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SESJE RADY GMINY
W okresie od wrze nia br. odby y si kolejne sesje Rady
Gminy, podczas których radni podj li uchwa y w sprawie:
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Opatówek na lata 2013-2023 zwi*zane z przyj tymi
na sesji zmianami w bud+ecie gminy na 2013 rok
(przewiduje si znaczne obni+enie zad u+enia gminy;
obecnie si ga ono ok. 20%; jest to efekt corocznego sukcesywnego jego zmniejszania)
- zmiany bud+etu gminy Opatówek na 2013 rok,
w której przyj to wydatki zwi*zane z przyj ciem
nowych zada1 m.in. w drogownictwie, gospodarce
komunalnej, a tak+e wydatków zwi*zanych z realizacj* strategii rozwoju gminy na lata 2014-2025;
przyj to równie+ do bud+etu dodatkowe dochody,
m.in.: subwencj na oddzia y przedszkolne
- w sprawie zamiaru likwidacji (z ko1cem roku szkolnego 2013/2014 tj. z dniem 31 sierpnia 2014 roku)
szko y filialnej w Cieni Drugiej podporz*dkowanej
Szkole Podstawowej im. Janusza Kusoci1skiego
w Opatówku - ze wzgl du na brak uczniów oraz
jakichkolwiek deklaracji ze strony rodziców co do
ewentualnego posy ania dzieci do tej szko y, nieekonomiczne jest utrzymywanie pustego budynku
- w sprawie wyra+enia zgody na zawarcie porozumienia o partnerstwie z Powiatem Kaliskim w sprawie realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powia-
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towej nr 4620P na odcinku Szulec - Rajsko" w ramach "Narodowego programu przebudowy dróg
lokalnych Etap II Bezpiecze1stwo, Dost pno @,
Rozwój", zasady wspólnej realizacji projektu okre la
porozumienie zawarte mi dzy stronami
w sprawie zawarcia porozumienia o partnerstwie
z Powiatem Kaliskim w sprawie wspólnego dzia ania
na rzecz przygotowania i realizacji projektu pn.
"Przebudowa drogi gminnej Rajsko - Sierzchów Borów" w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych Etap II Bezpiecze1stwo, Dost pno @, Rozwój - porozumienie okre la m.in.: udzia
partnerów w kosztach finansowych oraz podzia
obowi*zków
zmieniaj*ca uchwa Nr 301/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia projektu w ramach konkursu dotacji na dziaania wspieraj*ce jednostki samorz*du terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów
funkcjonalnych - zmiana uchwa y niezb dna jest
z racji dokonanej przez Urz*d Marsza kowski zmiany
terminu realizacji z podzia em wydatków na lata
2013-2015
w sprawie uznania za konieczn* budow dróg
gminnych oraz potwierdzenie celowo ci przebudowy
i efektywno ci projektowanego przedsi wzi cia podj ta uchwa a dotyczy wskazania budowy dróg
dojazdowych do gruntów rolnych w 2014 roku
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ze rodków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
Wskazano m.in. drogi: w Szulcu, Zmy lance, Kobiernie, Cieni Drugiej-Cieni Trzeciej, Che mcach, Sierzchowie, Micha owie Trzecim, Trojanowie, Micha owie Pierwszym-Micha owie Drugim, Sierzchowie,
Opatówku, Rajsku, Warszewie i Szulcu
w sprawie okre lenia wysoko ci rocznych stawek
podatku od rodków transportowych na 2014 r. stawki te nie ulegaj* zmianie w stosunku do 2013 r.
w sprawie okre lenia stawek podatku od nieruchomo ci i zwolnie1 w podatku od nieruchomo ci na
2014 rok - stawki podatku od nieruchomo ci na
2014 pozostaj* na poziomie stawek podatku z roku
bie+*cego; ponadto w podatku od nieruchomo ci
wprowadzono zwolnienia z podatku od gruntów
i budynków s u+*cych bezpiecze1stwu publicznemu
i ochronie przeciwpo+arowej niezwi*zane z prowadzeniem dzia alno ci gospodarczej
w sprawie obni+enia redniej ceny skupu +yta
stanowi*cej podstaw obliczenia podatku rolnego na
2014 rok - decyzj* radnych, na wniosek Wójta
Gminy obni+ono redni* cen skupu +yta z kwoty
69,28 z za 1q do kwoty 52,00 z za 1q; tym samym
podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2014
pozostaje na poziomie roku 2013
w sprawie informacji o podatku le nym na 2014 rok
dla gminy Opatówek przyj to stawk ceny drewna
w wysoko ci 171,05 z jako podstaw do naliczenia
podatku le nego na 2014 rok, który wyniesie
37,631 z za ha fiz. lasu i b dzie ni+szy o 3,3814 z
w porównaniu z 2013 rokiem
pakiet trzech uchwa w sprawie przyst*pienia do
sporz*dzenia zmiany "Studium uwarunkowa1 i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Opatówek" dla cz ci obszaru po o+onego w Józefowie usytuowanego bezpo rednio przy drodze
krajowej nr 12. Sporz*dzenie w/w zmian jest niezb dne z powodu zainteresowania inwestorów tym
terenem i planowan* dzia alno ci* produkcyjn*
i us ugow*, a tak+e towarzysz*c* zabudow* mieszkaniow* i zagrodow*
w sprawie wyra+enia zgody na wydzier+awienie na
czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym,
cz ci dzia ek po o+onych w Opatówku przy ulicy
T. Ko ciuszki, Pl. Wolno ci, ul. Szkolnej, Poniatowskiego, Ogrodowej, na rzecz dotychczasowych
dzier+awców.
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REALIZACJA ZADA O WIATOWYCH
Podczas paIdziernikowej sesji przedstawiona
zosta a "Informacja o stanie realizacji zada1 o wiatowych gminy Opatówek w roku szkolnym 2012/2013".
Obowi*zek sporz*dzenia i przedstawienia informacji
o stanie realizacji zada1 o wiatowych wynika z dyspozycji art. 5a ust. 4 ustawy z 7 wrze nia 1991 r. o systemie o wiaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004r. nr 256, poz.
2572 z póIn. zm.). W imieniu Wójta Gminy Opatówek
Sebastiana Ward ckiego szczegó ow* informacj o stanie realizacji zada1 o wiatowych gminy Opatówek
przedstawi Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic.
Zadania o wiatowe gminy
1. Zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty m.in.
w zakresie edukacji publicznej nale+y do zada1
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2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

w asnych gminy - art. 7 ust. 1 ustawy o samorz*dzie
gminnym.
Zak adanie i prowadzenie przedszkoli, szkó podstawowych i gimnazjów - ustawa o systemie o wiaty.
Zabezpieczenie bazy lokalowej i sprawno ci technicznej obiektów o wiatowych oraz rodków rzeczowych i finansowych dla dzia alno ci - ustawa o systemie o wiaty.
Zabezpieczenia kadry pracowniczej, w tym administracyjno-obs ugowej - ustawa o systemie o wiaty.
Stanowienie o wysoko ci niektórych sk adników wynagrodzenia nauczycieli - ustawa Karta Nauczyciela.
Wspieranie nauczycieli w procesie dydaktycznowychowawczym - ustawa Karta Nauczyciela.
Kontrolowanie spe niania przez uczniów obowi*zku
szkolnego i obowi*zku nauki - ustawa o systemie
o wiaty.
Realizacja zada1 wspieraj*cych uczniów w nauce ustawa o systemie o wiaty.

Stan organizacji
W roku szkolnym 2012/2013 Gmina Opatówek by a
organem prowadz*cym dla 1 publicznego przedszkola,
6 szkó podstawowych w tym 2 filialne i 4 gimnazjów.
Stan organizacji szkó podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2012/2013 przedstawia si nast puj*co:
Nazwa placówki
Szko a Podstawowa
w Opatówku
Filia w Cieni Drugiej
Filia w Sierzchowie
Zespó Szkó w Rajsku
- Szko a Podstawowa
Zespó Szkó w Rajsku
- Gimnazjum
Zespó Szkó
w Che mcach - Szko a
Podstawowa
Zespó Szkó
w Che mcach Gimnazjum
Zespó Szkó w T okini
Wielkiej- Szko a
Podstawowa
Zespó Szkó w T okini
Wielkiej - Gimnazjum
Gimnazjum
w Opatówku
Publiczne Przedszkole
w Opatówku
Oddzia przedszkolny
przy ZS w Rajsku
Oddzia przedszkolny
przy ZS w Che mcach
Oddzia przedszkolny
przy ZS w T okini
Wielkiej
RAZEM

Liczba
oddzia ów

Liczba
uczniów
i dzieci

22

468

0
2

0
27

7

138

3

66

7

155

3

66

7

104

3

95

14

267

5

117

1

25

1

25

1

17

76

1570

W roku szkolnym 2012/2013 r. w stosunku do roku
szkolnego 2011/2012 sie@ przedszkola, szkó podstawowych i gimnazjów nie zmieni a si chocia+, jak wynika
z powy+szej tabeli, ani jeden ucze1 nie ucz szcza do
Filii w Cieni Drugiej. Ta sama sytuacja ma miejsce w tym
roku szkolnym. Wobec powy+szego, ze wzgl du na wol
rodziców i ogólnie ujmuj*c niekorzystn* demografi
(spadek liczby potencjalnych uczniów), dalsze utrzymywanie tej placówki jest ekonomicznie nieuzasadnione.
Dlatego te+ we wrze niu tego roku Rada Gminy podj a
uchwa o zamiarze likwidacji tej szko y. Po pozytywnym
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przeprowadzeniu ca ej procedury likwidacyjnej Filia
w Cieni Drugiej zostanie zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2014 r. Publiczne Przedszkole w Opatówku oferuje
w sumie, na 5 oddzia ów, 125 miejsc dla dzieci w wieku
od 3 do 5 lat. Jak wida@ z tabeli miejscowe przedszkole
oferowa o jeszcze 8 miejsc wolnych z czego wynika, +e
mnie wi cej popyt równowa+y si z poda+*. Podobnie
jak w poprzednim roku sytuacj poprawi o utworzenie
w 2010 r, w ramach projektu unijnego, 3 oddzia ów
przedszkolnych dla 67 dzieci przy zespo ach szkó
w Rajsku, Che mcach i T okini Wielkiej. Niew*tpliwym
wp ywem na ogólna sytuacj przedszkoln* w naszej
gminie jest mo+liwo @ posy ania dzieci do przedszkoli
niesamorz*dowych w Kaliszu. W stosunku do ubieg ego
roku szkolnego powi kszy a si , do 59, grupa dzieci
ucz szczaj*ca do tych przedszkoli. Powy+sza sytuacja
wynika przede wszystkim z uwarunkowa1 terytorialnych
i rodzinnych zwi*zanych miedzy innymi, z prac* rodziców. Koszty zwi*zane z tym zadaniem to 305 803,22 z ..
Generalnie, w porównaniu z ubieg ymi latami, zauwa+a
si coraz wi ksze zapotrzebowanie na tego rodzaju
us ugi. Zwi*zane jest to przede wszystkim z coraz
wi ksz* wiadomo ci* rodziców zwi*zan* z rozwojem
edukacyjnym dziecka.
W szko ach prowadzonych przez gmin nauk pobiera o
32 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kszta cenia specjalnego, co powodowa o dodatkowe obowi*zki nauczycieli wobec tych uczniów. Ponadto, na wniosek rodziców
i zgodnie z orzeczeniami Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Kaliszu, realizowano indywidualne
nauczanie w ilo ci godzin, która wynika z odpowiednich
przepisów prawa o wiatowego. Nauczanie takie zorganizowano, w porozumieniu z organem prowadz*cym, dla
18 uczniów.
Baza do dzia alno ci o wiatowej
Placówki o wiatowe prowadzone przez Gmin funkcjonowa y w 8 budynkach komunalnych:
2
- powierzchnia nieruchomo ci gruntowych: 62 406 m ,
2
w tym powierzchnia terenów zielonych: 27 285,5 m
- sale lekcyjne: 74
- pracownie komputerowe: 8
- sale gimnastyczne: 5
- gabinety lekarskie: 3
wietlice: 5
- sto ówki: 1
Urz(dzenia rekreacyjno - sportowe
Oprócz 5 sal gimnastycznych szko y i przedszkole
wykorzystywa y do prowadzenia zaj @ wychowania
fizycznego i rekreacji ruchowej inne urz*dzenia rekreacyjno-sportowe: place zabaw, boiska do gry w pi k
no+n* (trawiaste i +wirowe), boiska do gry w pi k
siatkow* i koszykow* (asfaltowe), boiska pokryte
sztuczn* traw* (pi ka no+na, r czna, siatkówka, tenis),
boisko wielofunkcyjne ze sztuczn* nawierzchni* (pi ka
r czna, siatkowa, koszykowa, tenis). Szko y, w szczególno ci w Opatówku, mia y tak+e mo+liwo @ korzystania z kompleksu boisk sportowych "Orlik 2012".
Stan techniczny i funkcjonalno @ budynków o wiatowych oraz urz*dze1 sportowo-rekreacyjnych uzna@
nale+y za dobry co jest rezultatem sta ych, znacznych
nak adów finansowych czynionych od kilku lat na popraw substancji budowlanej w celu zachowania sprawno ci technicznej i dla optymalizacji kosztów eksploatacji. W okresie sprawozdawczym czyniono sta e dzia a-
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nia dla poprawy bazy lokalowej gminnej o wiaty, w tym
wyposa+enia w sprz t szkolny i pomoce dydaktyczne.
Oblicze wspó czesnej szko y charakteryzuje poziom
wyposa+enia w rodki techniczne do nauki i wzajemnego informowania. Szko y s* wyposa+one w pracownie
komputerowe. Zgodnie ze wspó czesnymi standardami
i wymogami technicznymi na bie+*co wymieniano sprz t
komputerowy. Wszystkie sekretariaty szkó posiadaj*
komputery wraz z niezb dnym oprogramowaniem
i oprzyrz*dowaniem. Wszystkie szko y i przedszkole
uzyska y mo+liwo @ korzystania z Internetu oraz na
bie+*co wyposa+ane by y w nowoczesne pomoce
dydaktyczne, w tym cyfrowe aparaty fotograficzne,
odtwarzacze DVD. Oprócz przedszkola wszystkie szko y
wyposa+ono w projektory multimedialne i tablice interaktywne. Sukcesywnie wymieniane s* meble szkolne,
które oprócz odpowiedniej ergonomii posiadaj* certyfikaty bezpiecze1stwa.
Stan wyposa+enia w urz(dzenia specjalistyczne oraz
zbiorów bibliotecznych
- komputery ogó em: 190
- komputery do u+ytku uczniów: 122
- projektory multimedialne: 26
- rzutniki pisma: 9
- rzutniki przeIroczy: 11
- tablice interaktywne: 10
- kamery wideo: 4
- odtwarzacze DVD, VHS, TV: 68
- kserokopiarki: 11
- woluminy: 26 807
- monitoring: 4
Kadra i system doskonalenia zawodowego
W roku szkolnym 2012/2013 w przedszkolu publicznym,
szko ach podstawowych i gimnazjach prowadzonych
przez gmin pracowa o 149 nauczycieli oraz 44 pracowników administracji i obs ugi. Dyrektorami jednostek
o wiatowych byli:
- Mateusz Przyjazny - Szko a Podstawowa
w Opatówku
- Jolanta Pokojowa - Gimnazjum w Opatówku
- Tomasz Mikucki - Zespó Szkó w Che mcach
- Honorata Wolniaczyk - Zespó Szkó w Rajsku
- Teresa Kobierska - Zespó Szkó w T okini Wielkiej
- Miros awa Ga ach - Publiczne Przedszkole
w Opatówku
W zwi*zku z zako1czeniem kadencji Pani dyrektor
Miros awy Ga ach, w wyniku naboru w drodze konkursu,
nowym dyrektorem Publicznego Przedszkola zosta a, od
1 wrze nia 2013 r., Zdzis awa Pawliczak.
Zatrudnienie w szko ach w roku szkolnym
2012/2013:
- etaty: 169,54 w tym:
- nauczyciele: 128,92
- pozostali: 40,62
- osoby: 193 w tym:
- nauczyciele: 149
- pozostali: 44
W stosunku do poprzedniego roku szkolnego zmniejszy a si liczba etatów nauczycielskich. Jest to zwi*zane
z mniejsz* ilo ci* godzin dydaktycznych, które bezporednio wp ywaj* na stan zatrudnienia. Poziom zatrudnienia nauczycieli wynika przede wszystkim z liczby
oddzia ów i godzin zaj @ obowi*zkowych oraz dodat-
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kowych, realizowanych w przedszkolu i szko ach, a pracowników administracji i obs ugi ze specyfiki dzia alno ci, w tym z obowi*zku prowadzenia w przedszkolu
bloku +ywieniowego. Dla zabezpieczenia odpowiedniego
poziomu nauczania w roku szkolnym 2012/2013, zgodnie z wymogami prawa i potrzebami poczyniono nak ady
w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Nak ady na doskonalenie zawodowe nauczycieli
w latach 2012/2013:
- wykonanie za 2012 rok ogó em: 35 391,39 z
- plan na 2013 rok ogó em: 52 790,00 z
W ramach wyodr bnionych rodków na doskonalenie
zawodowe nauczycieli, dyrektorzy placówek o wiatowych mieli mo+liwo @ zawierania z nauczycielami umów
o dofinansowaniu kosztów kszta cenia pobieranych
przez uczelnie wy+sze. W roku szkolnym 2012/2013
dofinansowaniem obj tych by o *cznie 12 nauczycieli.
System doskonalenia i dokszta cania nauczycieli spowodowa , +e wi kszo @ nauczycieli posiada ju+ kwalifikacje
do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów. Coraz
liczniejsza jest grupa nauczycieli posiadaj*cych uprawnienia do uczenia trzech przedmiotów. Efektem podejmowanych dzia a1, oraz w a ciwej polityki kadrowej jest
niew*tpliwie aktualna bardzo dobra struktura w zakresie
poziomu wykszta cenia nauczycieli, co obrazuje tabela
nr 7 oraz szeroki "wachlarz" form i metod pracy
nauczycieli, a w konsekwencji osi*gane wyniki nauki
uczniów, w tym ze sprawdzianów na zako1czenie szko y
podstawowej oraz z egzaminu gimnazjalnego.
Poziom wykszta cenia nauczycieli w 2012/2013 136,5 etatów, w tym:
- wy+sze magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym - etatów: 121,03 (93,88% ogó u)
- licencjat - etatów: 6,89 (5,34% ogó u)
- pozosta e - etatów: 1,00 (0,78% ogó u)
Wy+sze wykszta cenie magisterskie z przygotowaniem
pedagogicznym, w roku szkolnym 2012/2013, posiada o
93,88 % zatrudnionych nauczycieli.
Stopnie awansu zawodowego nauczycieli w 2013 r.
- sta+y ci - etatów: 6,00 (4,44% ogó u)
- kontraktowi - etatów: 18,47 (13,67% ogó u)
- mianowani - etatów: 44,87 (33,21% ogó u)
- dyplomowani - etatów 65,75 (48,68% ogó u)
Stopniem zawodowym nauczyciela dyplomowanego
w 2013 r. legitymowa o si 65,75 nauczycieli tj. 48,68 %
spo ród ogó u zatrudnionych. W roku szkolnym
2012/2013 1 nauczyciel uzyska stopie1 nauczyciela
dyplomowanego, 3 nauczycieli uzyska o stopie1 nauczyciela mianowanego, a 4 stopie1 nauczyciela kontraktowego. Dobra polityka kadrowa w szko ach w zakresie
doboru kadry nauczycielskiej zapewni a tak+e w roku
szkolnym 2012/2013 w miar dobr* struktur zatrudnienia, uwzgl dniaj*c sta+ pracy nauczycieli. Dominuj*
nauczyciele ze sta+em pracy w przedziale od 10 do 20
lat. Przy nauczycielach z du+ym dorobkiem zawodowym
pracuj* m odzi, co zapewnia po+*dan* dobr* jako @
pracy.
Poziom nauczania
Osi*gni cia uczniów s* wynikiem nauczania i uczenia
si . W znacznym stopniu zale+* od zdolno ci i aspiracji,
ale tak+e rodowiska rodzinnego. Badanie post pów
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edukacyjnych i osi*gni @ uczniów mo+e przybiera@
ró+ne formy. Najcz ciej s* to sprawdziany wewn trzne
i zewn trzne oraz konkursy przedmiotowe.
Wyniki sprawdzianu w Szkole Podstawowej im. Janusza Kusoci7skiego w Opatówku w roku szkolnym
2012/2013
Do sprawdzianu 4 kwietnia 2013 r. w Szkole Podstawowej w Opatówku przyst*pi o 55 uczniów. Zestaw zada1
w wersji standardowej (arkusz S-1-132) rozwi*zywa o 53
uczniów, a w arkuszach dostosowanych - 2 uczniów.
Arkusz standardowy zawiera 26 zada1 sprawdzaj*cych
poziom opanowania umiej tno ci czytania, pisania,
rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystywania wiedzy w praktyce. Wi kszo @ zada1 okaza a si
dla uczniów umiarkowanie trudna, poniewa+ atwo @
obliczona dla wszystkich zada1 zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym wynosi 0,65. Najni+szy wynik
w szkole - 10 punktów uzyska o 2 uczniów. Najwy+szy
wynik w szkole - 37 punktów uzyska 1 ucze1.
Wyniki ze sprawdzianu:
- szko a: 25,83
- kraj: 24,03
- okr g: 23,37
- województwo: 23,37
- powiat: 23,54
- gmina: 23,41
Wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym
2012/2013 uzyskane przez uczniów Gimnazjum
im. Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku
Egzamin gimnazjalny pisa o 93 uczniów. Cz @ humanistyczna sk ada a si z dwóch cz ci: historia i WOS
oraz j zyk polski. W cz ci humanistycznej egzaminu
rednia szko y wynios a 61,32%, w cz ci matematyczno-przyrodniczej - 57,01%, z j. angielskiego - 58,21%,
z j. niemieckiego - 51,69%. Uczniowie ogó em uzyskali
wy+sze wyniki ni+ redni wynik w województwie i okr gu.
Wyniki sprawdzianu i egzaminu w roku szkolnym
2012/2013 uzyskane przez uczniów Zespo u Szkó
w Rajsku
Szko a Podstawowa
Do rozwi*zywania sprawdzianu przyst*pi o 27 uczniów
klasy szóstej. Mrednia szko y wynios a 22,78 pkt.
Gimnazjum
W cz ci humanistycznej egzaminu rednia szko y wynios a: j zyk polski - 62,00%, historia i WOS - 53,96%,
w cz ci matematyczno-przyrodniczej: matematyka 50,26%, przedmioty przyrodnicze - 58,61%, z j. angielskiego: cz @ podstawowa - 58,45%, cz @ rozszerzona
- 40,77%, z j. niemieckiego - 65,00%.
Wyniki sprawdzianu i egzaminu w roku szkolnym
2012/2013 uzyskane przez uczniów Zespo u Szkó
im. Jana Paw a II w Che mcach
Szko a Podstawowa
Do sprawdzianu przyst*pi o 32 uczniów, a uzyskany
redni wynik to 20,56%
Gimnazjum
W cz ci humanistycznej egzaminu rednia szko y wynios a: j zyk polski - 63,25%, historia i WOS - 60,50%,
w cz ci matematyczno-przyrodniczej: matematyka 51,96%, przedmioty przyrodnicze - 62,71%, z j. angielskiego: cz @ podstawowa - 58,88%, cz @ rozszerzona
- 40,52%.
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Wyniki sprawdzianu i egzaminu w roku szkolnym
2012/2013 uzyskane przez uczniów Zespo u Szkó
w T okini Wielkiej
Szko a Podstawowa
Do sprawdzianu przyst*pi o 10 uczniów rozwi*zuj*cych
arkusz standardowy uzyskuj*c redni wynik 21,60%
oraz 1 ucze1, który otrzyma arkusz S8 i uzyska wynik
19/40 pkt.
Gimnazjum
W cz ci humanistycznej egzaminu rednia szko y wynios a: j zyk polski - 63,94%, historia i WOS - 54,44%,
w cz ci matematyczno-przyrodniczej: matematyka 51,13%, przedmioty przyrodnicze - 57,09%, z j. angielskiego: cz @ podstawowa - 66,34%, cz @ rozszerzona
- 46,9%.
Sukcesy uczniów
Rok szkolny 2012/2013 by kolejnym okresem, w którym
uczniowie szkó naszej gminy osi*gali znacz*ce sukcesy
w ró+nych dziecinach +ycia szkolnego. Szko y bra y
udzia , z sukcesami, w konkursach: matematycznoprzyrodniczych, humanistycznych, matematycznych,
z j zyka angielskiego, biologicznych, geograficznych,
chemicznych i fizycznych. Uczniowie szkó podstawowych i gimnazjów rozwijali przy pomocy nauczycieli
swoje zainteresowania w wielu dziedzinach, mia o
podejmuj*c rywalizacj na ró+nego rodzaju i ró+nej rangi
konkursach oraz przegl*dach. Szko y prowadzone przez
gmin by y równie+ organizatorami imprez kulturalnych
o zasi gu gminnym i ponadgminnym. Wa+nym elementem w pracy dydaktyczno-wychowawczej szkó by sport
dzieci i m odzie+y. Jak co roku uczniowie szkó podstawowych i gimnazjów uzyskiwali znacz*ce osi*gni cia
w rywalizacji sportowej. Sukcesy uczniów s* ich zas ug*, ale nie by yby mo+liwe bez du+ego wk adu pracy
nauczycieli szkó oraz rodziców, a sportowe tak+e
dzia aj*cych w gminie stowarzysze1 sportowych.
Formy pracy wychowawczej, dzia alno ci profilaktycznej oraz bezpiecze7stwo w szkole
Zgodnie z potrzebami i wymogami prawa w roku szkolnym 2012/2013 we wszystkich szko ach realizowano
zadania przyj tych programów wychowawczych i programów profilaktyki. W ramach programów wychowawczych, oprócz wyborów do samorz*dów klasowych
i szkolnych podj to wspó prac z rodzicami, celem której
by o przekazywanie informacji o post pach w nauce
i zachowaniu, a tak+e zapobieganie demoralizacji w ród
dzieci i udzielanie uczniom pomocy edukacyjnej i materialnej (spotkania indywidualne, wywiadówki, pedagogizacja rodziców, imprezy klasowe, szkolne).
Stan realizacji zada7 o wiatowych gminy na rzecz
uczniów i szkó
W roku szkolnym 2012/2013 realizowano szereg zada1
wynikaj*cych z ustawowych obowi*zków gminy na rzecz
uczniów i szkó . Najwa+niejszym zrealizowanym zadaniem gminy by o zabezpieczenie na odpowiednim poziomie przedszkolu i szko om prowadzonym przez gmin
rodków finansowych na prowadzenie dzia alno ci,
w tym na wynagrodzenia pracowników i eksploatacj
budynków komunalnych. Realizuj*c obowi*zki okre lone
w art. 17 ustawy o systemie o wiaty dowo+ono lub
refundowano rodzicom wydatki zwi*zane z dowo+eniem
do szkó uczniów niepe nosprawnych i zamieszka ych
w znacznym oddaleniu od szkó .
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Dowo+enie uczniów do szkó
Na dowóz uczniów do szkó gmina wydatkowa a
z bud+etu kwot 657 080,65 z (dowo+eni i doje+d+aj*cy
- 756 osób, dowo+eni niepe nosprawni - 11).
Stypendia socjalne
Zgodnie z dyspozycj* art. 90b i art. 90m ustawy o systemie o wiaty wspomagano uczniów w formie stypendiów szkolnych i zasi ków szkolnych. Z tej formy wsparcia korzystali uczniowie szkó podstawowych, gimnazjów
ale tak+e szkó ponadgimnazjalnych, którzy zamieszkuj*
na terenie gminy. Kryterium dochodowe uprawniaj*ce
do uzyskania pomocy okre lone by o w kwocie 351 z na
cz onka rodziny. Na 203 z o+onych wniosków o przyznanie stypendium, pozytywnie rozpatrzono 174 wniosków;
przyznano stypendia na kwot 74 113,91 z .
Stypendia naukowe
Od szeregu lat w naszej gminie realizowane s*,
w ramach funduszu stypendialnego Gminy Opatówek,
stypendia za wyniki w nauce. Mo+liwo @ ubiegania si
o stypendium, po spe nieniu regulaminowych warunków,
maj* uczniowie szkó gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz studenci. Wnioski s* rozpatrywane dwa
razy do roku przez specjalnie do tego powo an*
Komisj . W roku szkolnym 2012/2013 z o+ono 138
wniosków, pozytywnie rozpatrzono 136 na *czna kwot
54 440,00 z .
Innym zadaniem o charakterze pomocy materialnej by o
wsparcie w zakresie zakupu podr czników w ramach
rz*dowego programu "Wyprawka szkolna" Z tej formy
pomocy skorzysta o 161 uczniów. Na realizacj zadania
pozyskano, od Wojewody Wielkopolskiego, rodki finansowe w kwocie 32 832,90 z .
Wykonuj*c obowi*zki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu m odocianych pracowników zamieszkaych na terenie gminy rozpatrywano zgodnie z dyspozycj* art. 70b ustawy o systemie o wiaty wnioski pracodawców o zwrot kosztów kszta cenia m odocianych uczniów, którzy uko1czyli nauk zawodu i zdali egzamin lub
egzamin potwierdzaj*cy uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Na realizacj powy+szego zadania pozyskano
dotacj
od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie
62 205,48 z . która w 100% pokry a poniesione wydatki.
I tak nauk zawodu uko1czy o 7 m odocianych natomiast przygotowanie do wykonywania okre lonej pracy,
z pozytywnym wynikiem, zaliczy o 3 m odocianych
uczniów.
Obowi*zek szkolny i obowi*zek nauki
Wa+nym zadaniem realizowanym w roku szkolnym
2012/2013 by a kontrola obowi*zku szkolnego i obowi*zku nauki. Obowi*zkowi szkolnemu podlegaj* uczniowie w wieku od 7 lat do uko1czenia gimnazjum,
a obowi*zkowi nauki uczniowie w wieku 16-18 lat +ycia.
Kontroli spe niania obowi*zku szkolnego dokonuj*
dyrektorzy szkó w obwodach, w których zamieszkuj*
uczniowie, a obowi*zku nauki - gmina. Liczba uczniów
zobowi*zanych do spe niania obowi*zku nauki w roku
szkolnym 2012/2013 wynosi a 404 osób.
Finansowanie zada7 o wiatowych
Wydatki na o wiat stanowi* ok. 40% w ogólnych
wydatkach bud+etu gminy. Szczegó owe rozliczenie
poniesionych wydatków stanowi i stanowi@ b dzie tre @

str. 5/32

sprawozdania z wykonania bud+etu gminy za rok
bud+etowy 2012 i 2013. W latach 2012-2013 bud+et
zwi*zany z finansowaniem zada1 o wiatowych obejmowa dzia 801 "O wiata i wychowanie" (rozdzia y: 80101,
80103, 80104, 80110, 80113, 80114, 80146, 80195)
oraz dzia 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza"
(rozdzia y: 85412, 85415) i przedstawia si nast puj*co:
- w roku 2012 wydatki wynios y 14 827 379,08 z
w tym wielko @ subwencji o wiatowej 10 211 949 z
natomiast dochody wynios y 1 642 538,36 z
- w roku 2013 plan wydatków wynosi 14 976 401,00 z
w tym wielko @ subwencji o wiatowej 10 691 337 z
z czego do ko1ca wrze nia wydatkowano kwot
10 106 639,52 z natomiast dochody planowane s*
w wysoko ci 364 253,00 z z czego wykonanie
237 903,32 z
Realizacja projektów
Szko y w ostatnich latach realizowa y projekty edukacyjne i spo eczne oraz projekty wspó finansowane m.in.
ze rodków unijnych:
1. "Ucz si i bawi " w okresie od 03.09.2012 r. do
30.08.2013 r., otrzymano: na pomoce dydaktyczne 127 239 z , zaj cia dodatkowe - 56 000 z , ogó em
pozyskanych rodków - 183 239 z .
2. "Ucz si i bawi ", realizowany by w okresie od
20.09.2010 r. do 31.08.2011 r. Uzyskano wówczas
227 363 z , w tym na pomoce dydaktyczne 139 463 z , zaj cia dodatkowe - 87 900 z .
3. Comenius "Uczenie si przez ca e +ycie" realizowany przez Gimnazjum im. A. i S. Gillerów w Opatówku od wrze nia 2011 r. do lipca 2013 r. Dofinansowanie z UE wynios o 20 000 Euro.
4. "Tydzie1 J zyków Obcych" - program realizowany
przez Zespó Szkó w Che mcach.
5. "Bezpieczna szko a, bezpieczny ucze1" - program
realizowany przez Gimnazjum w Opatówku oraz
Zespó Szkó w Rajsku.
Podzi?kowanie
Wszystkim, którzy przyczynili si do dobrej realizacji
zada1 o wiatowych w gminie Opatówek sk adamy
podzi kowania za ich trud, zaanga+owanie i prac na
rzecz szkó i przedszkola. Szczególne podzi kowania
sk adamy:
- dyrekcji, nauczycielom, wychowawcom, wszystkim
pracownikom szkó i przedszkola;
- dyrekcji i pracownikom Zespo u Ekonomiczno Administracyjnego Szkó ;
- rodzicom dzia aj*cym w trójkach klasowych, w radzie
rodziców i wszystkim wspieraj*cym szko y i przedszkole;
- tak+e ró+nym instytucjom i urz dom, organizacjom,
stowarzyszeniom, grupom dzia aj*cym na rzecz
o wiaty lub wspó pracuj*cym ze szko ami i przedszkolem, a tak+e wielu osobom - przyjacio om o wiaty, którzy w ró+ny sposób wspierali placówki
poprzez swoj* dzia alno @, prac oraz przekazywanie rodków finansowych.
Dzi ki tej wspó pracy szko y i przedszkole pe ni y niejednokrotnie obok zada1 o wiatowych i wychowawczych
tak+e zadania kulturalne, rodowiskowe, by y miejscem
spotka1, zabaw, rozrywki - by y po prostu przyjazne dla
uczniów i miejscowo ci, w których s* po o+one.
Podzi kowania sk adamy tak+e Radzie Gminy Opatówek na czele z Przewodnicz*cym Paw em B*kowskim
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oraz Komisji O wiaty, Kultury Sportu i Zdrowia na czele
z Przewodnicz*c* Marlen* Kiermas-Gruszk*.
***************************************

INWESTYCJE, REMONTY,
PROJEKTY UNIJNE

Termomodernizacja budynków szkolnych w gminie
Opatówek - ZS w Che mcach i ZS w Rajsku
W roku 2012, kosztem 1,7 mln z (z czego tylko 10%,
czyli 170 tys. z to wk ad w asny gminy) wykonano
termomodernizacj Gminnego O rodka Zdrowia w Opatówku i dwóch placówek o wiatowych - Szko y Podstawowej w Opatówku i Zespo u Szkó w T okini Wielkiej.
Jeszcze w tym samym roku, do Narodowego Funduszu
Ochrony Mrodowiska i Gospodarki Wodnej w adze
samorz*dowe Opatówka z o+y y nowy wniosek na
dofinansowanie termomodernizacji budynku szko y
w Che mcach i w Rajsku w ramach Programu "System
zielonych inwestycji - Zarz*dzanie energi* w budynkach
u+yteczno ci publicznej". Wniosek zosta pozytywnie
oceniony w post powaniu dodatkowym, a tym samym
zakwalifikowany do realizacji i dofinansowania. Planowany zakres rzeczowy prac obejmowa@ b dzie:
- ocieplenie cian i stropodachów
- wymian okien i drzwi
- wymian zaworów termostatycznych
- modernizacj ciep ej wody u+ytkowej z zastosowaniem kolektorów s onecznych.

W dniu 28 paIdziernika rozstrzygni te zosta y przetargi
na w/w prace. Wykonawc* prac zarówno w ZS
w Che mcach jak i w ZS w Rajsku zosta o Przedsi biorstwo Us ug Budowlanych CEBUD z Ostrowa Wielkopolskiego: w Rajsku za kwot 401 818,74 z , w Che mcach za 462 587,78 z . Zaledwie 10% to rodki w asne
gminy. Pozosta a cz @ to dotacja oraz niskoprocentowa
po+yczka z NFOM i WFOM. Obecnie trwaj* w/w prace,
a ich zako1czenie planowane jest na II kwarta 2014 r.
Jest 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. Zadania o wiatowe nale+* do
jednych z najwa+niejszych, gmina Opatówek przez
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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 .
Przebudowy i remonty dróg

Droga Opatówek - Brzeziny - Godziesze Wielkie
Du+a inwestycja drogowa z udzia em Powiatu Kaliskiego,
Gminy Opatówek, Brzeziny i Godziesze Wielkie, rozpocz ta w maju br. i polegaj*ca na wykonaniu drogi powiatowej 4628P Opatówek - Brzeziny z odbiciem na drog
powiatow* 4631P Godziesze - Zaj*czki Bankowe na
odcinku ok. 22 km, dobieg a ko1ca.
G ównym celem wykonanej przebudowy jest poprawa
stanu drogi oraz bezpiecze1stwa na jednym z wa+niejszych ci*gów komunikacyjnych przebiegaj*cych przez
nasz* gmin . W drodze rozstrzygni cia przetargowego
uzyskano kwot 4 973 715 z , a firm*, która z o+y a
najta1sz* ofert , a tym samym zosta a wykonawc* robót
jest Przedsi biorstwo Budownictwa Drogowego S.A.
z Kalisza.

Na terenie gminy Opatówek wykonanych zosta o ok.
6,4 km drogi biegn*cej przez Opatówek (od skrzy+owania z droga krajow* nr 12), Cieni Pierwsz* i Cieni
Drug*. Uzyskana w przetargu cena za ten odcinek to
kwota 1 530 875 z .
By a to wspólna inwestycja gmin z dofinansowaniem
z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
Podzia finansowy pomi dzy uczestników zadania na
odcinku przebiegaj*cym przez gmin Opatówek wygl*da nast puj*co: 50% kosztów to dofinansowanie
z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych,
co daje kwot 765 437 z . Druga po owa kosztów finansowana jest przez bud+et Powiatu Kaliskiego (60%
z po owy kosztów, czyli 459 262 z ) pozosta e 40%
z po owy kosztów, czyli kwota 306 175 z finansowana
jest z bud+etu gminy Opatówek.
Zakres prac to budowa w niektórych miejscach nowych
studzienek oraz regulacja starych, budowa przepustów,
cieków przykraw +nikowych, zatok autobusowych,
zjazdów do posesji, wykonanie oznakowania pionowego
i poziomego, wykonanie chodników z kostki brukowej
przy przystankach autobusowych oraz najwa+niejsze
prace czyli generalny remont istniej*cej jezdni asfaltowej
(uzupe nienie podbudowy, uzupe nienie nawierzchni
z mieszanek mineralno-asfaltowych, po o+enie nowej
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nawierzchni na ca o ci tego odcinka). Dodatkowo na ul.
Poniatowskiego dokonano remontu niesprawnej kanalizacji deszczowej o d ugo ci 191 mb (odwodnienie, studzienki rewizyjne) za kwot 42 563,66 z oraz dokonano
przebudowy trzech skrzy+owa1:
- skrzy+owanie z ul. Ko ciuszki w Opatówku - warto @
prac 12 134,15 z , wykonawc* jest Przedsi biorstwo
Budownictwa Drogowego w Kaliszu, zakres prac:
monta+ studzienek kanalizacyjnych z przykanalikami,
- skrzy+owanie w Cieni Drugiej - warto @ prac to
12 368,85 z , zakres prac: budowa studzienki
ciekowej z przykanalikami, po o+enie kraw +ników,
budowa chodnika z kostki brukowej,
- skrzy+owanie w Cieni Pierwszej - warto @ prac to
6 175,53 z , zakres prac: u o+enie kraw +ników,
po o+enie nawierzchni bitumicznej.
23 paIdziernika w uroczystym otwarciu drogi z przeci ciem wst gi, a potem w konferencji prasowej udzia
wzi li uczestnicy porozumienia i zaproszeni go cie,
a w ród nich Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek, Cz onek Zarz*du Województwa Wielkopolskiego Krzysztof
Grabowski, Starosta Kaliski Krzysztof Nosal, Wójt Gminy
Opatówek Sebastian Ward cki, Wójt Gminy Brzeziny
Krzysztof NiedIwiedzki, Wójt Gminy KoIminek Andrzej
Miklas, Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht oraz Wójt
Gminy Godziesze Wielkie Józef Pod u+ny.
Remont nawierzchni ul. D ugiej w Zdunach
Rozstrzygni ty zosta przetarg na wykonanie remontu
ul. D ugiej w Zdunach polegaj*cego na zabezpieczeniu
znaków geodezyjnych, regulacji pionowej studni w azów
kanalizacji sanitarnej, profilowaniu i zag szczeniu podo+a, wykonaniu podbudowy ze +wiru i kruszywa amanego, ustawieniu pionowych znaków drogowych oraz
formowaniu i plantowaniu poboczy. Wykonawc* prac za
kwot 75 156,08 z jest firma ASBUD z Rajska.
Przebudowa drogi w Che mcach
Trwa przebudowa drogi gminnej w Che mcach na odcinku 964 m. Przetarg na wykonanie prac wygra Zak ad
Budowlano Drogowy KALDROG z Kalisza za kwot
70 360,92 z . Zakres przebudowy: roboty pomiarowe,
regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodoci*gowych, r czne czyszczenie poboczy, wykonanie przepustów, czyszczenie rowów, plantowanie i przygotowanie
pod o+a, wykonanie koryta i pod o+a z masy betonowej
oraz kruszywa, wykonanie nawierzchni z mieszanek
mineralno-asfaltowych oraz ustawienie pionowych znaków drogowych.
Przebudowa drogi Micha ów Pierwszy - Micha ów Drugi
Zako1czono prace przy przebudowie drogi gminnej na
odcinku ok. 1 km pomi dzy Micha owem Pierwszym
i Micha owem Drugim. Prace wykona a firma ASBUD
z Rajska za kwot 187 577,16 z . Zakres prac obejmowa : roboty pomiarowe i roboty ziemne, profilowanie i zag szczenie pod o+a, wykonanie podbudowy z kruszywa,
wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, obsypanie kraw dzi jezdni i plantowanie pobocza
oraz ustawienie znaków drogowych. Odbiór odby si
29 grudnia br.
T okinia Ko cielna - T okinia Nowa
Zako1czy a si przebudowa 510 mb nawierzchni drogi
gminnej T okinia Ko cielna - T okinia Nowa z zakresem
prac: czyszczenie poboczy i rowów, wykonanie przepustów pod drog*, ulicznych studzienek ciekowych,
wykonanie podbudowy oraz nawierzchni asfaltowej.
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Koszt prac wykonanych przez Przedsi biorstwo Ulic
i Mostów z Kalisza to kwota 120 719,58 z .
Przebudowa ulic na os. Ko ciuszki w Opatówku
Odby si przetarg na wykonanie przebudowy nawierzchni oraz budow kanalizacji deszczowej na
osiedlu Ko ciuszki w ulicach: Gen. Józefa Zaj*czka,
ks. Adama Marczewskiego, Piotra Szadkowskiego.
Prace obecnie trwaj*, a wykonuje je Przedsi biorstwo
Ulic i mostów z Kalisza. Koszt ca o ci przedsi wzi cia to
kwota 594 116,50 z . W trakcie prac ziemnych, koniecznym okaza o si wykonanie dodatkowej ekspertyzy
g sto ci gruntu. Ekspertyza wykaza a, +e prace przy
zag szczaniu gruntu wykonane 12 lat temu podczas
budowy kanalizacji, by y Ile wykonane.
Przebudowa drogi w N dzerzewie
Przebudow* obj to drog gminn* w N dzerzewie na
odcinku 220 mb. Zakres robót: roboty pomiarowe, profilowanie i zag szczanie pod o+a, warstwa podbudowy
z kruszywa amanego i wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych. Wykonawc* jest firma
BEDRÓG Roboty Drogowo-Budowlane ze Smó ek. Warto @ prac: 54 069 z .
Remont drogi w Porwitach
Na odcinku 480 mb drogi gminnej w Porwitach wykonano prace pomiarowe, profilowanie koryta, wykonanie
dolnej i górnej warstwy podbudowy z kruszywa oraz
plantowanie poboczy. Warto @ prac to kwota 46 293 z .
Zadania wspólne z Powiatem Kaliskim
W bie+*cym roku, wzorem lat ubieg ych, zrealizowane
zosta y zadania w drogownictwie wspólnie z Powiatem
Kaliskim. Realizacja odbywa si na podstawie zawartych
pomi dzy stronami porozumie1 i s* wspó finansowane
przez bud+ety obydwóch samorz*dów. Wykonano:
- przebudow drogi powiatowej nr 4636P w Che mcach w zakresie budowy chodnika o d . 172 mb za
kwot 59 768 z , a wykonawc* by ROL DRÓG
z Rajska
- remont kanalizacji deszczowej przy drodze powiatowej 4628P w Opatówku o d . 191 mb za kwot
42 563 z ; wykonawca by Przedsi biorstwo Us ugowo-Budowlane BUDMEX z Kaw czyna
- przebudow drogi powiatowej 4622P w Micha owie
Drugim z zakresie budowy chodnika o d . 230 mb za
kwot 33 167 z , wykonawca by a Firma HandlowoUs ugowa Marciniak z Kalisza
- przebudow drogi powiatowej nr 4612P w Opatówku
w zakresie budowy chodnika wzd u+ ul. Mw. Jana
o d . 285 mb (za torami w kierunku T okini Nowej) za
kwot 39 999 z . Wykonawc* by a firma Roboty
Drogowo-Budowlane BEDRÓG Smó ki.
Wydatki na OSP
W bie+*cym roku bud+et ochotniczych stra+y po+arnych
w gminie Opatówek opiewa na kwot 126 700 z .
Bud+et ten zwi kszy si o znaczne dodatkowe rodki
pozyskane z Ministerstwa Spraw Wewn trznych, samorz*du Województwa Wielkopolskiego, samorz*du Powiatu Kaliskiego oraz firm ubezpieczeniowych. Na poszczególne zadania dodatkowe rodki, poza zabezpieczonymi w uchwalonym bud+ecie, do o+y a tak+e gmina
Opatówek w formie dotacji celowych. Mrodki przeznaczone i pozyskane na cele ochrony przeciwpo+arowej
wydatkowane by y m.in. na:
OSP w Opatówku
- specjalne ubrania ochronne (2 158,40 z )
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-

tor przeszkód (11 556 z , w tym gmina Opatówek
6 500 z , 5 000 z rodki z Województwa Wielkopolskiego)
- wyposa+enie bojowe, mundury, he my
- urz*dzenie hydrauliczne z agregatem hydraulicznym
(24 268,87 z )
OSP w T okini Wielkiej
- ubrania ochronne, wyposa+enie bojowe
- radiotelefon
- urz*dzenie hydrauliczne z agregatem (15 000 z )
- remont cz ci operacyjnej stra+nicy z renowacj*
elewacji budynku (10 000 z , w tym 5 000 z rodki
z Powiatu Kaliskiego)
OSP w Che mcach
- remont dachu budynku cz ci operacyjnej i zamontowanie szaf na sprz t (20 500 z , w tym 3 500 z ze
rodków Powiatu Kaliskiego)
- zakup wyposa+enia
OSP w Borowie
- wyposa+enie bojowe, m.in. w +e t oczne
- zakup mundurów
OSP w Sierzchowie
- umundurowanie, ubrania ochronne
OSP w Rajsku
- umundurowanie
- ubranie koszarowe
OSP w Cieni Drugiej
- remont cz ci operacyjnej, wymiana okien (3 000 z ,
w tym 1 500 z ze rodków Powiatu Kaliskiego)
OSP w Micha owie Drugim
- wyposa+enie bojowe
- umundurowanie
OSP w Zdunach
- ocieplenie budynku w cz ci operacyjnej (6 500 z )

Remont Gminnego O rodka Kultury w Opatówku
Ca kowicie nowy wygl*d uzyska a siedziba Gminnego
O rodka Kultury przy ul. Ko cielnej w Opatówku. W a nie zako1czy si tam remont i aran+acja sali, sceny i jej
zaplecza oraz pomieszcze1 na pi trze. Wymieniono
instalacj c.o. i elektryczn*, grzejniki, strop podwieszany
z nowym o wietleniem sufitowym.
Wykonano tak+e przebudow sceny i jej o wietlenia,
o wietlenie boczne sali, wymian klimatyzatorów, stolarki drzwiowej i schodów oraz po o+one zosta y panele
akustyczne. Wszystkie prace zwi*zane z instalacj*
gazow*, c.o. i wodoci*gow* wykonuje firma z Wolicy Instalacje Sanitarne Marcin Droszewski. Natomiast
wszelkie prace remontowe i budowlane wykonuje Zak ad
Remontowo - Budowlany MAXBUD Wojciecha Przepiórki
z Saczyna. Ca kowity koszt modernizacji GOK-u to
kwota 228 600z , a dotacja z Urz du Marsza kowskiego
w Poznaniu wynios a ponad 91 tys. z otych.

Budowa kanalizacji w Sza e
Przygotowany zosta projekt budowy kanalizacji w Szaem. Wykonawc* projektu jest Zak ad Projektowo-
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Us ugowy In+ynierii Mrodowiska PRIMEKO z Kalisza za
kwot 49 200 z . Na to zadanie, z Programu PROW na
lata 2007-2013 Dzia anie: Podstawowe Us ugi dla Gospodarki i Ludno ci Wiejskiej, gmina Opatówek uzyska a
dofinansowanie w kwocie 2 483 306 z , przy ca kowitej
warto ci zadania w wysoko ci 4 966 612 z . Planowany
okres realizacji inwestycji: rozpocz cie - I kwarta 2014
roku, zako1czenie - II kwarta 2015 roku.
Celem tego zadania, jak podano w uzasadnieniu wniosku, jest uporz*dkowanie gospodarki ciekami sanitarnymi w zakresie ich odprowadzania i oczyszczania,
a realizacja projektu poprawi infrastruktur techniczn*
i warunki +ycia mieszka1ców wsi Sza e. G ówny, pierwszy etap tej wieloletniej inwestycji obejmowa@ b dzie
ulic Kalisk*. Q*czna d ugo @ kanalizacji grawitacyjnej
i t ocznej wynosi ok. 7 300 mb. Kanalizacja wzd u+ ulicy
Kaliskiej b dzie podstaw* do kolejnych etapów: budowy
rozga zie1 do innych ulic i przy *czy do poszczególnych posesji.
Prace remontowe w budynkach komunalnych
30 paIdziernika br. zako1czono prace remontowe
w budynkach komunalnych, które zakwalifikowane
zosta y podczas wiosennego przegl*du stolarki okiennej
i drzwiowej do wykonania ze rodków tegorocznego
bud+etu. Ca kowity koszt prac wyniós 30 591,68 z .
W ramach tego zadania wykonano nast puj*ce prace:
- ul. Szkolna: wymiana pokrycia dachu z p yt falistych
bitumicznych w budynku gospodarczym,
- ul. Szkolna 2 A: naprawa fragmentu pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej, wymiana 2 szt. drzwi
wej ciowych do lokalu,
- ul. Szkolna 2: naprawa fragmentu pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej,
- ul. Ko cielna 17: wymiana 3 szt. okien z drewna klejonego (klatka schodowa - 1 szt., lokal mieszkalny 2 szt.),
- ul. Ko cielna 1 B: wymiana drzwi wej ciowych do
lokalu, wymiana okna drewnianego na klatce schodowej,
- ul. Poniatowskiego 2: wymiana 2 szt. drzwi drewnianych wej ciowych do lokalu, wymiana okna z PCV
w lokalu mieszkalnym,
- ul. Qódzka 21: wymiana fragmentu pokrycia dachu
pap* termozgrzewaln* z napraw* konstrukcji,
- trwaj* prace remontowo-naprawcze z wymian*
cz ciow* instalacji elektrycznej w budynku komunalnym przy ul. Ko cielnej 2 w Opatówku.
Ponadto kontynuowane s* prace zwi*zane z bie+*cym
utrzymaniem zasobów mieszkaniowych na terenie gminy
oraz z bie+*cym utrzymaniem struktury wodoci*gowej.

umowy w tej sprawie). W ramach projektu zosta wykonany kompleks rekreacyjny sk adaj*cy si z:
awek parkowych
- hu tawek spr +ynowych drewnianych
- hu tawki wagowej metalowej
- karuzeli metalowej z kierownic*
- zje+d+alni drewnianej
- hu tawki metalowej
- piaskownicy
- teren zostanie ogrodzony, a wewn*trz zostanie
zasiana trawa.
Wykonawc* placu zabaw jest Zachodnia Instytucja
Gospodarki Bud+etowej PIAST w Wo owie Odzia
w K odzku.

Renowacja zbiorników wodnych w Opatówku
Trwaj* prace polegaj*ce na renowacji dwóch zbiorników
wodnych ma ej retencji przy ul. Poniatowskiego w Opatówku. Rozstrzygni cie wykonawstwa przynios o dopiero
og oszenie III przetargu. Zakres prac obejmuje przede
wszystkim prace przy wykopach i przekopach ci +kim
sprz tem, obsianie skarp i ok adu. W wyniku og oszonego (trzeciego) przetargu, wykonawc* w/w prac zosta
Zak ad Us ug Wodno - Melioracyjnych WODMEL z Krzymowa. Ca o @ prac kosztowa@ b dzie 53 489 z otych,
wi kszo @ kosztów zostanie pokryta z dotacji Urz du
Marsza kowskiego w Poznaniu. Przewiduje si wykonanie kolejnych dodatkowych prac finansowanych przez
bud+et gminy i Polski Zwi*zek W dkarski - Ko o w Opatówku.

Gmina Opatówek w konkursie "Pi?knieje wielkopolska wie "
W ramach III edycji konkursu "Pi knieje wielkopolska
wie " og oszonego przez Urz*d Marsza kowski w Poznaniu zrealizowane zosta o zadanie pn. "Jesionow*
rajsk* alej* w g *b naszej historii". Odtworzona zosta a
aleja spacerowa wraz z zamontowaniem o wietlenia
typu LED, prowadz*ca do cmentarza parafialnego
w Rajsku, gdzie znajduj* si grobowce powsta1ców
styczniowych. Ca o @ zadania podsumowa a wieczornica upami tniaj*ca 150 rocznic wybuchu powstania
styczniowego. Ca kowity koszt tego projektu to kwota
38 215 z , kwota dofinansowania to 23 500 z .

Budowa kompleksu rekreacyjnego w T okini Wielkiej
Zako1czone zosta y prace przy realizacji placu zabaw
przy szkole w T okini Wielkiej. W ramach z o+onego
wniosku do Urz du Marsza kowskiego, gmina Opatówek
uzyska a na to zadanie dofinansowanie ze rodków
unijnych w kwocie 21 599,78 z (przy ca kowitym koszcie
wynosz*cym 28 438,47 z ). Wykonanie tego zadania
jesieni* nast*pi o z uwagi na procedury zwi*zane
z uzyskaniem dofinansowania (oczekiwanie na zawarcie
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wówczas 227 363 z , w tym na pomoce dydaktyczne 139 463 z , zaj cia dodatkowe - 87 900 z .

Odnowienie zabytkowego muru w Opatówku - ci(g
dalszy
W bie+*cym roku zrealizowany zosta II etap renowacji
zabytkowego muru przy ul. Ko cielnej w Opatówku.
Celem projektu by a pe na konserwacja techniczna
i estetyczna muru ogrodzeniowego przy tzw. "Domku
gotyckim" (ulica Ko cielna w Opatówku). Pierwszy etap
zosta zako1czony w 2012 roku, a w ramach drugiego
etapu wykonano:
- napraw lica muru ceglanego na 17 prz s ach
- spoinowanie i impregnacja muru od strony skweru
- skucie i po o+enie nowego tynku na 17 prz s ach od
strony ulicy
- malowanie tynków farbami silikatowymi
Kwota II etapu projektu to 30 531,65 z , a kwota dofinansowania ze rodków unijnych w ramach z o+onego
wniosku do Urz du Marsza kowskiego w Poznaniu wyniesie 19 858,00 z .

"Ucz? si? i bawi? 2012"
W ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego:
IX Rozwój wykszta cenia i kompetencji w regionach
gmina realizuje projekt 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).
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 edukacyjno - wychowawczo - 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 jest
doposa+enie szkó w pomoce dydaktyczne, organizacja
zaj @ dodatkowych wspieraj*cych indywidualizacj
procesu dydaktycznego na podstawie opracowanych
programów. Pomoc ta obejmuje 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.
Na realizacj projektu "Ucz si i bawi " w okresie od
03.09.2012 r. do 30.08.2013 r., otrzymano: na pomoce
dydaktyczne - 127 239 z , zaj cia dodatkowe - 56 000 z ,
ogó em pozyskanych rodków - 183 239 z .
Podobny projekt, pn. "Ucz si i bawi ", realizowany by
w okresie od 20.09.2010 r. do 31.08.2011 r. Uzyskano
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"Uczenie si przez ca e +ycie" to program Unii Europejskiej, w sk ad którego wchodz* programy Erasmus,
Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig. Jego celem
jest rozwój ró+nych form uczenia si poprzez wspieranie
wspó pracy mi dzy systemami edukacji i szkole1
w krajach uczestnicz*cych.
Program Comenius jest jednym z filarów europejskiego
programu "Uczenie si przez ca e +ycie". Udzia w programie umo+liwia szko om podnoszenie jako ci kszta cenia oraz rozwijanie mobilno ci uczniów i nauczycieli.
W Gimnazjum im. A. i S. Gillerów w Opatówku od wrze nia 2011 r. do lipca 2013 r. realizowany by projekt
"T cza nad Europ* - kultura, edukacja, tradycja, sztuka
i historia". Dofinansowanie projektu wynios o 20 tys.
euro i pochodzi o ze rodków Unii Europejskiej. Zadaniem nauczycieli i uczniów gimnazjum by a wspó praca
ze szko ami siedmiu krajów: z Rumunii, Litwy, Estonii,
Turcji, Hiszpanii, Niemiec i W och. Celem projektu by o
promowanie kultury i lokalnych tradycji ka+dego z krajów
partnerskich przez poznawanie lokalnych wi*tecznych
obchodów (z uwzgl dnieniem typowych potraw i tradycyjnych pie ni), elementów literatury, historii i sztuki.
W realizacji projektu brali udzia ch tni uczniowie i nauczyciele, najbardziej zaanga+owani byli kandydatami do
wyjazdów zagranicznych. Nad sprawnym przebiegiem
prac czuwa Zespó do spraw realizacji projektu Comenius powo any w gimnazjum. W okresie trwania projektu
zrealizowano siedem wyjazdów zagranicznych:
- do Rumunii - w listopadzie 2011 r.
- do Turcji - w marcu 2012 r.
- do Hiszpanii - w maju 2012 r.
- na Litw - we wrze niu 2012 r.
- do Estonii - w listopadzie 2012 r.
- do Niemiec - w styczniu 2013 r.
- do W och - w maju 2013 r.
Wzi o w nich udzia *cznie 24 uczniów i 20 nauczycieli.
W dniach 11-15 marca 2013 r. przedstawiciele szkó
europejskich go cili w Opatówku. W organizacj spotkania w gimnazjum zaanga+owanych by o bardzo wielu
przedstawicieli lokalnych instytucji, w adze samorz*dowe, rodzice uczniów, w a ciciele firm dzia aj*cych na
terenie gminy Opatówek.
Przed ka+dym wyjazdem m odzie+ przygotowywa a
zadania - g ównie w formie prezentacji multimedialnych,
filmów wideo, wywiadów ale tak+e nagrania przedstawienia polskiej legendy i tradycyjnego ta1ca. Odbywa y
si wideo konferencje na tematy bliskie m odzie+y,
uczniowie uczestniczyli w tworzeniu publikacji - kalendarza oraz ksi*+ek zwi*zanych z tematyk* projektu.
Oprócz pokrycia kosztów wyjazdów zagranicznych
i kosztów zwi*zanych z realizacj* opisanych wy+ej
zada1, rodki finansowe pozyskane z Fundacji Rozwoju
Systemu Edukacji przeznaczone zosta y tak+e na zakup
pomocy dydaktycznych (tablica interaktywna) oraz
sprz tu elektronicznego (drukarka, rzutnik multimedialny), które wykorzystywane by y na potrzeby projektu.
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Mi dzynarodowy projekt wspó pracy szkó przyczyni si
do doskonalenia umiej tno ci komunikacji w j zyku
obcym, przedsi biorczo ci, wi kszej otwarto ci. Nauczyciele mogli dzieli@ si do wiadczeniami w zakresie
metodologii i praktyki, pog biali swoj* wiedz i umiej tno ci w zakresie wykorzystywania nowoczesnych
technologii komunikacyjno - informacyjnych na lekcjach.
Praca w projekcie rozwija a potencja twórczy w ród
m odzie+y szkolnej, pozwala a doskonali@ komunikacj
w wielu j zykach, poznawa@ wiele nowych kultur i zwyczajów.
Zarówno gimnazjali ci jak i ich nauczyciele oraz rodzice
s* bardzo zainteresowani realizacj* kolejnych projektów
z programu Comenius.
Dokument zawieraj*cy szczegó ow* "Informacj o stanie
realizacji zada1 o wiatowych gminy Opatówek w roku
szkolnym 2012/2013" znajduje si na stronie internetowej www.opatowek.pl w zak adce "O wiata".

Projekt "DaB Szans? M odym"
Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk*
w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego
www.efs.gov.pl
Program Operacyjny Kapita Ludzki
Priorytet VII. Promocja integracji spo ecznej
Dzia anie 7.1. Rozwój i upowszechnienie
aktywnej integracji
Poddzia anie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji przez o rodki pomocy spo ecznej
Gminny O rodek Pomocy Spo ecznej w Opatówku
realizuje projekt pn. "DaB Szans? M odym"
na który pozyska rodki z Europejskiego Funduszu
Spo ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita
Ludzki.
Termin realizacji projektu 01.01.2013 r. - 31.12.2013 r.

Projekt "DaB Szans? M odym"
Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk*
w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego
Dzia anie VII. Promocja integracji spo ecznej
7.1. Rozwój i upowszechnienie
aktywnej integracji
7.1.1. Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji przez o rodki pomocy spo ecznej
Gminny O rodek Pomocy Spo ecznej w Opatówku
pozyska w 2013 r.
rodki finansowe w kwocie
134 610,94 z z Europejskiego Funduszu Spo ecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki na
realizacj projektu systemowego "Da@ Szans M odym",
w tym na kontynuacj zatrudnienia pracownika socjalnego. Projekt ma na celu rozwój osobowy i edukacyjny
m odzie+y ucz*cej si w wieku 15-25 lat, tj. 6 kobiet
i 8 m +czyzn (w tym trzy osoby niepe nosprawne)
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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, uko1czyli tak+e szkolenie z zakresu pierwszej pomocy. Rekrutacji uczestników dokona Kierownik GOPS w Opatówku przy wspó pracy
Koordynatora projektu uwzgl dniaj*c zasad równych
szans. Od m-ca maja 2013 r. uczestnicy brali aktywny
udzia w zaj ciach indywidualnych i grupowych:
- z psychologiem - po 6 godzin indywidualnych konsultacji i 3 spotkania grupowe po 3 godziny
- z pedagogiem - po 3 godziny indywidualnych spotka1 i 2 spotkania grupowe po 3 godziny
- z terapeut* - po 3 godziny indywidualnych zaj @ i 4
zaj cia grupowe po 3 godziny
- z doradc* zawodowym - po 3 godziny indywidualnych spotka1 i 3 grupowe spotkania po 3 godziny
- z socjologiem - 8 spotka1 grupowych po 3 godziny
- z informatykiem - po 3 godziny zaj @ indywidualnych
i 3 zaj cia grupowe po 3 godziny
- zaj cia z gospodarstwa domowego - 12 zaj @ grupowych po 5 godzin
- szkolenie z zakresu pierwszej pomocy - 4 spotkania
grupowe po 3 godziny
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 a z zakupionych
ksi*+ek edukacyjnych, które wspomaga y i doskonali y
prowadzone spotkania oraz korzysta a z pocz stunku.
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 punktem programu wycieczki by o
zwiedzanie Zakr tu Mmierci w Szklarskiej Por bie oraz
Polany Jakuszyckiej. W godzinach popo udniowych
przybyli my czarnym szlakiem turystycznym do Chaty
Walo1skiej 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 odby a si 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 zwiedzali my 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 pobyt w miasteczku
Dzikiego Zachodu - Western City. 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.
Uwie1czeniem projektu by o spotkanie integracyjno podsumowuj*ce w formie kolacji wigilijnej w Restauracji
"Zdrojowa" w Opatówku w dniu 16.12.2013 r. dla 45
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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 a1 przy wkraczaniu w doros e +ycie.
Termin realizacji projektu: 01.01.2013 r. - 31.12.2013 r.
***************************************

WIADOMO CI KULTURALNE
Dzie7 Edukacji Narodowej w Opatówku
Muzeum Historii Przemys u w Opatówku kolejny
raz go ci o pracowników opatóweckiej o wiaty na
dorocznym wi cie Edukacji Narodowej w dniu 11 paIdziernika. W wype nionej po brzegi sali, zebranych
nauczycieli, wychowawców, wszystkich pracowników
szkó i przedszkola, w imieniu samorz*du gminnego,
powita Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic. Równie
serdecznie powita przyby ych go ci, a w ród nich:
Prezesa Gminnego Zwi*zku OSP dh Bogdana Marsza a, Komendanta Gminnego OSP dh Stanis awa
Barana, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych gminy Opatówek: dyr. GOK Mieczys aw Jasku ,
dyr. powiatowo-gminej biblioteki Jadwig
Milu k*Stasiak, kierownika GOPS Wiolett Galant, kierownika
Gminnego O rodka Zdrowia Bogdana Pogorzelca,
wszystkich obecnych pracowników i przyjació o wiaty
oraz rodziców i przedstawicieli rad rodziców. Szczególnie ciep o powita lokaln* pisark , poetk , przyjaciela
szkó p. Mariann Kocemb .

Syczenia okoliczno ciowe wszelkiej pomy lno ci
oraz podzi kowania za wychowanie i nauk dzieci, za
serce i prac na rzecz edukacji gminnej z o+y prowadz*cy uroczysto @ odpowiedzialny za o wiat gminn* Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic, a nast pnie Wójt
Gminy Sebastian Ward cki, Przewodnicz*cy Rady
Gminy Pawe B*kowski oraz Wiceprzewodnicz*cy Rady
Gminy Wojciech Pokojowy. Listy z +yczeniami przes a
pose na Sejm RP Adam Rogacki oraz Przewodnicz*ca
Komisji O wiaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Marlena
Kiermas-Gruszka. Wyrazem tych +ycze1 i ciep ych s ów
by s odki pocz stunek, po którym z programem
artystycznym ph. "Z nami atwiej, z nami raIniej, z nami
wygodniej" wyst*pi a m odzie+ z Zespo u Szkó w T okini
Wielkiej.
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Po tym pe nym humoru przedstawieniu nast*pi a
prawdziwa uczta dla ucha, bowiem organizatorzy - dla
uczczenia tego szczególnego dnia - zaprosili aktorów
z Teatru im. Wojciecha Bogus awskiego w Kaliszu, którzy wyst*pili z koncertem piosenek Agnieszki Osieckiej
"Abonament na szcz cie". Piosenki w wykonaniu
Agnieszki Dul by-Kaszy ( piew), Tomasza Ratajczaka
(fortepian) i Przemys awa Burka (gitara, harmonijka
ustna) zachwyci y obecnych, co prze o+y o si na
wspólny piew i gromkie brawa. Pi*tkowe, niezwyk e
spotkanie zako1czy o si pocz stunkiem - by do póIna
wspólnie porozmawia@ i powspomina@. By a to wspania a biesiada wraz z kapel* "Sami swoi" z Opatówka,
która wyst*pi a w sk adzie: Jerzy Knop, Marian Kope@,
Czes aw Marczak i Jerzy Karolak.
Serdeczne podzi kowanie za pomoc w organizacji uroczysto ci organizatorzy sk adaj* pracownikom
Zespo u Szkó w T okini Wielkiej, Urz du Gminy, ZEAS
na czele z dyrektorem Arkadiuszem Qa1duchem i Muzeum Historii Przemys u oraz wszystkim, którzy swoj*
prac* lub obecno ci* przyczynili si do u wietnienia
uroczysto ci gminnej Dnia Edukacji Narodowej.
Dwi?to Niepodleg o ci
11 listopada, z udzia em w adz samorz*dowych
i organizacji spo ecznych, odby a si w opatóweckim
ko ciele uroczysta msza wi ta za Ojczyzn . Równie+
w pozosta ych parafiach - Rajsko, T okinia Ko cielna
i Che mce odby y si uroczyste msze z tej okazji.
Uroczysto ci ko cielne u wietni a orkiestra d ta OSP
w Opatówku. Monta+ s owno-muzyczny, tematycznie
zwi*zany z odzyskaniem niepodleg o ci, wykonali
uczniowie Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów
w Opatówku przygotowani pod kierunkiem nauczycielek:
Bo+eny Banasiak i Anny Nowackiej. Dzi ki pomys owi
Jadwigi Milu kiej-Stasiak - dyrektor biblioteki i Jolanty
Pokojowej dyrektor gimnazjum - wszyscy otrzymali
kotyliony w narodowych barwach, które wykonali
uczniowie. Po mszy, uczestnicy przeszli pod pomnik
Wolno ci, gdzie w ho dzie wszystkim, którzy zgin li za
wolno @ Polski, z o+one zosta y kwiaty. Wspomnieniem
obj to odzyskanie niepodleg o ci w 1918 roku, lata
II wojny wiatowej oraz lata powojenne do 1989 roku.
Obecne by y poczty sztandarowe szkolne oraz stra+ackie z terenu gminy Opatówek.
Tego samego dnia o godz. 18, w go cinnej sali
fortepianowej Muzeum Historii Przemys u w Opatówku
na Wieczornicy dla uczczenia 95. rocznicy odzyskania
Niepodleg o ci, spotkali si zaproszeni go cie i wszyscy
ch tni, by wspólnym
piewem uczci@ to
wi to.
Organizatorami spotkania byli: Parafialny Oddzia Akcji
Katolickiej i Muzeum Historii Przemys u w Opatówku,
obecne by y w adze samorz*dowe na czele z Wójtem
Gminy Sebastianem Ward ckim, Przewodnicz*cym
Rady Gminy Paw em B*kowskim, go ciem honorowym
by pose na Sejm RP Adam Rogacki. Obecny by tak+e
ks. proboszcz W adys aw Czamara i ksi*dz wikariusz
Arkadiusz Wysota. Uczestników powita oraz uroczysto @ prowadzi Krzysztof Dziedzic - Sekretarz Gminy
Opatówek. Wspomnia przy tym, +e jest to ju+ siódme
z kolei wspólne piewanie pie ni wojskowych i patriotycznych. Powita szczególnie ciep o nowych uczestników, w tym cz onków Kapeli Sami Swoi z Opatówka
oraz cz onków chóru z prowadz*c* Izabel* Ratajczak.
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"Pó tora wieku marze1 o wolnej Polsce czeka o
swego ziszczenia w obecnej chwili" powiedzia na
otwarciu Sejmu Józef Pi sudski. Po zako1czeniu I wojny
wiatowej na mapie Europy znów pojawi o si niepodleg e pa1stwo polskie. Dzi , szanuj*c tradycj , nie
wolno nam zapomina@ o polskich legionistach i ich
krwawych walkach, o powstaniach narodowych, które
utrwala y patriotyzm i polsk* wiadomo @ narodow*,
o czasach II wojny wiatowej i latach podleg o ci
sowieckiej - w czasach tych Polacy nie przestali walczy@
o wolno @ i niepodleg o @.

Wspólne piewanie rozpocz to tradycyjnie od
Mazurka D*browskiego - polskiego hymnu, nast pnie
zaintonowano "Rot ". Chór za piewa "Gaude Mater"
i "Polskie Kwiaty". Przed powrotem do domów, chór
wykona pie 1 "Modlitwa o pokój", a wszyscy uczestnicy
wieczornicy za piewali wspólnie "Bo+e co Polsk ".
Wszyscy obecni z r*k fundatorów: Krzysztofa Dziedzica,
Paw a B*kowskiego i Sebastiana Ward ckiego otrzymali
s odki upominek. Na zako1czenie, prowadz*cy z o+y
podzi kowania wszystkim przyby ym za wspólny wieczór, a za organizacj i przygotowanie sali podzi kowa
dyrekcji i pracownikom muzeum i urz du gminy.
Za akompaniament i za obs ug techniczn* organizatorzy sk adaj* podzi kowania dla Zbigniewa B aszczyka,
Henryka Karskiego i Sebastiana Dziedzica oraz Jerzego
Knopa i Jerzego Karolaka z Kapeli Sami Swoi.
Promocja kolejnej ksi(+ki Marianny Kocemby pisarki i poetki
W pi*tek, 4 paIdziernika br., w wype nionej po
brzegi auli Szko y Podstawowej im. Janusza Kusoci1skiego w Opatówku, odby o si spotkane autorskie
z opatóweck* poetk* Pani* Mariann* Kocemb*, na
którym odby a si promocja jej nowej ksi*+ki pt. "Poezja
sercem pisana". Organizatorem uroczysto ci by a Szko a
Podstawowa im. Janusza Kusoci1skiego oraz Urz*d
Gminy w Opatówku. Zaproszenia od autorki na wieczór
przyj o ok. 150 osób.
Uroczysto @ prowadzi a Izabela Dubanowicz wicedyrektor szko y. Na wst pie g os zabra Dyrektor
szko y Mateusz Przyjazny, który podzi kowa szanownej
autorce za jej twórczo @. W swoich s owach zaznaczy ,
+e dzi ki niej ka+da, nawet ma a rzecz wokó nas, staje
si pi kna i istotna, a uczucia ukryte w s owach wierszy
docieraj* nawet do najtwardszych serc.
W imieniu w adz samorz*dowych swoje s owa
do poetki skierowali Sekretarz Gminy Opatówek -
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Krzysztof Dziedzic oraz Przewodnicz*cy Rady Gminy Pawe B*kowski. W ciep ych s owach odnie li si do
twórczo ci p. Marianny Kocemby, zauwa+aj*c jej wielkie
oddanie dla ma ej ojczyzny jak* jest dla poetki
Opatówek. Pani Marianna, w dowód uznania, od w adz
samorz*dowych, w tym wójta Gminy Opatówek Sebastiana Ward ckiego wraz z +yczeniami otrzyma a
równie+ okoliczno ciow* statuetk i kwiaty w podzi kowaniu za dotychczasow* twórczo @ i prac na rzecz
spo eczno ci lokalnej. Do +ycze1 przy *czyli si tak+e
licznie zebrani go cie.
Wicedyrektor szko y Izabela Dubanowicz oraz
Agnieszka KaImierczak przypomnia y dorobek autorki
oraz liczne, zdobyte przez ni* nagrody. Ze z* w oku
wspomina y swoje lata dzieci1stwa, które nasycone by y
zaczarowanym wiatem ba ni, bajek i fantazji autorstwa
p. Marianny Kocemby. W krótkich s owach przedstawi y
jej najnowsz* ksi*+k pt. "Poezja sercem pisana".
Go cie mogli dowiedzie@ si , +e jest to zbiór wierszy,
m.in. o tematyce religijnej, wiele z nich po wieconych
jest osobie papie+a Polaka - Jana Paw a II. Inne dotycz*
prze+y@ duchowych zwi*zanych z religi* i miejscami
kultu religijnego, równie+ na terenie Opatówka. Autorka
w swoich wierszach wspomina równie+ postaci historyczne oraz bliskie jej sercu miejsca jak Kalisz, Russów,
Lewków, Antonin. Osobne utwory po wi ca tragicznym
i heroicznym w*tkom historii Polski. Uczniowie Szko y
Podstawowej im. Janusza Kusoci1skiego w Opatówku
wraz z polonistk* Beat* Frydrychowicz przygotowali
utrzymany w jesiennym klimacie krótki program artystyczny. Recytowane wiersze przeplatane by y znanymi
piosenkami, jak na przyk ad "Jesienne ró+e". Spotkanie
odby o si w scenerii jesiennej, obsypanej z otymi li @mi
i suszonymi kwiatami kawiarenki, przy nastrojowym
blasku wiec. Pani Marianna Kocemba podzi kowa a
wszystkim, dzi ki którym mo+liwe by o wydanie jej
ksi*+ek i zorganizowanie kolejnego ju+ spotkania z czytelnikami. Nagrod* dla zebranych go ci by a recytacja
przez sam* autork najbli+szych jej sercu wierszy.

Wieczór zako1czy si pocz stunkiem, w czasie
którego p. Marianna Kocemba otrzyma a s odk* niespodziank w postaci wielkiego tortu, który wraz z radn*
Marlen* Kiermas-Gruszk* i Krzysztofem Dziedzicem
uroczy cie pokroi a i obdarowa a wszystkich obecnych.
Pierwszym, uroczy cie odkrojonym kawa kiem Reszta
wieczoru up yn a na rozmowach autorki z wielbicielami
jej twórczo ci.
Go cie na pewno b d* wspomina@ p. Mariann
jako kobiet niezwyk *, serdeczn*, ciep * i otwart* na
ludzi, od której mo+na si wiele nauczy@ chocia+by
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czytaj*c jej z ote my li. Niech przynajmniej ta jedna
prowadzi nas przez +ycie: "Mwiat jest pi kny, trzeba
tylko umie@ si w nim znaleI@".
"Z ote Pary" wi?towa y w Opatówku
23 pary ma +e1skie z gminy Opatówek zosta y
uhonorowane Medalami Za D ugoletnie Po+ycie Ma +e1skie nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej. W dniu 23 paIdziernika br. Wójt dokona
uroczystej dekoracji 21. par ma +e1skich. W ród nich
znaleIli si Pa1stwo: Janina i Hieronim Banasiakowie
z T okini Wielkiej, Maria i Jan Banaszakowie ze Zdun,
Janina i Józef B ccy z Opatówka, Jadwiga i Boles aw
Binkowscy z Opatówka, Genowefa i Mieczys aw
Borwikowie z T okini Ko cielnej, Ma gorzata i Stanis aw
Brz ccy z Opatówka, Zofia i Marian Chabierscy z T okini
Ko cielnej, Janina i Józef Chojnowscy z Szulca, Józefa
i Leon Cie lakowie z Opatówka, Genowefa i Ryszard
Quczakowie z Che mc, Stanis awa i Wac aw M ynkowie
z Che mc, Krystyna i Stanis aw Nawroccy z Opatówka,
Bo+ena i W adys aw Nawroccy z Opatówka, Zofia i Kazimierz Piekarscy z Micha owa Czwartego, Maria i Edward
Pilasowie z Opatówka, Anna i Stanis aw Mniegu owie
z Micha owa Drugiego, Janina i Jerzy Sowa z Ro+d+a ,
Krzesis awa i Wac aw Urba1scy z Opatówka, Jadwiga
i Kazimierz W odarczykowie z Opatówka, Janina i Leon
WoIniakowie z Opatówka oraz Qucja i Józef Wyborni
z Cieni Trzeciej.

Pary te przesz y razem bardzo d ug* drog "na
dobre i na z e", drog , która przed 50 laty zosta a
przypiecz towana aktem ma +e1stwa, a dzi ki zrozumieniu, mi o ci i wytrwa o ci - okaza a si s uszna
i szcz liwa dla ma +onków. Zorganizowan* przez
samorz*d gminny i Urz*d Stanu Cywilnego ceremoni
wr czenia medali poprowadzi Wójt Sebastian Ward cki.
Syczenia z o+yli tak+e obecni na spotkaniu: Kierownik
Urz du Stanu Cywilnego Beata Berezowska, Przewodnicz*cy Rady Gminy Pawe B*kowski oraz towarzysz*ca Jubilatom rodzina. Oficjalna cz @ uroczysto ci
zako1czy a si toastem za zdrowie Jubilatów i wspólnym
zdj ciem. By y kwiaty, +yczenia, zy wzruszenia, potok
wspomnie1 i gromkie "Sto lat...". Do +ycze1 przy *czyli
si wszyscy obecni go cie. Zaproszeni skorzystali
z przygotowanego pocz stunku, wspania ego tortu,
ogl*daj*c przy tym wyst p artystyczny w wykonaniu
uczniów Szko y Podstawowej w Opatówku przygotowanych pod kierunkiem nauczycielek: Anny Smolickiej
i Marty Cygan.
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Biesiada "Tradycyjnie na ludowo"
Sobotni wieczór odbywaj*cy si ph. "Tradycyjnie
na ludowo" by pierwsz* imprez* zorganizowan*
w odnowionym Gminnym O rodku Kultury w Opatówku.
Sobotnie spotkanie to efekt dwudniowych warsztatów
kulinarnych. Organizatorzy: Wójt Gminy Opatówek oraz
Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli, zorganizowali
w ramach projektu "Tradycyjnie na ludowo" dofinansowanego ze rodków samorz*du Województwa Wielkopolskiego.

Atmosfera spotkania sprzyja a wspólnemu piewaniu piosenek i wspominaniu tych wszystkich tradycyjnych potraw, które zapami tali my z naszych rodzinnych domów. A poniewa+ kuchnia wielkopolska, zarówno ta sprzed lat, jak i ta obecna, jest bogata w warzywa,
to i tych nie zabrak o na sto ach. W trakcie spotkania
przy suto zastawionych sto ach, go cie raczyli si
przysmakami przygotowanymi na ten wieczór wed ug
najlepszych, tradycyjnych, wielkopolskich przepisów
kulinarnych, sprawdzonych przez nasze mamy i babcie.
A by o czego próbowa@, na sto ach królowa y same
przysmaki, m.in.: kwasienko, topiony smalec, czarna
polewka, pra+uchy, szagówki z kapust* zasma+an*,
go *bki, marynowana dynia, pasztet z selera, kaczka,
sa atki, gzika i wiele innych.
Mieszka1cy i zaproszeni go cie, bawili si wy mienicie, by o bowiem i smacznie, i weso o. W ród
przyby ych go ci byli pos owie: Leszek Aleksandrzak
i Józef Racki, Cz onek Zarz*du Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Barbara Nowak, Dyrektor
Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
Emilia Dunal, Wiceprezes Zarz*du Wojewódzkiego
FOMiGW w Poznaniu, Naczelnik Wydz. Wdra+ania
Urz du Marsza kowskiego w Poznaniu Anna Kurowska,
Przewodnicz*cy Rady Powiatu Kaliskiego Mieczys aw
Quczak, Starosta Kaliski Krzysztof Nosal, radny Powiatu
Kaliskiego Pawe Kaleta, Przewodnicz*cy Rady Gminy
Opatówek Pawe B*kowski, Wójt Gminy Sebastian
Ward cki, Skarbnik Gminy Dagmara Gajewska-Paj*k,
Sekretarz Rady Powiatu Piotrkowskiego Piotr Wojtysiak,
Dyrektor Gminnego O rodka Kultury, Sportu i Rekreacji
w Moszczenicy Jerzy Korytkowski, Dyrektor Gminnego
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Cekowie Kolonii,
przedstawiciele Stowarzyszenia Ludzi Dobrej Woli,
a ponadto dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych naszej gminy oraz placówek o wiatowych. Mieczys aw Quczak i Eligiusz Wsz doby w imieniu Rady
Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kaliszu
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przekazali sprz t radiowy, aby dobrze s u+y w odnowionej sali opatóweckiego GOK-u.
By a to tak+e doskona a okazja, aby wr czy@
statuetk "z ote serce" i tym skromnym gestem podzi kowa@ instytucjom i osobom, które zawsze s* przychylne i mocno wspieraj* dzia ania podejmowane przez
dyrektora Gminnego O rodka Kultury w Opatówku.
Muzycznie, czas biesiadnikom umila a Kapela Sami
Swoi z Opatówka i wyst py Pa1 z KGW. Organizatorzy
serdecznie dzi kuj* sponsorom sobotniego spotkania:
- pp. Ewie i Henrykowi Suchorzewskim z Kalisza
- pp. Krystynie i Grzegorzowi Olczakom z Opatówka
- pp. Aleksandrze i Eligiuszowi Wsz doby om z Rajska
- pp. Jolancie i Arturowi Matysiakom z Opatówka
- pp. Janinie i Mieczys awowi Wangom z N dzerzewa
- p. Jaros awowi Gaderze z Opatówka
- pp. El+biecie i Józefowi Fibingierom z Opatówka
- p. Krzysztofowi Dziedzicowi z Opatówka
- pp. Honoracie i Mariuszowi Ma oburskim z Opatówka
- pp. Teresie i Henrykowi Qazarkom z Che mc
- pp. Jadwidze i Henrykowi Menclom z Opatówka
- pp. Dorocie i Paw owi Naszy1skim z Opatówka
- pp. Maria i Antoni Zimni z Cieni Trzeciej
- cz onkiniom kó Gospody1 Wiejskich z gminy Opatówek
- nie wymienionym z nazwiska Przyjacio om i Sympatykom GOK-u
"Barwy ulotne" w obiektywie Waldemara Rabiegi
Pod takim tytu em, w galerii Foyer Centrum
Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentowana jest wystawa
fotograficzna Waldemara Rabiegi. Wystaw prac mo+na
ogl*da@ do 10 listopada 2013 r. "Barwy ulotne” to zestaw siedemnastu prac wybranych spo ród wykonanych
w latach 2009-2012, w ulubionej przez autora porze, na
granicy nocy i dnia. Wi kszo @ fotografii zosta a wykonana w Opatówku i najbli+szej okolicy. Dwie powsta y
podczas plenerów fotograficznych zorganizowanych
przez Forum KKM. W katalogu wystawy, jako motto
autor zamie ci cytat z wypowiedzi Huntingtona Witherilla
"Fotografia to stylizowana interpretacja zastanej rzeczywisto ci, zale+na od wra+liwo ci fotografa i narz dzi
jakich u+ywa”.
Waldemar Rabiega urodzi si w Kaliszu, a od
1976 r. mieszka w Opatówku. Uzyska tytu in+yniera
budownictwa na Politechnice Pozna1skiej. Sycie zawodowe zwi*za z drogownictwem. Zainteresowanie fotografi* wyniós z rodzinnego domu, gdzie jako kilkulatek
mia okazj obserwowa@ magiczne wiat o powi kszalnika, maluj*ce obrazy na papierze fotograficznym.
Pierwsze samodzielne kroki w fotografii stawia w latach
siedemdziesi*tych. Lubi fotografowa@ przyrod i architektur . Poszukuje urody barw, kszta tów i faktury
w miejscach i chwilach, których nie dostrzegamy
w codziennym zabieganiu. Szczególnym zainteresowaniem darzy jednak niecz ste mo+liwo ci fotografowania
wydarze1 artystycznych i sportowych. Tu równie+
poszukuje spojrze1 odmiennych od tych dost pnych
ogó owi odbiorców. W paIdzierniku 2010r. zorganizowa
dla u+ytkowników forum KKM plener fotograficzny na
ziemi kaliskiej, którego efektem by mi dzy innymi konkurs fotograficzny pod patronatem Starosty Kaliskiego
i Wójta Gminy Opatówek. Najlepsze prace wykonane
podczas pleneru by y prezentowane na wystawie zbiorowej w Muzeum Historii Przemys u i Gminnej Bibliotece
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Publicznej im. Braci Gillerów. Bra udzia w zbiorowych
wystawach prac nagrodzonych i wyró+nionych w konkursach fotografii przyrody i architektury. Pierwsz* autorsk*
wystaw "Fotografie bez tytu u” pokaza jesieni* 2012r.
w O rodku Kultury Plastycznej Wie+a Ci nie1. Cz @
"muzyczna” debiutanckiej wystawy by a prezentowana
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu pod
tytu em "W obiektywie dIwi ków”. Wystawa "Impresje
muzyczne” by a prezentowana w Galerii PIK Ostrowskiego Centrum Kultury jako impreza towarzysz*ca 32
Mi dzynarodowemu Festiwalowi "Chopin w barwach
jesieni”.
Zniszczone tablice w parku
Nie pierwszy raz, i nie jest to odosobniony
przypadek, zniszczone zosta o nasze wspólne mienie.
Tym razem wandale bezpowrotnie zniszczyli tablice
informacyjne z nazwami ro lin, które najwyraIniej nie
spodoba y si niektórym osobom. Zniszczona zosta a
równie+ jedna z tablic ustawiona przy o rodku zdrowia,
przedstawiaj*ca histori Opatówka.
Do tej pory nie pisali my o aktach wandalizmu
i bezmy lno ci, o zniszczonych przystankach, tablicach
reklamowych, wywracanych koszach na mieci, po amanych i wyrwanych z betonu awkach, a tak+e ochlapaniu
farbami elewacji budynków u+yteczno ci publicznej.
Co roku naprawiany i remontowany jest mostek drewniany w parku, który regularnie jest niszczony z wyrywaniem desek i r*baniem por czy w *cznie. Najcz ciej
dzieje si tak w nocy podczas weekendów, co sugeruje,
+e powroty z dyskotek i innych imprez s* przed u+ane
o kolejn* "dobr* zabaw ". Ale czy na tym ona polega?
Na nieposzanowaniu ludzkiej pracy i inwencji, naszego
mienia, z którego wszyscy mieszka1cy - i nie tylko korzystaj*? Pami tajmy! Dbaj*c o nasz* gmin , szanuj*c nasz* wspóln* prac i nasze wspólne dobro,
tworzymy jej wizerunek.
***************************************

WIADOMO CI STRA ACKIE
Nowy samochód dla OSP w Che mcach
W dniach 25-28 paIdziernika w OSP Che mcach
go ci a 4 osobowa delegacja stra+aków z Niemiec.
Stra+acy z Barme, na czele z Albertem Windmüllerem,
przyprowadzili zakupiony przez jednostk w Che mcach
samochód po+arniczy Ford Transit.

Podczas pobytu delegacja z Niemiec zwiedzi a
Go uchów, Muzeum Historii Przemys u w Opatówku,
wie+ kaliskiego Ratusza oraz zobaczy a jak funkcjonuje
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stanowisko kierowania w Komendzie Miejskiej Pa1stwowej Stra+y Po+arnej w Kaliszu.
W niedziel 27 paIdziernika nast*pi o uroczyste
przekazanie samochodu. Albert Windmüller, w asy cie
cz onka Prezydium Zarz*du Oddzia u Powiatowego
ZOSP RP w Kaliszu dh Wac awa Skotowskiego oraz
Prezesa OSP w Che mcach dh Jaros awa Budki,
przekaza klucze oraz dokumenty samochodu na r ce
naczelnika oraz kierowcy z OSP w Che mcach. W uroczysto ci przekazania obecny by równie+ Wójt Gminy
Opatówek Sebastian Ward cki, Prezes Zarz*du
Oddzia u Gminnego ZOSP RP w Opatówku dh Bogdan
Marsza , Komendant Gminny Zarz*du Oddzia u Gminnego ZOSP RP w Opatówku dh Stanis aw Baran oraz
cz onek Prezydium Zarz*du Oddzia u Powiatowego
ZOSP RP w Kaliszu dh Wac aw Skotowski.
Na koniec uroczysto ci w krótkim koncercie
zaprezentowa a si orkiestra d ta OSP w Che mcach.
Po po udniu stra+acy z Niemiec spotkali si z cz onkami
M odzie+owej Dru+yny Po+arniczej oraz Dzieci cej
Dru+yny Po+arniczej. Otrzymali oni upominki, wr czone
przez Alberta Windmüllera, który na swoim terenie
odpowiedzialny jest za szkolenie oraz wspó prac z m odzie+* stra+ack*. Nowo nabyty przez OSP w Che mcach samochód Ford Transit jest busem dziewi cioosobowym z du+ym przedzia em baga+owym.
Przekazanie nowego sprz?tu dla stra+aków
W sobot , 16 listopada wielkopolscy stra+acy
otrzymali 21 nowych samochodów ratowniczo-ga niczych oraz nowy sprz t, który pomo+e jeszcze skuteczniej ratowa@ ludzkie +ycie. W uroczysto ci przekazania
sprz tu, która odby a si na placu przy Iglicy Mi dzynarodowych Targów Pozna1skich udzia wzi* Marek
WoIniak, Marsza ek Województwa Wielkopolskiego.
Z gminy Opatówek obecne by y delegacje OSP nale+*cych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Ga niczego
czyli OSP z Opatówka i OSP z T okini Wielkiej. W sk ad
delegacji weszli: Komendant Gminny OSP dh Stanis aw
Baran, Naczelnik OSP w Opatówku dh Mariusz Ma oburski, dh Jerzy Cichy, dh Piotr Ward cki, dh Tomasz
D bowy, dh Kamil Zymon. Obecny by tak+e Wójt Gminy
Sebastian Ward cki. Stra+acy otrzymali 21 nowych
samochodów ratowniczo-ga niczych, 32 zestawy ratownictwa technicznego oraz 25 zestawów ratownictwa
medycznego R-1, a tak+e 26 zestawów uzupe niaj*cych
do zestawów ratownictwa medycznego PSP R-1. Jednostki z Opatówka i T okini Wielkiej otrzyma y zestawy
ratownictwa technicznego z agregatem hydraulicznym.
Inwestycja jest efektem wspó pracy Oddzia u
Wojewódzkiego Zwi*zku OSP RP Województwa
Wielkopolskiego, Samorz*du Województwa Wielkopolskiego, Krajowego Systemu Ratowniczo-Ga niczego
oraz Ministerstwa Spraw Wewn trznych z 187 partnerami - 84 samorz*dami gmin i 103 jednostkami OSP
z Wielkopolski. Po raz drugi zakup jest realizowany
z dofinansowaniem Samorz*du Województwa Wielkopolskiego w ramach przyj tego przez Sejmik Programu
Rozwoju OSP Województwa Wielkopolskiego na lata
2012-2020. Nowy sprz t stra+acy b d* wykorzystywa@
mi dzy innymi przy usuwaniu kl sk, katastrof oraz
innych wypadków. Ogólnie rzecz ujmuj*c b dzie on
s u+y po to, by jeszcze skuteczniej ratowa@ +ycie
ludzkie. Q*czna warto @ inwestycji to ponad 4,5 mln
z otych.
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Turniej Pi ki Siatkowej OSP
W sobot 7 grudnia, w hali sportowej im.
Polskich Olimpijczyków w Opatówku odby si III Turniej
Pi ki Siatkowej Ochotniczych Stra+y Po+arnych Gminy
Opatówek, zorganizowany przez Zarz*d Oddzia u
Gminnego ZOSP RP w Opatówku oraz Wójta Gminy
Opatówek. 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 sze ciu jednostek OSP: Borowa, Che mc,
Opatówka, Porwit, Rajska i T okini Wielkiej.

Dru+yny startowa y w 3 kategoriach: dru+yny
+e1skie, dru+yny m skie do 16 roku +ycia oraz dru+yny
m skie powy+ej 16 lat. W kategorii +e1skiej w turnieju
wzi y udzia dwie dru+yny: OSP Opatówek i OSP
Porwity. Po zaci tym meczu dru+yna z OSP Opatówek
pokona a dru+yn z OSP Porwity 3:1 w setach.
W kategorii dru+yn m skich do 16 lat mecze rozegrane
zosta y systemem "ka+dy z ka+dym" do dwóch wygranych setów. W tej kategorii zwyci +y a dru+yna OSP
Che mce, która wygra a wszystkie swoje spotkania.
W kategorii m skiej powy+ej 16 lat 6 dru+yn zosta o
podzielonych na 2 grupy, z których do pó fina ów
wychodzi y po dwie dru+yny. W pó fina ach spotka y si
dru+yny OSP Porwity - OSP Che mce oraz OSP Rajsko
- OSP T okinia Wielka. Po wynikach pó fina owych
o I miejsce zagra y dru+yny z OSP Che mce oraz OSP
T okinia Wielka. Mecz wygra a dru+yna OSP Che mce.
Klasyfikacja ko1cowa - dru+yny +e1skie:
1. OSP Opatówek
2. OSP Porwity
Klasyfikacja ko1cowa - dru+yny m skie do 16 lat:
1. Che mce
2. Opatówek
3. T okinia Wielka
Klasyfikacja ko1cowa - dru+yny m skie powy+ej 16 lat:
1. Che mce
2. T okinia Wielka
3. Rajsko
Wszystkie dru+yny uczestnicz*ce w turnieju
otrzyma y od Wójta Gminy dyplomy za udzia oraz
nagrody ufundowane przez gmin Opatówek (m.in. pi ki
do siatkówki), a zdobywcy trzech pierwszych miejsc,
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oprócz dyplomów otrzymali statuetki. Zwyci zcy w kategorii m skiej powy+ej 16 lat otrzymali tak+e puchar
przechodni ufundowany przez Prezesa Zarz*du Oddziau Gminnego ZOSP RP w Opatówku. Uroczystego podsumowania turnieju dokonali organizatorzy: Prezes ZOG
Zw. OSP RP w Opatówku dh Bogdan Marsza , Komendant Gminny OSP dh Stanis aw Baran, Przewodnicz*cy
Komisji ds. M odzie+y OSP dh Henryk Qazarek, Przewodnicz*cy Rady Gminy Pawe B*kowski oraz Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic.
Organizatorzy i uczestnicy turnieju sk adaj* serdeczne podzi kowania wszystkim, którzy pomogli
w organizacji imprezy, w szczególno ci: w adzom gminy
Opatówek za udost pnienie hali sportowej, sponsorom
za s odki pocz stunek i napoje dla uczestników turnieju,
a tak+e p. Wojciechowi Kochowi, p. Zofii Marciniak
i p. Anecie Cyl za s dziowanie oraz obs udze hali sportowej im. Polskich Olimpijczyków w Opatówku.
Spotkanie op atkowe stra+aków
Tradycyjne, coroczne spotkanie op atkowe
Ochotniczych Stra+y Po+arnych z terenu gminy Opatówek odby o si 8 grudnia br. w Domu Stra+aka w Zdunach. W niedzielne popo udnie, liczne grono przedstawicieli jednostek OSP, a tak+e go ci - reprezentantów
samorz*dów i instytucji wspó pracuj*cych z ochotniczymi stra+ami - powita Andrzej Przegenda prezes
Zarz*du OSP w Zdunach. Na spotkanie op atkowe
stra+aków przybyli m.in. Mieczys aw Quczak 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, ks. dr Jacek Paczkowski proboszcz
parafii w T okini Ko cielnej, ks. W adys aw Mrozi1ski
by y proboszcz parafii w T okini Ko cielnej, Jadwiga
Milu ka-Stasiak dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Braci Gillerów w Opatówku, Aleksandra Kalenska
inspektor ds. przeciwpo+arowych urz du gminy.

Prezes Andrzej Przegenda przedstawi krótko
histori Ochotniczej Stra+y Po+arnej w Zdunach, a nast pnie ksi*dz dr Jacek Paczkowski 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+a-
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kom z terenu gminy Opatówek oraz z o+yli im +yczenia.
Qami*c si op atkiem, stra+acy sk adali sobie +yczenia.
Spotkanie zako1czy a tradycyjna wigilijna kolacja, która
zosta a przygotowana przez gospodarzy - druhny i druhów z OSP w Zdunach.
***************************************

WIADOMO CI BIBLIOTECZNE
Spotkanie z Janem Japasem-Szuma7skim
W pi*tkowe popo udnie 8 paIdziernika biblioteka
go ci a redaktora Jana Japasa-Szuma1skiego, który
przyjecha do Opatówka na zaproszenie Towarzystwa
Przyjació Opatówka. W spotkaniu uczestniczyli cz onkowie Towarzystwa oraz czytelnicy biblioteki. Jan JapasSzuma1ski wiele podró+uje i z pasj* opowiada o swoich
podró+ach. Tym razem tematem jego opowie ci by
Uzbekistan. Dzi ki fotografiom wykonanym w czasie
niedawnej wyprawy do Uzbekistanu s uchacze mogli si
przenie @ do kraju o ciekawej kulturze, bogatej w dawne
zwyczaje i niezwyk * architektur .

Uczestnicy spotkania mogli podziwia@ architektur zabytkowych budowli islamu w Taszkencie, które
przetrwa y trz sienie ziemi w 1966 r.: medresy Kukeldasz
i medresy Barakchana z XVI w. W drowali my po ulicach i placach, gdzie s ycha@ szum przepi knych
fontann i czu@ zapach bogactwa przypraw. Na targowiskach mo+na zobaczy@ plony z miejscowych upraw.
Narodowym napojem jest zielona herbata, której parzenie jest ceremoni*. Wielu mieszka1ców nosi niezwykle
barwne tradycyjne stroje. Najpowszechniejsz* tkanin*
jest bawe na, a w jej uprawie powraca si do tradycyjnych metod. Uzbecy ho duj* tradycjom nie tylko
w ubiorze i diecie, ale tak+e w leczeniu chorób, stosuj*c
zio owe leki zalecane jeszcze przez Awicenn - najwybitniejszego uczonego islamu +yj*cego na prze omie
X i XI wieku.
Z Taszkentu przenie li my si do Buchary po o+onej na pustyni Kyzy -Kum. Od XIV w. Buchara wchodzi a w sk ad imperium Timura. W mie cie zachowa o
si ok. 140 zabytkowych budowli, w tym medresa U ug
Bega z XV w. i mauzoleum Bujan Kuli-chana z XIV w.
Zachwyci a nas tak+e Samarkanda - jedno z najstarszych miast Azji Mrodkowej. Przy g ównym placu miasta,
zwanym Registan, mie ci si szereg zabytkowych
budowli o niezwyk ych kszta tach i kolorowych zdobieniach. Znajduje si tam mi dzy innymi grobowiec
Tamerlana, medresa U ug Bega z XV w., meczet Bibi-

str. 17/32

Chanun i inne wspania e budowle l ni*ce z otem
i bogactwem barw mozaik.
Spotkanie z Janem Japasem-Szuma1skim by o
bardzo ciekawe. Wiele osób zapragn o zwiedzi@
Uzbekistan i ch tnie uczestniczy oby w kolejnych w drówkach po wiecie, który zaprasza bogactwem natury,
architektury i kultur.
Apel o pomoc w odnalezieniu ksi?gozbioru ksi?dza
dr Henryka Kazimierowicza
W ostatnich latach przed II wojn* wiatow* (od
1937 r.) proboszczem parafii w T okini Wielkiej by ks. dr
Henryk Kazimierowicz. By to wybitny intelektualista zajmuj*cy si religioznawstwem, antropologi*, psychoanaliz*. Szczególnym zainteresowaniem ksi dza Kazimierowicza cieszy a si twórczo @ Stanis awa Ignacego
Witkiewicza (Witkacego), z którym by zaprzyjaIniony.
Ksi*dz zgromadzi wieloj zyczny ksi gozbiór oraz zbiory
r kopisów i maszynopisów, by w posiadaniu wszystkich
dzie Witkacego, równie+ tych nigdy niewydanych
drukiem i do dzi uwa+anych za zaginione.
Na pocz*tku wojny ks. Kazimierowicz zosta
aresztowany i wywieziony do obozu w Dachau, gdzie
zgin* w 1942 r. Ksi*+ki spakowano do specjalnych
skrzynek i z o+ono w zamkni tym ko ciele, a po 1945 r.
na plebanii w T okini Ko cielnej. Wbrew wcze niejszym
relacjom i ustaleniom historyków i dziennikarzy, pami*tki
po ksi dzu - instrumenty muzyczne, niektóre obrazy
i fotografie - przetrwa y wojn . Cz @ ksi*+ek widziano
jeszcze w latach 60. i 70., gdy parafi* w T okini
administrowali ksi +a: Franciszek Jankowski, Marian
Chwilczy1ski, Stanis aw Karli1ski, Leonard Kry ciak
i Jan Talaska. Dot*d znany jest los zaledwie jednej
ksi*+ki (Sonata Belzebuba S. I. Witkiewicza) i kilkunastu
luInych kart dwóch r kopisów (przekazanych do
Muzeum Historii Literatury w Warszawie), które na
pewno nale+a y do zaginionego zbioru. Ich odnalezienie
przyczyni oby si do poszerzenia wiedzy o jednym
z najwybitniejszych Polaków - Stanis awie Ignacym Witkiewiczu.
Dlatego zwracamy si do mieszka1ców T okini
i innych osób, które posiadaj* jakiekolwiek informacje
o ks. Henryku Kazimierowiczu i o jego ksi gozbiorze
z pro b* o kontakt z bibliotek* w Opatówku lub bezpo rednio z p. Przemys awem Pawlakiem, który posiada
du+* wiedz na temat Witkacego i ks. Henryka Kazimierowicza. Artyku y jego autorstwa mo+na przeczyta@
mi dzy innymi na stronie www.witkacologia.eu.
Dzi ki uprzejmo ci p. Kazimiery Zymon otrzymali my kopi przedwojennej fotografii (prawdopodobnie
z 1938 r.) ks. Kazimierowicza z dziewczynkami, które
przyst*pi y do I Komunii Mw. Takich fotografii musia o
by@ wi cej - prawdopodobnie z lat 1937-39. Byliby my
wdzi czni za ich udost pnienie w celu wykonania kopii
w bibliotece. Kontakt z p. Przemys awem Pawlakiem:
e-mail: przemyslaw.pawlak@pawlak.pl, tel. 600-227-543,
lub biblioteka@opatowek.pl, tel. (62) 76-18-209.
Lokomotyw( przez Opatówek
Dzieci z Opatówka uczci y pami @ swojego ulubionego poety - Juliana Tuwima - "przejazdem" poci*gu
przez Opatówek. W czwartkowy poranek wyruszy a ze
Szko y Podstawowej im. J. Kusoci1skiego przez park do
centrum miasteczka kolorowa, bajkowa lokomotywa
o sile 500 ma ych atletów. Ciuchci prowadzi y pracow-
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nice prawdziwej kolei, towarzyszyli jej tak+e kolejarze przebiera1cy. Ka+da klasa przygotowa a ró+norodne
rekwizyty z wiersza Lokomotywa. Dzieci nios y te+ transparenty zwi*zane z Rokiem Tuwima. Dzieci deklamowa y Lokomotyw i na ladowa y jej odg osy. Nikt nie
jecha na gap , w a cicieli szcz liwych biletów czeka y
w bibliotece ksi*+kowe upominki, a przed urz dem
gminy czekali przedstawiciele w adz z cukierkami dla
wszystkich pasa+erów.
Na trasie przejazdu ciuchci gromadzili si
rodzice i dziadkowie ma ych pasa+erów, a tak+e inni
mieszka1cy Opatówka. Tr*bi y przeje+d+aj*ce samochody, ludzie wygl*dali z okien. Do szkolnej ciuchci
przy *czy y si tak+e przedszkolaki z Opatówka. Bezpiecze1stwo zapewniali nauczyciele, bibliotekarze, rodzice,
ale przede wszystkim policjanci.

Bibliotekarze z Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Braci Gillerów w Opatówku sk adaj* serdeczne podzi kowania wszystkim, którzy w *czyli si do organizacji imprezy. Przede wszystkim dzi kujemy dyrekcji
Szko y Podstawowej w Opatówku, nauczycielom i rodzicom za przygotowanie przemarszu dzieci i pomys owe
rekwizyty. Dzi kujemy w adzom samorz*dowym, pracownicom PKP i policji za czuwanie nad bezpiecze1stwem tak du+ej grupy dzieci. Mamy nadziej , +e
barwny korowód, dla którego inspiracj* by jeden
z najpopularniejszych wierszy dla dzieci, pozostanie
w pami ci najm odszych mieszka1ców Opatówka.
Bibliotekarze czytaj( dzieciom
Ksi*+ka odgrywa bardzo du+* rol w rozwoju
intelektualnym i emocjonalnym dziecka. Zami owanie do
czytania rodzi si w najm odszych latach. Doskonale
rozumiej* to bibliotekarze i wykorzystuj* ka+d* okazj ,
by poczyta@ dzieciom. Dzieci z przedszkola, z zerówki
i najm odszych klas szkó podstawowych odwiedzaj*cy
bibliotek w Opatówku, zawsze spotykaj* si ze s owem
czytanym.
Równie+ w filiach bibliotecznych prowadzone jest
czytanie dla najm odszych. Bibliotekarka z filii w T okini
Wielkiej odwiedza przedszkole raz w tygodniu. Dzieci
czekaj* na te spotkania, uwa+nie s uchaj* bajek, a potem wiele z nich przychodzi z rodzicami do biblioteki, by
po+yczy@ ksi*+k z czytanej serii. W tym roku, dla
zach cenia dzieci do czytania, wszystkie przedszkolaki
w T okini otrzyma y ksi*+eczki. W Rajsku przed konkursem rysunkowym "Pejza+ jesienny" dzieci wys ucha y
wierszy o jesieni.
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Apelujemy do rodziców, by czytali dzieciom. Jest
to czas po wi cony tylko dla nich, rozwija ich wra+liwo @
i wyobraIni , poszerza wiedz o wiecie i pomaga
w póIniejszej nauce. Zainteresowanych zapraszamy do
biblioteki.
Powiatowy Konkurs Recytatorski
To by jubileuszowy X Powiatowy Konkurs Recytatorski im. Stefana Gillera zorganizowany przez
Gminn* Bibliotek Publiczn* im. Braci Gillerów w Opatówku. Tym razem uczestnicy mieli do wyboru, oprócz
wierszy Stefana z Opatówka, wiersze Adama Asnyka,
gdy+ w tym roku min a 175 rocznica urodzin tego
wielkiego poety - kaliszanina. Po raz pierwszy konkurs
odby si nie w bibliotece, a w Muzeum Historii
Przemys u w Opatówku. W konkursie wzi o udzia
26 uczestników, w tym 9 uczniów szkó ponadgimnazjalnych z I Liceum Ogólnokszta c*cego im. Adama
Asnyka, z IV Liceum Ogólnokszta c*cego im. Ignacego
Paderewskiego w Kaliszu, z Zespo u Szkó im. Stanis awa Miko ajczyka w Opatówku i z Biblioteki Publicznej
Gminy Brzeziny, a tak+e 17 uczniów gimnazjów z Biernatek, Brzezin, Jankowa Pierwszego, Korzeniewa, Opatówka, Rajska i T okini Wielkiej.

Komisja konkursowa obradowa a w sk adzie:
dr Anna Szurczak, mgr Stefania Wodzi1ska i mgr Anna
Burek. A oto wyniki konkursu:
w kategorii uczniów szkó ponadgimnazjalnych:
I miejsce: Szymon Pasternak z IV LO w Kaliszu
II miejsca: Aleksandra Wojtas z biblioteki w Brzezinach
i Adam Przysiecki z Zespo u Szkó w Opatówku
wyró+nienie: Dagmara S opie1 z Zespo u Szkó w Opatówku
w kategorii gimnazjów:
I miejsce: Joanna Pomyka a z Zespo u Szkó w T okini
Wielkiej
II miejsce: Agata Jakubowska z Gimnazjum w Brzezinach
III miejsce: Mateusz Sieradzki z Gimnazjum w Brzezinach
wyró+nienia: Pawe Ogórkiewicz z Zespo u Szkó w Jankowie Pierwszym, Emilia Duleba, Julia Szmaj, Oliwia
Nowakowska z Gimnazjum w Brzezinach.
Ju+ od wielu lat wyró+niaj* si przygotowaniem
do konkursu uczniowie z Brzezin. Zapewne oprócz
talentów recytatorskich m odzie+y ma tu znaczenie fakt,
+e bibliotekarze i nauczyciele przygotowuj*cy m odzie+
uczestniczyli w warsztatach recytatorskich pt. "Mówi@, by
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nas rozumiano" prowadzonych przez p. Mari Bednarczyk, specjalist ds. teatru z Centrum Kultury i Sztuki
w Kaliszu.
100. rocznica urodzin Eligiusza Kor-Walczaka
Pisarz, poeta urodzony w Kaliszu, gdzie sp dzi
wi ksz* cz @ swojego +ycia. A jednak Opatówek by
mu zawsze bardzo bliski. St*d wywodzi a si jego matka
i tu sp dzi lata m odo ci, które wspomina z wielkim
sentymentem. Dlatego w Opatówku zna ka+dy zak*tek,
mia tu rodzin , przyjació i znajomych. Jego wczesne
wiersze ukazywa y si w "Tygodniku Opatowskim"
wydawanym w latach 1937-39. Niewielu by o ludzi,
którzy tak dobrze znali histori Opatówka i legendy
kr*+*ce w ród mieszka1ców. Od najwcze niejszych lat
s ucha ich z zainteresowaniem z ust starych ludzi, ale
przede wszystkich z ust matki, po której odziedziczy
wyobraIni i zdolno ci literackie. PóIniej nagrywa na
ta m magnetofonow* podania zachowane przez pokolenia mieszka1ców Kalisza i okolic wykorzystuj*c ich
znajomo @ w ksi*+kach "Ba nie i legendy kaliskie" oraz
"Opowie ci czterech jeIdIców". S* w ród nich dwie
legendy o Opatówku: Jak powsta Opatówek i Historia
uliczki w. Jana.
Potrafi zara+a@ swoj* pasj* poznawania
dziejów rodzinnych stron i rodzinnej genealogii. To z jego
inspiracji zawi*za a si redakcja "Opatowianina”. W czasopi mie tym ukaza o si wiele jego utworów, w tym
legendy opatowskich kapliczek. By honorowym cz onkiem Towarzystwa Przyjació Opatówka. Opatówkowi
po wi ci wiersze i opowiadania oparte na historycznych
wydarzeniach, a przede wszystkim ksi*+k "Miasteczko
Ró+y Wiatrów", której akcja toczy si w pocz*tkach
XIX w. w czasie budowy fabryki sukna. Tytu zaczerpn*
od ró+y wiatrów na dachu opatowskiej fabryki, która by a
dla niego symbolem wielkich zmian, jakie zachodzi y
w mie cie Opatówku po przej ciu maj*tku przez genera a Józefa Zaj*czka i sprowadzeniu fabrykantów z Saksonii i obcoj zycznych pracowników.
Swoje losy +yciowe, tak mocno wpisane w histori Kalisza i naszego kraju, opisa w ksi*+kach "Czas
wiosennej mg y" i "Zdarzy o si +ycie". Zawar w nich
tragedi Kalisza i jego mieszka1ców w sierpniu 1914 r.,
ucieczk przed okrucie1stwami wojny i w poszukiwaniu
rodków do +ycia, która zawiod a rodzin na dalek*
Syberi , powrót do Polski i +ycie w trudnych powojennych warunkach Opatówka, wchodzenie w doros o @
i pierwsze próby literackie, a potem tragiczne dla rodziny
do wiadczenia wojenne i powojenne losy rodziny.
Do ko1ca swoich dni interesowa si Opatówkiem, niepokoi go los zabytkowych budowli, cieszy y
wszelkie przejawy troski o miasteczko ze strony w adz
i mieszka1ców. I cho@ by kaliszaninem, to znaczn*
cz*stk swej duszy zostawi w Opatówku. Pozosta y
jego legendy, wiersze, opowiadania i pi kna nazwa
Opatówka: Miasteczko Ró+y Wiatrów.
Rysunkowy atlas powiatu kaliskiego
W czerwcu 2013 r. Gminna Biblioteka Publiczna
im. Braci Gillerów w Opatówku og osi a konkurs
rysunkowo-krajoznawczy pod has em "Rysunkowy atlas
powiatu kaliskiego". Patronat nad konkursem obj*
Starosta Kaliski oraz Przewodnicz*cy Rady Powiatu.
Inspiracj* dla zorganizowania konkursu by album
"Mapy: obrazkowa podró+ po l*dach, morzach i kultu-
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rach wiata" autorstwa Aleksandry i Daniela Mizieli1skich, w którym konturom map towarzyszy y rysunki
obiektów, atrakcji przyrodniczych i ciekawostek. Zamiarem biblioteki by o stworzenie atlasu sk adaj*cego si
z map wszystkich gmin w powiecie kaliskim. Na konkurs
wp yn y pi kne prace, wiadcz*ce o du+ym zaanga+owaniu uczestników. Karty formatu A-2 z zarysami
konturów gmin zosta y wype nione kolorowymi rysunkami i wzbogacone legendami i opisami. Komisja konkursowa w sk adzie: Krzysztof Dziedzic - Sekretarz
Gminy Opatówek jako przewodnicz*cy oraz Mieczys awa Jasku a - dyrektor GOK w Opatówku i Danuta
Urbaniak - wiceprezes Zarz*du Miejskiego PTTK
w Kaliszu, oceni a 10 prac, które wp yn y na konkurs
z 4 gmin: Blizanów, Brzeziny, Opatówek i Selazków.
Ze wzgl du na ró+norodno @ i nieporównywalno @ prac
oraz wielkie zaanga+owanie uczestników komisja postanowi a nagrodzi@ wszystkie prace uzasadniaj*c walory
ka+dej z nich.
Nagrodzono: rodzin Je+ów - Zuzann , Piotra,
Violett i Piotra, rodzin Go zów - Agat , Michasia
i Mariusza oraz rodzin Agaciaków - Malwin , Wojciecha, Adriann i Ma gorzat z gminy Blizanów, zespó
w sk adzie: Paulina Biernat, Klaudia Kaczmarek, Marta
Kowalczyk, Dominika Kurzawa, Alicja Szuleta oraz
Karolin Kochaniec i Monik Kochaniec z gminy
Brzeziny, rodzin B*kowskich - Kasi , S awka, Agnieszk i Paw a, rodzin Nowakowskich - Micha a, Daniela
i Barbar oraz Wiktori Tu acz i Juli Paprock* z gminy
Opatówek, a tak+e rodzin GwóIdI - Ol , Marcela
i Katarzyn z gminy Selazków.

nich niespodzianka przygotowana przez Wójta Gminy
Sebastiana Ward ckiego i Sekretarza Gminy Krzysztofa
Dziedzica - wszystkie zosta y obdarowane s odyczami
oraz balonikami i gad+etami z logo Gminy.

Ka+de dziecko mog o sobie zrobi@ zdj cie przy
stole prezydialnym w god em Polski w tle, przy boku
opiekunów i w adz samorz*dowych. Równie+ w gabinecie Wójta Gminy dzieci ch tnie pozowa y do zdj cia w
fotelu przy jego biurku. Maluchy odwiedzi y równie+
Sekretarza Gminy w jego gabinecie, gdzie czeka a na
nich s odka niespodzianka. W podzi kowaniu za spotkanie dzieci z grupy "Zaj*czki" recytowa y gospodarzom
wierszyki i piewa y piosenki. Na zako1czenie wr czy y
podzi kowanie za mo+liwo @ zwiedzenia urz du gminy
i ciekaw* pogadank na temat pracy tej placówki.
Pasowanie na przedszkolaka
29 paIdziernika i 12 listopada br. to bardzo
wa+ne daty w +yciu dwóch najm odszych grup w naszym
przedszkolu. W a nie wtedy odby o si pasowanie na
przedszkolaka. Maluchy pi knie piewa y, recytowa y
wiersze i udowodni y, +e s* prawdziwymi przedszkolakami. Dzieci otrzyma y upominki i pami*tkowe dyplomy.

Autorzy prac otrzymali atrakcyjne nagrody.
Niestety nie wszystkie gminy wzi y udzia w konkursie
i w zwi*zku z tym nie móg powsta@ atlas ca ego powiatu.
Wszystkie prace konkursowe s* eksponowane w du+ym
korytarzu biblioteki. Zach camy do ich ogl*dania.
Jadwiga Milu ka-Stasiak

***************************************
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PRZEDSZKOLE W OPATÓWKU
Przedszkolaki z wizyt( w urz?dzie gminy
W czwartek, 10 paIdziernika br. Urz*d Gminy
i Wójta Sebastiana Ward ckiego, odwiedzi y dzieci
z Publicznego Przedszkola w Opatówku. Grupa "Zaj*czki" pod opiek* nauczycielek: Urszuli WoIniak i Iwony
B*kowskiej, przyby y do sali sesyjnej, gdzie czeka a na
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Bezpieczna droga do przedszkola
23 paIdziernika br. nasze przedszkole odwiedzi
starszy sier+ant sztabowy Arkadiusz Derbich z Komendy
Miejskiej Policji w Kaliszu. Przeprowadzi z dzie@mi ciekaw* pogadank pt. "Bezpieczna droga do przedszkola". Udzieli odpowiedzi na ka+de pytanie zadane
przez przedszkolaków.
Spotkanie z aktorami
W naszym przedszkolu raz w miesi*cu dzieci
uczestnicz* w przedstawieniu teatralnym przygotowanym przez aktorów z teatrów ró+nych miast Polski:
Krakowa, Qodzi, Kalisza, Koszalina. Przedszkolaki
z wielk* rado ci* ogl*daj* bajki, czynnie w nich
uczestnicz*c. Na zako1czenie wyst pów nagradzaj*
aktorów gromkimi brawami.
Miko ajki
6 grudnia br. zawita do naszego przedszkola
Mwi ty Miko aj. Obdarowa ka+d* z grup prezentami,
a wszystkim dzieciom da s odycze. Dzieci zaprosi y
Miko aja na wi*teczne wyst py artystyczne, które
przygotowuj* dla rodziców ze swoimi wychowawczyniami.
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SZKOGA PODSTAWOWA W OPATÓWKU
Dzie7 Edukacji Narodowej
14 paIdziernika 2013 roku, w auli szkolnej
odby a si uroczysto @ z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wicedyrektor Izabela Dubanowicz, w imieniu dyrekcji szko y, przywita a serdecznie wszystkich zebranych
go ci: Przewodnicz*c* Komisji O wiaty, Kultury, Sportu
i Zdrowia Marlen Kiermas-Gruszk , przedstawicieli
rady rodziców na czele z przewodnicz*c* Honorat*
Warszewsk*, nauczycieli, zaproszonych nauczycieli
emerytowanych oraz pracowników obs ugi szko y.

W kilku s owach, dyrektor Mateusz Przyjazny, przypomnia o wa+nej roli nauczyciela w +yciu m odego
cz owieka i jego s u+bie wobec spo ecze1stwa. Syczy
wszystkim, w tak wa+nym dniu, pomy lno ci w +yciu
zawodowym jak i prywatnym oraz realizacji planów
i zamierze1 w kolejnym roku pracy.
Wszyscy przybyli go cie otrzymali od uczniów
kwiaty oraz wykonane przez nich sowy - symbol m*dro ci. W czasie uroczysto ci nagrodzeni zostali równie+
nauczyciele i pracownicy obs ugi szko y. Spotkanie
u wietni o przedstawienie przygotowane przez wychowawców klas czwartych, Magdalen
Noskowsk*,
Joann Litwin i Joann Kupczyk oraz Henryka Karskiego wraz z uczniami, w którym w humorystyczny
sposób przedstawiono codzienny trud pracy nauczyciela. Uroczysto @ zako1czy a si rozmowami przy
kawie w mi ej atmosferze.

klasy Ia z wychowawczyni* Anet* Cyl i uczniowie klasy
Ib z wychowawczyni* Olg* WoIniak stan li przed
dyrekcj* szko y, zaproszonymi go @mi i rodzicami, aby
udowodni@ swoje przygotowanie do z o+enia lubowania. Zaprezentowali swoje umiej tno ci recytowania
wierszy i piewania piosenek. Nast pnie uroczy cie
z o+yli lubowanie na sztandar szko y. Dyrektor szko y
Mateusz Przyjazny pasowa uczniów wielkim czarodziejskim o ówkiem, wychowawczynie wr czy y dzieciom
dyplomy, a Marlena Kiermas-Gruszka - Przewodnicz*ca
Komisji O wiaty, Kultury, Sportu i Zdrowia w imieniu
w adz gminy wr czy a okoliczno ciowe upominki.
Wychowawczynie te+ zosta y pasowane i zobowi*zane do jak najlepszego sprawowania opieki,
uczenia i wychowywania swoich podopiecznych. Kole+anki i koledzy z samorz*du uczniowskiego +yczyli
pierwszakom powodzenia i zapewnili ich o wsparciu, na
jakie mog* liczy@ z ich strony. Ka+da klasa otrzyma a od
nich bukiet ze s odkich lizaków. Uroczysto @ swoj*
obecno ci* u wietni y: dyrektor Gimnazjum w Opatówku
Jolanta Pokojowa oraz dyrektor Przedszkola w Opatówku Zdzis awa Pawliczak. Po uroczysto ci w auli
szkolnej szcz liwi "za lubieni ze szko *" udali si wraz
z rodzicami i swoimi wychowawczyniami na spotkanie
w klasie. To by dzie1 pe en wra+e1!
Wycieczka do kopalni soli w K odawie
21 i 24 paIdziernika br. klasy drugie z wychowawczyniami: Ann* Karwowsk*, Iwon* Walczak, Beat*
Pietrowsk*, Bogumi * Kwa niewsk* oraz Magdalen*
Buchl*, King* Koby k*, Magdalen* Noskowsk* zwiedza y kopalni soli w K odawie. Po wej ciu z przewodnikiem na teren kopalni, wszyscy uczestnicy za o+yli
kaski ochronne. Jedn* z atrakcji by zjazd wind* w g *b
ziemi na g boko @ ok. 600 m. Dzieci pozna y histori
kopalni, prac górników, odwiedzi y "grot wampira",
która wzbudzi a weso o @ i dreszczyk emocji.

Dlubowanie pierwszoklasistów
Wielkie wydarzenie dla pierwszaków, ich
wychowawczy1 i rodziców mia o miejsce w naszej
szkole 18 paIdziernika br. Galowo ubrani uczniowie

Zwiedzaj*c podziemia, m odzi tury ci nie
omieszkali spróbowa@, jak smakuje sól pokrywaj*ca
ciany kopalni. Mieli równie+ mo+liwo @ zabrania ze
sob* bry ek ró+owej soli przygotowanej dla nich przez
górników. Po wyjeIdzie na powierzchni uczniowie
zostali obdarowani sol* spo+ywcz*. Potem udali si do
sklepiku na terenie kopalni, gdzie kupili wymarzone
pami*tki.
Wycieczka by a bardzo udana, wszyscy zadowoleni wrócili do domów. By a to ciekawa lekcja, bogata
w wiele wiadomo ci i wra+e1.
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Nasi mistrzowie
Szko a Podstawowa w Opatówku ju+ od 3 lat
szczyci si mianem jednej z najlepiej usportowionych
szkó w powiecie kaliskim. Zawody, które odby y si
1 paIdziernika br. potwierdzi y, +e nasza forma nie
spada. Podczas Mistrzostw Powiatu Kaliskiego w Sztafetowych Biegach Prze ajowych zaj li my I miejsce
zostawiaj*c swoich przeciwników daleko w tyle.

uroczysto @ lubowania. Uczestniczyli w niej wszyscy
pierwszoklasi ci. Wydarzeniu towarzyszyli zaproszeni
go cie, rodzice, dyrekcja, wychowawcy, nauczyciele
i przedstawiciele samorz*dów klasowych.
Uczniowie przysi gali na sztandar, +e b d*
przestrzega@ Statutu Szko y i rzetelnie zdobywa@
wiedz . Po oficjalnej cz ci uroczysto ci cz onkowie
ko a teatralnego zaprezentowali przedstawienie pt.
"Koncert +ycze1", któremu towarzyszy y piosenki za piewane przez szkolny chór. Uczniowie nie zapomnieli
równie+ o nauczycielach, bowiem 14 paIdziernika
obchodz* oni swoje wi to - Dzie1 Edukacji Narodowej.
Z tej okazji z o+yli im najlepsze +yczenia.
Festyn "Jesie7 w Grodzie Piastów"
W niedziel 20 paIdziernika br. odby si Festyn
"Jesie1 w Grodzie Piastów", którego organizatorem by a
kaliska Fundacja Nowa Nadzieja. Festyn dla dzieci odby
si w rezerwacie archeologicznym "Kaliski Gród Piastów" na Zawodziu. W programie by y gry, zabawy
i konkurs w którym wzi li udzia ch opcy z oddzia u
autystycznego: Damian i Patryk, którzy zaj li dwa
pierwsze miejsca w konkursie "Poznasz autyzm, mnie
zrozumiesz".

Jako finali ci reprezentowali my szko w Finale
Mistrzostw Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
i tam zaj li my X miejsce pokonuj*c 26 szkó . Ten sukces zawdzi czamy dru+ynie w sk adzie: Nikola Kasprzycka, Rozalia Kraska, Emilia Militowska, Oliwia Juszczak, Iwona Tomczak, Ewelina Spie+, Szymon Nowicki,
Kacper Krysiak, Adrian Olejnik, Adam Begert, Grzegorz
Mazurowski, Sebastian Olejnik i Mi osz Kuci1ski.
Jesie1 to okres obfity w zawody biegowe.
Dlatego te+ dzi ki sprzyjaj*cej aurze 22 paIdziernika
odby y si Mistrzostwa Gminy Opatówek w Biegach
Prze ajowych. Na terenie le nym w Ro+d+a ach uczniowie wszystkich szkó z terenu gminy rywalizowali
o medale i awans do Mistrzostw Powiatu Kaliskiego.
**********
GIMNAZJUM W OPATÓWKU
Dzie7 Edukacji Narodowej
Min* ponad miesi*c odk*d uczniowie klas
pierwszych przekroczyli próg Gimnazjum im. Agatona
i Stefana Gillerów w Opatówku i zostali w *czeni do
spo eczno ci szkolnej. W tym roku do *czy o do nas 83
uczniów. 14 paIdziernika to dla nich wyj*tkowy dzie1, to
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Niespodziank* by y dziesi*tki balonów, które
zosta y wypuszczone w niebo. Nowa Nadzieja to fundacja, której misj* jest niesienie profesjonalnej pomocy
dzieciom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i z innymi niepe nosprawno ciami. Dzi kujemy Fundacji za
chwil szcz cia, któr* podarowa a naszym ch opcom.
"Szko a wspó pracy"
Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów
w Opatówku przyst*pi o do projektu "Szko a Wspó pracy. Uczniowie i rodzice kapita em spo ecznym nowoczesnej szko y". Jest to ogólnopolski projekt systemowy
Ministerstwa Edukacji Narodowej realizowany w partnerstwie z Fundacj* Rozwoju Demokracji Lokalnej.
18 paIdziernika w Warszawie odby a si konferencja
inauguruj*ca projekt. Gimnazjum w Opatówku podczas
konferencji reprezentowa a Anna Nowi1ska. Projekt ten
jest nowatorskim przedsi wzi ciem, którego jednym
z najwa+niejszych celów jest wprowadzenie w 1034
szko ach i przedszkolach z ca ej Polski nowoczesnego
modelu wspó pracy pomi dzy uczniami, rodzicami
i nauczycielami w zakresie organizacji +ycia szko y.
Skierowany jest nie tylko do rodowisk szkolnych uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkó , ale
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tak+e do tzw. "otoczenia szko y" - pracowników jednostek samorz*du terytorialnego oraz organizacji pozarz*dowych.
Udzia szko y w projekcie podzielony zosta na
kilka etapów. W pierwszym, zespo y szkolne tzw.
6 RUN: 2 Rodziców (przedstawiciele rady rodziców),
2 Uczniów (przedstawiciele samorz*du uczniowskiego),
2 Nauczycieli (dyrektor oraz opiekun samorz*du
uczniowskiego) wezm* udzia w szkoleniach prowadzonych przez specjalistów. Sk ad zespo u 6 RUN naszej
szko y to: R - Beata Kolecka i Wioletta Sieradzka,
U - Weronika Kolecka i Adrian Kliber, N - dyrektor
Jolanta Pokojowa, Anna Nowi1ska. W drugim etapie
w/w odbiorcy uczestniczy@ b d* w warsztatach, które
pozwol* uczestnikom projektu zaplanowa@ dzia ania
buduj*ce optymalne mechanizmy wspó pracy uczniowie
- rodzice - nauczyciele, oparte na systematycznych
dzia aniach, w których wszystkie trzy grupy bior* udzia .
Ostatnim etapem b dzie przyst*pienie do konkursu na
najlepszy Program Wspó pracy, a nagrod* wyjazd
studyjny przedstawicieli zwyci skich szkó do Londynu.
Dwiatowy Dzie7 Hywno ci
W dniu 23 paIdziernika br. odby a si wycieczka
dla uczniów klas III, w ramach zaj @ z preorientacji
zawodowej. Uczniowie wraz z opiekunami: Ann*
Nowack* oraz Anit* Marciniak-Maciaszek uczestniczyli
w "Mwiatowym Dniu Sywno ci" zorganizowanym przez
Zespó Szkó Gastronomiczno-Hotelarskich w Kaliszu.
Gimnazjali ci brali udzia w zorganizowanych konkursach i mieli okazj skosztowa@ specja ów z dyni.
Zwiedzili równie+ szko
zapoznaj*c si z profilami
proponowanymi przez technikum i szko zawodow*.
Konkurs "Wie+y Ci nie7"
Uczniowie naszej szko y wzi li udzia w konkursie zorganizowanym przez kaliski O rodek Kultury
Plastycznej "Wie+a Ci nie1". Celem konkursu by
przegl*d twórczo ci dzieci i m odzie+y. Temat prac,
technika oraz format by y dowolne. Organizatorzy mieli
nadziej , i+ m odzi ludzie podziel* si z nimi swoimi
marzeniami, wspomnieniami, zainteresowaniami i problemami. Nie zawiedli si , poniewa+ wszystko to mo+na
dostrzec podziwiaj*c prace laureatów i pozosta ych
twórców na pokonkursowej wystawie. Nasza szko a ma
powody do dumy, bo nasi uczniowie: Julia Mosi1ska
z klasy IIc zaj a II miejsce, a Piotr Wojtaszek z klasy IIId
III miejsce. Patronat nad konkursem obj* Prezydent
Miasta Kalisza.
Rajd "Barwy Jesieni"
4 paIdziernika dru+yna gimnazjalistów z Opatówka wi towa a swój kolejny sukces - II miejsce
w regionalnym rajdzie "Barwy Jesieni". Jesienna w drówka do S onecznej jest jedn* z ulubionych przez
m odzie+ imprez turystycznych, organizowan* przez
Zespó Szkó im. St. Miko ajczyka w Opatówku.
O powodzeniu rajdu wiadczy d uga lista dru+yn, które
staj* na starcie. I nic dziwnego, bo, o ile z pogod*
(w tym roku przepi kn*!) bywa ró+nie, to zawsze mo+na
liczy@ na wietny i dopracowany w najdrobniejszych
szczegó ach przebieg imprezy, nad czym czuwa
komandor rajdu Mateusz Przyjazny.
Udzia dru+yny "Tuptusiów" z Gimnazjum im.
Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku w rajdzie wpisa
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si ju+ w tradycj szko y. Tym razem w tras wyruszy a
ca kiem pokaIna, bo 50 osobowa grupa uczniów pod
opiek* nauczycielek: Agnieszki Kowalczyk, Anny
Nowackiej i Anny Marsza -Olejnik. Zaraz po dotarciu na
met "Tuptusie" zaprezentowa y jury piosenk turystyczn*, oczywi cie z u o+onymi przez siebie s owami.
Du+e wra+enie na jurorach zrobi y przebrania Sandry
Szkudlarek za wiewiórk i Weroniki Kowalczyk za
niedIwiadka. Podczas gdy wi kszo @ grupy posila a si
+urkiem, wybrani uczniowie wzi li udzia w konkursach
wiedzy dendrologicznej i krajoznawczej.

Oryginalny wizerunek dru+yny oraz wysokie
miejsca zaj te w konkursach: I miejsce w konkursie
dendrologicznym wywalczone dzi ki zaanga+owaniu Eli
Mazurowskiej, Magdy Qa1duch i Weroniki Kowalczyk,
III miejsce Mateusza Gruszki i Szymona KaImierczaka
w konkursie krajoznawczym i III miejsce za projekt
znaczka na rajd przysz oroczny wykonany przez
Weronik Grali1sk* sprawi y, +e "Tuptusie" w ogólnej
rywalizacji zaj y II miejsce. Puchar dru+yna odebra a
z r*k samego Starosty Kaliskiego Krzysztofa Nosala
oraz Sekretarza Gminy Opatówek Krzysztofa Dziedzica.
Wizyta w kaliskim Domu Dziecka
W dniu 12 listopada br. uczniowie ze szkolnej
grupy Lataj*ce Marzenia pod opiek* Anny Nowi1skiej
oraz Anny Nowackiej odwiedzili Dom Dziecka w Kaliszu.
Podczas wizyty rozegrany zosta mecz w pi k siatkow*
z m odzie+* gimnazjaln* z Domu Dziecka.

W czasie rozgrywek wszyscy dobrze si bawili
oraz nawi*za y si nowe przyjaInie. Nasi uczniowie
pomagali m odszym wychowankom w odrabianiu lekcji
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oraz czytali im bajki. W planach mamy kolejny mecz pi ki
siatkowej, tym razem zorganizowany w naszym gimnazjum. Dumni jeste my z naszych uczniów, którzy okazali
du+e serce maluchom i szybko zaprzyjaInili si
z rówie nikami. Zarówno nasi uczniowie jak i wychowankowie Domu Dziecka ju+ z niecierpliwo ci* czekaj* na
nast pne wspólne spotkanie.
**********
ZESPÓG SZKÓG W CHEGMCACH
Ogólnopolska Pielgrzymka Rodziny Szkó
10 paIdziernika uczniowie z klasy II i III pod
opiek* wychowawczy1 udali si do Cz stochowy na XIII
spotkanie Rodziny Szkó . W Polsce i na wiecie jest
ponad 1,2 tys. placówek o wiatowych, których patronem
jest Jan Pawe II. Uczniowie i nauczyciele nale+*cy do
Rodziny zobowi*zani s* m.in. do realizowania w +yciu
nauczania Patrona.

W tegorocznej pielgrzymce Rodziny Szkó
nosz*cych imi Jana Paw a II uczestniczy o ok. 20 tys.
uczniów z 500 szkó , dla których Ojciec Mwi ty to
najwi kszy autorytet. Natomiast 16 paIdziernika, w 35
rocznic wyboru kardyna a Karola Wojty y na Stolic
Piotrow* obchodzili my XIII Dzie1 Papieski, czyli dzie1
wdzi czno ci i jedno ci duchowej z Ojcem Mwi tym.
Z tej okazji delegacja uczniów naszej szko y z o+y a pod
tablic* pami*tkow* kwiaty i zapali a znicze.
Powiatowy konkurs plastyczny
12 listopada w Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Kaliszu odby o si podsumowanie
etapu powiatowego konkursu plastycznego na logo
nawi*zuj*ce do has a "Nie daj szansy AIDS". Na etap
powiatowy nades ano 23 prace uczniów szkó gimnazjalnych z terenu województwa wielkopolskiego, w tym
dwie prace uczennic z naszej szko y: Weroniki Chrystek
i Justyny Szewc. Komisja konkursowa wy oni a laureatów trzech pierwszych miejsc oraz przyzna a jedno
wyró+nienie. Wyró+nienie to otrzyma a uczennica klasy
II gimnazjum Weronika Chrystek.
Dzie7 Edukacji Narodowej
14 paIdziernika br. odby a si w naszej szkole
uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Przybyli na ni* uczniowie, pracownicy szko y oraz
zaproszeni go cie. Uczniowie klasy II gimnazjum pod
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kierunkiem wychowawczyni Katarzyny Juskowiak
przygotowali humorystyczny program artystyczny na
wzór nagród ameryka1skiej Akademii Filmowej i nagrodzili pedagogów Oskarami.
Po cz ci artystycznej g os zabra dyrektor
szko y Tomasz Mikucki, który z o+y wszystkim pracownikom szko y serdeczne +yczenia oraz podzi kowa za
trud w o+ony w edukacj i wychowanie uczniów.
Uczniowie klasy I gimnazjum z o+yli lubowanie, dzi ki
któremu zostali uznani za pe noprawnych gimnazjalistów.
Europejski Dzie7 Przywracania Czynno ci Serca
16 paIdziernika br. w Zespole Szkó im. Jana
Paw a II w Che mcach zorganizowano "Europejski Dzie1
Przywracania Czynno ci Serca" pod nazw* "Restart
a Heart". W tym dniu uczniowie naszej szko y przyst*pili
do bicia niecodziennego rekordu organizowanego
w ca ej Polsce przez Wielk* Orkiestr Mwi*tecznej
Pomocy, który polega na jednoczesnym wykonywaniu
resuscytacji kr*+eniowo-oddechowej przez jak najwi ksz* ilo @ osób.
Ch @ uczestnictwa w ustanowieniu rekordu zg osi a ca a spo eczno @ szkolna. Wszyscy, którzy chcieli
powtórzy@ sobie lub nauczy@ si jak przeprowadza@
podstawowe zabiegi resuscytacyjne mieli mo+liwo @
dzie1 wcze niej odby@ krótkie szkolenie praktyczne pod
kierunkiem piel gniarki szkolnej Ilony Kasprzak. Do akcji
w naszej szkole przyst*pi o 167 uczniów.
Dlubowanie pierwszoklasistów
Dzie1 14 paIdziernika to wa+na data w +yciu
naszej szko y. Tego dnia uczniowie klasy pierwszej zdali
swój pierwszy szkolny egzamin i zostali pasowani na
uczniów. Do uroczysto ci lubowania uczniowie przygotowywali si pod okiem swojej wychowawczyni Iwony
Fr*tczak od pocz*tku roku szkolnego. Uczyli si piosenek, wierszy oraz poznawali prawa i obowi*zki ucznia.

Na wst pie uczniowie zaprezentowali swój
program artystyczny. Mimo du+ej tremy wszystko wypad o znakomicie. Nast pnie dyrektor szko y Tomasz
Mikucki dokona uroczystego pasowania i skierowa do
uczniów ciep e s owa, witaj*c ich w ród braci uczniowskiej. Na uroczysto ci obecni byli zaproszeni go cie,
m.in.: Sekretarz Gminy Opatówek Krzysztof Dziedzic,
Proboszcz Parafii Che mce ks. Jerzy Salamon, przewodnicz*ca rady rodziców Aneta Tu acz, a tak+e rodzice
pierwszoklasistów oraz nauczyciele.
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Festiwal Dyni
23 paIdziernika uczniowie z klasy III gimnazjum,
pod opiek* Magdaleny Karolak i Anny Koleckiej, wybrali
si do Kalisza na Festiwal Dyni. Gwiazd* imprezy by a
dynia i to w a nie ona królowa a w menu przygotowanym
na to spotkanie. Degustacji towarzyszy o wiele atrakcji:
pokaz przyrz*dzania spaghetti z dyni makaronowej,
carving czyli sztuka rzeIbienia w owocach i warzywach,
prezentacja umiej tno ci sk adania serwetek i konkursy
gastronomiczne dla gimnazjalistów.
Dwi?to Niepodleg o ci
8 listopada na uroczystym apelu uczcili my
95 rocznic odzyskania przez Polsk niepodleg o ci.

Uczniowie klasy Ib pod kierunkiem wychowawcy Ma gorzaty B*kowskiej-Zaj*c przygotowali krótki rys historyczny, poezj i pie ni patriotyczne nawi*zuj*ce do
trudnej, polskiej historii. Natomiast w dniu 11 listopada
poczet sztandarowy naszej szko y w sk adzie: Marcin
Tu acz, Eryk Pawlak i Kamil Juszczak wzi* udzia
w uroczystej mszy wi tej z okazji Dnia Niepodleg o ci
w ko ciele parafialnym w Che mcach.
Wycieczka do "Orlego Stawu"
11 paIdziernika uczniowie z klasy V i VI pod
opiek* nauczycielek wybrali si na wycieczk do
Zak adu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli
Staw" w Cekowie. Zak ad po o+ony na 22 hektarach,
obs uguje 320 tysi cy mieszka1ców z 20 miast i gmin
z terenu województwa wielkopolskiego i ódzkiego.
Zak ad ten dzia a opieraj*c si na selektywnej zbiórce
odpadów komunalnych, dalszym wysortowaniu z nich
surowców wtórnych, kompostowaniu odpadów ulegaj*cych biodegradacji i sk adowaniu balastu. Podczas
wycieczki przewodnik zapozna uczniów z kolejnymi
etapami segregacji odpadów i ich unieszkodliwianiem.
Dzieci mog y zobaczy@ sk adowiska odpadów przed i po
segregacji, urz*dzenia i maszyny, którymi operuj*
pracownicy zak adu. Na zako1czenie otrzymali drobne
upominki, ksi*+eczki o tematyce ekologicznej i przybory
szkolne.
**********
ZESPÓG SZKÓG W RAJSKU
Dzie7 Edukacji Narodowej
To, jak wa+na jest edukacja, wiedz* wszyscy.
Na przestrzeni wieków szko a zmienia a si wielokrotnie,
jednak jedno jest sta e, ludzie, którzy ucz* - nauczyciele.
Za ca oroczny trud nauczania i wychowania m odych
ludzi, w dniu 14 paIdziernika otrzymuj* podzi kowania.
W Zespole Szkó w Rajsku tegoroczny Dzie1 Edukacji
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Narodowej, dzi ki samorz*dowi uczniowskiemu zmieni
si w Gal Rajskich Jab uszek. Nauczyciele i pracownicy szko y otrzymali od uczniów statuetki w wielu
kategoriach. Ten jeden raz w roku to uczniowie wywo ywali "do tablicy". Na zako1czenie uroczysto ci ka+dy
otrzyma s odki upominek.
Wizyta w Toruniu
Ile tak naprawd
planet ma nasz Uk ad
S oneczny? Na to i inne pytania uczniowie Gimnazjum
w Rajsku poszukiwali odpowiedzi w toru1skim Planetarium. Pokaz "Osiem planet" przedstawi gimnazjalistom
najwa+niejsze informacje o planetach Uk adu S onecznego, pocz*wszy od Merkurego a+ po... No w a nie,
Neptuna czy Plutona? Znak zapytania w tytule to nie
przypadek. Po seansie uczniowie odwiedzili dwie sale:
Orbitarium i Geodium. Sala Orbitarium to oryginalna
wystawa interaktywna, której centralnym elementem jest
model sondy Cassini o po ow mniejszy od orygina u
pracuj*cego na orbicie planety Saturn. Na zawieszonych
ekranach mo+na wy wietli@ krótkie animacje komputerowe i prze ledzi@ losy innych misji kosmicznych oraz
pozna@ bli+ej planety Uk adu S onecznego. Sala Geodium po wi cona jest Ziemi jako planecie. Jej centralnym elementem jest obracaj*cy si i odpowiednio
o wietlony model kuli ziemskiej o rednicy 2,15 m.
Wokó globusa znajduj* si interaktywne urz*dzenia,
dzi ki którym mo+na samodzielnie eksperymentowa@,
w *czaj*c odpowiednie przyciski. Na wystawie s* te+
2 stanowiska z kolekcj* ska i minera ów. Cztery naro+niki sali Geodium to plastyczne instalacje pokazuj*ce
wybuchaj*cy wulkan, ocean b d*cy kolebk* +ycia,
monumentalny lodowiec z zorzami polarnymi, czy
wreszcie makiet cywilizacji cz owieka.

Na tym jednak nie koniec atrakcji zwi*zanych
z wycieczk*. Po wyj ciu z Planetarium uczniowie mieli
okazj zobaczy@ przepi kn* starówk z pomnikiem
Miko aja Kopernika, zabytkowe renesansowe kamienice
na rynku, gotyck* katedr . Widzieli tak+e Krzyw* Wie+
i ruiny zamku krzy+ackiego. Nie zabrak o równie+
toru1skich specja ów i dopiero po zakupieniu przepysznych pierników wyruszono w drog powrotn*.
Wizyta w "Orlim Stawie"
Uczniowie klas I-III Szko y Podstawowej
w Rajsku zwiedzili Zak ad Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych "Orli Staw". Mieli okazj zobaczy@ co
dzieje si ze mieciami, które trafiaj* do tego zak adu.
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Zapoznali si te+ z zasadami segregacji odpadów.
Od teraz wiedz*, co to jest recykling i jak wa+n* spraw*
jest ochrona rodowiska.

Na zako1czenie pobytu w zak adzie zrobili sobie
pami*tkowe zdj cie z Qosiem - Czystosiem, a od
pracowników dostali niespodzianki w postaci odblaskowych opasek, zeszytów, planów lekcji i folderów
o zak adzie.
Dlubowanie pierwszoklasistów
Tradycj* ZS w Rajsku jest po *czenie wi ta
edukacji ze lubowaniem pierwszoklasistów. 14 paIdziernika, wniesieniem pocztu flagowego, rozpocz a si
szkolna uroczysto @. Po od piewaniu hymnu i przemowie dyrektor szko y Honoraty Wolniaczyk oraz dyrektora
ZEAS-u Arkadiusza Qa1ducha, na scen wkroczyli
najm odsi przedstawiciele szkolnej spo eczno ci. Pod
czujnym okiem wychowawczyni Agnieszki Wosiek,
zaprezentowali program artystyczny, a nast pnie po
pasowaniu przez dyrektor szko y zostali przyj ci do
grona uczniów.

Honorata Wolniaczyk, nauczyciele, rodzice, uczniowie
klasy II, III i V. Wszyscy obejrzeli cz @ artystyczn*
pt. "Ksi*+ko, ksi*+eczko" przygotowan* przez uczniów
z klasy V. Podczas dalszej cz ci uroczysto ci
pierwszoklasi ci odpowiadali na pytania oraz zagadki
przygotowane przez cz onków Ko a Bibliotecznego.
Po obejrzeniu i wys uchaniu przedstawienia, pierwszoklasi ci z o+yli uroczyste przyrzeczenie.
Najwa+niejszym momentem uroczysto ci by o
pasowanie dokonane przez pani* bibliotekark . Na pami*tk spotkania dyrektor szko y wr czy a pierwszoklasistom pami*tkowe ksi*+eczki z dedykacj* oraz
zak adki zawieraj*ce zasady poszanowania ksi*+ki
wykonane przez uczennice z Klubu Przyjació Ksi*+ki.
Nast pnie dzieci przesz y do szkolnej biblioteki i wypo+yczy y swoje pierwsze ksi*+eczki. Uroczysto @ zako1czy o wspólne zdj cie.
Dwi?to Niepodleg o ci
W 95 rocznic odzyskania przez Polsk niepodleg o ci, w miejscowym ko ciele parafialnym m odzie+
z Zespo u Szkó w Rajsku, pod kierownictwem Ma gorzaty Burdelak, przedstawi a program artystyczny
o charakterze patriotycznym. Obok historycznych uwarunkowa1 i czasu pod zaborami, uczniowie przybli+yli
najwa+niejsze wydarzenia zwi*zane z odzyskaniem
niepodleg o ci i pierwsze lata budowania i obrony
nowego pa1stwa. Wyst p wzbogaci pokaz slajdów
i od piewanie najwa+niejszych pie ni legionowych.

Po wyst pie m odzie+y Orkiestra D ta przy OSP
w Rajsku odegra a wi*zank melodii wojskowych.
Uroczysto ci zako1czy o z o+enie kwiatów pod tablic*
katy1sk* od przedstawicieli OSP, radnej Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego Barbary Nowak i od
m odzie+y wraz z dyrektor szko y Honorat* Wolniaczyk
i nauczycielami ZS w Rajsku, symbolizuj*ce ho d dla
wszystkich, którzy oddali swoje +ycie za wolno @ Polski.

W tym roku równie+ uczniowie klasy I gimnazjum z o+yli przyrzeczenie i zostali pasowani na gimnazjalistów. Ich program artystyczny przygotowa a wychowawczyni Bernadetta Blek.
Pasowanie na czytelnika
22 listopada br. odby o si uroczyste pasowanie
na czytelnika biblioteki szkolnej uczniów kasy I.
W uroczysto ci tej wzi y udzia dzieci z klasy I wraz
z wychowawczyni* oraz zaproszeni go cie: dyrektor
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Nasze sukcesy
26 paIdziernika w Gimnazjum nr 9 w Kaliszu
odby y si XIII Powiatowe Prezentacje Monodramów dla
uczniów szkó podstawowych. W kategorii klas III-IV
nasz* szko
reprezentowa o troje uczniów. Anto
Korbacz z klasy III przygotowa monodram pt. "List do
mamy". Swoj* gr* aktorsk* podbi serca jurorów i zdoby
II miejsce w swojej kategorii. Wiktoria Szprync swoje
umiej tno ci aktorskie zaprezentowa a w monodramie
pt. "Mój konik", Martyna Karpisiewicz przedstawi a
"Deszczowe marzenia", czym wywo a a wielki aplauz
publiczno ci. Uczniów przygotowa a El+bieta Wosiek.
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Justyna Antczak z klasy VI zakwalifikowa a si do
drugiego etapu Konkursu J zyka Polskiego organizowanego przez Kuratorium O wiaty.
29 listopada w I LO im. A. Asnyka w Kaliszu
odby a si VI edycja Powiatowego Konkursu Wiedzy
o HIV/AIDS pod has em "HIV i AIDS nie zna granic".
Konkurs skierowany by do m odzie+y gimnazjalnej
z powiatu kaliskiego i mia na celu podniesienie poziomu
wiedzy o HIV/AIDS oraz kszta towanie wiadomo ci
wp ywu w asnego post powania na stan zdrowia.
III miejsce w tegorocznej edycji zaj* Jakub Domagalski
z klasy III gimnazjum. Laureaci konkursu otrzymali
nagrody rzeczowe, ufundowane przez Starost Kaliskiego. Pozosta ym uczestnikom wr czono pami*tkowe
dyplomy. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy
i +yczymy dalszych sukcesów!

uroczysto @ rozpocz li my od wys uchania piosenki pt:
"Moja Ojczyzna" w wykonaniu uczennic szko y podstawowej: Emilii Nogaj z klasy II i Pauliny Leszczy1skiej
z klasy III, nast pnie wys uchali my wierszy w wykonaniu uczennic klas III gimnazjum: Joanny Pomyka y,
Wiolety Goral, Roksany Ha1czyk i Marty Szafran. Akademia wzbogacona zosta a pie niami przygotowanymi
pod kierunkiem Urszuli Borwik.

**********
ZESPÓG SZKÓG W TGOKINI WIELKIEJ
Dzie7 Edukacji Narodowej
14 paIdziernika m odzie+ z klasy III gimnazjum:
Daria Krzaczkowska, Marta Wojtaszczyk i Bart omiej
Klepanda zaprosili go ci: ksi dza proboszcza Parafii
D be Józefa Nowackiego, Panie Lucyn Kott, Janin
Banasiak, Barbar Sobieraj, dyrektor szko y Teres
Kobiersk*, rodziców: Arlet Reks , Ann Strza k , King
Jopek, nauczycieli oraz wszystkich kolegów i kole+anki
na pokaz mody nauczycielskiej, którego has o brzmia o:
"Z nami atwiej, z nami raIniej, z nami wygodniej".
Niepowtarzalne stroje, których celem mia o by@ spe nienie oczekiwa1 i zdobycie powszechnej aprobaty,
zaprezentowa y uczennice naszego gimnazjum. Widownia szkolna by a zachwycona tym, co zobaczy a,
dowodem na to by y gromkie brawa. O wdzi czno ci
uczniów za ci +k* prac nauczycieli, któr* wk adaj*
w ich rozwój i wychowanie,
wiadczy y z o+one
+yczenia, wr czone upominki i kwiaty.

Uczniowie zaprezentowali swoje wyst*pienie
tak+e podczas gminnych obchodów Dnia Edukacji
Narodowej w Opatówku. Ich talent podziwia y w adze
samorz*dowe oraz zaproszeni go cie, w tym nauczyciele ze wszystkich szkó naszej gminy. Pokaz mody
szkolnej oraz wyst p m odzie+y wzbudzi y w ród
widowni niema y entuzjazm i ogromny aplauz. Doceniono równie+ profesjonalizm i wysi ek nauczycieli,
którzy przygotowali to przedstawienie.
Dwi?to Niepodleg o ci
8 listopada w naszej szkole obchodzili my Narodowe Mwi to Niepodleg o ci. Po wprowadzeniu sztandaru i od piewaniu hymnu pa1stwowego tegoroczn*
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Zespó wokalny w sk adzie: Joanna Bry a,
Natalia Olejniczak, Natalia Pilas, Wiktoria Dryka i Bartosz Dreczko wykona pie ni "Deszcz jesienny" oraz
"Wybaczcie piechocie". Ka+da pie 1 nagradzana by a
gromkimi brawami. Nie zabrak o tak+e rysu historycznego przedstawiaj*cego najwa+niejsze postaci i wydarzenia polityczne. Poprzez pie ni, wiersze oraz patriotyczne teksty oddali my ho d tym, którzy walcz*c
o niepodleg o @, z o+yli na o tarzu ojczyzny ofiar z krwi
i +ycia. Akademia zosta a przygotowana pod kierunkiem
nauczycielek: Marleny Pilarczyk i Renaty Szlenkier.
Prawa dziecka
22 listopada z okazji 24 rocznicy uchwalenia
przez ONZ Konwencji o Prawach Dziecka oraz 22 rocznicy przyj cia jej przez Polsk uczniowie przygotowali
szereg hase dotycz*cych praw dzieci i m odzie+y.
Podczas apelu m odzie+ wys ucha a trzech wyst pów
artystycznych w wykonaniu uczniów klasy II szko y
podstawowej. Piosenki pt: "Podajmy sobie r ce", "Rap
o zasadach", "Bo co mo+e ma y cz owiek" z solowymi
wyst pami Emilii Nogaj oraz Cezarego Ma+uchowskiego
zebra y zas u+one brawa.
Uczniowie klasy pi*tej: Klaudia D*browska,
Gabriela K pa, Dorota Misiak, Pawe Gadomski przypomnieli swoim kolegom jakie znaczenie w ich +yciu
maj* prawa, ale i obowi*zki, jak* warto @ posiada
ogólno wiatowe poj cie tolerancji. Zaapelowali, aby
nasza szko a by a przyk adem poszanowania praw
dziecka, aby uczniowie zawsze pami tali, +e tutaj nigdy
nie b dzie dzia a im si krzywda. Pi*toklasi ci zwrócili
uwag aby pami ta@, +e korzystaj*c ze swoich praw nie
mo+na ogranicza@ praw innych ludzi.
Konkurs ortograficzny
18 listopada w Zespole Szkó w T okini Wielkiej
spotkali si uczniowie z gminy Opatówek, którzy do
perfekcji opanowali zasady poprawnej pisowni. Uczestniczyli oni w Eliminacjach miejsko-gminnych powiatowego konkursu "Z ortografi* za pan brat", który w tym
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roku szkolnym zorganizowa a Edyta Banasiak, Wies awa
Giercarz i Izabela Krupi1ska. Teksty dyktand by y
bardzo ciekawe, ale kry y wiele pu apek na uczestników
potyczek ortograficznych. M odzie+ jednak doskonale
poradzi a sobie z wyzwaniem stawianym przez komisj
konkursow*. Rywalizacja by a na równym poziomie
dlatego uczniowie, którzy zaj li czwarte miejsce uzyskali
mo+liwo @ udzia u w kolejnym etapie konkursu.

oficjalnej gali III Ogólnopolskiego Festiwalu Poetyckiego
im. Wandy Karczewskiej w Centrum Kultury i Sztuki
w Kaliszu, odebra a dyplom i nagrod oraz zaprezentowa a si szerszej publiczno ci. Trzecioklasistka z naszej
szko y udowodni a, +e jest wyj*tkow* popularyzatork*
twórczo ci poetów Ziemi Kaliskiej w ród m odego
pokolenia i w celu uczczenia 175 rocznicy urodzin
Adama Asnyka wzi a udzia w X Powiatowym Konkursie Recytatorskim im. Stefana Gillera organizowanym
przez Gminn* Bibliotek Publiczn* im. Braci Gillerów
w Opatówku. Konkurs odby si w Muzeum Przemys u
w Opatówku. Tam, nie mia a sobie równych i po zaci tej
rywalizacji zdeklasowa a innych uczestników, zajmuj*c
I miejsce w kategorii gimnazjum. Furtk do sukcesu
otworzy y jej utwory: "Droga bieda" Stefana J. Gillera
oraz "Ulewa" Adama Asnyka.

Wszyscy uczestnicy otrzymali z r*k dyrektor
szko y Teresy Kobierskiej dyplomy udzia u w konkursie
i drobne upominki, a laureaci trzech najwy+szych miejsc
zostali uhonorowani nagrodami ksi*+kowymi. Syczymy
powodzenia na dalszym etapie, a wszystkim pozosta ym
wytrwa o ci w d*+eniu do tytu u mistrza ortografii. Ich
opiekunom dzi kujemy za przygotowanie uczniów do
konkursu.
Zbiórka owoców i warzyw
Uczniowie klasy VI wspólnie z wychowawczyni*
Edyt* Banasiak, na terenie naszej szko y zorganizowali
zbiórk owoców i warzyw dla podopiecznych Domu
Dziecka w Kaliszu. Do pomocy zach cili wszystkich
swoich kolegów. W akcj w *czyli si równie+ rodzice
i nauczyciele. Organizatorzy za przez ca y czwartek,
zmieniaj*c si co godzin , pe nili dy+ury przy samochodzie, do którego pakowano dary. Efektem zbiórki
by a ogromna ilo @ warzyw i owoców, które przewieziono do siedziby placówki. Tam, dyrekcja Domu
Dziecka serdecznie podzi kowa a wszystkim tym, którzy
zaanga+owali si w niesienie dobra dla dzieci.
Uczniowie klasy VI wraz z wychowawczyni*
pragn* podzi kowa@ wszystkim darczy1com za okazane
serce i przekazane dary. Szczególne podzi kowania
sk adaj* Wojciechowi Banasiakowi, który u+yczy swój
samochód i po wi ci czas, aby przetransportowa@
zbiory do Kalisza. Natomiast spo eczno @ szkolna
chcia aby podzi kowa@ organizatorom zbiórki za stworzenie jej mo+liwo ci pomocy innym.
Konkursy recytatorskie
14 listopada Joanna Pomyka a wzi a udzia
w I Kaliskim Konkursie Recytatorskim ph.: "100-lecie
urodzin Wandy Karczewskiej", organizowanym przez
Stowarzyszenie Promocji Sztuki Qy+ka Mleka z Kalisza.
Rywalizacja odby a si w Zespole Szkó TechnicznoElektronicznych w Kaliszu. Joanna zaj a w nim II
miejsce z wierszem "Historie niestworzone na stacji
zmy lonej". Przewodnicz*c* komisji by a Maria Broniewska-Pijanowska, córka naszego patrona - W adys awa
Broniewskiego. Swoim sukcesem gimnazjalistka mog a
si cieszy@ jeszcze dwa dni póIniej, kiedy to na
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Cieszymy si , +e talent Joanny Pomyka y jest
zauwa+any na wielu ró+norodnych konkursach. Gratulujemy jej osi*gni @ i +yczymy dalszych sukcesów!
Podzi?kowania
Dyrektor, grono pedagogiczne i uczniowie Zespo u Szkó w T okini Wielkiej pragn* serdecznie
podzi kowa@ radzie rodziców za ufundowanie tablicy
interaktywnej do pracowni matematyczno-informatycznej. Ofiarowany przez Pa1stwa nowoczesny sprz t na
pewno b dzie nam uatrakcyjnia lekcje i pomaga
w zdobywaniu wiedzy. Mamy nadziej , +e nasze sukcesy edukacyjne b d* wyrazem wdzi czno ci za Wasz*
hojno @. Dzi kujemy!
***************************************

GOPS DLA PODOPIECZNYCH
Rajd rowerowy "Powitanie jesieni"
Tradycj* sta a si w gminie Opatówek organizacja corocznego rajdu rowerowego z okazji powitania
jesieni. W dniu 28 wrze nia z Opatówka wyruszy korowód ponad 130 rowerzystów pod przewodnictwem
Bronis awa Krakusa - znanego dzia acza sportowego
i Krzysztofa Dziedzica - Sekretarza Gminy Opatówek.
Trasa rajdu prowadzi a przez Borów, Sierzchów, Stary
Nakwasin, Kobierno, S oneczn*, T okini Now*, T okini
Wielk* i z powrotem do Opatówka. W le niczówce
w Ro+d+a ach na uczestników czeka pocz stunek,
ognisko, pieczenie kie basek oraz szereg konkursów
przygotowanych przez organizatorów. Uczestnikami by y
dzieci ze Szko y Podstawowej w Opatówku jad*ce
z ks. prefektem parafii Opatówek Mariuszem Kubisia-
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kiem, dzieci i m odzie+ z Zespo u Szkó w Rajsku pod
opiek* nauczycieli: Marty Lewickiej, Bernadety Blek
i Ewy Cichorek oraz m odzie+ z Gimnazjum w Opatówku
wraz z Ann* Niwi1sk* - psychologiem. Dzieci ze
Mwietlicy Mrodowiskowej uczestniczy y w rajdzie wraz ze
swoimi rodzicami oraz wychowawc* wietlicy Ew*
Brandebur*. W le niczówce w Ro+d+a ach uczestników
rajdu odwiedzili: Honorata Wolniaczyk dyrektor Zespo u
Szkó w Rajsku, Stanis aw Ku z Gminnej Komisji
Rozwi*zywania Problemów Alkoholowych oraz Józef
Paj*k. Rajd zako1czy si szcz liwym powrotem oko o
godz. 14:00. Mimo zm czenia blisko 30 kilometrow*
tras*, na twarzach uczestników widnia o zadowolenie
z mi o sp dzonego dnia.
Nagrody za udzia w konkursach oraz pocz stunek ufundowane zosta y przez sponsorów, którym
organizatorzy serdecznie dzi kuj*: Starostwo Powiatowe w Kaliszu, Jutrzenka Collian Sp. z o.o., Stanis aw
Piotrowski - dyrektor Wojewódzkiego O rodka Ruchu
Drogowego w Kaliszu, Bank Spó dzielczy Ziemi Kaliskiej
Oddzia Opatówek, PPHU Henryk Urba1ski z Opatówka,
Wies aw Rutkowski - sklep spo+ywczy w Opatówku,
Józef Miko ajczyk - piekarnia w Sierzchowie, Bogdan
Kozanecki - FH "Anna" w Opatówku, Marian Wróblewski
z Opatówka, Alicja i Maciej Burdelakowie z Pietrzykowa,
Gminna Komisja Rozwi*zywania Problemów Alkoholowych w Opatówku, Jaros aw Gadera - przedsi biorstwo
wielobran+owe JG MINI w Opatówku, Anna Laskowska kwiaciarnia w Opatówku, Maciej Jankowski - hurtownia
MARKER w Kaliszu.

z Sekretarzem Gminy Opatówek. Ka+de z dzieci mia o
okazj zaprezentowa@ swoje mo+liwo ci artystyczne
w zamian otrzyma o wi*teczn* paczk . Prezenty pe ne
s odyczy i przyborów szkolnych zosta y ufundowane
przez Supermarket "Lewiatan" p. Bogdana Kozaneckiego
w Opatówku.

Kolejnymi niespodziewanymi go @mi byli Mwi ty
Miko aj i Mnie+ynka z upominkami przekazanymi przez
firm kuriersk* UPS Kalisz. Dzieci i wychowawca ze
Mwietlicy Mrodowiskowej "S oneczko" gor*co dzi kuj* za
przekazane prezenty.
***************************************

POMOC DLA UCZNIÓW

Uczestnicy dzi kuj*: Nadle nictwu Kalisz za
udost pnienie obiektu rekreacyjnego przy le niczówce
w Ro+d+a ach, Krzysztofowi Poradzie z Ratownictwa
Medycznego w Kaliszu i Danucie Tomaszewskiej z GOZ
w Opatówku za opiek medyczn* oraz policji z Kalisza
i Opatówka za czuwanie nad bezpiecze1stwem. Organizatorem rajdu by Gminny O rodek Pomocy Spo ecznej
oraz Mwietlica Mrodowiskowa "S oneczko" przy wspó pracy z Ochotnicz* Stra+* Po+arn* w Opatówku. Rajd
zorganizowano w ramach Gminnego Programu Rozwi*zywania Problemów Alkoholowych.
Miko ajki w Dwietlicy
Porywisty wiatr nie pokrzy+owa planów Mwi tych Miko ajów, którzy 6 grudnia dotarli do dzieci ze
Mwietlicy Mrodowiskowej ''S oneczko'' w Opatówku.
Niespodziankom nie by o ko1ca. Jako pierwsi dotarli
cz onkowie Klubu Motocyklowego "Czarne Or y" wraz
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W bie+*cym roku samorz*d gminy Opatówek
udzieli pomocy finansowej uczniom z naszej gminy. Jest
to pomoc materialna o charakterze socjalnym ze rodków Gminnego O rodka Pomocy Spo ecznej. W okresie
od stycznia do czerwca pomoc* obj to w formie:
- stypendiów szkolnych - 162 dzieci na *czn* kwot
42 266,76 z
- zasi ków szkolnych - 5 uczniów na *czn* kwot
1 761,15 z
W okresie od wrze nia do grudnia pomoc* obj to
w formie:
- stypendiów szklonych - 197 uczniów na *czn* kwot 27 770,24 z
- zasi ków szkolnych - 6 dzieci na *czn* kwot
1 142,04 z
Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznawana jest zgodnie z Regulaminem zatwierdzonym Uchwa *
nr 205/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 27 czerwca
2012 r. Stypendium szkolne mo+e otrzyma@ ucze1
znajduj*cy si w trudnej sytuacji materialnej, wynikaj*cej
z niskich dochodów na osob w rodzinie, a w szczególno ci, gdy w rodzinie wyst puje: bezrobocie, niepe nosprawno @, ci +ka lub d ugotrwa a choroba, wielodzietno @, brak umiej tno ci wype niania funkcji opieku1czo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania,
a tak+e gdy rodzina jest niepe na lub wyst*pi o zdarzenie losowe. Natomiast o zasi ek szkolny mo+e ubiega@
si ucze1 znajduj*cy si przej ciowo w trudnej sytuacji
materialnej z powodu zdarzenia losowego, w tym
w szczególno ci z powodu: mierci lub nag ej choroby
jednego lub obojga rodziców, utraty lub zniszczenia
lokalu mieszkalnego rodziny ucznia, ci +kiego wypadku
lub nag ej choroby ucznia, innych zdarze1 losowych.
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Drug* form* pomocy samorz*d gminy obejmuje
corocznie uczniów i studentów, którzy osi*gaj* bardzo
dobre wyniki w nauce i spe niaj* warunki okre lone
Regulaminem. S* to stypendia z Funduszu Stypendialnego Gminy Opatówek zatwierdzone Uchwa * Nr 103/99
Rady gminy Opatówek z dnia 3 grudnia 1999 r.
W tegorocznej sesji jesiennej Wójt Gminy Opatówek
przyzna na wniosek Komisji Stypendialnej, stypendia
naukowe dla najzdolniejszej m odzie+y. Wnioskodawcy,
sk adaj*c wymagane dokumenty spe nili wszystkie
wymagane warunki. W sumie przyznano 75 stypendiów,
w tym: dla 30 uczniów szkó gimnazjalnych, 13 uczniów
szkó ponadgimnazjalnych i 32 studentów. W roku 2013
przyznano stypendia na kwot 55 110 z otych.
Stypendia naukowe w II pó roczu 2013 r. otrzymali:
uczniowie gimnazjów: Banasiak Piotr, Bia ek Joanna,
Bielawska Klaudia, B aszczyk Aleksandra, Domagalski
Jakub, Gaczy1ska Natalia, Grabi1ska Magdalena, Grabowska Gabriela, Go awski Grzegorz, Humelt Weronika,
K pa Justyna, Kope@ Julia, Koz owska Paulina, Król
Przemys aw, Krygier Marta, Mancewicz Joanna, Pawlak
Pawe , Perskawiec Piotr, Pomyka a Joanna, Rogozi1ska
Barbara, Skonieczna Wiktoria, S owi1ska Justyna, Smirnova Yulia, Strza ka Sara, Mwierek Angelika, Wietrzych
Joanna, Wojtaszczyk Anita, Wojtaszek Kacper, Wyborny
Dawid, Zimna Kinga
uczniowie szkó ponadgimnazjalnych: Frankowska
Agnieszka, Gawronek Dawid, Jakubek Ma gorzata,
J drzejak Szymon, Lachowski Piotr, Qu+y1ska Klaudia,
Nowak Daria, Raszewska Marcela, Roga Agnieszka,
Wa sa Agnieszka, WoIniak Bart omiej, Zieli1ski Kacper, Sarnecki Qukasz
studenci: Antczak Kinga, Czubak Dorota, Garstka Ewa,
Grenda Karina, Janiak Agnieszka, Jeziorska Martyna,
J drzejak Martyna, Juszczak Klaudia, Juszczak Martyna, Kardyna Paulina, Kasik Magdalena, Kasprzycka
Agnieszka, Kisieli1ska Joanna, Kocemba Ewelina,
Koz owska Angelika, Król Sandra, Krzywda Angelika,
Pietrzak Monika, Pracowita Joanna, Raszewska Kamila,
Rogozi1ska Agnieszka, Sobczak Alicja, Sowa Santana,
Tu acz Karolina, Ugorny Marcin, Ugorny Mateusz,
Witczak Joanna, Wojciechowska Katarzyna, Wojtaszczyk Bartosz, Wsz doby Justyna, Sarnecka Anna,
Sywio owska Sara.
***************************************

OG OSZENIA
Informacje ws. odpadów komunalnych
Urz*d Gminy w Opatówku ponownie apeluje do wszystkich
mieszka1ców gminy o wystawianie tylko zape nionych worków w dniu odbioru surowców wtórnych. Je+eli, np. worek
na opakowania szklane nie jest w danym miesi*cu wype niony co najmniej do po owy, nale+y poczeka@ z jego wystawieniem do momentu jego zape nienia.
W zwi*zku z otrzymanym pismem Ministerstwa Finansów
zawieraj*cym wyk adni stosowania przepisów ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa w zakresie zaokr*glania op aty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, Urz*d Gminy w Opatówku informuje, +e
op at t zaokr*gla si w ten sposób, +e ko1cówki kwot
wynosz*ce mniej ni+ 50 groszy pomija si , a ko1cówki kwot
wynosz*ce 50 i wi cej groszy podwy+sza si do pe nych
z otych.
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Wobec powy+szego osoby, które zadeklarowa y miesi czn* stawk op aty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w wysoko ci 5,50 z i nieparzyst* liczb
mieszka1ców, od dnia 01.10.2013 roku zobowi*zane s*
zaokr*gli@ op at miesi czn* w gór do pe nych z otych.
Przyk ad:
Miesi czna stawka: 5,50 z za osob
Liczba osób zamieszkuj*cych nieruchomo @: 3
Op ata miesi czna: 5,50 z x 3 osoby = 16,50 z , po zaokr*gleniu = 17,00 z
Op ata za kwarta : 17,00 z x 3 miesi*ce = 51,00 z
W a ciciele nieruchomo ci, którzy dokonali ju+ p atno ci
op aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za
IV kwarta 2013 roku maj* obowi*zek dop aci@ brakuj*c*
kwot .
Informujemy ponadto, +e ustalone s* ju+ i dost pne harmonogramy odbioru odpadów na 2014 rok. Harmonogramy te
dost pne s* na tablicy og osze1 w urz dzie gminy oraz na
stronie internetowej www.bip.opatowek.pl w zak adce
"Odpady Komunalne".
**********
Informacja dla mieszka7ców
Szanowni Pa1stwo, jednym z g ównych problemów jaki
pojawi si w ostatnim czasie na terenie gminy Opatówek to
nielegalny zrzut cieków do kanalizacji sanitarnej. Takie
zrzuty, tj. przepompowywanie cieków pochodz*cych ze
zbiorników bezodp ywowych (szamb), ze wzgl du na swój
nieci*g y charakter, powoduj* blokowanie fragmentów
sieci, co nieodzownie wi*+e si ze wzrostem kosztów jej
bie+*cego utrzymania i eksploatacji. Konsekwencj* takiego
dzia ania b dzie wzrost ceny za metr sze cienny cieków w
kolejnych taryfach, które s* kalkulowane w oparciu o koszty
z ubieg ego okresu z uwzgl dnieniem poniesionych,
a niezbilansowanych strat. Warto wi c przy tym zaznaczy@,
+e konsekwencje te ponios* wszyscy uczciwi odbiorcy,
którzy zap ac* nie tylko za siebie ale te+ i za nielegalne
przepompowania dokonywane przez innych mieszka1ców.
Prosimy zatem, aby nie byli Pa1stwo oboj tni wobec
takiego procederu i zg aszali do Urz du Gminy w Opatówku
wszelkie podejrzenia w powy+szej sprawie. Ka+dy, kto bez
zawarcia umowy wprowadza cieki do urz*dze1 kanalizacji
wg art. 28 pkt. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod i zbiorowym odprowadzaniu
cieków, podlega karze ograniczenia wolno ci albo grzywny do 10 000 z . Prosimy zatem o powa+ne potraktowanie
sprawy.
Dodatkowo przypominamy Pa1stwu o mo+liwo ci przy *czania nieruchomo ci do kanalizacji sanitarnej. Wniosek
o przy *czenie mo+na pobra@ na stronie internetowej
www.bip.opatowek.pl (zak adka: wnioski do pobrania ->
gospodarka komunalna i mieszkaniowa -> wniosek o przy*czenie do sieci wodoci*gowej i kanalizacyjnej). Wype niony wniosek wraz z za *cznikami nale+y z o+y@ w Urz dzie Gminy w Opatówku (sekretariat, pierwsze pi tro, pok.
nr 13). Po otrzymaniu warunków technicznych mo+na
przyst*pi@ do prac w terenie dot. w *czenia nieruchomo ci
do sieci kanalizacyjnej. Bli+sze informacje uzyska@ mo+na
pod nr telefonu (62) 76-18-080, wew. 21 i 59 lub osobi cie
w tut. urz dzie - pok. nr 1.
**********
Powiadamianie mieszka7ców przez SMS
Wójt Gminy Opatówek informuje, +e podj te zosta y
dzia ania w kierunku uruchomienia us ugi powiadamiania
mieszka1ców gminy za pomoc* informacji w formie
wiadomo ci SMS o wa+nych wydarzeniach dotycz*cych
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sytuacji kryzysowych np.: zagro+e1 pogodowych, awarii
sieci wodoci*gowej, planowanych wy *cze1 dostawy wody
itp. Umow , której szczegó y s* w trakcie opracowywania
planuje si podpisa@ od przysz ego roku. W przypadku
zawarcia przez gmin umowy na wiadczenie w/w us ugi,
zostan* mieszka1com podane szczegó y w celu dokonania
rejestracji osób ch tnych, które b d* chcia y nieodp atnie
otrzymywa@ z urz du gminy okre lone powiadomienia.
**********
Dwi(teczna zbiórka +ywno ci
W dniach 29 listopada - 1 grudnia br. w sklepach na terenie
naszej gminy zosta a przeprowadzona wi*teczna zbiórka
+ywno ci. W tych dniach dzi ki hojno ci mieszka1ców zebrano nast puj*ce ilo ci produktów spo+ywczych: m*ka 12 kg, cukier - 14 kg, kasza j czmienna - 4,1 kg, kasza,
ry+ - 5,6 kg, czekolada - 21 szt., makaron - 23 szt., ciastka 13 op., herbata ekspresowa - 5 szt., olej - 2 szt., wafelki 2 szt., sok - 3 szt., d+em - 2 szt., pasztet - 10 szt., ketchup 1 szt., konserwy - 3 szt., kasza manna - 1 kg, koncentrat 5 szt., kisiel - 7 szt., kawa - 1 szt., czekolada miko ajek 1 szt., sól - 2 kg, budy1 - 12 szt., paprykarz - 2 szt., Tic Tac
- 1 szt., kukurydza w puszce - 1 szt., zupa - 6 szt. Ogó em
*czna waga produktów: 65,5 kg.
Z zebranych produktów zosta o przygotowanych 14 paczek
+ywno ciowych, które trafi* przed Mwi tami Bo+ego
Narodzenia do podopiecznych Gminnego O rodka Pomocy
Spo ecznej w Opatówku, wytypowanych przez pracowników socjalnych pracuj*cych w terenie. Zbiórka +ywno ci
trwa nadal - szczegó y przeprowadzonej zbiórki zostan*
przekazane w nast pnym wydaniu Wiadomo ci Gminnych.
**********
Pomoc dla Jankowa Przygodzkiego
14 listopada br. w Jankowie Przygodzkim dosz o do nieszcz liwego wypadku przy budowie gazoci*gu. Ogie1 zaj*
10 domów i 4 budynki gospodarcze, kilka z nich spali o si
doszcz tnie. Zgin y dwie osoby - pracownicy firmy gazowniczej. Kilkana cie osób - mieszka1ców Jankowa zosta o
poparzonych. Urz*d Gminy w Przygodzicach uruchomi
specjalne konta dla poszkodowanych w po+arze magistrali
gazowej w Jankowie Przygodzkim. Trafiaj* tam rodki dla
pogorzelców.
Od kilku dni dzia a uruchomione przez gmin Przygodzice
specjalne konto, na które mo+na wp aca@ pieni*dze dla
poszkodowanych:
ING BANK ML^SKI S.A. nr konta: 90 1050 1201 1000
0024 0426 2343 z dopiskiem: "Pomoc dla poszkodowanych w wybuchu gazu w Jankowie Przygodzkim"
Wp aty z zagranicy: Kod SWIFT: INGBPLPW, IBAN:
PL 90 1050 1201 1000 0024 0426 2343 z dopiskiem:
"Pomoc dla poszkodowanych w wybuchu gazu w Jankowie Przygodzkim"
Konto dla firm, które chc* przekaza@ rodki pieni +ne
w formie umowy darowizny: 84 1050 1201 1000 0022
6097 4536
Osoby do kontaktu: skarbnik Alicja Marek - 604-507-901,
sekretarz Dariusz Kry - 604-411-794.
**********
Podzi?kowanie
Sk adam serdeczne podzi kowanie p. Bogdanowi Marszaowi za umocowanie jednej z historycznych tablic ufundowanych przez bibliotek przy wsparciu rodków unijnych,
przy Gminnym O rodku Zdrowia. Tablica przedstawiaj*ca
najstarsze dzieje Opatówka zosta a uszkodzona przez
niezidentyfikowanego wandala w paIdziernikowy póIny
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wieczór. Biblioteka zamówi a kopi zniszczonej tablicy, ale
jej umocowanie wymaga o fachowego sprz tu i umiej tno ci. Dzi ki bezinteresownej pomocy p. Bogdana Marsza a i jego firmy "Bomar”, tablica wróci a na swoje miejsce
i znów mo+e informowa@ o ciekawej i bogatej przesz o ci
Opatówka.
Jadwiga Milu ka-Stasiak

**********
Agencja PKO BP SA w Opatówku, ul. Kaliska 20a, czynna
godz. 8-16, sob. 8-12, tel. (62) 752-94-34, 885-112-011,
e-mail: ku54@agencja.pkobp.pl
Zamie1 raty na Mini Ratk - tylko do ko1ca grudnia
sprawdI promocyjn* ofert sp aty kredytów z innych
banków i mo+liwo @ otrzymania rodków na dowolny
cel w kwocie do 10% konsolidowanych zobowi*za1
PKO
Konto za Zero to nowoczesne konto osobiste, które
zapewnia w ka+dej chwili szybki dost p do rachunku
przez Internet, telefon i w oddziale
PKO Konto bez Granic w ramach jednej miesi cznej
op aty korzystaj z konta jak chcesz i ile chcesz
PKO Konto Dziecka to unikalne rozwi*zanie dla dzieci
poni+ej 13 roku +ycia i ich rodziców umo+liwiaj*ce
nowoczesn* i bezpieczn* edukacj finansow* najm odszych
WQASNY K^T hipoteczny - przyjdI, negocjuj cen
i skorzystaj z najlepszego kredytu hipotecznego
**********
Biuro rachunkowe Honorata i Piotr Wali , Che mce 43A,
telefon: 516-174-904 - doradztwo gospodarcze, consulting,
kredyty, leasingi, po rednictwo finansowe. Dojazd do
klienta. Kompleksowa i profesjonalna obs uga pod-miotów
gospodarczych, rolników, osób fizycznych.
**********
Biuro rachunkowe "KASSUS", Danuta Grzegorczyk,
Opatówek, ulica Mw. Jana 28B, telefon: 601-250-439,
(62) 76-18-107. Pe na obs uga firm oraz osób fizycznych
w zakresie ksi gowo ci, podatków, kadr i p ac.
**********
Firma Handlowa GF - Agencja Op at w Opatówku, Pl. Wolno ci 10 informuje, +e w punkcie LOTTO mo+na op aci@
rachunki m.in.: ZUS, KRUS, US, telefony stacjonarne,
komórkowe, energia, gaz, czynsze oraz inne zobowi*zania
finansowe. Pobieramy niskie prowizje - realizacja przelewu
w ci*gu 24h.
**********
Biuro Ubezpiecze1 Krzysztof Techma1ski, Opatówek,
ul. Qódzka 40 wiadczy us ugi w zakresie ubezpiecze1:
komunikacyjnych OC, AC, NNW, domów i mieszka1,
rolnych. Oferujemy ponad 12 towarzystw ubezpieczeniowych, dojazd do klienta, najkorzystniejsze warunki ubezpiecze1. Telefon: 509-517-677.
**********
Zapraszamy do nowo otwartej multiagencji ubezpieczeniowej przy ul. 1-go Maja 1 w Opatówku. W ofercie atrakcyjny
wachlarz ubezpiecze1. Dzia amy na rynku od 1997 r., na
terenie wielkopolski posiadamy sie@ sprawnie funkcjonuj*cych oddzia ów. S yniemy z solidno ci i uczciwo ci.
Telefon: 792-797-333, www.biw-ubezpieczenia.pl
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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: 508-142-902 (w godzinach: 1500 - 1700).
**********
Nauka j zyka angielskiego, przygotowanie do matury.
Barbara Andrzejak, telefon (62) 76-18-397.
**********
Udziel korepetycji z CHEMII na poziomie gimnazjalnym,
liceum i studiów. Telefon: 603-502-833.
**********
Wulkanizacja BUDKENS, Che mce 67C, tel. 604-961-014,
888-284-867, oferuje: opony nowe i u+ywane, wywa+anie
komputerowe, przechowalnia opon, wymiana ogumienia,
mechanika pojazdowa. Zapraszamy.
**********
Sprzeda+ hurt, detal w giel kamienny, brunatny, groszek,
ekogroszek, mia w glowy, cement, wapno budowlane,
nawozy rolnicze. Opatówek, ul. Poniatowskiego 45. Telefon: 662-751-104, (62) 76-18-674.

Sprzedam ziemi pod zalesie. Telefon: 510-840-538.
**********
Sprzedam dom w Opatówku. Telefon: (62) 735-40-61,
791-868-844.
**********
Serdeczne podzi kowania Rodzinie, S*siadom,
Przyjacio om i Znajomym, Pracownikom Gminnej
Spó dzielni, Banku Spó dzielczego, s u+bie zdrowia
aptekom w Opatówku, Stra+akom OPS Opatówek,
Towarzystwu Przyjació Opatówka,
wszystkim, którzy z o+yli wie1ce i kwiaty, z o+yli wyrazy
wspó czucia oraz wzi li udzia w ceremonii pogrzebowej
STEFANA MELKI
sk ada Rodzina
**********

**********

Sk adam serdeczne podzi kowania i wyrazy wdzi czno ci
Ksi +om z Parafii Opatówek, W adzom Samorz*dowym
Gminy Opatówek obecnej i poprzednich kadencji,
Cz onkom Wspólnoty Mieszkaniowej, Kole+ankom
i Kolegom z Rejonowego Zwi*zku Kó ek i Organizacji
Rolniczych, Kole+ankom i Kolegom z Sojuszu Lewicy
Demokratycznej, Cz onkom Gminnej Komisji Rozwi*zywania Problemów Alkoholowych, Pracownikom firmy
Augusto-Sopel, Pracownikom Biblioteki i GOK w Opatówku,
S*siadom, Znajomym, Kole+ankom i Kolegom Wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej drodze

Sprzedam tanio piec w glowy SAR. Telefon: 782-922-740.

D.P. ANDRZEJA PGYWACZYKA

**********

Halina P ywaczyk z Rodzin*

Sprzedam wag uchyln* do 50kg. Stan bardzo dobry, jest
legalizowana. Telefon: 604-547-435.

**********

**********
Sklep odzie+owy KAMA, Opatówek, ul. Qódzka 3, zaprasza
w godz. 9-17, sob. 8-14. Oferujemy: sukienki, spodnie,
swetry, bluzki, spodnie, dodatki.

**********
Sprzedam magiel elektryczny Bosch (550 z ), zamra+ark
szufladow* (300 z ), pralk z wirówk* - nieu+ywana (300
z ), grzejnik elektryczny olejowy (60 z ), wann 1m now*
(150 z ), skrzyd o drzwiowe (50 z ), pomp OLA, pomp do
hydroforu, grzejniki c.o. nowe. Telefon: (62) 76-13-407.
**********
Pilnie poszukuj mieszkania do wynaj cia, mo+e by@
kawalerka. Telefon: 696-558-228.
**********
Sprzedam mieszkanie o pow. 99 m2 w Opatówku. Telefon:
507-518-601.
**********
Sprzedam mieszkanie w bloku w Marchwaczu, 63m3,
II pi tro, 3 pokoje z balkonem. Z mieszkaniem jest 5 arowa
dzia ka i pomieszczenie gospodarcze. Tel. 660-791-676.
**********
Sprzedam dzia k pod zabudow jednorodzinn* o pow.
1450 m2 - Opatówek, Rogatka. Telefon: 606-638-162.

Wiadomo ci Gminne

Serdecznie dzi kujemy Wszystkim, którzy uczestniczyli
we mszy wi tej i ceremonii pogrzebowej
naszego kochanego M +a, Ojca i Dziadka
D.P. SYLWESTRA ANDRZEJAKA
Dzi kujemy za msze w Jego intencji,
za okazane wspó czucie oraz z o+one kwiaty i wie1ce
Sona i dzieci z rodzinami

***************************************
Urz(d Gminy w Opatówku,
Pl. Wolno ci 14, 62-860 Opatówek
tel. (62) 76-18-453, 76-18-454, faks (62) 76-18-017
strona internetowa: www.opatowek.pl
e-mail: gmina@opatowek.pl
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