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Radosnych i pogodnych, o wietlonych gwiazd betlejemsk

wi t Bo ego Narodzenia,

wielu spokojnych i rodzinnych chwil przy wigilijnym stole
oraz wszelkiej pomy lno ci w ka dej dziedzinie ycia na nadchodz cy Nowy 2011 Rok
ycz
Przewodnicz cy Rady Gminy
Pawe% B kowski

Sekretarz Gminy
Krzysztof Dziedzic

Wójt Gminy
Sebastian Ward,cki
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WYNIKI
WYBORÓW SAMORZ DOWYCH
Sebastian Ward cki urz duj cy Wójt Gminy
Opatówek b dzie piastowa to stanowisko kolejn
kadencj . Podczas wyborów samorz dowych 21 listopada zdoby 87,51% poparcia (3301 g osów za i 471
g osów przeciw). By jedynym kandydatem na urz d
Wójta Gminy. Frekwencja podczas wyborów w gminie
Opatówek wynosi a 45,35%. Do Rady Gminy Opatówek
dosta o si 12 radnych z Komitetu Wyborczego Wyborców Nasza Gmina Gospodarna i 3 z Komitetu Wyborczego Wyborców Razem dla Gminy Opatówek.
Radnymi Gminy Opatówek na kadencj 2010-2014
zostali:
- B kowski Pawe - 416 g osów, KWW Nasza Gmina
Gospodarna
- Bielewicz El7bieta - 131 g osów, KWW Razem dla
gminy Opatówek
- Borwik Andrzej - 87 g osy, KWW Razem dla gminy
Opatówek
- Gadera Jaros aw - 369 g osów, KWW Nasza Gmina
Gospodarna
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Gonera Ryszard - 168 g osów, KWW Nasza Gmina
Gospodarna
Jakóbczak Damian - 126 g osów, KWW Razem dla
gminy Opatówek
Ja;kiewicz Dariusz - 107 g osów, KWW Nasza
Gmina Gospodarna
Juszczak Piotr - 175 g osów, KWW Nasza Gmina
Gospodarna
Kiermas-Gruszka Marlena - 281 g osów, KWW
Nasza Gmina Gospodarna
K ysz Jaros aw - 141 g osów, KWW Nasza Gmina
Gospodarna
Ko aci=ski Pawe - 205 g osów, KWW Nasza Gmina
Gospodarna
Ma oburski Mariusz - 406 g osów, KWW Nasza
Gmina Gospodarna
Pokojowy Wojciech - 395 g osów, KWW Nasza
Gmina Gospodarna
Szlenkier Marek - 98 g osów, KWW Nasza Gmina
Gospodarna
Wolf Marek - 153 g osy, KWW Nasza Gmina
Gospodarna

str. 1/20

Radnymi do Powiatu Kaliskiego z Okr gu nr 2
zostali:
- Dziedzic Krzysztof - 816 g osów, PIS
- Kaleta Pawe - 231 g osów, PIS
- Auczak Mieczys aw - 527 g osów, PSL
- Miklas Ma gorzata - 424 g osy, RdP
- Szymczak Artur - 518 g osów, SLD
Radnymi do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
zostali:
- Grabowski Krzysztof - 6308 g osów, PSL
- Grzesiek Jan - 13602 g osów, PSL
- Ko;cielny Kazimierz - 17382 g osów, SLD
- Mosi=ski Jan - 15028 g osów, PIS
- Mrozi=ski Andrzej - 3667 g osów, SLD
- Nowak Barbara - 6940 g osów, PO
- Celanowski Rafa - 19153 g osów, PO
***************************************

SESJE RADY GMINY
W dniu 10 listopada 2010 r. w sali posiedze= urz du
gminy odby a si uroczysta sesja ko=cz ca kadencj
2006-2010 Rady Gminy Opatówek. Dla wszystkich
radnych zosta y przygotowane pami tkowe zdj cia
zawieraj ce sk ad Rady Gminy wraz ze zdj ciem Wójta
Gminy Sebastiana Ward ckiego, Sekretarza Gminy
Krzysztofa Dziedzica oraz Skarbnika Dagmary
Gajewskiej-Paj k.

w drodze g osowania ukonstytuowa y si w adze Rady
Gminy:
Przewodnicz cym Rady Gminy Opatówek zosta
jednog o;nie wybrany radny Pawe B kowski i od tej
chwili to on prowadzi dalsze obrady. Zast pcami
Przewodnicz cego Rady Gminy zostali: Wojciech
Pokojowy i Marek Szlenkier. W dalszej kolejno;ci radni drog g osowania - przyj li sk ady poszczególnych
komisji sta ych:
Komisja Rewizyjna
Przewodnicz cy - Dariusz Ja;kiewicz
Zast pca - Piotr Juszczak
Cz onek - Marlena Kiermas-Gruszka
Komisja Rolnictwa
Przewodnicz cy - Jaros aw K ysz
Zast pca - Ryszard Gonera
Cz onek - Andrzej Borwik
Komisja Bud&etu, Finansów, Za*o&e+ i Planów
Gospodarczych oraz Porz-dku Publicznego
Przewodnicz cy - Mariusz Ma oburski
Zast pca - Marek Wolf
Cz onkowie:
Pawe B kowski
El7bieta Bielewicz
Komisja O/wiaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
Przewodnicz ca - Marlena Kiermas-Gruszka
Zast pca - Mariusz Ma oburski
Cz onkowie:
Damian Jakóbczak
Piotr Juszczak
Pawe Ko aci=ski
Wojciech Pokojowy
Komisja Infrastruktury Technicznej i Inwentaryzacji
Przewodnicz cy - Pawe Ko aci=ski
Zast pca - Jaros aw Gadera
Cz onkowie:
Dariusz Ja;kiewicz
Jaros aw K ysz
Marek Szlenkier
Marek Wolf

Podzi kowania w formie ozdobnych tabliczek zosta y
z o7one tak7e na r ce Starosty Kaliskiego Krzysztofa
Nosala, Wicestarosty Andrzeja Dolnego oraz radnych
powiatu kaliskiego z naszego terenu: Stefanii
Wiewiórkowskiej, Urszuli Rychter, Mieczys awa Auczaka,
Marka Suchorskiego i Józefa Wangi.
W cz ;ci roboczej sesji radni przyj li uchwa y:
- w sprawie zmian bud7etu i w bud7ecie gminy na
2010 rok
- w sprawie realizacji wieloletniego projektu finansowanego ze ;rodków unijnych pn. "Ucz si i bawi "
- informacji z o7onej przez Sekretarza Gminy o stanie
realizacji zada= o;wiatowych w gminie Opatówek
W dniu 1 grudnia odby a si pierwsza sesja Rady Gminy
Opatówek, której sk ad swym wyborem okre;lili mieszka=cy gminy w wyniku wyborów samorz dowych w dniu
21 listopada br.
Na sesji, któr otworzy radny senior Ryszard Gonera
nowo wybrani radni z o7yli ;lubowanie, a nast pnie
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Komisja Mieszkaniowa
Przewodnicz cy - Jaros aw Gadera
Zast pca - Ryszard Gonera
Cz onkowie:
Dariusz Ja;kiewicz
Jaros aw K ysz
Na zako=czenie Przewodnicz cy Rady Gminy Pawe
B kowski udzieli g osu Wójtowi Gminy Sebastianowi
Ward ckiemu, który z o7y sprawozdanie o stanie gminy
Opatówek. Sprawozdanie zawiera o g ówne za o7enia
bud7etowe na ko=cz cy si rok 2010, stan wykonanych
i trwaj cych w bie7 cym roku zada= inwestycyjnych oraz
wysoko;I pozyskanych na inwestycje ;rodków finansowych.
W dniu 6 grudnia 2010 r. odby a si druga sesja Rady
Gminy Opatówek kadencji 2010-2014. Przyj to na niej
nast puj ce uchwa y:
- w sprawie okre;lenia stawek podatku od nieruchomo;ci i zwolnie= w podatku od nieruchomo;ci na
2011 rok
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w sprawie okre;lenia wysoko;ci rocznych stawek
podatku od ;rodków transportowych na 2011 rok
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy

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

INWESTYCJE I REALIZACJA
PROJEKTÓW UNIJNYCH
INWESTYCJE W GMINIE
Budowa o/wietlenia dróg we wsi Sza*e
Rozstrzygni ty zosta przetarg na wykonanie o;wietlenia
ulicy Wi;niowej, Jagodowej i Zielonej we wsi Sza e.
Przetarg wygra a firma ELPROBUD Aukasz Juszkiewicz
z Czempisza (gmina Brzeziny). Zakres prac za kwot
89 713 z obejmowa roboty pomiarowe i geodezyjne,
budow linii kablowej o;wietlenia drogowego zlokalizowanego przy stacji transformatorowej, monta7 s upów
i opraw o;wietleniowych.
9wiadczenie us*ug przewozu uczniów do szkó*
Ze wzgl dów proceduralnych (oferenci zastosowali
nieprawid ow
stawk
podatku VAT) uniewa7niony
zosta przetarg na ;wiadczenie us ug przewozu uczniów
do Szko y Podstawowej w Opatówku, Zespo u Szkó
w Rajsku i T okini Wielkiej. Przetarg na t us ug zosta
og oszony ponownie w dniu 15 grudnia br. z terminem
sk adania ofert do dnia 23.12.2010 r.
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkó* w T*okini
Wielkiej
24 wrze;nia br. odby o si uroczyste wmurowanie
kamienia w gielnego pod powstaj c sal sportow
przy Zespole Szkó w T okini Wielkiej. Obecnie trwaj
prace przy jej budowie. Planowany koszt inwestycji to
1 906 934,25 z . Wykonawc wy onionym w drodze
przetargu jest Przedsi biorstwo Budowlane Kazimierza
Oliweckiego z Krzymowa. Na obecnym etapie zadaszona
zosta a cz ;I zaplecza socjalnego i techniczno-gospodarczego, w którym znajdowaI si b d m.in. szatnie,
toalety i azienki, magazyn sprz tu sportowego a tak7e
si ownia i sala komputerowa. Zosta y tam równie7
wstawione okna. W trakcie s prace polegaj ce na
murowaniu ;cianek dzia owych w tych pomieszczeniach.
Jednocze;nie, pomimo fatalnych warunków pogodowych
i obfitych opadów ;niegu, trwaj przygotowania do
monta7u konstrukcji stalowej zadaszenia nad sal
sportow .
REALIZACJA PROJEKTÓW UNIJNYCH
Rekonstrukcja &elaznego mostku w parku
Na z o7ony przez Gmin Opatówek wniosek o dofinansowanie, Urz d Marsza kowski Województwa Wielkopolskiego przyzna dotacj w wysoko;ci 20 000 z na
wykonanie zadania "Odnowienie i rekonstrukcja mostku
7elaznego w parku dworskim w Opatówku". Ze ;rodków
gminy wydatkowano na ten cel kwot 20 000 z oraz
7 000 z na projekt remontowo-konserwatorski (dokumentacja). Balustrad wykonano pod nadzorem konserwatora dzie sztuki mgr Marka Kawczy=skiego
w Pracowni Kowalstwa Artystycznego p. Jana Hulaka
w Liskowie. Balustrada wykonana zosta a zgodnie
z zachowanymi zdj ciami i dokumentacj . Nast pny
etap rekonstrukcji mostku, to odnowienie ozdobnych
prz se .
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Renowacja bramy pa*acowej
We wrze;niu 2010 r. Gmina Opatówek wyda a 22 000 z
z w asnego bud7etu na zadanie wspó finansowane ze
;rodków unijnych za po;rednictwem Urz du Marsza kowskiego na zadanie "Odnowienie i przeprowadzenie
prac konserwatorskich przy bramie g ównej zespo u
pa acowego w Opatówku". Prace zosta y wykonane
zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich zatwierdzonym przez Wojewódzki Urz d Ochrony Zabytków.
Wykonawca - Zak ad Konserwacji Zabytków Ireneusza
Menesa przeprowadzi prace z zachowaniem najwy7szej
zawodowej staranno;ci i sztuki konserwatorskiej.

Reintegracja zawodowa i spo*eczna
Od grudnia 2010 r. do kwietnia 2011 r. realizowany
b dzie projekt wspó finansowany ze ;rodków unijnych
"Reintegracja zawodowa kobiet i m 7czyzn z gmin
KoMminek, Lisków i Opatówek". Celem projektu jest:
- poprawa aktywno;ci zawodowej kobiet i m 7czyzn
pozostaj cych bez zatrudnienia
- wzrost aktywno;ci spo ecznej
- poprawa autoprezentacji i komunikacji spo ecznej
w grupie docelowej projektu
- popularyzacja ekonomii spo ecznej jako sektora
oferuj cego nowe miejsca pracy
- poprawa umiej tno;ci pracy w zespole
Zapraszamy wszystkich ch tnych mieszka=ców do
udzia u w indywidualnych konsultacjach zawodowych,
warsztatach spo ecznych, warsztatach psychologicznych, warsztatach z ekonomii spo ecznej.
Udzia w projekcie jest bezp atny. Zg oszenia telefoniczne (kontakt z p. Iwon Michniewicz) 501-655-518,
zg oszenia mailowe: biuro@rynekpracy.org.pl

Nowe oddzia*y przedszkolne
Gmina Opatówek pozyska a ;rodki finansowe na
dofinansowanie
realizacji
projektu
pod
nazw
"Podniesienie poziomu jako;ci edukacji i wyrównywanie
szans rozwojowych dzieci w gminie Opatówek poprzez
otwarcie nowych oddzia ów przedszkolnych" w ramach
Programu Operacyjnego Kapita Ludzki wspó finansowanego ze ;rodków Europejskiego Funduszu Spo ecznego. Warto;I projektu to 736 162 z , z czego kwota
dofinansowania: 721 162 z , wk ad w asny gminy:
15 000 z .
Celem ogólnym projektu jest wyrównanie szans
rozwojowych dzieci pochodz cych z obszarów wiejskich
poprzez otwarcie 3 oddzia ów przedszkolnych dla dzieci
od 3 do 5 lat na bazie Zespo u Szkó w Che mcach,
Rajsku i T okini Wielkiej, zapobieganie dyskryminacji,
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a po;rednio stworzenie szans rozwoju spo ecznego
i zawodowego dla kobiet - matek dzieci ucz szczaj cych
do nowopowsta ych przedszkoli. Widocznym efektem
dla mieszka=ców naszej gminy s bogato wyposa7one
nowe oddzia y przedszkolne.

Zim og oszony zostanie przetarg, a wiosn rusz
prace, tak, by drog mo7na by o oddaI do u7ytku
z ko=cem wakacji w 2011 roku.
***************************************

PIERWSZA SESJA RADY POWIATU
30 listopada br., na I sesji Rady Powiatu nowej kadencji,
Krzysztof Nosal zosta Starost Kaliskim - tak zdecydowa a Rada Powiatu Kaliskiego.
Projekt "Ucz si i bawi ”
Gmina Opatówek przygotowa a wniosek o dofinansowanie projektu "Ucz si i bawi ", który zosta z o7ony
w odpowiedzi na og oszony konkurs nr POKL/9.1.2/1/10.
Celem g ównym projektu jest wyrównanie szans
edukacyjnych poprzez indywidualizacj procesu kszta cenia dzieci z klas I-III w 100% szkó podstawowych
funkcjonuj cych w gminie Opatówek od 20 wrze;nia
2010 r. do 31 sierpnia 2011 r. Warto;I dofinansowania
projektu wynosi 231 058,50 z . Do celów szczegó owych
nale7 :
- zapewnienie ka7demu dziecku oferty edukacyjnowychowawczo-profilaktycznej, zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i mo7liwo;ciami edukacyjnymi i rozwojowymi,
- zwi kszenie stopnia i zakresu wykorzystania aktywizuj cych metod nauczania w szko ach podstawowych,
- zwi kszenie dost pno;ci i podniesienie jako;ci
wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej
udzielanej dzieciom, w szczególno;ci dzieciom
o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szko ach
podstawowych,
- podniesienie jako;ci pomocy udzielanej przez szko
rodzicom dzieci ucz cych si na I etapie edukacyjnym w szko ach podstawowych oraz zintensyfikowanie wspó pracy i zaanga7owania rodziców
w 7ycie szko y.

Przebudowa grogi powiatowej Kokanin-Zduny
Powiat Kaliski z gminami Opatówek i Celazków
w przysz ym roku b dzie realizowaI 11-kilometrow
inwestycj . Szacunkowy koszt prac to 6 278 000,00 z
z tego dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego wyniesie 80%. Reszt pokryje
powiat kaliski i gminy - partnerzy projektu. Wniosek
powiatu kaliskiego i gmin jest jednym z trzech, które
otrzyma y dofinansowanie i znajduje si na pierwszym
miejscu na li;cie rankingowej.
Na terenie gminy Opatówek przebudowanych b dzie
prawie 3,5 km, a na terenie gminy Celazków ok. 7,5 km
drogi. W ramach inwestycji powstanie prawie 5 km
chodników na terenie zabudowanym, przebudowane
zostan skrzy7owania i ustawione bariery ochronne.
Powstan przej;cia dla pieszych i wzmocnione zostan
pobocza. Nast pi te7 wycinka drzew rosn cych przy
kraw dzi jezdni i wyremontowane b d przepusty pod
drog .

Sesj otworzy radny senior - Benedykt Owczarek.
Po z o7onym przez radnych ;lubowaniu przyst piono do
kolejnych g osowa=, w wyniku których wybrane zosta y
w adze powiatu:
- Przewodnicz cy Rady Powiatu Kaliskiego Mieczys aw Auczak
- Wiceprzewodnicz ca Rady Powiatu Kaliskiego Alicja Auczak
- Zarz d Powiatu Kaliskiego: Starosta Krzysztof
Nosal, Wicestarosta Andrzej Dolny, cz onkowie
zarz du: S awomir Czapski, Krzysztof Dziedzic,
Janusz Nowak
***************************************

INAUGURACYJNA SESJA SEJMIKU
Podczas
inauguracyjnej
sesji
Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego nowo wybrani radni
powierzyli funkcj Marsza ka Województwa Wielkopolskiego dotychczasowemu szefowi regionu - Markowi
WoMniakowi.

Wicemarsza kami zostali: Wojciech Jankowiak
i Leszek Wojtasiak, natomiast cz onkami Zarz du zostali
wybrani: Tomasz Bugajski i Krzysztof Grabowski. Na
stanowisko Przewodnicz cego Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego zosta
ponownie wybrany Lech
Dymarski. Wiceprzewodnicz cymi Sejmiku zostali: Jerzy
Kado, Kazimierz Ko;cielny i Ma gorzata Stryjska.
***************************************
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DZIE EDUKACJI NARODOWEJ
14 paMdziernika to szczególny dzie= dla
wszystkich pracowników o;wiaty, tak7e w naszej gminie.
Tego dnia, w wype nionej po brzegi sali Gminnego
O;rodka Kultury, spotkali si wszyscy pracownicy
o;wiaty zaproszeni przez Wójta Gminy Opatówek, na
uroczystym spotkaniu z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

upominek b d cy skromnym wyrazem wdzi czno;ci za
wszelki trud zwi zany z nauk i wychowaniem naszych
najm odszych.
Po cz ;ci oficjalnej, w my;l Arystotelesa, 7e to
"muzyka agodzi obyczaje", wszyscy go;cie zostali
zaproszeni do "krainy filmu, operetki i musicalu" - na
chwil relaksu i zabawy - czyli na koncert muzyki
operetkowej przeplatany elementami humorystycznymi
w wykonaniu artystów z polskich scen operowych:
Agnieszki Bia ek - mezzosopran, Sylwii Nowickiej sopran, Bogny Duli=skiej - akompaniator. Po zako=czeniu wyst pu arty;ci zostali nagrodzeni gromkimi
brawami i kwiatami. W wy;mienitym nastroju po
koncercie, go;cie wraz z gospodarzami imprezy,
w mi ym nastroju i serdecznej atmosferze zasiedli przy
biesiadnym stole, by do póMna powspominaI "czasy
szkolnej awy...", powspominaI - w my;l utworu
wykonanego przez artystów Teatru Wielkiego w Aodzi jak "starzy przyjaciele nadal obok siebie". Wspólne
biesiadowanie umili a kapela pod przewodnictwem
Henryka Karskiego.
***************************************

Organizatorzy uroczystego spotkania: Wójt Gminy,
Urz d Gminy, ZEAS oraz GOK w Opatówku dla
przyby ych go;ci przygotowali ma niespodziank - tym
razem liczne obowi zki gospodarzy pe nili samorz dowcy. W rol prowadz cego spotkanie wcieli si
sekretarz gminy Krzysztof Dziedzic, który powita
wszystkich przyby ych go;ci: czynnych i emerytowanych
dyrektorów, nauczycieli, wychowawców, pracowników
obs ugi, a tak7e przyjació szkó i przedszkola z terenu
gminy Opatówek wraz z dyrektorami: Miros aw Ga ach,
Alin Aa=duch, Jolant Pokojow , Honorat Wolniaczyk,
Olg
WoMniak, Tomaszem Mikuckim, Mateuszem
Przyjaznym.

"Cyczliwo;I jest pragnieniem szcz ;cia drugich",
to motto zaczerpni te od Tolmanna Pesch'a
wprowadzi o obecnych w cz ;I serdecznych 7ycze=.
W imieniu wszystkich gospodarzy wieczoru Wójt Gminy
Opatówek Sebastian Ward cki oraz Przewodnicz cy
Rady Gminy Stanis aw Ku; z o7yli obecnym okoliczno;ciowe 7yczenia, podkre;laj c, jak wa7na misja wychowywania kolejnych pokole= jest przez nich wype niana.
Wraz z 7yczeniami, wszyscy z r k w adz samorz dowych, radnych i wójta gminy otrzymali s odki

Wiadomo ci Gminne

SPOTKANIE Z TRADYCJ
PRZY WARZYWNYM STOLE

Od kilkunastu lat tradycj w gminie Opatówek
sta a si wspólna zabawa i biesiadowanie przy sto ach
zastawionych potrawami z jesiennych plonów.
Pocz tkowo uczta ta nazwana zosta a "Pyrczokiem",
jako 7e na sto ach królowa y potrawy tylko z ziemniaków.
Jednak w naszej gminie nie brakuje ogrodników
uprawiaj cych tak7e inne warzywa wzbogacaj ce
codzienne menu. Dlatego te7 od kilku lat wspólna
jesienna uczta organizowana jest pod nazw "Spotkanie
z tradycj przy warzywnym stole". Organizatorzy: Wójt
Gminy, Gminny O;rodek Kultury oraz Ko o Gospody=
Wiejskich staraj si co roku dodawaI coraz wi cej
elementów kultury ludowej, przez przypomnienie
i rozpowszechnianie starych przepisów kulinarnych
znalezionych w przepastnych szufladach naszych babek
i matek. W tym roku, 13 listopada, na sto ach królowa a
zupa "kwasienko" przygotowana pod nadzorem Starosty
Kaliskiego, kopytka i kluski ;l skie, a do nich kapusta na
s odko podana z fasol , sa atka z broku ami, ;ledzik
z pyr w ;mietanie, go bki w sosie pomidorowym.
Na s odko mo7na by o skosztowaI piernika, skuba=ca
z jab kami, placek dro7d7owy z kruszonk . Wszystkie

str. 5/20

ciasta upiek y panie z KGW z Opatówka, Che mc
i Rajska.
Wielkim zaskoczeniem by o nadej;cie przesy ki
pocztowej, której adresatem by Wójt Sebastian
Ward cki, a nadawc Kapitu a Konkursowa z Pyrlandii.
W paczce przys ano "Medale Gminnego Mistrza
Kucharskiego", które otrzyma y Panie: Stanis awa
Jakóbczak, Barbara Urba=ska, Jadwiga Mencel, Halina
Dobrza=ska, Anna Dulas, Anna Fiechowska, Zofia
G siorowska, Danuta G owinkowska, Krystyna Kliber,
Teresa Aazarek, Daniela Sztrajt, Aleksandra Wsz doby ;
"Medal Miss Kabaretu" otrzyma y Panie: Daniela Mi;
i Maria Pawelec; Pani Renia Dogielska otrzyma a "Medal
Za Supersmalec", Pani Lucyna Wojtaszek uhonorowana
zosta a "Medalem Z otej Patelni" za ca o;I i kszta t.

Skoro wszystko by o "na ludowo i regionalnie",
to na ludow nut zagra a kapela z Opatówka i kapela
ludowa z Blizanowa. Wszyscy bawili si wy;mienicie,
a w;ród go;ci by Starosta Kaliski Krzysztof Nosal, Wójt
Gminy Czajków Henryk Plichta, Stefania Wiewiórkowska
i Mieczys aw Auczak - radni powiatu kaliskiego, Skarbnik
Gminy Dagmara Gajewska-Paj k, Sekretarz Gminy
Krzysztof Dziedzic, Przewodnicz cy Rady Gminy
Opatówek Stanis aw Ku; i radni gminy Opatówek,
Dyrektor GOK w Moszczenicy Jerzy Korytkowski,
Wiceprezes Stowarzyszenia Ludzi Dobrej Woli Tadeusz
Maciejewski, Józef Paj k z Organizacji Kó ek
Rolniczych, Jadwiga Karpi=ska - seniorka Kó Gospody=
Wiejskich z gminy Opatówek.
Nag o;nienie sali - za co organizatorzy
serdecznie dzi kuj - zapewni i czuwa nad mikrofonami
p. Janusz Pogorzelec. Obecni byli równie7 zaproszeni
przez organizatora sponsorzy, którzy od wielu lat
wspomagaj rzeczowo i finansowo imprezy organizowane przez Gminny O;rodek Kultury w Opatówku:
- Spó ka CEKO p. Jaros awa Cie;laka z Goliszewa
- Pa=stwo Janina i Mieczys aw Wangowie
z N dzerzewa
- Firma PAULA p. Adama Radasia z Kalisza
- P. Dorota Poniatowska PZU CYCIE w Kalisza
- Okr gowa Spó dzielnia Mleczarska w Kaliszu
- PHU ASO p. Ewa Domagalska i p. Boles aw Macke
z T okini Ko;cielnej
- Firma NEOROL i AVENA z Szulca
- Pa=stwo Katarzyna i Ryszard Dybiochowie z Szulca
- Pa=stwo Maria i Ryszard Prusowie z Cieni Pierwszej
- Pa=stwo Jadwiga i Henryk Menclowie z Opatówka
- Pa=stwo Dorota i Pawe Naszy=scy z Opatówka
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-

P. Urszula Witczak z Opatówka
Pa=stwo Krystyna i Grzegorz Olczakowie
z Opatówka
Pa=stwo Henryka i Romuald Drobnikowie
z Opatówka

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

"Z OTE PARY"
WI TOWA Y W OPATÓWKU
Wieloletni tradycj w gminie Opatówek sta o
si
honorowanie par ma 7e=skich, które prze7y y
w zwi zku ma 7e=skim 50 wspólnych "z otych" lat.
W tym roku, na wniosek Wójta Gminy
Sebastiana Ward ckiego, pi tna;cie par ma 7e=skich
zosta o uhonorowanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medalami Za D ugoletnie Po7ycie
Ma 7e=skie. Dostojni Jubilaci przeszli wspólnie bardzo
d ug drog "na dobre i na z e", drog , która przed 50
laty zosta a przypiecz towana aktem ma 7e=stwa,
a dzi ki zrozumieniu, mi o;ci i wytrwa o;ci - okaza a si
s uszna.
W;ród nich znaleMli si
Pa=stwo: Janina
i Kazimierz Królowie z T okini Wielkiej, Anna
i Stanis*aw Kusiowie z Opatówka, Alfreda i Jan
Aa+duchowie z Opatówka, Maria i Jan Marciniakowie
z Cieni Pierwszej, Helena i Stanis*aw Okoniowie
ze Zmy;lanki, Wac*awa i Stanis*aw Przyby*owie
z Che mc, Marianna i Zenon Raszewscy z Che mc,
Helena i Zdzis*aw Rutowiczowie z Opatówka,
Salomea i Stanis*aw Stachorscy z Porwit, Zofia i Jan
St pniowie z Cieni Pierwszej, Hanna i Czes*aw Szmajdzi+scy z Opatówka, Kazimiera i Bazyli Tu*aczowie
z Cieni Drugiej, Zofia i Jerzy Urba+scy z Opatówka,
Teresa i Józef Ward gowie z Che mc, Daniela
i Mieczys*aw Wojtaszczykowie z T okini Wielkiej.

We wtorek, 16 listopada br. opatówecki
samorz d i Urz d Stanu Cywilnego zorganizowali dla
Jubilatów uroczyst
ceremoni
wr czenia medali.
Poprowadzi j Wójt Gminy Sebastian Ward cki oraz
Kierownik Urz du Stanu Cywilnego Beata Berezowska,
przekazuj c wraz z bukietami kwiatów serdeczne
7yczenia wszelkiej pomy;lno;ci.
Cyczenia z o7yli tak7e obecni na spotkaniu
Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic, Przewodnicz cy
Rady Gminy Stanis aw Ku; oraz towarzysz ca jubilatom
rodzina. Oficjalna cz ;I uroczysto;ci zako=czy a si
wyst pami artystycznymi w wykonaniu dzieci z Przedszkola w Opatówku. Zgromadzonych go;ci podj to
tradycyjn lampk szampana oraz wspania ym tortem.
***************************************

str. 6/20

WIADOMO CI BIBLIOTECZNE
Konkursy fotograficzne
Od ponad roku organizowane s przez Gminn
Bibliotek Publiczn im. Braci Gillerów w Opatówku
i Agencj Reklamow W47 Mariusza Kuleczki cykliczne
konkursy fotograficzne. Pierwsze konkursy by y po;wi cone 4 porom roku. Ostatni, który wkrótce zostanie
rozstrzygni ty - polskiej kolei. Do organizacji tego
ostatniego w czy si tak7e cz onek SKPL (Stowarzyszenia Kolejowych Przewozów Lokalnych) - Robert
Matczak. Biblioteka pomog a tak7e w realizacji konkursu
fotograficznego, który odby si w paMdzierniku w ramach
XIX Pleneru Klubu Konica Minolta na Ziemi Kaliskiej,
a zosta zorganizowany przez cz onka tego Klubu Waldemara Rabieg .
Wszystkich zainteresowanych fotografowaniem
zapraszamy do biblioteki, gdzie mo7na uzyskaI
informacje o bie7 cym konkursie. Natomiast szersza
informacja na temat konkursów fotograficznych uka7e
si w kolejnym wydaniu "Wiadomo;ci Gminnych".
Go/cie Opatówka i naszej biblioteki
W paMdzierniku 2010 roku w Opatówku go;cili
cz onkowie Kaliskiego Stowarzyszenia Chorych na
Cukrzyc . Odwiedzili Muzeum Historii Przemys u oraz
bibliotek . Dyrektor Jadwiga Milu;ka-Stasiak przedstawi a dzia alno;I naszej placówki oraz sylwetki wielkich
ludzi zwi zanych z Opatówkiem, takich jak Agaton
i Stefan Gillerowie, czy Aucja Pinczewska-Gliksman.
Nasza miejscowo;I musia a spodobaI si turystom
z Kalisza, poniewa7 zapowiedzieli kolejn wizyt .

W listopadzie Opatówek odwiedzili cz onkowie
Ko a Absolwentów Zespo u Szkó Ekonomicznych
w Kaliszu. Opatówek by pierwsz miejscowo;ci na
trasie wycieczki ;ladami Napoleona po powiecie kaliskim. Napoleon nigdy nie by w Opatówku, ale w a;cicielem dóbr opatóweckich z donacji napoleo=skiej by
jeden z jego genera ów - Józef Zaj czek. W bibliotece
uczestnicy wycieczki zapoznali si z ciekawostkami na
temat przemarszu wojsk napoleo=skich przez nasz
okolic w drodze na Moskw w 1812 r. Do dzi;
pozosta y w ;wiadomo;ci mieszka=ców nazwy oraz
wydarzenia przekazywane przez pokolenia. Genera
Zaj czek i m 7 jego synowicy Gabrieli - Józef
Radoszewski po o7yli du7e zas ugi dla rozwoju
gospodarczego Kalisza i Opatówka, w tym dla rozwoju
przemys u sukienniczego. W Opatówku w czasach
Zaj czka powsta y najpi kniejsze budowle, z których
pozosta y nieliczne, g ównie zwi zane z fabryk sukna.
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Stanowi
one jednak wa7ny element panoramy
Opatówka. Po prelekcji w bibliotece uczestnicy przeszli
do ko;cio a parafialnego, gdzie zwiedzili kaplic ;w.
Anny, w której znajduje si nagrobek gen. Józefa
Zaj czka. Zwiedzili fragment parku ze wzgórzem
zamkowym i zabytkowym mostkiem. Zapoznali si tak7e
z dziejami niektórych obiektów przy ul. Ko;cielnej.
Przewodnikiem by a Jadwiga Milu;ka-Stasiak - dyrektor
biblioteki.
Poranki z ksi-&eczkPierwsze po wakacyjnej przerwie "Poranki
z ksi 7eczk " odby y si 5 paMdziernika 2010 roku.

Cz ;I dzieci, które odwiedza y nas do tej pory, posz a
ju7 do przedszkola (mamy wie;ci, 7e dobrze nas
wspominaj i t skni za "Porankami"). Cieszymy si
jednak, 7e pojawili si nowi mali czytelnicy. S ju7 sta e
punkty "Poranków", takie jak czytanie ksi 7eczek
i rozmowy o nich; spacer po bibliotece; wspinanie si na
najwy7sz biblioteczn drabin ; zabawa w chowanego
oraz w asnor czne komputerowe wypo7yczanie ksi 7eczek przez dzieci - czasem z ma pomoc bibliotekarki.
Ka7de spotkanie po;wi cone jest innemu
zagadnieniu: np. Swi to Misia, poznawanie kolorów
i kszta tów, Miko aj. Dzieci, mimo sporej ró7nicy wieku
(najm odsze 2 latka, najstarsze 4), ;wietnie si dogaduj
i bawi . WidaI wyraMne zainteresowanie czytanymi
bajeczkami. S grzeczne, umiej poruszaI si po
bibliotece, same oddaj przeczytane ksi 7eczki i same
wybieraj te, które chc zabraI do domu. Zaj cia
prowadzi Ma gorzata Matysiak.
Zach camy rodziców i dziadków do wizyt ze
swoimi milusi=skimi w bibliotece w ka7dy wtorek o godz.
10.30. Ten pierwszy kontakt z bibliotek
mo7e
pozostawiI ;lad na ca e 7ycie.
Je;li chcemy, by nasze dzieci dobrze si
rozwija y i dobrze si uczy y czytajmy im ksi 7ki,
a ograniczajmy ogl danie telewizji.
Uczcili/my pami C Marii Konopnickiej
8 paMdziernika 2010 roku min o 100 lat od
;mierci Marii Konopnickiej. Tego dnia w czytelni
biblioteki odby y si zaj cia dla dzieci, maj ce na celu
przybli7enie sylwetki popularnej niegdy; pisarki.
Za pomoc ksi 7ek po;wi conych Kaliszowi uda o si
pokazaI dzieciom dom, w którym przez wiele lat
mieszka a Maria Wasi owska (póMniej Konopnicka) oraz
jej pomnik. Dzieci 7ywo zareagowa y na widok fotografii,

str. 7/20

dobrze im znanej, zabytkowej kamienicy przy Rynku
G ównym w Kaliszu. Na jej fasadzie znajduj si
medaliony z twarzami s awnych Kaliszan, po;ród
których jest tak7e podobizna Marii Konopnickiej.
W trakcie zaj I nie mog o zabrakn I czytania fragmentów wierszy autorki: "Pranie", "Jesieni ", "Czytanie",
"Parasol" oraz "T cza".
W drugiej cz ;ci spotkania, zadaniem m odych
czytelników
by o
wykonanie
pracy
plastycznej
ukazuj cej zjawisko t czy. Na papierze wyklejonym
kasz j czmienn , dzieci malowa y farbami pi kne
obrazki. Te oryginalne podk ady zosta y przygotowane
kilka dni wcze;niej w sali Gminnego O;rodka Kultury.
Wymaga o to sporej powierzchni roboczej oraz dost pu
do kuchni gazowej, na której przygotowano klej z m ki
ziemniaczanej. Okaza o si , 7e nikt z obecnych na
zaj ciach, nie mia wcze;niej okazji do tego rodzaju
eksperymentowania artystycznego. Jego efekty mo7na
podziwiaI na wystawie "na sznurku" w wypo7yczalni
biblioteki. Podobne zaj cia zosta y przeprowadzone dla
2 grup dzieci z przedszkola w Opatówku. Przedszkolaki
przy okazji zwiedzi y bibliotek
i zobaczy y jak
wypo7ycza si ksi 7ki. Obieca y tak7e, 7e poprosz
kogo; starszego z rodziny o czytanie im przed snem
bajek. Zaj cia prowadzi a Ma gorzata Matysiak.
ZrozumieC siebie
W paMdzierniku go;ci a w bibliotece w Opatówku
Ma gorzata Przygo=ska, z urodzenia opatowianka,
z wykszta cenia pedagog, psychoterapeutka, trenerka
rozwoju osobistego i duchowego.

W swojej pracy czy umiej tno;ci z zakresu
ró7nych dziedzin: terapii odwykowej, neurolingwistycznego programowania, konstelacji rodzinnych, huny,
tappingu, cyfrologii, vedic art i innych. Pomaga ludziom
;wiadomie, z mi o;ci
budowaI 7ycie rodzinne,
rozwi zywaI problemy i budowaI g bokie relacje
partnerskie, mi dzy innymi przez odkrywanie i usuwanie
wielopokoleniowych wzorców rodzinnych i 7ycie
w zgodzie z w asnym przeznaczeniem. Jest ona autork
ksi 7ki pt. "Dotyk serca - droga do poznania siebie",
która jest pi kn
i prawdziw
histori
mi o;ci
i poszukiwania samego siebie. Ksi 7ka inspiruje do
osobistych refleksji i przemy;le=, uczy wiary w siebie
i pokazuje mo7liwo;ci zmian w 7yciu cz owieka.
W czasie spotkania z czytelnikami biblioteki podkre;la a
znaczenie prawdziwej mi o;ci, która kszta tuje nasze
7ycie oraz wag przebaczania. Brak przebaczenia
i nienawi;I niszczy 7ycie nasze i cudze. Na spotkaniu
poruszany by tak7e temat ;mierci oraz inne
zagadnienia. By o ono pretekstem do refleksji nad sob
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i nad otaczaj cym nas ;wiatem, poniewa7 ka7dy z nas
chce 7yI szcz ;liwie, w zdrowiu, w dobrych relacjach
z innymi ludMmi.
Komunikowanie si z mediami
By to temat seminarium dla bibliotekarzy
zorganizowanego w ramach dzia alno;ci biblioteki
powiatowej, ale zaprosili;my równie7 pracowników
urz du gminy, dyrektorów szkó i instytucji z terenu
naszej gminy. Szkolenie prowadzi Dariusz Urbanowicz,
dziennikarz, specjalista public relations, pe ni cy dawniej
tak7e funkcje rzecznika prasowego prezydenta
Poznania. Szkolenie obejmowa o m.in. zasady
przygotowania materia ów dla dziennikarzy i kontaktowania si z nimi, pisania tekstów dla mediów, elementy
autoprezentacji, najwa7niejsze zapisy prawa prasowego,
zasady wysy ania sprostowa= czy post powania
z przedstawicielami mediów w sytuacjach trudnych.
Na spotkaniu zaprezentowali;my wybrane ksi 7ki
z dziedziny dziennikarstwa, medioznawstawa, public
relations, znajduj ce si w zbiorach naszej biblioteki.
Dzi kujemy Sekretarzowi Gminy Krzysztofowi
Dziedzicowi za pomoc w organizacji szkolenia i pani
Mieczys awie Jaskule - Dyrektor GOK-u za udost pnienie lokalu. Dzi ki temu w szkoleniu mog o uczestniczyI 35 osób.
9wi to Stefana Gillera w bibliotece w Opatówku
Ju7 po raz ósmy odby si
w bibliotece
w Opatówku konkurs recytatorski im. Stefana Gillera.
Konkurs ma zasi g powiatowy i ma za zadanie
popularyzacj
twórczo;ci
patronów
biblioteki
w Opatówku - Agatona i Stefana Gillerów oraz innych
twórców zwi zanych z regionem kaliskim. W tym roku
organizatorzy konkursu zaproponowali recytuj cej
m odzie7y tylko jeden utwór Stefana Januarego Gillera "Krótkie Curriculum vitae Matyjasza, co zwan by
Kobe7nikiem na Wilczej Ustroni". Jest to poemat, który
do niedawna by uwa7any za poetycki debiut poety
powsta y pod wp ywem fascynacji autora twórczo;ci
Adama Mickiewicza. Jest pisany trzynastozg oskowcem,
a opatowianie 7artobliwie nazywaj go "Opatowskim
Panem Tadeuszem". Akcja poematu dzieje si
w dawnych czasach, w miejscu zwanym Rosochatk
w pobli7u Opatówka. Dawniej by y tam g ste dziewicze
lasy, w;ród których znalaz schronienie tajemniczy
Matyjasz wraz ze swym s u7 cym Aukaszem. Poemat
zawiera bogactwo opisów przyrody, domostwa
bohaterów, dawnych zwyczajów, zw aszcza zwi zanych
ze ;wi tami Bo7ego Narodzenia oraz polowania na wilki.
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J zyk, nieco archaiczny lecz bogaty, zawiera wiele s ów,
dzi; ju7 nie u7ywanych.
Konkurs by wielkim wyzwaniem dla m odzie7y, gdy7
zrozumienie tekstu i wybór fragmentu do recytacji
wymaga y kilkakrotnego przeczytania i pos ugiwania si
s ownikami. Organizatorzy konkursu zostali jednak mile
zaskoczeni liczb uczestników i poziomem recytacji.
Zg osi a si m odzie7 z 5 szkó ponadgimnazjalnych oraz
z o;miu gimnazjów z Kalisza i powiatu kaliskiego, razem
34 osoby.
Jury, w sk ad którego wchodzili znani w Kaliszu
poloni;ci - dr Anna Szurczak, mgr Danuta Jankowska
i mgr Stefania Wodzi=ska, podkre;la o wysoki poziom
uczestników i przyzna o wiele nagród i wyró7nie=.
W kategorii gimnazjum I miejsce zaj
Elliot Lis
z Gimnazjum Sióstr Nazaretanek w Kaliszu, II miejsce
ex aequo - Aleksandra Wojtas z Biblioteki w Brzezinach
i Eliza Nogaj z Gimnazjum nr 9 im. Jana Paw a II
w Kaliszu, III miejsce - ex aequo - Paulina Gac z tego7
gimnazjum i Marlena Szcze;niak z Gimnazjum
w Iwanowicach. Wyró7nienia otrzymali: Marta Peja;
i Joanna Bia ek z Gimnazjum w Opatówku, Faustyna
Michalak z Gimnazjum w Brzezinach i Marta Kacperska
z Gimnazjum Sióstr Nazaretanek w Kaliszu.
W kategorii szkó ponadgimnazjalnych I miejsce zaj
Kamil Karpi=ski z III Liceum Ogólnokszta c cego
im. Miko aja Kopernika w Kaliszu, II miejsce - Aukasz
Grzybek z Liceum Sióstr Nazaretanek w Kaliszu,
III miejsce - Sylwia Rewers z tego samego liceum.
Wyró7nienia otrzymali: Magdalena Sipaj o z Zespo u
Szkó im. Stanis awa Miko ajczyka w Opatówku
i Weronika Gawron z Zespo u Szkó nr 2 w Liskowie.
Recytacje by y bardzo ciekawe. Wszyscy
s uchali z zainteresowaniem, a niektórzy ze wzruszeniem. Mo7na ;mia o powiedzieI, 7e dzie= konkursu
(3 grudnia) by ;wi tem Stefana z Opatówka, który jest
jednym z patronów biblioteki.
Wspomnienie o Janie Grossie
10 listopada 2010 r. zmar
w Gorzowie Wlkp. Jan Gross - poeta,
satyryk fraszkopisarz. Urodzi si
21 stycznia 1934 r. w Opatówku
i tutaj sp dzi dzieci=stwo i m odo;I.
Uko=czy Technikum Budowlane
w Aodzi i w Warszawie. Pracowa na
ró7nych stanowiskach w przedsi biorstwach budowlanych. Od
1970 roku mieszka w Gorzowie
Wielkopolskim.
Pierwsze utwory zacz pisaI w latach 1956-57 w czasie
s u7by wojskowej na wie7y lotniska wojskowego
w Sochaczewie. Zach ci a go do tego kole7anka
z Opatówka. Jako fraszkopisarz zadebiutowa w 1958 r.
na amach tygodnika satyrycznego "Kaktus". Oprócz
fraszek pisa aforyzmy, limeryki, wiersze satyryczne oraz
inne utwory zaliczane do ma ych form literackich.
Uprawia tak7e twórczo;I dla dzieci.
Jego utwory by y publikowane w wielu
czasopismach, mi dzy innymi w "Karuzeli", "Szpilkach",
"Przekroju", "Zielonym Sztandarze", "Gazecie Lubuskiej",
"G osie Pomorza", "Ziemi Gorzowskiej", "P omyczku",
"Swierszczyku" i w wielu innych. Ukaza o si 20
publikacji ksi 7kowych jego autorstwa, w;ród nich:
Z przymru7eniem oka (1979), Szczypta swawoli (1979),
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Ma e ZOO na weso o (1982), Od biedronki do 7yrafy
(1987), Z fraszk przez 7ycie (1992), Bez pardonu i bon
tonu (2000), Aeb w eb (2006) i ostatnia najobszerniejsza, wydana w 2010 r. przez Wojewódzk i Miejsk
Bibliotek Publiczn im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie
Wielkopolskim pt. Od przedszkola do ramola.
Fraszki i aforyzmy Jana Grossa zosta y
w czone do 30 antologii oraz do podr czników
szkolnych. Mo7na je spotkaI mi dzy innymi w popularnych antologiach, takich jak Wielka encyklopedia
aforyzmów (1996), Aforyzmy polskie (2001), Fraszki
polskie (2002), Ksi ga aforyzmów (2005), Wielka ksi ga
my;li polskiej (2005).
Teksty Jana Grossa by y wielokrotnie emitowane
w Polskim Radiu w popularnych audycjach takich jak:
"Sygna y dnia", "Lato z radiem" czy "Radio-kabaret".
Autor by wielokrotnie nagradzany i wyró7niany
w konkursach literackich. By cz onkiem Stowarzyszenia
Autorów (ZAIKS), Zwi zku Autorów i Kompozytorów
(ZAKR) i Zwi zku Literatów Polskich (ZLP).
Posiada wyj tkow zdolno;I patrzenia okiem satyryka
na ;wiat i ludzi, dostrzega otaczaj c nas ;mieszno;I,
operowa ;wietnymi skrótami my;lowymi i celnym
s ownictwem. Jego dowcip niejednokrotnie zaskakiwa
puent . W swoich utworach kpi z ludzkich przywar,
a jednocze;nie sk ania do refleksji.
Jan Gross opu;ci Opatówek do;I wcze;nie, ale
wraca tutaj wspomnieniami, odwiedza grób matki na
miejscowym cmentarzu, zna wielu ludzi i najciekawsze
zak tki miasteczka. Interesowa si wszystkim, co dzieje
si Opatówku. Dwukrotnie go;ci w bibliotece na
spotkaniach z czytelnikami - w marcu 2007 r. i w maju
2008 r., ale poza tym dzwoni , a czasami wpada na
chwil do biblioteki, by zamieniI kilka s ów. Zadzwoni
jeszcze kilka dni przed ;mierci , by zapytaI co s ychaI
w Opatówku, i czy mamy jego ostatni ksi 7k . Jego
nag a ;mierI zaskoczy a wszystkich.
W czasie jednej z wizyt w opatowskiej bibliotece u o7y
krótk fraszk o Opatówku. Na pytanie, gdzie le7y
Kalisz? - odpowiedzia :
"Niech Pan zaznaczy to o ówkiem
To jest gdzie; tam, za Opatówkiem"
W naszej bibliotece jest wi kszo;I publikacji
ksi 7kowych Jana Grossa. Jego fraszki i inne utwory
maj warto;I nieprzemijaj c ; bawi , ;miesz , ale tak7e
zach caj do refleksji. Warto zag biI si w t lektur .
Jadwiga Milu/ka-Stasiak

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

WIADOMO CI SZKOLNE
GIMNAZJUM W OPATÓWKU
Szko*a m*odych przedsi biorców
W kwietniu 2010 roku Gimnazjum im. Agatona
i Stefana Gillerów w Opatówku przyst pi o do realizacji
projektu "Z matematyk , fizyk i przedsi biorczo;ci
zdobywamy ;wiat". Projekt realizowany w ramach
Europejskiego Funduszu Spo ecznego, stworzy y
partnersko lider projektu - Uniwersytet Szczeci=ski oraz
COMBIDATA Poland sp. z o.o. Realizacja dzia ania
trwa a b dzie w okresie od paMdziernika 2009 do
sierpnia 2012 roku. W tym czasie uczniowie zrealizuj
5 tematów projektowych, z których ka7dy zostanie
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oceniony przez ekspertów uniwersyteckich. Do udzia u
w projekcie komisja rekrutacyjna, zakwalifikowa a cznie
180 Uczniowskich Grup Projektowych z 90 szkó
z województw wielkopolskiego, zachodniopomorskiego
i lubuskiego. 38 grup przyst pi o do realizacji tematów
z zakresu przedsi biorczo;ci, pozosta e realizowa y
kompetencj matematyczn .
W Gimnazjum w Opatówku dzia alno;I
rozpocz y dwie grupy projektowe z zakresu matematyki
oraz przedsi biorczo;ci. W paMdzierniku og oszono list
rankingow
pierwszego etapu projektu, na której
wy oniono po pi I szkó z zakresu obu kompetencji,
które najlepiej opracowa y temat projektowy. Grup ,
która oceniona zosta a najwy7ej z dziedziny przedsi biorczo;ci okaza a si grupa z Gimnazjum im A. i S.
Gillerów w Opatówku pod opiek
p. Agnieszki
Kowalczyk.
Tematem realizowanym przez zwyci sk
dru7yn by : Unia Europejska - Szanse i zagro7enia
Polski po 6 latach cz onkostwa w UE. Uczniowie
przeprowadzili debat z w adzami gminy, zaplanowali
i odbyli wycieczk
do Urz du Pracy w Kaliszu.
Samodzielnie poszukiwali wszelkiej wiedzy, która
pomog aby im w pe ni i wyczerpuj co omówiI
zagadnienie. Najwi cej emocji wzbudzi y badania
ankietowe z u7yciem kamery, przeprowadzone w;ród
mieszka=ców Opatówka, podczas których uczniowie
wcielili si w role reporterów. Opracowany materia
filmowy i ankietowy dostarczy ciekawych informacji na
temat tego jak Opatowianie odnosz si do cz onkostwa
w UE. W realizacji wykorzystywano nowoczesny sprz t
komputerowy, który otrzyma a szko a - laptop, tablic
multimedialn , aparat fotograficzny. Uczniowie korzystali
z internetowej platformy edukacyjnej.
Bior c pod uwag , 7e na nagrodzonym pi tym
miejscu znalaz o si równie7 Gimnazjum z Rajska
mo7emy ;mia o stwierdziI, 7e w gminie Opatówek
ro;nie pokolenie m odych przedsi biorców.
28 paMdziernika zwyci skie grupy wraz
z opiekunami wzi y udzia w Uczelnianym Festiwalu
Uczniowskich Grup Projektowych w Poznaniu, gdzie
zwyci ska dru7yna pod opiek p. Agnieszki Kowalczyk
dokona a prezentacji swoich dzia a= wszystkim
uczestnikom projektu.
Dyrektor Gimnazjum w Opatówku
Jolanta Pokojowa

Spotkanie z naturW dniach 7-9 wrze;nia siedmioosobowa grupa
m odzie7y z Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów
w Opatówku pod opiek p. Anny Marsza -Olejnik wzi a
udzia w projekcie "Spotkanie z Natur
2010".
Przedsi wzi cie by o wspóln inicjatyw Stowarzyszenia
"LGD7 - Kraina Nocy i Dni" oraz Stowarzyszenia
"Lokalna Grupa Dzia ania - Przymierze Jeziorsko".
Projekt mia charakter integracyjny i edukacyjny. Oprócz
gimnazjalistów z Opatówka w programie wzi li udzia
uczniowie szkó z Warty oraz Godziesz, a honorowym
uczestnikiem by a grupa m odzie7y z Niemiec. W takim
mi dzynarodowym gronie dziewcz ta i ch opcy wraz
z opiekunami uczestniczyli w ró7norodnych zaj ciach,
które mia y na celu ukszta towanie ;wiadomo;ci
ekologicznej m odego pokolenia.
W;ród zada= przygotowanych przez organizatorów znalaz o si m.in. przej;cie ;cie7k ekologiczn
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pt. "Ro7d7a y Le;na Scie7ka Edukacyjna Winiary".
Ponadto gimnazjali;ci wzi li udzia w zaj ciach sportowo
- rekreacyjnych w gospodarstwie agroturystycznym
po o7onym na obszarze gminy Ceków - Kolonia.
Kolejnym punktem imprezy by rajd rowerowo - pieszy
wokó zbiornika Jeziorsko, którego po udniowa cz ;I
obj ta jest ochron rezerwatow .

Du7o rado;ci i satysfakcji przynios a wszystkim
ostatnia cz ;I projektu. Uczniowie oraz ich opiekunowie,
podzieleni
na
zespo y,
przygotowywali
prezentacje podsumowuj ce imprez . Po przedstawieniu
i omówieniu swoich plakatów obrazuj cych wp yw
cz owieka na ;rodowisko naturalne, m odzie7 mia a
okazj jeszcze bardziej zintegrowaI si na dyskotece.
Dla gimnazjalistów z Opatówka udzia w przedsi wzi ciu
by pierwszym w bie7 cym roku szkolnym sprawdzianem wiedzy z ró7nych dziedzin nauki i 7ycia.
Anna Marsza*-Olejnik

Dziennik elektroniczny
W roku szkolnym 2010/2011 w naszym
gimnazjum wprowadzony zosta
system kontroli
frekwencji i post pów w nauce nazywany edziennikiem
lub dziennikiem elektronicznym. Jest to nowoczesne
narz dzie profilaktyczne wspomagaj ce realizacj
programu profilaktyki i programu wychowawczego
szko y. Umo7liwia ono systematyczny monitoring pracy
wychowawczej szko y oraz ;wiadome i kompleksowe
realizowanie za o7e= programowych najwa7niejszych
aktów prawnych, zwi zanych z systemem o;wiaty
i statutem szko y.
Dziennik elektroniczny umo7liwia nauczycielowi
pog bion diagnoz oraz systematyczny monitoring
frekwencji i post pów w nauce uczniów, jak równie7
sta y kontakt z rodzicami uczniów sprawiaj cych
problemy wychowawcze. Dzi ki zwi kszonej kontroli
uczniów przez rodziców nauczyciel otrzymuje narz dzie,
motywuj ce ucznia do systematycznego uczestniczenia
w lekcji i przygotowania si do zaj I. Dodatkowo system
automatycznie generuje zestawienia ocen i frekwencji,
statystyki post pów w nauce oraz inne dane.
Dzi ki automatycznemu systemowi wprowadzania danych, rodzic mo7e w dowolnej chwili
zalogowaI si na swoje konto i sprawdziI, czy jego
dziecko jest obecne na zaj ciach w szkole lub jak
ocen dosta o ze sprawdzianu. System daje wi c
rodzicom bie7 cy dost p do rzetelnych informacji
o dziecku, dotycz cych frekwencji i jego post pów
w nauce. Dzi ki sta emu kontaktowi ze szko (nie tylko
podczas wywiadówek) pozwala rodzicowi na skuteczne
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przeciwdzia anie problemom wychowawczym i problemom w nauce.
Wprowadzenie dziennika elektronicznego ma na
celu podniesienie jako;ci i efektywno;ci procesu
kszta cenia, popraw frekwencji uczniów i ich bezpiecze=stwa, przeciwdzia anie problemom wychowawczym
oraz stworzenie systemu wspó pracy z rodzicami
wzmacniaj cego rol rodziców w planowaniu i realizacji
zada= szko y.
W celu sprawniejszego wprowadzania danych
do edziennika zakupili;my laptopy z bud7etu szko y oraz
ze ;rodków przekazanych nam przez rad rodziców
naszego gimnazjum, za co serdecznie dzi kujemy.
Korzystaj c z takich narz dzi nasza placówka
mo7e stosowaI nowoczesne rozwi zania informatyczne
w realizacji programów profilaktyczno - dydaktycznych.

ka7dy nowo "upieczony" ucze= otrzyma
ufundowany przez Wójta Gminy.

upominek

Katarzyna Lewicka

Rajd "Barwy Jesieni"
Dnia 8 paMdziernika br. uczniowie Szko y
Podstawowej w Opatówku wzi li udzia w corocznym
rajdzie "Barwy Jesieni" organizowanym przez Starostwo
Powiatowe, Urz d Gminy w Opatówku, kaliski oddzia
PTTK oraz Urz d Miejski w Kaliszu.

Dyrektor Gimnazjum w Opatówku
Jolanta Pokojowa

**********
SZKOAA PODSTAWOWA W OPATÓWKU
9lubowanie klas pierwszych
Bycie dzieckiem - prosta sprawa, bycie uczniem,
zw aszcza dobrym - wymaga wysi ku. 18 paMdziernika
2010 pierwszoklasi;ci ze Szko y Podstawowej im.
Janusza Kusoci=skiego w Opatówku z o7yli przysi g
podj cia tego wysi ku. Dzieci z rado;ci przyby y do
szko y by tam uroczy;cie obiecaI sumienne wykonywanie swych nowych obowi zków. W uroczysto;ci
;lubowania wzi li udzia rodzice, wychowawczynie klas
pierwszych: p. Klaudia Kubacka, p. Aneta Cyl,
p. Agnieszka Witczak, dyrekcja szko y oraz zaproszeni
go;cie, a w;ród nich: Przewodnicz cy Rady Gminy
Stanis aw Ku;, dyrektor Gimnazjum w Opatówku Jolanta
Pokojowa oraz przewodnicz ca rady rodziców Ewa
KaMmierczak.

Uczestnicy w drowali w;ród pól i lasów okolic
Opatówka ko=cz c wypraw w osadzie Ro7d7a y.
Celem rajdu by a popularyzacja turystyki pieszej,
budzenie wra7liwo;ci na pi kno przyrody, promowanie
edukacji regionalnej oraz popularyzacja idei zdobywania
odznak turystyki kwalifikowanej. Ponadto, uczniowie
mogli zapoznaI si z pi knem Ziemi Kaliskiej oraz
doskonaliI nauczanie w ramach ;cie7ek mi dzyprzedmiotowych. Szko reprezentowa a najliczniejsza grupa 141 dzieci z klas III-VI wraz z opiekunami.
Na mecie rajdu organizatorzy zapewnili
uczestnikom ciep y posi ek przy ognisku oraz ;wietn
zabaw w ró7nych konkursach, takich jak: "Znam Ziemi
Kalisk ", konkurs dendrologiczny. Oceniany by równie7
wygl d grupy i wykonanie piosenki turystycznej.
Opiekunowie natomiast mogli wykazaI si w konkurencji
pt. "unieszkodliwianie wampira ko kiem osikowym",
w którym zwyci 7y nauczyciel wychowania fizycznego
w Szkole Podstawowej w Opatówku p. Zbigniew
Muzalewski. Bior c udzia w ró7nych konkursach
i zabawach uczniowie Szko y Podstawowej w Opatówku
;wietnie si bawili i zdobyli puchar za zaj cie II miejsca.
Puchary zwyci zcom wr czyli Starosta Kaliski Krzysztof
Nosal, nagrod Wójta Gminy Opatówek - Stanis aw Ku;
oraz Prezes PTTK w Kaliszu - Mateusz Przyjazny.
Sonia Matczak

Pierwszoklasi;ci zostali ciep o i przyjaMnie
powitani przez dyrektora szko y, który w swym
przemówieniu podkre;li wag przekraczanego przez
nich progu. Najm odsi za;, przysporzyli dumy
nauczycielom i rodzicom wyst puj c w akademii
przygotowanej pod czujnym okiem wychowawczy=.
Uczczona zosta a równie7 pami I o patronie szko y
poprzez z o7enie przez delegacj dzieci kwiatów pod
tablic pami tkow . Po dokonaniu aktu pasowania,
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Obchody roku Chopinowskiego
"Z Celazowej Woli za nut nuta w ;wiat
z Chopinem posz y, by wróciI tutaj. A wróci y nuty
pi kne jak podziw do tej ziemi, gdzie si Chopin urodzi ,
gdzie ;piewa a lipowa ko yska, gdzie wiatr ta=czy
w zielonych listkach i gdzie teraz s ucha moja córka jak
pan Chopin si u;miecha w mazurkach".
Mazurki, polonezy, walce, preludia - te oraz inne
utwory muzyczne zabrzmia y 16 listopada w auli Szko y
Podstawowej im. Janusza Kusoci=skiego w Opatówku.
Okazja wszak by a niecodzienna - 200. rocznica urodzin
najwybitniejszego polskiego "geniusza muzycznego"
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Fryderyka Chopina. Cz onkowie szkolnego ko a
polonistyczno-recytatorskiego wraz ze sw opiekunk
przygotowali monta7 s owno-muzyczny, podczas
którego przybli7yli sylwetk tego wielkiego Polaka. T em
programu by pokaz multimedialny, sk adaj cy si
z odpowiednio dobranych zdj I i reprodukcji.

klasy III gimnazjum Agnieszce Frankowskiej zdobywczyni II miejsca etapu powiatowego konkursu na
prezentacj multimedialn pod has em "Nie daj szansy
AIDS". Konkurs ten organizowany by przez Pa=stwowy
Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Poznaniu.
Dyrektor Zespo*u Szkó* w Che*mcach
Tomasz Mikucki

**********
ZESPÓA SZKÓA W RAJSKU

Warto dodaI, 7e w paMdzierniku, w przepi knych wn trzach pa acu my;liwskiego ksi 7 t Radziwi ów
w Antoninie, uczniowie naszej szko y wys uchali recitalu
fortepianowego wybitnego w oskiego pianisty Alberto
Nosé, który w swym programie wykona trudne i mniej
znane utwory F. Chopina. Zwiedzili te7 wn trza pa acowe, gdzie prawie 200 lat temu gra i koncertowa
F. Chopin. Obchody Roku Chopinowskiego z ca
pewno;ci wzmocni y poczucie dumy i to7samo;ci
narodowej uczniów naszej szko y oraz rozbudzi y
zami owania do muzyki klasycznej.

9lubowanie pierwszoklasistów
14 paMdziernika czyli w Dniu Edukacji
Narodowej odby o si uroczyste pasowanie na ucznia.
Pierwszoklasi;ci byli ubrani w pi kne bordowe peleryny
i kwadratowe czapeczki. Po recytacji wierszyków
o ;wiecie, Polsce i przepisach drogowych, Sekretarz
Gminy Opatówek Krzysztof Dziedzic wr czy im szkolne
wyprawki, a p. Honorata Wolniaczyk, dyrektor naszej
szko y, pasowa a ich na pe noprawnych uczniów. Ka7de
dziecko zosta o lekko dotkni te w rami
du7ym
niebieskim o ówkiem. Od tej pory nasi koledzy i kole7anki
s prawdziwymi uczniami naszej szko y, mamy nadziej
7e b d godnie j reprezentowaI.
Ma*gorzata Burdelak

Projekt "Z fizyk-, matematyk-, przedsi biorczo/cizdobywamy /wiat"

Beata Frydrychowicz

**********
ZESPÓA SZKÓA W CHEAMCACH
9wiatowy Dzie+ walki z AIDS
Od 1988 roku z inicjatywy Swiatowej Organizacji
Zdrowia (WHO) 1 grudnia obchodzimy Swiatowy Dzie=
walki z AIDS. W tym dniu na ca ym ;wiecie odbywaj si
m.in. konferencje, happeningi oraz akcje edukacyjne
dotycz ce profilaktyki HIV/AIDS.

Z okazji Swiatowego Dnia AIDS w naszej szkole
oby a si inscenizacja s owno-muzyczna przygotowana
przez uczniów klasy I gimnazjum pod opiek p. Nataszy
Paszkowiak-KopeI. Po zako=czeniu przedstawienia
p. Lidia Ka u7a - opiekun szkolnego ko a PCK, pogratulowa a uczniom udzia u w Powiatowym Konkursie
Wiedzy o HIV i AIDS oraz wr czy a nagrod uczennicy
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Uczniowie klasy II gimnazjum Zespo u Szkó
w Rajsku realizuj cy projekt "Z fizyk , matematyk ,
przedsi biorczo;ci zdobywamy ;wiat", brali udzia
w Festiwalu Uczniowskich Grup Projektowych, który
odby si 28 paMdziernika 2010 roku w Poznaniu w Auli
Polskiej Akademii Nauk. Uczniowie do Poznania udali
si w towarzystwie zaproszonej na imprez dyrektor
p. Honoraty Wolniaczyk oraz opiekuna p. Anny Zimnej.
W imprezie bra o udzia 10 grup z kompetencji
matematyczno-fizycznej oraz przedsi biorczo;ci, których
prezentacje zosta y najwy7ej ocenione. Nagrodzeni
uczniowie z naszej szko y pod opiek p. Anny Zimnej
realizowali temat z przedsi biorczo;ci "Unia Europejska
- szanse i zagro7enia Polski jako cz onka UE po sze;ciu
latach cz onkostwa". Wyró7nione przez organizatorów
grupy uczniów otrzyma y nagrody ksi 7kowe, wys ucha y
ciekawych wyk adów z fizyki i przedsi biorczo;ci oraz
obejrza y prezentacje najlepszych grup. Impreza
zako=czy a si uroczystym obiadem.
Projekt jest wspó finansowany przez Uni
Europejsk w ramach ;rodków Europejskiego Funduszu
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Spo ecznego. Liderem projektu jest Uniwersytet
Szczeci=ski, partnerem COMBIDATA Poland sp. z o.o.
natomiast patronami projektu s : Zachodniopomorski
Kurator O;wiaty, Wielkopolski Kurator O;wiaty oraz
Lubuski Kurator O;wiaty. Bierze w nim udzia 1800
uczniów klas drugich z 90 gimnazjów województw:
zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego.
Ma on na celu rozwój kluczowych kompetencji uczniów
w zakresie matematyki, fizyki oraz przedsi biorczo;ci za
po;rednictwem tworzonego w projekcie Ponadregionalnego Szkolnego Ruchu Naukowego obejmuj cego
wspó prac
szkó
z uczelniami wy7szymi oraz
wspó prac mi dzyszkoln . Znacz c korzy;ci jest
nabycie przez uczniów umiej tno;ci pracy zespo owej,
stosowania wiedzy w praktyce, analitycznego, logicznego
i twórczego my;lenia.
Anna Zimna

9wi-teczne spotkanie z poezjJu7 po raz drugi w Szkole Podstawowej
w Nowym Nakwasinie odby si mi dzygminny konkurs
recytatorski dla przedszkolaków pt.: "Swi teczne
spotkanie z poezj ". Ocenie podlega ogólny wyraz
artystyczny oraz ukryte rekwizyty. Tym razem bezkonkurencyjna okaza a si Marylka Olejnik z Przedszkola
w Rajsku, która zdoby a I nagrod . Wszyscy bardzo jej
gratulujemy i 7yczmy dalszych sukcesów w ró7nych
konkursach.
Marzena Lipi+ska

**********
ZESPÓA SZKÓA W TAOKINI WIELKIEJ
9wi to Niepodleg*o/ci
Uczniowie z Zespo u Szkó w T okini Wielkiej
wspólnie z p. Marlen Pilarczyk, p. A. Macniak oraz
p. Urszul
Borwik tradycyjnie z okazji Swi ta
Niepodleg o;ci przygotowali wspania
akademi .
Gimnazjalistki w pi knych sukniach z naszego regionu
prezentowa y kronik
tamtych wydarze=. Dzieci
w barwach bia o-czerwonych deklamowa y wiersze
o swojej ojczyMnie. Natomiast chór w od;wi tnych
strojach galowych od;piewa najpi kniejsze pie;ni
patriotyczne, m.in. "Rot ". W ten sposób uczcili;my
równie7 100 rocznic
wykonania utworu Marii
Konopnickiej. Swoj obecno;ci zaszczyci nas tak7e
Józef Pi sudski, w którego postaI wcieli si ucze=
najstarszej klasy. Wyst pi on z tekstem odezwy do
7o nierzy wyg oszonej podczas I wojny ;wiatowej.

Tego dnia najistotniejsze przes anie wyp yn o
za; ze s ów: "Jestem Polakiem - to znaczy nale7 do
narodu polskiego zarówno dzi;, jak i w wiekach
ubieg ych i w przysz o;ci. Jestem Polakiem i wszystko
co polskie jest moje i niczego si wyrzec nie mog .
Jestem Polakiem - wi c mam obowi zki polskie. S one
tym wi ksze i tym silniej si do nich poczuwam, im
lepszym jestem cz owiekiem". Te stwierdzenia przemówi y do wszystkich obecnych na uroczysto;ci i sk oni y
do g bokiej refleksji nad patriotyzmem ka7dego z nas.
Podsumowaniem tych rozwa7a= by o od;piewanie
znanej piosenki z popularnego programu telewizyjnego "Kocham Ci Polsko". Ta uroczysto;I przypomnia a
nam 7eby w codziennym 7yciu pami taI, 7e jedna jest
Polska, wi c nale7y j kochaI i szanowaI.
Nastrój zadumy i nostalgii nad losami Polski
mogli;my prze7ywaI jeszcze podczas mszy ;w.
w ko;ciele parafialnym p.w. ;w. Jakuba w T okini
Ko;cielnej. W ;wi tyni, licznie zgromadzeni wierni,
w tym uczniowie z naszej szko y, modlili si o nasz
ojczyzn i o pokój na ca ym ;wiecie. W przebieg
Eucharystii zaanga7owali si gimnazjali;ci, orkiestra
Ochotniczej Stra7y Po7arnej z T okini Wielkiej oraz
delegacje ze sztandarami ze Szko y Podstawowej
w T okini Wielkiej, a tak7e OSP Zduny.
Izabela Olszewska

Tydzie+ wolontariatu
Corocznie, 5 grudnia obchodzony jest Mi dzynarodowy Dzie= Wolontariusza. Swi to to zosta o
ustanowione w 1986 roku aby uhonorowaI miliony ludzi
na ;wiecie, którzy dobrowolnie daruj innym swój czas,
energi i umiej tno;ci.

W roku szkolnym 2010/2011 uczniowie
z Gimnazjum w T okni Wielkiej przyst pili do realizacji
zada= programu "Szko a bez przemocy". Jest to V
edycja zatytu owana "Rodzice s z nami". Jednym
z zada= programu jest organizowanie na terenie szko y
Tygodnia wolontariatu, który 6 grudnia zosta zainaugurowany w naszej szkole.
Przez ten tydzie= uczniowie b d mieli okazj
podejmowaI dzia ania na rzecz potrzebuj cych - czy to
ze ;rodowiska szkolnego, czy te7 z otoczenia szko y.
Cyczymy zatem naszej m odzie7y du7o wytrwa o;ci
i motywacji w realizacji swoich zamierze=, które na
pewno b d mia y pozytywny oddMwi k w;ród lokalnej
spo eczno;ci.
Renata Szlenkier

Wiadomo ci Gminne
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SZKOAA PODSTAWOWA W CIENI DRUGIEJ
9lubowanie klasy I
W dniu 26.10.2010 r. w Szkole Podstawowej
w Cieni Drugiej odby o si ;lubowanie klasy I. Uczestnicz cy w ceremonii pierwszoklasi;ci razem z przej tymi
rodzicami, nauczycielami oraz zaproszonymi go;Imi
przenie;li si do krainy ba;ni.

W szkolnym gmachu pojawi a si Królewna
Snie7ka i krasnoludki oraz wró7ki. W ich role wcieli y si
uczennice ze starszych klas. Bez zaproszenia przyby a
natomiast Baba Jaga, która postanowi a zaczarowaI
pierwszaków, by znów byli przedszkolakami. Nim z y
czar przesta dzia aI, dzieci odby y bajkow podró7.
Powracaj ce z wyprawy do ba;niowych krain dzieci
udekorowane ich symbolami: u;miechni tym s oneczkiem, pszczó k , sow i serduszkiem, odczarowa a
dyrektor szko y Olga WoMniak. Oprócz pierwszaków
;lubowanie z o7yli równie7 ich rodzice. T ceremoni
prowadzi Przewodnicz cy Rady Gminy Stanis aw Ku;.
Obecni byli tak7e radny gminy Opatówek Jaros aw K ysz
i przedstawiciel rady rodziców El7bieta Marciniak.
Na zako=czenie uroczysto;ci wszystkich jej go;ci oraz
uczestników zaproszono na s odki pocz stunek.
Barbara Ochocka

**********
SZKOAA PODSTAWOWA W SIERZCHOWIE
Prawa dziecka

Uczniowie Szko y Podstawowej w Sierzchowie
w rocznic tego wa7nego dla dzieci wydarzenia us yszeli
od nauczycieli i wychowawców takie oto pytania: "Czy
znasz swoje prawa? Dziwisz si ? Dzieci te7 maj swoje
prawa, które przestrzegaI musz osoby doros e - panie
w szkole, nasza s siadka, policjant, kierowca autobusu,
nasi rodzice... Wszyscy! Czy wiesz, 7e ten, kto ich nie
przestrzega mo7e byI poci gni ty do odpowiedzialno;ci
karnej?"
W ramach dzia a= z zakresu programu
wychowawczego i szkolnego programu profilaktyki
dzieci pozna y bli7ej swoje podstawowe prawa: do 7ycia,
do ochrony zdrowia, do wychowywania si w rodzinie,
do mi o;ci… Przepisy zawarte w tym dokumencie
zosta y przedstawione poprzez wiersze i pokaz
multimedialny. W przygotowanie apelu zaanga7owali si
uczniowie II, III i VI klasy pod opiek p. Magdaleny
Noskowskiej. Mottem dnia sta o si rozwi zanie przez
dzieci zaszyfrowanej wiadomo;ci: "Prawa cz owieka
zaczynaj si od praw dziecka".
Konkurs Plastyczny "Kartka Bo&onarodzeniowa"
Rozstrzygni to
IV
Powiatowy
Konkurs
Plastyczny "Kartka Bo7onarodzeniowa" organizowany
przez doradc metodycznego w zakresie plastyki p. Ew
Kowalczyk-Wi;niewsk . Honorowym patronatem konkurs
obj
Starosta Kaliski. Corocznie uczniowie Szko y
Podstawowej w Sierzchowie odnosz sukcesy w tym
konkursie, tote7 cieszy nas wyró7nienie dla Marcina
Ludwiczaka z klasy II i Micha a Pawelca z klasy V.
Uczniowie przygotowali swe plastyczne dzie a pod
kierunkiem p. Magdaleny Noskowskiej.
9wi to Niepodleg*o/ci
9 listopada br. odby a si w Szkole Podstawowej
w Sierzchowie uroczysta akademia z okazji Swi ta
Niepodleg o;ci. Na uroczysto;I przybyli zaproszeni
go;cie: Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic, Przewodnicz cy Rady Gminy Stanis aw Ku;, dyrektorzy: p. Jolanta
Pokojowa, p. Mateusz Przyjazny, przedstawicielka
GOPS w Opatówku - p. Ma gorzata Rektor, ks. prefekt
Maciej Borowicz z parafii w Rajsku, cz onkowie rady
rodziców, uczniowie, nauczyciele oraz spo eczno;I
Sierzchowa.
W pi knie udekorowanej sali uczniowie zaprezentowali monta7 s owno-muzyczny, ;piewali pie;ni
i recytowali wiersze o OjczyMnie. Budzili w ten sposób
uczucia patriotyczne i czcili Tych, którzy walczyli i oddali
7ycie za niepodleg o;I naszego kraju. Uroczysto;I
dostarczy a wielu wra7e=, tote7 podzi kowaniom
i pochwa om nie by o ko=ca. Akademi przygotowa y:
p. Wies awa Giercarz i p. Wies awa Kasprzak.
Dyrektor Szko*y Podstawowej w Sierzchowie
Alina Aa+duch

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

OGNISKO INTEGRACYJNE DLA DZIECI
Min y 62 lata od uchwalenia Powszechnej
Deklaracji Praw Cz owieka. Jak mówi Janusz Korczak
"Dziecko to te7 cz owiek, tylko jeszcze ma y". Jednak nie
wszyscy doro;li zawsze o tym pami tali i dlatego 20 lat
temu Organizacja Narodów Zjednoczonych spisa a
prawa dzieci w Konwencji o Prawach Dziecka. Pa=stwo,
które przyst pi do konwencji zobowi zuje si
do
przestrzegania zawartych w niej praw.

Wiadomo ci Gminne

W dniu 23.09.2010 w Szkole Podstawowej
w Sierzchowie odby o si ognisko profilaktyczno integracyjne. W spotkaniu wzi y udzia dzieci i ich
rodzice ze szko y, grono pedagogiczne oraz dzieci
i wychowawca ze Swietlicy Srodowiskowej "S oneczko"
w Opatówku.
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Tematem spotkania by a jesie=, która w a;nie
si
rozpocz a. Organizatorzy przygotowali szereg
konkurencji i zada= zwi zanych z obecn por roku,
zapewnili warzywa i owoce. Wielkie emocje wzbudzi y
biegi, oraz sadzenie krzewu. G ówn atrakcj by o
ognisko, pieczone kie baski i ziemniaki. Spotkanie
odby o si w ramach Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych Gminy
Opatówek.

Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk
w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego

Termin realizacji projektu 01.01.2010 r. - 31.12.2010 r.

W okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.
Gminny O;rodek Pomocy Spo ecznej w Opatówku
realizuje projekt "DaI Szans
M odym", na który
pozyska ;rodki 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 odzie7y zagro7onej wykluczeniem spo ecznym
w Gminie Opatówek, poprzez prac z pracownikami
socjalnymi, psychologiem, pedagogiem, terapeut ,
doradc
zawodowym, socjologiem i informatykiem.
W projekcie bierze udzia 7 beneficjentów - m odzie7
w wieku 15 - 25 lat. Rekrutacji uczestników dokona
Kierownik GOPS w Opatówku przy wspó pracy
Koordynatora projektu uwzgl dniaj c zasad równych
szans.
Od wrze;nia 2010r. m odzie7 aktywnie
uczestniczy w indywidualnych i grupowych zaj ciach z:
- psychologiem - po 10 godzin indywidualnych
konsultacji
- terapeut - po 5 godzin indywidualnych zaj I i 12
godzin zaj I grupowych
- pedagogiem - po 5 godzin indywidualnych spotka=
i 12 godzin zaj I grupowych
- doradc zawodowym - po 5 godzin indywidualnych
spotka= i 12 godzin spotka= grupowych.
- socjologiem - 24 godzin grupowych spotka=.
- informatykiem - po 6 godzin indywidualnych spotka=
i 4 godziny spotka= grupowych
Podczas zaj I w ramach w/w projektu uczestnicy maj
mo7liwo;I skorzystania z pocz stunku oraz materia ów
promocyjnych.
Ponadto w ramach projektu zosta a zorganizowana
dwudniowa
wycieczka
edukacyjno-profilaktyczna
z aspektem zaj I aktywnej integracji do Karpacza Wroc aw. W pierwszym dniu pobytu m odzie7 mia a
mo7liwo;I podziwiania pi knych polskich gór u podnó7a
Snie7ki, zwiedzi a Swi tyni Wang i Muzeum Zabawek
w Karpaczu. Drugi dzie= wyjazdu przeznaczony zosta
na zwiedzanie stolicy Dolnego Sl ska - Wroc awia. Wraz
z przewodnikiem m odzie7 mia a okazj
zobaczyI
Panoram Rac awick , rynek z zabytkowymi kamienicami i ratuszem, Ko;ció NMP z ruchom szopk ,
Ostrów Tumski, Katedr i Uniwersytet. Wycieczka
pozwoli a na zintegrowanie si m odzie7y, zdobycie
umiej tno;ci wspó 7ycia w grupie, nawyków kulturalnego
sp dzania czasu i odpowiedniej formy zachowania
w nowym ;rodowisku.
Beneficjenci otrzymaj za;wiadczenie o uczestnictwie
w zaj ciach w ramach projektu systemowego.
Mamy nadziej , 7e dzia ania podj te w projekcie
przynios po7 dany efekt w postaci zmiany postawy
spo ecznej, aktywno;ci i zwi kszenia motywacji do
samodzielnych dzia a= przy wkraczaniu w doros e 7ycie.

Kierownik GOPS w Opatówku - Violetta Galant
Koordynator projektu - Sylwia Matczak

Kierownik GOPS w Opatówku - Violetta Galant
Koordynator projektu - Sylwia Matczak

Dzieci i wychowawca ze Swietlicy Srodowiskowej
"S oneczko" pragn gor co podzi kowaI dyrektor szko y
p. Alinie Aa=duch, nauczycielom oraz dzieciom ze
Szko y Podstawowej w Sierzchowie za zaproszenie
i mile sp dzony czas we wspólnym gronie.
***************************************

PROJEKT "DA SZANS M ODYM"

Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk
w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego
www.efs.gov.pl
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 o;rodki pomocy spo ecznej
Gminny O/rodek Pomocy Spo*ecznej w Opatówku
realizuje projekt pn. "DaC Szans M*odym"
na które pozyska ;rodki 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 odzie7y zagro7onej wykluczeniem spo ecznym
poprzez prac z pracownikami socjalnymi, psychologiem,
pedagogiem, terapeut , doradc zawodowym, socjologiem i informatykiem.

**********

Wiadomo ci Gminne

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

str. 15/20

W ADZE GMINY OPATÓWEK KADENCJI 2010-2014

Krzysztof Dziedzic
Sekretarz Gminy

Sebastian Ward cki
Wójt Gminy

Dagmara Gajewska-Paj k
Skarbnik Gminy

Pawe B kowski
Przewodnicz cy
Rady Gminy

Wojciech Pokojowy
Wiceprzewodnicz cy
Rady Gminy

Marek Szlenkier
Wiceprzewodnicz cy
Rady Gminy

El7bieta Bielewicz
Radna

Andrzej Borwik
Radny

Jaros aw Gadera
Radny

Ryszard Gonera
Radny

Damian Jakóbczak
Radny

Dariusz Ja;kiewicz
Radny

Piotr Juszczak
Radny

Marlena Kiermas-Gruszka
Radna

Jaros aw K ysz
Radny

Pawe Ko aci=ski
Radny

Mariusz Ma oburski
Radny

Marek Wolf
Radny

Wiadomo ci Gminne
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Pragn) serdecznie podzi)kowa4 za zaufanie, jakim
obdarzyli=cie mnie Pa>stwo w dniu 21 listopada. Wybór
po raz drugi na urzBd Wójta Gminy Opatówek jest dla mnie
wielkim zaszczytem, ale jednocze=nie wiem, iC wiBCe si)
z wielkB odpowiedzialno=ciB.
ZdajBc sobie spraw) z tej odpowiedzialno=ci pragn)
zapewni4, Ce b)d) z peDnym zaangaCowaniem
i sumienno=ciB podchodziD do obowiBzków zwiBzanych
z wypeDnieniem tej funkcji, tak by gmina Opatówek
rozwijaDa si) pr)Cnie i byDa miejscem przyjaznym
dla swoich mieszka>ców.
Sebastian Ward.cki

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

OG OSZENIA
Wymagania w zakresie utrzymania czysto/ci
i porz-dku na terenach nieruchomo/ci
i na terenach s*u&-cych do u&ytku publicznego
Wyci g z "REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTO9CI
I PORZGDKU NA TERENIE GMINY OPATÓWEK"
1. W*a/ciciele nieruchomo/ci zapewniaj utrzymanie
czysto;ci i porz dku przez uprz tanie b ota, ;niegu,
lodu i innych zanieczyszcze= z chodników
po o7onych wzd u7 nieruchomo;ci, przy czym za taki
chodnik uznaje si
wydzielon
cz ;I drogi
publicznej s u7 c dla ruchu pieszego po o7on
bezpo;rednio przy granicy nieruchomo;ci

Wiadomo ci Gminne

2. Obowi zki utrzymania czysto;ci i porz dku na
drogach publicznych nale7 do zarz du drogi.
3. W a;ciciele nieruchomo;ci zobowi zani s
do
uprz tni cia b ota, ;niegu, lodu i innych zanieczyszcze= z cz ;ci nieruchomo;ci udost pnionej do
u7ytku publicznego.
4. Usuni cie b ota, ;niegu i lodu powinno odbywaI si
niezw ocznie po ich wyst pieniu, natomiast innych
zanieczyszcze= systematycznie w miar istniej cych
potrzeb.
5. B oto, ;nieg i lód uprz tni te z chodników wzd u7
nieruchomo;ci nale7y pryzmowaI na chodniku przy
kraw dzi jezdni z zachowaniem mo7liwo;ci odp ywu
wody do kanalizacji w sposób nie zagra7aj cy
istniej cej zieleni i nie utrudniaj cy ruchu pieszych
i pojazdów. Inne zanieczyszczenia nale7y umieszczaI w stosownych urz dzeniach s u7 cych do
gromadzenia odpadów. Zmiotki z chodnika nale7y
wrzucaI do w asnego pojemnika.
6. W a;ciciel nieruchomo;ci zobowi zany jest ponadto
do:
1) usuwania niezw ocznie z dachów i gzymsów
;niegu, sopli i nawisów ;niegu stwarzaj cych
zagro7enie dla przechodniów;
2) likwidowania ;lisko;ci na chodnikach po o7onych
wzd u7 nieruchomo;ci w okresie mrozów
i opadów ;nie7nych. Piasek z sol u7yte do tego
celu nale7y usun I z chodnika niezw ocznie po
ustaniu przyczyn ich zastosowania; usuwania
chwastów z terenu nieruchomo;ci powoduj cych
jej zanieczyszczanie;
7. Zabrania si w szczególno;ci zgarniania b ota,
;niegu, lodu i innych zanieczyszcze= na jezdni lub
urz dzone ziele=ce
**********
Dyrektor Gminnego O;rodka Kultury w Opatówku
i m odzie7 z dzia aj cych przy GOK grup tanecznych
sk adaj serdeczne podzi kowania Panu Mariuszowi
Waszakowi za nieodp atny przewóz do Ostrowa Wlkp.
i ufundowanie wszystkim uczestnikom s odkiego
pocz stunku.
**********
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Firma Handlowa GF w Opatówku, Plac Wolno;ci 10
informuje, 7e w Punkcie LOTTO mo7na op acaI
rachunki m.in. ZUS, KRYS, US, telefony stacjonarne,
komórkowe, energia, gaz, czynsz oraz inne
zobowi zania finansowe. Pobieramy niskie prowizje realizacja przelewów w ci gu 24h. Ponadto mo7na
zawrzeI umow szybkiej po7yczki gotówkowej - decyzja
kredytowa w ci gu 15 minut bez op at.
W naszej ofercie mamy równie7 kredyt hipoteczny,
samochodowy, konsolidacyjny, leasing, karty kredytowe,
kredyty dla przedsi biorstw oferowane przez Maritum
Bank, Sygma Bank, Lukas Bank i PeKao SA.
Zajmujemy
si
pomoc
prawn
osobom
poszkodowanym w wypadkach w ostatnich 10 latach,
których ubezpieczyciel lub inny podmiot odpowiedzialny
nie wyp aci odszkodowania lub je zani7y . Nie
pobieramy 7adnych wst pnych op at.
**********
Biuro Rachunkowe KASSUS, tel. 601-250-439 oferuje
profesjonaln obs ug firm w zakresie ksi gowo;ci,
podatków oraz kadr i p ac.
**********
Agencja ubezpieczeniowa AS oferuje ubezpieczenia
z wielu firm:
- komunikacyjne OC, AC, NNW, Assistance
- nieruchomo;ci
- rolne
- ubezpieczenia upraw, szklarni
Kontakt: ul. Aódzka 30A (obok ronda), 62-860 Opatówek.
Aneta Sobczak - tel. 501-474-818.
**********

R czna myjnia samochodowa, Plac Wolno;ci 5,
00
00
Opatówek, czynna pon.-sob. 8 -17 oferuje: mycie aut,
pranie tapicerki, r czne nak adanie wosku, sprz tanie,
odkurzanie, pranie dywanów. Tel.: 504-154-882.
**********
INTERAMAX Sp. z o.o. zaprasza do sklepu firmowego
w Opatówku, ul. Dziubi=skiego 1a. Polecamy w sprzeda7y artyku y AGD, artyku y chemiczne, papiernicze.
szkolne, sztuczne kwiaty, znicze, dywany. Zapraszamy
00
00
00
00
w dniach pon.-pt 9 -17 soboty8 -13 .
**********
Us ugi koparko- adowark , uk adanie kostki brukowej,
instalacje wod-kan, c.o. Telefon: 604-084-895.
**********
Wykonuj ;wiadectwa energetyczne budynków. Telefon:
518-826-910, 514-819-925.
**********
Doskonalenie umiej tno/ci czytania tekstów ze
zrozumieniem, wyszukiwania informacji w tek;cie,
konstruowania ró7nych form wypowiedzi pisemnej,
przygotowanie do sprawdzianu w szkole podstawowej
oraz egzaminu gimnazjalnego z zakresu przedmiotów
humanistycznych. Telefon: 508-142-902 (w godzinach:
00
00
15 - 17 ).
**********
Korepetycje z fizyki i matematyki z zakresu gimnazjum,
szko y ;redniej oraz szko y wy7szej. Tel. 603-466-042.

Kancelaria Prawno-Doradcza, ul. Dziubi=skiego 1A,
Opatówek, www.interamax.pl. Swiadczone przez
Kancelari Prawnicz us ugi w ramach:
- odzyskiwanie nale7no;ci
- prawo handlowe
- prawo pracy
- sprawy rodzinne i maj tkowe
- sta a obs uga prawna przedsi biorców, organizacji
pozarz dowych, jednostek samorz du terytorialnego,
innych podmiotów prawa.
Telefon: (62) 76-18-055. Zapraszamy pon.-pt. w godz.
00
00
9 -16 .

B dM pi kna w czasie ci 7y! Ju7 teraz odwiedM stron
www.modnybrzuszek.pl i zapoznaj si z najpi kniejszymi
kolekcjami na jesie= i zim .

**********

**********

PHU Militowski Damian, Porwity 28A oferuje: mia ,
w giel, ekogroszek, w giel drzewny (opa luzem lub
workowany) nawozy, wapno, pasze, otr by, cement.
Niskie ceny, dostawa do Klienta! Zapraszamy, telefon:
(62) 76-19-462, 693-944-733.

Do wynaj cia lokal na dzia alno;I gospodarcz o pow.
2
ok. 90 m w Opatówku przy ul. Aódzkiej 30A. Telefon:
(62) 76-18-145.

**********

**********
Lubisz kosmetyki ? Teraz mo7esz je mieI od 30% taniej!
Pytasz jak to mo7liwe? Dowiedz si wi cej: wy;lij
wiadomo;I na adres kaliszoriflame@wp.pl a otrzymasz
specjalne zaproszenie z upominkiem.
**********

**********
Kupi opony u7ywane w dobrym stanie, felgi stalowe
i aluminiowe oraz ca e komplety kó . Tel.: 692-990-828.

Sprzeda7 opa u: mia , w giel, groszek, w giel brunatny.
Opatówek, ul. Poniatowskiego 45, tel. (62) 76-18-674.
00
00
Punkt sprzeda7y czynny pon.-pt. 7 -16 , soboty
00
00
7 -13 . Ceny konkurencyjne!

Poszukuj mieszkania do wynaj cia w Opatówku.
Kontakt pod nr tel.: 788-719-517.

**********

**********
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Pilnie sprzedam dzia k
722-832-722.

0,43 ha w Opatówku. Telefon:

**********
Kupi siedlisko na S onecznej lub w Ro7d7a ach.
Telefon: 665-012-777.
**********
Sprzedam grunty rolne o pow. 1,13 ha w gminie
00
Opatówek. Telefon: 606-395-639 po godz. 19 .
**********
Masz problem z prezentem gwiazdkowym? Mamy
wi cej artyku ów ni7 jeste; sobie w stanie wyobraziI.
Gwarantujemy pakowanie prezentów, dobr
cen
szeroki
asortyment
AGD.
Sklep
"Rondelek",
ul. Pu askiego 41 w Kaliszu (obok PoloMarketu).
Zapraszamy.
**********
Sprzedam sof w dobrym stanie. Telefon: 886-170-815.
**********
Sprzedam teownik "trzynastk ". Telefon: 509-681-970.
**********
Sprzedam tanio pianino, stan dobry. Opatówek, tel.:
662-972-110.
**********
Sprzeda7 opa u: mia , w giel, groszek, w giel brunatny.
Opatówek, ul. Poniatowskiego 45. Telefon: (62) 76-1800
00
674. Punkt sprzeda7y czynny pon.-pt 7 -16 , soboty
00
00
7 -13 . Ceny konkurencyjne.
**********

Poszukujemy pracy w ogrodnictwie z mo7liwo;ci
noclegu. Jeste;my ma 7e=stwem bez pracy i bez prawa
do zasi ku. Kucharski Artur i Beata. Tel.: 883-035-541.
**********
Podejm
si
sprz tania lub
dorywczej. Telefon: 660-106-093.

jakiejkolwiek

pracy

**********
Ch tnie przyjm ka7de drobne szycie! np. skracanie
spodni, podwijanie i szycie firan, wszywanie zamków itp.
Telefon: 883-702-666.
**********
Panu, który w dniu 4 listopada br. przed aptek
"Zdrowie" przy Pl. Wolno;ci w Opatówku znalaz mój
portfel, pragn t drog z o7yI serdeczne podzi kowania.
Wdzi czna mieszkanka Opatówka

**********
Zacnej osobie Przewodnicz cej Rady Miasta Kalisza
Pani Adeli Przyby za rad i pomoc w rozwi zaniu
trudno;ci sk adam publiczne dzi kuj , jednocze;nie
cz si z Pani przekonaniami.
Mieszkaniec Gminy Opatówek - Ryszard Karalus

**********
Z g bokim 7alem zawiadamiamy o ;mierci
Józefa Fr-tczaka
emerytowanego nauczyciela Szko y Podstawowej
im. W adys awa Broniewskiego w T okini Wielkiej
7onie, dzieciom i bliskim sk adamy wyrazy g bokiego
wspó czucia
dyrektor, grono pedagogiczne i uczniowie
z Zespo u Szkó w T okini Wielkiej

Sprzedam w bardzo dobrym stanie wk ad kominkowy
"DOVRE". Telefon: 660-164-930.

**********

**********

Serdeczne podzi kowania za z o7one kwiaty,
zamówione msze ;wi te i uczestnictwo w pogrzebie
9.P. Adama Kocemby

2

Wynajm mieszkanie 54m + dzia ka 5 arów w bloku
(I pi tro) w Marchwaczu z mo7liwo;ci kupna. Telefon:
502-038-372.
**********
Sprzedam akordeon "HORCH" - 120 basów. Telefon:
(62) 76-18-364.
**********
Zatrudni opiekunk do starszej le7 cej pani (85 lat)
poza Kaliszem. Telefon: 791-234-300.
**********

sk ada 7ona z rodzin
***************************************
Urz-d Gminy w Opatówku,
Pl. Wolno/ci 14, 62-860 Opatówek
tel. (62) 76-18-453, 76-18-454, faks (62) 76-18-017
strona internetowa: www.opatowek.pl
e-mail: gmina@opatowek.pl
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"Z OTE GODY" - JUBILEUSZ 50-LECIA

DZIE EDUKACJI NARODOWEJ
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