanych ze swoich
domów na Syberi , o kator$niczej pracy kobiet i dzieci,
o g odzie, chorobach i poni$eniu. To tak$e ksi)$ka
o powrocie do Polski i tworzeniu nowego domu oraz
nostalgii za tym utraconym na zawsze.
Ksi)$ka zawiera wspomnienia poszczególnych
cz onków rodziny i znajomych, fotografie, listy. Spoiwem
poszczególnych rozdzia ów s) wiersze poetki. Staranne
i estetyczne wydanie zach ca do zajrzenia do 1rodka,
a kiedy zaczyna si czytaD, nie atwo jest si oderwaD od
lektury.
Zach cam do przeczytania ksi)$ki, która jest
w ksi gozbiorze biblioteki.
Jadwiga Milu ka-Stasiak
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Wiosn) tego roku zosta og oszony konkurs
czytelniczy dla uczniów szkó podstawowych. Zadaniem
uczestników by o przeczytanie 5 ksi)$ek z kolekcji 23
ksi)$ek wybranych przez Fundacj "Ca a Polska czyta
dzieciom" i tygodnik "Polityka". Bibliotekarze przygotowali pytania zg oszonych przez m odzie$ ksi)$ek
i w ostatnich dniach pa dziernika odby y si eliminacje.
Uczestnicy byli oceniani w dwóch kategoriach.
W dniu 5 listopada odby o si w Gminnej
Bibliotece Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku
podsumowanie konkursu. W kategorii uczniów klas I-III
najlepsz) znajomo1ci) lektur wykaza si
Dawid
Kasprzak ze Szko y Podstawowej w Cieni Drugiej,
trzecie miejsce zaj a Martyna Dziedzic ze Szko y
Podstawowej w Sierzchowie, a wyró$nienie otrzyma
Damian Kliber z Cieni Drugiej.
W kategorii uczniów klas IV-VI przyznano
I nagrod
Maciejowi Kowalczykowi ze Szko y
Podstawowej w Opatówku, który najbardziej wnikliwie ze
wszystkich uczestników przeczyta wybrane ksi)$ki,
II nagrod Kacprowi Rybce (obecnie ucze7 gimnazjum,
ale do konkursu przyst)pi b d)c w VI klasie Szko y
Podstawowej w Opatówku), III nagrod - Jakubowi
Matysiakowi ze Szko y Podstawowej w Opatówku.
Wyró$nienie otrzyma a Joanna Pomyka a z Zespo u
Szkó w T okini Wielkiej. Ogólnie grupa starszych
uczestników wykaza a si
lepsz) znajomo1ci)
przeczytanych ksi)$ek.
Zwyci zcy konkursu otrzymali cenne nagrody
ksi)$kowe, a pozostali uczestnicy ksi)$kowe nagrody
pocieszenia, jako zach t
do dalszego czytania
i uczestnictwa w kolejnych konkursach czytelniczych.
S odki pocz stunek dla uczestników ufundowa
zaprzyja niony z nasz) bibliotek) autor popularnych
ksi)$ek o kocie Filemonie - Marek Nejman.
Konkursy czytelnicze b d) kontynuowane, a my
apelujemy do m odzie$y i do rodziców - zachowajcie
rozs)dek w korzystaniu z elektronicznych przeka ników
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informacji, znajd cie czas na czytanie,
i kole$e7skie spotkania i rozmowy.

rodzinne

Jadwiga Milu ka-Stasiak

Wycieczki Towarzystwa Przyjació$ Opatówka
Towarzystwo Przyjació Opatówka liczy sobie
prawie 20 lat. Od pocz)tku istnienia organizacji du$)
popularno1ci) cieszy si dzia alno1D turystyczno-krajoznawcza. Pocz)tkowo by y to jednodniowe wycieczki,
których niezapomnianym organizatorem by nie$yj)cy
ju$ Tadeusz Wojcieszak. Zwiedzili1my wówczas wiele
ciekawych miejsc w Wielkopolsce. Pan Tadeusz,

zawsze pe en energii i humoru, zaskakiwa nas ró$nymi
drobnymi niespodziankami, szczególnie za1 dba
o najm odszych uczestników wycieczek. To specjalnie
dla nich zorganizowa wyjazd do wroc awskiego ZOO
i rejs po Odrze. Wycieczkom towarzyszy a kamera
video, tak$e nie$yj)cego ju$ Romana Ward ckiego.
Pó niej w zimowe wieczory na spotkaniach ogl)dali1my
filmy, do których swoje komentarze do )cza Romuald
Rogozi7ski. Z czasem zacz li1my planowaD d u$sze
wyjazdy, ale okaza o si , $e trudno zebraD na nie
odpowiednio du$) grup uczestników. I tak nasza
dzia alno1D krajoznawcza zosta a na pewien czas
ograniczona.
Po kilku latach przywróci j) Jan Kowalkiewicz,
który w a1nie zdoby licencj pilota wycieczek krajowych
i zagranicznych. Na wycieczki organizowane przez
siebie zaprosi tak$e osoby spoza Towarzystwa.
Okaza o si to bardzo dobrym rozwi)zaniem, gdy$
zacz y zg aszaD si ch tne osoby, które z$y y si
z nasz) grup) i dzi ki temu op aca o si zamawiaD
autokar i wyje$d$aD nawet na kilkudniowe wycieczki.
W latach 1997-2009 Jan Kowalkiewicz
zorganizowa 14 wyjazdów w ró$ne strony Polski i za
granic . By y to g ównie wycieczki kilkudniowe. W ich
trakcie w drowali1my po Tatrach, Beskidach, Bieszczadach, Sudetach oraz po górach s owackich i czeskich.
Zwiedzali1my Ma opolsk , Mazury i Wybrze$e. Ogl)dali1my najciekawsze zak)tki naszego kraju, uczestniczyli1my w regionalnych uroczysto1ciach i zabawach.
Zwiedzali1my te$ miejsca pami ci i zabytki sakralne,
tak$e te nale$)ce do innych wyzna7. Dwukrotnie
odwiedzili1my Prag , Wilno i Troki. Zwiedzali1my Lwów,
Zó kiew, Wiede7, Bratys aw , Berlin, Poczdam i Drezno.
W czasie naszych wypraw spotykali1my ciekawych
ludzi, pasjonatów i regionalistów, poznawali1my dzieje
miejsc i rodów.
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Ka$da wycieczka jest starannie przemy1lana, by
nie pomin)D $adnego godnego zwiedzenia miejsca na
trasie lub atrakcji turystycznej. Pomimo bogatego
programu zwiedzania nie ma nerwowo1ci ani po1piechu.
S) tak$e chwile na odpoczynek, rozkoszowanie si
pi knem krajobrazu czy smakiem regionalnych potraw
i napojów. W czasie ka$dej wycieczki jest uroczysta
kolacja, ko7cz)ca si 1piewem i ta7cami. Uczestnicy
wycieczek doceniaj) to wszystko i stosuj) si do
uzgodnionych zasad. Dlatego na naszych wycieczkach
panuje pogodna i serdeczna atmosfera. Dla wielu
uczestników oprócz poznawania nowych miejsc jest to
tak$e sposób na czynny odpoczynek. W czasie ka$dego
wyjazdu planowany jest ju$ nast pny. Co roku zg asza
si wi cej ch tnych i tworz) si coraz d u$sze listy
rezerwowe.
Nasze wycieczki, choD obejmuj) bogaty
program zwiedzania, przyzwoite warunki noclegowe
i dobre wy$ywienie nie s) drogie, poniewa$ ich
organizator pracuje spo ecznie. Jan Kowalkiewicz jest
te$ pilotem innych wycieczek, i w czasie wielu lat pracy
doskonale pozna atrakcje turystyczne na trasach oraz
odpowiednie miejsca zakwaterowania i posi ków.
Jan Kowalkiewicz nale$y do najbardziej
oddanych cz onków Towarzystwa Przyjació Opatówka.
By jednym z za o$ycieli tej organizacji i od pocz)tku
pracowa
w redakcji czasopisma "Opatowianin",
oczywi1cie spo ecznie, tak jak wszyscy. Opatowianin od
pokole7 prawie ca e $ycie zwi)za z Opatówkiem i zna tu
ka$dy najmniejszy nawet zak)tek. Swoj) wiedz)
i
wspomnieniami
dzieli
si
z
czytelnikami
"Opatowianina" w cyklu artyku ów Spacerkiem po…
Organizowa te$ wycieczki rowerowe w okolice
Opatówka, do których w asnor cznie sporz)dza mapki.
Jest autorem i realizatorem ró$nych przedsi wzi D
Towarzystwa. Jego wielk) pasj) jest turystyka i w tej
dziedzinie od wielu lat ma wielkie zas ugi.
Jadwiga Milu ka-Stasiak

WSPOMNIENIA PIELGRZYMKOWE
Jan Stasiak o pielgrzymce
Wielu ludzi, pog biaj)c wiar , pielgrzymuje do
miejsc 1wi tych, do sanktuariów rozsianych po ca ym
1wiecie. Dla nas, mieszka7ców Opatówka, szczególnym
miejscem jest Jasna Góra. Od niepami tnych czasów

pielgrzymowali tam nasi przodkowie nios)c na swoich
barkach skromny baga$, a w sercach wiar , nadziej
i pro1b . Wracali z tego miejsca ukojeni i odrodzeni
duchowo.
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Od o1miu lat, w Grupie Oliwkowej, znów na
Jasn) Gór w druj) opatówczanie. Przy1wiecaj) im te
same cele i do1wiadczaj) podobnych prze$yD. Nie b d
pisa o ich duchowych prze$yciach. Ka$dy do1wiadcza
tego indywidualnie, ka$dy prze$ywa inaczej udzia we
mszy 1wi tej, inaczej w drowanie. Jeden cieszy si , gdy
1wieci s o7ce, jeszcze inny, gdy pada deszcz. Ka$dy ma
racj , dla ka$dego s) to rekolekcje w drodze.
Przygotowanie pielgrzymki i pó niej sama
w drówka zbli$aj) do siebie uczestników, a w1ród wielu
wyzwalaj) spo ecznikowskie pasje i ch D pomagania
innym. Nasz Zbawiciel uczy nas, $e prawdziwa wielko1D
cz owieka polega na s u$bie drugiemu cz owiekowi.
Dlatego chcia bym wspomnieD o osobach, które nie
w drowa y z nami pieszo, ale z rado1ci) oczekiwa y nas
w miejscach postoju i odpoczynku. Zas uguj) one na
szczególne uznanie, bo dzi ki nim mogli1my tu$ po
przyj1ciu na miejsce posiliD si , ugasiD pragnienie
i opatrzyD obola e nogi.
Nie ma na 1wiecie lepszej herbaty, lepszych
kanapek, ni$ te, które robi) Siostry: Lucyna
Wojtaszkowa,
Barbara
Ciepluchowa,
Bo$ena
Kwieci7ska i Jadwiga Wo niakowa. Rano wstawa y
pierwsze, by przygotowaD dla nas 1niadanie,
a wieczorem k ad y si spaD ostatnie. Du$e uznanie
nale$y si Braciom z grupy transportowej: Zdzis awowi
Gabarskiemu,
Józefowi
Grzesiakowi,
Paw owi
Zieli7skiemu, Edmundowi Szramowskiemu i Edwardowi
Hadasiowi, którzy po przewiezieniu i roz adunku
naszych baga$y pomagali w przygotowaniu posi ków.
My, posileni, wypocz ci ruszali1my dalej, a oni sprz)tali
po nas miejsce postoju.
Z wielkim szacunkiem b d zawsze wspomina
Edka Hadasia, który d wiga tony baga$u. Tegoroczna
pielgrzymka by a Jego ostatni) ziemsk) w drówk).
W Bia ej spali1my w jednym domu i w g owie mi si nie
mie1ci o, $e to ostatnie dni w Jego $yciu. By radosny
i u1miechni ty. Ja dopiero wsta em, a On ju$ by gotowy
do wykonywania swoich nielekkich czynno1ci. To nie
przypadek, $e jego pogrzeb w Opatówku odby si
w 1wi to Matki Boskiej Cz stochowskiej. Ja by em
wówczas w Kwi tej Lipce - Cz stochowie pó nocy. Tam
go wspomina em, tam modli em si o Jego wieczny
spoczynek. Edek, niech Ci opatówecka ziemia lekk)
b dzie, a Twoja dusza niech w druje po niebia7skich
szlakach.
Nieocenion) pomoc) s u$yli pielgrzymom doktor
El$bieta Kawalowa i jej syn - S awek. Nie rejestrowali ilu
ludziom przynosili ulg . Opatrywali brudne, spocone
nogi i bolesne otarcia, mierzyli ci1nienie. Byli zawsze
tam, gdzie potrzebowano ich pomocy.
Wielkie s owa uznania nale$) si tak$e naszej
)czniczce - Iwonie Walczak i jej m $owi Zdzis awowi.
Codziennie przeje$d$ali setki kilometrów dowo$)c
1wie$e pieczywo, w dliny, ogórki, smalec i inne produkty
$ywno1ciowe. Nic si nie zmarnowa o.
Ju$ teraz my1limy o nast pnej w drówce na
Jasn) Gór . Dlatego mam do Was Kochani serdeczn)
pro1b : nie zapominajcie o nas, pielgrzymach w przyszym roku. Spotkajmy si znowu 9 sierpnia 2010 r. Mo$e
nasze baga$e b d) l$ejsze, nasze nogi bardziej
odporne i na pewno z rado1ci) b dziemy wchodziD
wszyscy razem na Jasn) Gór , gdzie czekaD b dzie na
nas Ta z wiersza Jana Lechonia:
...przed któr0 dniem i noc0 wci0/ si: wiat.o wieci.
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Która per.y masz od królów, z.oto od rycerzy,
W któr0 wierzy nawet taki, który w nic nie wierzy,
Pielgrzym Grupy Oliwkowej - Jan Stasiak

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

WIADOMO CI SZKOLNE
GIMNAZJUM W OPATÓWKU
Projekt 'e-szko$a Wielkopolska'
Od marca tego roku Gimnazjum im. Agatona
i Stefana Gillerów w Opatówku bierze udzia w projekcie
e-szko$a Wielkopolska - Twórczy ucze , Twórczy
nauczyciel realizowanym przez Ogólnopolsk) Fundacj
Edukacji Komputerowej.

Udzia w projekcie rozpocz) si cyklem warsztatów
specjalistycznych organizowanych przez OFEK dla
szkolnych liderów projektu oraz nauczycieli zg oszonych
do realizacji projektu "Twórczy ucze7". Pani El$bieta
Wojciechowska jako szkolny lider projektu przeprowadzi a 44 godziny szkole7 (w tym 24 godziny metod)
e-learningow)) nauczycieli. Uczestnicy zaj D zapoznali
si z platform) edukacyjn) "Fronter" oraz nauczyciel.pl.
Poznali nowoczesne formy nauczania z wykorzystaniem
Internetu do )czno1ci z uczniami. W najbli$szym czasie
dost p do tych platform, oprócz nauczycieli i uczniów
bior)cych udzia w projekcie, uzyskaj) wszyscy pozostali
uczniowie naszej szko y.
Projekt Twórczy ucze7 polega na wykonaniu 5 projektów. Projekty wymy1lili uczniowie, którzy zg osili si do
projektu.
Projekt: "Wyspa z marze " - czyli park, który ma
przetrwaG nie tylko we wspomnieniach.
Grupa zatroskanych biologów z Opatówka
pod opiek> mgr Donaty Janiszewskiej-Marciniak,
zamarzy a sobie zbudowaD "wysp ", na której mo$na by
zachowaD dotychczasow) przyrod w niezmienionym
stanie i ograniczyD niew a1ciw) dzia alno1D cz owieka.
Za miejsce naszej "wyspy" obrali1my teren historycznego parku w Opatówku. Gimnazjali1ci prezentuj)
makiet , na której odtworzony zosta fragment parku
w skali 1:500. Zaznaczone s) tam najwa$niejsze obiekty
przyrody, które mo$na dzisiaj spotkaD w parku. Ka$dy
z nich jest dok adnie opisany. Zaznaczone s) te$ wa$ne
punkty architektury parkowej np. mostki. Ka$dy mo$e
zapoznaD si z histori) parku, a tak$e zobaczyD
w miniaturze jego obecny obraz. Makieta ma znamiona
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interaktywnej. Zapoznaje uczniów, tak$e ze zjawiskiem
deszczu, procesem jego powstawania. Pokazuje jak
wa$na jest woda dla zespo u parkowego.
Grupa matematyczna pod opiek> mgr
Dariusza Michalaka sk ada si z trzynastu uczniów klas
drugich i trzecich gimnazjum. Nasz zespó realizuje
temat: "Gimnazjalista dla szóstoklasisty". Przeprowadzany przez nas projekt ma na celu przypomnieD
i utrwaliD wiadomo1ci szóstoklasistom, które poznali
dotychczas w szkole. Zaj cia prowadzone s) w nowatorski sposób w oparciu o ciekawe i zró$nicowane
metody pracy. Szóstoklasi1ci wychodz)c z tych zaj D
maj) mniejsze obawy przed czekaj)cym ich na
zako7czenie roku szkolnego testem, a tak$e s)
zmotywowani do nauki przedmiotów matematyczno przyrodniczych.
Grupa Technicy pod opiek> mgr in@. El@biety
Wojciechowskiej sk adaj)ca si z 12 uczniów klas
trzecich gimnazjum zaj a si tematyk) mo$liwo1ci
wykorzystania odnawialnych róde energii na terenie
naszej gminy oraz racjonalnym jej wykorzystaniem
w gospodarstwie domowym. Najpierw uczniowie wybrali
si na wycieczki po Opatówku poznaj)c istniej)ce
w okolicy odnawialne
ród a energii: elektrownie
wiatrowe w Cieni, biogazowni na terenie zak adów
"Jutrzenka", zwrócili oni tak$e uwag , $e wiele domów
w naszej okolicy jest ocieplona. Zapoznali si równie$
z zasad) dzia ania ogniw s onecznych, hydroelektrowni,
rekuperatora, poznali zasady konstrukcji domu
pasywnego.
W Internecie wyszukali wiadomo1ci na temat klas
energetycznych domowych urz)dze7 i o1wietlenia.
Nast pnie zaprojektowali model domu pasywnego oraz
modeli odnawialnych róde energii. Aktualnie makieta
takiego domu jest w fazie budowy. Uczniowie wykonuj)
równie$ wirtualny model takiego domu. Dzi ki temu
projektowi cz onkowie grupy poznali walory ekologiczne
naszej gminy, pog bili wiedz na temat "czystej
energii", oraz zasad jej oszcz dzania. U1wiadomili
sobie, $e jest wiele sposobów, aby $yD w czystym
1rodowisku i to, czy takie b dzie, zale$y od ludzi, którzy
mieszkaj) na tym terenie. Film z realizacji projektu oraz
ko7cowy efekt b d) opublikowane w Internecie.
Grupa prowadzona przez mgr AnitL
Marciniak-Maciaszek prowadzi projekt pt. "Elektrownia
wodna w naszej miejscowo ci". Zagadnienie, które
wybrali1my jako temat projektu dotyczy odnawialnych
róde energii. Ze wzgl du na to, $e konwencjonalne
ród a energii szkodz) 1rodowisku i w ko7cu si
wyczerpi), ju$ teraz trzeba szukaD alternatywy - to has o
by o nasz) my1l) przewodni). Rozpoczynaj)c projekt,
zebrali1my informacje na temat zmian klimatycznych
spowodowanych emisj) dwutlenku w gla do atmosfery,
odnawialnych róde energii: energia wody, wiatru,
geotermalna, energia biomasy. Zastanawiali1my si ,
w jaki sposób mo$na by produkowaD energi w naszym
otoczeniu, tak aby nie przyczyniaD si do emisji gazów
cieplarnianych.
Tak w a1nie zrodzi si temat naszego projektu, który
brzmi: "Elektrownia wodna w naszej miejscowo1ci".
Efektem prac ma byD makieta przedstawiaj)ca
elektrowni wodn) w naszym otoczeniu. Chcieli1my, aby
nasz projekt odzwierciedla rzeczywisto1D i dlatego
poszukiwali1my odpowiedniego miejsca na lokalizacj
elektrowni wodnej w naszej okolicy. W tym celu
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analizowali1my map gminy Opatówek, odwiedzili1my
bibliotek gminn), wybrali1my si równie$ na spacer
wzd u$ lokalnej rzeki. Celem wyprawy by stary m yn
w Trojanowie. Grupa uzna a, $e miejsce, w którym
znajduj) si ruiny starego m yna najlepiej spe nia
warunki pod budow
elektrowni wodnej. Dlatego
budynek elektrowni na naszej makiecie b dzie
rekonstrukcj) starego m yna w Trojanowie. Jednym
z etapów projektu jest równie$ obliczenie przypuszczalnej mocy z jak) mog aby pracowaD taka ma a
elektrownia.
Byli1my ciekawi, czy elektrownia na tak ma ej rzece
mo$e wyprodukowaD tyle energii, aby wystarczy o np: na
o1wietlenie opatóweckiego parku. Aby obliczyD moc
takiej elektrowni trzeba znaD nat $enie przep ywu rzeki,
które wyznaczali1my do1wiadczalnie na kilku zaj ciach
w terenie. We wrze1niu odbyli1my wycieczk do MEW
na rzece Pro1nie w Kaliszu. Dzi ki tej wycieczce
mieli1my okazj lepiej zapoznaD si z zasad) dzia ania
elektrowni. Aktualnie porz)dkujemy dane i jeste1my na
etapie montowania makiety.
"Eowcy Pomys$ów" to grupa 12 uczniów pod
kierunkiem mgr Agnieszki Kowalczyk. Grupa podj a
si wykonania przestrzennych, dynamicznych modeli
zjawisk zachodz)cych w przyrodzie. Zadaniem ka$dego
modelu jest wyja1nienie i zaprezentowanie przebiegu
danego zjawiska np. wybuchu wulkanu, powstawania
wydm, zmiany linii brzegowej mórz na skutek efektu
cieplarnianego, powstawania zjawisk krasowych.
Modele zosta y zaprezentowane na lekcji otwartej dla
nauczycieli naszego gimnazjum w maju br. Pokaz zosta
udokumentowany na ta1mie filmowej i zdj ciach.
Autorzy projektów sporz)dzili opis ka$dego modelu,
wyszukali informacje i zdj cia zjawiska w rzeczywisto1ci,
a nast pnie zamie1cili materia y wraz z fotografiami
i opisem swych prac na udost pnionej szkole platformie
internetowej
Fronter. Efektem finalnym
b dzie
stworzenie i opublikowanie strony internetowej, na której
Oowcy Pomys ów z Gimnazjum im. Agatona i Stefana
Gillerów w Opatówku, zaprezentuj) swe osi)gni cia.
Projekt przewiduje przeprowadzenie 100 godzin
dydaktycznych z czego ponad po owa spotka7 to lekcje
wirtualne przy u$yciu Internetu i platformy edukacyjnej.
Metoda
nauczania
promowana
poprzez
e-learning. Uczniowie pos uguj) si
ró$norodnymi
multimedialnymi metodami prezentacji zjawisk. Podczas
zaj D opanowali umiej tno1D pos ugiwania si kamer)
cyfrow) i obróbki obiektów multimedialnych. Dzi ki
bogatemu zasobowi narz dzi uczniowie komunikuj) si
ze sob), wymieniaj) uwagi, dziel) si przemy1leniami
dotycz)cymi pracy. Efekty projektu, widoczne s) ju$ s)
dost pne dla u$ytkowników platformy. W debatach na
forum Frontera mo$emy przeczytaD:
Sylwia Marczak: "na koniec lipca wyjecha.am do Ustki,
nad nasze polskie morze. Bardzo podoba.o mi si:
wybrze/e klifowe, które tam zobaczy.am. Teraz mog.am
porówna; prawdziwy klif, z tym jaki zaprezentowa.y
moje kole/anki poprzez model. My l:, /e wiernie odda.y
jego wygl0d, dzi:ki ich prezentacji wiedzia.am ju/ jak on
powsta. ;)"
Patrycja Sowa: "wszystkie elementy sprawi.y, /e model
bardzo si: spodoba., poniewa/ opis s.owny zawsze
lepiej jest przyswajany przez s.uchaczy, je li wszystko
jest zobrazowane (…)"
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Sara Eukasik: "najbardziej podoba.o mi si: doskona.e
odzwierciedlenie prawdziwych zjawisk krasowych."
Opracowana przez Oowców baza pomys ów
zostanie opublikowana w Internecie by mog y skorzystaD
z niej tak$e inne szko y.
Partnerem Fundacji w realizacji projektów sk adaj)cych
si na program e-szko a Wielkopolska-2009 jest UAM
w Poznaniu. Uniwersytet stworzy zespó naukowy.
Opiekunem naszych projektów z ramienia uczelni jest
prof. Stanis aw Dylak. 14 czerwca profesor go1ci
w naszym gimnazjum, gdzie spotka si z dyrekcj),
uczniami i nauczycielami bior)cymi udzia w projekcie.
Uczniowie przedstawili tematyk projektów oraz stopie7
zaawansowania prac nad nimi. Zespo y pracuj) nad
projektami do listopada 2009r. Wszystkie zg oszone
projekty wezm) udzia w konkursie. Dla zwyci zców
(zespo u uczniowskiego i nauczyciela prowadz)cego)
przewidziano cenne nagrody rzeczowe.
Dzi kujemy za pomoc w realizacji projektu
w adzom samorz)dowym gminy Opatówek, Muzeum
Przemys u w Opatówku, przedsi biorstwu "Jutrzenka",
rodzicom, panom Paw owi Jarczewskiemu i Wojciechowi
Sowie, panu Tomaszowi Kozaneckiemu za transport,
wszystkim darczy7com, którzy obdarowali nas
materia ami potrzebnymi do budowy makiet oraz
wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób pomog y
w jego wykonaniu.

na temat: "E-learning niezb dnik we wspó czesnym
1wiecie wiedzy, czyli jak si nowocze1nie uczyD",
wyg oszonego przez mgr. in$. Andrzeja Segu .
W ramach programu uczniowie wezm) udzia
w wyk adach i zaj ciach prowadzonych przez pracowników naukowych PWSZ oraz zaproszonych go1ci.
Specjalny wyk ad wyg osi prof. Zbigniew Lew Starowicz.
W planach jest tak$e wyjazd na Mi dzynarodowe Targi
Ksi)$ki do Krakowa.
Dla naszych uczniów udzia w programie to
mo$liwo1D poszerzania wiedzy i zainteresowa7, co
z pewno1ci) zaprocentuje w ich przysz o1ci. Dodatkow)
atrakcj stanowi kontakt ze 1rodowiskiem akademickim
oraz poznanie tradycji i obyczajów studenckich.
Uczniowie bior)cy udzia
w II edycji
Uniwersytetu Gimnazjalisty: Justyna Ekert, Olimpia
Kniegu a, Piotr Trzeciak, Patryk J drzejak, Anna
Dybioch, Aleksandra Pietrowska, Paulina Pawlak,
Tomasz Pietura, Grzegorz Janiak, Paulina Antczak,
Dawid Molka, Szymon J drzejak, Marta Peja1, Patryk
Saganowski,
Aleksandra
Ka mierczak,
Anna
Pebrowska, Kamil Nowakowski, Patryk Olejniczak,
Aleksandra Rutowicz, Aleksandra Marciniak.
Dyrektor Gimnazjum w Opatówku
Jolanta Pokojowa

Kawiarenka literacka

Dyrektor Gimnazjum w Opatówku
Jolanta Pokojowa

Uniwersytet gimnazjalisty
Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów
w Opatówku zosta o zakwalifikowane do drugiej edycji
(jedynego
w
Polsce)
programu
edukacyjnego
"Uniwersytet Gimnazjalisty" realizowanego przez PWSZ
w Kaliszu we wspó pracy z w adzami samorz)dowymi.
W 1rod 30 wrze1nia dwudziestu uczniów klas
drugich naszego gimnazjum wzi o udzia w uroczystej
inauguracji roku akademickiego 2009/2010. Aula
Pa7stwowej Wy$szej Szko y Zawodowej im. Stanis awa
Wojciechowskiego zgromadzi a nie tylko gimnazjalistów
bior)cych udzia w programie, ale tak$e uczniów szkó
ponadgimnazjalnych, poniewa$ program ten w tym roku
rozszerzono o "Uniwersytet Licealisty". Wszystkich
zebranych powita prorektor kaliskiej PWSZ prof. dr hab.
Stefan Kowal, z r)k którego uczniowie otrzymali indeksy
i zostali pasowani na studentów. Uczestnicy
z zaciekawieniem wys uchali wyk adu inauguracyjnego
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W czwartek 22 pa dziernika ulicami Opatówka
przespacerowali si Agaton i Stefan Gillerowie. Nie
by oby w tym nic dziwnego, gdyby by y to lata 30 XIX
wieku. Tymczasem mamy rok 2009, a s awni bracia
z Opatówka ju$ dawno odeszli z tego 1wiata. W t
sentymentaln) podró$ z za1wiatów do kraju lat
dziecinnych zaprosili swoich patronów gimnazjali1ci cz onkowie ko a teatralnego, chóru szkolnego oraz
Szkolnego Klubu Europejskiego "Opatus".
Podczas kolejnego wieczorku artystycznego
z cyklu "Kawiarenka literacka", zorganizowanego
w gimnazjum w Opatówku w czwartkowy wieczór,
zaproszeni go1cie mogli bli$ej poznaD sylwetki Agatona
i Stefana, których imi szko a nosi od 15 maja br.
M odzie$ cytowa a fragmenty listów rodziny Gillerów,
uratowanych od zatracenia przez pani) Jadwig Milu1k)
- Stasiak, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Braci Gillerów w Opatówku. W ciekawej formie
zaprezentowane by y $yciorysy obu braci: Stefana pedagoga, poety, wychowawcy m odzie$y kaliskiej, m.in.
Stanis awa Wojciechowskiego, przysz ego prezydenta
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RP, oraz Agatona - dzia acza politycznego, cz onka
rz)du emigracyjnego, wielokrotnie wi zionego i zes anego na Syberi patrioty. Ich zas ugami w krzewieniu
polsko1ci w czasach zaborów mo$na by obdarzyD wielu
ludzi.
Kolejna cz 1D programu to popis gimnazjalistów,
którzy ta7cz) poloneza, Dwicz) aerobik, recytuj) wiersze
i 1piewaj) piosenki. Bracia Gillerowie mieli mo$liwo1D
sami oceniD, czy dzisiejsza m odzie$ zas uguje na to,
aby byli oni jej patronami. Jestem pewna, $e uczniowie
bior)cy udzia w programie zdali ten egzamin wzorowo.
Na szczególne wyró$nienie zas uguje dwóch uczniów
klasy IIe: Patryk Olejniczak i Mariusz Kasprzak,
odtwórcy g ównych ról. Kpiewaj), recytuj), wcielaj) si
w postaD swojego bohatera z atwo1ci) godn) podziwu.
Przedstawienie trwa o godzin , a w jego
przygotowanie zaanga$owany by ca y sztab ludzi. Nad
opraw) muzyczn) czuwa a pani Anna Nowacka,
nauczycielka muzyki. Pi kna scenografia, m.in.
zrekonstruowana zabytkowa brama opatowska, to
zas uga nauczycielki plastyki, pani Joanny Litwin, z któr)
wspó pracowa pan Ryszard Pogorzelec - szkolna "z ota
r)czka".
Biografi
braci
Gillerów
opracowa a
nauczycielka historii, opiekunka SKE "Opatus", pani
Bo$ena Banasiak. Uk ady taneczne przygotowa a
nauczycielka wychowania fizycznego, pani Zofia
Marciniak. Atmosfer
kawiarnian) w holu szko y
wyczarowa y panie z obs ugi, pod kierunkiem pani
Gabrieli Wejman. Nad ca o1ci) przedsi wzi cia czuwa a
opiekunka ko a teatralnego, nauczycielka j zyka
polskiego, pani Honorata Warszewska.
Szczególne podzi kowania kierujemy w stron
pani Jadwigi Milu1kiej - Stasiak, która od lat dba o to,
aby pami D o zas u$onych opatowianach nie zgin a.
Go1cie Kawiarenki us yszeli histori sprzed kilku lat,
kiedy pani Jadwiga wraz z siostr) odnalaz y w domu,
niegdy1 nale$)cym do rodziny Gillerów, nieznan) dot)d
korespondencj , której fragmenty mo$na by o us yszeD
w pierwszej cz 1ci programu.
Dzi kujemy
wszystkim,
którzy
po1wi cili
czwartkowy wieczór na spotkanie przy 1wiecach, kawie,
ciastku w gimnazjalnej "Kawiarence literackiej". Smuci
jedynie fakt, $e tak ma o osób przyj o zaproszenie, nie
doceniaj)c tym samym m odzie$y, która w przygotowanie godzinnego programu w o$y a wiele serca,
po1wi caj)c niejednokrotnie swoje zainteresowania
i czas przeznaczony na odpoczynek.

z czym ka$da klasa otrzyma a "Certyfikat ekologicznej
klasy". Efektem ca ej akcji by y worki pe ne 1mieci, które
z o$one zosta y obok szko y, a uczniowie obiecali,
$e zawsze b d) si starali dzia aD na rzecz ochrony
przyrody.
Lidia Antczak

Dzie Edukacji Narodowej
Dzie7 14 pa dziernika od lat niezmiennie jest
obchodzony jako Kwi to Edukacji Narodowej, potocznie
zwany Dniem Nauczyciela. Data ta zosta a wybrana
nieprzypadkowo, bowiem to w a1nie 14 pa dziernika
1773 roku Sejm powo a do $ycia Komisj Edukacji
Narodowej - pierwsze na 1wiecie ministerstwo o1wiaty.
W ka$dej szkole dzie7 ten jest okazj) do wyra$enia
wdzi czno1ci nauczycielom za trud i po1wi cenie
w o$one w prac z dzieDmi i m odzie$). Tak jest
i w naszej szkole.

Honorata Warszewska

**********
SZKOEA PODSTAWOWA W OPATÓWKU
Akcja sprz>tania wiata
Podobnie, jak w ubieg ych latach, uczniowie klas
0-VI Szko y Podstawowej w Opatówku aktywnie
i z wielkim zaanga$owaniem w )czyli si do akcji
"Sprz)tanie Kwiata", która w tym roku przypad a w dniu
25 wrze1nia.
W ramach akcji dzieci uporz)dkowa y teren
w pobli$u szko y, m.in. las i park. Ponadto w tym dniu
uczniowie wzi li udzia w zaj ciach praktycznych
dotycz)cych segregowania odpadów. Wykazali si przy
tym du$) wiedz) i aktywno1ci), bez problemu poradzili
sobie z w a1ciwym segregowaniem odpadów, w zwi)zku
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Dla ka$dego ucznia jest to dzie7 niezwyk y.
Chocia$ nie by on dniem wolnym, nie strach by o
przyj1D do szko y. Nauczyciele u1miechni ci, uczniowie
zrelaksowani - przecie$ lekcji nie b dzie! By y za to
spotkania z wychowawcami, bez ksi)$ek i zeszytów,
a pó niej uroczysta akademia, któr) przygotowali
uczniowie klas IV pod opiek) wychowawczy7 - p. Marty
Cygan i p. Anny Smolickiej. Na apelu obecni byli
wszyscy nauczyciele i dyrekcja, pracownicy administracji
oraz przedstawiciele Rady Rodziców. Swoj) obecno1ci)
zaszczycili nas równie$ p. Stanis aw Ku1 - wiceprzewodnicz)cy Rady Gminy i przewodnicz)cy Komisji O1wiaty,
ks. pra at W adys aw Czamara, p. Jadwiga Milu1ka -
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dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów
w Opatówku, asp. szt. Andrzej Szwankowski - kierownik
Posterunku Policji w Opatówku. Niezmiernie mi o by o
nam równie$ go1ciD nauczycieli, którzy uczyli w naszej
szkole przed laty i ze wzruszeniem obejrzeli wyst py
potomków swoich wychowanków.
Tradycyjnie nie zabrak o wierszyków i piosenek
o nauczycielach i dla nauczycieli, którzy z prawdziwym
zainteresowaniem obejrzeli program przygotowany
specjalnie dla nich. Wyst py m odych aktorów
nagrodzone zosta y gromkimi brawami i podzi kowaniami dyrektora. G os zabrali równie$ przybyli na
uroczysto1D go1cie dzi kuj)c za wyst p m odym
aktorom. Na zako7czenie przygotowano s odki pocz stunek dla grona pedagogicznego i przyby ych go1ci.
Wszystko odby o si w mi ej atmosferze, a u1miechu
i wzrusze7 na twarzach uczestników imprezy nie
zabrak o.
Anna Smolicka

Rajdowa jesie
Jedn) z form propagowania turystyki w naszej
szkole jest wieloletnia ju$ tradycja rajdów szkolnych,
w których licznie bior) udzia ch tni uczniowie.
Odbywaj) si one co roku jesieni).

W rajdzie pod has em "Barwy jesieni", zorganizowanym
2 pa dziernika, wzi o udzia 113 uczniów naszej szko y.
Cz onkowie SKKT prowadzonego przez p. Dorot
Skinder, w ramach przygotowa7 zapoznawali si
z wiadomo1ciami z zakresu geografii i historii ziemi
kaliskiej. Uczyli si tak$e rozpoznawaD drzewa i krzewy.
Otuchy podczas rajdu na trasie S oneczna - Ro$d$a y
dodawa a im weso a, turystyczna piosenka, do której
samodzielnie u o$yli s owa.
Na szczególne wyró$nienie zas uguj) uczniowie
klasy III b, którzy przygotowali wyj)tkowo pi kne,
jesienne stroje w pe ni oddaj)ce nastrój i charakter
imprezy. 9 cz onków SKKT zdoby o popularn) Odznak
Turystyki Pieszej (OTP). Wyró$nionym uczniom odznaki
wr czy prezes kaliskiego Oddzia u PTTK, a jednocze1nie dyrektor naszej szko y, pan Mateusz Przyjazny.
Nie zabrak o równie$ wyzwa7 dla nauczycieli, którzy
podczas konkurencji "Ciskanie piorunami" wcielali si
w rol Zeusa. W tym konkursie zaszczytne I miejsce
przypad o ex aeqvo pani Ma gorzacie Nowickiej z SP 12
oraz nauczycielce naszej szko y, pani Anecie Cyl.
Emocji nie zabrak o te$ 11 wrze1nia, kiedy to
uczniowie naszej szko y wzi li udzia w III rajdzie pod
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has em "Kladami Przodków" towarzysz)cym XVII
Europejskim Dniom Dziedzictwa Kulturowego w Kaliszu.
Podczas przygotowa7 do rajdu cz onkowie SKKT
zapoznali si z tematyk) dotycz)c) grodów, zamków
i twierdz na terenie Kalisza i okolic. Uczennice klasy VI
b, Weronika Matusiak i Aleksandra Laskowska, reprezentowa y nasz) szko
w konkursie historyczno geograficznym "Zabytkom na odsiecz! Szlakiem grodów,
zamków i twierdz". Dziewczynki stan y na wysoko1ci
zadania i zaj y zaszczytne I miejsce. Równie$
w klasyfikacji generalnej nasza dru$yna "W óczykije"
zaj a I miejsce zdobywaj)c Puchar Prezesa Kaliskiego
Oddzia u PTTK, pana Mateusza Przyjaznego.
Nie ma w)tpliwo1ci, $e rajdy s) niezwykle cenn)
i warto1ciow) akcj), poniewa$ pokazuj) naszym
uczniom, jak mo$na aktywnie i po$ytecznie sp dzaD
wolny czas, motywuj) do zdobywania wiedzy,
u1wiadamiaj), jak pi kne okolice nas otaczaj)
i z pewno1ci) dostarczaj) dzieciom wielu wspania ych
wra$e7, prze$yD i emocji.
Anna Smolicka, Dorota Skinder

Nlubowanie pierwszoklasistów
16 pa dziernika w Szkole Podstawowej
w Opatówku odby a si uroczysto1D pasowania na
ucznia. W tym roku szkolnym w poczet uczniów przyj to
46 pierwszoklasistów. Oprócz rodziców i dziadków
uczniów, w uroczysto1ci uczestniczyli przedstawiciele
w adz gminy, m.in. wiceprzewodnicz)cy Rady Gminy,
przewodnicz)cy Komisji O1wiaty - pan Stanis aw Ku1,
Sekretarz Gminy - pan Krzysztof Dziedzic, a tak$e
dyrektor Gimnazjum w Opatówku - pani Jolanta
Pokojowa oraz przewodnicz)ca Rady Rodziców - pani
Ewa Ka mierczak. W oficjalnej cz 1ci uroczysto1ci,
któr) prowadzi a wicedyrektor szko y -pani Izabela
Dubanowicz, nowo przyj ci uczniowie z o$yli 1lubowanie
na sztandar szko y oraz z o$yli kwiaty pod tablic)
patrona szko y. Aktu pasowania na ucznia dokona
dyrektor szko y - pan Mateusz Przyjazny, a z r)k
wychowawczy7 pani Anny Karwowskiej i pani Iwony
Walczak uczniowie otrzymali pami)tkowe dyplomy.

Pierwszaki udowodni y, $e s) odwa$ne, kochaj)
swoj) Ojczyzn , potrafi) pi knie recytowaD wiersze
i 1piewaD piosenki podczas programu artystycznego
przygotowanego pod bacznym okiem pa7 wychowawczy7 i przy wspó udziale uczennic z klasy IV: Joanny
Kaciupy, Darii Skoniecznej, Darii Knieguli, Alicji
Jarczewskiej. Wyst p zosta nagrodzony wielkimi
brawami. Na koniec przedstawiciele samorz)du
gminnego p. Krzysztof Dziedzic, p. Stanis aw Ku1
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i p. Arkadiusz Oa7duch wr czyli uczniom ma e upominki
- wyposa$one piórniki szkolne. Jak zwykle nie zawiedli
te$ rodzice pierwszoklasistów, którzy przygotowali dla
dzieci upominki w postaci kompletów kredek i przyborów
szkolnych, a dla wszystkich s odki pocz stunek.
Iwona Walczak, Anna Karwowska

Wydarzenia sportowe
W roku szkolnym 2009/2010 rywalizacj
sportow) rozpocz li1my od sztafetowych biegów
prze ajowych w Ko minku. Nasza reprezentacja
sk adaj)ca si z 12 biegaczy (6 dziewcz)t i 6 ch opców)
swoim zaanga$owaniem i si ) walki zdoby a awans do
Mistrzostw Województwa w tej dyscyplinie. W Racocie,
bo tam odby si ostatni etap zawodów, nasi uczniowie
w sk adzie: Weronika Humelt, Agata G)siorek, Justyna
K pa, Justyna St pie7, Karolina Ka mierczak,
Aleksandra Michalak, Maciej Charsche, Erwin i Tobiasz
Grudzieccy, Mateusz Wojtaszek (VI a), Mateusz
Wojtaszek (VI b) i Mi osz Kasprzycki, zdobyli dru$ynowo
28 miejsce na 40 startuj)cych szkó . Jest to bardzo
dobry wynik, tym bardziej, $e by to nasz debiut
w biegach prze ajowych na tak wysokim szczeblu.
Oprócz zawodów dru$ynowych, uczniowie
zaliczyli równie$ indywidualne biegi prze ajowe na
szczeblu gminnym, które odby y si na trasie T okinia Ro$d$a y. Do rywalizacji zg osili si reprezentanci ze
wszystkich szkó naszej gminy (Che mce, Cienia,
Rajsko, Sierzchów, T okinia i Opatówek). Nasza szko a
wywalczy a 5 medali: 2 z ote (Mi osz Kasprzycki
w kategorii ch opców rocznik 1998 i m odsze, Weronika
Humelt w kategorii dziewcz)t rocznik 1997), 2 srebrne
(Maciej Charsche w kat. ch opców rocznik 1997, Justyna
K pa w kat. dziewcz)t rocznik 1997) i 1 br)zowy
(Mateusz Wojtaszek (VIa) w kat. ch opców rocznik
1997). Nagrodzeni awansowali do zawodów powiatowych, które odb d) si wiosn) 2010 roku.
Jak ka$dego roku wzi li1my udzia w ulicznym
"Biegu Ptolemeusza", który odby si w Kaliszu. Po raz
pierwszy w historii szko y nasza reprezentacja,
sk adaj)ca si z 26 biegaczy, wywalczy a I miejsce
w kategorii szkó podstawowych w ogólnej klasyfikacji.
Najwy$sze miejsca, jak równie$ najwi cej punktów dla
szko y wywalczyli: Mi osz Kasprzycki, Wiktor Kiermasz,
Maciej Charsche, Micha Knop. Tegorocznej jesieni
(09.10) po raz pierwszy odby y si
tak$e biegi
prze ajowe dla klas m odszych. Mali biegacze
rywalizowali mi dzy sob) przy Zespole Szkó w Rajsku.
Zawody okaza y si strza em w dziesi)tk . Dzieci
z wielkim zapa em i ch ci) wspó zawodnictwa stan y
do walki o najwy$sze miejsca. Nasi uczniowie wypadli
wy1mienicie. Pierwsze miejsce i z ote medale otrzymali:
Adam Begert, Oliwia Juszczak, Adrian Kliber, srebrne
medale: Paulina Gryczy7ska, Mi osz Bugajny, Wiktor
Kiermasz, Mi osz Kuci7ski i Julia Tomaszewska,
a br)zowy medal otrzymali Kacper Jasi7ski i Dawid
Sobczak.
Tego samego dnia starsza reprezentacja naszej
szko y w sk adzie: Patryk Nowicki, Kacper Wojtaszek,
Mateusz Wojtaszek (VIb) i Wiktor Dogielski wzi a udzia
w Turnieju Pi ki Koszykowej organizowanym przez
Kaliski Szkolny Zwi)zek Sportowy, Klub Koszykówki
AZS OSRiR Kalisz i O1rodek Sportu, Rehabilitacji
i Rekreacji. Zawody cieszy y si du$) popularno1ci).
W kategorii szkó podstawowych zg osi o si 16 dru$yn.
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Nasi koszykarze zaj li II miejsce w grupie i poprzez swój
udzia wzbogacili szko o 20 pi ek koszykowych.
Do wa$nych wydarze7 sportowych tej jesieni
nale$y zaliczyD równie$ udzia Mi osza Kasprzyciego
w dwuboju (p ywanie 50m + bieg 1000m), który odby si
na basenie "Delfin" oraz na boisku LA gimnazjum
nr 9 i SP nr 14 w Kaliszu. Nasz reprezentant zaj)
I miejsce wyprzedzaj)c znacznie swoich przeciwników.
Joanna Kupczyk

PodziLkowanie dla rodziców
Dzi ki du$emu zaanga$owaniu i hojno1ci
rodziców podczas festynu, który zosta zorganizowany
przez Rad
Rodziców w czerwcu, krótko po
zako7czeniu roku szkolnego, mogli1my sobie pozwoliD
na zorganizowanie zaplecza finansowego dla naszej
szko y. Z pieni dzy zebranych podczas imprezy oraz ze

1rodków Rady Rodziców, zakupiono nowe meble do
trzech pomieszcze7 klasowych nauczania zintegrowanego. Dzieci mog) korzystaD z nowych awek, krzese
i kolorowych szafek, co bez w)tpienia wp ywa na
przyjemniejsz) i bardziej komfortow) nauk . Dodatkowo
w salach 12, 13 oraz na korytarzu w przyziemiu
zamontowano nowoczesne, energooszcz dne o1wietlenie. Serdecznie dzi kujemy rodzicom uczniów klasy Ia
za zakup farby i odmalowanie klasy, w której zdobywaj)
wiedz ich pociechy oraz rodzicom uczniów klasy IIIb za
zakup farby z przeznaczeniem na od1wie$enie klasy
nr 32. Dzi kujemy te$ panu Rafa owi Krawczakowi, który
przekaza szkole odtwarzacz DVD oraz pa7stwu
Ouczakom za ufundowanie radiomagnetofonu.
Cieszymy si , $e mo$emy liczyD na pomoc
i zaanga$owanie ze strony rodziców. Po remontach
przeprowadzonych w okresie wakacyjnym, nasza szko a
staje si coraz bardziej kolorowa, a nauka w niej bardziej komfortowa i jeszcze przyjemniejsza, równie$
dzi ki Pa7stwa pomocy. Wszystko to przecie$ dla
naszego wspólnego dobra - dobra naszych dzieci.
Anna Smolicka

**********
ZESPÓE SZKÓE W CHEEMCACH
Nlubowanie pierwszoklasistów
20 pa dziernika w Zespole Szkó im. Jana
Paw a II w Che mcach odby o si uroczyste 1lubowanie
pierwszaków. Pasowania na ucznia dokona dyrektor
Tomasz Mikucki. Tegoroczna grupa 26 uczniów
1lubowa a uroczy1cie byD dobrym Polakiem, dbaD
o dobre imi klasy i szko y oraz byD wzorowym uczniem.
Podczas cz 1ci artystycznej uczniowie, przygotowani
przez pani) Violett Ró$alsk), zaprezentowali swoje
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umiej tno1ci recytatorskie i muzyczne. W tym dniu
otrzymali równie$ swój pierwszy, najwa$niejszy szkolny
dokument - legitymacj szkoln). W uroczysto1ci udzia

Opatówek p. Sebastianowi Ward ckiemu, p. Przewodnicz)cym Rady Rodziców Krystynie Jab o7skiej, Anecie
Kalecie, Andrzejowi Wieli7skiemu i Iwonie MaDkowiak,
sponsorom,
rodzicom
oraz
firmom
wszystkim
kierowanym przez p. Andrzeja Michalskiego, Józefa
Pawlaka i Wojciecha Przepiórk .
Dyrektor Zespo$u Szkó$ w Che$mcach
Tomasz Mikucki

wzi li zaproszeni go1cie z Przewodnicz)cymi Rady
Gminy Opatówek p. Andrzejem Michalskim i Stanisawem Kusiem oraz Sekretarzem Gminy p. Krzysztofem
Dziedzicem na czele. Dzieci zosta y obdarowane
upominkami ufundowanymi przez Wójta Gminy
Opatówek p. Sebastiana Ward ckiego oraz Rad
Rodziców przy Zespole Szkó im. Jana Paw a II
w Che mcach.
Karolina Gramza

Otwarcie wietlicy szkolnej
Klubowaniu klas pierwszych w Zespole Szkó
w Che mcach w dniu 20 pa dziernika towarzyszy o
uroczyste, d ugo oczekiwane wydarzenie. By o nim
otwarcie 1wietlicy szkolnej wraz z punktem wydawania
posi ków, pomieszczeniem kuchennym oraz toaletami.
Uroczystego otwarcia dokonali przedstawiciele w adz
gminnych, a po1wi cenia ks. Pra at Józef Kwiatkowski.

Uroczysto ci 11 listopada
10 listopada, w przeddzie7 Kwi ta Niepodleg o1ci, w Zespole Szkó im. Jana Paw a II w Che mcach
uroczy1cie obchodzono t wa$n) dla Polski dat . Apel
przygotowali uczniowie klasy I gimnazjum pod opiek)
p. Ma gorzaty B)kowskiej-Zaj)c. Podczas akademii
równie$ wspaniale zaprezentowali si uczniowie wykonuj)cy pie1ni patriotyczne kierowani przez p. Damiana
Pyrka. Natomiast w 1rod 11 listopada delegacja
uczniów naszej szko y wraz z dyrektorem p. Tomaszem
Mikuckim uczestniczy a we mszy 1wi tej w intencji
Ojczyzny
odprawionej
w
ko1ciele
parafialnym
w Che mcach.
Karolina Gramza

**********
ZESPÓE SZKÓE W TEOKINI WIELKIEJ
Dzie Edukacji Narodowej
Dzie7 Edukacji Narodowej pozwala w szczególny sposób podzi kowaD tym, których pracy na co
dzie7 nie mo$na przeoczyD. Du$) cz 1D $ycia cz owiek
sp dza w szkole, gdzie pierwszymi przewodnikami
w zdobywaniu wiedzy s) nauczyciele. Dlatego w wielu
szko ach w Polsce ten dzie7 ró$ni si od innych.
Zespó Szkó w T okini Wielkiej 1wi towanie
rozpocz) od uroczystego 1lubowania klasy I gimnazjum.
Uczniowie otrzymali legitymacje po1wiadczaj)ce status
gimnazjalisty oraz pami)tkowe dyplomy. Natomiast
podczas akademii mogli si oni wykazaD swoimi
zdolno1ciami artystycznymi. Klasa I gimnazjum, której
wychowawc) jest p. Agnieszka Madzia a, w zabawny
sposób przedstawi a rzeczywisto1D szkoln). Na zako7czenie uczniowie podzi kowali nauczycielom za ich trud
i wr czyli kwiaty dyrektor p. Teresie Kobierskiej,
zaproszonym go1ciom oraz pozosta ym pedagogom.
Z okazji Dnia Nauczyciela szczerze i od serca
$yczymy mnóstwo zadowolenia z pracy, wi cej
odpoczynku, a przede wszystkim du$o zdrowia i rado1ci
ka$dego dnia.
Uczniowie Zespo$u Szkó$ w T$okini Wielkiej

Nlubowanie pierwszej klasy
Pomieszczenia s) wyposa$one w nowe stoliki,
krzese ka, meble i sanitariaty oraz wyposa$enie kuchni.
Uczniowie mog) obecnie w komfortowych warunkach
sp dziD czas przed lekcjami, zje1D posi ek, obejrzeD
filmy dydaktyczne, odrobiD lekcje czy pobawiD si po
zaj ciach. W realizacj stworzenia nowych warunków
dla dzieci przebywaj)cych w 1wietlicy oraz korzystaj)cych ze szkolnych obiadów, by o zaanga$owanych
wiele osób. Nie sposób ich wszystkich wymieniD.
Szczególne podzi kowania sk adam Wójtowi Gminy
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Rozpocz cie nauki w szkole jest ogromnym
prze$yciem dla dziecka i jego rodziców. Maluchy
poznaj) nowe 1rodowisko i w1ród poznanych osób chc)
znale D swoje miejsce. Pierwszakom ze Szko y
Podstawowej w T okini Wielkiej data 5 listopada utkwi
w pami ci do ko7ca $ycia. Tego dnia zostali oni
pasowani na uczniów podczas uroczysto1ci 1lubowania.
W tej podnios ej chwili, dzieciom towarzyszyli: rodzice,
dyrektor szko y - p. Teresa Kobierska, wychowawczyni p. Maria Jolanta Tomasiuk, Sekretarz Gminy Opatówek p. Krzysztof Dziedzic, Wiceprzewodnicz)cy Rady Gminy
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- p. Stanis aw Ku1, przewodnicz)ca Rady Rodziców p. Agata Byler, nauczyciele oraz dzieci z klas m odszych
i starszych, które bra y udzia w cz 1ci artystycznej.
Kulminacyjnym punktem by moment, kiedy
pierwszoklasi1ci powtarzali dzielnie tekst 1lubowania,
a ich rodzice sk adali przyrzeczenie. W chwili gdy dzieci
cieszy y si , $e s) ju$ prawdziwymi uczniami, rodzicom
zakr ci a si ezka w oku, poniewa$ ich ma e pociechy
nie s) ju$ przedszkolakami, lecz czeka ich teraz wiele
obowi)zków, ale te$ wiele satysfakcji z osi)gni D. Nasi
najm odsi
uczniowie
zostali
obdarowani
przez
przedstawicieli samorz)du gminy, rad rodziców oraz
starszych kolegów prezentami na dobry pocz)tek ich
edukacji. Oprócz tego czeka a ich niespodzianka wspólne zabawy oraz "szalone malowanie" z klas) VI
i wychowawczyniami - p. Mari) Jolanta Tomasiuk oraz
p. Ann) Macke. Pierwszakom gratulujemy i $yczymy
wielu sukcesów w nauce.
Grono pedagogiczne oraz uczniowie
Szko$y Podstawowej w T$okini Wielkiej

Akcja sprz>tania wiata
Zespó Szkó w T okini Wielkiej, podobnie jak
w latach poprzednich, uczestniczy w akcji "Sprz)tanie
Kwiata", która odby a si 18 wrze1nia br. Uczniowie
wszystkich klas wraz z nauczycielami ochoczo zabrali
si do pracy. Ka$dej klasie zosta przydzielony inny
teren. Najm odsi uczniowie z pomoc) kolegów
z gimnazjum dok adnie posprz)tali teren szko y.
Pozosta a m odzie$ za1 wybra a si do lasu na
S oneczn) i tam zebra a 1mieci, które zanieczyszcza y
urocz) okolic . Efektem pracy wszystkich uczniów by y
worki pe ne 1mieci.

Sprz)tanie mia o nie tylko charakter ci $kiej
pracy, ale tak$e wspania ej zabawy. Taka forma
edukacji uczy odpowiedzialno1ci i samodzielnego
dzia ania. Pobudza inicjatyw i pomys owo1D, rodzi
zdrow) rywalizacj w s usznej sprawie. Mamy wielk)
nadziej , $e tego typu akcje zaowocuj) ch ci)
codziennego dbania o 1rodowisko i udowodni), $e s)
niezwykle po$ytecznym narz dziem w procesie edukacji
m odego pokolenia.
Izabela Olszewska

Akcja czytania bajek
Bajki to najbli$sze dziecku utwory, w których
1wiat realny miesza si z fantastycznym i razem tworz)
zrozumia ) rzeczywisto1D. W 1wiecie bajek mo$na
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spotkaD przyjació , prze$yD wspania e przygody.
W obecnym roku szkolnym akcj "Bajka na s oneczne
i deszczowe dni" rozpocz y panie Magdalena Misiak

i Renata Pilas, mamy naszych uczennic. Wraz z uczniami oddzia u przedszkolnego i nauczania pocz)tkowego
przenios y si w magiczne chwile dzieci7stwa.
Marlena Pilarczyk, Renata Szlenkier

NwiLto Niepodleg$o ci
11 listopada - Kwi to Niepodleg o1ci, to
zdecydowanie najwa$niejsze polskie 1wi to narodowe.
W tym roku obchodzimy 91. rocznic odzyskania
wolno1ci. Tradycyjnie, uczniowie z Zespo u Szkó
w T okini Wielkiej, wspólnie z p. Ann) Macniak oraz
p. Marlen) Pilarczyk przygotowali akademi , aby
upami tniD t wyj)tkow) rocznic . Podczas uroczysto1ci
chór wykona pie1ni patriotyczne i legionowe zwi)zane
od tak dawna z histori) naszego narodu. Ca o1ci
dope nia y utwory o ojczy nie, walce i wolno1ci
wyrecytowane przez dzieci i m odzie$. T em monta$u
s owno-muzycznego by pokaz multimedialny, sk adaj)cy si z odpowiednio dobranych reprodukcji obrazów,
zdj D oraz slajdów z wa$nymi dla naszego narodu
datami. Mia on przybli$yD trudn) drog Polaków do
niepodleg o1ci, prowadz)c) przez kolejne zrywy
powsta7cze.
Uczniowie z powag) i nale$ytym szacunkiem
wys uchali ca ego programu. By a to kolejna $ywa lekcja
historii w naszej szkole. Zarówno uczniowie jak
i nauczyciele spontanicznie w )czali si do 1piewu.
Stworzy o to niepowtarzaln) atmosfer
spotkania.
Nastrój zadumy nad losami Polski mogli1my prze$ywaD
jeszcze podczas mszy 1w. w ko1ciele parafialnym
p.w. 1w. Jakuba w T okini Ko1cielnej. W 1wi)tyni, licznie
zgromadzeni wierni, w tym uczniowie z naszej szko y,
modlili si o nasz) Ojczyzn i o pokój na ca ym 1wiecie.
W przebieg Eucharystii zaanga$owali si gimnazjali1ci,
orkiestra Ochotniczej Stra$y Po$arnej z T okini Wielkiej
oraz delegacje ze sztandarami ze Szko y Podstawowej
w T okini Wielkiej, a tak$e OSP Zduny.
Dyrektor Zespo$u Szkó$ w T$okini Wielkiej
Teresa Kobierska

Wszystkich NwiLtych
Pierwszego listopada ludzie gromadz) si na
cmentarzach, aby uczciD pami D zmar ych. Przed tym
dniem wszyscy spiesz) na groby swoich bliskich. Tak$e
uczniowie ze szko y w T okini Wielkiej pami tali
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o zmar ych nauczycielach i $o nierzach. M odzie$,
wspólnie z opiekunami, pani) Mari) Jolant) Marciniak
oraz Rafa em Mrozi7skim, wybrali si na cmentarz
parafialny w T okini Ko1cielnej po to, aby posprz)taD
i za1wieciD lampki na grobach osób zas u$onych dla
naszej szko y i naszej Ojczyzny. W niedziel , po mszy
1wi tej, wierni mogli zapaliD znicz na udekorowanych
pomnikach. Dzi kujemy wszystkim za pami D.
Izabela Olszewska

Biegi prze$ajowe
W pi)tek 9 pa dziernika w Zespole Szkó
w Rajsku po raz pierwszy w historii odby y si
Mistrzostwa Gminy w Biegach Prze ajowych dla klas
1-3. O)cznie wystartowa o 92 zawodników z klas 1 - 3 ze
szkó podstawowych w Cieni Drugiej, Sierzchowie,
Opatówku i Rajsku. Wszyscy, którzy zaj li pierwsze
3 miejsca, otrzymali medale i dyplomy. Zawody cieszy y
si du$ym zainteresowaniem, wszyscy obecni doszli do
wniosku, $e nale$y je powtórzyD w przysz ym roku.

**********
ZESPÓE SZKÓE W RAJSKU
Dzie Edukacji Narodowej
00
14 pa dziernika o godzinie 9 w naszej szkole
obchodzone by o 1wi to nauczycieli i innych pracowników szko y. W1ród zaproszonych go1ci by tak$e
wiceprzewodnicz)cy Rady Gminy oraz przewodnicz)cy
Komisji O1wiaty, Kultury, Sportu i Zdrowia p. Stanis aw
Ku1. Uroczysto1D rozpocz a si
od przyj cia
pierwszaków w poczet uczniów Szko y Podstawowej
w Rajsku. Najm odsi przedstawiciele spo eczno1ci
szkolnej musieli wykazaD si nie lada talentem i odwag),
by wyst)piD przed licznie zebran) publiczno1ci). Nad
prawid owym przebiegiem przedstawienia czuwa a
wychowawczyni, p. Agata Wegner. Pierwszoklasi1ci
zostali uroczy1cie powitani przez pani) dyrektor
Honorat Wolniaczyk i pasowani na uczniów.

22 pa dziernika 2009 roku w lesie w Ro$d$aach mia y miejsce Mistrzostwa Gminy w Biegach
Prze ajowych. Nasi uczniowie zaj li tam bardzo wysokie
lokaty.
Angelika Filipiak (rocznik 1998 i m odsze) zaj a
I miejsce
Klaudia Bielawska (rocznik 1998 i m odsze) zaj a
II miejsce
Alina Szczupak (rocznik 1994) - I miejsce
Marta Bia ek (rocznik 1994) - III miejsce
Jakub Domagalski (rocznik 1998 i m odsi) - zaj)
III miejsce
Konrad Filipiak (rocznik 1997) - I miejsce
Mateusz Nowak (rocznik 1995-1996) - I miejsce
Patryk Tomczy7ski (rocznik 1994) - I miejsce

Swoje $yczenia dla najm odszych przekaza
tak$e p. Stanis aw Ku1, który wr czy maluchom
wyprawki ufundowane przez Wójta Gminy Opatówek
p. Sebastiana Ward ckiego. Wszystkie pierwszaki by y
niezwykle przej te, ale zaprezentowa y si wspaniale.
Pó niej przyszed czas na starszych uczniów,
którzy pod okiem pa7 Agnieszki Wosiek i El$biety
Wosiek
poprowadzili
gal
rozdania
"Rajskich
Jab uszek". Nagrody przydzielane by y w wielu
ciekawych kategoriach, a "statuetki" wr cza y znane
z ekranów telewizyjnych gwiazdy, m.in. siostra Bo$enka
z Na dobre i na z e, Micha Wi1niewski, Kuba
Wojewódzki czy Kayah. Wszyscy 1wietnie si bawili,
a na zako7czenie uroczysto1ci ka$dy pracownik szko y
otrzyma drobny upominek od samorz)du uczniowskiego.
p. Ma$gorzata Burdelak
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Nasi biegacze popisali si swoimi umiej tno1ciami równie$ podczas Biegów Ulicznych imienia
K. Ptolemeusza w Kaliszu. Ucze7 naszego gimnazjum
Patryk Tomczy7ski uzyska 2 wynik, a Konrad Filipiak
z klasy VI szko y podstawowej przybieg pierwszy na
met w swojej kategorii. W klasyfikacji ko7cowej
Gimnazjum z Rajska uplasowa o si na 2 miejscu,
otrzymuj)c puchar.
28 pa dziernika ch opcy z klasy VI wygrali
Mistrzostwa Gminy w Pi ce No$nej, które odby y si
w Opatówku. Czekamy na ich dalsze sukcesy.
Ilona Gaczy7ska z klasy I gimnazjum zdoby a
III miejsce w etapie powiatowym konkursu plastycznego
na plakat pod has em "Nie daj szansy AIDS" og oszonym w ramach Multimedialnej Kampanii Spo ecznej na
lata 2008-2009 "WróD bez HIV".
Ma$gorzata Burdelak
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W szkolnej bibliotece
Konkursy
Bardzo pracowicie rozpocz) si nowy rok
szkolny dla naszej biblioteki. We wrze1niu zosta
zorganizowany konkurs dla uczniów klasy V, zatytu owany "Jestem u$ytkownikiem biblioteki szkolnej".
Zwyci zc wy oniono drog) losowania, gdy$ wszystkie
odpowiedzi, jakich udzielili uczestnicy by y poprawne.
Los u1miechn) si do Angeliki Kwierek, która otrzyma a
nagrod ksi)$kow).
W pa dzierniku natomiast, pani bibliotekarka
przeprowadzi a konkurs plastyczny pt.: Ilustracja do
dowolnej ksi)$ki "Martynka". W tym konkursie udzia
wzi li uczniowie z klas II i III SP. Komisja spo1ród
wszystkich prac wy oni a naj adniejsze i najciekawsze.
Dwa pierwsze miejsca przyznano pracom: Piotra
Piekarskiego (z kl. III) i Beaty Nowak (z kl. II).
Wyró$nienia otrzymali: Weronika Filipiak, Konrad
Szczot, Marta Kucharska, Katarzyna Antczak, Amelia
Korbacz z kl. III oraz Katarzyna Bielawska, Zuzanna
To1ta, Sylwia Matuszak, Katarzyna Wojciechowska,
Marek Ouczak, Justyna Antczak i Zuzanna Kwierek
z klasy II.
5 listopada 2009r. w Gminnej Bibliotece
Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku mia o miejsce
uroczyste podsumowanie konkursu czytelniczego
pt.: "Podró$ do Kwiata
Ksi)$ek". Celem konkursu by o rozbudzenie
zami owania do czytania.
Dzieci mia y do przeczytania 5 dowolnych pozycji
z zestawu ksi)$ek z kolekcji "Ca a Polska Czyta
Dzieciom", nast pnie odpowiada y na 25 pyta7 ze
znajomo1ci ich tre1ci.
W konkursie bra y udzia
dzieci ze szkó podstawowych w Cieni II, T okini Wielkiej, Opatówka, Sierzchowa i Rajska. Uczennice z naszej szko y to: Katarzyna
KopeD i Sandra Je$yk obie z klasy IV.
Mi dzynarodowy Dzie7 Bibliotek Szkolnych.
23 pa dziernika biblioteka szkolna obchodzi a
swoje 1wi to. Z tej okazji by a od1wi tnie udekorowana,
a uczennice z kl. IV SP i I Gim. przedstawi y cz 1D
artystyczn). Po przedstawieniu uczniowie mogli
zwiedziD bibliotek
i obejrzeD wystaw
zrobion)
z ksi)$ek J. Brzechwy, J. Tuwima i D. Wawi ow. Taki
dzie7 to doskona a okazja, by zainteresowaD uczniów
dzia aniami biblioteki.
Pasowanie na czytelnika
28 pa dziernika 2009 roku oby o si uroczyste
pasowanie na czytelnika. W uroczysto1ci tej wzi li udzia
wszyscy uczniowie klasy l wraz z wychowawczyni)
p. Agat) Wegner oraz uczniowie klasy V z p. Arturem
Jarkiem. Pierwszoklasi1ci zostali zapoznani z regulaminem biblioteki i zasadami wypo$yczania. Nast pnie
dzieci obejrza y cz 1D artystyczn) pt.: "Witajcie
w bibliotece" przygotowan) przez uczniów klasy V.
Po obejrzeniu i wys uchaniu przedstawienia
pierwszoklasi1ci
z o$yli
uroczyste
przyrzeczenie:
"Ja ucze7 klasy l SP w Rajsku uroczy1cie obiecuj , $e
b d szanowaD ksi)$ki. One pomagaj) nam w nauce
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i pracy, ucz) mi o1ci do ludzi i Ojczyzny, wskazuj) drog
do ka$dego celu". Po tym wa$nym przyrzeczeniu ka$dy
pierwszoklasista zosta uroczy1cie pasowany przez
pani) bibliotekark ksi)$k) na nowego czytelnika naszej
szkolnej biblioteki. Na pami)tk tej uroczysto1ci ka$dy

otrzyma zak adk i opask na g ow , na których
wypisane by y "pro1by ksi)$ki", przygotowane przez
kole$anki z klasy V. Celem tej uroczysto1ci by a reklama
szkolnej biblioteki i zach cenie najm odszych uczniów
do korzystania z jej zbiorów.
Danuta Sieradzka, Ma$gorzata Burdelak

**********
SZKOEA PODSTAWOWA W CIENI DRUGIEJ
Nlubowanie pierwszoklasistów
Dnia 4 listopada odby o si
w Szkole
Podstawowej w Cieni Drugiej uroczyste 1lubowanie
uczniów klasy I, przygotowane przez pani) mgr Beat
Pietrowsk). Swoj) obecno1ci) zaszczycili nas sekretarz
Gminy pan Krzysztof Dziedzic, wiceprzewodnicz)cy
Rady Gminy i przewodnicz)cy Komisji O1wiaty, Kultury,
Sportu i Zdrowia pan Stanis aw Ku1 oraz radny gminy
Opatówek pan Jaros aw K ysz, a tak$e przewodnicz)ca
Rady Rodziców pani Agnieszka K ysz. W tym roku na
1lubowanie naszych uczniów przybyli pos a7cy

panuj)cej pory roku - Pani Jesieni. Przybyli oni, aby
sprawdziD, czy dzieci s) odpowiednio przygotowane do
z o$enia uroczystego 1lubowania. Przybysze poddali
dzieci trzem próbom. Wszystkie próby uczniowie
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przeszli pomy1lnie, wykazali si wiedz), sprawno1ci)
fizyczn) i odwag). Dzieci z o$y y uroczyste 1lubowanie,
a nast pnie dyrektor szko y pani mgr Olga Wo niak
pasowa a dzieci na uczniów naszej szko y. Pan
Krzysztof Dziedzic odebra 1lubowanie rodziców,
a nast pnie razem z panem Stanis awem Kusiem
wr czyli naszym najm odszym uczniom upominki od
Wójta i Rady Gminy Opatówek. Upominki jak co roku
przygotowa tak$e dla dzieci pan Jaros aw K ysz.
Zwie7czeniem tego uroczystego wydarzenia by s odki
pocz stunek przygotowany przez rodziców uczniów
klasy I.
Agnieszka Nieborak

**********
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W OPATÓWKU
AUTOCHODZIK DLA PRZEDSZKOLAKÓW
W dniu 29 pa dziernika w Publicznym
Przedszkolu w Opatówku odby o si
uroczyste
przekazanie "Autochodzika", który s u$yD b dzie do
prowadzenia zaj D z wychowania komunikacyjnego.
Jest to kolorowy zestaw edukacyjny, sk adaj)cy si
z ponad 100 elementów (autka, znaki drogowe,
sygnalizatory, kamizelki itp.) mieszcz)cy si w przeno1nej torbie, która po rozpakowaniu tworzy namiot. Mo$e
on byD stacj) benzynow), warsztatem naprawczym,
kawiarni). Warto1D bezp atnie przekazanego zestawu
szacuje si na ok. 4 tys. z . Fundatorem tej pomocy
dydaktycznej jest Wojewódzki O1rodek Ruchu
Drogowego w Kaliszu wraz z dyrektorem Stanis awem
Piotrowskim.

PROJEKT "DAK SZANS M ODYM"

Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk)
w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego
Program Operacyjny Kapita Ludzki
Priorytet VII. Promocja integracji spo ecznej
Dzia anie 7.1. Rozwój i upowszechnienie
aktywnej integracji
Poddzia anie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji przez o1rodki pomocy spo ecznej
Gminny O rodek Pomocy Spo$ecznej w Opatówku
realizuje projekt pn. "DaG SzansL M$odym" na które
pozyska 1rodki z Europejskiego Funduszu Spo ecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki.
Projekt ma na celu zwi kszenie motywacji do dzia ania
i rozwijanie aktywnych form integracji spo ecznej m odzie$y zagro$onej wykluczeniem spo ecznym poprzez
prac z pracownikami socjalnymi, psychologiem, pedagogiem, terapeut), doradc) zawodowym i socjologiem.
Termin realizacji projektu 01.01.2009r. - 31.12.2009r.
Kierownik GOPS w Opatówku - Violetta Galant
Koordynator projektu - Sylwia Matczak

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

OG OSZENIA
Wójt Gminy Opatówek informuje, $e na tablicy og osze7 w Urz dzie
Gminy w Opatówku (parter) zosta wywieszony wykaz nieruchomo1ci
stanowi)cych w asno1D gminy Opatówek przeznaczonych do oddania
w najem na okres do 3 lat.
**********
Urz)d Gminy informuje mieszka7ców:
1. wodoci)g w Opatówku, Cieni Drugiej, Micha owie Drugim,
w dniach 1-15 ka$dego miesi)ca obs uguje p. Mieczys aw
Pietrzak, tel. 601-310-089; w dniach 16-30 ka$dego miesi)ca
obs uguje p. Bogus aw Wo niak, tel. 601-974-817.
2. wodoci)g w T okini Wielkiej, w dniach 1-15 ka$dego miesi)ca
obs uguje p. Grzegorz Kajdanek, tel. 601-974-815; w dniach
16-30 ka$dego miesi)ca obs uguje p. Andrzej Olczak, tel. 605071-153.
**********

Dzieci, pod kierunkiem swojej wychowawczyni,
przygotowa y krótki program artystyczny, który
wzbogaci sam akt przekazania zestawu. Na uroczysto1D, oprócz przedstawiciela WORD-u, przybyli: Wójt
Gminy - Sebastian Ward cki, Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic, radny - Mariusz Ma oburski, dyrektor
ZEAS - Arkadiusz Oa7duch oraz przedstawiciele
rodziców. Gospodarzem i organizatorem spotkania by a
Miros awa Ga ach - dyrektor Publicznego Przedszkola,
która w imieniu dzieci i swoim serdecznie podzi kowa a
za tak cenny prezent. Podkre1li a, $e dzi ki wielofunkcyjno1ci tego zestawu wszystkie grupy wiekowe b d)
mog y uczyD si poprawnego zachowania na drogach
oraz zostan) u1wiadomione o zagro$eniach zwi)zanych
z uczestnictwem w ruchem drogowym. Nadmieni a, $e
nauka poprzez zabaw , dla dzieci w tym wieku, jest
niezwykle efektywna i ciekawa.
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Nwiadczenia rodzinne
W zwi)zku ze zmianami przepisów prawa oraz opó nieniu
w przekazywaniu przez odpowiednie ministerstwa 1rodków do gmin
GOPS informuje, $e w przypadku, gdy osoba ubiegaj)ca si
o 1wiadczenia rodzinne na nowy okres zasi kowy XI.2009 / X.2010,
z o$y a wniosek z dokumentami do dnia 30 wrze1nia, ustalenie prawa
do 1wiadcze7 rodzinnych oraz wyp ata 1wiadcze7 przys uguj)cych za
miesi)c listopad nast puje do dnia 30 listopada. W przypadku, gdy
osoba ubiegaj)ca si o 1wiadczenie rodzinne na nowy okres zasi kowy
XI.2009 / X.2010, z o$y a wniosek wraz z dokumentami w okresie od
dnia 1 pa dziernika do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do
1wiadcze7 rodzinnych oraz wyp ata 1wiadcze7 przys uguj)cych za
miesi)c listopad, nast puje do dnia 31 grudnia (art. 26 ust. 2a, ust. 3-4
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o 1wiadczeniach rodzinnych Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992 z pó n. zmianami).
**********
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu informuje,
i$ w dniu 29.10 br. Zarz)d Województwa Wielkopolskiego og osi nabór
wniosków o dofinansowanie projektów dla Dzia ania 1.2 Wsparcie
rozwoju MSP w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013. Oferty konkursowe mo$na sk adaD
od 29.10.2009r. do 08.12.2009r. do godz. 1500 w siedzibie Urz du
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Marsza kowskiego,
w
Departamencie
Wdra$ania
Programu
Regionalnego przy ul. Strzeleckiej 49 w Poznaniu, lub wys aD poczt)
za potwierdzeniem, b)d przesy k) kuriersk). Decyduje data wp ywu
dokumentacji. W ramach konkursu dofinansowanie mog) otrzymaD
projekty inwestycyjne, specjalistyczne projekty doradcze lub projekty
inwestycyjne zak adaj)ce nabycie i zastosowanie nowych rozwi)za7
technologicznych stosowanych na 1wiecie nie wcze1niej ni$ od 3 lat.
Warto1D dofinansowania dla projektów inwestycyjnych wynosi od
9 000 PLN do 1 200 000 PLN, dla specjalistycznych projektów
doradczych - od 3 000 PLN do 200 000 PLN. W przypadku projektów
inwestycyjnych zak adaj)cych nabycie i zastosowanie nowych
rozwi)za7 technologicznych minimalna warto1D dofinansowania
wynosi 9 000 PLN, natomiast maksymalna warto1D dofinansowania to
4 000 000 PLN. Dokumentacj
konkursow) (wniosek, regulamin
konkursu, kryteria wyborów projektów) nale$y pobraD ze strony
internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl. Szczegó owe informacje
mo$na uzyskaD w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich
w Kaliszu.
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, Starostwo Powiatowe
w Kaliszu, Pl. Kw. Józefa 5, parter, pok. 7, tel. (62) 50-14-203, fax (62)
757-26-22, e-mail: kalisz.wrpo@wielkopolskie.pl, serwis informacyjny:
www.wrpo.wielkopolskie.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl
Punkt jest czynny od poniedzia ku do pi)tku w godzinach 800 - 1530.
Pracownicy nie 1wiadcz) us ug pisania wniosków.
**********

Sprzedam dzia k
609-702-056.

o pow. 3.200 m2 w miejscowo1ci Sza e. Telefon:

**********
Sprzedam piec gazowy typ Wiessman do ogrzewania domu. Telefon
604-641-688.
**********
Sprzedam pianino Calisia, model M-105 Chippendale (po ysk, orzech
barwiony, 3 peda y). Tel. (62) 767-03-89.
**********
Sprzedam maszyny rolnicze: p ug, rad a, brony, wóz ci)gnikowy,
sieczkarni . Kontakt: tel. 663-846-970.
**********
Doskonalenie umiejLtno ci czytania tekstów ze zrozumieniem,
wyszukiwania informacji w tek1cie, konstruowania ró$nych form
wypowiedzi pisemnej, przygotowanie do sprawdzianu w szkole
podstawowej oraz egzaminu gimnazjalnego z zakresu przedmiotów
humanistycznych. Tel. 508-142-902 (w godz. 1500 - 1700).
**********
Biuro rachunkowe, tel. (62) 76-181-70, 76-193-12, kom. 693-777-309,
608-495-048. Kwiadczy us ugi w zakresie prowadzenia ksi)g
rachunkowych, ksi)g przychodów i rozchodów, rycza tu ewidencjonowanego, VAT w rolnictwie, rozliczenia ZUS.
**********
Us ugi minikopark), wykop fundamentów, przy )cza
energetyczne, teletechniczne. Telefon: 500-818-331.

wodne,

**********
Szko a J zykowa English Consul zaprasza mieszka7ców Opatówka
i okolic na kurs jLzyka niemieckiego (kurs dofinansowany w 60%).
Miesi>c nauki tylko 56,00 z$ ! Zaj cia raz w tygodniu, 2 godziny
lekcyjne. Zapisy oraz wszelkie dodatkowe informacje pod numerem
telefonu: (62) 501-05-38. Liczba miejsc ograniczona! W przypadku
grupy 12-osobowej zaj cia prowadzone b d) w Opatówku. Kontakt:
biuro@econsul.pl, www.econsul.pl
**********
Firma GF - Gra$yna Faworska w Opatówku, Pl. Wolno1ci 10 informuje,
$e wychodz)c naprzeciw naszym klientom, w Punkcie LOTTO mo$na
op aciD rachunki m.in. ZUS, KRUS, US, telefony stacjonarne,
komórkowe, energi , gaz, czynsz oraz inne zobowi)zania finansowe.
Pobieramy niskie prowizje. Ponadto mo$na zawrzeD umow szybkiej
po$yczki gotówkowej - wystarczy dowód osobisty i w asne
o1wiadczenie o dochodach, dost pna bez por czycieli i zgody
wspó ma $onka, decyzja kredytowa w 15 minut bez op at.
**********
Salon Meblowy "Sosnowy Styl" mieszcz)cy si w Kaliszu przy
ul. Lipowej 6 oferuje meble kuchenne, pokojowe, wypoczynkowe,
sypialnie, ó$ka, materace, bardzo tanie sto y i krzes a oraz elementy
dekoracyjne (obrazy, repliki broni). Tel. (0-62) 76-77-275. Zapraszamy
od poniedzia ku do pi)tku w godz. od 1000 do 1800 oraz w soboty od
1000 do 1400.
**********
Sklep chemiczny ALF w Opatówku (przy przystanku autobusowym)
oferuje w sprzeda$y dla najm odszych ba1nie, ksi)$eczki malowanki,
naklejanki - w cenach producenta. Zapraszamy.
**********
Sprzeda$ opa u: mia , w giel brunatny,
ul. Poniatowskiego 45, tel. 627-618-674.

groszek.

Opatówek,

**********
Sprzedam dom do zamieszkania w Opatówku o pow. 120 m2,
pow. dzia ki 400 m2. Zabudowa szeregowa. Tel. 501-487-993.
**********
Kupi mieszkanie o pow. ok 40 m2 z centralnym ogrzewaniem,
instalacj) wod-kan. Telefon: 513-238-242, e-mail: teresa4516@wp.eu
**********
Sprzedam 2,60 ha ziemi w okolicach Opatówka. Tel. 783-465-835,
603-626-517.
**********
Sprzedam dzia k o pow. 1,36 ha w miejscowo1ci Rajsko. Telefon:
517-062-326 po godz. 2000.
**********
Sprzedam ziemi orn) 1,13 ha s)siaduj)c) z m. S oneczna.
Informacje pod tel. 606-395-639 w godzinach wieczornych.

Wiadomo ci Gminne

Kwiadcz us ugi w zakresie robót ogólnobudowlanych: docieplenia,
remonty, malowanie, karton-gips - TANIO. Telefon: 602-607-944.
**********
Zapraszamy do Agencji PZU w Opatówku (agencja PKO BP) od
poniedzia ku do pi)tku w godz. 830-1600 oraz poza godzinami pracy
agencji pod nr tel. 792-202-650. Kwiadczymy us ugi w zawieraniu:
- obowi)zkowego ubezpieczenia komunikacyjnego OS
- ubezpieczenia AUTOCASCO (AC) oraz NNW pojazdów
- kompleksowego ubezpieczenia domów i mieszka7
- kompleksowego ubezpieczenia na wyjazd za granic
- otwartego funduszu emerytalnego "Z ota Jesie7" OFE
- dotowanych obowi)zkowych ubezpiecze7 dla rolników
Przyjmujemy blankiety op at OC komunikacyjne i rolne bezprowizyjnie.
**********
Jan Dzikowski, Opatówek, ul. Braci Gillerów 30, tel. 604-077-679,
codziennie w godz. 800 - 2000 - oferta 10 firm ubezpieczeniowych
w jednym miejscu.
1. Oferta jedynej firmy ubezpieczeniowej, w której kobieta poni$ej
25 lat nie p aci podwy$szonej sk adki za OC komunikacyjne
2. Oferta firmy ubezpieczeniowej, która za wykupienie OC
komunikacyjne samochodu osobowego oferuje gratis ubezpieczenie mieszkania.
**********
Kobieta po pi Ddziesi)tce szuka pracy w zakresie szycia. Telefon:
516-417-109.
**********
Rodzinie, Przyjacio om, Znajomym, S)siadom serdeczne
podzi kowania za z o$one kwiaty i wie7ce, zamówione msze 1wi te
i uczestnictwo w ostatnim po$egnaniu
N.P. Janiny Frankowskiej
sk adaj)
Dzieci z rodzinami

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