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SESJE RADY GMINY
W miesi cach od lipca do listopada br. odby y
si kolejne sesje Rady Gminy Opatówek, na których
podj te by y nast puj ce uchwa y:
- w sprawie zmiany bud#etu gminy Opatówek na 2012
rok, zmiany polega y na wprowadzeniu zmian w dochodach i wydatkach w dzia ach: Ochrona Zdrowia
i O)wiata i wychowanie. Wprowadzone zmiany zwi zane s z prowadzeniem zadania termomodernizacji
budynków szkó w T okini Wielkiej i w Opatówku
oraz budynku o)rodka zdrowia. Wprowadzono tak#e
zmiany w innych dzia ach bud#etu, które podyktowane by y m.in. otrzymanymi dotacjami do podj tych
przez gmin Opatówek dzia a+ inwestycyjnych,
w tym realizacji projektów unijnych. Skutkiem podj cia uchwa przyjmuj cych zmiany w bud#ecie, jest
podj cie tak#e uchwa y w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na
lata 2012 - 2022.
- w sprawie zmiany Uchwa y Nr 72/11 Rady Gminy
z dnia 8 czerwca 2011 r., w sprawie op at za )wiadczenia przekraczaj ce podstaw programow wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu
prowadzonym przez gmin Opatówek - w uchwale
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-

-

-

-

tej uj te zosta y - oprócz przedszkola - tak#e oddzia y
przedszkolne przy szko ach;
w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Opatówek w miejscowo)ci Opatówek w rejonie ulicy Piaskowej i ulicy
Dziubi+skiego;
w sprawie przyst pienia gminy Opatówek do
realizacji projektu pt. "Ucz si i bawi " wspó finansowanego w ramach Programu Operacyjnego
Kapita Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykszta cenia
i kompetencji w regionach, Dzia anie 9.1 Wyrównanie
szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jako)ci
us ug edukacyjnych )wiadczonych w systemie
o)wiaty (warto)? dofinansowania 189 726 z );
w sprawie wyra#enia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji projektu "Termomodernizacja obiektów u#yteczno)ci publicznej Powiatu
Kaliskiego, Gminy i Miasta Stawiszyn oraz gmin:
Blizanów, Lisków, Mycielin, Opatówek, Celazków"
(realizacja na lata 2013 - 2014);
w sprawie nadania nazw ulic we wsi Opatówek
(ul. Rosochatki i ul. Kwiatowa);
pakiet uchwa w sprawie wyra#enia zgody na
wynajem/wydzier#awienie nieruchomo)ci w trybie
bezprzetargowym
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w sprawie przyj cia od Powiatu Kaliskiego zadania
publicznego z zakresu dróg powiatowych - dotyczy
wykonania dokumentacji projektowej dla odcinka
drogi powiatowej nr 4620P od skrzy#owania z drog
wojewódzk do granicy z gmin KoGminek, a w dalszej kolejno)ci realizacji jej przebudowy; na ten cel
jeszcze w 2012 roku Powiat Kaliski przeznaczy
kwot 7 800 z
w sprawie wyra#enia zgody na zawarcie porozumienia o partnerstwie z Powiatem kaliskim, Gmin
Godziesze Wielkie oraz Gmin Brzeziny w sprawie
realizacji projektu "Przebudowa drogi powiatowej
nr 4628P Opatówek - Brzeziny i drogi powiatowej
nr 4631P na odcinku Godziesze Wielkie - Zaj czki
Bankowe" w ramach Narodowego Programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpiecze+stwo Dost pno)? - Rozwój; orientacyjny koszt realizacji
tego zadania wynosi ok. 6 mln z ;
w sprawie wyra#enia zgody na zawarcie porozumienia o partnerstwie z Powiatem Kaliskim w sprawie realizacji projektu pn. "Przebudowa drogi
powiatowej nr 4620P na odcinku Szulec - Rajsko"
w ramach Narodowego Programu przebudowy dróg
lokalnych - Etap II Bezpiecze+stwo - Dost pno)? Rozwój; orientacyjny koszt zadania to kwota 2 mln
210 tys. z otych;
w sprawie udzielenia odpowiedzi na skarg do
Wojewódzkiego S du Administracyjnego w Poznaniu
w sprawie okre)lenia wysoko)ci rocznych stawek
podatku od )rodków transportowych na 2013 rok;
stawki zosta y zwaloryzowane o wskaGnik 4% w stosunku do roku ubieg ego;
w sprawie okre)lenia stawek podatku od nieruchomo)ci i zwolnie+ w podatku od nieruchomo)ci na
2013 rok; wzrost cen stawek w tym podatku wyniós
4% w stosunku do roku 2012;
w sprawie obni#enia )redniej ceny skupu #yta
stanowi cej podstaw obliczenia podatku rolnego na
2013 rok; Rada Gminy Opatówek obni#y a )redni
cen #yta opublikowan w komunikacie Prezesa
GUS z dnia 19.10.2012 z kwoty 75,86 z za 1dt do
kwoty 52 z za 1dt i stanowi? ona b dzie podstaw
podatku rolnego na 2013 rok;
w sprawie przyst pienia do sporz dzenia zmiany
"Studium uwarunkowa+ i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmuj cego
miejscowo)? D be-Kolonia gm. Opatówek";
w sprawie przyst pienia do sporz dzenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu obejmuj cego miejscowo)? D be-Kolonia
gm. Opatówek";
w sprawie do przyst pienia do sporz dzenia "Zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowo)ci Józefów (obr b Opatówek)
gm. Opatówek"; uchwa a zosta a podj ta, gdy#
w ostatnim czasie wp yn y liczne wnioski o zmian
dotychczas obowi zuj cego dokumentu;
w sprawie przyj cia zmiany statutu Zwi zku
Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina";
zmiana statutu wynika z potrzeby dostosowania
zapisów do aktualnego prawa oraz konieczno)ci
przyj cia nowych uczestników do Zwi zku;
w sprawie podzia u gminy Opatówek na okr gi
wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby
radnych wybieranych w ka#dym okr gu;
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w sprawie przyznania dotacji z bud#etu dla Ochotniczej Stra#y Po#arnej w Opatówku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu )redniego samochodu ratowniczo-ga)niczego
w sprawie przyznania dotacji z bud#etu dla Ochotniczej Stra#y Po#arnej w T okini Wielkiej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-ga)niczego;
w sprawie uznania za konieczn budow dróg
gminnych oraz potwierdzenia celowo)ci przebudowy
i efektywno)ci projektowanego przedsi wzi cia;
dotyczy projektowanych na 2013 rok w drogownictwie przedsi wzi ? ze )rodków Ochrony
Gruntów Rolnych;
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INWESTYCJE I REMONTY,
POZYSKANE RODKI ZEWN TRZNE

Termomodernizacja budynków szkolnych i budynku
o rodka zdrowia w Opatówku
Projekt zosta zg oszony do dofinansowania ze )rodków
Narodowego Funduszu Ochrony Mrodowiska i Gospodarki Wodnej (NFOMiGW) w ramach programu priorytetowego "System Zielonych Inwestycji (GIS) - Zarz dzanie energi w budynkach u#yteczno)ci publicznej"
oraz )rodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Mrodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (WFOMiGW).
Realizatorami Projektu s : Powiat Kaliski - Lider
Projektu, Gmina Godziesze Wielkie, Gmina KoGminek,
Gmina Lisków, Gmina Opatówek, Gmina Szczytniki.

Obecnie na uko+czeniu s prace zwi zane z termomodernizacj budynku Szko y Podstawowej w Opatówku,
Zespo u Szkó w T okini Wielkiej oraz Gminnego
O)rodka Zdrowia w Opatówku. N czny koszt ca o)ci
prac to kwota ok. 1,7 mln z , z czego tylko 10%, czyli ok.
170 tys. z to wk ad w asny gminy Opatówek. Pozosta e
90% to dotacja oraz po#yczka z NFOMiGW i dotacja
z WFOMiGW w Poznaniu.
Najwa#niejsze prace polega y na:
- ociepleniu )cian z po o#eniem tynków
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-

ociepleniu dachów i stropodachów
wymianie okien i drzwi
monta#u kolektorów s onecznych
budowie kot owni gazowej dla o)rodka zdrowia
z rozdzieleniem cz )ci mieszkalnej od cz )ci leczniczej
monta#u i demonta#u cz )ci grzejników
monta#u zaworów grzejnikowych termostatycznych

By to kolejny etap w programie remontów i inwestycji
w placówkach o)wiatowych, który rozpocz to w 2007 r.
kompleksow ocen stanu technicznego budynków
i potrzeb w tym zakresie.
Poniewa# zadania o)wiatowe nale#
do jednych
z najwa#niejszych, gmina Opatówek przez ostatnie kilka
lat wygospodarowa a na remonty i inwestycje oraz inne
programy o)wiatowe znacz c kwot si gaj c oko o
10 mln z .
Obecnie trwaj prace zwi zane z przygotowaniem
kompletnej dokumentacji na budow nowego przedszkola w Opatówku. Planuje si je usytuowa? na placu
gminnym obok gimnazjum w Opatówku, tak aby
przedszkole ze szko podstawow i gimnazjum tworzy y
jeden edukacyjny kompleks. Prace wykonuje Przedsi biorstwo Projektowo - Wykonawcze deem Anna Dziuba
Jagli+ska z Wiktorowa. Zako+czenie prac przygotowawczych wraz z pozwoleniem na budow powinno nast pi?
w pierwszym kwartale 2013 roku.
Budowa studni g binowej w Rajsku
Zako+czono prace polegaj ce na wykonaniu uj cia wód
podziemnych z utworów jurajskich i kredowych oraz
ustalenie zasobów eksploatacyjnych uj cia wody w miejscowo)ci Rajsko. Wykonawc tego zadania, wy onionym
w drodze przetargu, zosta Zak ad Produkcyjno - Us ugowy Jacka Gruberskiego z Woli Pod #nej k. Konina.
Dotychczas mieszka+cy wsi Rajsko korzystali z wodoci gu zasilanego ze studni g binowej wybudowanej
w latach 80-tych ub. wieku, której obecny stan techniczny
jest na tyle z y, #e uniemo#liwia regularne dostawy wody
mieszka+com. Istniej ca studnia nie posiada zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych. Aby rozwi za?
n kaj cy mieszka+ców Rajska problem przerw w dostawie wody, podj ta zosta a decyzja o wykonaniu odwiertów i zbudowaniu nowej studni g binowej zasilaj cej
wodoci g wiejski w wod z zasobów jurajskich i kredowych. Wykorzystana przy tym b dzie istniej ca sie?
wodoci gowa i stacja uzdatniania wody.
Projekt uj cia wody uzyska wszystkie niezb dne
uzgodnienia i pozwolenia, w tym Okr gowego Urz du
Górniczego w Poznaniu.
Modernizacja oczyszczalni i przepompowni
W miesi cach paGdziernik - grudzie+ trwa y prace
w Gminnej Oczyszczalni Mcieków w Opatówku polegaj ce na odwodnieniu i oczyszczeniu osadu )ciekowego
za pomoc mobilnej stacji odwadniania osadu ze stawu
doczyszczaj cego. Warto)? wykonanych prac to kwota
45 tys. z . i 6 800 z - praca koparki.
Oczyszczenie stawu b dzie mia o znacz cy wp yw na
jako)? ko+cowego procesu technologicznego prowadz cego do odprowadzenia czystych )cieków do zbiornika
w Sza e.
Analizuj c zapotrzebowanie na odbiór )cieków oraz stan
techniczny i technologiczny istnieje konieczno)? rozbudowy istniej cej oczyszczalni )cieków. Obecnie dobie-
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gaj ko+ca prace zwi zane z przygotowaniem projektu.
N czny szacunkowy koszt to ok. 5 mln z otych. Rozpocz cie rozbudowy oczyszczalni uwarunkowane jest
pozyskaniem na to zadanie )rodków zewn trznych.
Nowe samochody stra"ackie
Gminie Opatówek uda o si uzyska? dofinansowanie do
zakupu nowych samochodów: typu )redniego dla OSP
w Opatówku - b dzie to ratowniczo-ga)nicza jednostka
z nap dem na 4 ko a na podwoziu Mana i typu lekkiego
- ratowniczo-ga)niczy na podwoziu Forda dla OSP
w T okini Wielkiej.

"Od kilku lat gmina Opatówek podejmowa(a próby
wygospodarowania na ten cel .rodków finansowych.
W tym roku pojawi(a si2 mo3liwo.4 z(o3enia stosownych
wniosków, co dzi2ki przychylno.ci Rady Gminy mogli.my wykona4. Nowe samochody zast7pi7 wys(u3one
wieloletnie pojazdy. Wymiana samochodów by(a niezb2dna - umo3liwi to szybkie oraz bezpieczne niesienie
pomocy innym" - wyja)nia Wójt Gminy Opatówek
Sebastian Ward cki.
Ogólny koszt tych zakupów to kwota ok. 800 tys. z otych,
przy czym bud#et gminy Opatówek przekazuje 335 tys.
czyli 50% na samochód dla Opatówka i 40 tys. z otych,
czyli 25% na samochód dla T okini Wielkiej. Pozosta e
)rodki niezb dne do realizacji zakupu przekazuje Zarz d
Wojewódzki OSP oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony
Mrodowiska w Poznaniu. Zakup nowych samochodów to
efekt wspólnej woli i zabiegów w adz gminy Opatówek,
druhów stra#aków z Opatówka i T okini Wielkiej na czele
z ich prezesami i naczelnikami: prezesem OSP w Opatówku dh Krzysztofem Karolewskim, naczelnikiem dh
Mariuszem Ma oburskim oraz prezesem OSP w T okini
Wielkiej dh Stanis awem Baranem i naczelnikiem dh
Andrzejem Wolfem. Nowe samochody zast pi dotychczasowe, wyeksploatowane pojazdy.
"Jednostki OSP w Opatówku i T(okini Wielkiej nale37 do
Krajowego Systemu Ratownictwa Ga.niczego, posiadaj7
bogat7 histori2, uczestnicz7 w wielu zdarzeniach drogowych, po3arach i innych akcjach ratowniczych, a tak3e
ch2tnie anga3uj7 si2 w 3ycie spo(eczno-kulturalne naszej
gminy. St7d zakupy powy3szych samochodów s7 w pe(ni
zasadne, a wr2cz konieczne." - powiedzia Sekretarz
Gminy Krzysztof Dziedzic.
Rekultywacja wysypiska mieci
Wykonane zosta y prace zwi zane z rekultywacj sk adowiska odpadów komunalnych po o#onego w Cieni
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Pierwszej. Istniej ce od lat 90-tych sk adowisko )mieci
w Cieni Pierwszej nie przyjmuje odpadów komunalnych
ju# od 2003 roku. Natomiast w 2010 roku Gmina uzyska a decyzj Starosty Kaliskiego o zamkni ciu dotychczasowego sk adowiska.
W 2011 roku pojawi a si szansa na wykonanie rekultywacji tego terenu za symboliczn kwot 240 z . Pierwotna kwota kosztorysowa obowi zkowej rekultywacji
wysypiska wynosi a w 2009 roku ponad 600 tys. z .
Z uwagi na fakt, #e miejsce to zosta o wykorzystane na
sk adowanie materia ów z odwiertów w ró#nych miejscach w Polsce, koszt gminy tej rekultywacji jest
symboliczny.
11 paGdziernika br. odby si odbiór prac, w)ród których:
ukszta towano czasz wysypiska z pochyleniem skarp,
po o#ono warstw rekultywacyjn z odpadów wiertniczych, wykonano odgazowanie i usypano warstw
podglebia oraz wysiano mieszank traw. Tym samym
zamkni ty zosta kolejny etap prac zwi zanych
z zamkni ciem sk adowiska odpadów w Cieni Pierwszej.
INWESTYCJE W DROGOWNICTWIE - remonty i przebudowy dróg na terenie gminy Opatówek
W 2012 roku nak ady na bie"0ce utrzymanie dróg,
ich budow i modernizacj oraz budow chodników
i zatok autobusowych wynios y ok. 1 mln 500 tys.
z otych. S0 to rodki w asne gminy, a tak"e fundusze
pozyskane z bud"etu powiatu i województwa. Gmina
partycypowa a tak"e w przebudowie dróg powiatowych. 50cznie w 2012 roku przebudowanych
i wyremontowanych zosta o ok. 8 km bie"0cych dróg.
Bezpieczniej w Borowie
Wykonane zosta y prace zwi zane z budow bezpiecznej zatoki autobusowej, wraz z doj)ciem dla pieszych,
przy drodze powiatowej w miejscowo)ci Borów.

Przebudowa drogi w Sierzchowie
W dniu 17 lipca br. odby si odbiór robót pn. "Przebudowa drogi w Sierzchowie, gm. Opatówek". Prace na
w/w drodze obejmowa y odcinek d ugo)ci 1,21 km (od
Sierzchowa w stron tzw. "poligonu") i polega y na
r cznym oczyszczeniu poboczy, mechanicznym plantowaniu terenu, wykonaniu koryta oraz u o#eniu dolnej
i górnej warstwy podbudowy z kruszywa amanego.
Wykonawc
robót by a firma WTÓRNIK Roboty
Drogowo-Mostowe, Budowlane i Instalacyjne ze Smó ek
k. KoGminka. Koszt wykonanych prac: 55 118,15 z .
Przebudowa drogi w Ro#d#a ach
W dniu 10 maja br. odby si przetarg nieograniczony na
wykonanie przebudowy nawierzchni drogi gminnej
w Ro#d#a ach. Planowany zakres prac obejmowa wykonanie remontu cz stkowego nawierzchni oraz u o#enie
nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych na
odcinku 1,43 km. W terminie okre)lonym og oszeniem,
wp yn o 9 ofert, a przetarg wygra a firma SIDROG
Sp. z o.o. z Domaniewa za kwot 229 364,62 z . Odbioru
wykonanych robót dokonano 18 czerwca br.
Budowa drogi we wsi Mod a
W ostatnim czasie, nowe oblicze otrzyma y, kolejne
w tym roku lokalne drogi w gminie Opatówek. Asfaltowa
nawierzchnia po o#ona zosta a m.in. na drodze we wsi
Mod a. Wykonawc odcinka ok. 1000 mb drogi zosta a
firma SIDROG Sp. z o.o. Warto)? wykonanych prac to
kwota 117 151,55 z . Na ten cel gmina Opatówek
otrzyma a )rodki finansowe z bud#etu powiatu kaliskiego
oraz Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych bud#etu
Województwa Wielkopolskiego.
Budowa ul. Mw. Jana w Opatówku
W listopadzie br. wyremontowany zosta odcinek ul. Mw.
Jana w Opatówku. Na d ugo)ci 117 mb zosta a wykonana nawierzchnia asfaltowa. N czny koszt to kwota
29 207,16 z .
Przebudowa drogi Cienia Druga - Cienia Trzecia
W IV kwartale br. przebudowana zosta a droga z Cieni
Drugiej do Cieni Trzeciej, na odcinku ok. 500mb. Po
wyprofilowaniu i wykonaniu podbudowy z kruszywa
naturalnego, s u#y mieszka+com jako droga t uczniowa.
N czny koszt przebudowy wykonanej przez firm ROLDRÓG z Rajska wyniós 29 699,70 z .

Na wniosek so tysa wsi Borów - Antoniego Gryczy+skiego, Rady So eckiej i mieszka+ców oraz radnego
Ryszarda Gonery, przygotowano dokumentacj oraz
kalkulacj kosztów. W bud#etach samorz du powiatu
kaliskiego i gminy Opatówek uda o si wyasygnowa?
stosowne )rodki finansowe i podpisa? wzajemne porozumienie odno)nie w/w prac. G ównym celem budowy
zatoki by a poprawa bezpiecze+stwa dzieci korzystaj cych z komunikacji autobusowej. Skrzy#owanie, przy
którym powsta a zatoka jest bardzo niebezpieczne, nie
posiada chodnika, a jednocze)nie jest skrzy#owaniem
o du#ym nat #eniu ruchu. N czny koszt prac drogowych
i porz dkowych wyniós ok. 30 tys. z , z tego dotacja
gminy Opatówek - 10 tys. z . Wartym podkre)lenia jest
fakt, #e takie miejsca wskazuj so tysi oraz to, #e udaje
si na takie remonty, wspólnie z samorz dem powiatu
i gminy, wygospodarowa? )rodki.
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Budowa ul. Poduchownej w T okini Ko)cielnej
Na pocz tku grudnia br. dokonano odbioru wyremontowanej nawierzchni drogi gminnej - ulicy Poduchownej
w T okini Ko)cielnej, gdzie zakres prac obejmowa
remont nawierzchni na d . 1100mb poprzez po o#enie
nowego dywanika asfaltowego, ukszta towanie poboczy
i ustawienie znaków pionowych. Prace za kwot prawie
142 tys. z otych wykona o Przedsi biorstwo Ulic i Mostów
z Kalisza.
Przebudowa ul. Podgórnej w T okini Ko)cielnej
Wykonany zosta remont ulicy Podgórnej poprzez na o#enie nak adki bitumicznej. Prace za kwot ok. 30 tys.
z otych wykona o Przedsi biorstwo Ulic i Mostów z Kalisza.
Przebudowa drogi w m. Zawady
Now kamienn nawierzchni na odcinku o d . 700mb
otrzyma a droga gminna we wsi Zawady. Przebudow
z drogi gruntowej wykona a firma DROMAX Wojciecha
Krymarysa z Che mc za kwot 35 470,74 z .
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Budowa ul. Jana Paw a II w Zdunach
W zwi zku z wykonan kanalizacj , zosta a wyremontowana ulica Jana Paw a II na odcinku 1200 mb.

Wykonawc
prac by a firma SIDROG Sp. z o.o.
z Domaniewa, a warto)? przebudowy wynios a prawie
240 tys. z . Dodatkowo, wzd u# wyremontowanej drogi,
wykonany zosta chodnik z kostki brukowej o d . ok.
500mb, z barierk zabezpieczaj c , na kwot 40 tys. z .
Budowa drogi powiatowej Opatówek - Godziesze Brzeziny
W kwietniu przysz ego roku ruszy zadanie inwestycyjne
pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4628P Opatówek Brzeziny i drogi powiatowej nr 4631P na odcinku
Godziesze Wielkie - Zaj czki Bankowe". D ugo)? przebudowywanego odcinka wyniesie prawie 22 km, a planowany koszt to kwota blisko 6 mln z . Projekt otrzyma
dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych. Dzi ki tej inwestycji powstanie logiczny
ci g komunikacyjny oraz powstanie m.in. po czenie
drogi wojewódzkiej nr 449 z drog krajow nr 12.
Po ow kosztów inwestycji pokryje rz dowy program.
Druga po owa zostanie podzielona mi dzy powiat
kaliski, a trzy gminy: Opatówek, Brzeziny i Godziesze
Wielkie. Powiat pokryje 60% kosztów z po owy warto)ci
inwestycji, a gminy razem 40% tych kosztów. Na terenie
gminy Opatówek wyremontowany zostanie odcinek
o d . ok. 6,4 km na czn kwot blisko 1,8 mln z .
***************************************

REALIZACJA PROJEKTÓW UNIJNYCH,
POZYSKANE RODKI ZEWN TRZNE

"Ucz si i bawi 2012"
W ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego:
IX Rozwój wykszta cenia i kompetencji w regionach
gmina z o#y a wniosek pn. "Ucz si i bawi 2012".
Program skierowany jest do uczniów z klas I - III szkó
podstawowych. W gminie Opatówek znajduj
si
4 szko y podstawowe, w których kszta ci si 353 dzieci
w klasach I-III (SP w Che mcach - 55 dzieci, SP w Rajsku
41 dzieci, SP w T okini Wielkiej - 37 dzieci, SP w Opatówku z fili w Cieni Drugiej i Sierzchowie - 220 dzieci).
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Celem g ównym projektu jest wsparcie indywidualnego
rozwoju uczniów klas I-III, dostosowanie do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich
mo#liwo)ci psychofizycznych, zapewnienie ka#demu
dziecku obj temu wsparciem oferty edukacyjnowychowawczo-profilaktycznej zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i mo#liwo)ciami edukacyjnymi i rozwojowymi, stworzenie warunków umo#liwiaj cych i wspomagaj cych indywidualn prac z uczniem, zminimalizowanie specyficznych trudno)ci w uczeniu si u 50%
uczniów klas I-III szkó podstawowych.
Efektem osi gni tym poprzez realizacj projektu b dzie
doposa#enie szkó w pomoce dydaktyczne, organizacja
zaj ? dodatkowych wspieraj cych indywidualizacj procesu dydaktycznego na podstawie opracowanych
programów. Pomoc ta obejmie zaj cia dla dzieci
z trudno)ciami w czytaniu i pisaniu, z trudno)ciami
w zdobywaniu umiej tno)ci matematycznych, zaj cia
logopedyczne, gimnastyk korekcyjn , zaj cia rozwijaj ce zainteresowania przyrodnicze, matematyczne, przyrodniczo-matematyczne.
Ca o)? zadania realizowanego w ramach tego programu
jest finansowana z funduszy unijnych. Z o#ony przez
gmin wniosek o dofinansowanie przeszed pozytywnie
ocen merytoryczn i obecnie jest realizowany. Kwota
dofinansowania wynosi 189 726,00 z .

Budowa sieci kanalizacji w Zdunach
Zako+czy y si prace przy budowie sieci kanalizacji
sanitarnej w Zdunach realizowanej w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich, Dzia anie: Podstawowe
us ugi dla gospodarki i ludno)ci wiejskiej. 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 by y roboty budowlane w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowo)ci Zduny wraz z budow przepompowni
)cieków i komór pomiarowych. Zakres rzeczowy tego
zadania obejmowa :
1. Budow sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
d . 6749m 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 podzielone by o na dwa etapy. Realizacj prac
pierwszego, na kwot 1 012 873 z , zako+czono 3 listopada 2011 roku. Koszt drugiego etapu to kwota
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1 341 584 z , a zakres prac wykonanych w roku 2012
obejmowa :
- budow sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
d . 3 600 m
- budow sieci kanalizacji t ocznej PEHD d . 1 295 m
- budow przepompowni )cieków przy ulicy Jana
Paw a II
Na budow sieci kanalizacji sanitarnej w Zdunach gmina
otrzyma a dofinansowanie z Urz du Marsza kowskiego
w Poznaniu ze )rodków Unii Europejskiej w ramach
PROW na lata 2007-2013 w kwocie 1 404 666 z , co
stanowi 75% poniesionych kosztów.
Inwestycj towarzysz c temu zadaniu by o wybudowanie odcinka kanalizacji sanitarnej w Zdunach (ulic,
które ze wzgl dów technicznych nie mog y by w czone
do kanalizacji budowanej w ramach )rodków unijnych)
i w czenie tego odcinka do kanalizacji sanitarnej miasta
Kalisza. Wykonawc tego zadania by o Przedsi biorstwo
RAWO z Tuliszkowa za kwot 107 334 z .

Rewaloryzacja zabytkowego parku w Opatówku wykonanie alejek parkowych "Dzika promenada"
W ramach operacji w roku 2012 wykonano alejk
parkow o nazwie "Dzika promenada" z zachowaniem
naturalnej otuliny ro)linnej, co by o kolejnym etapem
rewaloryzacji parku. W zakresie tego zadania wykonano:
roboty pomiarowe i wyznaczenie trasy, roboty ziemne,
profilowanie i zag szczenie pod o#a, podbudow z kruszywa, kraw #niki. Prace wykona o, wy onione w przetargu Przedsi biorstwo Budowlane Walczak Sp.J.
z Kalisza za kwot 95 413,94 z .
W nast pnych etapach powstan nowe alejki, postawione zostan awki prawie w 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 15 ha. W planie jest te# utworzenie ogrodu kwaterowo - ró#anego. Natomiast w pobli#u przedszkola ma powsta? ogródek kwiatowo zio owy z miejscem edukacyjnym dla dzieci i m odzie#y.

Rekonstrukcja i odnowienie zabytkowego muru
ogrodzeniowego przy tzw. "Domku gotyckim" przy
ul. Ko cielnej w Opatówku
Celem projektu, którego pierwszy etap zosta ju#
zako+czony, jest pe na konserwacja techniczna i estetyczna muru ogrodzeniowego przy tzw. "Domku gotyckim" na ulicy 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 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 .
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Projekt "Nie!!! Przemocy w Rodzinie"
"NIE!!! PRZEMOCY W RODZINIE" to nazwa projektu,
który Gminny O)rodek Pomocy Spo ecznej w Opatówku
realizowa w okresie od 1 wrze)nia do 15 grudnia 2012 r.
Projekt by wspó finansowany przez Ministerstwo Pracy
i Polityki Spo ecznej, w ramach Programu Os onowego
wspieraj cego jednostki samorz du terytorialnego
w tworzeniu systemu przeciwdzia ania przemocy
w rodzinie. Priorytetem Projektu by o podejmowanie
dzia a+, maj cych na celu popraw sytuacji rodzin
zagro#onych zjawiskiem przemocy w rodzinie.
W realizacj
Projektu byli zaanga#owani: Gminny
O)rodek Pomocy Spo ecznej, Mwietlica Mrodowiskowa
"S oneczko", Gimnazjum w Opatówku, Zespó Szkó
w Rajsku, Zespó Szkó w T okini Wielkiej, Zespó Szkó
w Che mcach oraz Zespó Szkó im. Stanis awa
Miko ajczyka w Opatówku, Posterunek Policji w Opatówku, O)rodek Zdrowia w Opatówku, Ochotnicza Stra#
Po#arna, so ectwa gminy Opatówek, parafie z terenu
gminy, Gminny O)rodek Kultury, Fundacja Haliny
Marsza -Sroczy+skiej, Stowarzyszenie Osób Niepe nosprawnych "Dar Serca", Gminna Komisja Rozwi zywania Problemów Alkoholowych, Zespó Interdyscyplinarny, Bronis aw Krakus kolarski dzia acz sportowy,
radni gminy Opatówek, Nadle)nictwo Kalisz.
Projekt realizowany by poprzez rozpowszechniane
i pog bianie wiedzy na temat przemocy w rodzinie
w formie plakatów (100 sztuk) oraz ulotek-informatorów
(1500 sztuk) o instytucjach i placówkach udzielaj cych
pomocy i wsparcia osobom, rodzinom z terenu gminy
Opatówek uwik anym w przemoc domow . Dnia
29 wrze)nia br. GOPS zorganizowa w ramach Projektu
Integracyjny Rajd Rowerowy do Le)niczówki w S onecznej ko o Ro#d#a . W rajdzie uczestniczy y dzieci
i m odzie# ze szkó w Rajsku, w Sierzchowie i Opatówku
wraz z rodzicami, opiekunami oraz wychowawcami,
dzieci ze Mwietlicy Mrodowiskowej "S oneczko" z rodzicami oraz inni przedstawiciele spo eczno)ci lokalnej.
W trakcie pobytu w Le)niczówce organizowane by y
wspólne zabawy oraz pieczenie kie basek przy ognisku.
Wa#nym aspektem spotkania by a prelekcja edukacyjnoinformacyjna n.t. przemocy, prowadzona przez specjalist ds przemocy w rodzinie p. Anet Zimoch a tak#e
rozpropagowanie Informatora o instytucjach i placówkach udzielaj cych wsparcia i pomocy osobom i rodzinom z terenu gminy Opatówek, które dotyka problem
przemocy w rodzinie.
Ponadto w ramach wspó pracy ze szko ami gimnazjalnymi z terenu gminy Opatówek oraz Zespo em Szkó
im. Stanis awa Miko ajczyka, 303 uczniów bra o udzia
w badaniach ankietowych, które pos u#y y do uzyskania
wiedzy na temat relacji pomi dzy m odzie# i ich
rodzinami oraz rówie)nikami, odno)nie zachowa+ przemocowych. Ankiet przeprowadzi p. Roman Szel g,
wieloletni pracownik prewencji kryminalnej w Kaliszu,
a jej wyniki pozwoli y zdiagnozowa? poziom wiedzy
i )wiadomo)ci m odzie#y gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, pochodz cej ze )rodowiska lokalnego, dotycz cej problemu przemocy w rodzinie.
W trakcie Projektu organizowane by y spotkania
z rodzicami m odzie#y w czterech szko ach gimnazjal-
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nych na terenie gminy Opatówek, dotycz ce zagro#e+
wynikaj cych z przemocy w rodzinie i poszerzenie
wiedzy i )wiadomo)ci na temat skutków przemocy
domowej. Spotkania prowadzi a p. Katarzyna W a)niak,
Prezes Wielkopolskiej Fundacji ETOH w Poznaniu.
Du#ym zainteresowaniem cieszy y si
warsztaty
specjalistyczne powadzone z osobami do)wiadczaj cymi przemocy w rodzinie lub osobami zagro#onymi
skutkami przemocy. Odby o si 8 takich spotka+, po
4 godziny ka#de. Warsztaty by y prowadzone przez
specjalist ds przemocy w rodzinie p. Anet Zimoch.
Na zako+czenie Projektu "Nie!!! Przemocy w Rodzinie"
odby a si Mini Konferencja, która mia a miejsce
14 grudnia br. w Urz dzie Gminy w Opatówku i by a
podsumowaniem dzia a+ w ramach Projektu. W Konferencji uczestniczyli: Wójt Gminy Opatówek, Sekretarz
Gminy, pracownicy GOPS, cz onkowie Zespo u Interdyscyplinarnego, przedstawiciele Gminnej Komisji Rozwi zywania Problemów Alkoholowych, s u#by zdrowia,
policji, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu, przedstawiciele wsi so eckich, radni gminy Opatówek, duchowni z parafii z terenu gminy Opatówek.
Dzia ania podj te w ramach projektu przyczyni y si do
podniesienia poziomu wiedzy i )wiadomo)ci spo eczno)ci lokalnej na temat przemocy w rodzinie, uwra#liwi y
cz )? mieszka+ców gminy na zjawisko przemocy,
upowszechni y informacje dotycz ce mo#liwo)ci uzyskania pomocy ze strony odpowiednich s u#b i instytucji.
Pomog y równie# osobom uwik anym w przemoc, które
poprzez warsztaty specjalistyczne grupowe i indywidualne otrzyma y profesjonalne wsparcie i naby y umiej tno)ci radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.
Program "Dobry Przyjaciel"
Gminny O)rodek Pomocy Spo ecznej w Opatówku
w 2012 r. pozyska )rodki bud#etowe w kwocie
12 500,00 z , w ramach konkursu og oszonego przez
Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej tj. Resortowego
programu wspierania rodziny i systemu pieczy zast pczej na rok 2012 "Asystent rodziny". Pozyskane )rodki
finansowe przeznaczone zosta y na zatrudnienie
w GOPS Asystenta rodziny od sierpnia 2012 roku.
Asystent wspó pracuje z 20 rodzinami z terenu gminy
Opatówek m.in. wspiera rodziny w zakresie prawid owego wychowania i opieki nad dzie?mi, wdra#a prawid owe postawy #yciowe, udziela informacji na temat
pomocy )wiadczonej przez instytucje i organizacje,
motywuje rodzin do wspó pracy i podejmowania dzia a+
zmierzaj cych do niwelowania istniej cych problemów
w rodzinie.

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
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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. "Da= Szans M odym"
na który pozyska )rodki z Europejskiego Funduszu
Spo ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita
Ludzki.
Termin realizacji projektu 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r.

Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk0
w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego
Gminny O)rodek Pomocy Spo ecznej w Opatówku realizuje projekt systemowy "Da? Szans M odym", na który
pozyska z Europejskiego Funduszu Spo ecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki )rodki
finansowe w kwocie 139.920,59 z , w tym na zatrudnienie nowego etatowego pracownika socjalnego. Projekt
ma na celu rozwój osobowy i edukacyjny m odzie#y
ucz cej si w wieku 15 - 25 lat, tj. 5 kobiet i 7 m #czyzn
(w tym dwie osoby niepe nosprawne) zagro#onych
wykluczeniem spo ecznym z Gminy Opatówek. Beneficjenci poprzez prac i zaj cia aktywnej integracji wspó pracowali z pracownikami socjalnymi, psychologiem,
pedagogiem, terapeut , doradc zawodowym, socjologiem, informatykiem, instruktorem gospodarstwa domowego, nauczycielami przedmiotów )cis ych i j zyków
obcych. Rekrutacji uczestników dokona Kierownik
GOPS w Opatówku przy wspó pracy Koordynatora
projektu uwzgl dniaj c zasad równych szans.

Od m-ca maja 2012 r. uczestnicy brali aktywny udzia
w zaj ciach indywidualnych i grupowych:
- z psychologiem - po 8 godzin indywidualnych konsultacji
- z pedagogiem - po 2 godziny indywidualnych spotka+ i 8 spotka+ grupowych po 3 godziny
- z terapeut - po 2 godziny indywidualnych zaj ?
i 8 zaj ? grupowych po 3 godziny
- z doradc zawodowym - po 4 godziny indywidualnych spotka+ i 6 grupowych spotka+ po 3 godziny
- z socjologiem - po 8 spotka+ grupowych po 3 godz.
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z informatykiem - po 4 godziny zaj ? indywidualnych
i 9 zaj ? grupowych po 3 godziny
- zaj cia z gospodarstwa domowego - po 12 zaj ?
grupowych po 5 godzin
- zaj cia z przedmiotów )cis ych i j zyków obcych po 19 godzin indywidualnych korepetycji.
Dodatkowo beneficjentów i ich rodziny wspiera asystent
rodzinny, który wdra#a prawid owe postawy #yciowe
oraz przygotowywa do pe nienia ról spo ecznych.
W czasie zaj ? m odzie# korzysta z zakupionych ksi #ek
edukacyjnych, które wspomog y i udoskonali y prowadzone spotkania oraz maj zapewniony pocz stunek.
W celu zintegrowania si m odzie#y, zdobycia umiej tno)ci wspó #ycia w grupie i nawyków kulturalnego
sp dzenia czasu oraz odpowiedniej formy zachowania
w nowym )rodowisku dla beneficjentów zosta a zorganizowana trzydniowa wycieczka edukacyjno - profilaktyczna z aspektem zaj ? aktywnej integracji do Karpacza i okolic. Pierwszym miejscem, które zwiedzili)my by
Zakr t Mmierci w Szklarskiej Por bie, nast pnie
pojechali)my na Polan Jakuszyck . W godzinach
popo udniowych przybyli)my czarnym szlakiem turystycznym do Chaty Walo+skiej na program zwi zany
z dawnymi poszukiwaniami minera ów w Sudetach.
W pi knej scenerii wodospadu Szklarki powrócili)my do
miejsca zakwaterowania w hotelu Piecuch. Nast pnego
dnia ca odniowa wycieczka w Karkonosze. Wjazd
wyci giem krzese kowym na Kop , nast pnie Drog
Ml sk w drówka na najwy#szy szczyt - Mnie#k . Droga
powrotna wiod a szlakiem turystycznym przez schroniska: Strzech Akademick i Samotni . W Górnym
Karpaczu zwiedzamy pi kn
drewnian
Mwi tyni
Wang. W ostatnim dniu wycieczki, w Kowarach zwiedzili)my Park Miniatur - modele wybranych zabytków
Dolnego Ml ska. Spacer w)ród pi knej scenerii cieszy
si du#ym zainteresowaniem uczestników. Dalszym
punktem programu by o zwiedzanie Karpacza jednego
z najpopularniejszych polskich kurortów wypoczynkowych. W miasteczku Dzikiego Zachodu - Western City
skorzystali)my z wielu atrakcji. M odzie# przenios a si
w czasie do )wiata szeryfów, rewolwerowców i poszukiwaczy z ota. Prze#y a prawdziwe kowbojskie przygody,
jak równie# spróbowa a prawdziwej kowbojskiej kuchni.
Uwie+czeniem projektu by o spotkanie integracyjno podsumowuj ce w formie kolacji wigilijnej w Restauracji
"Zdrojowa" w Opatówku w dniu 17.12.2012r. dla 45 osób,
w czasie którego m odzie# otrzyma a za)wiadczenia
o uczestnictwie w projekcie.
Mamy nadziej , #e kompleksowy system wsparcia
pomo#e prawid owo ukszta towa? osobowo)? i )wiatopogl d beneficjentów, stosunek do ludzi i )wiata, a dziaania podj te w projekcie przynios po# dany efekt na
zmian postaw, aktywno)ci i zwi kszenie motywacji do
samodzielnych dzia a+ przy wkraczaniu w doros e #ycie.
Violetta Galant - Kierownik GOPS w Opatówku
Sylwia Matczak - Koordynator projektu

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

WI TO O WIATY GMINNEJ
W OPATÓWKU
Dzie+ 14 paGdziernika, to szczególny dzie+ dla
wszystkich ludzi zwi zanych z szeroko poj t edukacj ,
poniewa# zosta ustanowiony jako Dzie+ Edukacji
Narodowej dla uczczenia powstania w 1773 roku
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pierwszego w Europie ministerstwa edukacji - Komisji
Edukacji Narodowej. Równie# w naszej gminie to
wyj tkowe )wi to dla wszystkich pracowników o)wiaty.
Z tej okazji, w dniu 12 paGdziernika br., w adze
samorz dowe przygotowa y uroczysto)?, która odby a
si w Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów
w Opatówku.
Tego dnia podczas uroczysto)ci obecni byli:
Wójt Gminy Sebastian Ward cki, Przewodnicz cy Rady
Gminy Pawe B kowski, Sekretarz Gminy Krzysztof
Dziedzic, Wiceprzewodnicz cy Rady Gminy Marek
Szlenkier i Wojciech Pokojowy, Przewodnicz ca Komisji
O)wiaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Marlena KiermasGruszka, radni gminy Opatówek, dyrektor ZEAS
Arkadiusz Na+duch, kierownik Gminnego O)rodka
Zdrowia Bogdan Pogorzelec, dyrektorzy i wicedyrektorzy
placówek o)wiatowych gminy: Jolanta Pokojowa, Beata
Tomczak, Honorata Wolniaczyk, Teresa Kobierska,
Miros awa Ga ach, Mateusz Przyjazny, Izabela
Dubanowicz, Tomasz Mikucki.

Licznie przyby ych nauczycieli i pracowników
obs ugi - tych czynnych zawodowo jak i tych emerytowanych, a tak#e go)ci i przyjació serdecznie powita
Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic, w imieniu swoim
w asnym oraz gospodarzy: Wójta Gminy, radnych
gminy, przy wspó pracy z Dyrektorem Gimnazjum
i Dyrektorem ZEAS.
"Nic nie jest tak szlachetne, mocne, zbawienne
i przydatne w #yciu, jak dobre wspomnienie...". Te s owa
Fiodora Dostojewskiego najlepiej oddaj sens nauczycielskiej pracy. Dlatego serdecznie dzi kuj za dobro?
serca, za wszelk prac na rzecz edukacji gminnej, za
wychowanie i nauk naszych dzieci - kontynuowa
Sekretarz Gminy. Niech dobre wspomnienia ze szko y
b d wsparciem dla Waszych wychowanków na ca e ich
doros e #ycie, z którego mo#ecie by? dumni.
Spotkali)my si dzisiaj - powiedzia w swoim
krótkim wyst pieniu Wójt Gminy Sebastian Ward cki po to, by wspólnie podzi kowa? wszystkim nauczycielom, wszystkim pracownikom o)wiaty za codzienn
prac , po)wi cenie i serce wk adane ka#dego dnia
w wychowanie m odych pokole+, pozwalaj ce im wyrosn ? na m drych i odpowiedzialnych ludzi, którzy na
pewno osi gn swój cel w #yciu. S owa wdzi czno)ci,
które kieruj w tym dniu, niech b d chocia# namiastk
naszych odczu? i wyra# nasz g boki szacunek do tej
w a)nie grupy zawodowej. Równie# Przewodnicz cy
Rady Gminy Pawe B kowski z o#y #yczenia wszystkim
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pracownikom placówek o)wiatowych w gminie dodaj c,
by dawa a ona jak najwi cej satysfakcji i zadowolenia
z przekazywania wiedzy i kszta towania postaw m odego
pokolenia.
Wyrazem tych #ycze+ by s odki upominek oraz
zaproszenie, by przy kawie, herbacie i ciastku obejrze?
cz )? artystyczn przygotowan przez m odzie#, pod
kierunkiem opiekunów: Anny Nowackiej i Honoraty
Warszewskiej, pt. "Dzisiaj mia am pi kny sen". Inscenizacja zawiera a troch humoru, troch wiedzy oraz
wspomnienia z awy szkolnej podczas nieoczekiwanych,
przypadkowych spotka+ - gdzie) w przysz o)ci...
A wszystko to zamkni te w ramach relacji telewizyjnego
"Teleexpressu". Na zako+czenie, w konkursie "Jaka to
melodia?", m odzie# w czy a wszystkich go)ci do
wspólnej zabawy, a konkursowe pytania przeplatane
by y wokalnymi popisami uczniów.

W kolejnej cz )ci wieczoru go)cie zostali
przeniesieni w )wiat operetki, w )wiat muzyki rozrywkowej, bo "muzyka agodzi obyczaje", a dobra muzyka
daje ukojenie. Dlatego te# wszyscy z przyjemno)ci
wys uchali koncertu w wykonaniu aktorów Teatru
Muzycznego z Poznania: Anny Bajerskiej-Witczak,
Karoliny Garli+skiej-Ferenc i Daniela Kustosika, w repertuarze lekkim i przyjemnym dla ucha, przerywanym
zabawnymi anegdotami.
Po koncercie, w wy)mienitym nastroju i w serdecznej atmosferze, go)cie wraz z gospodarzami
imprezy udali si na pocz stunek, by - jak w zaproszeniu napisano: "do póGna porozmawia? i powspomina?".
***************************************

STYPENDIA W GMINIE OPATÓWEK
W tegorocznej sesji wiosennej z funduszu
stypendialnego gminy Opatówek przyznane zosta y
kolejne tzw. "stypendia naukowe" dla najzdolniejszej
m odzie#y. Wnioskodawcy, sk adaj c dokumenty, spe nili wszystkie regulaminowe warunki. Zgodnie z Regulaminem o stypendia mog si ubiega? osoby kszta c ce
si w publicznych placówkach o)wiatowych i b d ce:
uczniami gimnazjów, dla których organem prowadz cym
jest Gmina Opatówek, uczniami szkó ponadgimnazjalnych, na sta e zameldowanymi na terenie gminy
Opatówek oraz studentami szkó wy#szych na sta e
zameldowanymi na terenie gminy Opatówek. Wnioski
o przyznanie stypendium sk ada si w dwóch terminach:
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do ko+ca wrze)nia ka#dego roku na pierwszy okres i do
15 marca ka#dego roku na drugi okres.
Na ten cel gmina Opatówek corocznie przeznacza w bud#ecie ok. 50 tys. z otych. G ówn ide
utworzenia funduszu stypendialnego gminy Opatówek
jest wsparcie zdolnych uczniów i studentów w ich
edukacji. W sumie jesieni tego roku przyznano 75
stypendiów dla uczniów szkó gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i studentów. I tak w poszczególnych
grupach stypendia otrzymali:
Uczniowie Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów
w Opatówku:
1. Bia ek Joanna
2. Ciebie+ Dagmara
3. Dworniak Mateusz
4. KaGmierczak Karolina
5. K pa Justyna
6. Ko odziejczyk Martyna
7. Laskowska Aleksandra
8. Mancewicz Joanna
9. Salamon Bogumi a
10. Wielgusiak Katarzyna
11. Wojtaszek Hubert
12. Wojtaszek Kacper
13. Zieli+ski Kacper
14. Zimna Kinga
Uczniowie Gimnazjum w Rajsku:
1. Bilska Daria
2. Domagalski Jakub
3. Jakubek Ma gorzata
4. Krymarys Olga
5. Miller Justyna
6. Perskawiec Mariusz
7. Strza ka Sara
8. Mwierek Angelika
Uczniowie Gimnazjum w T okini Wielkiej:
1. Jerzak Sylwia
2. Król Karolina
3. Król Przemys aw
4. Pawlak Pawe
5. Pomyka a Joanna
6. Raszewska Ola
7. Rogozi+ska Barbara
8. Wietrzych Joanna
9. Wojtaszczyk Anita
10. Wyborny Dawid
Uczniowie Gimnazjum w Che mcach:
1. Przepiórka Kamila
2. Koz owska Paulina
Uczniowie szkó ponadgimnazjalnych:
1. Frankowska Agnieszka - I LO im. Adama Asnyka
w Kaliszu
2. Jeziorska Martyna - II LO im. Tadeusza Ko)ciuszki
w Kaliszu
3. J drzejak Szymon - I LO im. Adama Asnyka
w Kaliszu
4. Lachowski Piotr - Zespó Szkó im. Stanis awa
Miko ajczyka w Opatówku
5. Nu#y+ski Slawomir - III LO im. Miko aj Kopernika
w Kaliszu
6. Raszewska Marcela - II LO im. Tadeusza Ko)ciuszki
w Kaliszu
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7. Roga Agnieszka - Technikum Budowlano Elektryczne im. Kazimierza Wielkiego w Kaliszu
8. WoGniak Bart omiej - I LO im. Adama Asnyka
w Kaliszu
9. Carnecki Nukasz - Technikum nr 4 im. ks. Józefa
Sieradzana w Kaliszu
10. Vebrowska Anna - III LO im. Miko aj Kopernika
w Kaliszu

pomocy jest wsparcie w nauce dla uczniów z rodzin
b d cych np. w trudnej sytuacji materialnej, a tak#e
osób dotkni tych trudn sytuacj losow . W przyznawaniu stypendium szkolnego oraz zasi ku szkolnego mo#na
wzi ? tak#e pod uwag przypadki losowe oraz fakt
pochodzenia dziecka z rodziny wielodzietnej. W miesi cu listopadzie br. gmina Opatówek przyzna a ponad
150 )wiadcze+ na kwot ponad 30 tys. z otych.

Studenci szkó wy#szych:
1. Antczak Kinga - Uniwersytet Wroc awski
2. Bach Sylwia - Uniwersytet Wroc awski
3. Grenda Karina - Uniwersytet Adama Mickiewicza
w Poznaniu
4. Janiak Agnieszka - Uniwersytet Adama Mickiewicza
w Poznaniu
5. Janik Izabela - Uniwersytet Nódzki
6. Kasik Magdalena - Uniwersytet Adama Mickiewicza
w Poznaniu
7. Kasprzycka Agnieszka - Uniwersytet Adama
Mickiewicza w Poznaniu
8. Kiermasz Zuzanna - Uniwersytet Nódzki - Wydzia
Filologiczny
9. Kisieli+ska Joanna - Uniwersytet Miko aja Kopernika
w Toruniu
10. Kliber Mariusz - Politechnika Wroc awska
11. Kocemba Ewelina - Uniwersytet Nódzki
12. Koz owska Angelika - Uniwersytet Adama
Mickiewicza w Poznaniu
13. Krzywda Angelika - Uniwersytet Adama Mickiewicza
w Poznaniu
14. Nowak Katarzyna - PWSZ w Kaliszu
15. Miko ajczyk Joanna - Politechnika Pozna+ska
16. Pietrzak Monika - Uniwersytet Adama Mickiewicza
w Poznaniu
17. Pracowita Joanna - Spo eczna Akademia Nauk
18. Rogozi+ska Agnieszka - Uniwersytet Adama
Mickiewicza w Poznaniu
19. Szlenkier Agnieszka - Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu
20. Tomaszewska Paulina - Uniwersytet Nódzki
21. Tu acz Karolina - Uniwersytet Adama Mickiewicza
w Poznaniu
22. Urbaniak Anna - Akademia Wychowania Fizycznego
w Poznaniu
23. Waszak Kamil - PWSZ w Kaliszu
24. Witczak Joanna - Uniwersytet Miko aja Kopernika
w Toruniu
25. Wojtaszczyk Bartosz - Politechnika Pozna+ska
26. Wsz doby Justyna - Uniwersytet Medyczny w Nodzi
27. Carnecka Anna - Uniwersytet Jagiello+ski
w Krakowie

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

Specjalne stypendia sportowe:
1. Bielawska Katarzyna - Zespó Szkó w Rajsku
2. Bielawska Klaudia - Zespó Szkó w Rajsku
3. Go awski Piotr - Gimnazjum nr 9 w Kaliszu
4. Humelt Weronika - Gimnazjum im. Agatona
i Stefana Gillerów w Opatówku
Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy
tak wysokich wyników w nauce i #yczymy dalszych
sukcesów. Ponadto gmina Opatówek przyznaje tak#e
tzw. "stypendia socjalne". Jest to pomoc materialna
o charakterze socjalnym dla uczniów szkó podstawowych, gimnazjów i szkó ponadgimnazjalnych mieszkaj cych na terenie gminy Opatówek. G ównym celem tej
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WIADOMO CI KULTURALNE
Wystawa w muzeum w Opatówku
"Urszula Ko aczkowska (1911-2009) - tkanina
i inne pasje", wystawa pod tym tytu em otwarta zosta a
28 wrze)nia br. w Muzeum Historii Przemys u w Opatówku. Do ko+ca roku w opatóweckim muzeum prezentowane s gobeliny, rysunki, projekty tkanin i pami tki
po zakopia+skiej artystce - Urszuli Ko aczkowskiej.
Towarzysz
im pi kne fotografie Anny Nodziak,
prezentuj ce Ko aczkowsk . Urszula Ko aczkowska by a
artystk intryguj c , zarówno swoj twórczo)ci jak
i osobowo)ci . Prze#y a 98 lat, z czego wi kszo)?
w Zakopanem. Od najm odszych lat przejawia a uzdolnienia artystyczne. Interesowa a si tak#e literatur
pi kn i filozofi . Jej wielkimi pasjami by y góry, narty
i podró#e. Jest autork ksi #ki "500 zagadek z historii
sztuki" (Warszawa 1962) oraz napisanej w latach 60, ale
wydanej dopiero po jej )mierci w 2011 r., powie)ci
kryminalnej "Etiuda symfoniczna". Najwa#niejsz dziedzin swej twórczo)ci - tkanin - zacz a uprawia?
stosunkowo póGno. W 1960 r. Muzeum Tatrza+skie
w Zakopanem pokaza o jej prace na pierwszej wystawie
indywidualnej. Mia a wówczas 49 lat. Dla niej jednak by
to pocz tek nowej, wielkiej pasji.

Urszula Ko aczkowska by a artystk bardzo
zdoln i pracowit . Mimo #e zacz a tka? w dojrza ym
ju# wieku, pozostawi a po sobie ogromny dorobek
artystyczny (ponad 210 tkanin). Jej prace znajduj si
w licznych zbiorach publicznych w kraju i za granic .
Otrzyma a za nie wiele nagród i wyró#nie+. Tkaniny te
sta y si tak cenione dzi ki w asnej, oryginalnej technice
oraz unikatowemu wykorzystaniu ró#nych materia ów
(lnu, we ny, sizalu, konopii, stylonu, drewna, stali). Ich
autorka, przez ponad pó wieku tworzenia, poszukiwa a
ci gle nowych inspiracji. Zaczyna a od regularnych
wzorów geometrycznych, w latach 60 i 70 uprawia a
abstrakcj . Wyjazdy zagraniczne w latach 70 przynios y
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plon w postaci nowych kierunków: "portretów architektury" i "mitologicznego". Prze om lat 1980 i 1981 rozpocz krótk epok "solidarno)ciow ", w której natchnieniem by y wydarzenia polityczne oraz Biblia. W pracach
z lat 90 odnajdujemy zapis #ycia codziennego. S one
tkan autobiografi artystki i opowiadaj o jej kolejnych
pasjach i otaczaj cym j )wiecie.
Gdyby #y a, w minionym roku obchodzi aby
setn rocznic urodzin. To doskona a okazja by przypomnie? jej prace - bogat kolekcj zachowan w zbiorach rodzinnych i na co dzie+ niedost pn dla szerokiej
publiczno)ci. Przede wszystkim jest to jednak okazja by
przypomnie?, a dla m odych ludzi, których uwielbia a
i przyci ga a z wzajemno)ci , przedstawi? t niezwyk
osobowo)?. S u#y? temu ma wystawa, której inicjatorami
byli krewni artystki - pani Zofia Pacuska i prof. Tadeusz
Epsztein. Realizacja wystawy mo#liwa by a dzi ki
wsparciu mecenasów kultury: Banku Spó dzielczego
Ziemi Kaliskiej oraz firmie "Lazur" z Nowych Skalmierzyc.
Poci0g w wojennym przebraniu
14 paGdziernika w Opatówku odby a si impreza
plenerowa, podczas której odtworzone zosta y epizody
walk z 1939 roku z udzia em poci gu pancernego nr 12,
wcze)niej znanego pod nazw "Pozna+czyk". W roli
"Pozna+czyka" wyst pi a opatówecka ciuchcia. Orga00
nizatorem imprezy, która rozpocz a si o godz. 12 od
otwarcia wystawy sprz tu militarnego, by o Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej. Cywa lekcja
historii, czyli rekonstrukcja walk w wojnie obronnej
z 1939 r., odby a si na linii kolei w skotorowej w Opatówku, a wzi li w niej udzia cz onkowie Stowarzyszenia,

Grupa Rekonstrukcji Historycznej z Ostrowa Wielkopolskiego, Dru#yna Tradycji 70. Pu ku Piechoty w Pleszewie oraz Stowarzyszenie Pozna+ska Grupa Rekonstrukcji Historycznej Warta. W przedsi wzi cie byli tak#e
zaanga#owani uczniowie Zespo u Szkó nr 1 w Liskowie
oraz ZS nr 2 w Kaliszu.
Odtworzony zosta epizod przygotowa+ do walki
oraz niemiecki atak. Rozegrane zosta y sceny z #ycia
za ogi poci gu, rozstawianie posterunków, roz o#enie
radiostacji i linii telefonicznych oraz z apanie nieprzyjacielskich dywersantów. Widzowie mogli obejrze? atak
lotniczy na stacj oraz stanowisko szpitala polowego. Na
koniec rekonstruktorzy przygotowali zwyci sk potyczk
z niemieckim oddzia em rozpoznawczym. Wszystko
skrupulatnie zaplanowa pomys odawca projektu Karol
Matczak. W Opatówku postawiono szpital polowy i kuchni polow , a podsumowaniem historycznej inscenizacji
by a impreza, na której ka#dy z przyby ych go)ci móg
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zobaczy? poci g pancerny i przejecha? si nim na trasie
z Opatówka do D bego, a tak#e spróbowa? #o nierskiej
grochówki.
Koncert muzyki barokowej
W sobotni wieczór, 27 paGdziernika, sal fortepianow Muzeum Historii Przemys u w Opatówku wype ni y dGwi ki skrzypiec, przeplatane piosenk i s owami
poezji. Zaproszeni go)cie oraz mieszka+cy gminy,
którzy w ten jesienny wieczór przybyli do muzeum,
w nastrojowej atmosferze przy )wiecach wys uchali

koncertu skrzypcowego w wykonaniu zespo u Duo
Sonore z Krakowa: Ilony Nieci g oraz Krzysztofa Leksyckiego. Spotkanie rozpocz li i zako+czyli uczniowie
Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów, )piewaj c
znane przeboje o jesieni oraz recytuj c utwory polskich
poetów. M odych artystów do wyst pu przygotowa y
nauczycielki: El#bieta Rogozi+ska oraz Anna Nowacka.
Jesienny Koncert Muzyki Barokowej zorganizowa a Rada Rodziców Gimnazjum im. Agatona i Stefana
Gillerów w Opatówku, przy wspó udziale instytucji
zaprzyjaGnionych: Muzeum Historii Przemys u oraz
Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku.
Spotkanie z tradycj0 przy warzywnym stole
Wspólne biesiadowanie przy sto ach zastawionych potrawami z jesiennych plonów, po czone z dobr
zabaw w znakomitym towarzystwie, wpisa o si ju#
w kalendarz sta ych imprez organizowanych od kilkunastu lat przez Gminny O)rodek Kultury w Opatówku.
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Pocz tkowo uczta ta nazywana by a ''Pyrczokiem'', jako
#e na sto ach królowa y potrawy tylko z ziemniaków.

Poniewa# jednak w gminie Opatówek nie brakuje ogrodników uprawiaj cych tak#e inne warzywa, to jesienne
menu zosta o wzbogacone i urozmaicone. Dlatego te#
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 dodawa? coraz wi cej elementów kultury ludowej
m.in. przez przypomnienie i rozpowszechnianie starych
przepisów kulinarnych znalezionych w przepastnych
szufladach naszych babek i matek. W sobot 24 listopada na sto ach królowa a zupa kartoflanka, )ledzie
w )mietanie, placuszki z dyni, sa atka warzywna, mi siwa w otoczeniu warzyw, kopytka i kluski )l skie, a do
nich kapusta. Wszystkie ciasta podane na stó upiek y
panie z KGW z Opatówka, Che mc i Rajska oraz
sympatycy GOK-u.
Skoro wszystko by o "na ludowo i regionalnie",
to na ludow nut zagra a kapela p. Jerzego Knopa
"Sami Swoi" z Opatówka. Wszyscy bawili si wy)mienicie, a z mieszka+cami i gospodarzami gminy Opatówek bawili si tak#e: Marek Baumgart - Wiceprezes
WFOMiGW w Poznaniu Mieczys aw Nuczak - Przewodnicz cy Rady Powiatu Kaliskiego, Pawe Kaleta - radny
powiatu kaliskiego oraz Anna Ga czy+ska - instruktor
z CKIS w Kaliszu i Wioletta Przybylska ze Stowarzyszenia Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej. Ze specjalnym
koncertem, poprzedzonym opowie)ciami o dudach, wyst pi Artur Witczak - dudziarz, wyj tkowy znawca
i wirtuoz tego instrumentu.
Nag o)nienie sali - za co organizatorzy serdecznie dzi kuj - zapewni i czuwa nad mikrofonami Janusz
Pogorzelec, a prowadz cym imprez
by Mariusz
Janiak. Obecni byli równie# zaproszeni przez organizatora sponsorzy, którzy od wielu lat wspomagaj rzeczowo i finansowo imprezy , w tym tak#e tegoroczne )wi towanie przy warzywnym stole:
- Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej
w Kaliszu
- pp. Dorota i Pawe Naszy+scy z Opatówka
- Ogrodowe ABC pp. Honoraty i Mariusza Ma oburskich z Opatówka
- Centrum Rolnicze AVENA z Szulca
- Firma GAMEX z Czekanowa
- pp. Krystyna i Grzegorz Olczakowie z Opatówka
- pp. Janina i Mieczys aw Wangowie z N dzerzewa
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pp. Jolanta i Artur Matysiakowie z Opatówka
pp. Aleksandra i Eligiusz Wsz doby owie z Rajska
PZU Cycie Oddzia w Kaliszu
pp. Jadwiga i Henryk Menclowie z Opatówka
Ko a Gospody+ Wiejskich z gminy Opatówek
p. Krystyna Ko omecka z Opatówka
pp. Maria i Antoni Zimni z Cieni Trzeciej
p. Wies aw Rutkowski z Opatówka
p. Lucyna Wojtaszek z Opatówka
p. Anna Jab o+ska i p. Teresa Nazarek z Che mc
p. Zdzis awa Wi ckowska z Rajska

Powstanie Styczniowe w histori Rajska wpisane
3 grudnia br. w Urz dzie Marsza kowskim
w Poznaniu odby a si gala wr czenia nagród przyznanych za realizacj Programu Dzia ania proekologiczne
i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów
wiejskich. So ectwo Rajsko uczestniczy o w tym programie przedstawiaj c do realizacji cykl dzia a+ ph.
"Powstanie Styczniowe w histori Rajska wpisane".
Celem projektu jest upami tnienie wydarze+ i uczestników Powstania Styczniowego, przygotowanie obchodów 150 rocznicy tego wydarzenia historycznego m.in.
poprzez poszerzenie wiedzy o dwóch jego uczestnikach:
Stanis awa Ku#alewskiego, w a)ciciela maj tku Pietrzyków oraz Mariana Wo owskiego, w a)ciciela maj tku
Oszczeklin. Groby tych powsta+ców znajduj si na
cmentarzu parafialnym w Rajsku.

W ramach projektu odnowiony zostanie jeden
z grobowców, a obydwa miejsca pochówku zostan
otoczone opiek . Ponadto zorganizowane zostan wieczornice tematyczne zwi zane z bohaterami powstania
i ich zwi zkami z Rajskiem. Do Poznania na poniedzia kow gal wr czenia nagród zosta zaproszony Wójt
Gminy Opatówek Sebastian Ward cki, który powiedzia ,
#e jest to szczególna nagroda, bowiem wyró#niona
zosta a inicjatywa lokalnej spo eczno)ci, która nie
zapomina o swojej historii.
"W cieniu bia ych brzóz" - wspomnienia z Opatówka
Wieczór 6. grudnia by w Opatówku wyj tkowy,
nie tylko ze wzgl du na "miko ajki". Mieszka+cy gminy
otrzymali jeszcze jeden, wyj tkowy prezent, bowiem
tego wieczoru w Gimnazjum im. Braci Gillerów w Opatówku odby o si spotkanie promuj ce ksi #k lokalnej
poetki - Pani Marianny Kocemby pt. "W cieniu bia ych
brzóz (wspomnienia i zapiski - wczoraj i dzi))". Organizatorem spotkania by Urz d Gminy i opatóweckie
gimnazjum.
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Licznie zgromadzeni go)cie wys uchali okoliczno)ciowych wyst pie+ Wójta Gminy Sebastiana
Ward ckiego, Sekretarza Gminy Krzysztofa Dziedzica,
Przewodnicz cego Rady Gminy Paw a Bakowskiego
oraz wydawcy ksi #ki Macieja Kowalczyka. Wszyscy
podkre)lali jak wyj tkowe i cenne s wspomnienia , bo
i osoba autorki jest wyj tkowa.

Wspomnienia o Opatówku cytowane z ksi #ki
przez pani Mariann przeplatane by y piosenkami
w wykonaniu uczennic gimnazjum, przygotowanych
przez nauczycielk muzyki Ann Nowack . Obecni na
spotkaniu, jako upominki miko ajkowe otrzymali egzemplarze promowanej ksi #ki z autografem autorki.
Jedn z atrakcji wieczoru by wspania y tort
w kszta cie ksi #ki, z którego pierwszy kawa ek odkroi a
pani Marianna Kocemba. Towarzyskie rozmowy pe ne
pyta+ do autorki, kameralna atmosfera spotkania przy
kawie i s odkim pocz stunku spowodowa y, #e uczestnicy rozstali si dopiero póGnym wieczorem.
Jest nam niezmiernie mi o zach ci? do przeczytania ksi #ki "W cieniu bia ych brzóz (wspomnienia
i zapiski - wczoraj i dzi))". Z ca ego serca t publikacj
polecamy, krótk i tre)ciw - jak na olbrzymi wiedz
i serce autorki, publikacj ciekaw , w cz )ci osobist ,
by? mo#e odkrywaj c to co nieznane, niezmiernie
cenn , bo o naszej ma ej OjczyGnie, o tym co nas
otacza, czy, co by o i jest.
Wydawnictwo w wersji PDF mo#na obejrze?
i przeczyta? za po)rednictwem strony internetowej
www.opatowek.pl (zak adka dokumenty do pobrania ->
publikacje, wydawnictwa).
Spotkanie op atkowe stra"aków
Tradycyjne coroczne spotkanie op atkowe
Ochotniczych Stra#y Po#arnych z terenu gminy Opatówek odby o si 9 grudnia br. w Domu Stra#aka w Cieni
Pierwszej. W pierwszej cz )ci spotkania odby o si
posiedzenie Zarz du Oddzia u Gminnego ZOSP RP
w Opatówku, na którym ustalone zosta y m.in. terminy
walnych zebra+ w poszczególnych jednostkach OSP
z terenu naszej gminy.
Druga cz )? spotkania op atkowego rozpocz a
00
si o godz. 14 . Liczne grono przedstawicieli jednostek
OSP, a tak#e go)ci - reprezentantów samorz dowców
i instytucji wspó pracuj cych z ochotniczymi stra#ami powita Bogdan Marsza , prezes Zarz du Gminnego
ZOSP RP w Opatówku. Na spotkanie op atkowe
stra#aków przybyli m.in. Barbara Nowak - radna Sejmiku
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Województwa Wielkopolskiego, Mieczys aw Nuczak Przewodnicz cy Rady Powiatu Kaliskiego, Pawe
B kowski - Przewodnicz cy Rady Gminy wraz z radnymi,
Sebastian Ward cki - Wójt Gminy Opatówek, Krzysztof
Dziedzic - Sekretarz Gminy, Dagmara Gajewska - Paj k
- Skarbnik Gminy, ksi dz Pra at W adys aw Czamara proboszcz parafii w Opatówku, ksi dz Robert Lewandowski - proboszcz parafii NNMP w Kaliszu, ksi dz
Arkadiusz Wysota - wikariusz parafii w Opatówku,
Jadwiga Milu)ka - Stasiak - dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku, Mieczys awa
Jasku a - Dyrektor Gminnego O)rodka Kultury w Opatówku.
Spotkanie rozpocz o si od wspólnego za)piewania kol dy "W)ród nocnej ciszy". Nast pnie ksi dz
pra at W adys aw Czamara po)wi ci op atek i poprowadzi cz )? duchow spotkania. Prezes Zarz du
Gminnego w imieniu wszystkich stra#aków podzi kowa
w adzom samorz dowym, go)ciom i wszystkim sympatykom Ochotniczych Stra#y Po#arnych oraz z o#y
wszystkim #yczenia z okazji zbli#aj cych si Mwi t
Bo#ego Narodzenia i Nowego Roku. Nast pnie g os
zabrali zaproszeni go)cie, którzy podzi kowali
stra#akom z terenu gminy Opatówek oraz z o#yli im
#yczenia. Nami c si op atkiem, stra#acy sk adali sobie
#yczenia. Spotkanie zako+czy a tradycyjna wigilijna
kolacja, która zosta a przygotowana przez gospodarzy druhny i druhów z OSP w Cieni Pierwszej.

W dniu 10 grudnia br., w sali posiedze+ Urz du
Gminy odby o si ostatnie ju# w tym roku posiedzenie
Prezydium Zarz du Oddzia u Gminnego Zwi zku OSP
RP w Opatówku, na którym dokonano podzia u dotacji
z MSW oraz firm ubezpieczeniowych na 2013 rok
przyznanej przez Oddzia Wojewódzki Zwi zku OSP RP
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
Nagroda za zas ugi dla kultury w powiecie
W sobot , 8 grudnia br. w Cekowie odby o si
Mwi teczne Spotkanie z Tradycj . By o ono m.in. okazj
do podzi kowa+ tym, którzy w sposób szczególny,
swoimi dzia aniami, wyró#nili si w minionym roku
kulturalnym. Wicestarosta Kaliski Andrzej Dolny oraz
Wójt Gminy Ceków Kolonia Hieronim Kasprzak wr czyli
podzi kowania osobom zas u#onym dla rozwoju kultury
w powiecie kaliskim. Przyznanych zosta o 12 nagród dla
osób i instytucji szczególnie wyró#niaj cych si w sferze
kultury w powiecie kaliskim. Na wniosek Gminy
Opatówek nagrod za zas ugi dla kultury w powiecie
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uhonorowana zosta a Ma gorzata Kujawa - instruktorka
ta+ca zespo ów CDN dzia aj cych przy Gminnym
O)rodku Kultury w Opatówku.
***************************************

WIADOMO CI SPORTOWE
Integracyjny rajd rowerowy
Dnia 29 wrze)nia br., po raz kolejny na terenie
gminy Opatówek zorganizowano Integracyjny Rajd Rowerowy, tym razem ph. "NIE!!! Przemocy w Rodzinie".
Okres z otej polskiej jesieni to bardzo dobry czas na
aktywny, wspólny odpoczynek. Rajd odby si w ramach
realizacji projektu wspó finansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej, a organizatorami
byli: Gminny O)rodek Pomocy Spo ecznej, Gminny
O)rodek Kultury oraz Mwietlica Mrodowiskowa "S oneczko" w Opatówku, dzi ki uprzejmo)ci Nadle)nictwa
Kalisz, który udost pni teren w S onecznej k. Ro#d#a .
W rajdzie uczestniczy o oko o dwie)cie osób:
dzieci i m odzie# ze szkó w Rajsku, Sierzchowie
i Opatówku wraz ze swoimi rodzicami, opiekunami oraz
wychowawcami, dzieci ze Mwietlicy Mrodowiskowej
"S oneczko" z rodzicami. W rajdzie wzi y udzia tak#e
w adze samorz dowe - Sekretarz Gminy Krzysztof
Dziedzic z synem Wojtkiem i radny Jaros aw Gadera
z synem Jasiem, dyrektor GOK Mieczys awa Jasku a,
pracownicy Gminnego O)rodka Pomocy Spo ecznej,
cz onkowie Zespo u Interdyscyplinarnego ds. Przemocy
w Rodzinie, Gminnej Komisji Rozwi zywania Problemów
Alkoholowych. Rajd prowadzi znany dzia acz sportowy
p. Bronis aw Krakus. Nad bezpiecze+stwem uczestników
rajdu czuwali przedstawiciele Ochotniczej Stra#y Po#arnej z Opatówka i Sierzchowa oraz przedstawiciele
Policji, za co organizatorzy rajdu serdecznie dzi kuj .
Trasa prowadzi a z Opatówka przez Borów, Nakwasin,
Kobierno do S onecznej, gdzie odby si piknik, wspólne
zabawy, konkursy, pogadanka i pocz stunek. Droga
powrotna wiod a przez T okini Ma , T okini Wielk ,
Zmy)lank , Borów do Opatówka.

Do atrakcji pobytu w le)niczówce mo#na by o
zaliczy? wspólne gry i konkursy, w których dzieci wraz
z rodzicami wygrywali interesuj ce nagrody. Nie zabrak o
wspólnego pocz stunku: owoców, s odyczy, napojów
oraz wspólnego pieczenia kie basek przy ognisku.
Wa#nym aspektem spotkania by a prelekcja edukacyjnoinformacyjna przybli#aj ca temat przemocy, prowadzona
przez specjalist ds. przemocy w rodzinie p. Anet
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Zimoch oraz rozpropagowanie Informatora o instytucjach
i placówkach udzielaj cych wsparcia i pomocy osobom
i rodzinom z terenu gminy Opatówek uwik anym
w przemoc w rodzinie. Dodatkowym elementem by a
równie# pogadanka p. Bronis awa Krakusa nt. zasad
bezpiecznego uczestnictwa w rajdach rowerowych.
Rajd rowerowy dolin0 rzeki Sw drni
W sobot , 13 paGdziernika br. odby si rajd
rowerowy wzd u# doliny rzeki Sw drni z okazji otwarcia
nowej trasy edukacyjno-rowerowej. Organizatorem rajdu
i konkursów by o Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli
Ziemi Kaliskiej oraz Starostwo Powiatowe w Kaliszu.

Przedsi wzi cie zosta o zrealizowane ramach
projektu "Kompleksowa promocja ekologii i edukacji
ekologicznej pn. Budujemy ekologiczne spo ecze+stwo".
Na nowym szlaku edukacyjno-rowerowym, pierwszym
tego typu w powiecie kaliskim, spotka o si ponad 80
rowerzystów, którzy pokonali tras od N dzerzewa do
Ro#d#a . W Ro#d#a ach czeka na uczestników pocz stunek przy ognisku, nast pi o tak#e rozstrzygni cie
konkursu fotograficznego, na który uczestnicy nadsy ali
zdj cia ukazuj ce walory przyrodnicze doliny rzeki
Sw drni oraz Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk
Natura 2000. Najpi kniejsze zdj cia wykonane przez
laureatów konkursu znajduj si w wiacie informacyjnoedukacyjnej, która znajduje si w N dzerzewie.
Turniej Pi ki Siatkowej OSP
W sobot 1 grudnia, w hali sportowej im.
Polskich Olimpijczyków w Opatówku odby si II Turniej
Pi ki Siatkowej Ochotniczych Stra#y Po#arnych Gminy
Opatówek, zorganizowany przez Zarz d Oddzia u
Gminnego ZOSP RP w Opatówku. Otwarcia turnieju
dokona Sekretarz Gminy Opatówek Krzysztof Dziedzic.
Turniej mia na celu doskonalenie sprawno)ci fizycznej,
popularyzacj zdrowego stylu #ycia i sportu, a w szczególno)ci pi ki siatkowej oraz popularyzacj i integracj
cz onków ochotniczych stra#y po#arnych. W turnieju
wzi o udzia 13 dru#yn z pi ciu jednostek OSP:
Che mc, Opatówka, Porwit, Rajska i T okini Wielkiej.
Dru#yny startowa y w 3 kategoriach: dru#yny
#e+skie, dru#yny m skie do 16 roku #ycia oraz dru#yny
m skie powy#ej 16 lat. W ka#dej z kategorii mecze
rozegrane zosta y systemem "ka#dy z ka#dym" do
dwóch wygranych setów. W kategorii #e+skiej zwyci #y a
dru#yna z OSP w Che mcach, w m skiej do 16 lat
zwyci #y a dru#yna z OSP w Opatówku, a w kategorii
m skiej powy#ej 16 lat zwyci #y a dru#yna z OSP
w Che mcach.
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Klasyfikacja ko+cowa w kategorii dru#yn #e+skich:
1. Che mce
2. Opatówek
3. Porwity
Klasyfikacja ko+cowa w kategorii dru#yn m skich do 16
lat:
1. Opatówek
2. T okinia Wielka
3. Che mce
4. Rajsko
5. Porwity
Klasyfikacja ko+cowa w kategorii dru#yn m skich
powy#ej 16 lat:
1. Che mce
2. T okinia Wielka
3. Opatówek
4. Rajsko
5. Porwity

Wszystkie dru#yny uczestnicz ce w turnieju
otrzyma y dyplomy za udzia , a zdobywcy trzech
pierwszych miejsc, oprócz dyplomów otrzymali statuetki.
Organizatorzy i uczestniczy turnieju sk adaj serdeczne
podzi kowania wszystkim, którzy pomogli w organizacji
imprezy, w szczególno)ci: w adzom gminy Opatówek za
udost pnienie hali sportowej oraz za s odki pocz stunek
dla uczestników turnieju, firmie Jutrzenka Colian
z Opatówka za przekazane napoje, p. Arkadiuszowi
Stachowi, p. Zofii Marciniak i p. Zbigniewowi Muzalewskiemu za s dziowanie oraz obs udze hali sportowej
im. Polskich Olimpijczyków w Opatówku. Nad ca o)ci
spraw zwi zanych z turniejem czuwali: druhna Marta
Nazarek i druhowie: Henryk Nazarek, Stanis aw Baran,
Krzysztof Dziedzic i Damian Jakóbczak.
***************************************

WIADOMO CI BIBLIOTECZNE
Nagroda dla biblioteki w Opatówku
Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku, pe ni ca funkcj biblioteki powiatowej, otrzyma a nagrod w konkursie dla bibliotek
uczestnicz cych w Programie
Rozwoju Bibliotek pt. "Aktualni,
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wirtualni". Biblioteka w Opatówku od 2001 r. prowadzi
stron internetow biblioteki i Opatówka. Za o#ycielem
strony www by p. Krzysztof P oci+ski. W 2004 roku
biblioteka otrzyma a unijny grant i dzi ki temu mog a na
rok zatrudni? studenta informatyki - p. Mariusza Pyszla.
Dzi ki niemu strona zosta a rozbudowana, zmieni a
tak#e szat graficzn i wzbogaci a si o program, który
pozwala bibliotekarkom samodzielnie wprowadza?
kolejne wiadomo)ci.
Charakterystyczn cech strony www biblioteki
w Opatówku jest to, #e zawiera ona bogat cz )?
regionaln . Jest odbiciem prac badawczych, pasji
i zainteresowa+ jej pracowników oraz wspó pracy
z lokalnym )rodowiskiem. Dzi ki wiadomo)ciom o dawnym Opatówku, ludziach, dzi ki starym fotografiom,
które przynosz do biblioteki obecni i dawni mieszka+cy
Opatówka, poszerzamy wiedz
o swojej "Ma ej
OjczyGnie". Naszej stronie zawdzi czamy ciekawe
kontakty z osobami z ró#nych stron Polski, a tak#e
)wiata. Owocuj one wzajemnym pog bieniem wiedzy
o Opatówku i opatowianach oraz o powiecie kaliskim
i jego mieszka+cach.
Wiosn b.r. biblioteka zg osi a swoje uczestnictwo w konkursie zorganizowanym przez Wojewódzk
Bibliotek
Publiczn
i Centrum Animacji Kultury
w Poznaniu pt. "aktualnie wirtualnie". By to konkurs dla
bibliotek uczestnicz cych w PRB (Programie Rozwoju
Bibliotek). Celem konkursu by o wy onienie najlepszego
pod wzgl dem u#yteczno)ci serwisu bibliotecznego,
promocja dobrych praktyk w zakresie funkcjonowania
biblioteki publicznej w sieci Internet. Do konkursu
przyst pi o 21 biblioteki z ca ej Wielkopolski. Badania
oceniaj ce odbywa y si od 1 czerwca do 15 paGdziernika tego roku. Cz onkowie komisji konkursowej monitorowali co najmniej trzykrotnie ka#dy ze zg oszonych
serwisów.
Og oszenie wyników konkursu nast pi o 13 listopada 2012 r., podczas III Regionalnej Konferencji
Bibliotek w Poznaniu. Komisja konkursowa przyzna a
trzy równorz dne nagrody. Otrzyma y je: Biblioteka
Publiczna Miasta i Gminy w Jarocinie, Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku oraz
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Heliodora
Mwi cickiego w Mremie. Wyró#nienie otrzyma a Gminna
Biblioteka Publiczna w Gorzycach Wielkich. Nagrodzone
biblioteki otrzyma y po 3 tys. z .
Wysoka ocena naszej strony to dla nas najwi ksza nagroda, gdy# strona www biblioteki w Opatówku jest wynikiem wielu lat pracy bibliotekarzy:
poszukiwa+ dokumentów, fotografii, rozmów i wywiadów
z osobami posiadaj cymi wiedz
o wydarzeniach
i ludziach zwi zanych z Opatówkiem, redagowania
informacji i artyku ów. Jej zawarto)? zawdzi czamy
w du#ym stopniu tym wszystkim, którzy dziel si z nami
swoj wiedz , udost pniaj dokumenty i fotografie
i ciesz si razem z nami z zachowania naszego
dziedzictwa, ratowania pami tek przesz o)ci oraz
odkrywania tajemnic historii.
Jadwiga Milu ka-Stasiak

Wysoka pozycja biblioteki w Opatówku w rankingu
"Rzeczpospolitej"
Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów
w Opatówku jest jedn
z trzech najwa#niejszych
instytucji kultury w Opatówku obok Muzeum Historii
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Przemys u i Gminnego O)rodka Kultury. Zosta a powoana w 1949 r. i nieprzerwanie dzia a do dnia dzisiejszego. Od 1999 roku pe ni zadania biblioteki powiatowej,
w tym samym roku przyj a, jako swoich patronów, Braci
Gillerów - opatowian zas u#onych dla kultury i literatury
polskiej.
Bogaty ksi gozbiór placówki, licz cy obecnie
prawie 29 tys. woluminów, ulega systematycznej wymianie, corocznie uzupe niany jest o nowo)ci i jest najwi kszym ksi gozbiorem bibliotecznym w powiecie kaliskim
ziemskim. Po przej ciu zada+ biblioteki powiatowej, we
wszystkich bibliotekach w powiecie kaliskim przeprowadzone zosta y kontrole ksi gozbiorów, które zgodnie
z prawem winny odbywa? si co 5 lat.
Na swoim koncie bibliotekarze z Opatówka
zgromadzili wiele nagród. W maju tego roku dyrektorka
placówki p. Jadwiga Milu)ka-Stasiak, za ca okszta t
pracy zawodowej i spo ecznej, a tak#e za publikacje
regionalne, otrzyma a medal Towarzystwa im. Hipolita
Cegielskiego "Labor Omnia Vincit". W listopadzie tego
roku opatówecka biblioteka otrzyma a nagrod w konkursie na najlepszy serwis www ph. "Aktualnie, wirtualnie". Najnowszym sukcesem opatóweckiej biblioteki
jest 17 miejsce w)ród bibliotek z ca ej Wielkopolski oraz
125 miejsce w Polsce w rankingu na najlepsze biblioteki
og oszonym przez "Rzeczpospolit " Ranking ten powsta
w oparciu o wyniki rozes anych ankiet, w których
oceniano m.in. wielko)? ksi gozbioru, ilo)? nowych
ksi #ek, powierzchni biblioteki w przeliczeniu na 1000
mieszka+ców, procent dotacji podmiotowej w bud#ecie
gminy, dost pne dla czytelników tytu y prasowe, posiadanie strony internetowej.
W 2011 roku biblioteka w Opatówku jako jedyna
w powiecie kaliskim zg osi a si i zakwalifikowa a do
Programu Rozwoju Bibliotek i jako biblioteka wiod ca
zg osi a do wspó pracy biblioteki partnerskie z Brzezin,
Godziesz i Szczytnik. Wszystkie otrzyma y z programu
dobrej jako)ci sprz t komputerowy warto)ci 44,7 tys. z ,
w tym Opatówek 16 tys. z . Od kilku lat biblioteka
w Opatówku pozyskuje samodzielnie )rodki ze Gróde
unijnych, ostatnio w 2011 roku - 18,7 tys. z , w 2012 roku
- 7,3 tys. z .
Obecnie Gminna Biblioteka Publiczna w Opatówku zamierza przej)? na nowy, znacznie ta+szy
komputerowy program biblioteczny i do tego samego
zach ca inne biblioteki w powiecie organizuj c dla nich
cykl szkole+.
Lekcja z doktorem Korczakiem
Ko+cz cy si rok 2012 by ustanowiony decyzj Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej - Rokiem
Janusza Korczaka. Henryk Goldszmit, bo tak brzmia o
jego prawdziwe nazwisko, by )wiatowej s awy prekursorem dzia a+ na rzecz walki o prawa dziecka. Da si
pozna? jako wspania y pedagog, publicysta, lekarz
i spo ecznik. Swoj prac i dzia aniami przekracza
wszelkie podzia y mi dzy narodowo)ciami, religiami,
orientacjami politycznymi i statusami spo ecznymi. Najbardziej zabiega o zatarcie podzia ów mi dzy doros ym
a dzieckiem, dowodz c, #e dziecko jest cz owiekiem, ma
swoj godno)? oraz ma swoje prawa.
B dG sob - szukaj w asnej drogi. Poznaj siebie,
zanim zechcesz dzieci pozna?. Zdaj sobie spraw z
tego, do czego sam jeste) zdolny, zanim dzieciom
poczniesz wykre)la? zakres ich praw i obowi zków.
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Chc c pozosta? wierny swym pogl dom oraz ukochanym podopiecznym z Domu Sierot z ulicy Krochmalnej,
odmówi mo#liwo)ci ratowania w asnego #ycia. Zgin
w obozie zag ady w Treblince, prawdopodobnie 6 sierpnia 1942 roku.
Po wojnie #ycie i dzie o Janusza Korczaka nie
zosta o zapomniane. Wr cz przeciwnie - wiele si mówi
o jego mi o)ci do dzieci i walce o ich prawa. Ten rok by
w Polsce okazj do lepszego poznania tego wspaniaego cz owieka. Jest to posta?, któr powinno zna?
ka#de dziecko, dlatego z du#ym zaanga#owaniem
podj li)my si
zorganizowania zaj ? w bibliotece
o doktorze Korczaku, na które zaprosili)my uczniów ze
szko y podstawowej. Odwiedzi y nas klasy IV i V wraz
z paniami: Al Lintner, Mart Cygan, Ann Smolick
i Beat Frydrychowicz.
Mamy nadziej , #e przygotowana przez nas
prezentacja multimedialna oraz forma zaj ? podoba a
si dzieciom. Wa#ne, aby dzieci wiedzia y kim by
Janusz Korczak, aby pami ta y, #e ca e swoje #ycie
po)wi ci walce o ich prawa, #e by ich adwokatem
i rzecznikiem, #e walczy o nie na ró#nych polach: jako
lekarz, wychowawca, pisarz i publicysta.
Ma gorzata Matysiak

Monografia kolejnej stra"y z naszej gminy znowu
w ród najlepszych w Polsce
Monografia pt. Ochotnicza Stra# Po#arna
w Che mcach 1912-2012 zdoby a wyró#nienie w ogólnopolskim konkursie na prace naukowe i popularnonaukowe z historii po#arnictwa og aszanym corocznie
przez Zarz d G ówny Zwi zku OSP w Warszawie.
Monografia zosta a napisana przez Ma gorzat Judasz
z Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów
w Opatówku przy wspó pracy z Jaros awem Budk ,
prezesem OSP Che mce.

Do konkursu zg oszono 37 opracowa+, w tym
prace doktorskie i magisterskie. Nagrodzono i wyró#niono 8 z nich. Og oszenie wyników konkursu odby o si
3 grudnia 2012 r. w siedzibie Zarz du G ównego Zwi zku
OSP w Warszawie. Po czone by o z uroczystym
posiedzeniem Komisji Historycznej ZG ZOSP RP oraz
wigilijnym amaniem si op atkiem. Oprócz gospodarzy
i uczestników konkursu obecni byli badacze zajmuj cy
si histori ruchu stra#ackiego, wspó pracownicy i sympatycy Komisji Historycznej. Przyby tak#e sam Prezes
ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak. Spotkanie sta o si
okazj do wymiany do)wiadcze+ z zakresu bada+ historycznych, szeroko rozumianej dzia alno)ci stra#aków-
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ochotników, zg aszania pomys ów i postulatów do
Komisji Historycznej.
Laureaci, oprócz dyplomów i nagród honorowych, zostali obdarowani pi knymi kalendarzami )ciennymi oraz licznymi wydawnictwami o tematyce stra#ackiej. Zarówno wyró#niona monografia OSP Che mce,
jaki i nowo pozyskane ksi #ki, b d dost pne w bibliotece w Opatówku.
Jak wida?, wspó praca naszej biblioteki z ochotniczymi stra#ami po#arnymi przynosi bardzo dobre
efekty. Monografia jednostki z Che mc jest ju# trzeci
napisan przez bibliotekarzy: opisane zosta y tak#e OSP
w Opatówku i Sierzchowie; Jadwiga Milu)ka-Stasiak
otrzyma a przed kilku laty Srebrny Medal za Zas ugi dla
Po#arnictwa i jest autork zada+ quizowych podczas
rajdów M odzie#owych Dru#yn Po#arniczych w naszej
gminie, a druhowie-ochotnicy zawsze ch tnie udzielaj
pomocy podczas rajdów i innych imprez organizowanych przez bibliotek . W bibliotece jest tak#e dost pny zbiór wydawnictw o tematyce stra#ackiej. Pojawi y
si tak#e inne pomys y na ciekawe wspólne przedsi wzi cia.
Wydanie ksi #ki zosta o wspó finansowane ze )rodków
Unii Europejskiej w ramach Osi LEADER Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Ma gorzata Judasz

Konkurs ph. "Kolej w naszym "yciu" rozstrzygni ty
W listopadzie 2012 r. min a 110 rocznica
uruchomienia kolei warszawsko-kaliskiej. 15 listopada
1902 r. wyruszy z Kalisza pierwszy poci g do Warszawy. Nast pnego dnia przyby do Kalisza poci g z Warszawy. Uruchomienie kolei warszawsko-kaliskiej by o
bardzo wa#nym wydarzeniem w historii Kalisza i okolic.
Po czenie kolejowe przybli#y o Kalisz do innych miast
Europy, zmieni o oblicze miasta i przyczyni o si do
gospodarczego rozwoju terenów, do których dociera a
kolej.

wej, wspomnie+ czy przedstawienia tematyki kolejowej
w literaturze, filmie, itp.
26 listopada nast pi o w bibliotece podsumowanie konkursu. Na konkurs wp yn o 9 prac. Komisja
konkursowa, w sk ad której weszli: Sekretarz Gminy
Opatówek Krzysztof Dziedzic, cz onek Stowarzyszenia
Kolejowych Przewozów Lokalnych Robert Matczak,
prezes Towarzystwa Przyjació Opatówka Jan Kowalkiewicz i dyrektorka Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Braci Gillerów Jadwiga Milu)ka-Stasiak, przyzna a
w kategorii uczestników doros ych dwie nagrody:
Marcinowi Galantowi i Krzysztofowi Martynie oraz
wyró#nienie Paw owi Szyma+skiemu. W kategorii uczniów gimnazjum nagrodzone zosta y prace Joanny
Trzci+skiej i Pauliny Poniatowskiej z Gimnazjum
im. Polskich Olimpijczyków w KoGminku. Wyró#nienie
otrzyma a Patrycja Kurzawa z tego samego gimnazjum.
Za stron estetyczn pracy konkursowej wyró#nienie
otrzyma a Natalia Cofalska z Zespo u Szkó w Che mcach.
W uroczysto)ci podsumowania konkursu uczestniczy , jako przedstawiciel Starosty Kaliskiego i Wójta
Gminy, Sekretarz Gminy Opatówek i cz onek Zarz du
Powiatu Kaliskiego Krzysztof Dziedzic, cz onkowie jury,
uczestnicy konkursu i uczniowie Gimnazjum im. Agatona
i Stefana Gillerów w Opatówku. Cz onek SKPL Robert
Matczak przedstawi najwa#niejsze momenty w dziejach
kolei w Europie i w Polsce oraz film o kolei w skotorowej
w naszym kraju. Zebrani mieli okazj zapozna? si ze
starymi fotografiami kolei i kolejarzy ze zbiorów biblioteki
w Opatówku oraz podyskutowa? na temat wspó czesnej
kolei. Atmosfery kolejowej dodawa a ogrodowa kolejka
na szynach ze zbiorów Roberta Matczaka.
Jadwiga Milu ka-Stasiak

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

WIADOMO CI SZKOLNE
PRZEDSZKOLE W OPATÓWKU
Z wizyt0 na poczcie
We wrze)niu grupa Mrówki wraz z wychowawczyni M. Koz owsk zwiedza a poczt . Dzieci dowiedzia y si , gdzie nale#y wrzuci? list, jak wygl da jego
droga zanim trafi w r ce odbiorcy. Przedszkolaki
wspólnie z wychowawczyni dokona y op aty za podr czniki. Na pami tk tej wizyty dzieci otrzyma y od
pracowników poczty tekturowe skrzyneczki na listy.
Pe ne wra#e+ wróci y do przedszkola i wykona y prace
plastyczne zainspirowane wycieczk .

Dla odnotowania rocznicy tego wa#nego w naszej historii wydarzenia Gminna Biblioteka Publiczna
im. Braci Gillerów w Opatówku, we wspó pracy ze
Stowarzyszeniem Kolejowych Przewozów Lokalnych
og osi a we wrze)niu br. konkurs ph. "Kolej w naszym
#yciu". Konkurs zorganizowany pod patronatem Starosty
Kaliskiego Krzysztofa Nosala i Wójta Gminy Opatówek
Sebastiana Ward ckiego by adresowany zarówno do
m odzie#y, jak i doros ych. Prace konkursowe mog y
dotyczy? dziejów kolei, opowiadania o tematyce kolejo-
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Dwi to drzewa w przedszkolu
Ju# po raz trzeci dzieci z Publicznego Przedszkola w Opatówku w czy y si w obchody Mwiatowego
Dnia Drzewa. Wraz z wychowawczyniami: M. Kozowsk , Z. Pawliczak i A. Mosi+sk posadzi y na terenie
ogrodu przedszkolnego sadzonk jarz biny. Wcze)niej,
nauczycielki przeprowadzi y w grupach pogadank
tematyczn o roli i znaczeniu drzew w #yciu cz owieka
i w przyrodzie.
Czekoladowe warsztaty przedszkolaków
5 paGdziernika br. grupa "Wiewiórek" wraz
z wychowawczyni A. Przybylak pojecha a do Kalisza na
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czekoladowe warsztaty do pijalni czekolady. Dzieci
pozna y etapy powstawania czekolady i dowiedzia y si
jak wygl da drzewo kakaowca. Nast pnie w specjalnych
strojach przyst pi y do samodzielnej produkcji czekolady
- tak powsta y prawdziwe r kodzie a: czekoladowe lizaki
i figurki zwierz t. Po pracy skosztowa y pysznej, gor cej
czekolady. Na zako+czenie wizyty, przedszkolaki
w prezencie otrzyma y czekoladowe smako yki.
Pasowanie na przedszkolaka
8 listopada br. w najm odszej grupie o nazwie
"Biedronki" odby o si pasowanie na przedszkolaka.
Wychowawczyni B. Pogorzelec przygotowa a ma ych
artystów do pierwszego wyst pu przed publiczno)ci .
Dzieci wypad y znakomicie. Mpiewa y, ta+czy y i bez
zaj kni cia recytowa y tekst przysi gi. Nast pnie "Biedronki" zosta y uroczy)cie pasowane na przedszkolaków.
Otrzyma y znaczki i dyplomy potwierdzaj ce przyj cie
do spo eczno)ci Publicznego Przedszkola w Opatówku.
Na zako+czenie, dzieci wraz z rodzicami wykona y
"biedronkowy obrazek" oraz zaprosi y swoje mamy do
wspólnej zabawy w krasnoludki.
Zaj cia edukacyjne w Nadle nictwie Kalisz
26 listopada br. grupa pani M. Koz owskiej
uczestniczy a w zaj ciach edukacyjnych organizowanych
przez Nadle)nictwo Kalisz. Po )niadaniu dzieci pojecha y
autokarem do Winiar, gdzie zorganizowano dla nich
zaj cia. Przedszkolaki wraz z wychowawczyni i le)nikiem uda y si na jesienny spacer po lesie. Obserwowa y zmiany zachodz ce póGn jesieni w przyrodzie,
uk ada y totemy z materia u przyrodniczego, pozna y
wybrane gatunki drzew oraz zwyczaje zwierz tek
zamieszkuj cych )rodowisko le)ne. Weso o bawi y si
w otoczeniu przyrody. Wizyta w Nadle)nictwie by a dla
dzieci niezapomnianym prze#yciem.

atka nie kry a rado)ci i wzruszenia z okazji sukcesu,
równie# rodzice Kingi byli dumni z jej osi gni cia.
W nagrod za II miejsce w konkursie Kinga otrzyma a
aparat fotograficzny oraz multimedialny s ownik j zyka
angielskiego. Uroczysto)ci towarzyszy a wystawa zwyci skich prac na korytarzach ministerstwa.
Kolejnym punktem programu by a mo#liwo)?
zwiedzenia ministerstwa oraz jeszcze jedna niespodzianka - mo#liwo)? odwiedzenia Centrum Nauki
Kopernik w Warszawie. By o to dla Kingi, jej rodziców
i innych laureatów wspania e i emocjonuj ce wydarzenie.
Program Comenius - wizyta na Litwie i w Estonii
Litwa i Estonia - to dwa pa+stwa, które odwiedzili
w tym roku szkolnym uczniowie i nauczyciele Gimnazjum
im. Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku. Szko a od
wrze)nia 2011 roku uczestniczy w mi dzynarodowym
projekcie Comenius, dzi ki któremu poznaje kultur ,
sztuk , tradycj , histori oraz system edukacyjny krajów
partnerskich, w)ród których, oprócz dwóch wcze)niej
wymienionych, s : Rumunia, Turcja, Hiszpania, Niemcy
i W ochy. Oprócz intensywnej nauki j zyka angielskiego,
przy wype nianiu zada+ projektowych, oraz poszerzania
wiedzy z wy#ej wymienionych dziedzin, uczestnicy
projektu maj okazj go)ci? w zaprzyjaGnionych szkoach. Organizatorzy ka#dego spotkania staraj si
zapewni? swoim go)ciom interesuj cy program, pozostawiaj c równie# czas na rozmowy i wymian do)wiadcze+.

Monika Koz owska

**********
GIMNAZJUM W OPATÓWKU
Sukces gimnazjalistki Kingi Zimnej
Ostatni dzie+ sierpnia by wyj tkowy dla gimnazjalistki z Opatówka - Kingi Zimnej, obfitowa bowiem
w moc atrakcji i niezapomnianych wra#e+. W siedzibie
Ministerstwa Zdrowia nast pi o uroczyste uhonorowanie
laureatów II edycji konkursu plastycznego pn. "Szpital
w Unii Europejskiej oczami ma ego pacjenta". Kinga
znalaz a si w gronie laureatów tego konkursu w kategorii od 13 do 16 lat zajmuj c II miejsce. Nagrodzone
prace zosta y wybrane spo)ród ponad pi ciuset, które
nap yn y do Ministerstwa Zdrowia, w odpowiedzi na
og oszony konkurs.
Wraz z rodzicami Kinga Zimna zosta a zaproszona na uroczyste wr czenie nagród, które odby o si
w Ministerstwie Zdrowia w Warszawie. Przyby ych na
uroczysto)? powitali pracownicy ministerstwa i zaprosili
na wystawne )niadanie. Nast pnie w Sali Kolumnowej reprezentacyjnej cz )ci budynku - zaproszonych go)ci
przywita pan S awomir Neumann, sekretarz stanu
w Ministerstwie Zdrowia, który podzi kowa za udzia
w konkursach oraz przybycie na uroczysto)?. Nagrody
oraz dyplomy laureatom wr czy pan Micha K powicz,
dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich. Laure-
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W czasie wrze)niowego pobytu na Litwie,
o)mioosobowa grupa z opatóweckiego gimnazjum zwiedzi a mi dzy innymi )redniowieczny zamek na wyspie
Troki i skansen w Rumszyszkach, pa ac Tyszkiewiczów
oraz Muzeum Bursztynu w Po dze. Zachwyca a si
równie# pi knymi widokami Mierzei Kuro+skiej - obiektu
z listy )wiatowego dziedzictwa UNESCO. Gimnazjum
w Opatówku reprezentowali dyrektor szko y Jolanta
Pokojowa i nauczyciele: Edyta Kowalska, Magdalena
Janik i Bo#ena Banasiak oraz uczniowie: Yulia Smirnova,
Martyna Ko odziejczyk, Miko aj Szmajdzi+ski, Kacper
Wojtaszek.
Niewiele ponad miesi c póGniej kolejni gimnazjali)ci wraz z nauczycielami pojechali do Tallina, gdzie
odby o si kolejne spotkanie partnerów projektu "T cza
nad Europ
- kultura, edukacja, tradycja, sztuka
i historia". Tym razem w podró# wyruszyli: szkolna
koordynatorka projektu - Monika Ratajczyk, nauczycielki:
Anna Kobierska, El#bieta Wojciechowska, Honorata
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Warszewska oraz uczniowie: Anna Cichorek, Milena
Ma?kowiak, Jakub Matysiak, Dominik Niklas.
Oprócz zaj ? w szkole wszyscy uczestnicy mieli
okazj zwiedzi? stare miasto, Muzeum Sztuki KUMU
i Muzeum Morskie Seaplane. Podziwiali równie# panoram Tallina i jego okolic z tarasu wie#y telewizyjnej,
znajduj cego si na wysoko)ci 170 metrów nad ziemi .
Jednak najwi ksz atrakcj podczas ka#dego z tych
wyjazdów by y gry i zabawy integracyjne dla uczestników projektu. M odzi ludzie, mówi cy na co dzie+
ró#nymi j zykami, musieli porozumiewa? si mi dzy
sob tylko w j zyku angielskim. Ponadto musieli
prze ama? w sobie wewn trzne opory, stereotypy,
zaakceptowa? ró#norodno)? kulturow
i mentaln .
Ka#de z takich spotka+ to niezapomniana i bardzo
skuteczna lekcja #ycia.
Honorata Warszewska

Dwi to Biblioteki Szkolnej
Ju# po raz trzeci biblioteka Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku obchodzi a swoje
)wi to, które wpisa o si na sta e w tradycj szko y.
W )rod 31 paGdziernika br. biblioteka sta a si
najwa#niejszym i najcz )ciej odwiedzanym miejscem
w ca ej szkole. Droga do biblioteki szkolnej zosta a
oznaczona strza kami. W od)wi tnie przystrojonej
czytelni zaprezentowano pozycje albumowe z ró#nych
dziedzin wiedzy i #ycia oraz beletrystyk m odzie#ow .
Ka#da klasa z o#y a bibliotece #yczenia, wpisuj c je do
Bibliotecznej Ksi gi Cycze+. Czytelnicy, którzy w tym
dniu wypo#yczyli ksi #k , cz stowani byli s odkim
upominkiem.

Zorganizowany zosta uroczysty apel, podczas
którego podsumowano wcze)niej og oszone konkursy.
Trzy zadania przygotowane dla uczniów zwi zane by y
z realizacj programu COMENIUS w naszej szkole.
W)ród nagrodzonych uczniów znaleGli si : Mateusz
Wojtaszek z kl. IIIb za wykonanie prezentacji multimedialnej na temat "S ynni kompozytorzy polscy"; zespó
dziewcz t z kl. IIIa: Martyna Ko odziejczyk, Yulia
Smirnova i Katarzyna Mniegula za wykonanie prezentacji
multimedialnej "Popularni wykonawcy polskiej muzyki
m odzie#owej" oraz Szymon KaGmierczak z kl. Ia za
przygotowanie najciekawszych zdj ? ukazuj cych pi kno
naszej ojczyzny w konkursie fotograficznym "S ynne
zak tki mego kraju".
Ten szczególny dzie+ sta si okazj , aby
zainteresowa? uczniów, nauczycieli i lokalne )rodowisko
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dzia aniami biblioteki. Wszystkim uczniom serdecznie
dzi kuj za liczny udzia w obchodach Mwi ta Biblioteki
Szkolnej; nauczycielom i rodzicom za wspó prac ,
wsparcie i pomoc w realizacji tego przedsi wzi cia.
Anna Nowacka

Udzia w konkursach
Dla ucznia udzia w jakimkolwiek konkursie to
mo#liwo)? sprawdzenia swojej wiedzy, poszerzenia
zainteresowa+, doskonalenia predyspozycji i uzdolnie+.
Uczniowie Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów
w Opatówku licznie przyst pili do etapów szkolnych
Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium O)wiaty w Poznaniu, odbywaj cych si w dniach od 18 paGdziernika do 29 listopada
tego roku. By y to: Wojewódzki Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej, J zyka Polskiego, J zyka
Angielskiego, J zyka Niemieckiego, Historyczny, Matematyczny, Geograficzny, Biologiczny, Fizyczny i Chemiczny. Zmierzyli si z zadaniami cz sto wykraczaj cymi poza wiadomo)ci ze szkolnych podr czników.
Do etapów rejonowych zakwalifikowali si uczniowie:
- w Konkursie J zyka Polskiego: Joanna Bia ek opiekun p. Anna Kobierska; Karolina KaGmierczak
i Kinga Zimna - opiekun p. El#bieta Rogozi+ska;
Joanna Mancewicz i Agata Przepiórka - opiekun
p. Honorata Warszewska.
- w Konkursie J zyka Angielskiego: Agata Przepiórka
- opiekun p. Anna Marsza Olejnik.
- w Konkursie Matematycznym: Joanna Bia ek opiekun p. Urszula Jasku a.
- w Konkursie Biologicznym: Julia Kope? - opiekun
p. Beata Tomczak.
- w Konkursie Fizycznym: Joanna Bia ek i Micha
Chojnacki - opiekun p. Anita Marciniak-Maciaszek.
- w Konkursie Chemicznym: Joanna Bia ek i Micha
Chojnacki - opiekunowie: p. Jolanta Pokojowa
i p. Micha Marciniak.
1 grudnia odby si etap rejonowy Wojewódzkiego Konkursu J zyka Polskiego, w którym nasza
uczennica Joanna Bia ek znalaz a si w czo ówce,
awansuj c do fina u wojewódzkiego. Joasia zaj a te#
I miejsce w Powiatowym Konkursie "Z ortografi za pan
brat" (nauczyciel p. Anna Kobierska) oraz zwyci #y a
w Powiatowym Konkursie na Kartk Bo#onarodzeniow
(nauczyciel p. Magdalena Janik). Inna uczennica,
Karolina KaGmierczak, zaj a I miejsce w V Powiatowym
Konkursie pod has em "HIV i AIDS nie zna granic"
(nauczyciel p. Beata Tomczak), który odby si 30 listopada w I LO im. A. Asnyka w Kaliszu.
Uczestnikom etapów rejonowych #ycz awansu
do etapów wojewódzkich i znalezienia si w)ród
najlepszych. Najlepsi z najlepszych zostan laureatami,
co daje zwolnienie z odpowiedniej cz )ci egzaminu oraz
dodatkowe punkty przy rekrutacji do szko y ponadgimnazjalnej. Poszerzenie wiedzy u atwi uczniom prac
na lekcjach, zach ci ich do dalszego interesowania si
danym przedmiotem, przyda si im w nast pnym etapie
nauki. Serdecznie gratuluj wyró#nionym uczniom oraz
ich opiekunom. Cycz powodzenia.
Dyrektor Gimnazjum w Opatówku
Jolanta Pokojowa
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Dwi to Niepodleg o ci
Narodowe Mwi to Niepodleg o)ci obchodzone
przez nas Polaków 11 listopada jest szczególn okazj
do refleksji nad dziejami naszej Ojczyzny. 7 listopada br.
w Gimnazjum im. A i S Gillerów w Opatówku odby si
uroczysty poranek przygotowany przez cz onków
Szkolnego Klubu Europejskiego "Opatus" i chóru szkolnego. M odzie# pod kierunkiem pa+ Bo#eny Banasiak
i Anny Nowackiej przypomnia a wydarzenia sprzed
stuleci, które doprowadzi y do upadku pa+stwa polskiego
i ogromny wysi ek naszego narodu w walce o odzyskanie
niepodleg o)ci.
Uczniowie Gimnazjum w czyli si tak#e w uroczysto)ci )rodowiskowe. 11 listopada wzi li udzia we
mszy )w. w intencji Ojczyzny, podczas której przedstawili patriotyczny monta# s owno-muzyczny. Wspólnie
z w adzami Gminy Opatówek i przedstawicielami ró#nych
organizacji )rodowiskowych sk adali kwiaty przed
obeliskiem na placu Wolno)ci. Pomagali te# przypina?
uczestnikom uroczysto)ci bia o-czerwone wst #eczki
przygotowane przez pracowników Gminnej Biblioteki
Publicznej. Pie)ni , wierszem, modlitw i zamy)leniem
gimnazjali)ci oddali ho d wszystkim bohaterom, którzy
walczyli o wolno)? i suwerenno)? Polski.
Aleksandra Laskowska

**********
SZKO5A PODSTAWOWA W OPATÓWKU
Rajd "Barwy Jesieni"
40
5 paGdziernika br. o godzinie 8 uczniowie
Szko y Podstawowej im. J. Kusoci+skiego w Opatówku
licznie zebrali si przed g ównym wej)ciem do budynku,
aby wraz z opiekunami wyruszy? w tras XIII ju# rajdu
pod has em "Barwy Jesieni". W tym roku nasza grupa
by a wyj tkowo silna - m odych piechurów by o a# 177,
nie licz c opiekunów. Jak si póGniej okaza o, byli)my
najliczniejsz dru#yn spo)ród wszystkich bior cych
udzia w rajdzie. Organizatorami imprezy by o Starostwo
Powiatowe w Kaliszu, Zespó Szkó im. Stanis awa
Miko ajczyka w Opatówku, Urz d Gminy w Opatówku,
Kaliski Oddzia PTTK im. Stanis awa Graevego oraz
Lasy Pa+stwowe - Nadle)nictwo Kalisz.

i przywitaniu przez komandora rajdu - p. Mateusza
Przyjaznego, dru#yny odebra y pami tkowe plakietki
oraz zaprezentowa y przygotowane przez siebie
konkursowe piosenki. Nast pnie wszyscy z wielk
ochot skorzystali z ciep ego posi ku przygotowanego
przez organizatorów. W tym roku by to przepyszny
#urek, który uczestnicy z apetytem pa aszowali przy
ognisku. Dla opiekunów przewidziano ponadto kaw ,
herbat i s odki pocz stunek.
Nast pnie uczniowie wzi li udzia w konkursie
krajoznawczym pod has em "Znam Ziemi Kalisk ".
Pytania obejmowa y wiadomo)ci z zakresu geografii
i historii Ziemi Kaliskiej. Du# wiedz wykaza a si
uczennica naszej szko y - Aleksandra Zimna, która
zaj a w tym konkursie III miejsce. Dla uczestników
zorganizowano te# konkurs dendrologiczny - zadanie
polega o na rozpoznawaniu po li)ciach poszczególnych
gatunków drzew i krzewów. W tym konkursie trzy
dru#yny zdoby y tak sam ilo)? punktów - mi dzy
innymi grupa z naszej szko y. Nast pnie rozegrano
konkurs na projekt znaczka na rajd przysz oroczny. Przy
klasyfikacji ko+cowej jury bra o te# pod uwag wygl d
dru#yny oraz zaprezentowan
na pocz tku rajdu
piosenk , ze zwróceniem szczególnej uwagi na w asn
inwencj twórcz . Nie zapomniano te# o oryginalnej - jak
zwykle - konkurencji dla opiekunów, którzy tym razem
musieli si zmierzy? z… chwytaniem byka za rogi.
W tym niezwyk ym zadaniu bezkonkurencyjna okaza a
si nauczycielka j zyka angielskiego z naszej szko y p. Sonia Matczak, która przy ogromnym dopingu swoich
uczniów bez problemu ujarzmi a niebezpiecznego
przeciwnika.
Na zako+czenie komisja konkursowa w sk adzie:
Wanda Pietrzykowska i Agnieszka Figiel, oceni a prace
konkursowe i przyzna a nagrody. W ogólnej punktacji
rajdu, do której zaliczono wygl d dru#yn, posiadanie
apteczki pierwszej pomocy i proporca, a tak#e punkty
zdobyte w poszczególnych konkursach, zwyci #y a
dru#yna z naszej szko y zdobywaj c w ten sposób
zaszczytne I miejsce oraz Puchar Starosty Kaliskiego,
natomiast pozostali laureaci zako+czyli rajd z pucharami, pami tkowymi dyplomami, albumami, ksi #kami
oraz pi kami sportowymi ufundowanymi przez Gmin
Opatówek, Miasto Kalisz, Powiat Kaliski, Nadle)nictwo
Kalisz i PTTK. Nagrody wr cza dyrektor naszej szko y
oraz Prezes Kaliskiego Oddzia u PTTK w Kaliszu p. Mateusz Przyjazny.
Po tych pe nych emocji i zdrowej rywalizacji
chwilach wszyscy piechurzy wyruszyli w drog powrotn
do szko y. XIII rajd "Barwy Jesieni" zdecydowanie
mo#na uzna? za udany. Dopisa a pogoda, dopisa y
humory, nie zabrak o si y i zaanga#owania. Cieszy nas
te# coraz liczniejszy udzia naszych uczniów w formach
turystyki pieszej. Do celu dotarli)my zm czeni, ale
szcz )liwi i ju# nie mo#emy doczeka? si przysz orocznego rajdu. Do zobaczenia!
Anna Smolicka

Po zapoznaniu si z regulaminem rajdu, dru#yny
#wawo w drowa y w)ród pól i lasów okolic Opatówka
zmierzaj c do wyznaczonego celu, jakim by a
le)niczówka Ro#d#a y - S oneczna. Po dotarciu do mety
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DzieF Edukacji Narodowej
"Chocia# trzeba mie? cierpliwo)? jak anio ów
sto..." - mi dzy innymi takie s owa wy)piewali uczniowie
klas czwartych, którzy pod opiek swoich wychowawczy+ przygotowali akademi z okazji Dnia Edukacji
Narodowej. Swoj obecno)ci w tym wyj tkowym dniu
zaszczycili nas: p. Jolanta Pokojowa - dyrektor Gim-
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nazjum im. Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku,
p. Ewa KaGmierczak - przewodnicz ca rady rodziców
oraz emerytowani pracownicy naszej szko y, którzy - jak
co roku - licznie przybywaj na t uroczysto)?, aby
z ezk w oku ogl da? wyst py kolejnego pokolenia
m odych opatowian. Oprócz przygotowanych wierszy
i piosenek dzieci zaprezentowa y te# "scenk na weso o"
przedstawiaj c dzie+ z #ycia szko y, w której ukazane
zosta y blaski i cienie pracy nauczyciela.
Na koniec "Anio y z Podstawowej Szko y" #yczyy wszystkim swoim nauczycielom "anielskiej cierpliwo)ci
w sercach, anielskich chórów na dobranoc oraz
anielskiego spokoju w szkole i poza ni ...", a na
pami tk przygotowanej akademii wr czy y dyrekcji,
nauczycielom, pracownikom administracji oraz wszystkim
przyby ym go)ciom gipsowe anio ki. Miejmy nadziej , #e
ta anielska atmosfera pozostanie w naszej szkole jak
najd u#ej!
Po cz )ci artystycznej g os zabra dyrektor
szko y, p. Mateusz Przyjazny. W swoim przemówieniu
doceni nie atw prac nauczycieli, podkre)laj c, #e
nauczanie to niezwykle odpowiedzialne zadanie, do
wykonywania którego potrzeba du#o cierpliwo)ci
i wytrwa o)ci, ale przede wszystkim pasji. Cycz c tego
wszystkiego zacytowa wzruszaj cy wiersz Wincentego
Pola, który stanowi doskona
puent i podkre)li
znaczenie pracy, pokory i wytrwa o)ci w #yciu ka#dego
cz owieka.
Jak co roku dyrektor doceni swoich pracowników i wr czy nagrody za wysi ek, szczególne
osi gni cia w pracy dydaktyczno - wychowawczej oraz
za zaanga#owanie w podnoszenie wyników nauczania.
Tym razem nagrodzeni zostali nast puj cy nauczyciele:
Antczak Lidia, B kowska Sylwia, Chrystek Gra#yna, Cyl
Aneta, Dubanowicz Izabela, Frydrychowicz Beata, KaGmierczak Agnieszka, Koby ka Kinga, Lintner Ala, Litwin
Joanna, Ludwiczak Kamila, Matczak Sonia, Narczy+ska
Renata, Noskowska Magdalena, Skinder Dorota, Smolicka Anna. Nie zapomniano równie# o pracownikach
administracji i obs ugi: Lewicka Maria, Dobrza+ska
Ma gorzata, Kwiatkowska Krystyna, Okuniewska Stefania, Pilarczyk Maria, Pawlak Józef, Marciniak Bo#ena.
Reszta czasu up yn a w mi ej atmosferze, w)ród
rozmów przy kawie i s odkim pocz stunku.

Wycieczka do fabryki bombek
27 listopada uczniowie kl. IIa i IIb byli na
wycieczce w zak adzie produkuj cym bombki choinkowe
w Miliczu. Po dotarciu na miejsce dzieci zwiedza y
kolejne pomieszczenia i obserwowa y proces powstawania bombek. W drówka po fabryce zacz a si od tzw.
"dmuchalni", gdzie szklana rurka zmienia a si w bombk o okre)lonym kszta cie. By y wi c szyszki, ba wanki,
gwiazdki, grzybki i wiele innych. Nast pnie w "srebrzalni" ka#dy móg zaobserwowa?, jak przezroczyste szk o
zmienia kolor po zastosowaniu azotanu srebra. Potem
wszyscy udali si do najciekawszej sali - "dekoratorni".

Anna Smolicka

Dlubowanie pierwszoklasistów
19 paGdziernika 2012 r. odby o si )lubowanie
pierwszoklasistów. Na uroczysto)? przyby o wielu go)ci,
m.in.: Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic, przewodnicz ca Komisji O)wiaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Marlena
Kiermas-Gruszka, dyrektor ZEAS Arkadiusz Na+duch,
dyrektor biblioteki w Opatówku Jadwiga Milu)ka-Stasiak,
zast pca przewodnicz cej rady rodziców Beata Kolecka.
00
O godz. 9 wicedyrektor, p. Izabela Dubanowicz
powita a zebrane w auli dzieci, rodziców, wychowawców
oraz zaproszonych go)ci, po czym odda a g os dzieciom.
W ich imieniu rycerz królewskiej pary powita wszystkich
zebranych. W rol rycerza wcieli a si Nikola Kasprzycka - uczennica klasy IVc. W roli królowej wyst pi a
Zuzanna KaGmierczak, równie# z klasy IVc, natomiast
rol króla odegra Mi osz Bugajny - ucze+ klasy IVa. Król
wraz z Królow zdecydowali, #e zanim przyjm uczniów
klas pierwszych do szkolnego królestwa musz najpierw
lepiej ich pozna? i sprawdzi? czy posiadaj ju# jakie)
umiej tno)ci. By spe ni? #yczenie królewskiej pary
uczniowie recytowali wiersze i )piewali piosenki, czym

Dwi to Niepodleg o ci
"Pytasz si synu, gdzie jest i jaka?" - s owa te,
zaczerpni te z wiersza Antoniego S onimskiego, sta y
si mottem programu poetycko - muzycznego przygotowanego z okazji Mwi ta Niepodleg o)ci. 11 listopada to
dzie+ wyj tkowy w historii naszej Ojczyzny i zdecydowanie najwa#niejsze polskie )wi to narodowe. Pami taj o tym uczniowie Szko y Podstawowej im. Janusza
Kusoci+skiego w Opatówku, którzy, jak co roku, przygotowali z tej okazji uroczyst
akademi . Podczas
uroczysto)ci przypomniano widzom trudn i d ug drog
Polaków do upragnionej niepodleg o)ci. Pie)ni patriotyczne i legionowe, utwory poetyckie o ojczyGnie
i wolno)ci zaprezentowane przez uczniów klas pi tych
przybli#y y wa#ne dla narodu polskiego daty i wydarzenia. Program stanowi niecodzienn , #yw lekcj
historii, a zebrani w auli szkolnej uczniowie obejrzeli go
z nale#ytym szacunkiem i powag .
Beata Frydrychowicz
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Tu powstaj prawdziwe dzie a. Wszystkie bombki malowane s r cznie, a niezwykle sprawne r ce pracuj cych
tam pa+ zamieniaj je w prawdziwe dzie a sztuki. Praca
ta wymaga niezwyk ej koncentracji i precyzji. Po wyj)ciu
z dekoratorni nast pi d ugo oczekiwany moment, czyli
samodzielne ozdabianie bombek. Po wys uchaniu rad
i wskazówek pani prowadz cej zaj cia, wszyscy z zapaem przyst pili do pracy. Powsta y niezwykle oryginalne
ozdoby, które dzieci zabra y ze sob do domu. Pobyt
w zak adzie zako+czy si zakupami w przyzak adowym
sklepiku. Ka#dy uczestnik wycieczki otrzyma te#
bombk z w asnym imieniem, która z pewno)ci b dzie
pi knie prezentowa? si na )wi tecznej choince.
Ala Lintner
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zarówno królewska para jak i wszyscy przybyli go)cie
byli zachwyceni i zgodnie postanowili przyj ? ich do
braci uczniowskiej.
Po zako+czeniu artystycznej cz )ci uroczysto)ci
nast pi wa#ny moment )lubowania na sztandar szko y,
po czym dyrektor - p. Mateusz Przyjazny - przy pomocy
du#ego o ówka pasowa dzieci na uczniów. Wychowawcy natomiast wr czyli swoim wychowankom pami tkowe dyplomy. Ju# jako pe noprawni uczniowie przedstawiciele klas z o#yli kwiaty pod tablic patrona szko y.
Na zako+czenie uroczysto)ci przedstawiciele w adz
gminy wr czyli uczniom upominki w postaci przyborów
szkolnych, a przedstawiciele rady rodziców - s odycze.
Dyrektor Szko y Podstawowej w Opatówku
Mateusz Przyjazny

**********
ZESPÓ5 SZKÓ5 W T5OKINI WIELKIEJ
Program "Radosna Szko a"
W ramach rz dowego programu wspierania
w latach 2009-2014 organów prowadz cych w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania
i opieki w klasach I - III szkó podstawowych i ogólnokszta c cych szkó muzycznych I stopnia "Radosna
szko a"- zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw
w szkole, Zespó Szkó w T okini Wielkiej otrzyma
pomoce dydaktyczne do sali zabaw. W budynku szkolnym wygospodarowano pomieszczenie o wymiarach
4,66m na 4,12m i przeznaczono na miejsce zabaw dla
najm odszych uczniów, w którym dzieci b d si mog y
bawi?, uczy? i harmonijnie rozwija?, a organ prowadz cy
tj. Gmina Opatówek udzieli wsparcia finansowego.
Jak pisze Glenn Doman - "Zabawa jest nauk ,
nauka jest zabaw . Im wi cej zabawy tym wi cej nauki."
- pomieszczenie zosta o tak urz dzone aby zaspokaja?
potrzeb ruchu i zabawy dziecka. Wyposa#ono je
w du#e, mi kkie klocki (wa ki, zestawy du#ych figur
geometrycznych), wykonane w kolorystyce przyjaznej
dla dzieci. Ponadto w ró#nokolorowe i ró#nej wielko)ci
pi ki i materace do zabaw ruchowych oraz tor przeszkód
(skrzynia, d uga pochylnia z podestem, równowa#nia).
M odszy wiek szkolny to "z oty wiek motoryczno)ci", to czas dynamicznego rozwoju zdolno)ci motorycznych dziecka, który b dzie mia wp yw na poziom
mo#liwo)ci ruchowych w póGniejszym wieku. Pomoce
dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole usprawniaj
m.in. koordynacj wzrokowo-ruchow , ma motoryk ,
spe niaj równie# funkcj edukacyjn oraz zach caj
dzieci do zabaw i zaj ? z rówie)nikami.
M odsi uczniowie naszej placówki z w/w pomocy
korzystaj podczas zaj ? rekreacyjno-sportowych, relaksacyjnych i zabaw konstrukcyjnych. Buduj m.in. scenografi na ró#ne uroczysto)ci, akademie szkolne (np.
)lubowanie I klasy). Mamy nadziej , #e pomys owo)?
i bogata wyobraGnia pozwoli dzieciom na coraz to inne
wykorzystywanie otrzymanych pomocy, bo ka#dy rodzaj
zabawy odgrywa w rozwoju dziecka swoist rol ,
oddzia uje wszechstronnie na jego osobowo)? i rozwój.
Miejsce zabaw w szkole wp ynie korzystnie nie tylko na
rozwój fizyczny dzieci, ale tak#e wzbogaci ich
wyobraGni .
Renata Szlenkier

Dwi to Niepodleg o ci
Uczniowie z Zespo u Szkó w T okini Wielkiej,
pod opiek pa+: Izabeli Krupi+skiej, Urszuli Borwik,
Marleny Pilarczyk i Renaty Szlenkier, z okazji Mwi ta
Niepodleg o)ci przygotowali uroczyst akademi , na
któr zaprosili wszystkich swoich kolegów, kole#anki
i nauczycieli. W uroczystej atmosferze, z barwami
narodowymi na piersi i umieszczonymi wokó siebie
znakami niepodleg ej Polski przypomnieli burzliwe dzieje
naszego pa+stwa z XVIII i XIX wieku. Recytowali
wiersze i )piewali przejmuj ce pie)ni, które tchn y
w zebranych ducha patriotyzmu. Wszyscy zdali sobie
spraw , #e mamy szcz )cie, i# wspó cze)nie #yjemy
w kraju, w którym w imi wolno)ci i godno)ci ludzkiej nie
musimy podejmowa? dramatycznych wyborów.
W sobotni poranek, 10 listopada, ponad 120
zuchów, harcerzy i instruktorów wzi o udzia w Rajdzie
Niepodleg o)ci, zorganizowanym przez Hufiec ZHP
Powiatu Kaliskiego. Rajd odby si na trasie Skarszew Biernatki. Trzyna)cie dru#yn z powiatu kaliskiego
wykonywa o rajdowe zadania, w tym równie# dru#yna
z naszej szko y w sk adzie: Aleksandra Banasiak,
Aleksandra Bry a, Aleksandra Jopek, Natalia Pilas, Julia
Reksa, Ewa Sobczak, Bartosz Dreczko i Kazimierz
Rychter, pod opiek pa+: Marii Jolanty Marciniak
i Marleny Pilarczyk. Na pó metku rajdu odby si
uroczysty apel przy pomniku upami tniaj cym pomordowanych przez hitlerowców mieszka+ców gminy. Rajd
zako+czy si w szkole podstawowej w Biernatkach,
gdzie na uczestników czeka smaczny #urek i gor ca
herbata. "By a to wspania a lekcja historii i patriotyzmu,
a jednocze)nie mi e spotkanie przyjació " - tak podsumowa rajd Jacek Kami+ski, komendant hufca.
Izabela KrupiFska

DzieF kariery
Cz owiek uczy si przez ca e #ycie, najwi cej
wysi ku w nauk wk ada kiedy chodzi do szko y. Ka#dy
z nas ma cel, aby sko+czy? szko z jak najlepszym
wynikiem i potem zdobyt
wiedz
wykorzystywa?
w pracy. Jednak wybór )cie#ki zawodowej dla wielu
uczniów jest bardzo trudny, szczególnie kiedy wspó cze)nie trzeba tego dokona? na bardzo wczesnym
etapie #ycia. Ceby wesprze? uczniów w podj ciu decyzji,
po raz pi ty zosta zorganizowany Dzie+ Kariery przy
Zespole Szkó Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kaliszu.
G ównym organizatorem tego przedsi wzi cia by a
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Kaliszu.
Celem imprezy by o umo#liwienie m odym
ludziom poznania zawodów oraz wskazanie im znaczenia planowania kariery, które w przysz o)ci u atwi podj cie w a)ciwej roli zawodowej. Grupa m odzie#y z III
klasy wzi a udzia w "Gie dzie zawodów", czyli prezentacji zawodów prowadzonych przez uczniów i nauczycieli szkó ponadgimnazjalnych. W hali sportowej "Olimpia" nasi uczniowie zapoznali si z ró#nymi zawodami.
Mieli równie# mo#liwo)? konsultacji z psychologami
i doradcami zawodowymi.
M odzie# z plikiem ulotek w r ku i z pomys ami
na swoj przysz o)? zako+czy a udzia w V Dniu Kariery.
Wyjazd do Kalisza zorganizowa a wychowawczyni klasy
III, p. Katarzyna Wyborna, która wraz z p. Izabel
Krupi+sk sprawowa y opiek nad uczniami podczas
tego przedsi wzi cia.
Izabela KrupiFska

Wiadomo ci Gminne
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Osi0gni cia uczniów
Jesienna aura sprzyja uczniom z Zespo u Szkó
w T okini Wielkiej, którzy ch tnie uczestniczyli w tym
czasie w ró#nych zawodach sportowych i konkursach.
Szczególnie w konkurencjach sportowych m odzie#
odnosi a sukcesy. 27 listopada w Opatówku dru#yna
ch opców w sk adzie: Robert Dryka (klasa III), Adrian
Dudek (klasa III), Przemys aw Król (klasa III), Dariusz
Sa ata (klasa III), Eryk W odarczyk (klasa III), Bart omiej
Klepanda (klasa II), Sebastian Kmiecik (klasa II),
Wojciech Po)piech (klasa II) oraz Piotr Banasiak (klasa
III), Przemys aw Olek (klasa II), Szymon Szafran (klasa
II), Pawe Mniegu a (klasa II) zaj a I miejsce w mistrzostwach gminy Opatówek szkó gimnazjalnych w pi ce
siatkowej i uzyska a awans do etapu powiatowego.
29 listopada w Liskowie uczniowie Monika Bach
(klasa III), Wiktor Kowalczyk (klasa III), Bart omiej
Klepanda (klasa II), Kamil Misiak (klasa II) zaj li III
miejsce w VI Turnieju Tenisa Sto owego szkó gimnazjalnych powiatu kaliskiego o puchar Starosty Kaliskiego
w kategorii dru#ynowej dziewcz t i ch opców.
Uczniowie gimnazjum, realizowali si nie tylko
w sporcie, ale równie# w konkursach przedmiotowych.
Anita Wojtaszczyk (klasa III), Joanna Pomyka a (klasa II)
i Przemys aw Król (klasa III) uczestniczyli w etapie
rejonowym Konkursu J zyka Polskiego, który odby si
w Kaliszu.
Zwyci zcom zawodów i uczestnikom konkursów
#yczymy dalszych sukcesów, realizacji swoich uzdolnie+
i motywacji do jeszcze bardziej wyt #onej pracy, aby
w przysz o)ci owoce ich wysi ku by y jeszcze wi ksze.
Apel o prawach dziecka
Dziecko to pe noprawny obywatel i nale#y mu
si najwy#sze poszanowanie - te s owa determinowa y
w ostatnim czasie dzia ania nauczycieli z Zespo u Szkó
w T okini Wielkiej. 28 listopada podczas wywiadówki
uczniowie pod opiek pa+: Marleny Pilarczyk, Renaty
Szlenkier i Urszuli Borwik przedstawili apel o prawach
dziecka. To krótkie wyst pienie sk oni o rodziców do
refleksji i chwili zastanowienia nad w asnym post powaniem. Z pewno)ci przypomnia o im jak wa#n rol
odgrywaj w #yciu w asnego dziecka i u)wiadomi o, #e
wychowanie jest procesem trwaj cym ca e #ycie,
a dziecko jest jego konstytutywn warto)ci .

zaproszony przez wychowawców - panie: Marlen Pilarczyk, Urszul Borwik, Mari Jolant Marciniak i Katarzyn Wyborn . Funkcjonariusz przeprowadzi pogadank , podczas której u)wiadomi m odzie#, #e ka#dy
czyn ma swoje konsekwencje, szczegó owo omówi te,
które s wynikiem z ego post powania. Uczniowie
z zainteresowaniem s uchali pana policjanta, po czym
zadawali mu nurtuj ce ich pytania. Odpowiedzi by y
wyczerpuj ce, co rozwia o w tpliwo)ci pytaj cych,
a pozosta ych s uchaczy przekona o, #e nieprzemy)lane
zachowania mog by? przyczyn wielkich problemów.
M odo)? nie po to jest by j marnowa? przez z e
uczynki, tylko po to, #eby czerpa? z #ycia pozytywne
aspekty, kszta tuj ce osobowo)? m odego cz owieka,
który w przysz o)ci b dzie porz dnym obywatelem,
godnym do na)ladowania.
Izabela KrupiFska

Dlubowanie pierwszoklasistów
''Uczniem by? - to wa#na sprawa i otwiera?
wiedzy drzwi. Uczy? si , by )wiat poznawa?, )lubujemy
dzi)!''. Tak )piewali uczniowie klasy I podczas uroczysto)ci pasowania na ucznia, która odby a si 26.10.2012 r.
w Zespole Szkó w T okini Wielkiej. Gdy zegar wybi
00
godzin 10 i wszystkie krzes a zosta y zaj te, pani
dyrektor - Teresa Kobierska powita a przyby ych go)ci:
Sekretarza Gminy Opatówek Krzysztofa Dziedzica,
przedstawiciela rady rodziców Mariol Król, rodziców,
uczniów i nauczycieli. Szczególnie gor co powita a
bohaterów uroczysto)ci - uczniów klasy pierwszej.
Nast pnie scen zaw adn li przedstawiciele klasy V i VI,
którzy zaprosili swoich m odszych kolegów do "Krainy
Wiedzy", gdzie król i królowa oraz rycerze zadawali im
liczne pytania. Pierwszoklasi)ci recytowali wiersze,
)piewali piosenki i tym samym udowodnili, #e s gotowi
do z o#enia uroczystego )lubowania na sztandar szko y.
Pasowanie na ucznia przez pani dyrektor wielkim
o ówkiem by o tylko tego potwierdzeniem. Ukoronowaniem aktu pasowania by o wr czenie pami tkowych
dyplomów i legitymacji szkolnych.
Ju# jako pe noprawni uczniowie, pierwszoklasi)ci
przyj li #yczenia i prezenty ufundowane przez Wójta
Gminy Opatówek, rad rodziców oraz kole#anki i kolegów z klasy VI z wychowawc . Zwie+czeniem uroczysto)ci by s odki pocz stunek oraz mini-bal z niespodziankami. Uroczysto)? przygotowa y panie: Renata Szlenkier, Marlena Pilarczyk i Urszula Borwik. Wszystkim,
którzy przyczynili si do u)wietnienia tej uroczysto)ci,
szczególnie rodzicom - serdecznie dzi kujemy.
**********
ZESPÓ5 SZKÓ5 W RAJSKU

O tym, #e dziecko ma prawa, ale równie#
obowi zki, w pi tek 30 listopada przypomnia uczniom
klasy VI i gimnazjalistom policjant - Witold WoGniak,
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DzieF Edukacji Narodowej
Dzie+ Edukacji Narodowej to najwa#niejszy
dzie+ w roku dla wszystkich pracowników o)wiaty. W tym
roku 14. paGdziernika przypada w niedziel , w zwi zku
z czym uroczysta akademia w naszej szkole odby a si
w poniedzia ek. Uczestniczyli w niej: dyrektor szko y
Honorata Wolniaczyk, nauczyciele, pracownicy obs ugi,
zaproszeni go)cie, m.in. Sekretarz Gminy Opatówek
Krzysztof Dziedzic oraz wszyscy uczniowie. Akademia
odby a si w sali gimnastycznej, która na ten dzie+
zosta a od)wi tnie udekorowana. Na pocz tku od)pie-
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wano hymn pa+stwowy. Pierwsz cz )? przedstawienia
zaprezentowali najm odsi uczniowie, poniewa# by o to
tak#e ich )wi to. Zostali oficjalnie pasowani na pierwszoklasistów. W pasowaniu, którego dokona a p. dyrektor, uczestniczy tak#e Sekretarz Gminy, który w imieniu
Wójta Gminy Opatówek wr czy maluchom szkolne
wyprawki. Ta cz )? uroczysto)ci zosta a przygotowana
przez wychowawczyni klasy I, p. Agat Wegner.
Nast pnie starsi uczniowie zaprezentowali program artystyczny przygotowany pod kierunkiem opiekunek samorz du uczniowskiego: p. Marty Gruszki i p. Ewy
Szyma+skiej. M odzie# szkolna mia a okazj popisa? si
swoim kunsztem aktorskim, recytatorskim i muzycznym.
Podczas akademii pad o wiele ciep ych s ów i #ycze+
oraz s owa uznania dla dyrekcji, nauczycieli i pracowników szko y. Uroczysto)? przebiega a w mi ej i radosnej
atmosferze. Na zako+czenie uczniowie wr czyli nauczycielom, pracownikom szko y oraz zaproszonym go)ciom
upominki - kubeczki z imionami. Przedstawienie podoba o si wszystkim, o czym )wiadczy y gromkie brawa.
Uwie+czeniem spotkania by pocz stunek przy kawie,
na którym dyrektor szko y wr czy a nagrody wyró#niaj cym si nauczycielom i pracownikom szko y.
Marta Gruszka, Ma gorzata Burdelak

Konkurs na Monodram "M odzi Koryfeusze"
Ju# po raz 14 w Miejsko-Gminnym O)rodku
Kultury w Kleczewie odby si Wielkopolski Konkurs na
Monodram "M odzi Koryfeusze", którego g ównym organizatorem jest koni+skie Centrum Kultury i Sztuki. 16 listopada 2012 roku finali)ci wytypowani podczas wewn trznych eliminacji, zaprezentowali swoje spektakle.

kierunkiem p. Ma gorzaty Burdelak przygotowali program artystyczny, a chór przygotowany przez p. Damiana Pyrka od)piewa pie)ni legionowe. Program najpierw
zosta uroczy)cie zaprezentowany w ko)ciele parafialnym w Rajsku, a nast pnie przedstawiony w szkole.
Ma gorzata Burdelak

Sukcesy uczniów
Czworo uczniów naszej szko y (przygotowanych
przez p. El#biet Wosiek) w dniu 27 paGdziernika br.
wzi o udzia w XII Powiatowych Prezentacjach Monodramów w Kaliszu. Antek Korbacz - ucze+ klasy drugiej,
zaprezentowa monodram pt. “Stefek Burczymucha",
Zuzia Mwierek (z klasy V) przedstawi a "Pch Szachrajk ". Obydwoje zdobyli pierwsze miejsca w swojej
kategorii, tym samym otrzymali nominacj do XIV Wielkopolskiego Konkursu na Monodram “M odzi Koryfeusze". Natomiast Martyna Karpisiewicz - uczennica klasy
trzeciej, otrzyma a wyró#nienie za "Dziurki w serze".
Uczniowie z naszej szko y po raz pierwszy brali udzia
w tym przegl dzie, a dwa pierwsze miejsca i wyró#nienie
s dla nas ogromnym sukcesem. Tym bardziej, #e forma
monodramu nie nale#y do atwych, na scenie znajduje
si jeden aktor, który sam tworzy lini dramaturgiczn .
Sukces Angeliki Dwierek
Uczennica klasy II gimnazjum Angelika Mwierek
zdoby a 3 miejsce w konkursie na Najlepsz Teczk
Zawodoznawcz . Konkurs zosta zorganizowany przez
Poradni Psychologiczno-Pedagogiczn nr 1 w Kaliszu.
Og oszenie wyników mia o miejsce podczas Pi tego
Dnia Kariery, który odby si 23 listopada w hali
sportowej "Olimpia" w ZSP nr 2 w Kaliszu. Impreza
skierowana jest do uczniów gimnazjów, a jej celem jest
umo#liwienie m odym ludziom poznania zawodów oraz
wskazanie im znaczenia planowania kariery, które
w przysz o)ci u atwi podj cie w a)ciwej roli zawodowej.
Ma gorzata Burdelak

W powiatowych eliminacjach zakwalifikowa o si dwoje
uczniów z naszej szko y. W I kategorii by to Anto)
Korbacz, a w III kategorii Zuzia Mwierek, obydwoje
przygotowani przez p. El#biet Wosiek. Zarówno Anto)
jak i Zuzia otrzymali wyró#nienia podczas tegorocznych
zmaga+ konkursowych w Kleczewie.
El"bieta Wosiek

Dwi to Niepodleg o ci
Obchody )wi t pa+stwowych s dla ka#dego
obywatela wyrazem to#samo)ci narodowej. Szczególnie
wa#ne jest dbanie o patriotyzm w szkole. M ody cz owiek
uczy si wówczas okazywa? szacunek swojej ojczyGnie.
Dla ka#dego Polaka jednym z najwa#niejszych )wi t
narodowych jest 11 listopada czyli Odzyskanie Niepodleg o)ci. Z tej okazji uczniowie naszej szko y, pod
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Wiadomo ci ze szkolnej biblioteki
W Mi dzynarodowym Dniu Bibliotek Szkolnych
22 paGdziernika biblioteka szkolna w Rajsku obchodzi a
swoje )wi to. Z tej okazji wszyscy wys uchali audycji
przez szkolny radiow ze . W rol spikerów wcieli y si
uczennice z kl. V nale# ce do Klubu Przyjació Ksi #ki.
Nast pnego dnia uczniowie brali udzia w konkursach
literackich, rozwi zywali krzy#ówki i rebusy, a ka#dy
zwyci zca otrzyma s odkiego lizaka.
25 paGdziernika w szkolnej bibliotece, ju# po raz
pi ty, odby o si uroczyste pasowanie pierwszoklasistów
na czytelników. Uczennice z klasy VI zaprezentowa y
najm odszym zalety ksi #ki oraz przekaza y rady, jak
szanowa? ksi #ki. Nowi czytelnicy otrzymali tak#e
niezwyk e upominki (zak adki do ksi #ek). Ca a uroczysto)? odbywa a si w obecno)ci zaproszonych go)ci,
w)ród których byli: dyrektor szko y Honorata Wolniaczyk, rodzice i nauczyciele.
13 listopada rodzice i nauczyciele obejrzeli
akademi z okazji Roku Korczakowskiego przygotowan
przez p. El#biet Wosiek i p. Danut Sieradzk oraz
dzieci z kó ka teatralnego.
Natomiast 27 listopada dzieci z klas m odszych
bra y udzia w lekcjach bibliotecznych po)wi conych
pluszowym misiom z okazji Mwiatowego Dnia Pluszowego Misia.
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Z okazji przypadaj cej w tym roku 170 rocznicy
urodzin Marii Konopnickiej w bibliotece szkolnej zosta
przeprowadzony konkurs recytatorski pt. "Poezja Marii
Konopnickiej". Udzia w nim brali uczniowie z klasy VI.
Jury w sk adzie: p. El#bieta Wosiek, p. Bernadetta Blek
wy oni o zwyci zców. Trzy pierwsze równorz dne
miejsca zaj y: Weronika Filipiak, Amelia Korbacz, Marta
Kucharska, a wyró#nienie otrzyma a Patrycja Ugorna.
Wszyscy zwyci zcy otrzymali nagrody ksi #kowe.
Danuta Sieradzka, Ma gorzata Burdelak

**********
ZESPÓ5 SZKÓ5 W CHE5MCACH
Kolejny sukces Kamili Przepiórki

Po raz kolejny nasza szko a wzi a udzia w XXI
Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Cycia PCK. Etap
rejonowy tej olimpiady, organizowany przez Zarz d
Rejonowy PCK w Kaliszu, odby si 5 grudnia 2012 r.
W rywalizacji uczestniczyli zarówno uczniowie gimnazjów, jak i szkó ponadgimnazjalnych z Kalisza i powiatu
kaliskiego. Nasz szko
reprezentowa a uczennica
klasy 3 gimnazjum Kamila Przepiórka, która zaj a po
raz kolejny I miejsce w etapie rejonowym i tym samym
b dzie reprezentowa? powiat kaliski w konkursie
organizowanym na etapie okr gowym w Poznaniu.
O zwyci stwie Kamili przes dzi bardzo dobry wynik, jaki
uzyska a na te)cie z wiedzy teoretycznej.
Walczymy z wirusem HIV, a nie z ludGmi nim zara"onymi
1 grudnia - niby dzie+ jak ka#dy inny, a jednak
niejednego z nas sk oni do g bszego zastanowienia si
nad rosn cym problemem zaka#e+ wirusem HIV. Uczniowie z klasy II gimnazjum pod opiek p. Magdaleny
Karolak zorganizowali szkolny apel z okazji Mwiatowego
Dnia Walki z AIDS. Tym razem z wyj tkow desperacj
apelowali do kole#anek i kolegów, nieustannie odnosz c
si do dwóch kwestii: PRZESTROGA - "Cyj tak, by
unikn ? zaka#enia )mierciono)nym wirusem!" oraz
TOLERANCJA - "Nie odbieraj prawa do godnego #ycia
choremu na AIDS!".
Udzia w V Dniach Kariery
W dniu 23 listopada br. uczniowie klasy 3 gimnazjum pod opiek p. Nataszy Paszkowiak-Kope? oraz
p. Anny Kornackiej-Paszek wzi li udzia w V Dniach
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Kariery organizowanych przez PPP w Kaliszu. Uczniowie klas II zapoznali si z ofert kaliskich szkó ponadgimnazjalnych, prezentowali ró#ne zawody, udzielali
informacji dotycz cych kierunków kszta cenia i rekrutacji. M odzie# naszego gimnazjum zwiedzi a nowoczesne pracownie Centrum Kszta cenia Ustawicznego
i Praktycznego, uzyska a wiele cennych wskazówek
i porad odno)nie dalszej edukacji, otrzyma a tak#e ulotki
i informatory.
Wyró"nienie w powiatowym konkursie literackim
26 listopada br. w Gminnej Bibliotece Publicznej
im. Braci Gillerów w Opatówku nast pi o podsumowanie
powiatowego konkursu literackiego "Kolej w naszym
#yciu". W kategorii uczniów gimnazjum wyró#nienie za
stron estetyczn pracy konkursowej otrzyma a Natalia
Cofalska - uczennica klasy III gimnazjum. Serdecznie
gratulujemy.
Zdrowe niadanie
8 listopada, w Dniu Zdrowego Mniadania, uczniowie klasy 2 w ramach udzia u w Ogólnopolskim
Programie Edukacyjnym "Mniadanie daje moc", przygotowali wspólnie zdrowe )niadanie. Do zorganizowania
tego )niadania, dzieci przygotowywa y si du#o wcze)niej. S u#y y temu pogadanki i spotkanie ze szkoln
piel gniark , których tematem wiod cym by o zdrowe
od#ywianie i zdrowy tryb #ycia. Dzieci skrupulatnie
planowa y list potrzebnych produktów - warzyw, owoców, pieczywa, soków, jogurtów, serów, w dlin oraz
niezb dnego sprz tu. Z samych zdrowych produktów
wykona y kanapki i sa atki owocowe. W czasie przygotowywania dba y o higien i czysto)? na swoim stanowisku pracy. W zorganizowanie )niadania zaanga#owa y
si równie# mamy uczniów. Akcji towarzyszy o du#o
pozytywnych emocji i rado)ci.
Dwi to Niepodleg o ci

9 listopada uczcili)my 94 Rocznic Odzyskania
Niepodleg o)ci. Z tej okazji uczniowie klasy V, pod
kierunkiem p. Joanny Ko)cia+skiej i p. Anny KornackiejPaszek zaprezentowali bardzo interesuj cy program
artystyczny. Zabrali nas w niezwyk w drówk . Cofn li)my si w czasie, by )ledzi?, co dzia o si w ci gu 123
lat niewoli. Po rozbiorach Pa+stwo Polskie znikn o
z map, nie przestali jednak istnie? Polacy! Nasi
przodkowie próbowali oswobodzi? si spod jarzma
zaborców. Uda o si to w 1918 roku. 11 listopada dzie+, w którym Józef Pi sudski przyby do Warszawy
i obj w adz nad wojskiem polskim - sta si dla
Polaków symbolem odzyskania niepodleg ego kraju.
Dyrektor Zespo u Szkó w Che mcach
Tomasz Mikucki
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WIETLICA "S=ONECZKO"
Miko ajki
Jak co roku dzieci ze Mwietlicy Mrodowiskowej
"S oneczko" z niecierpliwo)ci wygl da y wizyty Mwi tego Miko aja. Wielkim zaskoczeniem by o przybycie a#
pi ciu wspania ych Miko ajów z Reniferem i Mnie#ynk .
Go)cie przyjechali nie saniami, lecz na czarnych motocyklach. Przyby z nimi Krzysztof Dziedzic Sekretarz
Gminy Opatówek. Rado)ci dzieci i pyta+ do Miko ajów
nie by o ko+ca. Dzieci wraz z go)?mi wspólnie )piewa y
kol dy.

Wycieczka do Muzeum Piekarstwa
12 paGdziernika br. 40 dzieci z gminy Opatówek
uczestniczy o w profilaktycznej wycieczce do Muzeum
Piekarstwa w Pleszewie. Wycieczk zorganizowa Gminny O)rodek Pomocy Spo ecznej w Opatówku w ramach
realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych na rok 2012. W wycieczce wzi y udzia dzieci ze )wietlicy )rodowiskowej
"S oneczko", byli wychowankowie )wietlicy oraz dzieci
ze Szko y Podstawowej w Opatówku Filia w Sierzchowie. W Muzeum Piekarstwa zgromadzone zosta y
eksponaty s u# ce do wykonywania chleba zbierane
przez wiele lat.
W zaczarowany )wiat chleba wprowadzi
wszystkich p. Tomasz Vogt, za o#yciel muzeum, który
opowiedzia o warto)ci tradycyjnego polskiego chleba
i bogatych tradycjach jego wypiekania. Najwi ksze
emocje wzbudzi o samodzielne wykonanie bu ki
o dowolnym kszta cie. Dzieci najch tniej wykonywa y
rogale, )limaki i precle, by y te# serca i warkocze.
W trakcie prac przy wypiekach p. Tomasz zdradzi
przepis na pyszne bu eczki. Podczas gdy bu ki si
piek y, uczestnicy wycieczki obejrzeli film edukacyjny
pokazuj cy, jak kiedy) wypiekano chleb i z jakim
szacunkiem odnoszono si do niego. Ka#de dziecko
otrzyma o do domu w asnor cznie wykonan bu k .

Wójt Gminy Opatówek w imieniu swoim i dzieci
ze Mwietlicy Mrodowiskowej "S oneczko" sk ada serdeczne podzi kowanie za wspania e upominki sponsorom,
którymi byli: Klub Motocyklowy z Opatówka "Czarne
Or y", Supermarket Lewiatan p. Bogdana Kozaneckiego
w Opatówku, Sklep spo#ywczo-w dliniarski p. Wies awa
Rutkowskiego w Opatówku.
Ogólnopolski DzieF Drzewa
Od kilku lat 10 paGdziernika obchodzony jest
Dzie+ Drzewa. Organizowany jest przez stowarzyszenia
ekologiczne, szko y i nadle)nictwa. W ramach tego
)wi ta prowadzona jest akcja sadzenia drzew, a towarzyszy jej rozpowszechnianie programu edukacji ekologicznej. W dniu 10 paGdziernika br. dzieci ze )wietlicy
)rodowiskowej "S oneczko" otrzyma y zaproszenie od
uczniów i nauczycieli Szko y Podstawowej im. Janusza
Kusoci+skiego w Opatówku Filia w Sierzchowie na
wspólne )wi towanie Dnia Drzewa. W spotkaniu udzia
wzi li: p. Mateusz Przyjazny dyrektor Szko y Podstawowej w Opatówku, pedagodzy, uczniowie filii w Sierzchowie oraz rodzice.
Wszyscy zostali zaanga#owani do wspólnej
zabawy. Trzeba by o wykaza? si wiedz na temat
poszczególnych gatunków drzew wyst puj cych na
ca ym )wiecie. Uczestnicy musieli rozwi za? zagadki,
m.in. dopasowa? li)cie do nazw drzew. Kolejnym
zadaniem by o umieszczenie na mapie podanych drzew
wyst puj cych na ró#nych kontynentach. Za prawid owe
wykonanie zadania by y nagrody. Dzieci razem
wykona y plakat "Kochamy drzewa". Atrakcj spotkania
by o ognisko i wspólne pieczenie kie basek. Na zako+czenie dzieci ze )wietlicy )rodowiskowej "S oneczko"
otrzyma y w prezencie pi knego bociana wykonanego
z drewna oraz s odkie upominki. Dzieci wróci y zachwycone i bogatsze o nowe znajomo)ci. Dzieci ze )wietlicy
)rodowiskowej "S oneczko" dzi kuj
nauczycielom
i uczniom szko y filialnej w Sierzchowie za wspania
zabaw .
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Drugim punktem wycieczki by y odwiedziny
w Mwietlicy Socjoterapeutycznej w Kaliszu, prowadzonej
przez Stowarzyszenie KARAN. Dzieci zawar y nowe
znajomo)ci i zobaczy y jak wygl da #ycie w innej
)wietlicy. Radosne twarze wracaj cych dzieci )wiadczy y
o tym, #e wycieczka by a niezwykle udana i by a dla nich
niezapomnianym prze#yciem.
***************************************

MEDAL ZA ZAS=UGI
DLA OBRONNO CI KRAJU
W Urz dzie Gminy w Opatówku odby a si
uroczysto)? wr czenia Panu Zygmuntowi Nosiakowi
z Opatówka Br zowego Medalu Za Zas ugi dla Obronno)ci Kraju nadanego decyzj Ministra Obrony Narodowej. Na uroczysto)ci obecny by pp k Andrzej
Krupi+ski, kpt Jerzy Sobczak z kaliskiego WKU, chor.
rez. Leszek Cierniak oraz Wójt Gminy Opatówek
Sebastian Ward cki.
Pan Zygmunt Nosiak od wielu lat, pomimo
tragedii, jaka go spotka a, wspó pracuje i anga#uje si
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w sprawy jednostki wojskowej w Lubli+cu k. Cz stochowy, w której przed laty s u#y i zgin tragicznie jego syn,
sier#ant Piotr Nosiak. Corocznie jest fundatorem Pucharu im. sier#. Piotra Nosiaka dla najlepszego #o nierza
jednostki wojskowej w Lubli+cu i utrzymuje sta y kontakt
z t jednostk . Inicjatorami nadania p. Zygmuntowi
Nosiakowi wyró#nienia w postaci nadania medalu byli
#o nierze z Lubli+ca oraz chor. rez. Leszek Cierniak.
Serdecznie gratulujemy takiego wyró#nienia.
***************************************

OG=OSZENIA
Og oszenie Wójta Gminy
Wójt Gminy Opatówek informuje, #e na tablicy og osze+
w Urz dzie Gminy w Opatówku (parter) zosta wywieszony
wykaz nieruchomo)ci stanowi cych w asno)? Gminy Opatówek
przeznaczonych do oddania w najem na okres 1 roku i na czas
nieoznaczony.
**********
Nowe zasady odbioru odpadów
Zmiany w ustawie o utrzymaniu czysto)ci i porz dku w gminach
wprowadzi y nowy system gospodarki odpadami komunalnymi.
Polegaj one na tym, #e gmina przejmuje odpowiedzialno)? za
odpady i ich zagospodarowanie oraz wy oni w drodze przetargu przedsi biorc odbieraj cego odpady. Do 31 marca 2013 r.
w a)ciciel nieruchomo)ci zamieszka ej sk ada Deklaracj do
Urz du Gminy (któr b dzie mo#na pobra? ze strony
internetowej gminy b dG w urz dzie gminy) wraz z kopi
dotychczas zawartej umowy na odbiór odpadów z danej
posesji. Do 30 czerwca 2013 r. nale#y zachowa? dotychczasow umow na odbieranie odpadów komunalnych i nie
wnosi? op aty do gminy. Od 1 lipca 2013 r. gmina przejmuje
wszystkie obowi zki zwi zane z odbiorem odpadów
komunalnych z nieruchomo)ci zamieszka ych. Ustali stawk
i sposób naliczania op aty za odbieranie odpadów, a tak#e
tryb, sposób i cz stotliwo)? jej wnoszenia na konto Gminy
Opatówek. Szczegó owe informacje zostan podane do
publicznej wiadomo)ci w terminie póGniejszym.
**********
Podzi kowanie
Rada Rodziców Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów
w Opatówku chcia aby podzi kowa? instytucjom za wspó organizacj koncertu muzyki barokowej, który si odby 27 paGdziernika 2012 r. w Muzeum Historii Przemys u:
Muzeum Historii Przemys u w Opatówku
Gminnej Bibliotece Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku
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Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku
Serdeczne podzi kowania sponsorom za wspó finansowanie koncertu:
pp. Barbarze i Karolowi Andrzejakom
Gminnej Spó dzielni "Samopomoc Ch opska" w Opatówku
Firmie Ubezpieczeniowej InterRisk
Firmie AVENA Adam Nuczak i Tomasz Carnecki
p. Ewie KaGmierczak z Opatówka
p. Iwonie Szmajdzi+skiej
pp. Canecie i Januszowi Humeltom
p. Renacie K ysz - Sklep Spo#ywczo-Przemys owy
AJP Piotra Sieradzkiego
BTH Automatyka Przemys aw Kawala
p. Dorocie Poniatowskiej PZU
Sklep Monopolowy Wojciech Sowa
Inter Consul Pawe Ny#wa
Firmie Us ugowej Pawe Nuczak
pp. Marii i Ryszardowi Prusom
p. Beacie Grzesiak
Apteka "Eskulap" w Opatówku
pp. Wiolecie i Adamowi Gryczy+skim
Sklep Spo#ywczy w Borowie Danuta Kisiela
Cukierni p. Jadwigi Mencel
Gor ce podzi kowania dla rodziców uczniów naszego gimnazjum za pomoc w organizacji tego wieczoru: p. Wiolecie
Sieradzkiej, p. Ewie Wojtaszek, p. Iwonie Szmajdzi+skiej,
p. Marzenie Wróblewskiej. Wyrazy podzi kowania nale# si
nauczycielom za wk ad i przygotowanie uczniów: p. dyrektor
Jolancie Pokojowej, p. El#biecie Rogozi+skiej, p. Annie
Nowackiej. Gor ce podzi kowania dla naszych uczniów,
którzy umilili nam wspólnie sp dzony wieczór: Justynie K pie,
Karolinie KaGmierczak, Karolinie Carneckiej, Annie WoGniak,
Agacie G siorek, Kacprowi Wojtaszkowi, Gabrysi Sieradzkiej,
Oliwii Olszewskiej.
**********
Podzi kowanie
Dyrektor Gminnego O)rodka Kultury w Opatówku sk ada
serdeczne podzi kowanie p. Bogdanowi Marsza owi z Trojanowa za nieodp atne wykonanie i zamontowanie por czy przy
drzwiach wej)ciowych do GOK-u.
**********
Zaproszenie do udzia u w konkursie
Stowarzyszenie "LGD7 - Kraina Nocy i Dni" serdecznie zaprasza do wzi cia udzia u w konkursie fotograficznym pn. "Architektura w Krainie Nocy i Dni". Konkurs trwa? b dzie do 25 lutego 2013 roku. Na laureatów czekaj atrakcyjne nagrody rzeczowe. Wi cej informacji oraz formularz zg oszeniowy i Regulamin znajdziecie Pa+stwo na stronie: www.krainanocyidni.pl
**********

Szanowni Pa+stwo, nowy w a)ciciel Agencji PKO BP mieszcz cej si w Opatówku przy ul. Kaliskiej 20A, czynnej pon.-pt.
00
00
00
00
w godz. 8 - 16 , soboty 8 - 12 , zaprasza Pa+stwa do
korzystania z us ug. W agencji:
otworzysz wygodne i nowoczesne konto osobiste i firmowe
uzyskasz atrakcyjn Max Po#yczk z Mini Ratk
z o#ysz wniosek o kart kredytow z kredytem bez
odsetek i prowizji nawet do 55 dni
za o#ysz korzystn lokat
z o#ysz wniosek o kredyt dla swojej firmy
z o#ysz wniosek o kredyt mieszkaniowy W asny K t
**********
Emerytowana nauczycielka z Opatówka zaopiekuje si ma ym
dzieckiem. Telefon: 500-031-684.
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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:
00
00
508-142-902 (w godzinach: 15 - 17 )
**********
Do wynaj cia kawalerka w Opatówku. Telefon: 600-428-162,
00
507-133-836 po godz. 16 .

na zawsze, bo zostawili

Serdeczne podzi kowania Rodzinie, Przyjacio om, S siadom
oraz wszystkim tym, którzy cz c si z nami w bólu,
uczestniczyli w uroczysto)ci pogrzebowej
naszego ukochanego Syna
D.P. 5ukasza Faworskiego
sk adaj pogr #eni w bezgranicznym smutku
rodzice, siostra Ania i syn Oskar

**********
Sprzedam pi trowy dom jednorodzinny o pow. 110m
w centrum Opatówka z dzia k ok. 4 ary. Tel.: (62) 76-19-949.

"Ludzie, których kochamy, zostaj
)lady w naszych sercach"

2

**********

**********
2

Sprzedam lub wynajm dom do remontu o pow. ok. 120m
z du# dzia k w dobrej lokalizacji w Opatówku. Telefon: 505084-058.
**********

Wszystkim, którzy wspierali mnie w trudnych chwilach,
wzi li udzia w uroczysto)ciach pogrzebowych, zamówili
intencje mszalne oraz uczestniczyli w ostatniej drodze
D.P. Ryszarda Klibra
serdeczne podzi kowanie sk ada #ona

2

Sprzedam mieszkanie o pow. 69m w bloku przy ul. Parkowej
w Opatówku. Telefon: 503-960-264.
**********
Poszukuj ma ego mieszkania do wynaj cia na terenie
Opatówka. Telefon: 792-592-523.
**********
Sprzedam dzia ki budowlane w Borku i w okolicy Brzezin.
Telefon 62/76-13-407.

**********

Wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej drodze
naszego M #a i Ojca
D.P. Ryszarda Jasiorskiego
za zamówione msze )wi te, z o#one kwiaty
oraz okazane wyrazy wspó czucia
dzi kuje #ona z rodzin

**********
Sprzedam dzia k budowlan o pow. 42 ary w Opatówku
w okolicy ul. Mw. Jana. Telefon: 608-612-761.

**********

**********

Szpachlowanie, gipsowanie, malowanie, karton gips, zak adanie p ytek, fachowo. Telefon: 535-557-844.

Wszystkim, którzy uczestniczyli we Mszy Mw.
oraz ceremonii pogrzebowej ostatniego po#egnania
D.P. Ryszarda Dziedzic
rodzinie, przyjacio om, s siadom, znajomym, delegacjom
i przedstawicielom Gminy Opatówek, Powiatu Kaliskiego
i Urz du Marsza kowskiego, kolegom i kole#ankom ze szkó ,
pracy i chóru sk adamy serdeczne podzi kowanie
za obecno)?, okazan #yczliwo)?, wspóln modlitw ,
z o#one kwiaty oraz zamówione msze )w.

**********

Rodzina

2

Sprzedam dzia k le)n 2000m z domem do remontu
w Sza e, ul. Klonowa. Telefon: 607-559-085.
**********

Sprzedam zamra#ark . Telefon 664-759-653.
**********
Kupi stare silniki i spawarki. Telefon: 692-990-528.
**********
Nowo otwarty gabinet weterynaryjny AMICUS, lek. wet. Micha
Nowaczyk Zaprasza do swojej siedziby: ul. Wroc awska 9/1,
62-800 Kalisz. Godziny otwarcia: poniedzia ek, )roda 16 - 19,
wtorek, czwartek, pi tek 16 - 20, sobota 9 - 12. Mo#liwy dojazd
do klienta. Kontakt: 600-179-847.
**********
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***************************************
Urz0d 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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Redakcja:
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