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SESJE RADY GMINY
W minionym okresie dwóch miesi cy odby y si kolejne
sesje Rady Gminy Opatówek: w dniu 25 listopada
i 17 grudnia 2009 r. radni podj li nast puj&ce uchwa y:
- w sprawie zmian bud)etu i w bud)ecie Gminy
Opatówek na 2009 r., w wyniku czego dochody
bud)etu na 2009 rok ustalono na kwot
24 803 851 z , a wydatki bud)etu na 2009 rok na
kwot
25 605 657 z ; zmiany dotyczy y g ównie
przesuni 0 mi dzy rozdzia ami na wniosek
kierowników dzia ów i jednostek;
- w sprawie zaci&gni cia w 2009 roku d ugoterminowego kredytu inwestycyjnego do wysoko1ci
1 100 000 z - uchwa a ta jest zgodna z § 7 uchwa y
bud)etowej z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie
bud)etu gminy Opatówek na 2009 rok;
- w sprawie okre1lenia wysoko1ci rocznych stawek
podatku od 1rodków transportowych na 2010 rok,
które mieszcz& si w górnych granicach stawek
kwotowych na rok 2010 okre1lonych w obwieszczeniu ministra finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r.;
- zmieniaj&c& uchwa
nr 202/06 Rady Gminy
Opatówek z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie
zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy
Opatówek - wprowadzone zmiany dotycz& m.in.
wprowadzenia nowych zada7 inwestycyjnych, korekcie terminów ich realizacji oraz urealnieniu kosztów;
- w sprawie okre1lenia stawek podatku od
nieruchomo1ci na 2010 rok - w obwieszczeniu
ministra finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i op at
lokalnych zosta y okre1lone maksymalne wysoko1ci
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stawek kwotowych podatku od nieruchomo1ci.
W gminie Opatówek jest to wzrost stawek o 3,5%
i takie za o)enie zosta o wkalkulowane do bud)etu
gminy na 2010 rok;
informacj o podatku rolnym na 2010 rok dla gminy
Opatówek zgodnie z og oszon& 1redni& cen& skupu
)yta za trzy pierwsze kwarta y 2009 r., która wynosi
34,10 z za 1dt. W zwi&zku z tym cena )yta przyj ta
do naliczenia podatku rolnego na 2010 rok b dzie
ni)sza o 10,90 z od podatku uchwalonego przez
Rad Gminy na 2009 rok i o 21,70 z od stawki
og oszonej przez Prezesa GUS na 2009 rok;
informacj o podatku le1nym;
w sprawie zmian bud)etu i w bud)ecie gminy
Opatówek na 2009 rok, w której dokonano korekty
wydatków i dochodów w dzia ach m.in. gospodarka
mieszkaniowa, transport i &czno10, wytwarzanie
i zaopatrywanie w energi elektryczn&, gaz i wod ,
o1wiata i wychowanie, gospodarka komunalna
i ochrona 1rodowiska, kultura fizyczna i sport;
w sprawie regulaminu przyznawania oraz wyp aty
dodatków: mieszkaniowego, za wys ug
lat,
funkcyjnego, motywacyjnego, za prace w trudnych
i uci&)liwych warunkach, wynagradzania za godziny
ponadwymiarowe i godziny zast pstw dora;nych
oraz przyznawania nagród za osi&gni cia dydaktyczno-wychowawcze nauczycielom zatrudnionym
w przedszkolu i szko ach prowadzonych przez
Gmin Opatówek.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Województwa Wielkopolskiego na wykonanie dokumentacji projektowej zadania "Pog bienie zbiornika
wodnego Pokrzywnica w m. Sza e, gm. Opatówek -
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uchwa a ta dotyczy d ugo oczekiwanej inwestycji
pog bienia i oczyszczenia zbiornika wodnego
w Sza e";
w sprawie przyj cia przez Gmin
Opatówek
prowadzenia zada7 powiatowej biblioteki publicznej
dla Powiatu Kaliskiego przez Gminn& Bibliotek
Publiczn& im. Braci Gillerów w Opatówku - na ten
cel samorz&d powiatu kaliskiego przeznaczy kwot
45 000 z ;
w sprawie wyra)enia zgody na zawarcie umowy
konsorcjum z jednostkami samorz&du terytorialnego
powiatu ostrowskiego i kaliskiego w celu realizacji
projektu informatycznego pn. "e-Samorz&d Regionu
Kalisko-Ostrowskiego" oraz wyra)enia zgody na
zabezpieczenie 1rodków finansowych w bud)ecie
Gminy Opatówek zwi&zanych z uczestniczeniem
w realizacji wymienionego projektu - g ównym zadaniem realizowanym w ramach projektu b dzie
budowa zintegrowanej platformy komunikacji
elektronicznej pozwalaj&cej na 1wiadczenie przez
urz&d wybranych e-us ug; ich adresatami b d&
zarówno mieszka7cy gmin i powiatów jak i urz dy
administracji publicznej; drugim zadaniem b dzie
integracja systemów elektronicznego obiegu dokumentów u)ywanych przez wszystkich uczestników
projektu.

W dniu 29 grudnia 2009 roku w sali fortepianowej
Muzeum Historii Przemys u w Opatówku, odby a si
uroczysta ko7cz&ca rok 2009 sesja Rady Gminy,
z udzia em zaproszonych go1ci m.in. so tysów, dyrektorów placówek o1wiatowych, dyrektorów jednostek
organizacyjnych gminy i wydzia ów urz du gminy.
Podczas obrad radni podj li nast puj&ce uchwa y:
- w sprawie zmian bud)etu i w bud)ecie Gminy
Opatówek na 2009 rok - zaakceptowane zmiany
dotyczy y drobnych korekt kwot w dzia ach i §§,
zgodnie z ich wykonaniem oraz zgodnie z kwot&
subwencji uzupe niaj&cej;
- w sprawie przyj cia do realizacji na 2010 rok
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi&zywania
Problemów Alkoholowych - program wchodz&cy
w sk ad Gminnej Strategii Integracji Polityki
Spo ecznej;
- w sprawie przyj cia do realizacji na 2010 rok
Gminnego Programu Przeciwdzia ania Narkomanii program wchodz&cy w sk ad Gminnej Strategii
Integracji Polityki Spo ecznej;

-

w sprawie przyj cia do realizacji na 2010 rok
Gminnego Programu Przeciwdzia ania Przemocy
w Rodzinie - program wchodz&cy w sk ad Gminnej
Strategii Integracji Polityki Spo ecznej;
Pe na tre
w/w uchwa znajduje si na stronie
internetowej www.bip.opatowek.pl oraz na tablicy
og osze w urz dzie gminy.
G ównym punktem obrad tego dnia by o
przyj cie uchwa y w sprawie uchwalenia bud)etu Gminy
Opatówek na 2010 rok. Projekt bud)etu na 2010 rok
wraz z uzasadnieniem szczegó owo przedstawi Wójt
Gminy Opatówek Sebastian Ward cki.

Za o)enia do bud)etu na 2010 rok by y
przedmiotem rozwa)a7 wszystkich komisji sta ych Rady
Gminy, które po szczegó owej analizie zaakceptowa y
projekt bud)etu. Uchwalenie - dodajmy jednog o1ne bud)etu Gminy Opatówek na 2010 rok poprzedzone
zosta o przedstawieniem opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej o projekcie bud)etu Gminy Opatówek
oraz opinii o prawid owo1ci prognozy kwoty d ugu Gminy
Opatówek na 2009 rok. Obydwie opinie RIO by y
pozytywne.
Na zako7czenie sesji wszyscy jej uczestnicy
spotkali si , by przy po1wi conym op atku z o)y0 sobie
)yczenia wszelkiej pomy1lno1ci w Nowym 2010 Roku
oraz podzi kowa0 sobie za wspó prac w mijaj&cym
roku.
Bud&et Gminy Opatówek na rok 2010 - "krótko
o planach, dochodach i wydatkach"
Dochody bud)etu na rok 2010 - 25 266 608 z
Wydatki bud)etu na rok 2010 - 26 066 346 z
Informacje dodatkowe dotycz&ce bud)etu gminy:
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sp ata
otrzymanych
po)yczek
i
kredytów
1 330 262 z , wydatki zwi&zane z obs ug& d ugu
publicznego 460 000 z , planowane sukcesywne
obni)enie zad u)enia, prognoza d ugu na koniec
2010 roku 7 520 488 z , czyli 29,76% (stan
wyj1ciowy - projekt z 2006 roku bud)etu Gminy na
rok 2007 zak adaj&cy zobowi&zania na koniec roku
2007 w wysoko1ci 9 300 000 z - 43%)

-

wydatki maj&tkowe - 2 581 348 z obejmuj& przede
wszystkim: wydatki na infrastruktur
drogow&
(budowa, przebudowa, remonty dróg, chodników
m.in. w miejscowo1ciach: Opatówek, Sierzchów,
Cienia Druga, Cienia Trzecia, Micha ów Trzeci,
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Zawady, Ro)d)a y, Kobierno, Borów, Sza e,
Che mce), budow
kanalizacji w m. Zduny,
udzielenie
pomocy finansowej Województwu
Wielkopolskiemu w zakresie pog bienia zbiornika
w m. Sza e, wydatki za zakup i obj cie akcji Spó ki
O1wietlenie Uliczne i Drogowe, wydatki na budow
sali sportowej przy Zespole Szkó w T okini Wielkiej,
wymian dachu Szko y Podstawowej w Opatówku
oraz budow placów zabaw w ramach programu
"Radosna Szko a" przy szko ach w Che mcach
i Opatówku
-

wydatki w o1wiacie i wychowaniu (dochody - cz 10
o1wiatowa subwencji ogólnej w 2010 roku wynosi
8 998 425 z ; wydatki planowane s& w wysoko1ci
12 585 960 z i obejmuj& wydatki na wynagrodzenia
i pochodne, wydatki na bie)&ce utrzymanie szkó ,
przedszkola i ZEAS; równolegle obok budowy sali
sportowej przy ZS w T okini Wielkiej oraz wymiany
dachu SP Opatówek planowane s& równie)
dodatkowe wydatki na remonty szkó i przedszkola
w wysoko1ci 118 700 z )

-

wydatki na ochron zdrowia 130 000 z (obejmuj&
zwalczanie narkomani i przeciwdzia anie alkoholizmowi - 120 000 z , zakup us ug remontowych
o1rodka zdrowia - 10 000 z )

-

wydatki na gospodark mieszkaniow& - 224 000 z
(w tym wydatki remontowe 75 000 z )

-

wydatki na utrzymanie bie)&ce dróg, od1nie)anie,
znakowanie, remonty 297 500 z

-

wydatki na us ugi remontowe budynków ochotniczych stra)y po)arnych 32 000 z (w ramach
bezpiecze7stwa publicznego i ochrony przeciwpo)arowej)

-

stypendia za wyniki w nauce przyznawane przez
Wójta Gminy Opatówek - 50 000 z

-

dotacja podmiotowa na utrzymanie (w tym remonty)
Gminnego O1rodka Kultury w Opatówku 210 000 z ,
dotacja podmiotowa na utrzymanie (w tym remonty)
Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatówku
350 000 z (w tym dotacja celowa przekazana przez
Powiat Kaliski w kwocie 45 000 z na pe nienie
zada7 biblioteki powiatowej)

Gmina Opatówek planuje pozyska0 na inwestycje
dodatkowe
pozabud)etowe
1rodki
finansowe.
W przypadku pozyskania dodatkowych 1rodków plan
wydatków mo)e wi c w ci&gu roku ulec zmianie.
Krzysztof Dziedzic
Sekretarz Gminy Opatówek

Komentarz do uchwa y bud&etowej
Rok 2010 to kolejny rok wyzwa7 dla Wójta
i Rady Gminy Opatówek, jednocze1nie rok nowych
mo)liwo1ci i planów. Tradycyjnie na ostatniej sesji roku
kalendarzowego
podj li1my
uchwa
bud)etow&
zawieraj&c& bud)et na kolejny rok - plan dochodów
i wydatków gminy Opatówek, prognozowan& kwot
d ugu, dotacje dla instytucji kultury, dochody i wydatki na
realizacje zada7 z zakresu administracji rz&dowej
i innych zada7 zleconych ustawami oraz dochody
i wydatki na zadania realizowane w drodze umów
i porozumie7.
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Projekt uchwa y bud)etowej zosta przekazany
radnym gminy w listopadzie 2009 r. Przewiduje si
w nim dochody w wysoko1ci 25 266 608 z oraz wydatki
w wysoko1ci 26 066 346 z .
Projekt bud)etu by bardzo szczegó owo omawiany
podczas prac komisji sta ych Rady Gminy - tak)e
Komisji Bud)etu, Finansów, Za o)e7 i Planów
Gospodarczych oraz Porz&dku Publicznego. Cz onkowie
poszczególnych komisji jednog o1nie pozytywnie
zaopiniowali propozycj uchwa y bud)etowej. Podczas
pracy komisji zosta a przedstawiona równie) pozytywna
opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu,
która to opinia ma charakter pomocniczy i edukacyjny
dla organu stanowi&cego.
Podobnie jak rok wcze1niej, równie) w 2010 r.
planuje si wzrost dochodów i wydatków na poziomie
4 i 9%. W roku poprzednim warto1ci te wynosi y
odpowiednio 10 i 11%.
W przeciwie7stwie do poprzedniego bud)etu,
w którym uda o si
wygospodarowa0 niewielk&
nadwy)k , w 2010 roku przewiduje si deficyt bud)etowy w wysoko1ci 799 738 z , który zostanie sfinansowany d ugoterminowym kredytem.
Dochody w niektórych rozdzia ach wykazuj&ce
tendencj rosn&c& (tj. 75615 - wp ywy od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych z podatku rolnego,
le1nego, od czynno1ci cywilnoprawnych, op at lokalnych
oraz w rozdziale 75621 - udzia gminy w podatku
dochodowym od osób fizycznych - wg mojej opinii
i wyników roku ubieg ego wygl&daj& zbyt optymistycznie,
jednak s& to dane wyliczone przez ministerstwo
finansów i takie kwoty samorz&d jest zobligowany
przyj&0 do bud)etu). Niestety w pozosta ych rozdzia ach
zauwa)y0 nale)y spadek dochodów m.in. w rozdzia ach
75616 - wp ywy z podatku rolnego, le1nego, spadki od
darowizn, czynno1ci cywilnoprawnych i op at lokalnych
od osób fizycznych, 75618 - wp ywy z innych op at
stanowi&cych dochody gminy. Sumuj&c powy)sze
dochody uzyskujemy niewielki wzrost w wysoko1ci 1%.
Zmalej& dochody w dziale 400 wytwarzanie
i zaopatrzenie w energi elektryczn&, gaz i wod .
Spadek o 1% powoduje mniejsze wp ywy do bud)etu,
a jednocze1nie wzrost jednostkowy wytworzenia
i uzdatnienia wody do celów socjalno-bytowych.
W przysz ym bud)ecie planuje si niewielki
wzrost dochodów w dziale 801 - O1wiata i wychowanie
o oko o 2%, wi&)e si to g ównie ze wzrostem subwencji
o1wiatowej. Wzrosn& równie) o 9% dochody w dziale
852 - Pomoc spo eczna.
W roku 2010 przewiduje si wzrost wydatków
o 9% oraz wzrost nak adów na wydatki inwestycyjne a)
o 55% w stosunku do roku ubieg ego.
W roku kolejnym przewiduje si spadek wydatków
o 10% w dziale 600 Transport i &czno10. Jednak nale)y
podkre1li0, )e w zakresie wydatków finansowych
infrastruktura drogowa stanowi podstawowy cz on
inwestycyjny. Zarezerwowano na te inwestycje 1rodki
w wysoko1ci ponad 1 mln 341 tys. z .
Przewiduje si takie inwestycje jak: budowa drogi
Opatówek - Che mce - Saczyn, ulicy Dzia kowej
w Opatówku, Cienia Trzecia - Cienia Druga, w miejscowo1ci Zawady, Ro)d)a y - Kobierno, Opatówek - Borów
(kontynuacja remontu ul. Ludowej), drogi w Micha owie
Trzecim oraz chodników przy ul. Piaskowej w Opatówku,
w miejscowo1ci Sierzchów oraz w miejscowo1ci Sza e.
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W roku 2010 spadn& 1rodki wydawane na obs ug d ugu
o oko o 40 tys. z .
W roku 2010 planowany jest wzrost wydatków
o 17% w dziale 801 O1wiata i wychowanie spowodowany g ównie nowymi inwestycjami planowanymi ju) od
dawna. S& to budowa sali gimnastycznej przy Zespole
Szkó w T okini Wielkiej, remont pokrycia dachu szko y
podstawowej w Opatówku oraz budowa szkolnych
placów zabaw, w ramach programu Radosna Szko a,
przy Szkole Podstawowej w Opatówku oraz Zespole
Szkó w Che mcach. W 2010 r. jest równie) przewidywany wzrost wydatków na pomoc spo eczn&.
W bie)&cym roku przewidziano wzrost nak adów na
energi elektryczn& w takich rozdzia ach jak zaopatrzenie w wod , gospodarka 1ciekowa oraz o1wietlenie
uliczne.
Kolejny bud)et stanowi bardzo zrównowa)on&
polityk w zakresie dochodów i wydatków. Jednak maj&c
na wzgl dzie rok 2009, nale)y prowadzi0 ostro)n&
gospodark
inwestycyjno - remontow&. Malej&ce
dochody, zwi&zane ze zmian& progów podatkowych, czy
te) spowodowane kontynuowaniem ulg rodzinnych,
b&d; b d&ce wynikiem kryzysu globalnego, którego
skutki mo)emy odczu0 w najbli)szym czasie, to
przyczyny mog&ce zagrozi0 wykonaniu bud)etu.
Równie) zapowiadana reforma finansów publicznych
mo)e wp yn&0 na zmiany maj&ce istotny wp yw na
bud)et naszej gminy.
Nale)y zwróci0 szczególn& uwag na trzymanie
w ryzach wska;nika zad u)enia gminy, który na
pocz&tku kadencji tej rady wynosi oko o 43%
a zobowi&zania wynosi y ponad 9 mln 300 tys. z .
Na koniec 2010 roku planowane jest zad u)enie
w wysoko1ci 7 mln 520 tys. z , co stanowi0 b dzie
29,76% planowanych dochodów na koniec roku.
Podobnie jak w latach ubieg ych, bud)et
wielokrotnie b dzie ulega zmianom wynikaj&cym
z nowych mo)liwo1ci inwestycyjnych, warunków
formalno-prawnych, dodatkowych dotacji i wielu innych
czynników, które mog& pojawi0 si w ci&gu roku
bud)etowego, a decyzje podejmowane w odpowiedniej
chwili mog& jedynie pozytywnie wp yn&0 na za o)one
plany i cele inwestycyjne.
Pawe B0kowski
Wiceprzewodnicz0cy Rady Gminy Opatówek
Przewodnicz0cy Komisji Bud&etu, Finansów, Za o&e
i Planów Gospodarczych oraz Porz0dku Publicznego

Komentarz do uchwa y bud&etowej
Koniec roku gospodarczego, oprócz pojawiania
si szeregu ró)norodnych ocen i opinii na temat jego
przebiegu i realizacji nakre1lonych zada7, ukierunkowuje tak)e nasz& uwag na to, co przed nami, co nas
czeka w roku nast pnym.
Opieraj&c si
na aktualnych informacjach
prasowych i radiowo-telewizyjnych, mo)na z du)ym
prawdopodobie7stwem za o)y0, )e rok 2010 dla w adz
samorz&dowych naszej gminy b dzie pod wieloma
wzgl dami gorszy ni) rok poprzedni. Mniejsze b d& na
pewno mo)liwo1ci pozyskiwania 1rodków z zewn&trz,
jak równie) ni)sze mog& by0 wp ywy 1rodków do
bud)etu z podatków lokalnych. W pierwszym przypadku
dotyczy to m.in. nie obj cia naszej gminy programem
robót termomodernizacyjnych tych obiektów, które tego
wymagaj& (mimo i) projekt taki o dofinansowanie ze
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1rodków unijnych zosta prawid owo z o)ony); w drugim
wzrostem kwot nie1ci&galnych podatków lokalnych od
osób fizycznych, a szczególnie od osób prawnych.
Pojawiaj& si tak)e pewne obawy realizacji tej cz 1ci
dochodów gminy, które pochodz& z tytu u udzia u gmin
w podatku dochodowym stanowi&cym dochód bud)etu
pa7stwa. Wykonanie planu dochodów gminy w tej
dziedzinie mo)e by0 na koniec 2009 roku o oko o 200 300 tys. ni)sze od za o)onego.
Wspominaj&c o powy)szych obawach, nie
mo)na nie zauwa)y0 wp ywu tej sytuacji na kszta t
i ostateczn& konstrukcj bud)etu gminy na 2010 rok.
Bud)et na ten rok zamyka si deficytem w wysoko1ci
799 378 z . I cho0 jego sfinansowanie wraz z cz 1ci&
innych wydatków wymaga0 b dzie zaci&gni cia kredytu
bankowego, zad u)enie gminy na koniec 2010 r. liczone
wielko1ci& zobowi&za7 w stosunku do planowanych
dochodów nie przekroczy 30%. To niew&tpliwie jedna
z pozytywnych cech tego bud)etu.
W bud)ecie gminy na rok 2010 s& jednak dzia y,
w których wydatków bie)&cych, 1ci1le uzale)nionych od
ogólnego stanu gospodarki pa7stwa i jego finansów, nie
da si uzna0 za wystarczaj&ce i ostateczne.
Dotyczy to w szczególno1ci o1wiaty i pomocy
spo ecznej, cho0 sytuacja ta w okre1lonym stopniu
odnosi si tak)e do innych dzia ów.
Wzrost kosztów utrzymania i eksploatacji
obiektów szkolno-wychowawczych, kulturalnych i administracyjnych, zwi&zanych z awizowanymi zmianami cen
zakupu no1ników energii, w sposób naturalny ograniczy
planowan& ilo10 i zakres przedsi wzi 0 maj&tkowych
w 2010 r. do niezb dnego minimum.
Wprowadzenie
do
planu
inwestycyjnego
remontu dachu na budynku szko y podstawowej
w Opatówku, z racji jego stanu sta o si jednak
konieczne. W1ród inwestycji o1wiatowych zadaniem
najwi kszym b dzie jednak budowa sali gimnastycznej
w T okini Wielkiej. W pierwszym roku budowy (2010)
wydatkujemy na ten cel 800 tys. z otych. Na inwestycje
w sferze infrastruktury drogowej wydatki b d& jednak
wi ksze. W planowanej kwocie ponad 1 mln 340 tys. z
zadaniem najwi kszym b dzie przebudowa drogi
Opatówek - Che mce - Saczyn (ponad 720 tys. z ).
W sytuacji okre1lonych obaw i w&tpliwo1ci
mog&cych wyst&pi0 w trakcie realizacji bud)etu w roku
2010, przyj cie na inwestycje kwoty ponad 2 mln z
godne jest szczególnego podkre1lenia.
Nale)y mimo wszystko mie0 nadziej , )e zmiany
te - je1li b d& - pójd& tak)e w kierunku pozytywnym.
Stanis aw Ku
Wiceprzewodnicz0cy Rady Gminy
Przewodnicz0cy Komisji O wiaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

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

BUD ET POWIATU KALISKIEGO
NA 2010 ROK
Radni powiatu kaliskiego jednog o1nie przyj li,
na dzisiejszej sesji, bud)et powiatu kaliskiego na 2010
rok. W g osowaniu bra o udzia 18 radnych. Po stronie
dochodów znajduje si 35 890 958 z . Natomiast wydatki
po raz pierwszy w historii powiatu przekrocz& 40 milionów z otych (40 326 934 z ). Najwi cej pieni dzy trafi na
drogi. W dziale Transport i M&czno10 zabezpieczono
sum 12 539 603 z .
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Wydatki bie)&ce na drogi poch on& 2,5 mln z ,
natomiast inwestycje drogowe realizowane b d& za
ponad 9 155 203 z . Najwa)niejsza inwestycja to rozpocz cie przebudowy drogi Ko;minek - Zbiersk, na trasie
Ko;minek - Morawin - Goliszew. W przysz ym roku na
ten cel ma zosta0 wydanych ponad 3,4 mln z ze
1rodków powiatu i oko o 3,3 mln z 1rodków z Unii.
Z kolei w ramach Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych realizowana b dzie przebudowa drogi
z Kalisza do Brzezin. Ta droga realizowana b dzie
w partnerstwie z gminami Godziesze Wielkie i Brzeziny.
Z kolei w partnerstwie z gmin& Opatówek realizowana
b dzie te) przebudowa drogi od miejscowo1ci Borów do
skrzy)owania z drog& wojewódzk& nr 471. Na budow
chodników powiat planuje wyda0 220 tys. z . Wspólnie
z Gmin& Opatówek planowana jest budowa chodników
m.in. w miejscowo1ciach Che mce i Borów. Ponadto na
przebudow ci&gu drogowego Saczyn - Che mce Opatówek zabezpieczono 1rodki w wysoko1ci 357 tys. z .
Na pomoc spo eczn& powiat przeka)e
5 268 066 z . Wydatki obejmuj& utrzymanie placówek
opieku7czo-wychowawczych: Domu Dziecka w Liskowie, Domu Pomocy Spo ecznej w Liskowie, Nrodowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie oraz dwóch
Rodzinnych Domów Dziecka w Opatówku i Brzezinach.
Na potrzeby o1wiaty w przysz ym roku zabezpieczono 8 189 646 z . Na II etap Utworzenia Regionalnego
Centrum Informacyjno-Doradczego Odnawialnych Oróde
Energii w Liskowie przekazane zostanie ponad
290 tys. z . Pieni&dze zabezpieczono równie) na dostosowanie DPS-u do najnowszych standardów us ug
poprzez przebudow i modernizacj istniej&cego obiektu
oraz na termomodernizacj wraz z wymian& kot owni
dawnej szko y w Ostrowie Kaliskim, gdzie ma powsta0
Interwencyjny Dom Dziecka.
Deficyt bud)etowy w kwocie 4 435 976 z zostanie sfinansowany z kredytu, nadwy)ki bud)etowej i wolnych 1rodków.
Jest to bud)et optymistyczny, realizowany w roku
wyborczym. Rozpocznie si
realizacja najbardziej
wyczekiwanej drogi Ko;minek - Zbiersk oraz Opatówek Borów. Mam nadziej , )e na prze omie stycznia i lutego
dowiemy si , )e b dzie mo)liwe pozyskanie dodatkowych 1rodków na kolejne inwestycje dotycz&ce naszej
gminy. W roku 2010 b dzie kontynuowana równie)
dotacja na organizacje spo eczne w tym m.in. Ochotnicze Stra)e Po)arne dzia aj&ce na obszarze gminy
Opatówek.

Nadanie medalu przez Ministra Obrony
Narodowej jest wyrazem wielkiego szacunku i uznania
dla Pa7stwa Jadwigi i W adys awa Janików
z Józefowa, których synowie - Piotr, Tomasz
i Grzegorz spe nili ten obywatelski obowi&zek w sposób
godny i uczciwy. W imieniu ministra uroczystego
odznaczenia dokonali: Komendant Wojskowej Komisji
Uzupe nie7 w Kaliszu pp k Andrzej Krupi7ski, m . chor.
sztab. Jacek Banasiak oraz Wójt Gminy Opatówek
Sebastian Ward cki.
***************************************

BETLEJEMSKIE WIAT O POKOJU
16 grudnia 2009 r. Sekretarz Gminy przyj&
delegacj harcerzy 13 Dru)yny Harcerskiej w Opatówku
oraz 9 Dru)yny Harcerskiej w T okini Wielkiej, którzy
przybyli z )yczeniami i Betlejemskim Nwiat em Pokoju.

Mieczys aw 5uczak
Cz onek Zarz0du Powiatu Kaliskiego

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

MEDALE "ZA ZAS UGI
DLA OBRONNO CI KRAJU"
W dniu 11 grudnia 2009 r. odby a si w Urz dzie
Gminy w Opatówku uroczysto10 nadania srebrnych
medali Za Zas ugi dla Obronno1ci Kraju.
Wychowanie synów, na 1wiat ych obywateli
Rzeczypospolitej Polskiej, ofiarnych i sprawnych
obro7ców Ojczyzny jest najwy)szym patriotycznym
pos annictwem rodziców. Wymaga to od nich wielkiego
oddania i po1wi cenia. Trud ten, ca e spo ecze7stwo,
w tym Si y Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej oceniaj&
bardzo wysoko.

Wiadomo ci Gminne

Skautowa i harcerska akcja przekazywania
przed Nwi tami Bo)ego Narodzenia symbolicznego
ognia, zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa
w Betlejem zapocz&tkowana by a w Austrii, jako akcja
charytatywna. Dzi ki udzia owi w niej skautów, akcja
obejmuje prawie ca & Europ . Nwiat o co roku
przywo)one jest z Betlejem do Wiednia, gdzie
w katedrze przekazywane jest skautom z s&siednich
krajów. Nast pnie sztafet& trafia do najdalszych
zak&tków kontynentu. Na terenie naszej gminy tradycja
ta uroczy1cie podtrzymywana jest od kilku lat przez
harcerzy.
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Betlejemskie Nwiat o Pokoju jest symbolem
ciep a, mi o1ci, pokoju i nadziei - tradycyjnie stawiane
jest na wigilijnym stole.
***************************************

GMINNA WIECZERZA WIGILIJNA
19 grudnia 2009 r. w sali stra)nicy Ochotniczej
Stra)y Po)arnej w Borowie zebrali si uczestnicy XIV
Gminnej Wieczerzy Wigilijnej, któr& - jak co roku
patronatem obj& Wójt Gminy Opatówek.
W tym roku organizatorami byli: Rada So ecka
i Zarz&d OSP w Borowie oraz Gminny O1rodek Kultury
w Opatówku. Nwi&tecznie udekorowana, pachn&ca
jad em sala wype niona by a po brzegi, bowiem go1ci
by o 220, a w1ród obecnych by y w adze samorz&dowe
gminy Opatówek na czele z Wójtem i Przewodnicz&cym
Rady Gminy, Sekretarz Gminy oraz zaproszeni go1cie,
m.in. radna sejmiku Województwa Wielkopolskiego
Barbara Nowak, Starosta Kaliski Krzysztof Nosal i radni
powiatu kaliskiego, radni gminy Opatówek, dyrektorzy
szkó i przedszkola z terenu naszej gminy oraz dyrektor
GBP, prezes Gminnej Spó dzielni "SCh", so tysi gmin.
Na uroczyst& kolacj zostali zaproszeni tak)e zas u)eni
stra)acy seniorzy z OSP w Borowie.

pa7 przygotowuj&cych kolacj . A wszystko to przygotowa y, gotowa y i poda y mieszkanki wsi Borów.
Niespodziank sprawi - zw aszcza dzieciom Nw. Miko aj, który przyby z workiem pe nym prezentów.
Dzieci otrzyma y drobne upominki. Wieczór zako7czy
si wspólnym 1piewaniem kol d.
Organizatorzy dzi kuj& ni)ej wymienionym
sponsorom, którzy jak zwykle nie zawiedli wspomagaj&c
rzeczowo t imprez .
Dzi kujemy:
- Pa7stwu Alfredzie i Józefowi Miko ajczykom Piekarnia w Józefowie
- Pa7stwu Jadwidze i Henrykowi Menclom - Cukiernia
w Opatówku
- Pa7stwu Ewie i Henrykowi Suchorzewskim z Kalisza
- Panu Mariuszowi Waszakowi - Firma Transportowa
z Sierzchowa
***************************************

WIGILIA
DLA PODOPIECZNYCH GOPS

Wieczór rozpocz y dzieci z grupy przedszkolnej
Szko y Podstawowej w Opatówku, które pod czujnym
okiem nauczycielek: Renaty Albrecht i Sylwii B&kowskiej
zaprezentowa y go1ciom przedstawienie jase kowe,
a chórek uczniów ze szko y w Opatówku - pod kierunkiem Henryka Karskiego zaprezentowa si w koncercie
najbardziej znanych kol d.
Po odczytaniu fragmentu Ewangelii traktuj&cego
o narodzeniu, ks. pra at W adys aw Czamara po1wi ci
op atek, którym podzieli si ze wszystkimi uczestnikami
wieczerzy, sk adaj&c )yczenia nawi&zuj&ce do nadchodz&cych 1wi&t.
Na sto ach, przy których zasiedli biesiadnicy
królowa y tradycyjne, staropolskie potrawy wigilijne.
W1ród nich zupa grzybowa, 1led; w 1mietanie z ziemniakami, pierogi z grzybami i kapust&, kapusta z fasol&
i kapusta z grzybami, kasza z sosem grzybowym, karp
pod ró)nymi postaciami, makie ki, barszcz czerwony
z krokietem, a do kawy podano 1wi&teczne wypieki,
przede wszystkim pierniki i makowce. Potrawy wygl&da y smakowicie i szybko znika y z pó misków i talerzy
biesiadników, co cieszy o gospodarzy i by o widocznym
uznaniem dla kunsztu kulinarnego i podzi kowaniem dla

Wiadomo ci Gminne

Dnia 23 grudnia 2009 r. w samo po udnie,
w Gminnym O1rodku Kultury w Opatówku mia o miejsce
spotkanie wigilijne, w którym uczestniczyli podopieczni
Gminnego O1rodka Pomocy Spo ecznej, dzieci ze
Nwietlicy Nrodowiskowej "S oneczko", ich rodziny oraz
zaproszeni go1cie: Wiceprzewodnicz&cy Rady Gminy
Pawe B&kowski i Stanis aw Ku1, Sekretarz Gminy

Krzysztof Dziedzic, Przewodnicz&ca Gminnej Komisji ds.
Rozwi&zywania Problemów Alkoholowych Ma gorzata
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Rektor, Wiceprzewodnicz&ca komisji Halina Sroczy7ska,
cz onkowie komisji Józef Paj&k i Jacek Mazurowski oraz
Skarbnik Gminy Dagmara Gajewska-Paj&k.

Gospodarzem wieczerzy by Wójt Gminy
Sebastian Ward cki. Przy zastawionych sto ach, ponad
sto osób z zainteresowaniem obejrza o jase ka w wykonaniu dzieci ze Nwietlicy Nrodowiskowej "S oneczko"
w Opatówku. Tradycyjne op atki i potrawy po1wi ci
ks. pra at W adys aw Czamara, proboszcz miejscowej
parafii oraz ks. prefekt Arkadiusz Wysota. Ryczeniom
1wi&tecznym nie by o ko7ca. W1ród licznie zgromadzonych go1ci atwo mo)na by o odczu0 ciep &, rodzinn&
atmosfer . Na sto ach dominowa y potrawy wigilijne jak:
barszcz czerwony, kapusta z grochem, pierogi z kapust&
i grzybami, ryba, 1ledzie w 1mietanie i w oleju, ryba po
grecku, makie ki oraz ciasto 1wi&teczne.
Dzi ki ludziom dobrej woli uczestnicy spotkania
otrzymali paczki 1wi&teczne wype nione )ywno1ci&
i smako ykami.
***************************************

INWESTYCJE W GMINIE
W miesi&cu grudniu 2009 roku przyst&piono do prac
w zakresie budowy i modernizacji o1wietlenia ulicznego
i drogowego polegaj&cych na:
- budowie o1wietlenia ulicznego we wsi Sza e - ulica
Ró)ana oraz we wsi Zduny - ul. Radosna i ul. Mi a
(postawienie s upów wraz z monta)em opraw 11 szt.)
- monta)u na istniej&cych s upach energetycznych
nowych opraw o1wietleniowych we wsi Sierzchów,
Ro)d)a y oraz w Opatówku - ul. 3 Maja.
***************************************

ROZSTRZYGNI TE PRZETARGI
Us ugi transportowe dotycz&ce przewozu
pracowników GOPS w okresie stycze7-grudzie7 2010 r.
- praca w terenie obejmuje wszystkie miejscowo1ci
gminy Opatówek (wywiady 1rodowiskowe).
Na dzie7 25 listopada 2009 r. - w ramach zapytania
o cen - zaproszono do udzia u w post powaniu
5 wykonawców. Wp yn y 3 oferty:
- Zrzeszenie Radio Taxi Echo z Kalisza
- Zrzeszenie Transportu Prywatnego Taxi ZET
z Kalisza
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-

Us ugi
Transportowe
Romuald
G&siorowski
z Opatówka
Wybrano najkorzystniejsz& ofert Us ugi Transportowe
Romuald G&siorowski z Opatówka. Ca kowita warto10
zamówienia na okres I-XII 2010 wynosi 8 800 z .
Wykonanie us ug z zakresu przygotowania,
wydania i dowozu posi ków dla dzieci ze szkó na terenie
gminy Opatówek w okresie I-XII 2010 r. W post powaniu
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie zapytania o cen wp yn y 3 oferty:
- Sklepik
szkolny
Ma a
Gastronomia
Iwona
Szmajdzi7ska, Opatówek
- Firma Handlowo-Us ugowa Dymarczyk i Górczy7ski
s.c Kalisz
- PPUH Maria i Tomasz Biernat, Restauracja
ZGODNA, Szczytniki
Wybrano najkorzystniejsz& cenowo ofert
Firmy
Handlowo-Us ugowej
Dymarczyk
Górczy7ski
s.c
z Kalisza, w której zaoferowano koszt obiadu
dwudaniowego 3,30 z brutto. Ca kowita warto10
zamówienia 78 435,28 z .
W grudniu ubieg ego roku rozstrzygni ty zosta
przetarg nieograniczony na dowo)enie uczniów do
Zespo ów Szkó w Rajsku i T okini Wielkiej. Procedura
przetargowa musia a si odby0 dwuetapowo ze wzgl du
na uniewa)nienie pierwszego post powania. Sta o si
tak dlatego, )e cena najkorzystniejszej oferty, któr&
z o)y o
Przedsi biorstwo
Produkcyjno-Us ugowoHandlowe REMICO z Opatówka, przewy)szy a kwot ,
któr& zamawiaj&cy móg przeznaczy0 na sfinansowanie
zamówienia. Druga oferta, która wp yn a od
Przedsi biorstwa Komunikacji Samochodowej w Kaliszu, zosta a zwrócona ze wzgl du na nieterminowe jej
z o)enie. W drugim post powaniu przetarg zosta
rozstrzygni ty na korzy10 firmy REMICO Opatówek.
Firma ta z o)y a poprawn& i najkorzystniejsz& ofert
przewozu uczniów do szkó (268 076,58 z ). Druga
oferta, z o)ona przez PKS Kalisz by a mniej korzystna
cenowo (271 922,31 z ). Po wyczerpaniu procedur
przetargowych podpisano umowy na dowo)enie
uczniów. Ca y przebieg post powania przetargowego,
zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówie7
publicznych, umieszczono w Biuletynie Zamówie7
Publicznych oraz na stronie internetowej Gminy
Opatówek.
***************************************

STYPENDIA
DLA NAJZDOLNIEJSZEJ M ODZIE Y
Po raz kolejny Wójt Gminy Opatówek Sebastian
Ward cki przyzna , na wniosek komisji stypendialnej,
stypendia naukowe dla najzdolniejszej m odzie)y w sesji
jesiennej 2009 r. Wnioskodawcy sk adaj&c dokumenty
spe nili wszystkie regulaminowe warunki. W sumie
przyznano 78 stypendiów dla uczniów szkó gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i studentów. I tak w poszczególnych grupach stypendia otrzymali:
Uczniowie Gimnazjum w Opatówku:
1. Martyna Albrecht
2. Paulina Antczak
3. Justyna Ekert
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Ewa Dobrza7ska
Wiktor Grzesiak
Ma gorzata Janiak
Konrad J drzejak
Szymon J drzejak
Aleksandra Kajdanek
Piotr Kasprzak
Aleksandra Ku1
Sara Mukasik
Justyna Marchwacka
Konrad Michalak
Sylwia Marczak
Monika Roma7czyk
Micha Roma7czyk
Natalia Rogozi7ska
Justyna Szmaja
Andrzej S owi7ski
Olimpia Nniegu a
Mateusz Walczak
Bart omiej Wo;niak
Izabela Zimna
Agnieszka Rarnecka

Uczniowie Gimnazjum w T okini Wielkiej:
1. Katarzyna Jach
2. Magdalena Olejnik
3. Angelika Amborska
4. Klaudia Bach
5. Karolina Majewska
6. Marcela Raszewska
Uczniowie Gimnazjum w Che mcach:
1. Dominika Banach
2. Agnieszka Frankowska
3. Anna Kaleta
4. Aleksandra Sobczak
Uczniowie Gimnazjum w Rajsku:
1. Waldemar Gaczy7ski
2. Fatima Janiak
3. Mateusz Janiak
4. Martyna Jeziorska
5. Agnieszka Korbacz
6. Maria Wosiek
7. Dominik Wosiek
8. Joanna Wsz doby
9. Katarzyna Zabawa
Uczniowie szkó ponadgimnazjalnych:
1. Sylwia Antczak - I LO im. Adama Asnyka w Kaliszu
2. Micha Kawala - I LO im. Adama Asnyka w Kaliszu
3. Joanna Kisieli7ska - II LO im. Tadeusza Ko1ciuszki
w Kaliszu
4. Konrad Lisiecki - III LO im. Miko aja Kopernika
w Kaliszu
5. Alicja Sobczak - Technikum Budowy Fortepianów
w Kaliszu
6. Karolina Tu acz - II LO im. Tadeusza Ko1ciuszki
w Kaliszu
7. Bartosz Wojtaszczyk - II LO im. Tadeusza
Ko1ciuszki w Kaliszu
8. Anna Rarnecka - III LO im. Miko aja Kopernika
w Kaliszu
9. Sara Rywio owska - I LO im. Adama Asnyka
w Kaliszu
Studenci szkó wy&szych:
1. Damian Bilski - Wy)sza Szko a Informatyki w Modzi
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2. Ewelina Chojnacka - Uniwersytet Ekonomiczny
we Wroc awiu
3. Anna Jakubczak - Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu
4. Izabela Janik - Uniwersytet Módzki - Wydzia Nauk
o Wychowaniu
5. Magdalena Gerberska - UAM w Poznaniu - Wydzia
Pedagogiczno - Artystyczny w Kaliszu
6. Anna Kapitaniak - UAM w Poznaniu - Wydzia
Historyczny
7. Jacek Kapitaniak - Politechnika Pozna7ska Wydzia Informatyki i Zarz&dzania
8. Magdalena Kasperaszek - Akademia im. Jana
D ugosza w Cz stochowie - Wydzia Pedagogiczny
9. Marta Kliber - Politechnika Pozna7ska - Wydzia
Informatyki i Zarz&dzania
10. Dorota Kowalczyk - Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
11. Katarzyna Koz owska - Pa7stwowa Wy)sza Szko a
Zawodowa w Kaliszu
12. Roman Lisiecki - Szko a G ówna Handlowa
w Warszawie
13. Katarzyna Miko ajczyk - UAM w Poznaniu - Wydzia
Nauk Geograficznych i Geologicznych
14. Justyna Mikusi7ska - UAM w Poznaniu - Wydzia
Filologii Polskiej i Klasycznej w Kaliszu
15. Agnieszka Pogorzelec - UAM w Poznaniu - Wydzia
Pedagogiczno - Artystyczny w Kaliszu
16. Izabela Olszewska - UAM w Poznaniu - Wydzia
Filologii Polskiej
17. Ewa Olejnik - Uniwersytet Wroc awski - Wydzia
Chemii
18. Monika Pawlak - UAM w Poznaniu - Wydzia
Neofilologii
19. Justyna Raszewska - Pa7stwowa Wy)sza Szko a
Zawodowa w Kaliszu
20. Kornelia Reksa - Uniwersytet Medyczny im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu
21. Beata Salamon - UAM w Poznaniu - Wydzia
Pedagogiczno - Artystyczny w Kaliszu
22. Ma gorzata Sulwi7ska - Uniwersytet Warszawski Wydzia Historyczny
23. Marcin Sulwi7ski - Szko a G ówna Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie - Wydzia Rolnictwa
i Biologii
24. Anna Urbaniak - UAM w Poznaniu - Wydzia
Historyczny
25. Jaros aw Zimny - Uniwersytet Ekonomiczny
we Wroc awiu
Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy tak
wysokich wyników w nauce i )yczymy dalszych
sukcesów.
***************************************

PIEW KOL D I PASTORA EK
Jan Pawe II podczas spotkania z rodakami
w Watykanie 23 grudnia 1996 roku mówi o kol dach:
"Kol dy nie tylko nale)& do naszej historii, lecz poniek&d
tworz& nasz& histori narodow& i chrze1cija7sk&. Jest
ich wiele, ogromne bogactwo. Od najdawniejszych staropolskich do tych wspó czesnych, od liturgicznych
do pastora ek, jak cho0by ta, tak zwana góralska, której
tak bardzo lubimy s ucha0: Oj, Malu%ki, Malu%ki. Trzeba,
a)eby1my tego bogactwa nie zagubili".
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Widz&c potrzeb wspólnego kol dowania, tak
jak w zesz ym roku, pod patronatem Parafialnego
Oddzia u Akcji Katolickiej, w 1wi to Trzech Króli, w sali
fortepianowej Muzeum Historii Przemys u w Opatówku
zosta przygotowany wspólny 1piew kol d i pastora ek.
Nwi towanie - powitaniem przyby ych go1ci - rozpocz&
prezes oddzia u. Prowadzenia podj& si ks. Rafa
Kowalski. O pogodnym nastroju wieczoru 1wiadczy fakt,
)e swoich si przed mikrofonem odwa)nie próbowa o
bardzo wielu przyby ych go1ci, bowiem - jak co roku frekwencja dopisa a. Us yszeli1my te najbardziej znane
kol dy, ale równie) przypomniano nam te rzadziej
s yszane. Dla ka)dego uczestnika przygotowano s odki
pocz stunek z piernika.

Order przyznany za dzia alno10 spo eczn& oraz pomoc
drugiemu cz owiekowi, wr czy siostrze Konsolacie
minister Pawe Wypych podczas uroczysto1ci z okazji
Dnia Pracownika Socjalnego, która odby a si
20 listopada 2009 r. w Pa acu Prezydenckim.
Siostra Konsolata od 11 lat prowadzi w Otwocku
dom dla samotnych kobiet i matek z ma ymi dzie0mi.
Placówka zapewnia zamieszkanie, wy)ywienie, pomoc
socjaln& oraz psychologiczn& kilkunastu podopiecznym
jednocze1nie. Najwi kszym wyzwaniem na najbli)sze
lata jest dla siostry rozbudowa domu.
Dom "Nazaret" utrzymuje si z dotacji dla
organizacji pozarz&dowych oraz wsparcia ludzi dobrej
woli. Praca "Nazaretu" zosta a doceniona przez
najwy)sze w adze pa7stwowe tak)e w 2001 roku, kiedy
w wigili dom odwiedzi ówczesny Prezydent RP
Aleksander Kwa1niewski.
***************************************

WIADOMO CI BIBLIOTECZNE
Spotkanie z prof. Przemys awem Czapli skim
16 listopada 2009 r. odby o si spotkanie z prof.
Przemys awem Czapli7skim - literaturoznawc& z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Spotkanie
by o zorganizowane przez Wojewódzk& Bibliotek
Publiczn& i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu
w ramach cyklu warsztatów po1wi conych polskiej
literaturze wspó czesnej.
Profesor podj& prób interpretacji fragmentów
ksi&)ki Jana Tomasza Grossa pt. "S&siedzi".
Kontrowersyjny temat i sposób prezentacji ksi&)ki
wywo a w czasie spotkania ostr& dyskusj . Sprowadzi
te) wspomnienia o stosunkach polsko-)ydowskich
w okresie mi dzywojennym w Opatówku.
Jadwiga Milu ka-Stasiak

Wszystkim uczestnikom spotkania sk adamy
serdecznie podzi kowania za przybycie, wspólny 1piew
oraz pomoc w zorganizowaniu tego weso ego wieczoru.
Szczególne podzi kowania za akompaniament kierujemy do p. Zbigniewa B aszczyka, Henryka Karskiego
i Dariusza Zieli7skiego, za obs ug
techniczn&
dzi kujemy p. Januszowi Mancewiczowi i p. Januszowi
Pogorzelcowi oraz p. Adamowi Gabarskiemu.
***************************************

ORDER DLA SIOSTRY KONSOLATY
Siostra Konsolata, pochodz&ca z Opatówka,
kierownik Domu "Nazaret" w Otwocku zosta a
odznaczona przez Prezydenta RP Lecha Kaczy7skiego
Krzy)em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
jednym z najwy)szych polskich odznacze7 cywilnych.
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O polskiej misji w Republice Po udniowej Afryki
4 grudnia 2009 r. odby o si w bibliotece
spotkanie z Ma gorzat& Sulwi7sk&, nasz& czytelniczk&
z Opatówka, studentk& Uniwersytetu Warszawskiego,
która w czasie wakacji pracowa a wraz z kole)ank&
i koleg& w misji Siloe w RPA organizuj&c bibliotek .
Misja katolicka Siloe znajduje si w pó nocnej,
bardzo biednej cz 1ci RPA. Jest to o1rodek prowadzony
przez trzy Siostry Franciszkanki S u)ebnice Krzy)a dla
dzieci niewidomych i niedowidz&cych. Siostry z tego
zgromadzenia prowadz& równie) szko
dla niewidomych w Laskach. W o1rodku przebywa oko o 200
dzieci z dysfunkcj& wzroku. Po owa z nich to albinosi murzy7skie dzieci o bia ej skórze. Albinosi s& w wyj&tkowo trudnej sytuacji, poniewa) nie s& akceptowani
przez spo ecze7stwo. Misja w Siloe jest dla tych dzieci
azylem; tu czuj& si szcz 1liwe i bezpieczne.
Siostry ca kowicie po1wi ci y si
dzieciom
do1wiadczonym przez los. Zarz&dzanie du)ym o1rodkiem i szko & wymaga wielkiej energii i przedsi biorczo1ci, znajomo1ci miejscowych j zyków i zwyczajów, a tak)e dobrej wspó pracy z w adzami RPA, które
nie zawsze rozumiej& problemy ich podopiecznych.
Obok Siloe znajduje si tak)e szko a dla dzieci
widz&cych
pochodz&cych
z
pobliskiej
wioski
Thogkwanen, któr& równie) prowadz& polskie siostry.
Studenci z Polski tworzyli bibliotek z kilku
tysi cy ksi&)ek, w tym brajlowskich, uruchomili
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komputerowy system wypo)ycze7, stworzyli k&cik dla
najm odszych oraz pokój multimedialny z komputerami,
odtwarzaczami audio i telewizorem. Ponadto przeszkolili
przysz ego bibliotekarza oraz nauczyli dzieci jak
korzysta0 z biblioteki. W czasie pobytu w o1rodku
zaprzyja;nili si z dzie0mi. Mieli te) okazj pozna0
skrawek RPA.

Nierówno1ci spo eczne oraz skutki apartheidu
sprawiaj&, )e RPA jest bardzo niebezpiecznym krajem.
Powa)nym problemem jest wirus HIV. W Thogkwanen
na AIDS choruje 40% mieszka7ców. S& regiony, gdzie
wska;nik ten wynosi a) 80%. Ludzie, mimo )e )yj&
w znacznie trudniejszych warunkach, wydaj& si by0
szcz 1liwsi ni) Europejczycy. Nigdy si nie 1piesz&, nie
znaj& stresu. Je1li tylko s& najedzeni, wtedy s& spokojni
i zadowoleni.
Ponadto tamtejsza kultura zupe nie odbiega od
europejskiej. Sytuacja kobiet jest trudna poniewa) s&
one traktowane jako gorszy gatunek cz owieka.
Mimo wszystko jest to malowniczy kraj
o ró)norodnych pejza)ach i ogromnych przestrzeniach
daj&cych poczucie wolno1ci, o wspania ych drogach,
bujnej i ró)norodnej ro1linno1ci i dzikich zwierz tach
)yj&cych "w zasi gu r ki".
Obecnie wiele osób podró)uje po 1wiecie.
Niektórzy maj& okazj pozna0 bli)ej )ycie i kultur
innych narodów i z takimi osobami zamierzamy
organizowa0 kolejne spotkania.

W tym samym czasie w Niemczech, m ody
fabrykant Richard Steiff przesiadywa ca ymi dniami
w ZOO w Stuttgardzie szkicuj&c nied;wiedzie, tworz&c
tym samym wzór nowej zabawki. Na targach w Lipsku,
na których wystawia a si firma Steiff, mi1 pocz&tkowo
nie zdoby uznania. Pod koniec dnia jednak, pewien
Amerykanin zamówi a) 3000 sztuk nied;wiadków,
wiedz&c jak& ta zabawka robi karier
na jego
kontynencie. Od tamtej pory a) po dzi1 dzie7, mi1 sta
si ulubion& zabawk& milionów dzieci na ca ym 1wiecie.
W 1984 roku w Wielkiej Brytanii otworzono muzeum
misiów a w 2002 roku w setn& rocznic wydarze7
w USA ustanowiono dzie7 25 listopada Nwiatowym
Dniem Misia.
O tym, jak wiele sympatycznych postaci misiów
narodzi o si
przez te sto lat wiedz& wszyscy,
a szczególnie dzieci. Aby przybli)y0 histori pierwszego
mi1ka i wszystkich jego s awnych nast pców, w Gminnej
Bibliotece Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku
przez ca y listopad odbywa y si spotkania z dzie0mi.
Odwiedzi y nas przedszkolaki z Opatówka, Winiar
i Marchwacza. Wraz ze swoimi paniami przybyli
uczniowie "zerówki" i pierwszoklasi1ci ze szko y
podstawowej w Opatówku.
25 listopada odby y si zaj cia ph: "Misiowanki",
na które przyby a liczna grupa dzieci w wieku od 7 do 10
lat. Z opowie1ci& o historii misia i bajeczk& o przygodach
Kubusia Puchatka bibliotekarka Ma gorzata Matysiak
uda a si tak)e do najm odszej w opatowskim przedszkolu grupy "Biedronek". Na wszystkich spotkaniach
dzieciom towarzyszy y ich w asne przytulanki.
Mali go1cie z ogromnym zainteresowaniem
i wzruszeniem s uchali jak zacz a si wielka misiowa
historia. Z rozbawieniem obejrza y prezentacj , której
bohaterami by y wszystkie s awne misie: Uszatek,
Coralgol, Wojtek z armii gen. Andersa, Yogi, Kubu1
Puchatek i wiele innych. Dla przyby ych odczytano kilka
fragmentów
"Kubusia
Puchatka"
oraz
ksi&)ki
pt.: "Dziadek i Nied;wiadek" opartej na prawdziwych
wydarzeniach.

Jadwiga Milu ka-Stasiak

<wiatowy Dzie Pluszowego Misia
Niezwyk a historia pluszowego misia rozpocz a
si w USA w 1902 roku. Ówczesny prezydent Stanów
Zjednoczonych Teodor Roosevelt podczas polowania
natrafi na 1lad ma ego nied;wiadka. Towarzysze
Roosevelta przywi&zali bezbronne zwierz&tko do drzewa
a sam prezydent mia odda0 do7 strza . Przera)one
zwierz wzbudzi o lito10 prezydenta, który zrezygnowa
z trofeum i uwolni je. Taka postawa ze strony g owy
pa7stwa spotka a si z bardzo pozytywnym odbiorem
ca ego ameryka7skiego spo ecze7stwa. Wydarzenia,
które rozegra y si na polowaniu sta y si inspiracj& dla
Clifforda Berrymana, który stworzy serie komiksów
z Rooseveltem i nied;wiadkiem w roli g ównej. Pani
Rose Michtom, która wraz z m )em prowadzi a ma y
sklepik w Brooklynie, uszy a z materia u podobizn misia
ze szkicu Clifforda Berrymana - tak powsta pierwszy
Teddybear.
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Na zako7czenie zaj 0 dzieci rysowa y portrety
w asnych lub bajkowych misiów. Wszystkie dzie a by y
wyj&tkowe i wyj&tkowo pi knie prezentowa y si
w pomieszczeniach biblioteki na "Wielkiej Wystawie
Naszych Misiów".
Ma gorzata Matysiak
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Konkursy fotograficzne
Jesieni& 2009 r. biblioteka w Opatówku we
wspó pracy z Agencj& Reklamow& W(47) Mariusza
Kuleczki og osi a powiatowy konkurs ph. "Pi kno jesieni
wokó nas". Na konkurs wp yn y 142 fotografie z ca ego
powiatu. Og oszenie wyników konkursu odb dzie si
w styczniu. Oprócz nagród przyznanych laureatom
konkursu, b d& 3 nagrody specjalne w formie
widokówek wydanych przez Agencj Reklamow& W(47).
Konkurs b dzie kontynuowany w pozosta ych
porach roku. Serdecznie zapraszamy do udzia u
wszystkich fotografów amatorów, zarówno m odzie) jak
i doros ych. Dok adne informacje mo)na uzyska0
w bibliotece lub na stronie www.biblioteka.opatowek.pl
Jadwiga Milu ka-Stasiak

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

WIADOMO CI SZKOLNE
GIMNAZJUM W OPATÓWKU
Konkursy gimnazjalistów

uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 37 punktów na 50
mo)liwych i reprezentowa0 b d& nasze Gimnazjum na
etapie rejonowym:
- z j zyka polskiego: Aleksandra Ku1, Sylwia Marczak
(nauczyciel - pani El)bieta Rogozi7ska) oraz
Aleksandra Pietrowska (nauczyciel - pani Izabella
Bugajna),
- z matematyki: Bart omiej Wo;niak (nauczyciel - pan
Dariusz Michalak),
- z chemii: Bart omiej Wo;niak i Daniel Bider
(nauczyciel - pani Jolanta Pokojowa),
- z geografii: Piotr Kasprzak, Bart omiej Wo;niak
(nauczyciel - pani Agnieszka Kowalczyk).
Nasi uczniowie z sukcesami startuj& równie)
w innych konkursach organizowanych dla gimnazjalistów. 2 grudnia 2009 roku w Wojewódzkim O1rodku
Metodycznym odby si fina Powiatowego Konkursu
Ortograficznego "Z ortografi& za pan brat". W1ród
laureatów znalaz si nasz ucze7, Bart omiej Wo;niak,
zajmuj&c wysokie III miejsce.
Nie ka)dy z uczniów osi&gnie tytu laureata, ale
sam udzia w konkursie jest dobr& okazj& do
poszerzenia wiedzy, rozwijania umiej tno1ci, rozbudzania nowych zainteresowa7 oraz kreatywno1ci.
Gratulacje nale)& si zarówno tym, którzy przeszli
pomy1lnie etap szkolny, jak i tym, którym by0 mo)e
zabrak o szcz 1cia, ale nie zabrak o ch ci i odwagi do
podj cia rywalizacji. Trzymamy kciuki za reprezentantów
naszej szko y i )yczymy im nast pnych sukcesów!
Dyrektor Gimnazjum w Opatówku
Jolanta Pokojowa

W pa;dzierniku i listopadzie, w wyznaczonych
terminach jednakowych dla wszystkich placówek
regionu, odby y si
szkolne etapy wojewódzkich
konkursów
przedmiotowych.
Organizatorem
jest
Wielkopolski Kurator O1wiaty, który powo uje komisje
konkursowe, wyznacza terminy poszczególnych etapów
oraz czuwa nad sprawiedliwym i sprawnym ich
przebiegiem. Uczniowie musz& przej10 pomy1lnie trzy
etapy - szkolny, rejonowy i wojewódzki - aby móc zosta0
laureatem. Osi&gni cie to jest o tyle cenne, )e zwalnia
ucznia z pisania jednej cz 1ci egzaminu gimnazjalnego
oraz daje dodatkowe punkty przy wyborze szko y
ponadgimnazjalnej.
Tytu laureata osi&gaj& nieliczni, mimo to
konkursy cieszy y si
du)ym zainteresowaniem
gimnazjalistów z Opatówka. Uczniowie naszej szko y
przyst&pili do konkursów z j zyka polskiego,
angielskiego i niemieckiego, matematyki, historii,
geografii, chemii, fizyki i biologii. Konkursowiczów
wspomagali w przygotowaniach nauczyciele danego
przedmiotu, dziel&c si podczas dodatkowych zaj 0
swoj& wiedz& z zainteresowanymi uczniami. Nad
przebiegiem etapu szkolnego czuwa y powo ane
wcze1niej komisje, a zestawy pyta7 konkursowych
przygotowane by y przez pracowników kuratorium. Oto
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"Opowie Wigilijna"
Nwi ta Bo)ego Narodzenia to niew&tpliwie
najpi kniejsze ze 1wi&t. Uczniowie Gimnazjum
w Opatówku przypomnieli o ich najwa)niejszym
przes aniu przygotowuj&c inscenizacj dzie a Karola
Dickensa "Opowie10 Wigilijna". W zagonionym 1wiecie
warto pami ta0 o potrzebie dzielenia si z bli;nimi, nie
tylko dobrami materialnymi, ale tak)e dobrym s owem,
serdeczno1ci& i u1miechem. Gimnazjali1ci mieli
zaszczyt podzieli0 si t& refleksj& z go10mi, w1ród
których byli: ks. pra at W adys aw Czamara, Sekretarz
Gminy Opatówek Krzysztof Dziedzic, Przewodnicz&ca
rady rodziców p. Maria Prus.

W przedstawienie zaanga)owanych zosta o a)
22 m odych aktorów, uczniów klasy Ib. W rol g ównego
bohatera - Hipolita Sk&pca wcieli si Kacper Zieli7ski.
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Przedstawienie przygotowane zosta o przez wychowawczyni klasy p. Agnieszk Kowalczyk, a o opraw
muzyczn& zadba a p. Anna Nowacka wraz z cz onkami
chóru szkolnego.
Agnieszka Kowalczyk

Dzia alno Szkolnego Ko a "Caritas"
Wraz z rozpocz ciem roku szkolnego 2009/2010
swoj& dzia alno10 zapocz&tkowa o Szkolne Ko o
"Caritas". Celem ko a jest uwra)liwienie m odzie)y na
potrzeby drugiej osoby; dostarczanie rado1ci oraz
pozytywnych emocji dzieciom z ró)nych 1rodowisk;
pog bianie nauki Chrystusa o mi osierdziu Bo)ym;
szerzenie idei wolontariatu; doskonalenie umiej tno1ci
planowania, wspó pracy oraz wspó dzia ania z ró)nymi
instytucjami i organizacjami; zaspokajanie duchowych
i spo ecznych potrzeb m odego pokolenia; zdobywanie
i wzbogacanie do1wiadczenia )yciowego. Do ko a
nale)y oko o 34 osób, skupionych wokó wewn trznych
sekcji zadaniowych (cz onkami mog& by0 równie)
absolwenci gimnazjum). Opiekunem duchowym ko a jest
ksi&dz mgr Arkadiusz Wysota.
W ci&gu pó rocznej dzia alno1ci ko a uda o nam
si zrealizowa0 wiele z zaplanowanych przez nas
zada7. We wrze1niu stworzyli1my w asny program
dzia a7 i pomocy. Podzielili1my si
na sekcje
funkcjonuj&ce w obr bie szko y i 1rodowiska. Zawi&zali1my wspólnot , dokonali1my podzia u obowi&zków,
ustalili1my terminy spotka7. Wi kszo10 cz onków ko a
bra a udzia w 53 zje;dzie Salezja7skich Wspólnot
Ewangelizacyjnych promuj&cych prac wychowawcz&
z dzie0mi i m odzie)&, w oparciu o system prewencyjny
1w. ks. Jana Bosko.
W ka)d& drug& lub trzeci& niedziel miesi&ca
ubogacamy liturgi eucharystyczn& sprawowan& dla
dzieci poprzez etiudy teatralne przybli)aj&ce aktualne
wydarzenia liturgiczne, animacj 1piewu, tworzenie
komentarzy,
modlitwy
powszechnej.
Dotychczas
przybli)yli1my postaci takich 1wi tych jak: o. Pio
z Pietrelciny, Domink Guzmán, Miko aj z Miry.
W pa;dzierniku, w ramach Dnia Misyjnego,
poprzez krótki monta) s owno-muzyczny zwracali1my
szczególn& uwag na problemy misyjne, a tak)e
rozprowadzali1my w asnor cznie wykonane dziesi&tki
ró)a7ca misyjnego. Dochód w wysoko1ci 504 z
przeznaczony zosta na potrzeby Domu Dziecka
w Angarsku, który jest prowadzony przez Siostry
S u)ebniczki Starowiejskie.
W listopadzie, w ramach szkolnej zabawy
zorganizowali1my "Dyskotek charytatywn&". Zabawy
taneczne, plastyczne, muzyczne po &czone by y ze
zbiórk& pieni )n&. Zebran& kwot w wysoko1ci 56 z
przeznaczyli1my równie) na rzecz Domu Dziecka w
Angarsku. W grudniu cz onkowie ko a "Caritas"
zaanga)owali si w zbiórk darów - )ywno10 i 1rodki
czysto1ci - dla bezdomnych kobiet i matek z dzie0mi
z Domu "NAZARET" w Otwocku, prowadzonego przez
Siostry Orionistki. Zebrali1my ogó em 623 produkty.
Tego miesi&ca równie) sprzedawali1my w asnor cznie
pomalowane figurki gipsowe i kartki z motywem
bo)onarodzeniowym. Dochód w wysoko1ci 125 z zosta
przeznaczony na potrzeby Domu Dziecka w Angarsku
prowadzonym przez Siostry S u)ebniczki.
W ka)d& trzeci& sobot miesi&ca organizujemy
"Miesi cznic dzieci c&", czyli godzinne spotkanie dla
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ch tnych dzieci, które poprzez wspóln& zabaw , 1piew,
modlitw
nawi&zuj& szczere relacje, ucz& si
prawid owych postaw, sp dzaj& wolny czas. Sk adamy
serdeczne podzi kowania Dyrektor Gminnego O1rodka
Kultury w Opatówku p. Mieczys awie Jaskule za
nieodp atne udost pnienie sali w której mogli1my
przeprowadzi0 grudniow& Miesi cznic .
W przysz ym pó roczu pragniemy nadal
wspiera0, tak jak potrafimy, potrzeby i dzia alno10 Domu
Dziecka w Angarsku na Syberii, który nie tylko pomaga
tamtejszym dzieciom prze)y0 ka)dy dzie7, ale równie)
przywraca im godno10 osoby ludzkiej. Chcemy równie)
poszerzy0 nasz& dzia alno10, ale równie) kontynuowa0
to, czego si podj li1my na pocz&tku roku szkolnego
zak adaj&c Szkolne Ko o "Caritas". Z serca dzi kujemy
tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wspieraj&
nasz& prac i zaanga)owanie na rzecz potrzebuj&cych,
s u)& dobrym s owem, rad& i modlitw& by dzie o, którego
si podj li1my rozkwita o.
El&bieta Ko omecka

Podzi kowanie dla Rady Rodziców
Sk adamy serdeczne podzi kowanie Radzie
Rodziców naszego gimnazjum za przekazane szkole
pomoce dydaktyczne: telewizor kolorowy Samsung LE32 TV LCD, Samsung DVD - P 184, multimetr cyfrowy,
magnesy sztabkowe, bloki startowe treningowe, ta1m
miernicz& i zgrzewark z no)em do owijania ksi&)ek
z bibliotecznego ksi gozbioru. Pomoce te wzbogaci y
baz dydaktyczn& naszego gimnazjum i z pewno1ci&
przyczyni& si do uatrakcyjnienia procesów lekcyjnych.
Uczniowie, nauczyciele i dyrekcja Gimnazjum w Opatówku

**********
SZKO5A PODSTAWOWA W OPATÓWKU
Zbiórka darów
Odpowiadaj&c na pro1b siostry Konsolaty,
kierownika Domu Nazaret w Otwocku, ju) po raz ósmy
w &czyli1my si do akcji zbiórki darów dla samotnych
kobiet i matek z dzie0mi.
W tegorocznej akcji udzia wzi o ok. 70% uczniów
naszej podstawówki. To bardzo du)o bior&c pod uwag
fakt, )e zbiórka przebiega a w okresie wzmo)onych
zachorowa7 na gryp i inne infekcje. Uda o nam si
zebra0 43 kartony ró)nych produktów spo)ywczych
i 1rodków czysto1ci oraz 2 worki (po 25 kg) m&ki i cukru,
14 kilogramowe wiadro marmolady i 10 kilogramowy
worek proszku do prania, których nie uda o si
zapakowa0 w kartony. W tegorocznej zbiórce darów,
najwy)ej na li1cie uplasowa y si klasy: IIc, Vb i VIb.
Akcja trwa a od 16 listopada do 4 grudnia 2009r.
i przebiega a niezwykle sprawnie. Poprzedzona zosta a
poinformowaniem nauczycieli, dzieci i rodziców
o szczegó ach z ni& zwi&zanych. Ucze7 klasy Vb Kacper
Wojtaszek wykona plakat, który ju) tydzie7 przed
rozpocz ciem akcji wisia w holu szko y. Uczennice
klasy Vc: Aleksandra Mazurowska i Patrycja Humelt
wr cza y na przerwach mi dzylekcyjnych ulotki
przypominaj&ce o trwaj&cej akcji. Odbiorem, segregacj&,
spisem i pakowaniem darów zaj y si cz onkinie SK
PCK pod czujnym okiem opiekunek ko a: p. Bo)eny
Binkowskiej i p. Kingi Koby ki. 10 grudnia 2009 r. dary
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zosta y przekazane do Otwocka wraz z innymi
zbieranymi w Gimnazjum i Zespole Szkó Ogrodniczych.
Bo&ena Binkowska

Podzi kowanie
Serdeczne podzi kowania dla Pana Marka
Wolfa w a1ciciela Firmy VEGEX za przekazanie nagród
rzeczowych z przeznaczeniem dla wyró)nionych
cz onków Szkolnego
Ko a PCK przy Szkole
Podstawowej w Opatówku.
Opiekunowie Szkolnego Ko a PCK:
Bo&ena Binkowska, Kinga Koby ka

**********
ZESPÓ5 SZKÓ5 W CHE5MCACH
Jase ka

7 grudnia 2009 r. nasz& szko odwiedzi Nwi ty
Miko aj. Mimo, )e nie wszyscy wierz& w Nwi tego
Miko aja, to w a1nie teraz mieli okazj zobaczy0 go na
w asne oczy. Przywitano go gromkimi brawami,
z wielkim zainteresowaniem wpatruj&c si w jego worek,
w którym z ca & pewno1ci& znajdowa y si prezenty.
Jednak otrzymanie prezentu okaza o si nie takie
proste. Miko aj dok adnie wypyta wszystkich o ich
zachowanie w ci&gu roku, aby przekona0 si czy
zas u)yli na prezent. Kiedy Miko aj podarowa wszystkim
prezenty, po)egna si
i odjecha , pozostawiaj&c
w szkole wspania & atmosfer zabawy i rado1ci na ca y
dzie7. Niestety, wszystko co dobre musi si kiedy1
sko7czy0, równie) wizyta Nw. Miko aja.
Lidia Ka u&a

22 grudnia 2009 roku w Zespole Szkó im. Jana
Paw a II w Che mcach odby y si jase ka przygotowane
przez uczniów II klasy gimnazjum pod opiek&
p. Katarzyny Petyni i p. Damiany Rutkowskiej. Uczniowie w pi knej scenerii przedstawili sceny z narodzin
Chrystusa. By Nw. Józef, Maryja, Anio owie, Trzej
Królowie i Pasterze. Prawdziwa szopka ze s omianym
dachem, doda a spektaklowi prawdziwego uroku. Kol dy
i pastora ki za1piewane przez chór pod opiek&
p. Damiana Pyrka wprowadzi y wszystkich w nastrój
i atmosfer Bo)ego Narodzenia. Na koniec uroczysto1ci
nauczyciele i uczniowie zostali zaproszeni do wspólnego
1piewania kol d.
To wzruszaj&ce przedstawienie zako7czy o si
1wi&tecznymi )yczeniami dyrektora szko y p. Tomasza
Mikuckiego skierowanymi do wszystkich zebranych oraz
ich rodzin. Wszyscy uczniowie szko y otrzymali równie)
s odki upominek z r&k przedstawicieli rady rodziców
i dyrektora szko y.

Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Cycia
Uczennica klasy III gimnazjum Dominika Banach
reprezentowa a nasz& szko
w XVIII Rejonowej
Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Rycia PCK,
zajmuj&c IV miejsce.

Karolina Gramza

Miko ajki
Jednym z najsympatyczniejszych momentów
w )yciu szkolnym s& niew&tpliwie Miko ajki. W powietrzu
czuje si ju) atmosfer 1wi&t, a prezenty od Miko aja s&
przedsmakiem tych darów, które otrzymujemy w Nwi ta
Bo)ego Narodzenia. Na ten dzie7 wszyscy czekaj&
zawsze z niecierpliwo1ci&.

Wiadomo ci Gminne

Celem konkursu by o wykszta cenie w1ród
m odzie)y szkolnej potrzeby dbania o w asne zdrowie
oraz kszta towanie umiej tno1ci niezb dnych do
ochrony i doskonalenia zdrowia poprzez rozbudzanie
zainteresowania w asnym zdrowiem i problematyk&
prozdrowotn&. Uczennic do konkursu przygotowa a p.
Lidia Ka u)a.
Tomasz Mikucki
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ZESPÓ5 SZKÓ5 W RAJSKU
Andrzejki
27 listopada 2009 r. odby a si dyskoteka
andrzejkowa dla najm odszych uczniów Zespo u Szkó
w Rajsku. Obs ug& sprz tu technicznego zajmowa si
starszy kolega z gimnazjum - Patryk Tomczy7ski.

jase ek oraz 1piew kol d. Nad ca o1ci& czuwa a
p. El)bieta Wosiek. Opraw muzyczn& przygotowa
p. Damian Pyrek. Dzieci przybli)y y wydarzenia sprzed
2000 lat swoim kolegom i kole)ankom, nauczycielom,
rodzicom, emerytowanym pracownikom naszej szko y
oraz zebranym go1ciom, w1ród których by Sekretarz
Gminy Krzysztof Dziedzic. Na scenie pojawili si
pastuszkowie, anio ki i Nwi ta Rodzina. Niezwykle
pouczaj&cy by dialog prowadzony przez diab a i króla
Heroda. Po przedstawieniu go1cie nagrodzili wyst py
uczniów gromkimi brawami.
Na uwag zas uguje równie) fakt, )e z okazji
Nwi&t Bo)ego Narodzenia z inicjatywy p. Damiana Pyrka
uczennice naszej szko y nagra y p yt z kol dami.
Dochód z tej p yty zosta w ca o1ci przeznaczony dla
niepe nosprawnego ucznia.
Ma gorzata Burdelak

Wszystkim dopisywa humor i dobrze si bawili. Dla
pierwszaków by to pocz&tek zabaw andrzejkowych.
W swojej klasie, wspólnie z mamami i wychowawczyni&,
zajmowali si
pó;niej wró)bami andrzejkowymi.
Najpierw by o lanie wosku przez dziurk od klucza,
pó;niej losowanie imion kole)anek i kolegów oraz
wspólny taniec. Nie zabrak o te) wró)b z butami: rzut
lewym butem przez lewe rami w kierunku drzwi oraz
ustawianie lewych butów od okna w kierunku drzwi.
Z zaciekawieniem przygl&dali1my si , czyj but upadnie
najbli)ej drzwi i czyj pierwszy "przekroczy" próg. Mamy
przygotowa y pocz stunek dla dzieci: sok owocowy
i jab ko. Po 1niadaniu uczniowie klasy I i III wyjechali do
teatru w Kaliszu na przedstawienie pt. "Wielkoludy". By
to prezent od rodziców z okazji Miko ajek. Kaliskiemu
teatrowi dzi kujemy serdecznie za umo)liwienie
bezp atnego przejazdu.
Agata Wegner

Jase ka

Sukcesy uczniów
9 grudnia 2009 r. w naszej szkole odby si
konkurs na najpi kniejszy w asnor cznie zrobiony
lampion.
Wszystkie
lampiony
by y
pomys owo
wykonane, dlatego jury mia o problem z wybraniem
naj adniejszego. Ostatecznie 1 miejsce przyznano dwóm
uczennicom: Kasi (kl.3) i Beatce Nowak (kl.2). Ich
lampiony by y nie tylko estetycznie wykonane, ale tak)e
niezwykle oryginalne. Wyró)nienia otrzymali: Kornel
Gli7ski, Martynka Jakubek (kl.3), Natalia Gaczy7ska,
Sandra Je)yk i Karolina Fr&tczak (kl.4). Wszystkim
gratulujemy i )yczymy nagród w przysz ym roku.
El&bieta Wosiek

<wi0teczne spotkanie z poezj0
14 grudnia 2009 r. w Szkole Podstawowej
w Nowym Nakwasinie odby si mi dzygminny konkurs
recytatorski dla dzieci sze1cioletnich, pt.: "Nwi&teczne
spotkanie z poezj&". Szko
Podstawow& z Rajska
reprezentowa o troje uczestników. W konkursie bra o
udzia blisko 30 uczestników z 8 szkó . Ocenie podlega
ogólny wyraz artystyczny oraz u)yte rekwizyty.
Niezale)na komisja zdecydowa a, )e I nagrod otrzyma
Wiktoria Szprync z Rajska. Wszyscy bardzo jej
gratulujemy i )yczmy dalszych sukcesów w ró)nych
konkursach.
Marzena Lipi ska

**********
ZESPÓ5 SZKÓ5 W T5OKINI WIELKIEJ
Konkurs ortograficzny
"B()d w mowie i pi%mie to jak t(usta plama
na fotografii matki, któr) kochasz"
J. Korczak

Czas Bo)ego Narodzenia to czas magiczny.
Dzielimy si wówczas op atkiem, wybaczamy sobie
przykro1ci. Jednym ze zwyczajów 1wi&tecznych jest
przedstawienie Jase ek. 18 grudnia 2009 r. w Zespole
Szkó w Rajsku mali aktorzy przedstawili biblijne sceny
zwi&zane z przyj1ciem na 1wiat Dzieci&tka Jezus.
W niezwykle pi knej scenografii rozbrzmiewa y s owa

Wiadomo ci Gminne

To motto stanowi o has o gminnego etapu
Powiatowego Konkursu Ortografii, pt. "Z ortografi& za
pan brat", który odby si 18 listopada 2009 roku
w Zespole Szkó w T okini Wielkiej. Konkurs mia na celu
upowszechnienie w1ród uczniów szkó podstawowych
i gimnazjów wiedzy i umiej tno1ci ortograficznych oraz
kszta cenie zdrowej rywalizacji. Konkurs przebieg
w mi ej i przyjaznej dla uczestników atmosferze.
Po serdecznym powitaniu przez zast pc dyrektora
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p. Ew
Janiak, uczniowie przyst&pili do pisania
dyktanda. Teksty konkursowe, przeznaczone zarówno
dla szko y podstawowej, jak i dla gimnazjum okaza y si
trudne. Wymaga y od uczniów znajomo1ci wszystkich
zasad ortograficznych, co sprawi o, )e konkurs sta na
bardzo wysokim poziomie. Kiedy m odzie) zako7czy a
swoje zmagania, komisja przyst&pi a do sprawdzania
prac, po czym wy oni a zwyci zców.

W kategorii szko a podstawowa laureatami zostali:
I miejsce: Aleksandra Mazurowska, Szko a Podstawowa
w Opatówku,
II miejsce: Paulina Koz owska, Szko a Podstawowa
w Che mcach,
III miejsce: Joanna Mancewicz, Szko a Podstawowa
w Opatówku.

przekazane na konto Towarzystwa NASZ DOM
z Warszawy. Zebrane fundusze pomog& m.in. rodzinnym oraz pa7stwowym domom dziecka, przyczyni& si
do powstania programów terapeutycznych dla dzieci
odseparowanych od rodzin oraz wspomog& wychowanków domów dziecka, którzy rozpoczynaj& swoje
doros e, samodzielne )ycie. Ta akacja u1wiadomi a
nam, )e zbieranie najdrobniejszych monet w du)ej ilo1ci
mo)e stworzy0 ogromn& sum , dzi ki której zostanie
udzielona pomoc bardzo wielu naszym kolegom
i kole)ankom, znajduj&cym si w najtrudniejszej sytuacji
)yciowej.
Ale pomoc finansowa to nie jedyna mo)liwo10
wsparcia innych. Uczniowie z Zespo u Szkó w T okini
Wielkiej postanowili równie) podzieli0 si tym, co lubi&
najbardziej - czyli s odyczami - ze swoimi przyjació mi
z Domu Dziecka w Kaliszu. Efekt tej akcji przerós
naj1mielsze oczekiwania organizatorów - p. Renaty
Szlenkier i p. Marleny Pilarczyk. Nie tylko t oki7ska
m odzie) bardzo ch tnie oddawa a swoje ulubione
chipsy i czekolady, ale równie) sami mieszka7cy naszej
wsi i okolic oraz dostawcy, którzy zaopatruj& pobliskie
sklepy dzielili si akociami. W ten sposób ta s odka
zbiórka rozprzestrzeni a si na ca & miejscowo10, co
pozwoli o zebra0 kilka kartonów s odyczy. Rado10
podopiecznych z Domu Dziecka z takiej ilo1ci s odko1ci
nie mia a granic, dlatego z ca ego serca dzi kujemy
wszystkim darczy7com i ludziom dobrej woli za okazan&
dobro0 i szlachetno10.

W kategorii gimnazjum laureatami zostali:
I miejsce: Bart omiej Wo;niak, Gimnazjum w Opatówku,
II miejsce: Paulina Antczak, Gimnazjum w Opatówku,
III miejsce: Oliwia Sp awska, Gimnazjum w Che mcach.
Zwyci zcom
oraz
uczestnikom
konkursu
serdecznie gratulujemy. Wszyscy bior&cy udzia zostali
nagrodzeni dyplomami oraz skromnymi upominkami,
a laureaci otrzymali nagrody ksi&)kowe. Szczególne
podzi kowania kierujemy w stron nauczycieli przygotowuj&cych uczniów do konkursu oraz opiekunom. Mi ym
akcentem ko7cz&cym "ortograficzne zmagania" by o
zrobienie kilku pami&tkowych zdj 0, na których uwieczniono u1miechni te i zadowolone twarze uczestników.
Ryczymy dalszych sukcesów, na kolejnych szczeblach
konkursu.
Dyrektor Zespo u Szkó w T okini Wielkiej
Teresa Kobierska

Bo&e Narodzenie
Narodziny Bo)ego Dzieci&tka nios& wielk& moc
przemiany ludzkich serc. Wówczas zatrzymujemy si na
chwil , w naszym codziennym biegu i ws uchujemy si
w cisz naszej duszy. Przy wigilijnym stole zapominamy
o wa1niach, dzielimy si nie tylko op atkiem, ale równie)
mi o1ci&, szcz 1ciem i wsparciem. Nwi ta Bo)ego
Narodzenia to magiczny czas, wszyscy chcemy go
prze)y0 jak najpi kniej. Tak)e uczniowie oraz grono
pedagogiczne z Zespo u Szkó w T okini Wielkiej podali
sobie d o7 i wspólnie rozpocz li przygotowania do
prze)ycia tych cudownych 1wi&t.
Ju) pod koniec listopada uczniowie Szko y
Podstawowej i Gimnazjum zaanga)owali si w zbiórk
pieni dzy w ramach akcji Góra Grosza, koordynowan&
przez opiekunów samorz&du uczniowskiego - p. Rafa a
Mrozi7skiego i p. Izabel Olszewsk&. Przez dwa
tygodnie dzieci i m odzie) przynosili grosiki, które zosta y

Wiadomo ci Gminne

Tu) przed samym Bo)ym Narodzeniem,
tradycyjnie jak co roku, o 1wi&teczny nastrój postara y
si
dzieci z oddzia u przedszkolnego. Wspólnie
z wychowawczyni&, p. Katarzyn& Magiersk& maluszki
przygotowa y klasow& wigili dla swoich rodziców. By y
to chwile szczególnie wzruszaj&ce dla wszystkich
doros ych ogl&daj&cych to przedstawienie, gdy najm odsi
w prawdziwie 1wi&teczno-zimowej scenerii przepi knie
recytowali wiersze i 1piewali kol dy. By to równie) czas
niezwykle radosny, kiedy dzieci i doro1li po amali si
op atkiem i zasiedli do wspólnego sto u, przy którym
oprócz wy1mienitych potraw przygotowanych przez
mamy, wszyscy mogli porozmawia0 i sp dzi0 mi e
chwile w swoim towarzystwie. W ten uroczy sposób
dzieci, rodzice oraz nauczyciele rozpocz li oczekiwanie
na przyj1cie ma ego Jezusa.
Po opisaniu tych wszystkich wydarze7
dziej&cych si w naszej szkole nie trudno zauwa)y0, )e
szcz 1cie drugiego cz owieka le)y w naszych r kach,
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a drog& do niego jest mi o10. Tym tropem pod&)ali
uczniowie szko y w T okini i zaw drowali z dobr& nowin&
do Hospicjum w Ro)d)a ach. Tam u1miechem, gestem,
s owem i pie1ni& m odzie) dzieli a si z chorymi, bo to
w a1nie w s owach dobroci, w czystym spojrzeniu
i w codziennym zmaganiu si z rzeczywisto1ci& rodzi si
Bóg, który króluje w1ród nas po wszystkie czasy.
Tymi warto1ciami - mi o1ci&, pomoc&, pojednaniem, rado1ci&, wiar&, tak jak wigilijnym op atkiem,
uczniowie, nauczyciele, pracownicy szko y oraz zaproszeni go1cie podzielili si podczas uroczysto1ci z okazji
Bo)ego Narodzenia. Przy blasku 1wiate ka betlejemskiego, wokó symbolicznego sto u wigilijnego,
wys uchali1my wyst&pienia naszej m odzie)y, która pod
okiem p. Edyty Banasiak, p. Urszuli Borwik, p. Katarzyny
Magierskiej, p. Renaty Szlenkier oraz p. Izabeli
Olszewskiej przygotowa a recytacje i od1piewa a
najpi kniejsze polskie kol dy i pastora ki. Na zako7czenie wszyscy przekazali sobie znak pokoju, który
b dzie nam towarzyszy0 przez kolejny rok. Pi kny by to
pocz&tek oczekiwania na narodzenie Pana Jezusa.
Dyrektor Zespo u Szkó w T okini Wielkiej
Teresa Kobierska

**********
SZKO5A PODSTAWOWA W CIENI DRUGIEJ
Jase ka
Nie ma 1wi ta w Ko1ciele, które przynosi oby
tyle pokoju, s odyczy i rado1ci, ile ich daj& 1wi ta
Bo)ego Narodzenia. Z tymi niezwyk ymi 1wi tami
nierozerwalnie wi&)& si jase ka. S& one dobr& okazj&
do tego, aby dzieci mog y wcieli0 si w role, pozna0
histori narodzin Jezusa oraz tradycje i zwyczaje
bo)onarodzeniowe. Oryginalny, nietypowy scenariusz
jase ek, przygotowany przez pani& mgr Beat
Pietrowsk& i pani& mgr Magdalen Janik, przeznaczony
by zarówno dla dzieci m odszych, jak i starszych.

"Szlachetna paczka"
Na pocz&tku grudnia 2009 roku uczniowie
Szko y Podstawowej w Cieni Drugiej przyst&pili do IX
edycji ogólnopolskiej akcji pn. "Szlachetna paczka".

Przez tydzie7 uczniowie przynosili do szko y produkty
spo)ywcze, 1rodki czysto1ci, zabawki, s odycze i inne
produkty, które przekazane zosta y rodzinie pana
Micha a i pani Anety oraz ich 2 dzieci: 2,5 letniej Patrycji
i 7 miesi cznej Nataszy. Wszystkie zebrane produkty
zosta y zapakowane w 13 du)ych kartonów, które
uczniowie ozdobili 1wi&tecznymi motywami. W po owie
grudnia paczka dotar a do wybranej przez nas rodziny.
Z relacji wolontariuszy, którzy dostarczyli paczk wiemy,
)e nie spodziewali si oni a) tylu paczek, my1leli raczej
o jednej, mo)e dwóch. Byli bardzo zadowoleni z ka)dej
otrzymanej rzeczy, z butów oraz spodni, z ksi&)eczek,
kolorowanek i kredek, po1cieli, artyku ów spo)ywczych
i chemicznych, a w szczególno1ci z proszków do prania
i pieluszek dla m odszej córki.
W przygotowanie tej niezwyk ej "Szlachetnej
paczki" w &czyli si wszyscy, uczniowie i rodzice, ich
rodziny oraz grono pedagogiczne. Wszystkim serdecznie dzi kujemy za )yczliwo10 i okazane wsparcie.
Dyrektor Szko y Podstawowej w Cieni Drugiej
Olga WoDniak

Jase ka wystawione 18 grudnia 2009 roku porusza y
wa)ne i aktualne dla wspó czesnego cz owieka
problemy. Przedstawienie wzbogacone zosta o kol dami
w wykonaniu szkolnego chóru "Bemolki", prowadzonego
przez pani& mgr Ew Pawlik-Wi1niewsk&. Cieszymy si ,
)e w tym szczególnym dniu zaszczyci nas swoj&
obecno1ci& pan Stanis aw Ku1 Wiceprzewodnicz&cy
Rady Gminy i Przewodnicz&cy Komisji O1wiaty, Kultury,
Sportu i Zdrowia.
Dyrektor Szko y Podstawowej w Cieni Drugiej
Olga WoDniak

Wiadomo ci Gminne

Sukcesy uczniów
12 listopada 2009 roku, podczas odbywaj&cego
si w Godzieszach Wielkich IV Powiatowego Festiwalu
Pie1ni Legionowej i Historycznej chór "Bemolki"
reprezentuj&cy Szko Podstawow& w Cieni Drugiej zaj&
III miejsce. Chór prowadzony jest przez pani& mgr Ew
Pawlik - Wi1niewsk&.
28 listopada 2009 roku uczniowie Szko y
Podstawowej w Cieni Drugiej, przygotowani przez mgr
Agnieszk Nieborak, przyst&pili do szkolnego etapu
Wojewódzkiego Konkursu Humanistycznego. Do etapu
rejonowego zakwalifikowa a si uczennica klasy VI
Klaudia Napiera a.
Dyrektor Szko y Podstawowej w Cieni Drugiej
Olga WoDniak

Andrzejki
Andrzejki obchodzono ju) w bardzo dawnych
czasach. Podczas tego wieczoru panny odgadywa y, kto
zostanie ich m )em. By i jest to wieczór wró)b
po1wi cony mi o1ci i ma )e7stwu. Dawno temu by
jeszcze jeden taki wieczór - przypada na 24 listopada by y to katarzynki. Tego wieczoru kawalerowie mogli si
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dowiedzie0, jaka )ona jest im przeznaczona. Katarzynki,
jako dzie7 wró)b wy &cznie dla ch opców, odesz y ju)
w zapomnienie. Pozosta y andrzejki, b d&ce ju) tylko
zabaw& po &czon& ze wspólnymi wró)bami dla
dziewcz&t i ch opców. 26 listopada 2009 roku w Szkole
Podstawowej w Cieni Drugiej w godzinach popo udniowych odby a si zabawa andrzejkowa, podczas której
uczniowie, zarówno ch opcy, jak i dziewcz ta, bawili si
w przepowiadanie przysz o1ci, uczestniczyli w wielu
konkursach oraz bawili si przy muzyce w ciekawe,
a przez wielu zapomniane zabawy.
Dyrektor Szko y Podstawowej w Cieni Drugiej
Olga WoDniak

Spotkanie z Miko ajem
Spotkanie z Miko ajem dla dzieci w m odszym
wieku szkolnym jest ogromnym prze)yciem. 22 grudnia
2009 roku wszyscy uczniowie Szko y Podstawowej
w Cieni Drugiej z niecierpliwo1ci& oczekiwali pojawienia
si niezwyk ego go1cia - Nwi tego Miko aja. Tradycyjnie,
jak co roku, Miko aj obdarowa naszych uczniów s odkimi
upominkami. Uczniowie podczas spotkania wykazali si
znajomo1ci& kol d i piosenek bo)onarodzeniowych.
Spotkanie z Miko ajem by o niezwykle ekscytuj&ce
szczególnie dla najm odszych dzieci. Dzi kujemy Nw.
Miko ajowi, )e nie zawiód naszych uczniów i tu) przed
Bo)ym Narodzeniem przyby do naszej szko y.

nadziej , )e zebrana )ywno10 przyda si na wigilijnym
stole i przyczyni si do tego, aby te 1wi ta by y bardziej
radosne.
Dyrektor Szko y Podstawowej w Sierzchowie
Alina 5a duch

<wi to Pluszowego Misia
Któ) z nas nie zna Kubusia Puchatka, Kolargola,
czy Misia Uszatka? Wszyscy znamy! Dlatego po raz
kolejny w Szkole Podstawowej w Sierzchowie odby si
Dzie7 Pluszowego Misia. Nwi to poprzedzi a wystawa
misiów, misiaczków i mi1ków w bibliotece szkolnej.
W a1ciciele pluszaków codziennie odwiedzali swe
ulubione przytulanki.

Dyrektor Szko y Podstawowej w Cieni Drugiej
Olga WoDniak

**********
SZKO5A PODSTAWOWA W SIERZCHOWIE
Konkurs "Z ortografi0 za pan brat"
Sierzchowianka - Joanna
Bia ek, uczennica klasy
VI Szko y Podstawowej
w Sierzchowie znów udowodni a, )e ortografia to
jej konik. Joasia uplasowa a si na II miejscu
w eliminacjach rejonowych konkursu "Z ortografi& za pan brat", pokonuj&c ponad 40 osób.
Po raz dziewi&ty organizacj& konkursu zaj a si m.in.
pani Barbara Nowak - doradca metodyczny.
Nasza laureatka otrzyma a cenn& nagrod
ksi&)kow&, ufundowan& przez Wójta Gminy Opatówek
oraz dyplom. Wyrazy podzi kowania otrzyma a równie)
nauczycielka przygotowuj&ca - pani Wies awa Giercarz.
Dyrektor Szko y Podstawowej w Sierzchowie
Alina 5a duch

"Szlachetna paczka"
Nwi ta Bo)ego Narodzenia to czas, kiedy
otwieraj& si ludzkie serca, kiedy dostrzegamy obok
siebie ludzi biednych i potrzebuj&cych. Z wiar& w ludzi
i w dobro0 p yn&c& w ich sercach samorz&d uczniowski
przy Szkole Podstawowej w Sierzchowie wyszed
z inicjatyw& zorganizowania "szlachetnej paczki".
Uczniowie zebrali produkty spo)ywcze i przygotowali
dwie paczki dla ubogich mieszka7ców Sierzchowa.
Paczki zosta y przekazane wytypowanym przez uczniów
i ich rodziców potrzebuj&cym sierzchowianom. Mamy
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25 listopada w bibliotece zapachnia o miodkiem,
bo to misie lubi& najbardziej, ciasteczkami i s odyczami.
Odby si konkurs plastyczny z nagrodami na naj adniej
pomalowan& kolorowank . Maluchy przywdzia y specjalnie przygotowane, misiaczkowe nakrycia g owy. Nie zabrak o wierszy, zgadywanek i rebusów. A wszystko to
przy akompaniamencie piosenek o misiach. Za rok znów
przeniesiemy si do bajkowej krainy.
Wies awa Giercarz

Konkurs plastyczny "Kartka bo&onarodzeniowa"
Uczniowie Szko y Podstawowej w Sierzchowie
ju) po raz drugi wzi li udzia w Powiatowym Konkursie
Plastycznym "Kartka bo)onarodzeniowa" organizowanym przez Starost Kaliskiego - pana Krzysztofa
Nosala oraz doradców metodycznych plastyki - pani&
Natali Iwanow i pani& Ew Kowalczyk - Wi1niewsk&.
W gronie najlepszych znale;li si równie) nasi
uczniowie z klasy V - Marta Bardowska i Krystian
Kajdanek. W asnor cznie przygotowane przez nich
kartki zosta y ocenione równorz dnie na II miejscu
w kategorii klas IV - VI szko y podstawowej. M odzi
plastycy otrzymali dyplomy i przepi kne warto1ciowe
nagrody ksi&)kowe ufundowane przez Starostwo
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Powiatowe w Kaliszu. Pisemne podzi kowania odebra a
równie) nauczycielka wspieraj&ca uczniów w dzia aniach plastycznych - pani Magdalena Noskowska.
og oszenie
wyników
w
dniu
Uroczyste
11.12.2009 r. mia o miejsce w sali fortepianowej
w Muzeum Historii Przemys u w Opatówku, podczas
siódmego ju) spotkania op atkowego kó gospody7
wiejskich z ca ego powiatu kaliskiego.
Dyrektor Szko y Podstawowej w Sierzchowie
Alina 5a duch

GIMNAZJUM W OPATÓWKU
-

SZKO5A PODSTAWOWA W OPATÓWKU
-

Wigilia szkolna
Kol dy rozbrzmiewa y 18 grudnia 2009 r.
w Szkole Podstawowej w Sierzchowie. Uczniowie,
nauczyciele i rodzice zasiedli do wspólnego wigilijnego
sto u. Nie zabrak o makowca, kapusty z grochem,
karpia, makie ek i innych 1wi&tecznych potraw.

18 stycze7 (poniedzia ek), spotkanie klubu europejskiego
"OPATUS"
18 stycze7 (poniedzia ek), godz. 900 - 1300, turniej pi ki no)nej dla
klas I (hala sportowa w Opatówku)
20 stycze7 (1roda), 21 stycze7 (czwartek), 26 stycze7 (wtorek),
godz. 900 - 1200, zaj cia sportowe - turniej klas I Gimnazjum
w Opatówku, Gminny Turniej Pi ki Halowej
26 stycze7 (wtorek), godz. 1030 - 1330, zaj cia sportowe dla
dziewcz&t z gimnazjum w Opatówku (hala sportowa)

-

18 stycze7 (poniedzia ek), zaj cia sportowo-rekreacyjne na sali
gimnastycznej (kl. I-III), zaj cia sportowo-rekreacyjne na 1niegu
"Bezpieczne korzystanie z uroków zimy"
19 stycze7 (wtorek), zaj cia w pracowni komputerowej, zaj cia
sportowo-rekreacyjne na sali gimnastycznej
20 stycze7 (1roda), zaj cia plastyczne - wykonujemy laurki
z okazji Dnia Babci i Dziadka, wyjazd do kina APOLLO
21 stycze7 (czwartek), zimowe krajobrazy - zaj cia plastycznotechniczne
22 stycze7 (pi&tek), wyjazd do "Bajkolandu"

ZESPÓ5 SZKÓ5 W T5OKINI WIELKIEJ
-

19 stycze7 (wtorek), godz. 1000, badania logopedyczne, gry
i zabawy, szko a podstawowa
21 stycze7 (czwartek), godz. 1000, spotkanie z x-em i y-grekiem zabawy i konkursy matematyczne dla szko y podstawowej
i gimnazjum
26 stycze7 (wtorek), godz. 1000, mistrzostwa uczniów
w warcabach klasycznych - szko a podstawowa
26 stycze7 (wtorek), godz. 1000, mistrzostwa uczniów w tenisie
sto owym - gimnazjum
28 stycze7 (czwartek), godz. 1000, dyskoteka, karaoke, konkursy

ZESPÓ5 SZKÓ5 W RAJSKU
-

Uroczysto10 u1wietni y jase ka przygotowane
przez dzieci z oddzia u przedszkolnego i klasy I, pod
kierunkiem nauczycielki Magdaleny Galuby. Na scenie
zabieli o si od anio ków, do betlejemskiej szopki
zaprowadzili nas pasterze i trzej królowie. Wszyscy
podzielili si op atkiem i z o)yli sobie 1wi&teczne
)yczenia.
Dyrektor Szko y Podstawowej w Sierzchowie
Alina 5a duch

Gminny op atek stra&acki
W tym roku gospodarzami Gminnego Op atka
Stra)ackiego byli druhowie z Sierzchowa. Na uroczysto10 przybyli przedstawiciele starosty, w adze gminy
Opatówek, przedstawiciele Zarz&du Oddzia u Powiatowego Zwi&zku Ochotniczych Stra)y Po)arnych,
stra)acy z okolicznych miejscowo1ci, dyrektor Szko y
Podstawowej w Sierzchowie oraz sierzchowianie.
W pi knie udekorowanej sali i przy suto
zastawionym stole go1cie mogli wys ucha0 historii stra)y
po)arnej w Sierzchowie, przedstawionej przez prezesa
Tadeusza Janczaka oraz koncertu kol d i pastora ek
w wykonaniu uczennic klas IV - VI tutejszej szko y.
O pyszne potrawy wigilijne zadba a p. Krystyna Stasiak.
Dyrektor Szko y Podstawowej w Sierzchowie
Alina 5a duch

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

FERIE ZIMOWE 2010
Poni)ej przedstawiamy plany zaj 0 w czasie ferii zimowych
zaplanowane w poszczególnych placówkach o1wiaty i kultury w gminie
Opatówek. Jednocze1nie zapraszamy do skorzystania z zaoferowanych form wypoczynku.
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-

16 stycze7 (sobota), zabawa karnawa owa
18 stycze7 (poniedzia ek), godz. 1000 - 1200, "Z komputerem na
ty" - zaj cia komputerowe dla klas I-III SP, "Matematyczny
Maraton Zadaniowy" - zaj cia matematyczne
19 stycze7 (wtorek), godz. 1000 - 1200, "Czas na ba1nie i legendy",
"ABC teatru", przygotowanie do konkursu historycznego
20 stycze7 (1roda), godz. 1000 - 1200, "Zim& wko o jest weso o" ferie zimowe w szkolnej bibliotece
21 stycze7 (czwartek), godz. 900 - 1100, turniej gier i zabaw - gry
i zabawy dydaktyczne, realizacja projektu "B&d;my zdrowi wiemy, wi c dzia amy"
25 stycze7 (poniedzia ek), zaj cia sportowe dla dziewcz&t
i ch opców
26 stycze7 (wtorek), Turniej Halowej Pi ki No)nej
28 stycze7 (czwartek), godz. 900 - 1200, przygotowanie do
Konkursu o Wielkopolsce

ZESPÓ5 SZKÓ5 W CHE5MCACH
-

18 stycze7 (poniedzia ek) - 22 stycze7 (pi&tek), godz. 900 - 1300,
zaj cia muzyczne, plastyczne, gry i zabawy matematyczne oraz
zaj cia sportowe

SZKO5A PODSTAWOWA W CIENI DRUGIEJ
-

18 stycze7, (poniedzia ek), godz. 1000 - 1200, rozgrywki w scrabble
19 stycze7, (wtorek), godz. 1000 - 1200, gry i zabawy ruchowe
20 stycze7, (1roda), godz. 1000 - 1200, zaj cia z origami

SZKO5A PODSTAWOWA W SIERZCHOWIE
-

19 stycze7 (wtorek), wyjazd do kina na film pt. "Miko ajek"
20 stycze7 (1roda), warsztaty plastyczne dla uczniów - robienie
przytulanek
21 stycze7 (czwartek), zaj cia sportowe - gra w ringo

BIBLIOTEKA W OPATÓWKU
W dniach 20 stycznia (1roda) i 27 stycznia (1roda) w godz. od 1100 do
1330 biblioteka w Opatówku organizuje spotkanie dla dzieci w wieku od
7 do 10 lat po1wi cone ba1niom Hansa Christiana Andersena
(charakterystyka sylwetki autora, czytanie i wykonywanie ilustracji do
ba1ni).
Zapraszamy do w &czenia si
do konkursu fotograficznego
pn. "Zimowe pejza)e wokó nas". Szczegó y w bibliotece i na stronie
internetowej www.biblioteka.opatowek.pl
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W czasie ferii zimowych biblioteka b dzie czynna od poniedzia ku do
pi&tku w godz. 730 - 1800 a w soboty w godz. 800 - 1300.
GMINNY O<RODEK KULTURY
-

18 stycze7 (poniedzia ek), godz. 1500, bezp atne zaj cia taneczne
dla dzieci z klas I-IV szko y podstawowej
22 stycze7 (pi&tek), godz. 1700, bezp atne zaj cia ta7ca hip-hop
dla dzieci z klas V-VI szko y podstawowej i gimnazjalistów
26 stycze7 (wtorek) - 28 stycze7 (czwartek), godz. 1000 - 1400,
rozgrywki tenisa sto owego

GMINNY O<RODEK POMOCY SPO5ECZNEJ W OPATÓWKU
W okresie ferii zimowych w ramach zaj 0 organizowanych przez
GOPS Opatówek zorganizowany zostanie Turniej o Puchar Wójta
Gminy Opatówek w tenisie sto owym "Ryj zdrowo i sportowo". Turniej
odb dzie si w dniu 23 stycznia 2010 roku o godz. 900 w sali OSP
Borów. Uczestnikami b d& cz onkowie M odzie)owych Dru)yn
Po)arniczych z terenu Gminy Opatówek zarówno ch opcy jak
i dziewcz ta w nast puj&cych kategoriach wiekowych: do 14 lat, 14-16
lat, 16-21 lat oraz kategoria "open" dla nieco starszych. Zawodnicy
zg oszeni przez jednostki OSP z terenu naszej gminy rywalizowa0
b d& o Puchar Wójta Gminy Opatówek.
Realizacja zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Przeciwdziaania Alkoholizmowi na terenie Gminy Opatówek na 2010 rok.
Celem turnieju jest wzbudzenie w1ród dzieci i m odzie)y motywacji do
)ycia bez na ogów, promocja atrakcyjnego zdrowego stylu )ycia,
realizacja systemu profilaktyki gminnej w odniesieniu do uzale)nie7.
Wszystkich ch tnych zapraszamy do kibicowania uczestnikom
rozgrywek.

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

PROJEKT "DA< 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. "Da Szans 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 01.01.2009 r. - 31.12.2009 r.
Kierownik GOPS w Opatówku - Violetta Galant
Koordynator projektu - Sylwia Matczak

7 beneficjentów - m odzie) w wieku 15-25 lat. Rekrutacji uczestników
dokona Kierownik GOPS w Opatówku przy wspó pracy Koordynatora
projektu uwzgl dniaj&c zasad
równych szans. W okresie
od 03.07.2009 r. - 31.12.2009 r. m odzie) uczestniczy a aktywnie
w zaj ciach indywidualnych i grupowych z:
psychologiem - po 16 godzin indywidualnych konsultacji
terapeut& - po 8 godzin indywidualnych zaj 0 i 12 godzin zaj 0
grupowych
pedagogiem - po 8 godzin indywidualnych spotka7 i 6 godzin
zaj 0 grupowych
doradc& zawodowym - po 8 godzin indywidualnych spotka7
i 12 godzin spotka7 grupowych
socjologiem - 8 godzin grupowych spotka7
Podczas zaj 0 w ramach w/w projektu uczestnicy mieli mo)liwo10
skorzystania z pocz stunku oraz materia ów promocyjnych.
Beneficjenci otrzymali za1wiadczenie o uczestnictwie w zaj ciach oraz
profesjonalne wsparcie.
Mamy nadziej , )e dzia ania podj te w projekcie przynios&
po)&dany efekt na zmian postaw, aktywno1ci i zwi kszenia motywacji
do samodzielnych dzia a7 przy wkraczaniu w doros e )ycie.
Kierownik GOPS w Opatówku - Violetta Galant
Koordynator projektu - Sylwia Matczak

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

OG OSZENIA
Sk adam serdeczne podzi kowania mieszka7com gminy Opatówek,
którzy w odpowiedzi na apel z o)yli dary w formie )ywno1ci i 1rodków
czysto1ci na okres 1wi&t Bo)ego Narodzenia dla podopiecznych
Gminnego O1rodka Pomocy Spo ecznej w Opatówku. W akcj pomocy
w &czy y si sklepy, którym serdecznie dzi kuj za umo)liwienie
przeprowadzenia zbiórki:
p. Bogdana Kozaneckiego w Opatówku
p. Gra)yny Kisieli w Borowie
p. Renaty K ysz w Cieni Drugiej
p. Moniki Kasperek w Opatówku
p. Anny Mikusi7skiej w Che mcach
p. Andrzeja Brodziaka w Sza e
p. Wies awa Rutkowskiego w Opatówku
sklepy GS "SCh" w Opatówku i T okini Ko1cielnej
p. Agaty Szczepa7skiej w Sza e
p. Krystyny Tu acz w Sza e
p. Barbary Dubiel w T okini Wielkiej
p. Marka Marciniaka w Józefowie
sklep EKO w Opatówku
Dary przekaza równie) p. Robert Karwacki z Kalisza, któremu
serdecznie dzi kuj za przekazan& )ywno10. Zebrane produkty
i artyku y zosta y przekazane podopiecznym GOPS - osobom
potrzebuj&cym, rodzinom niepe nym, wielodzietnym, osobom
niepe nosprawnym i samotnym. Ogó em pomoc w postaci paczek
1wi&tecznych otrzyma o 71 rodzin.
Wójt Gminy Sebastian Ward cki
**********
Wójt Gminy sk ada serdeczne podzi kowania p. Wies awowi
Rutkowskiemu (sklep spo)ywczo-w dliniarski, Opatówek, Plac
Wolno1ci 17) oraz p. Bogdanowi Kozaneckiemu (P.H. "Anna",
Opatówek, ul. Nw. Jana 2c) za ufundowanie paczek miko ajkowych
i 1wi&tecznych dla dzieci ze Nwietlicy Nrodowiskowej "S oneczko"
w Opatówku i podopiecznych Gminnego O1rodka Pomocy Spo ecznej
w Opatówku.
**********

Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk&
w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego
W okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. Gminny
O1rodek Pomocy Spo ecznej w Opatówku realizowa projekt "Da0
Szans M odym", na który pozyska 1rodki z Europejskiego Funduszu
Spo ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki.
Projekt mia na celu zwi kszenie motywacji do dzia ania i rozwijanie
aktywnych form integracji spo ecznej m odzie)y zagro)onej
wykluczeniem spo ecznym w Gminie Opatówek, poprzez prac
z pracownikami socjalnymi, psychologiem, pedagogiem, terapeut&,
doradc& zawodowym i socjologiem. W projekcie bra o udzia
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Punkt Charytatywny przy parafii NSPJ w Opatówku sk ada serdeczne
podzi kowanie pp. M. M. Wróblewskim, p. W. Rutkowskiemu, p. Marii
Chojnackiej z Opatówka, PHU Suark-Pak - Opatówek, ul. Szkolna za
przekazane reklamówki do paczek 1wi&tecznych. Serdecznie
dzi kujemy anonimowym ofiarodawcom, jak równie) za z o)on& ofiar
do puszki w ko1ciele. Dzi ki Pa7stwa pomocy oraz sprzeda)y 1wiec
i kart Bo)onarodzeniowych mogli1my obdarowa0 55 dzieci paczkami
ze s odyczami oraz 46 osób doros ych, samotnych, najbardziej
potrzebuj&cych paczkami )ywno1ciowymi.
Marianna Kocemba
**********
Dzi kujemy serdecznie Panu Hieronimowi Pogorzelcowi i jego rodzinie
oraz So tysowi wsi Borów za zorganizowanie kuligu. Dzi kuj&
mieszka7cy wsi Borów, a w szczególno1ci Wiktor G.

str. 19/20

Gminny O1rodek Pomocy Spo ecznej w Opatówku w ramach realizacji
Gminnego Programu Przeciwdzia ania Narkomanii na 2010 rok
informuje, )e rodzice i opiekunowie dzieci maj& mo)liwo10
bezp atnego skorzystania z testów narkotykowych MULTI DRUG 2
(badanie moczu na obecno10 amfetaminy, marihuany) oraz
sze1ciopanelowych testów MULTI DRUG (badanie 1liny na obecno10
amfetaminy, metaamfetaminy, kokainy, opiat, marihuany, fencyklidyn).
Testy dost pne s& w Gminnym O1rodku Pomocy Spo ecznej
w Opatówku, Pl. Wolno1ci 14.
**********
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 dniach16-30
ka)dego miesi&ca obs uguje p. Andrzej Olczak, tel. 605-071-153.

Sprzedam w dobrym stanie u)ywan& pralk automatyczn& "Amica",
cena do uzgodnienia. Tel. (62) 76-18-558, 505-987-729.
**********
Sprzedam s om )ytni& w kostkach ze stodo y. Tel. (62) 76-18-838.
**********
Sprzedam siano prasowane. Tel. 889-555-177.
**********
Sprzedam s om . Tel. (62) 76-18-826.
**********
Wspólnota Mieszkaniowa ul. Parkowa 2 w Opatówku odst&pi
bezp atnie gruz drobny. Tel. (62) 76-18-558 lub 505-987-729.
**********

**********

Nwiadcz us ugi w zakresie robót ogólnobudowlanych: docieplenia,
remonty, malowanie, karton-gips - TANIO. Tel. 602-607-944.

Korepetycje z matematyki, szybko, atwo i tanio. Telefon: 601-976-052.

**********

**********
Doskonalenie umiej tno 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).

Us ugi minikopark&, wykop fundamentów,
energetyczne, teletechniczne. Tel. 500-818-331.

przy &cza

wodne,

**********

Biuro rachunkowe, tel. (62) 76-181-70, 76-193-12, kom. 693-777-309,
608-495-048, 1wiadczy us ugi w zakresie prowadzenia ksi&g
rachunkowych, ksi&g przychodów i rozchodów, rycza tu ewidencjonowanego, VAT w rolnictwie, rozliczenia ZUS.

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.

**********

**********

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. Nwiadczymy us ugi w zawieraniu:
- obowi&zkowego ubezpieczenia komunikacyjnego OC
- 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.

Firma GF - Gra)yna Faworska w Opatówku, Pl. Wolno1ci 10 informuje,
)e wychodz&c naprzeciw naszym klientom, w Punkcie LOTTO mo)na
op aci0 rachunki m.in. ZUS, KRUS, US, telefony stacjonarne,
komórkowe, energi , gaz, czynsz oraz inne zobowi&zania finansowe.
Pobieramy niskie prowizje. Ponadto mo)na zawrze0 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.

**********

Sk adki cz onkowskie PZW b d& przyjmowane w ka)d& 1rod w godz.
1600-1800 w nowej siedzibie GOK przy Placu Wolno1ci w Opatówku.
Zarz0d Ko a
**********
Sprzedam dzia k roln& 0,43 ha w Opatówku z mo)liwo1ci& budowy.
Telefon: 722-832-722.
**********

**********

**********
Rzeczoznawca o specjalno1ci: wycena maszyn, urz&dze7 i pojazdów,
organizacja zak adów przemys owych, bieg y s&dowy oferuje swoje
us ugi. Tel. 798-353-258 lub (62) 757-52-99.

Sprzedam dom, osiedle Ko1ciuszki w Opatówku, ul. Genera a
Zaj&czka. Kontakt po godz. 2100 pod nr telefonu: 601-326-068.

**********

**********

W imieniu <.P. Józefa Janiaka dzi kujemy ksi )om za odprawienie
mszy 1wi tej, wszystkim przyby ym na ostatnie po)egnanie
dzi kujemy za zamówione msze 1wi te, modlitw i okazane wyrazy
wspó czucia.

Sprzedam dom do zamieszkania w Opatówku o pow. 120 m2, pow.
dzia ki 400 m2. Zabudowa szeregowa. Tel. 501-487-993.
**********
Styropian gr. 5 cm tanio sprzedam. Tel. 600-764-263.
**********
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,
sieczkarnia. Tel. 663-846-970.
**********
Sprzedam kuchni
Tel. 501-464-152.

w glow& w bardzo dobrym stanie. Cena 150 z .

Wiadomo ci Gminne

***************************************
Urz0d Gminy w Opatówku,
Pl. Wolno ci 14, 62-860 Opatówek
tel. (62) 76-18-453, 76-18-454, faks (62) 76-18-017
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