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SESJE RADY GMINY
W dniu 16 grudnia 2011 r. odby a si kolejna sesja Rady
Gminy Opatówek, na której radni podj li nast puj"ce
uchwa y:
- w sprawie zmiany bud(etu gminy Opatówek na 2011
rok, w której ustala si "czn" kwot dochodów
bud etu na 2011 rok na kwot 30 369 911 z ,
z tego dochody bie("ce w kwocie 27 576 114 z ,
dochody maj"tkowe w kwocie 2 793 797 z ; kwot
wydatków bud etu na 2011 rok ustala si
w wysoko ci 32 843 748 z , z tego wydatki bie("ce
w wysoko/ci 27 081 363 z , a wydatki maj"tkowe
w wysoko/ci 5 762 385 z
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Opatówek na lata 2011-2022, w której dane
dostosowano do zmian zawartych w zmianach do
uchwa y bud(etowej na 2011 rok ze wzgl du na
wzrost dochodów
- w sprawie przyj cia do realizacji na 2012 rok
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi"zywania
Problemów Alkoholowych - program wchodz"cy
w sk ad Gminnej Strategii Integracji i Rozwi"zywania
Problemów Spo ecznych (Gminny Program jest
sporz"dzony w oparciu o ustaw z dnia 26X1982 r.
o wychowaniu w trze9wo/ci i przeciwdzia aniu
alkoholizmowi - Dz. U z 2007 r. Nr 70 poz. 473
z pó9n. zmianami)
- w sprawie przyj cia do realizacji na 2012 rok
Gminnego Programu Przeciwdzia ania Przemocy w
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie program wchodz"cy w sk ad Gminnej Strategii
Integracji i Rozwi"zywania Problemów Spo ecznych
(sporz"dzony w oparciu o ustaw z dnia 28 lipca

Wiadomo ci Gminne

2005 r. o przeciwdzia aniu przemocy w rodzinie
(Dz. U. Nr 180 poz. 1498 ze zmianami)
- w sprawie wyra(enia zgody na wynajem na czas
nieoznaczony w trybie bezprzetargowym lokalu
u(ytkowego po o(onego w Opatówku przy ulicy
Poniatowskiego 2
- w sprawie wyra(enia zgody na wynajem na czas
nieoznaczony w trybie bezprzetargowym gruntu
cz /ci dzia ki oznaczonej nr 104/26 po o(onej
w Opatówku przy ul. Szkolnej 11
- w sprawie wyra(enia zgody na wynajem na czas
nieoznaczony w trybie bezprzetargowym gruntu
cz /ci dzia ki oznaczonej nr 106/33 po o(onej
w Opatówku przy ul. Szkolnej
- w sprawie wyra(enia zgody na wynajem na czas
nieoznaczony w trybie bezprzetargowym gruntu
cz /ci dzia ki oznaczonej nr 111/27 po o(onej
w Opatówku przy ul. Szkolnej
- w sprawie wyra(enia zgody na wynajem na czas
nieoznaczony w trybie bezprzetargowym gruntu
cz /ci dzia ki oznaczonej nr 720/18 po o(onej
w Opatówku przy ul. Ko/cielnej.
W dniu 29 grudnia w sali Muzeum Historii Przemys u
odby a si uroczysta sesja Rady Gminy podsumowuj"ca
rok 2011, z udzia em zaproszonych go/ci, w/ród których
byli: radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
Barbara Nowak, Przewodnicz"cy Rady Powiatu
Mieczys aw Cuczak, Komendant Komisariatu Policji w
Opatówku Andrzej Szwankowski, dyrektor GBP Jadwiga
Milu/ka - Stasiak, dyrektor GOK Mieczys awa Jasku a,
dyrektor ZEAS Arkadiusz CaGduch, kierownik SPZOZ
GOZ w Opatówku Bogdan Pogorzelec, kierownik GOPS
Violetta Galant, dyrektorzy gminnych placówek
szkolnych i przedszkola: Honorata Wolniaczyk, Teresa
Kobierska, Jolanta Pokojowa, Miros awa Ga ach,
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Mateusz Przyjazny, Tomasz Mikucki, kierownicy wydziaów urz du gminy w Opatówku: Anna Frankowska,
Bogumi a CaGduch, Halina Korzepska, Przewodnicz"ca
GKRPA- Ma gorzata Rektor, Prezes Zarz"du Oddzia u
Gm. ZOSP RP - Bogdan Marsza , Komendant Gminny
OSP- Stanis aw Baran, so tysi wsi z terenu gminy.

Publiczn" im. Braci Gillerów w Opatówku - na mocy
porozumienia w sprawie przyj cia w/w zadaG Powiat
Kaliski przekazuje Gminie Opatówek dotacj celow"
- w sprawie wyra(enia zgody na wydzier(awienie
w trybie bezprzetargowym nieruchomo/ci sk adaj"cych si z dzia ek nr 50, 52 i 54/2 po o(onych
w D be - Kolonii.
Na zakoGczenie sesji wszyscy jej uczestnicy spotkali si ,
by przy po/wi conym op atku i lampce szampana z o(yJ
sobie (yczenia wszelkiej pomy/lno/ci w Nowym 2012
Roku oraz podzi kowaJ za wspó prac w mijaj"cym
roku.
Bud et Gminy Opatówek na 2012 rok
Dochody bud(etu gminy na 2012 rok - 27 989 460 z
Wydatki bud(etu gminy na 2012 rok - 28 948 390 z

G ównym tematem sesji by o przyj cie uchwa y
w sprawie uchwalenia bud(etu gminy Opatówek na
2011 rok. Tematyka ta by a wcze/niej przedmiotem
rozwa(aG wszystkich komisji sta ych Rady Gminy, które
po szczegó owej analizie zaaprobowa y projekt bud(etu.
Po dyskusji i przedstawieniu opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej radni jednog o/nie, w drodze g osowania, podj li uchwa w sprawie uchwalenia bud(etu
gminy Opatówek na 2012 rok. W uchwale tej radni
przyj li nast puj"ce wielko/ci:
"czna kwota dochodów bud etu gminy na 2012
rok w kwocie 27 989 460 z , w tym dochody
bie("ce 27 899 460 z , dochody maj"tkowe w kwocie
90 000 z
"czna kwota wydatków bud etu gminy na 2012
rok w wysoko ci 28 948 390 z , w tym wydatki
bie("ce w wysoko/ci 25 595 900 z , wydatki maj"tkowe w wysoko/ci 3 352 490 z
Uchwa a jest dost pna wraz z za "cznikami na stronie
bip.opatowek.pl. Ponadto radni podj li nast puj"ce
uchwa y:
- w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Opatówek na lata 2012-2022
- w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasaj"cych z up ywem roku bud(etowego 2011 oraz
ustalenie planu finansowego tych wydatków
- w sprawie zmiany bud(etu gminy Opatówek na 2011
rok, w której ustala si "czn" kwot dochodów
bud(etu na 2011 rok na kwot 30 640 497 z , z tego
dochody bie("ce w kwocie 27 841 700 z , dochody
maj"tkowe w kwocie 2 798 797 z oraz "czn" kwot
wydatków bud(etu na 2011 rok w wysoko/ci
33 114 334 z , z tego wydatki bie("ce 27 346 949 z ,
wydatki maj"tkowe 5 767 385 z
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Opatówek na lata 2011-2022, w której dane
dostosowano do zmian zawartych w zmianach do
uchwa y bud(etowej na 2011 rok ze wzgl du na
wzrost dochodów
- w sprawie przyj cia przez Gmin
Opatówek
prowadzenia zadaG powiatowej biblioteki publicznej
dla Powiatu Kaliskiego przez Gminn" Bibliotek
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Informacje dodatkowe dotycz"ce bud(etu gminy:
- sp aty otrzymanych krajowych po(yczek i kredytów
1 566 862 z , co stanowi razem z odsetkami 5,59%
zad u(enia do dochodów 2012 roku oraz wydatki
zwi"zane z obs ug" d ugu publicznego 365 000 z
- wydatki maj"tkowe w kwocie 3 352 490 z obejmuj"
m.in.: inwestycj budowy sieci kanalizacji sanitarnej
w Zdunach (1 560 000 z ), zakup samochodu
stra(ackiego (350 000 z ), zadanie termomodernizacji budynków o/wiatowych (1 036 784 z ), zakup
komputerów do pracowni szkolnych
- wydatki w o/wiacie i wychowaniu w wysoko/ci
13 288 278 z obejmuj" wynagrodzenia i pochodne,
bie("ce utrzymanie szkó , przedszkola i ZEAS,
remonty szkó , wydatki na dowo(enie uczniów;
(subwencja o/wiatowa z bud(etu paGstwa na 2012
rok wynosi 10 085 369 z )
- wydatki na ochron zdrowia w kwocie 116 000 z
(realizacja programu profilaktyki i przeciwdzia ania
alkoholizmowi i narkomanii oraz przemocy w
rodzinie)
- wydatki w dziale pomocy spo ecznej to kwota
4 212 416 z , w tym 2 828 679 z to dotacja celowa z
bud(etu paGstwa na realizacj /wiadczeG rodzinnych, sk adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
kwota 179 863 z na zasi ki i pomoc w naturze,
227 863 z przeznacza si na op aty za osoby
przebywaj"ce w domach opieki spo ecznej, a kwot
210 000 z na do(ywianie dzieci w szko ach
- gospodarka komunalna i ochrona /rodowiska zaplanowano wydatki w kwocie 2 475 904 z , z czego
337 120 z to koszty utrzymania kanalizacji i oczyszczalni /cieków, 485 000 z na wydatki zwi"zane ze
zu(yciem energii elektrycznej o/wietlenia ulicznego
i drogowego, 1 045 784 z m.in. na termomodernizacj budynków, ponadto utrzymanie zabytkowego
parku w Opatówku
- gospodarka mieszkaniowa - wydatki w tym dziale
zaplanowano wysoko/ci 266 000 z
- wydatki na bie("ce utrzymanie dróg, od/nie(anie,
znakowanie bie("ce remonty 254 000 z
- na stypendia przyznawane przez Wójta Gminy za
wyniki w nauce przeznaczona zosta a kwota
50 000 z
- dotacja podmiotowa na utrzymanie Gminnego
O/rodka Kultury w Opatówku wynosi 180 000 z ,
dotacja podmiotowa na utrzymanie Gminnej
Biblioteki Publicznej 320 000 z (w tym dotacja
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celowa w wys. 45 000 z przekazana przez Powiat
Kaliski na realizowanie zadaG biblioteki powiatowej)
Gmina Opatówek planuje pozyskaJ dodatkowe, pozabud(etowe /rodki finansowe na inwestycje realizowane
w 2012 roku. W przypadku ich pozyskania plan
wydatków mo(e ulec zmianie w ci"gu roku.
***************************************

INWESTYCJE I REMONTY
Prace remontowe na drogach
W ostatnim okresie, tj. od miesi"ca listopada ub.r.,
w gminie Opatówek wykonano nast puj"ce prace w zakresie drogownictwa:
- przebudowa chodnika wzd u( drogi powiatowej nr
4636P w Che mcach: wykonanie koryta d . 0,22km,
rowków i aw kraw (nikowych, u o(enie kraw (ników i obrze(y betonowych oraz chodnika z kostki
2
brukowej gr. 6cm, o pow. 243m , wykonanie wjazdów
2
z kostki brukowej gr. 8cm o pow. 27m . Prace zosta y
wykonane za kwot 39 939,95 z , a wykonawc" by a
firma DROG-BRUK BIS. Dotacja na ten cel ze
/rodków Starostwa Powiatowego wynios a 25 000 z
- przebudowa drogi powiatowej nr 4611P w T okini
Ko/cielnej polegaj"ca na profilowaniu skarp rowu
przydro(nego z odmulaniem, u o(eniu kraw (ników
betonowych oraz p yt a(urowych, wykonaniu koryta
pod nawierzchni z kruszywa amanego (nawierzchnia asfaltowa) oraz na budowie zatoki autobusowej
z kostki brukowej. Wykonawca wym. prac by Zak ad
Us ugowo-Produkcyjny ROL-DRÓG za kwot
29 617,42 z . Starostwo Powiatowe w Kaliszu przekaza o na ten cel dotacje w wysoko/ci 30 000 z
- przebudowa nawierzchni drogi w N dzerzewie stanowi"cej przed u(enie ul. Wiosennej w T okini Ko/cielnej. Prace polega y na przebudowie nawierzchni
(wirowej na nawierzchni kamienn" na odcinku
850mb. Wykonawc" prac by Zak ad BudowlanoDrogowy KALDROG. Ca kowity koszt zadania wyniós 40 028,90 z , dotacja z Urz du Miasta Kalisza
wynios a 20 000 z .
Bie )ce utrzymanie dróg gminnych
W dniu 16 stycznia br. Wójt Gminy Opatówek og osi
przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych, us ug i dostaw w zakresie napraw i konserwacji
dróg gminnych na terenie gminy Opatówek w 2012 roku.
Otwarcie ofert nast"pi o 1 lutego - obecnie trwa ich
sprawdzanie pod wzgl dem merytorycznym i formalnym.
W zakresie prac obj tych przetargiem przewiduje si :
napraw cz"stkow" nawierzchni t uczniowych, mechaniczne zag szczenie t uczniem, napraw
drogi u o(enie i zag szczenie (wirem, prac równiarki, prac
walca, napraw
nawierzchni asfaltowo-betonowej,
napraw
drogi poprzez u o(enie i zag szczanie
t uczniem kamiennym.

Fundusz Ochrony Orodowiska i Gospodarki Wodnej.
W przypadku zakwalifikowania wniosków realizacja
zadania w naszej gminie obejmowaJ b dzie modernizacj budynków Szko y Podstawowej w Opatówku,
Zespo u Szkó w T okini Wielkiej, oraz SPZOZ
Gminnego O/rodka Zdrowia w Opatówku. Program
przewiduje wsparcie finansowe w formie dotacji (50%
NFOOiGW i WFOOiGW) i po(yczki (40% NFOOiGW).
Udzia w asny, w roku realizacji zadania, wynosi by 10%
warto/ci zadania, czyli ok. 210 tys. z . Warto/J
kosztorysowa zadania wynosi 2 066 961 z , a warto/J
ca o/ci wniosku wynosi ok. 7 316 000 z . Obecnie,
wniosek po zakwalifikowaniu formalnym, podlega ocenie
merytorycznej.
Rekonstrukcja elaznego mostku w parku
ZakoGczone zosta y prace zwi"zane z realizacj" z o(onego do Urz du Marsza kowskiego w Poznaniu wniosku
na wykonanie zadania "Odnowienie i rekonstrukcja
mostku (elaznego w parku dworskim w Opatówku".
W I etapie odtworzona zosta a zabytkowa balustrada
pod nadzorem konserwatora dzie sztuki mgr Marka
KawczyGskiego w Pracowni Kowalstwa Artystycznego
Jana Hulaka w Liskowie. Balustrada wykonana zosta a
zgodnie z zachowanymi zdj ciami i dokumentacj".
Projekt i dokumentacj wykona p. Romuald Zar ba.
I etap prac zosta zrealizowany za kwot 47 000 z ,
w tym 20 000 z ze /rodków Urz du Marsza kowskiego
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
ZakoGczony zosta tak(e II etap renowacji zabytkowego
mostku (elaznego. Na odnowienie i zabezpieczenie
d9wigarów pozyskano z bud(etu Urz du Marsza kowskiego w Poznaniu kwot 16 998,50 z , wydatki
z bud(etu gminy na ten cel wynios y 8 597,80 z . Prace
polega y na odnowieniu i zabezpieczeniu d9wigarów
poprzez usuni cie starych pow ok i korozji (piaskowanie
i fosforanowanie powierzchni), a nast pnie malowanie
d9wigarów specjalistycznymi farbami do metalu. Prace
wykona Zak ad Us ug Metalowych, Kowalstwo Artystyczne Jan Hulak z Liskowa.
Ekologiczny projekt dla Rajska
W ramach konkursu pn. "Wie/ Wielkopolska - Wsi"
Europejsk"" w kategorii na najlepszy projekt zrealizowany w ramach Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi",
og oszonego przez Urz"d Marsza kowski w Poznaniu,
gmina Opatówek otrzyma a puchar i nagrod w wysoko/ci 8 tys. z dla so ectwa Rajsko.

Konkurs pn. "System Zielonych Inwestycji"
Gmina Opatówek, we wspó dzia aniu z Powiatem
Kaliskim oraz Gminami: Godziesze Wielkie, Ko9minek,
Lisków i Szczytniki, z o(y a wniosek na dofinansowanie
przedsi wzi J w ramach III konkursu programu priorytetowego pn.: System zielonych inwestycji (GIS - cz /J
1) Zarz"dzanie energi" w budynkach u(yteczno/ci
publicznej. Program og oszony zosta przez Narodowy
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Nagrodzony projekt "Rajskie /wiat o dla ekologii"
dotyczy budowy energooszcz dnego o/wietlenia ledowego w Rajsku. Uzyskan" nagrod przeznaczono na
zakup dodatkowych opraw o/wietleniowych typu LED
oraz ozdobnych drzewek rajskich jab oni. Celem konkursu by o wy onienie i promowanie najlepszych wzorców dzia ania, których autorami - za po/rednictwem
urz du gminy - s" poszczególne so ectwa posiadaj"ce
status uczestnika Programu "Wielkopolska Odnowa
Wsi".
Zakup ci)gnika z p ugiem
6 grudnia 2011 roku Wójt Gminy Opatówek og osi
przetarg nieograniczony na zakup i dostaw ci"gnika
rolniczego wraz z p ugiem. W wyniku przeprowadzonego
post powania przetargowego gmina Opatówek zakupi a
ci"gnik Zetor Proxima, model 2011, o mocy 85 KM
z p ugiem czteropozycyjnym, amanym w /rodku
o szeroko/ci roboczej 2,7 m ze sterowaniem hydraulicznym. Dostawc" ci"gnika jest firma Zetor Polska Spó ka
z o.o. za kwot 139.949,99 z .
***************************************

REALIZACJA
PROJEKTÓW UNIJNYCH

PROJEKT "DA7 SZANS9 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

sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo/ci Zduny wraz
z budow" przepompowni /cieków i komór pomiarowych.
Zakres rzeczowy tego zadania obejmuje:
1. Budow sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
d . 6 749 m wraz z odga zieniami wprowadzonymi
do granicy z posesj" zainteresowanych. System
kanalizacji grawitacyjnej przewidziano w technologii
z rur PVC, uzbrojonych w studzienki systemowe
z PVC /rednicy 425mm oraz w miejscach w z owych, we w azowe systemowe lub betonowe prefabrykowane o /rednicy 1000/1200 mm.
2. Budow sieci kanalizacji t ocznej PEHD o d . 1295 m.
W zakresie kanalizacji t ocznej zaprojektowano
system ruroci"gów z rur PEHD /rednicy 90 mm,
zgrzewanych doczo owo.
3. Budow przepompowni /cieków
4. Budow komór krat z komor" pomiarow"
Zadanie podzielono na dwa etapy:
Etap I: zakres robót do wykonania w roku 2011:
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
PCV o /rednicy 200 mm - d . 3 149 m
- Budowa komór krat z komor" pomiarow" - 3 szt.
Realizacj prac tego etapu na kwot 1 012 873,87 z
zakoGczono 3 listopada ubieg ego roku. Jednocze/nie
z o(ony zosta wniosek do Urz du Marsza kowskiego
w Poznaniu o p atno/J na kwot 617 606 z .
Etap II: zakres robót do wykonania w roku 2012; planowany koszt tego etapu 1 341 584,01 z :
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
d . 3 600 m
- budowa sieci kanalizacji t ocznej PEHD o /rednicy
1 295 m
- budowa przepompowni /cieków
Na budow sieci kanalizacji sanitarnej w Zdunach gmina
z o(y a wniosek do Urz du Marsza kowskiego o dofinansowanie ze /rodków Unii Europejskiej w ramach PROW
na lata 2007 - 2013 dzia anie "Podstawowe us ugi dla
gospodarki i ludno/ci wiejskiej" na kwot 2 354 457,88 z .
Umowa zosta a podpisana w dniu 15 lutego 2011 r.

Gminny O rodek Pomocy Spo ecznej w Opatówku
realizuje projekt pn. "Da? Szans M odym"
na które pozyska /rodki z Europejskiego Funduszu
Spo ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita
Ludzki.
Termin realizacji projektu 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r.

BUDOWA SIECI KANALIZACJI W ZDUNACH
Trwaj" prace przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej
w Zdunach. Wykonawc" tego zadania za kwot
2 319 402,88 z jest Konsorcjum firm: Przedsi biorstwo
Us ugowo-Budowlane "BUDMEX" Aneta Wawrzyniak
oraz PPHU EKO-KAN-GAZ Jan Tokarski. Przedmiotem
zamówienia s" roboty budowlane w zakresie budowy
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WNIOSKI Z;OEONE DO LGD-7
Rewaloryzacja zabytkowego parku w Opatówku,
wykonanie alejek parkowych "Dzika promenada"
W ramach operacji w roku 2012 planuje si wykonanie
alejki parkowej o nazwie "Dzika promenada" z zachowaniem naturalnej otuliny ro/linnej, co b dzie pierwszym
etapem rewaloryzacji parku. W kolejnych etapach
powstan" nowe alejki, postawione awki w prawie ca ym
parku. Powstanie równie( mostek, który po "czy park
z obiektem sportowym Orlik. W chwili obecnej zagospodarowanych jest 5 ha, a ca y park liczy sobie 15 ha.
W planie jest te( utworzenie ogrodu kwaterowo ró(anego. Natomiast w pobli(u przedszkola ma powstaJ
ogródek kwiatowo - zio owy z miejscem edukacyjnym
dla dzieci i m odzie(y. Kwota projektu - 266 568,31 z kwota dofinansowania 173 377 z . Umowa zosta a
podpisana w dniu 25.07.2011 r.
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Odnowienie centrum wsi Opatówek poprzez
zagospodarowanie skweru przy Placu Wolno ci
Realizacja projektu poprawi walory estetyczne i atrakcyjno/J centrum miejscowo/ci oraz poprawi jej
wizerunek. Celem projektu jest odnowienie centrum
miejscowo/ci i zagospodarowanie skweru przy Placu
Wolno/ci tak, aby stanowi wizytówk miejscowo/ci.
W ramach tego projektu przewiduje si
liczne
nasadzenia z zachowaniem zieleni istniej"cej. Zakres
prac przewiduje: roz/cielenie kory sosnowej, nasadzenie
form piennych drzew li/ciastych (magnolii) i iglastych
(daglezja), krzewów li/ciastych (azalie, ró(aneczniki
i ró(e) i iglastych (cis po/redni), za o(enie trawników,
wysadzenie bylin i instalacj systemu nawadniaj"cego.
Kwota projektu - 50 205,36 z - kwota dofinansowania
36 337 z . Umowa zosta a podpisana 25.07.2011 roku.
Rekonstrukcja i odnowienie zabytkowego muru
ogrodzeniowego przy tzw. "Domku gotyckim" przy
ul. Ko cielnej w Opatówku
Celem projektu jest pe na konserwacja techniczna
i estetyczna muru ogrodzeniowego przy tzw. "Domku
gotyckim" na ul. Ko/cielnej w Opatówku.
W ramach inwestycji przewidziano:
- odtworzenie jednego prz s a ogrodzeniowego
z ceg y gotyckiej 28 x 14 x 7 cm
- wymian tynków bramy
- napraw lica muru ceglanego bramy od strony
skweru
- wykonanie tynku na nowym prz /le
- napraw lica muru na 10 prz s ach od strony skweru
- malowanie tynków farbami silikonowymi
Kwota projektu - 42 122,60 z - kwota dofinansowania
23 972,21 z . Data podpisania umowy na realizacj tego
zadania zosta a wyznaczona na dzieG 8 lutego br.

PROJEKT "Z FIZYKI, MATEMATYKI,
PRZEDSI9BIORCZOJCII ZDOBYWAMY JWIAT"
W kwietniu 2010 roku Gimnazjum im. Agatona i Stefana
Gillerów w Opatówku przyst"pi o do realizacji projektu
''Z fizyk", matematyk", przedsi biorczo/ci" zdobywamy
/wiat''. Projekt, wspó finansowany przez Uni Europejsk", realizowany w ramach Europejskiego Funduszu
Spo ecznego, stworzy Uniwersytet SzczeciGski oraz
COMBIDATA Poland Sp. z o.o. Realizacja dzia ania
trwaJ b dzie do sierpnia 2012 roku. W tym czasie
uczniowie zrealizuj" 5 tematów projektowych, z których
ka(dy zostanie 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. W/ród nich znalaz y si dwie szko y z gminy Opatówek: Gimnazjum
w Opatówku i Gimnazjum w Rajsku.
Uczniowie uczestnicz" bezp atnie w ciekawych,
pozalekcyjnych zaj ciach w zakresie kompetencji
przedsi biorczo/ci i fizyki. Zaj cia s" realizowane
z wykorzystaniem nowoczesnego sprz tu m.in. tablic
interaktywnych, materia ów e-learningowych. Realizacja
zaj J odbywa si wspólnie z nauczycielami szkó oraz
kadr" dydaktyczn" uczelni wy(szych.
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W pa9dzierniku og oszono list rankingow"
pierwszego etapu projektu, na której wy oniono po pi J
szkó z zakresu obu kompetencji, które najlepiej
opracowa y temat projektowy. Grup", która oceniona
zosta a najwy(ej 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"
dru(yn by : Unia Europejska - Szanse i zagro(enia
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 omówiJ
zagadnienie. Najwi cej emocji wzbudzi y badania
ankietowe z u(yciem kamery, przeprowadzone w/ród
mieszkaGców 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 wykorzystano nowoczesny sprz t
komputerowy, który otrzyma a szko a - laptop, tablic
multimedialn" i aparat fotograficzny. Uczniowie
korzystali tak(e z internetowej platformy edukacyjnej.
Bior"c pod uwag , (e na nagrodzonym pi"tym
miejscu znalaz o si równie( Gimnazjum z Rajska
mo(emy /mia o stwierdziJ, (e w gminie Opatówek
ro/nie pokolenie m odych przedsi biorców. 28 pa9dziernika 2010 r. zwyci skie grupy, wraz z opiekunkami
i dyrektorkami: p. Jolant" Pokojow" i p. Honorat"
Wolniaczyk, wzi y udzia w Uczelnianym Festiwalu
Uczniowskich Grup Projektowych w Poznaniu, gdzie
zwyci ska dru(yna pod opiek" p. Agnieszki Kowalczyk
dokona a prezentacji swoich dzia aG wszystkim
uczestnikom projektu. Wyró(nione przez organizatorów
grupy uczniów otrzyma y nagrody ksi"(kowe, wys ucha y
ciekawych wyk adów z fizyki i przedsi biorczo/ci oraz
obejrza y prezentacj najlepszych grup.
W tym roku szkolnym m odzie( podj a wyzwanie polegaj"ce na zdalnej, ponadregionalnej wspó pracy z uczestnikami z innego województwa, w ramach
powo anej tzw. Mi dzyszkolnej Grupy Projektowej.
Praca nad projektem przebiega a w oparciu o komunikacj zdaln", m.in. za po/rednictwem portalu projektu,
poprzez forum i grupy dyskusyjne. Nowoczesna forma
edukacji pozwala na nabywanie nie tylko wiedzy i umiej tno/ci z danego obszaru lecz równie( umo(liwia wykorzystanie zdolno/ci komunikacyjnych i ICT w nauce.
Uczniowie Gimnazjum im. Agatona i Stefana
Gillerów w Opatówku wspólnie z kolegami i kole(ankami
z Gimnazjum nr 1 im. Bohaterów Cassino w Z ocieGcu
opracowali projekt edukacyjny pt. "Orodowisko przyrodnicze w Polsce. Stan obecny - ochrona - prewencja",
który zosta wysoko oceniony przez ekspertów z Uniwersytetu SzczeciGskiego. W ramach Mi dzyszkolnych
Grup Projektowych w kompetencji przedsi biorczo/J
gimnazjali/ci z Opatówka zaj li II miejsce na 45
zespo ów kompetencyjnych z województw lubuskiego,
wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. We wszystkich
dzia aniach podj tych przez grup wpierali ich opiekunowie - p. Agnieszka Kowalczyk z Gimnazjum w Opatówku i p. Ewa Kilian z Gimnazjum w Z ocieGcu.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy, (yczymy dalszych
sukcesów i satysfakcji z pozyskanej wiedzy.
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Projekt jest realizowany przez Partnerstwo
Uniwersytetu SzczeciGskiego z Firm" Combidata Poland
sp. z o.o. Trwa do sierpnia 2012 roku.
Projekt realizowany przez Uniwersytet SzczeciGski w partnerstwie
z Combidata Poland sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego
Kapita Ludzki, Priorytet III "Wysoka jako/J systemu o/wiaty",
Dzia anie 3.3. "Poprawa jako/ci kszta cenia", Poddzia anie 3.3.4
"Modernizacja tre/ci i metod kszta cenia - projekty konkursowe"

NOWE ODDZIA;Y PRZEDSZKOLNE
Gmina Opatówek kontynuuje kolejny rok dzia ania
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/J projektu
to kwota 736 162 z , z czego dofinansowanie ze
/rodków unijnych wynosi 721 162 z , a wk ad w asny
gminy - 15 000 z .
Celem ogólnym projektu jest wyrównanie szans
rozwojowych dzieci pochodz"cych z obszarów wiejskich
poprzez zapewnienie ci"g o/ci dzia ania 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, a po/rednio stworzenie szans
rozwoju spo ecznego i zawodowego dla kobiet - matek
dzieci ucz szczaj"cych do nowopowsta ych przedszkoli.
Widocznym efektem dla mieszkaGców naszej gminy s"
bogato wyposa(one oddzia y przedszkolne.

MI9DZYNARODOWY PROJEKT W GIMNAZJUM
W OPATÓWKU
Gmina Opatówek przyst"pi a do unijnego programu DG
Edukacja i Kultura, Dzia anie Mobilno/J Kadry
Edukacyjnej Program "Uczenie si przez ca e (ycie"
Comenius. Realizacj" programu zaj o si Gimnazjum
im. Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku, które w
bie("cym roku szkolnym rozpocz o realizacj projektu
zatytu owanego "T cza nad Europ" - kultura, edukacja,
tradycja, sztuka i historia" (A Rainbow over Europe Culture, Education, Tradition, Art, History).
Program ten jest skierowany do:
- uczniów korzystaj"cych z edukacji szkolnej do
koGca szko y /redniej
- szkó okre/lonych przez paGstwa cz onkowskie
- nauczycieli i pozosta ego personelu tych szkó
- stowarzyszeG, organizacji non profit, organizacji
pozarz"dowych i przedstawicieli podmiotów zwi"zanych z o/wiat" szkoln"
- osób oraz podmiotów odpowiedzialnych za organizacj i realizacj o/wiaty i edukacj na poziomie
lokalnym, regionalnym i krajowym
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-

o/rodków badawczych i podmiotów zajmuj"cych si
kwestiami uczenia si przez ca e (ycie
- podmiotów oferuj"cych us ugi w zakresie doradztwa
zawodowego i poradnictwa, zwi"zane z jakimkolwiek aspektem uczenia si przez ca e (ycie.
Cele szczegó owe projektu to:
- rozwijanie w/ród m odzie(y i kadry nauczycielskiej
wiedzy o ró(norodno/ci kultur i j zyków europejskich oraz zrozumienia jej warto/ci
m odym
ludziom
w
nabyciu
- pomaganie
podstawowych umiej tno/ci i kompetencji (yciowych
niezb dnych dla rozwoju osobistego, przysz ego
zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.
Partnerskie projekty szkó Comenius promuj"
wspó prac europejsk" pomi dzy grupami uczniów
i nauczycieli z ró(nych krajów. Obejmuj" one szko y z 27
paGstw cz onkowskich Unii Europejskiej, a tak(e Islandii,
Norwegii, Liechtensteinu oraz Turcji. W nadchodz"cych
latach do programu maj" do "czyJ Szwajcaria,
Chorwacja oraz Macedonia. Wi kszo/J Partnerskich
Projektów oparta jest na wspó pracy minimum trzech
szkó , partnerami gimnazjum w Opatówku jest siedem
szkó z nast puj"cych krajów: Litwa, Rumunia, Turcja,
W ochy, Hiszpania, Estonia i Niemcy.
Koordynatorem projektu edukacyjnego jest
szko a litewska. Celem wspó pracy mi dzynarodowej
jest promowanie kultury i lokalnych tradycji ka(dego
z krajów partnerskich, przez poznawanie lokalnych
/wi"tecznych obchodów (z uwzgl dnieniem typowych
potraw i tradycyjnych pie/ni), elementów literatury,
historii i sztuki.
Partnerzy planuj" stosowaJ interdyscyplinarne
podej/cie do tematu projektu poprzez korzystanie
z kompetencji i wiedzy uczniów oraz nauczycieli
z zakresu historii, literatury, edukacji spo ecznej, technik
artystycznych i muzyki. Wszyscy s" przekonani, (e
rozwijanie umiej tno/ci i kompetencji, zw aszcza
z zakresu technologii informacyjnej i j zyka angielskiego, przyczyni si do lepszego komunikowania si
z nowymi partnerami europejskimi i efektywnej pracy
nad projektem.
Ka(da ze szkó uczestnicz"cych w projekcie
organizuje
minimum
24
wyjazdy
zagraniczne.
W gimnazjum w Opatówku mo(e z nich skorzystaJ 12
nauczycieli i 12 uczniów. Do dyspozycji szko y pozostaje
20 tysi cy euro (tj. 82 788 z ) z Fundacji Rozwoju
Systemu Edukacji w Warszawie, a okres realizacji trwaJ
b dzie od 1 sierpnia 2011 roku do 31 lipca 2013 roku.
W celu realizacji projektu Gmina Opatówek zawar a
umow
finansow" z Fundacj" Rozwoju Systemu
Edukacji - Narodow" Agencj" Programu "Uczenie si
przez ca e (ycie" ze wskazaniem Gimnazjum w Opatówku jako realizatora projektu.
Pierwsze spotkanie partnerów projektu odby o
si w listopadzie tego roku w Botosani, w Rumunii.
Szko
w Opatówku reprezentowaJ b dzie dyrektor
Jolanta Pokojowa wraz z trzema nauczycielkami.
W marcu przysz ego roku uczestnicy projektu spotkaj"
si w mie/cie Bursa, w Turcji. Nast pny wyjazd do
Hiszpanii ob dzie si w maju 2012 roku. Na rok szkolny
2012/2013 zaplanowane s" trzy nast pne spotkania - na
Litwie, w Estonii i we W oszech.

str. 6/20

W
trakcie realizacji projektu uczniowie
i nauczyciele b d" odpowiedzialni za zamieszczanie
artyku ów i slajdów na stronie internetowej, nagrywanie
filmów, stworzenie ksi gi, która b dzie 9ród em
informacji zebranych w trakcie realizacji projektu,
prowadzenie dziennika projektu, publikacj kalendarza,
przygotowanie licznych prezentacji zwi"zanych tematycznie z wyznaczonymi dzia aniami, zorganizowanie
wielu wideokonferencji, konkursów plastycznych i literackich.
Spo/ród ponad 1200 wniosków z o(onych do
Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie
dofinansowanie otrzyma o 520 najlepszych. Projekt
z Gimnazjum w Opatówku jest jednym z 42 realizowanych w województwie wielkopolskim. Wspó praca
mi dzynarodowa potrwa do lipca 2013 roku. Uczniowie
i nauczyciele opatowskiego gimnazjum maj" dwa lata na
bli(sze poznanie swych europejskich partnerów,
konfrontacj z panuj"cymi stereotypami, ale tak(e
zaprezentowanie bogatej historii i kultury Opatówka oraz
przedstawienie najwa(niejszych aspektów polskiej
literatury i sztuki.
***************************************

BETLEJEMSKIE WIAT O POKOJU
U WÓJTA GMINY
We wtorek, 20 grudnia 2011 roku do Wójta
Gminy za spraw" harcerzy z 13 Dru(yny Harcerskiej
z Opatówka i z 9 Dru(yny z T okini Wielkiej, pod opiek"
Gra(yny Chrystek i Marleny Pilarczyk, zawita o
Betlejemskie Owiat o Pokoju, tradycyjnie stawiane na
wigilijnym stole. Harcerze przybyli z (yczeniami do
wszystkich mieszkaGców gminy. Wójt Sebastian
Ward cki podzi kowa za t pi kn" tradycj "sztafety
betlejemskiej" obiecuj"c przekazaJ je dalej wraz
z (yczeniami.
Przypomnijmy, (e Betlejemskie Owiat o Pokoju
to coroczna skautowska i harcerska akcja przekazywania przed /wi tami Bo(ego Narodzenia symbolicznego ognia zapalonego w Grocie Narodzenia
Chrystusa w Betlejem. Stamt"d do Europy przywo(one
jest przez austriackich skautów i sztafet" trafia do
najdalszych zak"tków naszego kontynentu.

W Polsce akcj
od 1991 roku prowadz"
harcerze ze Zwi"zku Harcerstwa Polskiego, którzy
odbieraj" Betlejemskie Owiat o Pokoju od skautów
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s owackich na przej/ciu granicznym Cysa Polana
w Tatrach. Nast pnie, po uroczystej mszy /wi tej
odprawianej w Kaplicy Betlejemskiego Owiat a Pokoju,
zlokalizowanej na terenie Schroniska Górskiego ZHP
"G odówka", Owiat o trafia do wszystkich chor"gwi,
hufców i dru(yn harcerskich, a za ich po/rednictwem do
mieszkaGców miast i wsi.
***************************************

WIGILIA
DLA PODOPIECZNYCH GOPS
21 grudnia 2011 roku w Gminnym O/rodku
Kultury w Opatówku odby a si wspólna kolacja wigilijna
dla podopiecznych Gminnego O/rodka Pomocy
Spo ecznej w Opatówku oraz dla dzieci i ich rodziców ze
Owietlicy Orodowiskowej "'S oneczko" w Opatówku.
Coroczne bo(onarodzeniowe spotkanie podyktowane
jest tradycj", ci"g o/ci" kulturow" i /wi"tecznymi
obyczajami w polskich rodzinach. Na sto ach,
przykrytych bia ymi obrusami, z wi"zk" siana pod
spodem, postawiono dla wszystkich uczestników
potrawy wi"("ce si nieod "cznie z uroczyst" wieczerz".
Tradycyjne potrawy i op atek po/wi ci ks. Arkadiusz
Wysota - wikary parafii p.w. Naj/wi tszego Serca Pana
Jezusa w Opatówku.

Na udekorowanych /wi"tecznie sto ach podano
potrawy przyrz"dzone g ównie z ziaren zbó(, maku,
miodu: kompot z suszu, makie ki, kapusta z grochem,
zupa grzybowa, sos grzybowy z kasz", filet rybny
sma(ony, krokiety, /led9 w oleju, /led9 w /mietanie,
chleb, mandarynki, cukierki czekoladowe i ciasta
/wi"teczne. Biesiadowanie przebiega o przy wspólnym
/piewaniu staropolskich kol d.
Gospodarzem spotkania wigilijnego by Wójt
Gminy Sebastian Ward cki. Z podopiecznymi i dzieJmi
ze /wietlicy /rodowiskowej spotka si Przewodnicz"cy
Rady Gminy Pawe B"kowski i proboszcz parafii
w Opatówku ks. W adys aw Czamara oraz wikary
tutejszej parafii ks. Arkadiusz Wysota, a tak(e Halina
SroczyGska z Fundacji Haliny SroczyGskiej i Ewa Topór
- przyjaciel /wietlicy. Szczególnym go/ciem spotkania
wigilijnego by znany podró(nik "Tomcio W drowniczek",
czyli Tomasz Paw owski, który w "czy si z dzieJmi
w prezentowanie staropolskich kol d oraz melodii
bo(onarodzeniowych z repertuaru Eleni. Wspólne
spotkanie u/wietni y "Jase ka" przygotowane przez
dzieci i ich rodziców ze /wietlicy /rodowiskowej
"S oneczko" w Opatówku. DobroczyGcami tegorocznej
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wieczerzy wigilijnej byli: Fundacja Haliny SroczyGskiej
oraz Jutrzenka Colian S.A. Zak ad w Opatówku.
***************************************

SPRZ T MULTIMEDIALNY
DLA SZKÓ
Cztery zestawy sprz tu multimedialnego trafi y
do szkó w gminie Opatówek. Sprz t warty w sumie
ponad 14 tys. z przekaza Wojewódzki O/rodek Ruchu
Drogowego w Kaliszu. Otrzyma y go szko y podstawowe
i zespo y szkó z Opatówka, Sierzchowa, Cieni Drugiej
i T okini Wielkiej. Uczniowie czterech szkó otrzymali
laptopy, rzutniki multimedialne i p yty DVD z programami
edukacyjnymi po/wi conymi bezpieczeGstwu ruchu
drogowego. Jednym z priorytetów Krajowego Programu
BezpieczeGstwa Ruchu Drogowego jest kszta towanie
/wiadomego i kulturalnego uczestnika ruchu drogowego,
respektuj"cego prawo i szanuj"cego prawa innych
uczestników tego ruchu.

Chcemy tak dzia aJ, (eby nauczycieli przygotowaJ do tej
misji, czyli prowadzenia przedmiotów o wychowaniu
komunikacyjnym. Trzeba pami taJ, (e przez edukowanie
dzieci, edukujemy te( doros ych" - mówi Stanis aw
Piotrowski, dyrektor WORD w Kaliszu.
"Serdecznie dzi kujemy dyrektorowi za sprz t,
bo dzieci to nasz najwi kszy skarb. By chroniJ dzieci
warto zapobiegaJ i uczyJ dobrych nawyków. S"dz , (e
i dyrekcji, i nauczycielom b dzie atwiej dotrzeJ z wiedz"
do uczniów, a nasi uczniowie zdob d" dobre nawyki na
ca e (ycie" - mówi Sekretarz Gminy Opatówek i cz onek
Zarz"du Powiatu Kaliskiego Krzysztof Dziedzic.
Taki sprz t niew"tpliwie zach ca uczniów do
nauki - mówili dyrektorzy szkó : Teresa Kobierska
dyrektor ZS w T okini Wielkiej i Mateusz Przyjazny
dyrektor SP w Opatówku.
Podczas wr czenia zestawów multimedialnych
obecny by równie( przewodnicz"cy Rady Powiatu
Kaliskiego Mieczys aw Cuczak oraz Alina CaGduch ze
szko y w Sierzchowie i Olga Wo9niak ze szko y w Cieni
Drugiej.
***************************************

TURNIEJ HALOWEJ PI KI NO NEJ
Zarz"d Oddzia u Gminnego ZOSP RP w Opatówku wpisa do swojego kalendarza kolejn" imprez
sportow". W sobot 21 stycznia br. w hali im. Polskich
Olimpijczyków w Opatówku odby si I Turniej Halowej
Pi ki No(nej Ochotniczych Stra(y Po(arnych Gminy
Opatówek. Turniej mia na celu doskonalenie sprawno/ci fizycznej, popularyzacj sportu i zdrowego stylu
(ycia, a w szczególno/ci pi ki no(nej oraz integracj
ochotniczych stra(y po(arnych z terenu gminy Opatówek.
"Inwestowanie w infrastruktur techniczn" na
drogach nie rozwi"zuje problemu z nieprzestrzeganiem
zasad bezpieczeGstwa o ruchu drogowym. Wszyscy
musimy byJ dobrze wyedukowani. Pieszy to równie(
uczestnik ruchu drogowego i od jego zachowania wiele
zale(y. Mamy w naszym kraju wiele do zrobienia.
Dobrze, (e takie dzia ania s" podejmowane. Przy okazji
zach cam dyrektorów, aby - na ile to tylko mo(liwie umo(liwiali dzieciom korzystanie z miasteczek ruchu
drogowego. W powiecie kaliskim mamy takie dwa:
w Mycielinie i Godzieszach"- mówi Starosta Kaliski
Krzysztof Nosal.
WORD w Kaliszu przekazuje ró(ny sprz t
g ównie dla szkó i przedszkoli, by od najm odszych lat
zwracaJ dzieciom uwag na bezpieczeGstwo ruchu
drogowego. G ównymi przyczynami wypadków drogowych w Polsce, niezmiennie od wielu lat, s" niebezpieczne zachowania uczestników ruchu, jak: nadmierna
pr dko/J jazdy, nietrze9wo/J, agresja na drodze i brak
poszanowania praw innych uczestników ruchu.
"Z ogromn" rado/ci" przekazujemy zestawy
multimedialne wraz z p ytami DVD, g ównie jednostkom
o/wiatowym, bo dla nas najwa(niejsze jest bezpieczeGstwo w ruchu drogowym. W ubieg ym roku w wypadkach
drogowych zgin o oko o 4 tys. ludzi. Przyczyny s"
ró(ne. Na /wiecie co 30 sekund ginie cz owiek na
drodze. Warto wszystko robiJ, by chroniJ zdrowie
uczestników ruchu drogowego i te statystyki poprawiaJ.
BRD jest misj" o/rodka ruchu drogowego w Kaliszu.
St"d nasze dzia ania, np. szkolenia dla nauczycieli.

Wiadomo ci Gminne

W turnieju wzi o udzia dziesi J dru(yn z o/miu
jednostek OSP: Borowa, Cieni Drugiej, Che mc,
Opatówka, Porwit, Rajska, Sierzchowa i T okini Wielkiej.
Turniej rozgrywany by w dwóch kategoriach wiekowych:
do 16 lat i powy(ej 16 lat. W kategorii do 16 lat
wystartowa y trzy dru(yny. Najlepsza okaza a si ekipa
z Cieni Drugiej, która wyprzedzi a dru(yny z T okini
Wielkiej i Rajska. W kategorii powy(ej 16 lat dru(yny
zosta y podzielone w wyniku losowania na dwie grupy,
w których rozgrywa y mecze systemem "ka(dy z ka(dym". Po dwie najlepsze dru(yny awansowa y do
pó fina ów, w których T okinia pokona a Opatówek,
a Rajsko zwyci (y o Che mce. W meczu o trzecie
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miejsce dru(yna z Che mc okaza a si lepsza od
stra(aków z Opatówka wygrywaj"c po serii rzutów
karnych. W finale zawodnicy z Rajska pokonali 2:0
dru(yn z T okini Wielkiej i tym samym zwyci (yli
w ca ym turnieju.
Wszystkie dru(yny uczestnicz"ce w turnieju
otrzyma y dyplomy za udzia , a zdobywcy trzech
pierwszych miejsc oprócz dyplomów otrzymali statuetki.
Zwyci skie dru(yny z Cieni Drugiej i Rajska otrzyma y
ponadto puchary przechodnie Wójta i Rady Gminy
Opatówek. Organizatorzy i uczestnicy turnieju sk adaj"
serdeczne podzi kowania wszystkim, którzy pomogli
w organizacji imprezy.
***************************************

WIADOMO CI BIBLIOTECZNE
Malowane wi ta
Dla wzbogacenia atmosfery przed/wi"tecznej
biblioteka w Opatówku og osi a konkurs plastyczny pod
has em "Malowane /wi ta", który zosta skierowany do
uczniów klas drugich szkó podstawowych w gminie
Opatówek. Celem przedsi wzi cia by o rozbudzenie
wyobra9ni dziecka czytan" bajk" o tematyce /wi"t
Bo(ego Narodzenia i rozwijanie kreatywno/ci plastycznej oraz wprowadzenie w bajkowy klimat tradycji
bo(onarodzeniowych.
Spo/ród 104 prac, które wp yn y do biblioteki,
komisja wybra a 10 najpi kniejszych i przyzna a pi J
pierwszych miejsc: Uli Wójcickiej, Karolinie Cuczak,
Angelice Dziedzic ze Szko y Podstawowej w Opatówku,
Mateuszowi Dreszlerowi i Karolowi Matysiakowi ze
Szko y Podstawowej w Che mcach oraz pi J wyró(nieG:
Martynce Pilas, Mateuszowi Cie/lakowi ze Szko y
Podstawowej w T okini Wielkiej, Bartoszowi Milczarkowi,
Szymonowi Cie/lakowi i Wiktorowi Marczakowi ze
Szko y Podstawowej w Opatówku.

Podsumowanie konkursu odby o si 14 grudnia
w siedzibie organizatora. Laureaci i ich opiekunowie
poznali zasady i kryteria oceny prac, z uwag" wys uchali
tak(e krytyki. Dzieci dowiedzia y si , (e zas u(y y na
nagrody oczywi/cie za to, (e pi knie namalowa y swoje
prace, ale tak(e za to, (e te prace najlepiej i najpi kniej
odzwierciedla y tekst czytanej im /wi"tecznej bajki.
Na zakoGczenie podsumowania dzieci wraz z rodzicami
podziwia y wystaw prac konkursowych, która wci"(
zdobi korytarze biblioteki.

Wiadomo ci Gminne

Karnawa
Wieczór Trzech Króli koGczy "/wi te wieczory", a rozpoczyna staropolskie zapusty.
Mi sopusty, zapusty,
Nie chc" panny kapusty,
jeno sarny, jelenie
i (ubrowe pieczenie,
Mi sopusty, zapusty,
Nie chc" panie kapusty,
Pi knie za sto em si d",
Kuropatwy je/J b d"(...)
Mi sopusty, zapusty,
Nie chc" panny kapusty,
Wola yby zwierzyn ,
Ni9li prost" jarzyn (...)
Sk"d si wzi" karnawa ? Jakie by y najstarsze
tradycje karnawa owe? Jak podczas karnawa u bawili
si
dawniej Polacy? Na te pytania szukali/my
odpowiedzi podczas zaj J dla m odych czytelników,
które odby y si 20 stycznia w czytelni naszej biblioteki.
Dzieci pozna y do/J bogate staropolskie s ownictwo
okre/laj"ce czas karnawa u i zabaw, jasne sta y si dla
wszystkich s owa: zapusty, mi sopust, reduta czy
maskarada.

O karnawale mówiJ mo(na du(o, ale wa(ne jest
jego prze(ywanie i dobra zabawa. W tym miejscu warto
zacytowaJ s owa brytyjskiego antropologa Victora
Turnera: Sposób, w jaki ludzie si bawi", byJ mo(e
g biej ods ania ich kultur ni( sposób pracy - daje
bowiem wgl"d w warto/ci serca.
Zabawa w bibliotece by a doskona a. Sporo
emocji przysporzy o wykonanie masek karnawa owych.
Wzory do ich wykonania zosta y zaczerpni te z podziwianych naocznie, oryginalnych masek weneckich oraz
licznych w naszej bibliotece ksi"(ek z pomys ami
artystycznymi dla dzieci. Na zakoGczenie spotkania
odby si karko omny taniec z balonami. Szkoda tylko,
(e zabrak o /niegu, gdy( wspania ym, tradycyjnym
dope nieniem zabawy karnawa owej by by kulig.
Ma gorzata Matysiak

Program Rozwoju Bibliotek
Przyj cie Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci
Gillerów w Opatówku wraz z filiami i bibliotekami
partnerskimi do drugiej rundy Programu Rozwoju
Bibliotek zaowocowa o przede wszystkim wyposa(eniem
placówek w nowoczesny sprz t informatyczny. Niemniej
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wa(ne s" zestawy szkoleG proponowane pracownikom.
Bibliotekarki z placówki w Opatówku, z filii w T okini
Wielkiej i Rajsku bior" udzia w bezp atnych szkoleniach
informatycznych, sk adaj"cych si z pi ciu modu ów.
Udzia w zaj ciach pozwala na doskonalenie umiej tno/ci, poznawanie programów komputerowych i pog bianie znajomo/ci przepisów o prawie autorskim.
Inny cykl szkoleG, prowadzony przez Stowarzyszenie Centrum Aktywno/ci Lokalnej z Warszawy, uczy
bibliotekarzy nowatorskich form pracy i dzia ania. Dzi ki
szkoleniom bibliotekarze poznaj", jak wa(ne jest prowadzenie dzia alno/ci promuj"cej placówk i wychodzenie
do spo eczno/ci lokalnej z niekonwencjonalnymi formami pracy. Podczas szkoleG niezwykle cenna okazuje si
praca z bibliotekarzami z powiatu ostrowskiego, która
daje mo(liwo/J wymiany do/wiadczeG i uwag na temat
dotychczasowych inicjatyw podejmowanych w naszych
placówkach. Udzia we wszystkich szkoleniach daje
gwarancj otrzymania certyfikatu i sprawia, (e kompetencje pracowników naszych bibliotek stale si zwi kszaj".
"Program Rozwoju Bibliotek" jest partnerskim
programem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz PolskoAmerykaGskiej Fundacji Wolno/ci, który realizowany jest
przez Fundacj Rozwoju Spo eczeGstwa Informacyjnego. Ma on za zadanie pomóc bibliotekom w przeobra(eniu si w nowoczesne i aktywne instytucje.
Urodziny Patrona
Agaton Giller urodzi si w Opatówku 9 stycznia
1831 roku. Z okazji przypadaj"cej w 2011 roku 181
rocznicy jego urodzin, zaproponowali/my naszym
czytelnikom wystaw ksi"(ek po/wi con" jubilatowi.
W naszej bibliotece znajduj" si pozycje napisane przez
Agatona Gillera oraz publikacje, które powsta y o nim
dziesi"tki lat po jego /mierci. S" to bogate prace
historyczne, które pozwalaj" na przybli(enie sylwetki
wielkiego opatowianina, jednego z patronów naszej
biblioteki i gimnazjum w Opatówku.
***************************************

programy artystyczne. Opiewa y kol dy i piosenki
/wi"teczne, prezentowa y "Jase ka".
Miko ajowi oraz rodzicom, którzy przybyli na t
uroczysto/J bardzo podoba y si /wi"teczne przedstawienia. Dzieci otrzyma y gromkie brawa no i upragnione
prezenty od Owi tego Miko aja. Spotkania zakoGczy y
si wspólnymi zdj ciami z Miko ajem - bo to przecie(
jedyna okazja mieJ zdj cie z takim niecodziennym
go/ciem!

20 i 23 stycznia br. przedszkolaki ze wszystkich
grup zaprosi y do przedszkola swoje bacie i dziadków
z okazji ich /wi ta. Oprócz cz /ci artystycznej
i upominków przygotowanych przez dzieci, babcie
i dziadkowie mi o sp dzili czas ze swoimi wnucz tami
przy s odkim pocz stunku oraz wspólnych zabawach.
23 stycznia w naszym przedszkolu zorganizowano warsztaty dla nauczycieli i rodziców pt. "Wspomaganie rozwoju mowy dzieci w wieku przedszkolnym oraz
przygotowanie do nauki czytania drog" do sukcesu
w szkole". Warsztaty by y bezp atne, prowadzone przez
logoped , p. Magdalen Buchl .

WIADOMO CI SZKOLNE
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W OPATÓWKU
Z ycia Przedszkola
W okresie /wi"t Bo(ego Narodzenia dzieci ze
wszystkich grup, specjalnie na okazj
spotkania
z Miko ajem, przygotowa y pod kierunkiem swoich paG

27 stycznia odby si w przedszkolu "Bal
PrzebieraGców". Na sali balowej królowa y ksi (niczki,
wró(ki, biedronki, policjanci, spidermeni i inni przebieraGcy. Dzieci bawi y si przy weso ej muzyce, któr"
przygotowa a pani Iza ze szko y muzycznej "MUSIC
STORE" prowadz"ca rytmik w naszym przedszkolu.
By y liczne zabawy i konkursy, w których dzieci z ochot"
i entuzjazmem bra y udzia . Na zwyci zców czeka y
atrakcyjne nagrody.

Wiadomo ci Gminne
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SZKO;A PODSTAWOWA W OPATÓWKU
Jase ka
Ostatniego dnia nauki przed /wi tami Bo(ego
Narodzenia uczniowie z oddzia ów przedszkolnych
zaprezentowali Jase ka, przygotowane pod kierunkiem
wychowawczyG - p. Beaty Pietrowskiej i p. Bogumi y
Kwa/niewskiej. Na zorganizowanej z tej okazji akademii
dzieci za/piewa y najpi kniejsze polskie kol dy. Jase ka
z przyjemno/ci" obejrzeli uczniowie szko y, nauczyciele,
pracownicy oraz zaproszeni go/cie. Po zakoGczonym
przedstawieniu dyrektor szko y p. Mateusz Przyjazny
z o(y wszystkim obecnym (yczenia weso ych /wi"t oraz
szcz /liwego Nowego Roku.

Uda o nam si
zebraJ kwot
735,94 z .
Wolontariuszkami by y: Monika Rajca i Aleksandra
Suchecka z klasy VI B oraz Natalia Chuda/, Katarzyna
Szafirowicz, Zuzanna Stankiewicz i Nikola Kasprzycka z
klasy III b.
Równie( w niedziel 8 stycznia w "czyli/my si
do akcji zbiórki pieni dzy. Wolontariuszkami w niedziel
by y: Daria Skonieczna i Joanna Kaciupa z klasy VI b
oraz Klaudia Dworniak, Julia Judasz, Zuzanna
Ka9mierczak i Olga Werner z klasy III B. Tego dnia
uda o nam si zebraJ kwot 5161,30 z , co razem da o
5897,24 z . Warto podkre/liJ, (e kolejny raz zosta pobity
rekord. Opiek nad uczniami sprawowa a p. Iwona
Walczak.
Turniej pi ki r cznej
W dniach 27-28 stycznia br. w Kaliszu odby si
turniej pi ki r cznej ch opców szkó podstawowych
PGNiG GAZ CUP 2012. G ównym patronem oraz
sponsorem tego wydarzenia by a Grupa PGNiG Gazownia Kaliska oraz Kaliski Klub Pi ki R cznej
Szczypiorno - Kalisz. W turnieju wzi o udzia 8 reprezentacji szkó podstawowych: SP nr 17 w Kaliszu,
SP nr 14 w Kaliszu, SP nr10 w Kaliszu, SP nr 7 w Kaliszu, SP nr 12 w Kaliszu, SP nr 2 w Kaliszu, SP w Opatówku.

Nast pnie, g os zabrali zaproszeni go/cie, wójt
gminy Opatówek Sebastian Ward cki oraz proboszcz
parafii w Opatówku ks. W adys aw Czamara, którzy
równie( (yczyli dzieciom weso ych /wi"t Bo(ego
Narodzenia. Na zakoGczenie samorz"d uczniowski,
w imieniu uczniów szko y podstawowej w Opatówku,
z o(y (yczenia /wi"teczne i noworoczne nauczycielom,
pracownikom szko y oraz zaproszonym go/ciom.

Dla ch opców reprezentacji Szko y Podstawowej
w Opatówku by to debiut w tego typu imprezie.
Reprezentacja naszej szko y w sk adzie: Micha Kwinta kapitan dru(yny, Micha Knop, Kamil Owierek, Szymon
Grzesiak, Micha Grzesiak, Bartek Matelski, Adrian Bru9,
Wiktor Peja/, Marcin Lesicki, Mateusz Gruszka,
Krzysztof Dybioch, Adrian Grandyberg, Karol Baranowski, Wiktor Kiermasz, Adrian Krygier, Patryk
Chojnowski, pod kierunkiem p. Zbigniewa Muzalewskiego zaj a III miejsce. Wygra a Szko a Podstawowa
nr 17 w Kaliszu.

Wielka Orkiestra Jwi)tecznej Pomocy
Ju( po raz szósty, wzorem lat ubieg ych, kaliski
sztab Wielkiej Orkiestry Owi"tecznej Pomocy zorganizowa kwest na rzecz fundacji WOOP w szko ach
podstawowych miasta Kalisza i powiatu kaliskiego.

W ramach imprez zamkni tych towarzysz"cych
XX Fina owi WOOP, kwest przeprowadzili/my w naszej
szkole 4 stycznia br.

Wiadomo ci Gminne

Celem turnieju by o propagowanie zdrowego
stylu (ycia, rozpowszechnianie pi ki r cznej jako
dyscypliny sportowej oraz odkrywanie m odych talentów.
Opiekun reprezentacji SP w Opatówku Zbigniew
Muzalewski powiedzia o turnieju: "Bardzo udana
impreza, zarówno pod wzgl dem organizacji jak
i emocji, których nie brakowa o. Nasi zawodnicy pokazali
charakter oraz du(" determinacj , a przede wszystkim
wol walki i serce do gry. Chcia bym podzi kowaJ
Kaliskiemu Klubowi Pi ki R cznej za zaproszenie oraz
radzie rodziców naszej szko y za wsparcie finansowe,
które umo(liwi o udzia w turnieju".
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DzieL Babci i Dziadka
28 stycznia br. odby a si w naszej szkole
uroczysto/J z okazji Dnia Babci i Dziadka. Obchody
tego /wi ta sta y si ju( nasz" szkoln" tradycj", w tym
roku obchodzili/my je po raz jedenasty. Spo/ród
zaproszonych go/ci sw" obecno/ci" zaszczycili nas:
Przewodnicz"cy Rady Gminy Opatówek p. Pawe
B"kowski, Sekretarz Gminy p. Krzysztof Dziedzic,
Przewodnicz"ca Komisji O/wiaty, Kultury Sportu
i Zdrowia p. Marlena Kiermas-Gruszka, dyrektor
Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku
p. Jolanta Pokojowa, ks. Rafa Kowalski, ks. Arkadiusz
Wysota, naczelnik Ochotniczej Stra(y Po(arnej
w Opatówku p. Mariusz Ma oburski, p. Ma gorzata
Matysiak z Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatówku,
przewodnicz"ca rady rodziców naszej szko y p. Ewa
Ka9mierczak, opatówecka poetka p. Marianna Kocemba
i Przewodnicz"cy Rady Gminy Opatówek poprzedniej
kadencji p. Stanis aw Ku/.

szkolnego ko a artystycznego dzi kuj" pp. Agnieszce
i Dariuszowi Ka9mierczakom oraz p. Józefowi
Pawlakowi za pomoc w przygotowaniu przedstawienia.
Dyrektor Szko y Podstawowej w Opatówku
Mateusz Przyjazny

**********
ZESPÓ; SZKÓ; W CHE;MCACH
Konkurs recytatorski
14 grudnia 2011 roku odby si w naszej szkole
IX Wewn"trzszkolny Konkurs Recytatorski dla uczniów
klas I -III szko y podstawowej. Komisja w sk adzie:
Karolina Gramza, Iwona Fr"tczak i Violetta Ró(alska
wy oni a najlepszych w/ród 18 ma ych recytatorów.
Czo owe miejsca zaj li:
1. Martyna Kwa/niewska klasa III
2. Wiktoria Michalska klasa II, Kuba Welke klasa II
3. Weronika RosiGska klasa I
Konkurs informatyczno-plastyczny
Podczas IX Owi"tecznego Spotkania z Tradycj"
w Liskowie wr czono nagrody dla uczestników I Powiatowego Konkursu Informatyczno-Plastycznego "e-Kartka
Bo(onarodzeniowa". W kategorii szkó podstawowych
klas IV-VI I miejsce zaj a uczennica naszej szko y Joanna Cofalska z klasy V, która wykona a prac pod
kierunkiem p. Nataszy Paszkowiak-KopeJ.

Wszystkich go/ci powita w szkolnej auli dyrektor
szko y p. Mateusz Przyjazny. Nast pnie g os zabrali
uczniowie klas I, którzy dedykowali swoim babciom
i dziadkom pi kne wiersze i piosenki, dzi kuj"c w ten
sposób za mi o/J, serce i codzienn" trosk . W drugiej
cz /ci wyst"pili cz onkowie szkolnego ko a artystycznego, którzy zaprezentowali przygotowane pod
kierunkiem p. A Lintner i p. R. NarczyGskiej przedstawienie pt. "Kot w butach". W roli tytu owej wyst"pi a
uczennica kl. III b Nikola Kasprzycka, która zachwyci a
zebranych swoim talentem aktorskim. Znakomicie w rol
Janka wcieli si uczeG kl. II c Bartosz Milczarek.
Spektakl zosta wzbogacony o melodyjne piosenki
wykonywane z wielkim wdzi kiem przez chórek. Przekonuj"ca gra aktorów przenios a wszystkich w niezwyk y,
ba/niowy /wiat, gdzie mi o/J oraz dobre serce
wa(niejsze s" od pieni dzy i maj"tku. Wartka,
dynamiczna akcja nie pozwala a na nud lub zm czenie,
a widz ca y czas by utrzymywany w napi ciu. Wszyscy
mogli podziwiaJ kolorowe, bajkowe stroje, w przygotowaniu których pomagali rodzice oraz pi kn" scenografi wykonan" przez p. R. NarczyGsk", p. K. Kuback"
i p. A. Witczak.
Publiczno/J podzi kowa a ma ym aktorom
d ugimi, g o/nymi brawami, a babcie i dziadkowie, pe ni
dumy ze swoich wnucz"t, ukradkiem ocierali zy
wzruszenia. Wykonawcy zostali te( nagrodzeni s odkimi
upominkami ufundowanymi przez p. Krzysztofa
Dziedzica, rad rodziców oraz jedn" z babJ. Opiekunki
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Konkurs piosenki angielskiej i rosyjskiej
22 grudnia 2011 r. w naszej szkole odby si
II Szkolny Konkurs Piosenki Angielskiej i Rosyjskiej.
Organizatorami konkursu by y panie: Anna KornackaPaszek i Magdalena Poklek. Konkurs zosta zorganizowany w celu promocji kultury j zyka angielskiego
i rosyjskiego. W rywalizacji wzi o udzia 15 uczniów
szko y podstawowej i gimnazjum.
Wielka Orkiestra Jwi)tecznej Pomocy
"Zdrowa mama, zdrowy wcze/niak, zdrowe
dziecko" to has o XX Jubileuszowego Fina u WOOP
2012, podczas którego ka(dy móg pomóc najbardziej
potrzebuj"cym, czyli dzieciom i ich mamom.

Jak co roku uczniowie naszej szko y przy "czyli
si do zbiórki pieni dzy zorganizowanej przez WOOP.
Cz onkowie Szkolnego Ko a PCK: Natalia Paluch, Oliwia
Nadarzycka i Mateusz Ku/ zostali w tym roku szkolnym
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wolontariuszami fundacji Jurka Owsiaka. Uczniowie
kwestowali na terenie szko y w celu pozyskania
funduszy na zakup urz"dzeG dla ratowania (ycia wcze/niaków oraz pomp insulinowych dla kobiet ci (arnych
z cukrzyc". Dzi ki wspania ej postawie uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników obs ugi, spo eczno/J
Che mc, po raz kolejny, hojnie w "czy a si w zbiórk
pieni dzy z okazji Fina u Wielkiej Orkiestry Owi"tecznej
Pomocy.
Jase ka
W dniu 3 stycznia 2012 roku uczniowie z klasy
II i III gimnazjum wystawili jase ka przygotowane pod
kierunkiem p. Teresy Drytkiewicz. Po przedstawieniu
odby si koncert kol d w wykonaniu szkolnego chóru,
któremu akompaniowa p. Damian Pyrek - nauczyciel
muzyki.

szych, jak radziJ sobie w sytuacjach konfliktowych, jak
rozpoznawaJ w asne uczucia, jak o nich rozmawiaJ, jak
nawi"zywaJ przyja9nie, jak radziJ sobie z samotno/ci",
odrzuceniem, jak adaptowaJ si do nowych sytuacji, jak
pomagaJ innym. Program zach ca dzieci do wymy/lania
w asnych rozwi"zaG problemów, rozwi"zaG, które nie
tylko im pomagaj", ale równie( nie krzywdz" innych.
Dorota Okrasa

Wie ci ze szkolnej biblioteki
W "czenie pierwszoklasistów w poczet czytelników to bardzo wa(ne wydarzenie. Dzieci maj"
mo(liwo/J doskonalenia swojej wiedzy, któr" mog"
nabyJ poprzez korzystanie ze zbiorów bibliotecznych.

Koncert kol d
Okres Bo(ego Narodzenia i Nowego Roku
obfituje w wiele tradycji. Jedn" z nich, g boko
zakorzenion" w kulturze polskiej, jest /piewanie kol d
i pastora ek. Nasza szkolna spo eczno/J piel gnuje ten
obyczaj, o czym /wiadczy wyst p uczniów podczas
spotkania /wi"teczno-noworocznego, które 5 stycznia
odby o si w starostwie powiatowym w Kaliszu.

Samorz"dowcy z powiatu, miasta, województwa
oraz parlamentarzy/ci spotkali si w tym dniu na
tradycyjnym op atku z Biskupem Kaliskim. Rozpocz o
si ono od koncertu kol d w wykonaniu m odzie(y
z naszej szko y. M odzi arty/ci, pod kierunkiem
p. Damiana Pyrka - nauczyciela muzyki, zaprezentowali
swoje zdolno/ci wokalne. Przepi knie wykonane kol dy
i pastora ki wprowadzi y zgromadzonych go/ci w wyj"tkowy, /wi"teczny nastrój.
Dyrektor Zespo u Szkó w Che mcach
Tomasz Mikucki

**********
ZESPÓ; SZKÓ; W RAJSKU
Program "Przyjaciele Zippiego"
Uczniowie kl. I i kl. 0 obj ci zostali programem
"Przyjaciele Zippiego", który we wspó pracy z Partnership
for Children realizuje w Polsce Centrum Pozytywnej
Edukacji. Program w szkole jest prowadzony przez
specjalnie przeszkolonych nauczycieli. G ównym jego
celem jest promowanie zdrowia psychicznego ma ych
dzieci w wieku od 5 do 7 lat. Program uczy najm od-
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25 listopada 2011 r. w szkolnej bibliotece odby o
si pasowanie uczniów klasy pierwszej na czytelnika.
Ka(dy uczeG otrzyma dyplom, kolorow" zak adk do
ksi"(ki i wzi" udzia w lekcji na temat korzystania
z ksi go-zbioru, zachowania si w bibliotece i poszanowania ksi"(ek. Nowo pasowani czytelnicy obejrzeli
przedstawienie przygotowane przez uczennice klasy I
gimnazjum.
Tradycj" naszej biblioteki s" obchody Dnia
Pluszowego Misia. W tym dniu dzieci przynosz" do
szko y swoje ulubione pluszaki. Dzi ki pogadankom na
zaj ciach bibliotecznych znaj" histori tego /wi ta,
opowiadaj" o swoich maskotkach. S uchaj" czytanych
przez bibliotekark fragmentów ksi"(ek o nied9wiadkach, ucz" si wiersza o misiu.
W naszej szkolnej bibliotece od kilku ju( lat
dzia a Klub Przyjació Ksi"(ki. Dzieci z klasy IV, które do
niego nale(", uczestniczy y w grudniu w warsztatach
plastyczno - manualnych "Coraz bli(ej /wi"t", podczas
których wykona y stroiki bo(onarodzeniowe i przyozdobi y choink oraz wykona y gazetk .
Danuta Sieradzka

Dzia ania Szkolnego Ko a PCK
Nasze ko o kolejny raz w "czy o si w akcj
zorganizowan" na terenie szko y, zwi"zan" ze zdrowym
od(ywianiem, tym razem pod has em "Owoce w szkole".
Jest to projekt, w którym uczestnicz" uczniowie klas I-III
szko y podstawowej. Ka(dy, kto chce byJ zdrowy,
powinien pami taJ o umieszczeniu w swoim jad ospisie
owoców i warzyw. Celem dzia aG SK PCK jest wyrobienie u dzieci nawyku spo(ywania witamin. S u(" temu
comiesi czne dni wybranego owocu lub warzywa oraz
ro(ne konkursy plastyczne i literackie na naj adniejsze
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przys owie o owocach i warzywach. Tradycyjnie w tym
dniu wszyscy ch tni ubieraj" si w kolorze wybranego
owocu.

Szkolne Ko o PCK corocznie przyst puje do
akcji Jurka Owsiaka - Wielkiej Orkiestry Owi"tecznej
Pomocy. Uczniowie naszej szko y do zbiórki do "czyli
540,02 z . Najwi ksz" aktywno/ci" wykaza y si dzieci
z przedszkola i uczniowie z m odszych klas.
Ryszarda GwóMdM

Spotkanie w Domu Pomocy Spo ecznej w Liskowie
12 stycznia br. uczniowie Zespo u Szkó
w Rajsku ponownie odwiedzili mieszkaGców Domu
Pomocy Spo ecznej w Liskowie. Trzecioklasi/ci przedstawili Jase ka. Po raz pierwszy wyst"pi y równie( dzieci
z klasy I i II, które bior" udzia w zaj ciach kó ka
muzycznego. Wszyscy pi knie za/piewali kol dy tradycyjne i te mniej znane oraz pastora ki. Kol dy zabrzmia y
te( na dzwonkach i fla(oletach. Wszystkich wzruszy
solowy /piew Aleksandry Pilarskiej, uczennicy klasy III.
Wykonawcy zostali nagrodzeni brawami i hojnie obdarowani s odyczami.

Kluczowe Kompetencje" Sp. z.o.o. nale("ce do grupy
Syntea SA. Projekt realizowany jest w ramach priorytetu
III POKL Wysoka jako/J o/wiaty, Dzia anie 3.3.
Poprawa jako/ci kszta cenia, Poddzia anie 3.3.4.
Modernizacja tre/ci i metod kszta cenia.
Udzia w projekcie daje szans uczniom na
wzrost kompetencji kluczowych i popraw wyników
w nauce w zakresie matematyki, j. angielskiego, informatyki i biologii. C"cznie projektem obj te s" 43 osoby.
W ramach projektu prowadzone s" zaj cia:
- z informatyki - 40 godzin
- biologii - 60 godzin
- matematyki - 60 godzin
- j. angielskiego - 120 godzin
W szkoleniu z j zyka angielskiego "Poznaj Owiat",
realizowanego w ramach projektu MKK, bior" udzia
uczniowie z klasy II gimnazjum. Zaj cia warsztatowe
sprzyjaj" doskonaleniu umiej tno/ci j zykowych.
W zaj ciach informatycznych uczestnicz" uczniowie
z klas I-II gimnazjum, z biologii uczestnikami s" uczniowie klasy III gimnazjum, a w zaj ciach matematycznych
udzia bior" szóstoklasi/ci. Dzi ki aktywnemu uczestnictwu w zaj ciach uczniowie poszerzaj" swoja wiedz
oraz utrwalaj" zdobyte ju( umiej tno/ci.
Zaj cia prowadzone s" w formie warsztatowej,
z zastosowaniem aktywnych metod nauczania. Udzia
w projekcie jest bezp atny. Uczniowie otrzymali materia y
(d ugopis, notatnik, ksi"(ki, zeszyty JwiczeG oraz teczk )
niezb dne do realizacji zaj J. Ponadto uczestnicy
podczas ka(dych zaj J otrzymuj" s odkie rogaliki i napój.
Dyrektor Zespo u Szkó w Rajsku
Honorata Wolniaczyk

Nasze sukcesy
Nasi uczniowie ch tnie uczestnicz" w ró(nego
rodzaju konkursach. Do najwa(niejszych nale(y zaliczyJ
te organizowane przez Kuratorium O/wiaty. UczeG klasy
III gimnazjum, Piotr Antoszczyk, /wietnie przeszed
eliminacje szkolne i rejonowe w Konkursie Matematycznym i dosta si do etapu wojewódzkiego. Podobne
sukcesy ma na swoim koncie uczennica klasy II
gimnazjum, Sara Strza ka, która awansowa a do etapu
wojewódzkiego w Konkursie Polonistycznym. Gratulujemy i (yczymy dalszych sukcesów.
Ma gorzata Burdelak

**********
ZESPÓ; SZKÓ; W T;OKINI WIELKIEJ

Inicjatork" wyjazdu by a p. Agata Wegner,
opiek nad dzieJmi sprawowa a równie( p. Ryszarda
Gwó9d9 i rodzice. O sprawny sprz t nag a/niaj"cy
zadba , z pomoc" uczniów z klasy III gimnazjum,
p. Andrzej Sieradzki. Sponsorem wyjazdu do Liskowa
by a firma REMICO Piotr Ka9mierczak.
Agata Wegner

Projekt "Moje Kluczowe Kompetencje"
Od tego roku uczniowie naszej szko y maj"
mo(liwo/J udzia u w realizacji projektu "MKK - Moje
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Karnawa trwa
27 stycznia br w sali Ochotniczej Stra(y
Po(arnej odby si bal karnawa owy dla uczniów
Zespo u Szkó w T okini Wielkiej, po "czony z obcho00
dami Dnia Babci i Dziadka. Od godz.11 bawi y si
przedszkolaki, dzieci z oddzia u przedszkolnego oraz
uczniowie kl. I-III. Oprócz licznie przyby ych seniorów
z pobliskich miejscowo/ci, swoj" obecno/ci" zaszczyci y
nas w adze gminy w osobie Sekretarza Gminy
Opatówek p. Krzysztofa Dziedzica. W zabawie uczestniczy y tak(e maluchy - przysz e przedszkolaki. W przedstawieniu przygotowanym z okazji Dnia Babci i Dziadka
dzieci zaprezentowa y swoje umiej tno/ci recytatorskie,
wokalne i taneczne. Wierszykami, piosenkami i oryginalnymi taGcami wyrazi y swoj" wdzi czno/J za mi o/J,
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jakiej do/wiadczaj" na co dzieG od babJ i dziadków. Dla
wszystkich uczestników zabawy by s odki pocz stunek,
przygotowany przez rodziców. Najwi ksz" atrakcj"
okaza y si podarunki, które dzieci otrzyma y dzi ki
staraniom rady rodziców. W godzinach popo udniowych
nadszed czas na dyskotekow" zabaw m odzie(y
szkolnej. Przy d9wi kach ulubionych przebojów zabawa
00
trwa a do 22 . Wiele emocji i ogromnego zainteresowania wzbudza y liczne konkursy oraz loteria fantowa.

Dyrektor Zespo u Szkó w T okini Wielkiej sk ada
serdeczne podzi kowania wszystkim przyby ym go/ciom, którzy sw" obecno/ci" u/wietnili uroczysto/J.
Szczególne wyrazy wdzi czno/ci kieruje pod adresem
rady rodziców, dzi ki której zaanga(owaniu uroczysto/J
cieszy si coraz wi kszym uznaniem w /rodowisku
lokalnym. Podzi kowania kieruje równie( pod adresem
gospodarzy obiektu - Ochotniczej Stra(y Po(arnej
w T okini Wielkiej za mo(liwo/J skorzystania z ich
go/cinno/ci.

Z potrzeby serca
20 grudnia ub.r. szkolny chór dzia aj"cy
w Zespole Szkó w T okini Wielkiej sprawi /wi"teczn"
niespodziank pacjentom i pracownikom Hospicjum
w Ro(d(a ach. Z okazji /wi"t Bo(ego Narodzenia
chórzy/ci, pod opiek" p. Urszuli Borwik i p. Renaty
Szlenkier, zaprezentowali koncert kol d i pastora ek. Kto
móg do "cza do wspólnego /piewu, nie zabrak o przy
tym wzruszeG i ez. Uczniowie obdarowali podopiecznych i pracowników Hospicjum w asnor cznie wykonanymi kartkami, za które otrzymali serdeczne podzi kowania, po czym ugoszczeni zostali herbat" i pysznymi
p"czkami.
Egzaminy
GrudzieG i styczeG to czas próby dla klasy III
gimnazjum i VI klasy szko y podstawowej. Uczniowie
tych w a/nie klas przyst"pili do egzaminów i sprawdzianów próbnych koGcz"cych dany etap edukacyjny.
Próbne testy egzaminacyjne przygotowane zosta y
przez Centraln" Komisj Egzaminacyjn", wydawnictwo
"OPERON" oraz GdaGskie Wydawnictwo O/wiatowe.
Gimnazjali/ci spotkali si z wieloma nowo/ciami:
podzia egzaminu humanistycznego na poszczególne
przedmioty, j zyk angielski na poziomie podstawowym
i rozszerzonym, d ugie przerwy pomi dzy testami oraz
co/, co przypad o wszystkim do gustu - soki, herbata
i pyszne kanapki, przygotowane przez rodziców w celu
zregenerowania si .
Wyniki egzaminów i sprawdzianów nie wszyscy
przyj li z rado/ci", ale jest jeszcze troch czasu, by
nadrobiJ braki. Gratulujemy tym, którym si powiod o,
a wszystkim (yczymy powodzenia.

"Góra grosza"
Podczas tegorocznej akcji "Góra grosza"
uczniowie zbierali drobne monety, by nast pnie
przekazaJ je na pomoc rodzinnym domom dziecka,
rodzinom zast pczym i pogotowiom rodzinnym. Dzieci
przynosi y tyle drobnych pieni"(ków ile mog y, czasem
ostatnie grosiki ze swych skarbonek. W XII edycji akcji
uczniowie wraz z nauczycielami zebrali 217,73 z . Nad
sprawn" zbiórk" i liczeniem monet czuwa samorz"d
uczniowski wraz z opiekunami: p. Joann" Trz sowsk"
i p. Rafa em MroziGskim.

W wi)tecznym nastroju
Niezwykle uroczysta atmosfera panowa a
22 grudnia ub.r. w Zespole Szkó w T okini Wielkiej. Ju(
od samego rana ca a spo eczno/J szkolna /wi towa a
DzieG Patrona i DzieG Gimnazjalisty. Samorz"d
uczniowski przygotowa
monta( s owno-muzyczny
po/wi cony W adys awowi Broniewskiemu. Nie zabrak o
w nim pi knych wierszy poety. Nast pnie w klasach
odby y si gry i konkursy, podczas których przypomniana zosta a postaJ patrona. Opiekunowie samorz"du
uczniowskiego: p. Joanna Trz sowska i p. Rafa
MroziGski zatroszczyli si o nagrody i s odycze dla osób
wyró(niaj"cych si znajomo/ci" biografii i twórczo/ci
W adys awa Broniewskiego.

Wielka Orkiestra Jwi)tecznej Pomocy
Wielka Orkiestra Owi"tecznej Pomocy ju( na
sta e wpisa a si w (ycie spo eczno/ci szkolnej Zespo u
Szkó w T okini Wielkiej. Orkiestrze, jak ma o komu,
uda o si zach ciJ uczniów, rodziców, dziadków oraz
nauczycieli do niesienia pomocy potrzebuj"cym. W tym
roku zbiórce pieni dzy przy/wieca o has o "Zdrowa
mama, zdrowy wcze/niak, zdrowe dziecko".
Podczas XX Fina u WOOP zbierano pieni"dze
na zakup najnowocze/niejszych urz"dzeG dla ratowania
(ycia wcze/niaków oraz pomp insulinowych dla kobiet
ci (arnych z cukrzyc". Obdarzone bezgranicznym
zaufaniem wolontariuszki z naszej szko y zebra y do
puszek a( 1223,06 z . Wszystkim ofiarodawcom
dzi kujemy! Akcja odby a si pod opiek" p. Agnieszki
Madzia y i p. Marleny Pilarczyk.

Z kolei o godzinie 11 od/wi tnie ubrani uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz zaproszeni go/cie, w/ród
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nich Sekretarz Gminy Opatówek Krzysztof Dziedzic
i dr Wies aw Majewicz z Hospicjum w Ro(d(a ach,
zgromadzili si w hali sportowej, gdzie odby a si
uroczysta akademia zatytu owana "Bóg si rodzi".
W uroczystej atmosferze wys uchano wierszy i kol d.
Panie - Edyta Banasiak i Urszula Borwik do o(y y staraG,
by bliskie sercom Polaków kol dy towarzyszy y opowie/ciom o losach naszego narodu. M odzi arty/ci przedstawili kilka bolesnych i heroicznych scen z historii Polski.
Po cz /ci artystycznej dyrektor Teresa Kobierska z o(y a wszystkim (yczenia radosnych i spokojnych /wi"t
Bo(ego Narodzenia w rodzinnej atmosferze. Równie(
p. Krzysztof Dziedzic (yczy obecnym wszystkiego najlepszego i szcz /liwego Nowego Roku.
Dyrektor Zespo u Szkó w T okini Wielkiej
Teresa Kobierska

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

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
W zwi"zku z wej/ciem w (ycie ustawy z dnia 10 marca
2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju nap dowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz.379) w dniach od
1 do 29 lutego 2012 r. nale y sk ada? w Urz dzie
Gminy w Opatówku wnioski o zwrot podatku
akcyzowego (druk wniosku dost pny w urz dzie oraz
na stronie: www.bip.opatowek.pl).
Zwrot przys uguje producentowi rolnemu, który by
w posiadaniu lub wspó posiadaniu u(ytków rolnych
okre/lonych w ewidencji gruntów i budynków oraz by
posiadaczem gospodarstwa rolnego w momencie
sk adania wniosku. Do wniosku nale(y do "czyJ faktury
VAT albo potwierdzone za zgodno/J z orygina em ich
kopie (orygina y do wgl"du), stanowi"ce dowód zakupu
oleju nap dowego w okresie od 1 wrze/nia 2011 r. do
31 stycznia 2012 r. (5 miesi cy poprzedzaj"cych miesi"c
z o(enia wniosku).
W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego
stanowi" przedmiot wspó posiadania, zwrot podatku
przys uguje temu wspó posiadaczowi, w stosunku do
którego pozostali wspó posiadacze wyrazili pisemn"
zgod (na wniosku). Pisemna zgoda nie dotyczy
wspó ma (onków.
Wyp ata kwoty zwrotu producentom rolnym nast"pi
w terminie: 2-30 kwietnia 2012 r. wy )cznie przelewem
na rachunek bankowy podany we wniosku.
Zgodnie z art. 9 ust.1 w/w ustawy producent rolny, który
pobra nienale(nie lub w nadmiernej wysoko/ci zwrot
podatku jest obowi"zany do jego zwrotu wraz
z odsetkami w wysoko/ci okre/lonej jak dla zaleg o/ci
podatkowych.
Zwrot podatku w 2012 roku wynosi: 81,70 z x ilo ?
ha u ytków rolnych (limit roczny - 86 litrów na 1 ha
u(ytków rolnych).
***************************************

DANE STATYSTYCZNE USC
Na dzieG 1 stycznia 2012 roku liczba mieszkaGców w gminie Opatówek wynios a 10 683 osób,
w tym 5 449 kobiet i 5 234 m (czyzn. W stosunku do
ubieg ego roku liczba mieszkaGców zwi kszy a si o 66
osób (by o 10 617 osób) i taka tendencja wzrostowa
utrzymuje si od kilku lat. W 2011 roku zarejestrowano
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107 dzieci, w tym 51 dziewczynek i 56 ch opców.
najcz /ciej nadawane imiona dla dziewczynek to
Hanna, Aleksandra, Gabriela, Julia, Zofia, dla ch opców:
Wojciech i Bart omiej. Ponadto, w ksi gach USC
zarejestrowano 8 dzieci urodzonych poza granicami
naszego kraju: z Irlandii, Wielkiej Brytanii, Ukrainy i RPA.
MieszkaGców gminy Opatówek, którzy wst"pili
w zwi"zek ma (eGski by y 94 pary. Natomiast aktów
ma (eGstwa zarejestrowano 88, z tego 17 /lubów
cywilnych (w tym z obcokrajowcem - obywatelem Chile),
68 zwi"zków wyznaniowych, 3 ma (eGstwa zosta y
zawarte poza granicami kraju - w Niemczech i Stanach
Zjednoczonych. Zarejestrowanych rozwodów w 2011
roku by o 10. W ubieg ym roku Urz"d Stanu Cywilnego
odnotowa 94 zgony mieszkaGców, w tym 46 kobiet i 48
m (czyzn, a zarejestrowanych aktów zgonu (w tym
zmarli w hospicjum w Ro(d(a ach) by o 192.
***************************************

OBOWI ZKI W A CICIELI ZWIERZ T
W zwi"zku z licznymi zg oszeniami do tut. urz du gminy
zaniedbaG w opiece nad zwierz tami, m.in. pozostawiania psów bez opieki, przypominamy o poni(szych
obowi"zkach:
Wyci)g z Regulaminu
Utrzymania czysto ci i porz)dku
na terenie gminy Opatówek
§ 27
1. Osoby b d"ce w a/cicielami lub opiekunami zwierz"t domowych s" zobowi"zane do sprawowania
w a/ciwej opieki nad tymi zwierz tami.
§ 28
Zwierz ta domowe powinny byJ utrzymywane tak, aby:
1. nie stwarza y i nie stanowi y zagro(enia dla zdrowia
i (ycia ludzi oraz zwierz"t;
2. nie by y uci"(liwe dla innych osób;
3. nie zanieczyszcza y terenów przeznaczonych do
u(ytku publicznego.
§ 29
1. Do obowi"zków osób utrzymuj"cych zwierz ta domowe nale(y:
- wyposa(enie psa w obro(
- prowadzenie w miejscach publicznych psa na
smyczy, a psa rasy uznawanej za agresywn"
lub psa w typie tej rasy - na smyczy i w kagaGcu
- posiadanie /wiadectw szczepienia psa przeciwko w/ciekli9nie
- zabezpieczenie nieruchomo/ci w taki sposób,
aby zapobiec mo(liwo/ci wydostania si psa
poza jej granice oraz umieszczenie w widocznym miejscu tabliczki ze stosownym ostrze(eniem
- usuwanie niezw ocznie odchodów i innych
zanieczyszczeG pozostawionych przez psy
i inne zwierz ta domowe w obiektach i na innych
terenach przeznaczonych do u(ytku publicznego, a w szczególno/ci na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zieleni;
obowi"zek ten nie dotyczy osób niewidomych
korzystaj"cych z psów - przewodników; dopuszcza si umieszczanie psich odchodów w koszach ulicznych pod warunkiem, (e odchody te
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s" tak zabezpieczone, (e nie spowoduj" zabrudzenia tych koszy
2. Zwolnienie psa ze smyczy bez kagaGca jest dozwolone jedynie na terenie nieruchomo/ci odpowiednio
oznakowanej i ogrodzonej w sposób uniemo(liwiaj"cy opuszczenie jej przez psa i zabezpieczonej
przed dost pem osób trzecich
3. Utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywn"
wymaga zezwolenia Wójta Gminy Opatówek.
Niewykonanie obowi"zków okre/lonych w "Regulaminie"
zagro(one jest sankcjami okre/lonymi w obowi"zuj"cych
przepisach prawa.
***************************************

Podzi kowanie
Sk adam serdeczne podzi kowania p. Mariuszowi Waszakowi,
w a/cicielowi firmy transportowej z Sierzchowa, za nieodp atny
przewóz osób na gminn" wieczerz wigilijn" do Che mc.
Wójt Gminy
Sebastian Ward cki

**********
Urz"d Gminy w Opatówku informuje, (e w 2012 roku up ywa
10 letni termin wa(no/ci dowodów osobistych wydanych
w 2002 roku. Osoby, które mia y wydane dowody w 2002 roku
zobowi"zane s" z o(yJ wniosek o wydanie dowodu osobistego
w Urz dzie Stanu Cywilnego w Opatówku, pokój nr 8 lub 9,
parter urz du.

OG OSZENIA

**********

Zaproszenie na turniej tenisa sto owego
W dniu 25 lutego br. (sobota), w sali OSP w Borowie, o godz.
00
9
odb dzie si Turniej Tenisa Sto owego "Vyj zdrowo
i sportowo" o Puchar Wójta Gminy Opatówek. Patronat nad
turniejem sprawuje Wójt Gminy Sebastian Ward cki.
Uczestnikami turnieju s" cz onkowie M odzie(owych Dru(yn
Po(arniczych i Ochotniczych Stra(y Po(arnych z terenu Gminy
Opatówek. Zawody odb d" si w nast puj"cych kategoriach
wiekowych:
do 14 lat - dziewcz ta i ch opcy
14-16 lat - dziewcz ta i ch opcy
16-21 lat - dziewcz ta i ch opcy
22-30 lat - kobiety i m (czy9ni
31 lat i powy(ej - kobiety i m (czy9ni
Mi o/nicy gry z poszczególnych jednostek OSP rywalizowaJ
b d" o Puchar Wójta Gminy Opatówek. Nagrody indywidualne
za miejsce I, II i III ufundowane zostan" w ramach realizacji
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi"zywania Problemów
Alkoholowych na 2012 r. Celem turnieju jest wzbudzenie
w/ród dzieci i m odzie(y motywacji do (ycia bez na ogów,
promocja atrakcyjnego zdrowego stylu (ycia, realizacja
systemu profilaktyki gminnej w odniesieniu do uzale(nieG,
wspomaganie rodzin w procesie wychowania dzieci.
Organizatorami turnieju s": Gminny O/rodek Pomocy
Spo ecznej w Opatówku i Ochotnicza Stra( Po(arna
w Porwitach.

Punkt Charytatywny przy parafii Naj/wi tszego SPJ
w Opatówku pragnie serdecznie podzi kowaJ tym wszystkim,
którzy poszli za g osem serca i wywo ali u/miech na twarzach
ludzi skrzywdzonych przez los. Wyrazy wdzi czno/ci pp. M.M.
Wróblewskim, p. Mariannie Chojnackiej oraz anonimowym
ofiarodawcom. Dzi ki PaGstwa wra(liwo/ci mogli/my wspomóc
najbardziej potrzebuj"cych paczkami (ywno/ciowymi.

**********
Podzi kowanie
Sk adam serdeczne podzi kowania wszystkim mieszkaGcom
gminy Opatówek za postaw pe n" wra(liwo/ci i dobrej woli,
którzy w odpowiedzi na apel z o(yli dary w formie (ywno/ci
i /rodków czysto/ci na okres /wi"t Bo(ego Narodzenia dla
podopiecznych Gminnego O/rodka Pomocy Spo ecznej
w Opatówku. W akcj pomocy w "czyli si w a/ciciele sklepów,
którym równie( serdecznie dzi kuj
za umo(liwienie
przeprowadzenia zbiórki:
p. Agata SzczepaGska - sklep w Sza e
p. Anna MikusiGska - sklep w Che mcach
p. Renata K ysz - sklep w Cieni Drugiej
p. Marek Marciniak - sklep w Józefowie
sklep "EKO" w Opatówku
sklepy GS "SCh" w Opatówku i T okini Ko/cielnej
p. Monika Kasperek - sklep w Opatówku
p. Gra(yna Kisiela - sklep w Borowie
Zebrane produkty i artyku y zosta y przekazane podopiecznym
GOPS - osobom potrzebuj"cym, rodzinom niepe nym,
wielodzietnym, osobom niepe nosprawnym i samotnym, którzy
wyrazili wielkie zadowolenie. Dzi ki PaGstwa pomocy paczki
/wi"teczne otrzyma o 48 rodzin.
Wójt Gminy
Sebastian Ward cki

**********

Wiadomo ci Gminne

**********
Rehabilitacja domowa i masa(, kinezyterapia (Jwiczenia np.
po udarze, z amaniach, skr ceniach, urazach itd). Dojazd do
klienta. Telefon: 602-490-659.
**********
Fizjoterapia z dojazdem. Masa(e, Jwiczenia rehabilitacyjne,
kinesiology, taping. Telefon: 662-500-003.
**********
Projekty budowlane, us ugi w zakresie architektury. Telefon:
503-170-369.
**********
Sprzeda( opa u: mia , w giel, w giel brunatny, groszek.
Opatówek, ul. Poniatowskiego 45, tel. (62) 76-18-674
**********
Sprzeda( mia u, w gla, ekogroszku - luzem lub workowane.
Micha ów Drugi 14, telefon: 500-478-148. Czynne pon.-pt.
00
00
00
00
8 - 18 , sobota 8 - 16 .
**********
Sprzedam tanio ceg kantówk po ówk 250 szt. i pustaki 3/4
200 szt.. Telefon: 501-464-152.
**********
Sprzedam s om . Telefon: (62) 76-18-826.
**********
Sprzedam motocykl Romet DFE 125 nieu(ywany. Telefon:
603-524-373.
**********
Sprzedam ci"gnik Ursus 360, rok prod. 1989, nowa kabina
i opony, stan techniczny bardzo dobry. Tel. 604-217-769.
**********
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Sprzedam nowy niemiecki materac przeciwodle(ynowy. Telefon: 508-642-033
**********

Piaskujemy wszystko: konstrukcje metalowe, maszyny
rolnicze, samochody osobowe, ci (arowe, naczepy, felgi
stalowe i aluminiowe, elewacje w tym usuwanie graffiti, /ciany
wewn trzne (piwnice itp.), bramy, ogrodzenia, balustrady,
pomniki, nagrobki.

Restauracja "Lazurowa" w Micha owie Drugim przyjmuje
zamówienia na imprezy okoliczno/ciowe - wesela, komunie,
stypy itp. Telefon: 888-572-044.
**********
Sto ówka przy Szkole Ogrodniczej: obiady na wynos
z mo(liwo/ci" dowozu, catering z dowozem. Tel. 601-369-440,
609-713-202
**********

**********
Kancelaria Prawno-Doradcza, Opatówek, ul. DziubiGskiego
1A, tel. (62) 761-80-55, www.interamax.pl zaprasza od ponie00
00
dzia ku do pi"tku w godz. 9 - 16 . Kancelaria Prawnicza
/wiadczy us ugi w zakresie: odzyskiwanie nale(no/ci, prawo
handlowe, prawo pracy, sprawy rodzinne i maj"tkowe, sta a
obs uga prawna przedsi biorców, organizacji pozarz"dowych,
jednostek samorz"du terytorialnego oraz innych podmiotów
prawa.
**********

Poszukuj mieszkania do wynaj cia. Telefon: 788-719-517.
**********
Hurtownia Budowlana DONBUD s.c., Opatówek, ul. Helleny
20, tel. (62) 503-31-15. Oferujemy materia y budowlano
wykoGczeniowe w promocyjnych cenach:
we na 0,39 grubo/J 5 cm - 4,22 z
we na 0,39 grubo/J 10 cm - 8,47 z
we na 0,39 grubo/J 15 cm - 12,56 z
**********
Ubojnia Drobiu "Wyr bski", Warszew 51, tel. (43) 821-31-23,
508-522-812.

Biuro Rachunkowe LEXAN - kompleksowa i profesjonalna
obs uga podatników. Posiadamy certyfikat ksi gowy i ubezpieczenie OC. T okinia Ko/cielna, ul. Ko/cielna 43, 62-860
Opatówek, tel. 534-211-350. Owiadczymy us ugi w zakresie:
-

rozliczenia VAT rolników
ksi gi rachunkowe i podatkowe
rejestry VAT
zwrot VAT za materia y budowlane
ewidencje rycza tu
rozliczenia (deklaracje) ZUS, KRUS, US, UC
kadry i p ace
rozliczenia roczne PIT
ewidencje wyrobów w glowych

**********

**********

ORCAL nawóz organiczno-mineralny wapniowy. Zawarto/J:
tlenku wapnia min.........................30,00%
substancji organicznej min. ..........30,00%
azotu (N) mim.................................3,60%
fosforu min......................................0,39%
potasu min......................................0,19%
magnezu min..................................0,75%
Produkujemy, sprzedajemy, dysponujemy rozrzutnikami.
Zapraszamy do zakupu. Telefon (43) 821-31-23, 508-522-812.

INTER AMAX Sp. z o.o. zaprasza do sklepu firmowego
w Opatówku, ul. DziubiGskiego 1a. Polecamy: artyku y AGD,
dywany, artyku y szkolne i papiernicze, artyku y chemiczne,
znicze, sztuczne kwiaty. Ponadto INTER AMAX posiada
w ofercie styropian FASAD EPS 070-5.9.10.12. Zapraszamy
00
00
00
00
w godz.: pon. - pt. 9 - 17 , sobota 8 - 13 , telefon:
(62) 76-17-055.

**********
Przyjm ziemi
603-980-512.

z wykopów, czysty gruz z ziemi". Telefon:

Owiadectwa charakterystyki budynków, lokali mieszkalnych
i u(ytkowych. Telefon: 605-165-060.
**********

**********
Us ugi minikopark" w zakresie: wykopy pod fundamenty,
wykopy liniowe, wykopy pod instalacje (wodne, gazowe,
elektryczne, telekomunikacyjne, kanalizacyjne, nawadniaj"ce),
zasypywanie i ubijanie wykopów, piel gnacja i zagospodarowywanie terenów zielonych (koszenie trawy, przycinanie drzew
i krzewów, instalacje nawodnieniowe terenów zielonych).
Tel. 604-217-769.
**********
Przydomowe oczyszczalnie /cieków - sprzeda(, serwis,
oczyszczalnie wszystkich typów, przegl"dy gwarancyjne
i pogwarancyjne. Telefon: (61) 652-72-55.
**********
Firma Kal-Tech, S oneczna 2, 62-860 Opatówek, telefon:
796-532-639 wykonuje bramy, ogrodzenia, balustrady oraz
konstrukcje stalowe. Oferuje równie( us ug piaskowania oraz
malowania natryskowego z mo(liwo/ci" dojazdu do klienta.

Wiadomo ci Gminne

**********

Doskonalenie umiej tno ci czytania tekstów ze zrozumieniem, wyszukiwania informacji w tek/cie, konstruowania
ró(nych form wypowiedzi pisemnej, przygotowanie do sprawdzianu w szkole podstawowej oraz egzaminu gimnazjalnego z
zakresu przedmiotów humanistycznych. Telefon: 508-142-902
00
00
(w godzinach: 15 - 17 )
**********
Biuro Rachunkowe "KASSUS", tel. 601-250-438 oferuje
profesjonaln" obs ug firm w zakresie ksi gowo/ci, podatków
oraz kadr i p ac.
**********
Angielski - zaj cia indywidualne, 30z za 60 min. Dojazd do
klienta wliczony w cen zaj J. Telefon: 505-129-605.
**********
Angielski - korepetycje. Telefon: 609-382-605.
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INTERLIS Zaoczne Szko y dla Doros ych, szko y policealne,
Uzupe niaj"ce Liceum Ogólnokszta c"ce. Sekretariat: Kalisz,
Nowy Rynek 7, tel. (62) 767-41-51, 501-647-336.

GALERIA ZDJ97
WIGILIA DLA PODOPIECZNYCH GOPS

**********
Szko a J zyka Angielskiego FORGET-ME-NOT, telefon:
604-068-087, zaprasza na kursy j zyka angielskiego dla:
-

przedszkolaków
uczniów szko y podstawowej
uczniów gimnazjum i szkó /rednich
maturzystów (poziom podstawowy i rozszerzony)
doros ych
**********

Garnitury moda m ska. Zapraszamy do nowo otwartego
sklepu: Opatówek, ul. 3 Maja 2a
**********

Wszystkim, którzy uczestniczyli we Mszy Ow
oraz ceremonii pogrzebowej
Jp. Zbigniewa Paj)ka
rodzinie, przyjacio om, s"siadom, znajomym, delegacjom
serdeczne podzi kowania
za okazan" pomoc, wyrazy wspó czucia
oraz za z o(one wieGce i kwiaty
sk adaj" rodzice i (ona z dzieJmi

**********

Wszystkim, którzy uczestniczyli we Mszy Ow.
oraz ceremonii pogrzebowej i ostatnim po(egnaniu
Jp. Arkadiusza Mod awskiego
rodzinie, przyjacio om, znajomym i s"siadom,
szczególnie z ul. KiliGskiego, p. Romanowi Idzikowskiemu
za zagranie Ave Maria, kole(ankom i kolegom,
kap anom z parafii Opatówek
sk adamy podzi kowanie za z o(one kwiaty
i zamówione msze /wi te
Mama i Córka Paulinka

***************************************
Urz)d Gminy w Opatówku
Pl. Wolno ci 14, 62-860 Opatówek
tel. (62) 76-18-453, 76-18-454, faks (62) 76-18-017
strona internetowa: www.opatowek.pl
e-mail: gmina@opatowek.pl
WG Nr 1 (586) / 2012 / 1800 egz.
Redakcja:
- Hanna Lutos awska, Cukasz Kruk: opracowanie i sk ad
- Krzysztof Dziedzic: korekta
*******************************************

Wiadomo ci Gminne
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FERIE ZIMOWE 2012
GIMNAZJUM W OPATÓWKU
-

ZESPÓ; SZKÓ; W CHE;MCACH
00

13 luty (poniedzia ek), od godz. 10 , spotkanie w ramach projektu
Comenius
13 luty (poniedzia ek), od godz. 1000, spotkanie Szkolnego Ko a
Teatralnego
14 luty (wtorek), godz. 900 - 1100, turniej klas I w halowej pi ce no(nej
15 luty (/roda), godz. 900 - 1800, wyjazd na basen
16 luty (czwartek), godz. 900 - 1100, turniej w halowej pi ce no(nej
17 luty (pi"tek), od godz. 1030, "Ogl"damy film i jemy popcorn"
20 luty (poniedzia ek), od godz. 1000, spotkanie uczniów klasy Ic
przygotowuj"cych przedstawienie z okazji Dnia Kobiet
20 luty (poniedzia ek), godz. 1100, wyjazd do Domu Dziecka w Kaliszu
21 luty (wtorek), godz. 1000, wyjazd na lodowisko do Kalisza
21 luty (wtorek), od godz. 1030, pi ka siatkowa dla dziewcz"t

-

SZKO;A PODSTAWOWA W OPATÓWKU
-

13 luty (poniedzia ek), od godz. 900, zaj cia sportowe dla koszykarek
13 luty (poniedzia ek), godz. 1000 - 1200, sk adanki matematyczne
13 luty (poniedzia ek), godz. 1000 - 1430, Filia w Sierzchowie,
zwiedzanie Starego Miasta Kalisza i fabryki Kaliszanka
14 luty (wtorek), godz. 900 - 1100, zabawy ruchowe przy muzyce,
/piewanie piosenek
14 luty (wtorek), godz. 900 - 1100, turniej gier planszowych, zaj cia
w pracowni komputerowej
14-15 luty (wtorek, /roda), godz. 1000 - 1400, zaj cia ruchoworekreacyjne, gry i zabawy
15 luty (/roda), godz. 900 - 1200, literackie walentynki
15 luty (/roda), godz. 930, wyjazd do Bajkolandu
16 luty (czwartek), godz. 900 - 1300, "Camig ówki m"drej g ówki" - gry
i zabawy logiczne
20 luty (poniedzia ek), godz. 900 - 1200, "Zimowe pejza(e" - zaj cia
plastyczne
20 luty (poniedzia ek), godz. 1000 - 1200, "Podró( w Krain Ba/ni
Andersena" - czytanie i ogl"danie ba/ni
21 luty (wtorek), godz. 930 - 1200, gry i zabawy ruchowe
22 luty (/roda), godz. 900 - 1300, gry i zabawy ruchowe, udzia
w imprezie harcerskiej w Szkole Podstawowej w Iwanowicach
24 luty (pi"tek), godz. 930 - 1130, "Ch opcy z Placu Broni” - projekcja
filmu dla klas V

-

BIBLIOTEKA W OPATÓWKU
W czasie tegorocznych ferii biblioteka b dzie pracowa a w normalnych
godzinach tj.: od poniedzia ku do pi"tku od 730 do 1900, a w soboty od 800
do 1300. Naszym m odym czytelnikom proponujemy udzia w ciekawych
zaj ciach:
15 luty (/roda), wycieczka tematyczna do Muzeum Historii Przemys u
w Opatówku i do drukarni Offset-Kolor w Zdunach
22 luty (/roda), zaj cia literacko-plastyczne w czytelni biblioteki,
po "czone ze spacerem po Opatówku
"Poranki z ksi"(eczk"" - spotkania dla maluszków, odb d" si
wyj"tkowo we wtorki 14 i 21 lutego o godz. 1130
Szczegó y imprez i zg oszenia ch tnych do udzia u - w bibliotece.
Przypominamy o mo(liwo/ci bezp atnego korzystania w bibliotece
z komputerów z dost pem do Internetu.
GMINNY OJRODEK KULTURY
-

ZESPÓ; SZKÓ; W T;OKINI WIELKIEJ
-

14 luty (wtorek), godz. 1000 - 1200, Wielki Bal Ksi (niczek, "Bicie
rekordu Disneya”, kl. 0 - III szko y podstawowej oraz przedszkola
16 luty (czwartek), godz.1000 - 1200, zabawy na sportowo dla klas
IV-VI
21 luty (wtorek), godz. 1000 - 1300, turniej halowej pi ki no(nej,
uczniowie szko y podstawowej oraz gimnazjum
22 luty (/roda), "U/miech Zucha" - udzia w imprezie harcerskiej
w Szkole Podstawowej w Iwanowicach
23 luty (czwartek), godz. 1000 - 1300, turniej pi ki siatkowej, dziewcz ta
i ch opcy
23 luty (czwartek), godz. 1000 - 1300, mistrzostwa szko y w tenisie
sto owym

ZESPÓ; SZKÓ; W RAJSKU
-

11 luty (sobota), godz. 1600 - 2000, zabawa choinkowa dla uczniów
szko y podstawowej i gimnazjum
13-17 luty (poniedzia ek - pi"tek), zimowisko w Zakopanem
13 luty (poniedzia ek), godz. 1000 - 1315, zaj cia z projektu MKK
13 luty (poniedzia ek), godz. 900 - 1200, udzia uczniów w turnieju "Fun
Cup” w ZS im. St. Miko ajczyka w Opatówku
14 luty (wtorek), od godz. 930, gry i zabawy ruchowe dla dzieci z klas
I - III szko y podstawowej
15 luty (/roda), godz. 1000 - 1315, zaj cia z projektu MKK
15 luty (/roda), godz. 1000 - 1315, zaj cia sportowe
15 luty (/roda), wyjazd na basen "Delfin"
16 luty (czwartek), zaj cia sportowe
16 luty (czwartek), godz. 1000 - 1130, gry i amig ówki logiczne
16 luty (czwartek), od godz. 1200, mecz pi ki no(nej gimnazjalistów
(Rajsko - Che mce), sala sportowa w Che mcach
16 luty (czwartek), godz. 1130 - 1300, przygotowanie do sprawdzianu
szóstoklasisty

Wiadomo ci Gminne

13 luty (poniedzia ek), godz. 1000 - 1300, zaj cia sportowe, szko a
podstawowa i gimnazjum
14 luty (wtorek), godz. 815 - 1130, wyjazd do teatru w Kaliszu na
spektakl pt. "Piotru/ Pan”, klasy 0-IV szko y podstawowej
14 luty (wtorek), godz. 815 - 1130, wyjazd do teatru w Kaliszu na
spektakl pt. "Piotru/ Pan”, klasy V-VI szko y podstawowej
15 luty (/roda), godz. 1000 - 1300, zaj cia sportowe, gimnazjum
15 luty (/roda), godz. 1600 - 1800, ko o krótkofalarskie, sala nr 17
w budynku hali sportowej, m odzie( i doro/li
16 luty (czwartek), godz. 1100 - 1400, zaj cia sportowe, szko a
podstawowa i gimnazjum
21 luty (wtorek), godz. 1000 - 1300, zaj cia sportowe, dziewcz ta
i ch opcy, gimnazjum
22 luty (/roda), godz. 1600 - 1800, ko o krótkofalarskie, sala nr 17
w budynku hali sportowej, m odzie( i doro/li
23 luty (czwartek), godz. 1000 - 1300, zaj cia sportowe, dziewcz ta
i ch opcy, gimnazjum
24 luty (pi"tek), godz. 1000 - 1200, "Z matematyk" za pan brat" przygotowanie do konkursów, szko a podstawowa klasy IV-VI,
gimnazjum klasa I

-

15 luty (/roda), od godz. 1830, zaj cia taneczne dla dzieci klas I-III
SP. Celem zaj J jest zapoznanie najm odszych z rytmem
muzycznym, podstawowymi krokami tanecznymi, a tak(e rozwój
merytoryczny i artystyczny dzieci.
13 luty - 24 luty (od poniedzia ku do pi"tku), godz. 1000 - 1400,
rozgrywki tenisa sto owego

GMINNY OJRODEK POMOCY SPO;ECZNEJ W OPATÓWKU
-

14 luty (wtorek), dyskoteka profilaktyczna, miejsce: Gminny O/rodek
Kultury w Opatówku, ul. Ko/cielna 2, w godz.:
1100 - 1500 szko y podstawowe
1500 - 2000 gimnazja
Organizatorzy:
GOPS
Opatówek,
Owietlica
Orodowiskowa
"S oneczko", Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwi"zywania
Problemów
Alkoholowych,
wolontariusze.
Dyskoteka
jest
organizowana w ramach Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwi"zywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy
Opatówek na 2012 r.
25 luty (sobota), Turniej o Puchar Wójta Gminy Opatówek w tenisie
sto owym, w godz. 900 - 1500, miejsce: sala OSP Borów,
organizatorzy: GOPS Opatówek, OSP Porwity, OSP Borów,
wolontariusze.
W czasie ferii zimowych Owietlica Orodowiskowa "S oneczko" przy
ul. Poprzecznej 2 w Opatówku zaprasza dzieci na zaj cia. W okresie od
13 do 24 lutego /wietlica b dzie czynna w godz. od 1000 do 1500.
HALA SPORTOWA W OPATÓWKU
Hala sportowa b dzie bezp atnie udost pniona uczniom i m odzie(y
szkolnej z terenu gminy w okresie ferii zimowych od poniedzia ku do pi"tku
w godz. 1100 - 1600. Organizowane b d" tak(e zaj cia sportowe dla dzieci
i m odzie(y. Informacje szczegó owe mo(na uzyskaJ pod nr telefonu:
(62) 76-18-553.
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