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SESJE RADY GMINY
Ostatnia sesja kadencji 2010-2014
Na dzie 12 listopada br. Przewodnicz cy Rady
Gminy zwo a ostatni , 57. sesj! Rady Gminy Opatówek
kadencji 2010-2014. Podczas sesji radni wys uchali
informacji o dzia aniach podj!tych w okresie mi!dzysesyjnym przez Przewodnicz cego Rady oraz Wójta Gminy. Podj!ta zosta a tak-e uchwa a w sprawie zmiany
bud-etu gminy Opatówek na 2014 rok, przedstawiona
przez Skarbnika Gminy. W uchwale tej - w wyniku zmian

- przyj!to czn kwot! dochodów bud-etu w wysoko/ci
33 285 887,15 z , w tym: dochody bie- ce w kwocie
32 488 800,15 z , dochody maj tkowe w kwocie
797 087 z oraz czn kwot! wydatków bud-etu na
2014 rok w wysoko/ci 38 642 324,15 z , w tym: wydatki
bie- ce w kwocie 30 194 075,15 z , wydatki maj tkowe
w kwocie 8 448 249 z .
Sekretarz Gminy przedstawi informacj! o stanie
realizacji zada o/wiatowych gminy Opatówek w roku
szkolnym 2013/2014. Ostatnia sesja by a tak-e okazj
do uroczystego po-egnania i wr!czenia podzi!kowa za
4 letni wspó prac! wszystkim so tysom naszej gminy,
radnym oraz go/ciom.
I sesja Rady Gminy kadencji 2014-2018
Wybory samorz dowe za nami. W dniu 26 listopada br. Gminna Komisja Wyborcza w Opatówku, na
czele z jej Przewodnicz cym Januszem Pogorzelcem,
wr!czy a nowo wybranym radnym i Wójtowi Gminy
za/wiadczenia o wyborze. By a to tak-e okazja do wr!czenia podzi!kowa za prac! komisji oraz z o-enia gratulacji i -ycze nowo wybranym w adzom samorz dowym gminy Opatówek.
28 listopada odby a si! pierwsza sesja Rady
Gminy Opatówek kadencji 2014-2018, której sk ad okre/lili mieszka cy gminy w wyborach samorz dowych. Na
sesji, któr otworzy radny senior Józef Gryczy ski,
nowo wybrani radni z o-yli /lubowanie, a nast!pnie,
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w drodze g osowania, ukonstytuowa y si! w adze Rady
Gminy. Przewodnicz cym Rady Gminy Opatówek zosta
wybrany radny Pawe B kowski i od tej chwili to on
prowadzi dalsze obrady. Zast!pcami Przewodnicz cego
Rady Gminy zostali radni: Wojciech Pokojowy i Marek
Szlenkier. Na I sesji /lubowanie wobec Rady Gminy
z o-y tak-e - ponownie wybrany na Wójta Gminy Sebastian Ward!cki. Rada Gminy Opatówek dokona a
wyboru komisji sta ych. Ich sk ad przedstawia si!
nast!puj co:

-

-

-

-

-

-

Komisja Rewizyjna: Jaros aw Budka (Przewodnicz cy), Józef Gryczy ski, Marlena Kiermas-Gruszka,
Pawe Ko aci ski, Wojciech Pokojowy
Rolnictwa: Jaros aw K ysz (Przewodnicz cy), Andrzej
Borwik, Józef Gryczy ski, Damian Jakóbczak
Bud-etu, finansów, za o-e i planów gospodarczych
oraz porz dku publicznego: Mariusz Ma oburski
(Przewodnicz cy), Pawe B kowski, El-bieta Bielewicz, Mateusz Walczak
O/wiaty, kultury, sportu i zdrowia: Marlena KiermasGruszka (Przewodnicz ca), Jaros aw Budka, Grzegorz Janik, Wojciech Pokojowy, Mateusz Walczak
Infrastruktury technicznej i inwentaryzacji: Pawe
Ko aci ski (Przewodnicz cy), Damian Jakóbczak,
Grzegorz Janik, Mariusz Ma oburski, S awomir
Aniegula, Marek Szlenkier
Mieszkaniowa: El-bieta Bielewicz (Przewodnicz ca),
Andrzej Borwik, Jaros aw K ysz, S awomir Aniegula.

Sesja Rady Gminy w dniu 9 grudnia
Kolejna sesja Rady Gminy bie- cej kadencji odby a si!
9 grudnia. Radni podj!li m.in. uchwa y maj ce bezpo/redni wp yw na kszta t przysz orocznych dochodów
bud-etu gminy.
- w sprawie okre/lenia wysoko/ci rocznych stawek
podatku od /rodków transportowych na 2015 rok.
Uchwalone stawki mieszcz si! w granicach górnych stawek kwotowych na rok 2015 okre/lonych
w obwieszczeniu MF z dnia 7 sierpnia 2014 r. i stawek minimalnych okre/lonych w za cznikach Nr 1-3
do obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 10 paDdziernika 2014 roku. Stawki podatku od /rodków
transportowych na 2015 rok ulegaj podwy-szeniu
w porównaniu do roku 2014 o 0,4 % w stopniu odpowiadaj cym wskaDnikowi cen i towarów konsumpcyjnych w okresie pierwszego pó rocza 2014 roku
w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Wiadomo ci Gminne

-

-

-

w sprawie okre/lenia stawek podatku od nieruchomo/ci i zwolnie w podatku od nieruchomo/ci na
2015 r. Stawki podatku od nieruchomo/ci na 2015
rok ulegaj podwy-szeniu w porównaniu do roku
2014 o 0,4 % w stopniu odpowiadaj cym wskaDnikowi cen i towarów konsumpcyjnych w okresie
pierwszego pó rocza 2014 roku w stosunku do
analogicznego okresu roku poprzedniego Ponadto
w podatku od nieruchomo/ci wprowadza si! zwolnienia z podatku od gruntów i budynków s u- cych
bezpiecze stwu publicznemu i ochronie przeciwpo-arowej niezwi zane z prowadzeniem dzia alno/ci
gospodarczej.
w sprawie obni-enia /redniej ceny skupu -yta stanowi cej podstaw! obliczania podatku rolnego na
2015 rok. Obni-a si! /redni cen! skupu -yta za
okres 11 kwarta ów b!d cej podstaw do ustalenia
podatku rolnego na rok podatkowy 2015 opublikowan w komunikacie Prezesa G ównego Urz!du
Statystycznego z dnia 20 paDdziernika 2014 roku
z kwoty 61,37 z za 1 dt. do kwoty 50,00 z za 1 dt.,
która stanowiF b!dzie podstaw! podatku rolnego na
2015 rok.
w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy
Opatówek w Zgromadzeniu Zwi zku Komunalnego
Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. Na podstawie
podj!tej uchwa y w kadencji rad gmin 2014 - 2018
w sk ad Zgromadzenia Zwi zku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”, zwanego dalej
Zgromadzeniem, wchodzi Wójt Gminy Opatówek Sebastian Ward!cki.
w sprawie wyra-enia zgody na wynajem na czas
nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, nieruchomo/ci - Motelu "Maria" po o-onego w miejscowo/ci
Sza e. Dotychczasowy najemca nieruchomo/ci zwróci si! z wnioskiem o zawarcie na czas nieoznaczony umowy najmu Motelu "Maria" wraz z przyleg ym
placem.
w sprawie zmiany bud-etu Gminy Opatówek na
2014 rok, w której dokonano bie- cej korekty planu
wydatków i dochodów wynikaj cej z przyj!cia dodatkowych zada oraz przesuni!F /rodków mi!dzy paragrafami.
w sprawie ustalenia wysoko/ci diet oraz zwrotu
kosztów podró-y s u-bowych dla radnych Gminy
Opatówek.
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy.
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REALIZACJA ZADA O WIATOWYCH
Podczas ostatniej sesji Rady Gminy kadencji
2010-2014 przedstawiona zosta a "Informacja o stanie
realizacji zada o/wiatowych gminy Opatówek w roku
szkolnym 2013/2014". Obowi zek sporz dzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zada 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 póDn. zm.). W imieniu Wójta Gminy Opatówek Sebastiana Ward!ckiego szczegóow informacj! o stanie realizacji zada o/wiatowych
gminy Opatówek przedstawi Sekretarz Gminy Krzysztof
Dziedzic.
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Zadania o wiatowe gminy
1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty m.in.
w zakresie edukacji publicznej nale-y do zada
w asnych gminy - art. 7 ust. 1 ustawy o samorz dzie
gminnym.
2. Zak adanie i prowadzenie przedszkoli, szkó podstawowych i gimnazjów - ustawa o systemie o/wiaty.
3. Zabezpieczenie bazy lokalowej i sprawno/ci technicznej obiektów o/wiatowych oraz /rodków rzeczowych i finansowych dla dzia alno/ci - ustawa o systemie o/wiaty.
4. Zabezpieczenia kadry pracowniczej, w tym administracyjno-obs ugowej - ustawa o systemie o/wiaty.
5. Stanowienie o wysoko/ci niektórych sk adników wynagrodzenia nauczycieli - ustawa Karta Nauczyciela.
6. Wspieranie nauczycieli w procesie dydaktycznowychowawczym - ustawa Karta Nauczyciela.
7. Kontrolowanie spe niania przez uczniów obowi zku
szkolnego i obowi zku nauki - ustawa o systemie
o/wiaty.
8. Realizacja zada wspieraj cych uczniów w nauce ustawa o systemie o/wiaty.
Stan organizacji
W roku szkolnym 2013/2014 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 2013/2014 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

23

490

0
2

0
22

7

136

3

70

7

143

4

74

7

111

3

78

13

253

5

111

2

37

1

24

1

22

78

1571

W roku szkolnym 2013/2014 r. w stosunku do roku szkolnego 2012/2013 sieF przedszkola, szkó podstawowych
i gimnazjów nie zmieni a si!, chocia- jak wynika z powy-szej tabeli, ani jeden ucze 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!
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rodziców i ogólnie ujmuj c niekorzystn demografi!
(spadek liczby potencjalnych uczniów), dalsze utrzymywanie tej placówki jest ekonomicznie nieuzasadnione.
Dlatego te- we wrze/niu 2013 roku Rada Gminy podj! a
uchwa ! o zamiarze likwidacji tej szko y. Po pozytywnym
przeprowadzeniu procedury likwidacyjnej Filia w Cieni
Drugiej zosta a 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 widaF z tabeli miejscowe przedszkole oferowa o
jeszcze 14 miejsc wolnych, z czego wynika, -e mniej
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 ogóln sytuacj! przedszkoln w naszej
gminie jest mo-liwo/F posy ania dzieci do przedszkoli
niesamorz dowych w Kaliszu. W stosunku do ubieg ego
roku szkolnego powi!kszy a si!, do 64, grupa dzieci
ucz!szczaj ca do tych przedszkoli. Powy-sza sytuacja
wynika przede wszystkim z uwarunkowa terytorialnych
i rodzinnych zwi zanych mi!dzy innymi z prac rodziców. Koszty zwi zane z tym zadaniem to 313 278,88 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
30 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
13 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: 65 506 m ,
2
w tym powierzchnia terenów zielonych: 25 459 m
- sale lekcyjne: 76
- pracownie komputerowe: 8
- sale gimnastyczne: 5
- gabinety lekarskie: 3
- /wietlice: 5
- sto ówki: 1
Urz0dzenia rekreacyjno - sportowe
Oprócz 5 sal gimnastycznych szko y i przedszkole wykorzystywa y do prowadzenia zaj!F wychowania fizycznego i rekreacji ruchowej inne urz dzenia rekreacyjnosportowe: 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), a tak-e place zabaw. Szko y,
w szczególno/ci w Opatówku, mia y tak-e mo-liwo/F
korzystania z kompleksu boisk sportowych "Orlik 2012".
Stan techniczny i funkcjonalno/F budynków o/wiatowych oraz urz dze sportowo-rekreacyjnych uznaF na-
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le-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 ania 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/F 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 bezpiecze stwa.
Stan wyposa1enia w urz0dzenia specjalistyczne oraz
zbiorów bibliotecznych
- komputery ogó em: 265
- komputery do u-ytku uczniów: 153
- projektory multimedialne: 38
- rzutniki pisma: 7
- rzutniki przeDroczy: 9
- tablice interaktywne: 14
- kamery wideo: 4
- odtwarzacze DVD, VHS, TV: 64
- kserokopiarki: 10
- woluminy: 23 250
- monitoring: 5
Kadra i system doskonalenia zawodowego
W roku szkolnym 2013/2014 w przedszkolu publicznym,
szko ach podstawowych i gimnazjach prowadzonych
przez gmin! pracowa o 159 nauczycieli oraz 55 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
- Zdzis awa Pawliczak - Publiczne Przedszkole
w Opatówku
Zatrudnienie w szko(ach w roku szkolnym 2013/2014:
- etaty: 185,98 w tym:
- nauczyciele: 137,03
- pozostali: 48,95
- osoby: 214 w tym:
- nauczyciele: 159
- pozostali: 55
W stosunku do poprzedniego roku szkolnego zwi!kszy a
si! liczba etatów nauczycielskich o 8,11. Jest to zwi zane z wi!ksz ilo/ci godzin dydaktycznych, które bezpo/rednio wp ywaj na stan zatrudnienia. Poziom zatrudnienia nauczycieli wynika przede wszystkim z liczby
oddzia ów i godzin zaj!F obowi zkowych oraz dodatko-
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wych, 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 2013/2014, zgodnie z wymogami prawa i potrzebami, poczyniono nak ady w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Nak(ady na doskonalenie zawodowe nauczycieli
w latach 2013/2014:
- wykonanie za 2013 rok ogó em: 30 013,19 z
- plan na 2014 rok ogó em: 52 976,00 z
W ramach wyodr!bnionych /rodków na doskonalenie
zawodowe nauczycieli, dyrektorzy placówek o/wiatowych mieli mo-liwo/F zawierania z nauczycielami umów
o dofinansowaniu kosztów kszta cenia pobieranych
przez uczelnie wy-sze. W roku szkolnym 2013/2014
dofinansowaniem obj!tych by o cznie 6 nauczycieli.
System doskonalenia i dokszta cania nauczycieli spowodowa , -e wi!kszo/F 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 a oraz w a/ciwej polityki kadrowej jest
niew tpliwie aktualna, bardzo dobra struktura w zakresie
poziomu wykszta cenia nauczycieli oraz szeroki "wachlarz" form i metod pracy nauczycieli, a w konsekwencji
osi gane wyniki nauki uczniów, w tym ze sprawdzianów
na zako czenie 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: 129,48 (93,88% ogó u)
- licencjat - etatów: 6,44 (5,34% ogó u)
- pozosta e - etatów: 1,11 (0,78% ogó u)
Wy-sze wykszta cenie magisterskie z przygotowaniem
pedagogicznym, w roku szkolnym 2013/2014, posiada o
93,88 % zatrudnionych nauczycieli.
Stopnie awansu zawodowego nauczycieli w 2014 r.
- sta-y/ci - etatów: 4,72 (3,36% ogó u)
- kontraktowi - etatów: 23,00 (16,36% ogó u)
- mianowani - etatów: 45,48 (32,34% ogó u)
- dyplomowani - etatów 67,41 (47,94% ogó u)
Stopniem zawodowym nauczyciela dyplomowanego
w 2014 r. legitymowa o si! 67,41 nauczycieli tj. 47,94 %
spo/ród ogó u zatrudnionych. W roku szkolnym
2013/2014 1 nauczyciel uzyska stopie nauczyciela
dyplomowanego, 2 nauczycieli uzyska o stopie nauczyciela mianowanego, a 4 stopie nauczyciela kontraktowego. Dobra polityka kadrowa w szko ach w zakresie
doboru kadry nauczycielskiej zapewni a tak-e w roku
szkolnym 2013/2014 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/F
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!F uczniów mo-e przybieraF ró-ne formy. Najcz!/ciej s to sprawdziany wewn!trzne
i zewn!trzne oraz konkursy przedmiotowe.
Wyniki sprawdzianu w Szkole Podstawowej im. Janusza Kusoci=skiego w Opatówku w roku szkolnym
2013/2014
Do sprawdzianu 1 kwietnia 2014 r. w Szkole Podstawowej w Opatówku przyst pi o 78 uczniów. Zestaw zada
w wersji standardowej rozwi zywa o 77 uczniów, a w arkuszach dostosowanych - 1 uczennica. Arkusz standardowy zawiera 26 zada sprawdzaj cych poziom opanowania umiej!tno/ci czytania, pisania, rozumowania,
korzystania z informacji i wykorzystywania wiedzy
w praktyce. Za poprawne wykonanie wszystkich zada
mo-na by o otrzymaF maksymalnie 40 punktów. Wi!kszo/F zada okaza a si! dla uczniów umiarkowanie
trudna, poniewa- atwo/F obliczona dla wszystkich
zada zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym wynosi 0,68. Najni-szy wynik w szkole - 9 punktów uzyska
1 ucze . Najwy-szy wynik w szkole - 40 punktów uzyska a 1 uczennica.
Wyniki ze sprawdzianu:
- szko a: 27,14
- kraj: 25,82
- okr!g: 25,16
- województwo: 25,17
- powiat: 25,47
- gmina: 26,29
Wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym
2013/2014 uzyskane przez uczniów Gimnazjum
im. Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku
Egzamin gimnazjalny pisa o 90 uczniów. Cz!/F 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 65,35%, w cz!/ci matematyczno-przyrodniczej - 51,52%, z j. angielskiego - 59,27%.
Wyniki sprawdzianu i egzaminu w roku szkolnym
2013/2014 uzyskane przez uczniów Zespo(u Szkó(
w Rajsku
Szko a Podstawowa
Do rozwi zywania sprawdzianu przyst pi o 24 uczniów
klasy szóstej. Arednia szko y wynios a 25,17 pkt.
Gimnazjum
W cz!/ci humanistycznej egzaminu /rednia szko y wynios a: j!zyk polski - 64,00%, historia i WOS - 59,00%,
w cz!/ci matematyczno-przyrodniczej: matematyka 52,00%, przedmioty przyrodnicze - 52,00%, z j. angielskiego: cz!/F podstawowa - 61,00%, cz!/F rozszerzona
- 36,00%.
Wyniki sprawdzianu i egzaminu w roku szkolnym
2013/2014 uzyskane przez uczniów Zespo(u Szkó(
im. Jana Paw(a II w Che(mcach
Szko a Podstawowa
Do sprawdzianu przyst pi o 19 uczniów, a uzyskany
/redni wynik to 27,84 pkt.
Gimnazjum
W cz!/ci humanistycznej egzaminu /rednia szko y wynios a: j!zyk polski - 73,11%, historia i WOS - 62,58%,
w cz!/ci matematyczno-przyrodniczej: matematyka 36,95%, przedmioty przyrodnicze - 52,21%, z j. angielskiego: cz!/F podstawowa - 82,64%, cz!/F rozszerzona
- 59,45%, z j. rosyjskiego (poziom podstawowy) 42.38%.
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Wyniki sprawdzianu i egzaminu w roku szkolnym
2013/2014 uzyskane przez uczniów Zespo(u Szkó(
w T(okini Wielkiej
Szko a Podstawowa
Do sprawdzianu przyst pi o 14 uczniów rozwi zuj cych
arkusz standardowy uzyskuj c /redni wynik 21,43 pkt.
Gimnazjum
W cz!/ci humanistycznej egzaminu /rednia szko y wynios a: j!zyk polski - 63,68%, historia i WOS - 56,79%,
w cz!/ci matematyczno-przyrodniczej: matematyka 44,65%, przedmioty przyrodnicze - 45,26%, z j. angielskiego: cz!/F podstawowa - 62,29%, cz!/F rozszerzona
- 33,06%.
Sukcesy uczniów
Rok szkolny 2013/2014 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: matematycznych,
przyrodniczych, z j!zyka polskiego i 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 dydaktycznowychowawczej 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 stowarzysze
sportowych.
Formy pracy wychowawczej, dzia(alno ci profilaktycznej oraz bezpiecze=stwo w szkole
Zgodnie z potrzebami i wymogami prawa w roku szkolnym 2013/2014, 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 zada= o wiatowych gminy na rzecz
uczniów i szkó(
W roku szkolnym 2013/2014 realizowano szereg zada
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! 646 861,87 z (dowo-eni i doje-d-aj cy 752 osób, dowo-eni niepe nosprawni - 12).
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 456 z na
cz onka rodziny. Na 207 z o-onych wniosków o przyznanie stypendium, pozytywnie rozpatrzono 197 wniosków;
przyznano stypendia na kwot! 75 081,22 z .
Stypendia naukowe
Od szeregu lat w naszej gminie realizowane s , w ramach funduszu stypendialnego Gminy Opatówek, stypendia za wyniki w nauce. Mo-liwo/F 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 2013/2014 z o-ono 120 wniosków, pozytywnie rozpatrzono 115 na czn kwot! 57 640,00 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 137 uczniów. Na realizacj! zadania
pozyskano od Wojewody Wielkopolskiego /rodki finansowe w kwocie 34 175,63 z .
Wykonuj c obowi zki w zakresie wsparcia pracodawców
w szkoleniu m odocianych pracowników zamieszka ych
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 uko czyli nauk! zawodu i zdali egzamin lub
egzamin potwierdzaj cy uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Na realizacj! powy-szego zadania pozyskano
dotacj! od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie
52 339,54 z , która w 100% pokry a poniesione wydatki.
Nauk! zawodu uko czy o 8 m odocianych, natomiast
przygotowanie do wykonywania okre/lonej pracy, z pozytywnym wynikiem, zaliczy o 2 m odocianych uczniów.
Obowi zek szkolny i obowi zek nauki
Wa-nym zadaniem realizowanym w roku szkolnym
2013/2014 by a kontrola obowi zku szkolnego i obowi zku nauki. Obowi zkowi szkolnemu podlegaj uczniowie w wieku od 7 lat do uko czenia gimnazjum,
a obowi zkowi nauki uczniowie w wieku 16-18 lat. 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 2013/2014 wynosi a 381 osób.
Finansowanie zada= o wiatowych
Wydatki na o/wiat! stanowi ok. 40% w ogólnych wydatkach bud-etu gminy. Szczegó owe rozliczenie poniesionych wydatków stanowi i stanowiF b!dzie tre/F sprawozdania z wykonania bud-etu gminy za rok bud-etowy
2013 i 2014. W latach 2013-2014 bud-et zwi zany
z finansowaniem zada o/wiatowych obejmowa dzia
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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 2013 wydatki wynios y 13 976 816,96 z ,
w tym wielko/F subwencji o/wiatowej 10 691 337 z
natomiast dochody wynios y 512 733,55 z
- w roku 2014 plan wydatków wynosi 16 677 543,56 z ,
w tym wielko/F subwencji o/wiatowej 10 491 309 z ,
z czego do ko ca wrze/nia wydatkowano kwot!
10 954 137,44 z , natomiast dochody planowane s
w wysoko/ci 760 192,56 z , z czego wykonanie
569 171,86 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. 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.
2. eSzko a Wielkopolska realizowany przez Szko !
Podstawow im. Janusza Kusoci skiego w Opatówku. Okres realizacji projektu: 1 maja 2013 roku do
30 czerwca 2015 roku.
3. "Umiem p ywaF" to projekt og oszony przez Ministerstwo Sportu i turystyki, w którym wzi! y udzia
cztery szko y podstawowe w gminie Opatówek. Koszt
projektu to 27 tys. z , z czego Gmina Opatówek pokry a po ow! tych kosztów.
4. Program "Youngster Plus" realizowany przez Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku
oraz Gimnazjum w Rajsku od wrze/nia 2013 r. do
czerwca 2014 r.
PodziBkowanie
Wszystkim, którzy przyczynili si! do dobrej realizacji
zada 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/F, prac! oraz przekazywanie /rodków finansowych.
Dzi!ki tej wspó pracy szko y i przedszkole pe ni y niejednokrotnie obok zada o/wiatowych i wychowawczych
tak-e zadania kulturalne, /rodowiskowe, by y miejscem
spotka , 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
oraz Komisji O/wiaty, Kultury Sportu i Zdrowia na czele
z Przewodnicz c Marlen Kiermas-Gruszk .
***************************************
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INWESTYCJE, REMONTY,
PROJEKTY UNIJNE
Inwestycje w drogownictwie
Dnia 3 listopada br. odby si! odbiór prac pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej ul. Owocowa m. T okinia Ko/cielna". Wykonawc prac by o Przedsi!biorstwo Produkcyjno - Handlowo - Us ugowe BUDKOM
z Kalisza za kwot! 45 869,16 z . Zakres prac obejmowa
profilowanie i zag!szczanie pod o-a, po o-enie górnej
warstwy podbudowy oraz nawierzchni z mieszanek
mineralno-asfaltowych na odcinku 215 mb.
W dniu 12 listopada odby si! odbiór zadania pn: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej ul. Aw. Jana w m.
Opatówek" za kwot! 17 941,40 z . Zakres prac obejmowa roboty pomiarowe, wykonanie koryta, po o-enie dolnej i górnej warstwy podbudowy, wykonanie nawierzchni
2
z kostki betonowej o pow. 45 m .
Kolejne zadania zosta y zako czone, a ich odbiór nast pi w dniu 21 listopada:
- "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Zmy/lanka" - wykonawc prac by ROL-DRÓG Zak ad
Us ugowo - Produkcyjny z Rajska za kwot!
64 845,11 z . Zakres prac obejmowa profilowanie
i zag!szczanie pod o-a, wykonanie górnej warstwy
podbudowy oraz po o-enie nawierzchni z mieszanek
mineralno-asfaltowych na odcinku 400 mb.
- "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej ul. 3 Maja
w m. Opatówek" - wykonawc by ROL-DRÓG Zak ad Us ugowo - Produkcyjny z Rajska za kwot!
74 407 z . Zakres prac obejmowa doln warstw!
podbudowy, górn warstw! podbudowy, po o-enie
nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych na
d ugo/ci 355 mb.
- "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej ul. Poduchowna w m. T okinia Ko/cielna", wykonawc tego
zadania by ROL-DRÓG Zak ad Us ugowo - Produkcyjny z Rajska, za kwot! 72 448,97 z . Prace polega y na u o-eniu górnej warstwy podbudowy, nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych na
odcinku 480 mb.
Dnia 2 grudnia, dzi!ki sprzyjaj cej pogodzie zako czono
prace:
- "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej N!dzerzew
- Ro-d-a y", wykonawc prac by ROL-DRÓG Zak ad Us ugowo - Produkcyjny z Rajska za kwot!
97 696,68 z . Prace polega y na karczowaniu krzewów, ustawieniu barier na odcinku 48 mb, u o-enie
górnej i dolnej warstwy podbudowy na odcinku
990 mb.
- "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Szulec", wykonawca ROL-DRÓG Zak ad Us ugowo Produkcyjny z Rajska wykona prace za kwot!
60 119,32 z . Zadanie polega o na wykonaniu koryta
g . 15 cm, dolnej i górnej warstwy podbudowy na
odcinku 750 mb.
- "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Warszew", roboty za kwot! 59.776,77 z wykona a firma
BEDRÓG Roboty Drogowo - Budowlane. Prace
polega y na wykonaniu górnej warstwy podbudowy
oraz formowaniu poboczy na odcinku 630 mb.
- "Przebudowa nawierzchni oraz budowa kanalizacji
deszczowej w ulicach: Piotra Szadkowskiego i Braci
Gillerów na os. Ko/ciuszki w m. Opatówek", wyko-
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nawc prac by a firma BUDKOM Przedsi!biorstwo
Produkcyjno - Handlowe z Kalisza za kwot! kwota
275 062,72 z . Zakres prac obejmowa roboty pomiarowe i ziemne, wykonanie dolnej i górnej warstwy
podbudowy, wykonanie kanalizacji deszczowej oraz
u o-enie nawierzchni asfaltowej.
- "Przebudowa nawierzchni ul. Dworcowej w Opatówku", wykonawca BEDRÓG Roboty Drogowo Budowlane, wykona prace za kwot! 110 166,55 z .
W ramach zadania rozebrana zosta a nawierzchnia
z kostki kamiennej, wykonane chodniki z kostki
brukowej i nawierzchnia jezdni z asfaltu.
Obecnie trwaj lub w najbli-szym czasie rozpoczn si!
prace na n/w zadania:
- "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej T okinia
Wielka - T okinia Ma a"
- "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Opatówek, ul. Ródzka"

-

"Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Sierzchów (tzw. Poligon)"
"Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Opatówek ul. Nowoogrodowa"

Budowa kanalizacji we wsi Sza(e
Trwaj prace przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej
w Sza em - etap I. Inwestycja przebiega zgodnie z za o-onym harmonogramem okre/lonym w dokumentacji
projektowej. Koszt prac etapu I to kwota 2 585 733,95 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 wysoko/ci 50%. R czna d ugo/F kanalizacji
grawitacyjnej i t ocznej wyniesie ok. 7 300 mb. Prace
rozpocz! y si! od ul. Kaliskiej i S onecznej.
Inwestycje w gospodarce komunalnej
W budynkach komunalnych zako czono prace remontowe, które zakwalifikowane zosta y podczas tzw. wiosennego przegl du stolarki okiennej i drzwiowej, do
realizacji ze /rodków tegorocznego bud-etu. Ca kowity
koszt prac wyniós 43 454,19 z . W ramach tego zadania
wykonane zosta y prace polegaj ce na cz!/ciowym
przemurowaniu kominów, cz!/ciowej wymianie pokrycia
dachu, obróbkach blacharskich, wymianie stolarki okien-
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nej i drzwiowej. Zako czono tak-e prace zwi zane
z bie- cym utrzymaniem zasobów mieszkaniowych na
terenie gminy, w ramach których wykonano:
- remont klatki schodowej w budynku komunalnym
przy ul. Józefa Poniatowskiego 2, koszt prac:
6 778,60 z ,
- wymian! stropu w dwóch lokalach mieszkalnych
przy ul.3 Maja 8, koszt prac: 23 181,84 z ,
- wymian! cz!/ci dachu i rynien przy ul. Józefa
Poniatowskiego 2 na kwot! 3 189,00 z oraz przy ul.
Ko/cielnej 1B na kwot! 7 132,87 z ,
- przemurowanie /ciany w pomieszczeniu gospodarczym przy ul. Szkolnej, czny koszt wyniós
3 924,41 z .
Wykonane zosta y prace remontowe zwi zane z wymian elewacji na budynkach:
- Stacji Uzdatniania Wody w T okini Wielkiej, ca kowity
koszt zrealizowanych prac wyniós 12 373,30 z
- Stacji Uzdatniania Wody w Cieni Drugiej, ca kowity
koszt prac wyniós 10 037,99 z
- przepompowni wody w Sierzchowie na kwot!
4 899,27 z .
Trwaj prace zwi zane z modernizacj systemu odbioru
/cieków poprzez instalacj! stacji zlewnej /cieków dowo-onych do Gminnej Oczyszczalni Acieków w Opatówku.
Po zako czeniu renowacji studni g !binowej w Rajsku
przyst piono do prac zwi zanych z ogrodzeniem terenu,
na którym znajduje si! studnia. Koszt tych prac to kwota
15 832,82 z .

Budowa wielofunkcyjnego boiska w T(okini Wielkiej
20 listopada br. zosta a podpisana umowa pomi!dzy
Gmin Opatówek, a Urz!dem Marsza kowskim w Poznaniu na dofinansowanie zadania pn. "Budowa wielofunkcyjnego boiska w T okini Wielkiej". W ramach projektu, na wykonanie którego og oszony zosta przetarg,
powstanie ogólnodost!pne boisko ze sztuczn nawierzchni do gry w tenisa ziemnego i pi k! r!czn oraz
pi k! no-n . Obiekt zostanie ogrodzony. Przewidziana
kwota na realizacj! projektu to 230 400,87 z , a kwota
dofinansowania wyniesie 74 100 z . m

budynku szko y interesantom, a w przysz o/ci wyborcom
poruszaj cym si! na wózkach.

Renowacja i zagospodarowanie zbiorników wodnych
w Opatówku
W ubieg ym roku zako czy si! I etap renowacji dwóch
zbiorników wodnych ma ej retencji przy ul. Poniatowskiego w Opatówku. Zakres prac obejmowa przede wszystkim prace przy wykopach i przekopach ci!-kim sprz!tem, obsianie skarp i ok adu. Wykonawc w/w prac by
Zak ad Us ug Wodno - Melioracyjnych WODMEL z Krzymowa, a koszt prac wyniós 53 489 z , z czego wi!kszo/F zosta a pokryta z dotacji Urz!du Marsza kowskiego w Poznaniu. W bie- cym roku wykonany
zosta II etap renowacji zbiorników za kwot! 20 005,65 z
ze /rodków bud-etu gminy. Kontynuacj tych prac,
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju ''LGD7-Kraina
Nocy i Dni'', jest z o-enie przez gmin! Opatówek
wniosku pn. ''Zagospodarowanie terenów wokó stawów
w miejscowo/ci Opatówek''. Wniosek zosta rozpatrzony
pozytywnie i przyj!ty do realizacji. 18 wrze/nia rozstrzygni!ty zosta przetarg na wykonanie prac obj!tych
wnioskiem, a ich wykonawc jest BEDRÓG Sebastiana
Pi!tki ze Smó ek. Tereny wokó stawów zostan zagospodarowane stanowi c wizytówk! miejscowo/ci. Przewiduje si! uporz dkowanie terenu, umocnienie brzegów
grobli pomi!dzy dwoma stawami, a tak-e usuni!cie
dzikiej ro/linno/ci i za o-enie nowo zaplanowanej zieleni
oraz stworzenie nowego uk adu komunikacyjnego. Zmodernizowane zostanie istniej ce o/wietlenie, zgodnie
z zaprojektowanym nowym uk adem o/wietleniowym
z latarniami i halogenowymi reflektorami. Za/ punktem
centralnym b!d , alejki zacienione cz!/ciowo drewnianymi pergolami oraz alejki spacerowe z awkami. Przewidziany ca kowity koszt inwestycji to kwota 495 tys. z ,
z czego dofinansowanie z Urz!du Marsza kowskiego
w Poznaniu wyniesie ok. 154 tys. z .
Kontynuacja "Dzikiej Promenady" w parku
W zako czone zosta y prace zwi zane z "Wykonaniem
pomostu rekreacyjnego
cz cego Dzik Promenad!
z alejkami w zabytkowym parku w Opatówku". R czny
koszt inwestycji wyniós 44 803,43 z i zosta sfinansowany w ca o/ci ze /rodków w asnych gminy.

Podjazd dla niepe(nosprawnych
Zako czono realizacj! zadania pn. "Podjazd dla niepe nosprawnych wraz z dostaw i monta-em platformy
schodowej w Szkole Podstawowej w Opatówku" Po odbiorze prac, podjazd zostanie oddany do u-ytkowania.
Zadanie zosta o dofinansowane ze /rodków PFRON
w ramach "Programu wyrównywania ró-nic mi!dzy
regionami" - Obszar B. R czna warto/F projektu wynosi
69 126 z , w tym /rodki w asne gminy to 42 477 z ,
/rodki PFRON to kwota 26 649 z . Realizacja tego
zadania umo-liwi samodzielny wjazd do budynku szko y
dzieciom poruszaj cym si! na wózku i samodzielny
dojazd do klasopracowni po o-onych na wysokim
parterze. Umo-liwi równie- samodzielny wjazd do
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Prace polega y na wykonaniu robót ziemnych, po o-eniu
ruroci gu, instalacji s upów, rygli i ram z po o-eniem
drewnianej k adki, a tak-e po o-eniu kraw!-ników.

Rajsk0 alejk0 spacerow0 zdrowo i sportowo
W dniu 20.10.2014 r. zosta y odebrane prace zwi zane
z budow alejki spacerowej Jest to /cie-ka spacerowa
dla mieszka ców oraz osób przyjezdnych, która przyczyni si! do propagowania zdrowego trybu -ycia i podniesienia walorów Rajska, a tak-e stworzy alternatyw!
dla osób poruszaj cych si! niezmotoryzowanymi /rodkami lokomocji po drodze gminnej, przyczyniaj c si! do
poprawy bezpiecze stwa ruchu. Prace wykona a Firma
KAFI Mariusz Kurzawa z Liskowa za kwot! 69 347,65 z .
Kwota dofinansowania z Urz!du Marsza kowskiego
w ramach IV edycji Konkursu "Pi!knieje wielkopolska
wie/” wynios a 30 000 z .

Nowy samochód dla stra1y
W paDdzierniku br. Gmina Opatówek z o-y a wniosek do
WFOAiGW na zakup /redniego samochodu po-arniczego dla jednostki OSP w T okini Wielkiej w ramach konkursu "Dzia ania 3.6 Poprawa bezpiecze stwa /rodowiskowego i ekologicznego, Schemat IV Zakup sprz!tu
specjalistycznego do zapobiegania i likwidacji skutków
kl!sk -ywio owych i powa-nych awarii /rodowiskowych.
Wsparcie techniczne krajowego systemu ratowniczo ga/niczego, Priorytet III Arodowisko przyrodnicze,
WRPO 2007-2013". Koszt projektu: 662 619,60 z , z tego 80% to kwota planowanego dofinansowania ze /rodków WRPO 2007-2013, a 20% to /rodki w asne gminy.
Wniosek zosta pozytywnie oceniony pod wzgl!dem
merytorycznym i umieszczony na li/cie rankingowej.
***************************************

WIADOMO CI KULTURALNE
Prze1yjmy to jeszcze raz
Towarzystwo Przyjació Opatówka by o inicjatorem spotkania integracyjnego "Prze-yjmy to jeszcze
raz", które przy kawie, herbacie i cie/cie odby o si!
w dniu 24 paDdziernika br. Wspó organizatorami spotkania byli: Studio Piano Song z Kalisza, Gminna Biblioteka
Publiczna im. Braci Gillerów, Gminny O/rodek Kultury,
Urz d Gminy oraz Gminny O/rodek Pomocy Spo ecznej
w Opatówku. TPO dzia a od 24 marca 1990 r., obecnie
prezesem jest Jan Kowalkiewicz. Od pocz tku istnienia
organizacji du- popularno/ci cieszy si! dzia alno/F
turystyczno - krajoznawcza. Pocz tkowo by y to jednodniowe wycieczki, których niezapomnianym organizatorem by nie-yj cy ju- Tadeusz Wojcieszak. Od 1997 r.
organizatorem wycieczek jest Jan Kowalkiewicz posiadaj cy licencj! pilota wycieczek zagranicznych i krajowych.
W latach 1997 - 2014 zorganizowano ogó em
19 wycieczek w ró-ne regiony Polski i za granic!.
Na spotkaniu. przy fotografiach z wycieczek, wspomina-
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no zorganizowane wyjazdy: w 2000 roku do Wilna,
w 2008 roku do Wielunia, w 2009 roku do Wilna, Aw.
Lipki, Trokowa, Sejna, Suchowoli. Uczestnicy zwiedzili
równie- meczet Bohoniki, p yn!li Kana em Elbl skim,
byli nad jeziorem Wigry. W 2012 r. odby a si! wycieczka
do Ko obrzegu, Mielna, Stargardu Szczeci skiego,
Szczecina i Awinouj/cia. Prezentacj! fotograficzn przygotowa a dyrektor biblioteki Jadwiga Milu/ka-Stasiak
oraz prezes TPO Jan Kowalkiewicz. Krótkie streszczenie wspólnych wyjazdów przedstawi a Maria Dziedzic.

Podczas spotkania, w pi!knym programie artystycznym wyst pili wokali/ci ze Studia PIANO SONG
z Kalisza prowadzonym przez Ann! Kowalkiewicz-Oligny
- rodowit opatowiank!. Zachwyt wzbudzi wyst!p rodze stwa Julii i Jasia Oligny. W spotkaniu uczestniczyli
cz onkowie Towarzystwa Przyjació Opatówka, uczestnicy wycieczek, a tak-e przedstawiciele zaprzyjaDnionej
gminy Czajków - Danuta Przyby ek i Bo-ena J!drzejak.
W/ród zaproszonych go/ci gmin! Opatówek reprezentowali: Wójt Gminy Sebastian Ward!cki, Sekretarz Gminy
Krzysztof Dziedzic, Skarbnik Gminy Dagmara Gajewska
Paj k i Przewodnicz cy Rady Gminy Pawe B kowski.
Powiatowa Inauguracja Roku Kulturalnego
W pi tek, 24 paDdziernika w Blizanowie odby a
si! doroczna uroczysto/F Powiatowej Inauguracji Roku
Kulturalnego. Uczestniczyli w niej parlamentarzy/ci,
przedstawiciele w adz powiatowych ze Starost Powiatu
Kaliskiego Krzysztofem Nosalem, Przewodnicz cym Rady Powiatu Mieczys awem Ruczakiem, cz onkiem Zarz du Powiatu Krzysztofem Dziedzicem, w adz samorz dowych gmin powiatu kaliskiego, twórcy, przedstawiciele
stowarzysze i instytucji kultury oraz o/wiaty. Uchwa
Zarz du Powiatu Kaliskiego nagrodami wyró-nione zosta y osoby szczególnie zas u-one dla powiatu kaliskiego w dziedzinie twórczo/ci artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za 2013 r. W/ród nagrodzonych
znalaz y si! tak-e dwie osoby z gminy Opatówek.
Marianna Kocemba - pisarka i poetka z Opatówka, bez reszty oddana swojej miejscowo/ci i jej mieszka com. Nale-y do kilku organizacji: Towarzystwa Pomocy im. Awi!tego Brata Alberta, Stowarzyszenia Pami!F Jana Paw a II w Polsce, Klubu Literackiego Erato
przy MOK w Kaliszu, Stowarzyszenia im. Haliny Sutarzewicz, Kaliskiego Stowarzyszenia Charytatywnego,
Towarzystwa Przyjació Opatówka. Jako samodzielna
autorka zadebiutowa a w 2000 r. ksi -k "Wtedy wszystko by o inne i prawdziwe". W 2005 roku wydano jej
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nast!pn ksi -k!: "Ba/nie i legendy. Opowiadania".
W 2012 roku ukaza a si! jej ksi -ka "W cieniu bia ych
brzóz (wspomnienia i zapiski - wczoraj i dzi/)". Najnowszym dzie em Pani Marianny Kocemby jest ksi -ka
"Poezja sercem pisana". I rzeczywi/cie - potrzeba wielkiego serca, aby z tak wielk mi o/ci i dobroci odnie/F
si! do cz owieka i do ca ego /wiata. W utworach Pani
Marianny bije serce.

Lucyna Wojtaszek - dzia aczka i krzewicielka
kultury, ponad 30 lat zaanga-owana w dzia alno/F Ko a
Gospody Wiejskich w Opatówku i jego wieloletnia przewodnicz ca. Propagatorka wspania ej, tradycyjnej kuchni polskiej, w tym bogactwa smaków kulinarnych Wielkopolski. Pani Lucyna by a inicjatork reaktywowania
zespo u /piewaczego Opatowianie, który w 2009 r. zosta wyró-niony nagrod "Zas u-eni dla rozwoju kultury
w powiecie kaliskim". Zawsze zaanga-owana czynnie
we wszelkie inicjatywy regionalne promuj ce i kultywuj ce wielkopolsk wie/ i ludowe tradycje jej mieszka ców.
Nagrody finansowe, dyplomy i kwiaty nagrodzonym wr!czyli: Starosta Kaliski Krzysztof Nosal i Wójt
Gminy Blizanów S awomir Musio . W cz!/ci artystycznej
zaprezentowali si!: wokalistki z Zespo u Szkó w Jankowie Pierwszym - Kornelia RaDniewska i Magdalena
Kliszewska oraz Wiktoria Czapska z Zespo u Szkó
w Blizanowie, zespó taneczny "Sixteen" i "Od czasu do
czasu" oraz Zespó Folklorystyczny "Kalina".
Koncert "Jesienne Impresje"
Wieczorem 25 paDdziernika br. sal Gminnego
O/rodka Kultury w Opatówku zaw adn! y Jesienne
Impresje - bowiem tak zatytu owano kolejne, czwarte juwydarzenie z cyklu "Spotkania ze sztuk - Opatówek
2014".

Mimo ch odnej aury na zewn trz, gor ca atmosfera, jaka zapanowa a w/ród go/ci sprawi a, -e arty/ci
z wroc awskiej Ogólnokszta c cej Szko y Muzycznej im.
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Karola Szymanowskiego zostali /wietnie przyj!ci i dwukrotnie bisowali. W trakcie pierwszej cz!/ci koncertu
swoje umiej!tno/ci w repertuarze klasycznym zaprezentowali: Natalia Dorosz (skrzypce), Kamila G owacka
(flet), Kamil Kasjan (instrumenty klawiszowe), Kacper
Miko ajuk (saksofon) oraz Filip Woszczek (klarnet).
Natomiast w drugiej cz!/ci, dzi!ki wokalnemu
wsparciu Julii Jaszczyk, wykonali oni utwory muzyki rozrywkowej takie jak "Hit the road Jack", "Fever", "Bombonierka" czy "P onie stodo a". Tak ró-norodny repertuar
by gwarancj udanego wieczoru. Koncert poprowadzi
pomys odawca cyklu "Spotkania ze sztuk - Opatówek
2014" - Mateusz Walczak.
EwiBto jesiennych plonów
Wspólne spotkanie przy sto ach zastawionych
potrawami z jesiennych plonów, po czone z dobr zabaw w znakomitym towarzystwie, wpisa o si! juw kalendarz sta ych imprez organizowanych od kilkunastu lat przez Gminny O/rodek Kultury w Opatówku.
Tegoroczne biesiadowanie, którego gospodarzami
i organizatorami byli: Wójt Gminy Opatówek i Gminny
O/rodek Kultury, odby o si! 22 listopada br. ph. "Awi!to
jesiennych plonów".

Wspólnie z mieszka cami bawili si!: w adze samorz dowe z Wójtem Sebastianem Ward!ckim i Sekretarzem Gminy Krzysztofem Dziedzicem, Przewodnicz cy Rady Powiatu Kaliskiego Mieczys aw Ruczak,
Skarbnik Gminy Dagmara Gajewska-Paj k, radni gminy
Opatówek, dyrektor Gimnazjum w Opatówku Jolanta
Pokojowa, wicedyrektor Szko y Podstawowej w Opatówku Izabela Dubanowicz.
Na stole królowa kapu/niak, pra-uszki, kopytka
ze skwarkami, kluski /l skie z sosem, sa atki warzywne
oraz ciasta upieczone przez cz onkinie KGW w Opatówku. W przerwach rozegrane zosta y ró-norodne konkursy z nagrodami, wyst pi te- kabaret EWG z Doruchowa
pod kierownictwem Ryszarda Mazura.
Jak zwykle, wielkie podzi!kowania organizatorzy
kieruj do sponsorów: PZU O/Kalisz, pp. K. G. Olczakowie, pp. D. P. Naszy scy, Sklep muzyczny W. Maslak
i St. Sobocki, PPHU ASO, pp. E. H. Suchorzewscy,
pp. J. Cz. Wangowie, Sklep Ogrodniczy M. Ma oburski,
p. M. Pogorzelec, pp. J. H. Menclowie, pp. T. H. Razarkowie, pp. A. E. Wsz!doby owie, p. E. Sowa, p. A. Jab o ska, pp. M. St. Baranowie, p. A. Dobrach, p. E. Matusiak, p. U. Witczak, KGW z Gminy Opatówek, p. J. Pogorzelec.
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Gala operowa
Pi!F koncertów, 40 artystów, wystawa pami tek
oraz wspó praca z Muzeum Historii Przemys u w Opatówku przy organizacji jednej z wystaw. A tak-e niemal
tysi c aktywnych uczestników tych wszystkich wydarze
- to tylko niektóre liczby podsumowuj ce cykl "Spotkania
ze sztuk - Opatówek 2014", który zako czono uroczyst Gal Operow w opatóweckim muzeum.

29 listopada sal! Muzeum Historii Przemys u
w Opatówku wype ni y dDwi!ki ró-norodnych arii operowych w wykonaniu artystów zwi zanych z wroc awsk
scen operow . Wyst pili: Joanna Rot - mezzosopran,
Jaros aw Bodakowski - baryton oraz Micha Rot fortepian. W trakcie niemal dwugodzinnego koncertu,
wr!czono podzi!kowania dla osób wspó pracuj cych
w projekcie. Wolontariuszom wr!czono pami tkowe
dyplomy. Partnerzy projektu zostali nagrodzeni specjalnie przygotowanymi statuetkami oraz obdarzeni tytu em
Mecenasa projektu.
Tytu y Mecenasa "Spotka ze sztuk - Opatówek 2014" przyznano: Firmie ALKAL S.A., pp. Marii
i Dawidowi Borowiakom, pp. Ma gorzacie i Andrzejowi
Brodziakom, pp. Marii i Ryszardowi Prusom, ks. W adys awowi Czamarze, Drukarni OFFSET-KOLOR, pp. Dorocie i Stanis awowi Grali skim, Cukierni Mencel oraz
Kwiaciarni Malwa. Na zako czenie koncertu, który
poprowadzi dyrektor "Spotka ze sztuk - Opatówek
2014" - Mateusz Walczak, wniesiono ogromny tort ufundowany i wykonany przez Cukierni! Mencel. Organizatorem uroczysto/ci by a Inicjatywa dla Opatówka przy
wsparciu Fundacji Ottenbreit. Podczas Gali Operowej
zapowiedziana zosta a kontynuacja projektu na 2015
rok.
***************************************

WIADOMO CI BIBLIOTECZNE
Spotkanie z Krystianem Bedy=skim
We wrze/niu tego roku min! a 75 rocznica
wybuchu II wojny /wiatowej. Ci, którzy prze-yli groz!
wrze/niowych dni wracaj do nich wspomnieniami.
Urodzeni po wojnie, a szczególnie m odzie-, mog poznawaF tragiczn przesz o/F z historycznych publikacji
i wspomnie tych, którzy prze-yli koszmar wojny.
Bardzo cenne s równie- prelekcje na ten temat. 6 listopada w bibliotece go/ci p k. dr Krystian Bedy ski, emerytowany funkcjonariusz Centralnego O/rodka Szkolenia
S u-by Wi!ziennej w Kaliszu, który zajmuje si! histori
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najnowsz Polski ze szczególnym uwzgl!dnieniem dziejów wi!ziennictwa, policji i obrony cywilnej. Dr Krystian
Bedy ski pracowa w latach 90. w pozna skim oddziale
Komisji Badania Zbrodni przeciw Narodowi Polskiemu.
Nale-y do Klubu Historycznego im. Stefana Roweckiego
"Grota". Jest autorem, m.in. artyku ów naukowych i publikacji ksi -kowych o losach kapelanów wi!ziennych
w czasie II wojny /wiatowej i powojennych duszpasterzach wi!ziennych oraz o pracownikach wi!zie .
Na spotkaniu w Opatówku mówi na temat obrony cywilnej w Wielkopolsce we wrze/niu 1939 r. Wiele
uwagi po/wi!ci przygotowaniom cywilnych osób do
ewentualnej wojny i patriotycznej postawie polskiego
spo ecze stwa w przeddzie wybuchu wojny. W sytuacji
zagro-enia niepodleg o/ci zacz! y powstawaF w Polsce
organizacje maj ce na celu szkolenie obronne i sanitarne doros ych i m odzie-y. Inicjowano po-yczki na dozbrojenie armii, organizowano sk adki na Fundusz Obrony Narodowej, zbiórki z omu dla przemys u zbrojeniowego. Du-y nacisk po o-ono na przygotowanie kobiet,
które w warunkach wojny pozostawa y w swoich miejscowo/ciach i mog y przynosiF pomoc zarówno -o nierzom, jak i ludno/ci cywilnej. Wa-n rol! w przygotowaniach odegra a organizacja harcerska. Wiedza w zakresie obrony cywilnej zdobyta wcze/niej by a bardzo
przydatna po wybuchu wojny. Zaanga-owani ochotnicy
nie/li pomoc uciekinierom, organizowali polowe placówki
sanitarne, a nawet walczyli z broni przeciw najeDdDcy.
Prelegent przytoczy wiele takich przyk adów z terenu
Wielkopolski.

Do walki z Niemcami w czyli si! tak-e byli
wi!Dniowie, którzy odzyskali wolno/F w chwili wybuchu
wojny. Szczególnie aktywni cz onkowie obrony cywilnej
byli prze/ladowani przez Niemców w czasie okupacji.
Wielu z nich musia o si! ukrywaF. Z apani przez Niemców byli w bestialski sposób mordowani. Przygotowania
do wojny - po-yczki i sk adki na rzecz polskiej armii
i szkolenia organizacji spo ecznych do pe nienia obowi zków w warunkach wojny mia y tak-e miejsce
w Opatówku. Mo-na dowiedzieF si! o tym ze wspomnie starszych mieszka ców Opatówka oraz z publikacji
w przedwojennym "Tygodniku Opatowskim".
"Spokojnie, to tylko Internet"
W listopadzie zako czy a si! druga edycja bezp atnych zaj!F komputerowych dla doros ych "Spokojnie,
to tylko Internet" prowadzonych w bibliotece w Opatówku. W sze/ciu spotkaniach udzia wzi! o ok. 30 osób
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z Opatówka, Kalisza, Sza ego, Borkowa Starego, Marchwacza, Che mc, Micha owa Czwartego i Rajska.
Uczestnicy poznali podstawy obs ugi komputera i korzystania z Internetu. Mówili/my o tym, w jaki sposób
korzystaF z dost!pu do Internetu we w asnym domu
i poza nim. Uczyli/my si! bezpiecznie surfowaF w sieci
i chroniF swoj prywatno/F. Szukali/my rozmaitych informacji, grafiki i filmów. Planowali/my podró-e, sprawdzali/my odleg o/ci na mapach oraz rozk ady jazdy
poci gów i autobusów. Szukali/my ciekawych przepisów
i ulubionych piosenek. T umaczyli/my teksty na ró-ne
j!zyki, w tym tak-e bardzo egzotyczne. Ka-dy za o-y
sobie bezp atn poczt! e-mail i uczy si! z niej korzystaF. Zaprezentowano obs ug! rachunku bankowego
przez Internet, zakupy w sklepach i na aukcjach internetowych, zarz dzanie us ugami zwi zanymi z w asnym
telefonem komórkowym, w tym wysy anie bezp atnych
SMS-ów z Internetu.

Z propozycji zaj!F bibliotecznych skorzysta y zarówno dzieci z Przedszkola w Opatówku wraz z wychowawcami, dzieci i m odzie- ze Szko y Podstawowej
w Rajsku oraz uczniowie m odszych i starszych klas ze
Szko y Podstawowej w Opatówku, dla których Radosny
Pan Kornel b!dzie ju- osob znan i na pewno lubian ,
skoro pisa z nastawieniem "niech moje ksi -ki ciesz
dzieci".
Na uwag! zas uguje tak-e fakt, -e po zaj!ciach
powsta a w bibliotece barwna wystawa prac plastycznych uczniów z klas III Szko y Podstawowej w Opatówku
przedstawiaj ca w asn interpretacj! przygód Kozio ka
Mato ka.
***************************************

WIADOMO CI STRA ACKIE
Na specjalne -yczenie uczestników, zajmowali/my si! tak-e podstawami fotografii cyfrowej: robili/my
zdj!cia, przenosili/my na komputer oraz korygowali/my
w specjalnym bezp atnym programie do obróbki zdj!F.
Obecnie takie zaj!cia, bibliotekarka z Opatówka i jednocze/nie Latarniczka Polski Cyfrowej Równych Szans
(PCRS), w ramach wspó pracy prowadzi w Gminnej
Bibliotece Publicznej w KoDminku. W lutym 2015 r.
zaplanowano zaj!cia w Zespole Szkó w T okini Wielkiej,
a w marcu - w Zespole Szkó w Rajsku.
Radosny Pan Kornel
W zwi zku z przypadaj c w 2014 r. 130. rocznic urodzin Kornela Makuszy skiego, w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku, od pocz tku listopada odbywa y si! lekcje biblioteczne maj ce
przybli-yF dzieciom i m odzie-y sylwetk! i twórczo/F
pisarza. Kornel Makuszy ski, postrzegany przez przyjació i zapami!tany jako "humorysta o szczególnie radosnym pogl dzie na /wiat", zapisa si! w pami!ci m odych
czytelników przede wszystkim jako autor "Kozio ka
Mato ka", bajek: "Awantury i wybryki ma ej ma pki FikiMiki", "O dwóch takich co ukradli ksi!-yc" oraz powie/ci:
"Awantura o Basi!", "Szatan z siódmej klasy", "Panna
z mokr g ow ", czy "Szale stwa panny Ewy". Je/li nawet twórczo/F Makuszy skiego nie trafia a do tej pory
do odbiorców za po/rednictwem ksi -ek, to na pewno
wielu widzia o filmy, które powstawa y na podstawie jego
powie/ci.
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Miko(ajki M(odzie1owej Orkiestry DBtej OSP w Rajsku
Id c wzorem ubieg ego roku, zorganizowane zosta y w orkiestrowym gronie Miko ajki. 5 grudnia, po krótkiej próbie - najpierw praca, potem przyjemno/ci - ka-dy
otrzyma drobny upominek przygotowany przez anonimowego muzykanta. A dzi!ki pomys owi orkiestrowego
Prezesa dh Wojciecha WoDnego, oprócz prezentów,
ka-dy otrzyma pami tkowe zdj!cie Orkiestry w wi!kszym formacie oraz niespodziank! jakim by kieszonkowy kalendarz na nowy rok reprezentuj cy nasz
orkiestr!.

Nie zabrak o równie- zaproszonych go/ci.
Go/Fmi tego dnia by organista z ko/cio a parafialnego
w Rajsku Ignacy Dru-biak oraz dh Bogdan Marsza ,
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Prezes Zarz du Oddzia u Gminnego Zwi zku OSP
w Opatówku i jednocze/nie cz onek Zarz du Oddzia u
Powiatowego Zwi zku OSP w Kaliszu oraz dh Henryk
Razarek przewodnicz cy Komisji d/s M odzie-y ZOG
ZOSP RP.
Podczas spotkania nie mog o zabrakn F Zarz du jednostki OSP, przy której dzia a orkiestra oraz wiernego, stra-ackiego kibica dh Józefa WoDnego. Nie mo-na pomin F ogromnej roli pa z Ko a Gospody w Rajsku, które jak zawsze okaza y si! niezawodne i swoj
prac i po/wi!conym czasem pomog y od strony gastronomicznej. Dzi!kujemy! Prezes Orkiestry p. Wojtek
WoDny serdecznie podzi!kowa zaproszonym go/ciom
równie- za ich wk ad i przychylno/F w jak najlepsze
funkcjonowanie orkiestry. Pan Wojtek sprawi wszystkim
niebywa niespodziank! oprawiaj c w antyramy zdj!cia
z naszych wyst!pów i wyjazdów. Dzi!kujemy p. Ma gosi
Janas za wspania e uwiecznienie chwili na fotografiach.
Turniej Pi(ki Siatkowej OSP
W sobot! 6 grudnia, w hali sportowej im. Polskich Olimpijczyków w Opatówku odby si! IV Turniej
Pi ki Siatkowej Ochotniczych Stra-y Po-arnych Gminy
Opatówek, zorganizowany przez Zarz d Oddzia u Gminnego ZOSP RP w Opatówku i Wójta Gminy Opatówek.
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 10 dru-yn z sze/ciu jednostek OSP: Borowa, Che mc, Opatówka, Porwit, Rajska i T okini Wielkiej.
Otwarcia turnieju dokona Sekretarz Gminy Krzysztof
Dziedzic.

dru-yna OSP z T okini Wielkiej, która po zaci!tym oraz
emocjonuj cym meczu pokona a OSP z Che mc 3:2.
Klasyfikacja ko cowa dru-yn -e skich:
1. OSP Opatówek
2. OSP Porwity
3. OSP Che mce
Klasyfikacja ko cowa dru-yn m!skich do 16 lat:
1. OSP Porwity
2. OSP Che mce
Klasyfikacja ko cowa dru-yn m!skich powy-ej 16 lat:
1. OSP T okinia Wielka
2. OSP Che mce
3. OSP Rajsko
Wszystkie dru-yny otrzyma y dyplomy za udzia
w turnieju oraz pi ki do siatkówki. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc, oprócz dyplomów otrzymali puchary, pozosta e dru-yny otrzyma y statuetki za udzia w turnieju.
Nagrody oraz dyplomy wr!czali Przewodnicz cy Rady
Gminy Pawe B kowski, Prezes ZOG ZOSP RP w Opatówku dh Bogdan Marsza , Komendant Gminny OSP
dh Stanis aw Baran i Przewodnicz cy Komisji ds. MDP
Zarz du Oddzia u Gminnego dh Henryk Razarek. Zwyci!zcy w kategorii m!skiej powy-ej 16 lat otrzymali tak-e
puchar przechodni ufundowany przez Prezesa Zarz du
Oddzia u Gminnego ZOSP RP w Opatówku.
Organizatorzy i uczestnicy turnieju sk adaj serdeczne podzi!kowania wszystkim, którzy pomogli w organizacji imprezy, w szczególno/ci: w adzom gminy za
udost!pnienie hali sportowej oraz za s odki pocz!stunek
i napoje dla uczestników turnieju, p. Arkadiuszowi Stachowi, p. Zofii Marciniak i p. Izabeli Dubanowicz za s!dziowanie oraz obs udze hali sportowej im. Polskich
Olimpijczyków w Opatówku. Organizatorzy dzi!kuj tak-e wszystkim zawodniczkom i zawodnikom oraz ich
opiekunom i trenerom. Do zobaczenia na nast!pnym
turnieju!
***************************************

WIADOMO CI SZKOLNE
PRZEDSZKOLE W OPATÓWKU
Pasowanie na przedszkolaka

Dru-yny startowa y w 3 kategoriach: dru-yny
-e skie, dru-yny m!skie do 16 roku -ycia oraz dru-yny
m!skie powy-ej 16 lat. W kategorii -e skiej w turnieju
wzi! y udzia dru-yny z Che mc, Opatówka oraz Porwit.
W tej kategorii mecze rozegrane zosta y systemem "ka-dy z ka-dym" do dwóch wygranych setów. W kategorii
dru-yn m!skich do 16 lat udzia wzi! y dru-yny z Porwit
i Che mc. Po zaci!tym meczu zawodnicy z Porwit pokonali rywali. W kategorii m!skiej powy-ej 16 lat, 5 dru-yn
zosta o podzielonych na 2 grupy. Zwyci!zcy grup zagrali
o I miejsce w ca ym turnieju, a dru-yny, które zaj! y drugie miejsca rozegra y mecz o III miejsce. Mecz o III miejsce rozegrali mi!dzy sob zawodnicy Borowa i Rajska.
OSP z Rajska wygra a 3:1. I miejsce w turnieju zdoby a
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W dniu 28 paDdziernika grupa Biedronki i 4 grudnia grupa Motylki - najm odsze grupy w przedszkolu,
mia y swoj pierwsz uroczysto/F - "Pasowanie na
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przedszkolaka". Maluchy pi!knie /piewa y piosenki
i recytowa y wiersze dla rodziców i zaproszonych go/ci.
Na uroczysto/F dzieci zaprosi y przedstawiciela
w adz samorz dowych, Sekretarza Gminy Krzysztofa
Dziedzica, który wspólnie z dyrektor przedszkola wr!czy
dzieciom dyplomy i upominki. By te- s odki pocz!stunek
dla dzieci i go/ci.
Miko(ajki

Trzyletnia Hania Bartoszek z gr. III zaj! a I miejsce w swojej kategorii za prac! pt: Ogrodniczka,
a pi!cioletnia Zuzia Przepiórka III miejsce za prac!
pt.: Sprzedawca. Bardzo cieszymy si! z sukcesów naszych podopiecznych.
**********
6 grudnia nasze przedszkole odwiedzi Awi!ty
Miko aj. Przyniós dla ka-dej grupy zabawki, a dla ka-dego dziecka s odycze. Miko ajki w przedszkolu up yn! y
w mi ym i radosnym nastroju.
Spotkania w markecie "Dino"
Dzieci z grupy Mrówki uczestnicz w cyklicznych
spotkaniach w sklepie sieci "Dino". Po raz pierwszy zapozna y si! z prac ekspedientki, z wyposa-eniem sklepu, obs ug kasy.

SZKOGA PODSTAWOWA W OPATÓWKU
EwiBto Niepodleg(o ci
Ustaw Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 1937
roku, dzie 11 listopada zosta ustanowiony polskim
/wi!tem pa stwowym. W roku 1989, po obaleniu komunizmu w Polsce, przywrócono obchody tego /wi!ta i od
tego czasu Awi!to Niepodleg o/ci jest najwa-niejszym
/wi!tem pa stwowym. Ten szczególny dzie sk ania
wszystkich do refleksji. Uroczyste obchody Awi!ta Niepodleg o/ci w gminie rozpocz! y si! msz /wi!t w ko/ciele w Opatówku. W uroczysto/ci wzi! y udzia m.in.
w adze samorz dowe, poczty sztandarowe Ochotniczych Stra-y Po-arnych, przedstawiciele ró-nych organizacji spo ecznych i kulturalnych. M odzie- z Gimnazjum w Opatówku przygotowa a okoliczno/ciowy montas owno-muzyczny upami!tniaj cy wydarzenia sprzed
dziewi!Fdziesi!ciu sze/ciu lat.

Po raz drugi odwiedzi y sklep "Dino" z kol!d , ze
/wi tecznymi -yczeniami, wspólnie wykonan choink
z okazji Miko ajek. Panie ekspedientki obdarowa y dzieci
s odkimi upominkami od Awi!tego Miko aja.
Konkurs plastyczny
We wrze/niu dzieci z grup III i IV bra y udzia
w regionalnym konkursie plastycznym pt: "A gdy dorosn! zostan!..." przeprowadzonym przy Wielkopolskim
Festiwalu Rzemios a w Pleszewie. Konkurs plastyczny
dla przedszkolaków odby si! w trzech kategoriach wiekowych: 3 latki, 4-5 latki i 6 latki.

Wiadomo ci Gminne

Pi!knie recytowane teksty oraz wykonane pie/ni
patriotyczne po czone z prezentacj multimedialn podkre/li y wyj tkowo/F najwa-niejszego /wi!ta pa stwowego Polski. Po zako czeniu mszy /w. wszyscy zebrani,
przy akompaniamencie orkiestry d!tej OSP w Opatówku
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przeszli pod Pomnik Wolno/ci, gdzie przedstawiciele
w adz gminnych, Ochotniczych Stra-y Po-arnych, organizacji spo ecznych i kulturalnych, uczniowie oraz harcerze z o-yli kwiaty. By to nasz wyraz wdzi!czno/ci za
odzyskanie niepodleg o/ci przez Polsk!.
W dniu 12 listopada uczniowie klas V Szko y
Podstawowej w Opatówku upami!tnili 96. rocznic! odzyskania niepodleg o/ci. Uczniowie, pod opiek swoich
wychowawczy - Izabeli Dubanowicz, Marty Cygan oraz
Anny Smolickiej, zaprezentowali monta- s ownomuzyczny pod has em "Weby Polska by a Polsk ".
O opraw! muzyczn zadba Henryk Karski. Podczas
uroczysto/ci uczniowie z o-yli kwiaty pod tablic pami tkow patrona naszej szko y - Janusza Kusoci skiego
oraz pod d!bem pami!ci mieszka ca Borowa, Walentego Ugornego - ofiary zbrodni katy skiej. Na zako czenie uroczysto/ci g os zabra dyrektor szko y Mateusz
Przyjazny, podkre/laj c znaczenie Awi!ta Niepodleg o/ci dla naszego narodu i pa stwa oraz podzi!kowa
wszystkim za upami!tnienie tego dnia. Dyrektor mówi
o istocie i formach patriotyzmu - zw aszcza w czasie
pokoju. Uczniom spodoba o si! szczególnie stwierdzenie: "tak-e sprawy powa-ne mo-na realizowaF z u/miechem na twarzy".
Koncert zespo(u z Ukrainy
26 listopada br. w Szkole Podstawowej w Opatówku go/ci ukrai ski zespó muzyczny "Otawa". Muzycy w strojach ludowych zaprezentowali swój repertuar,
w którym znalaz y si! ludowe pie/ni ukrai skie, wspó czesne utwory oraz za/piewana po polsku "Stokrotka".

niF najlepsze prace w pionach klas nie przyznaj c
miejsc. Zosta y wyró-nione prace: Julii Dziedzic (kl. Ic),
Natalii Je-ewskiej (kl. Ic), Aleksandry Szyma skiej
(kl. Id), Aleksandry Stawiraj (kl. IIb), Eweliny Dziedzic
(kl. IIIc) oraz Alicji Wagan (kl. IIId). Twórcy najciekawszych prac zostali nagrodzeni na apelu szkolnym gromkimi brawami, a nagrody rzeczowe w postaci kompletów
kredek zosta y im wr!czone przez dyrektora szko y
Mateusza Przyjaznego.
Konkursy przedmiotowe
Jak co roku uczniowie Szko y Podstawowej
im. Janusza Kusoci skiego w Opatówku przyst pili do
wojewódzkich konkursów przedmiotowych. 21 listopada
br. odby si! Wielkopolski Konkurs Matematyczny. Wzi!o w nim udzia 25 uczniów, z czego do etapu rejonowego zakwalifikowa o si! czworo: Katarzyna Szafirowicz,
Mi osz Ugorny, Kinga Wolf i Bart omiej KaDmierczak.
W dniu 27 listopada przeprowadzony zosta
Wielkopolski Konkurs Przyrodniczy, w którym wzi! o
udzia 23 uczniów, z czego dwoje przesz o do etapu
rejonowego: Katarzyna Szafirowicz i Bart omiej KaDmierczak. 28 listopada 16 uczniów przyst pi o do Wielkopolskiego Konkursu J!zyka Polskiego, do kolejnego etapu
przesz a jedna uczennica Katarzyna Szafirowicz. Wyczymy sukcesów w kolejnych etapach konkursów.
Projekt "eSzko(a Wielkopolska"
Szko a Podstawowa im. Janusza Kusoci skiego
w Opatówku przyst pi a (z dniem 1 wrze/nia 2013 r.) do
projektu "eSzko a Wielkopolska - Cyfrowa Dzieci!ca
Encyklopedia Wielkopolan". G ównym celem projektu
jest stworzenie multimedialnej encyklopedii zawieraj cej
biogramy po/wi!cone wybitnym postaciom wywodz cym si! z ka-dej gminy naszego województwa oraz
wyposa-enie szko y w bezprzewodow sieF Wi-Fi. Do
I edycji programu przyst pi o 226 szkó z Wielkopolski.
Ka-da szko a podj! a si! opracowania biogramów
4 osób uznanych przez uczniów za godne uwiecznienia
ze wzgl!du na zas ugi dla spo ecze stwa. Spo/ród
ponad 900 biogramów napisanych przez tysi ce wielkopolskich uczniów z 226 szkó podstawowych Rada Naukowa Projektu, pod przewodnictwem prof. Waldemara
Razugi wyró-ni a tylko dziesi!F.

Dzieci bardzo spontanicznie i -ywio owo reagowa y na rytmiczn muzyk!. Prezentowane utwory
porwa y uczniów do ta ca i wspólnej zabawy. Muzycy
zostali nagrodzeni owacjami na stoj co.
Konkurs plastyczny "Uroki Jesieni"
29 paDdziernika odby si! szkolny konkurs
plastyczny ph. "Uroki jesieni", którego organizatorkami
by y Iwona Walczak i Anna Karwowska. Wzi!li w nim
udzia uczniowie i uczennice klas m odszych, po dwie
osoby z ka-dej klasy, cznie 20 osób. Dzieci mia y
wykonaF prace indywidualne dowoln technik maj c do
wyboru farby plakatowe, pastele, papier kolorowy oraz
kredki. Prace by y pi!kne, kolorowe i pomys owe.
Komisja, w której sk ad wchodzi y organizatorki
i nauczycielka plastyki Joanna Litwin, mia a du-y k opot
z wy onieniem zwyci!zcy, dlatego postanowiono wyró--
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W/ród wyró-nionych znalaz si! nasz zespó
w sk adzie: Martyna Dziedzic, Zuzanna KaDmierczak,
Patrycja Raczkowska, Justyna Wielgosz, Miko aj NiedDwiecki i Sebastian Olejnik pod opiek Lidii Antczak.
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Uczniowie opracowali biogram dyrektorki Gminnej Biblioteki Publicznj im. Braci Gillerów w Opatówku Jadwigi Milu/kiej-Stasiak. Uroczyste wr!czenie nagród
uczniom odby o si! 12 listopada br. w Teatrze Polskim w
Poznaniu podczas Gali Fina owej I edycji projektu
Cyfrowa Dzieci!ca Encyklopedia Wielkopolan. Zapraszamy do czytania opracowanych przez uczniów biogramów w "Cyfrowej Dzieci!cej Encyklopedii Wielkopolan",
przegl dania zdj!F, s uchania nagra i ogl dania wywiadów. Do Encyklopedii mo-emy wej/F przez stron!
www.cdew.pl klikaj c w niebieskie pole "Zobacz encyklopedi!!" lub wpisuj c adres strony internetowej
www.encyklopediawielkopolan.pl. W naszej szkole do
I edycji programu przyst pi y cztery sze/cioosobowe
zespo y uczniowskie pod opiek Lidii Antczak i Doroty
Skinder.
W szkolnej bibliotece
W paDdzierniku br. w bibliotece szkolnej odby o
si! pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników.

Pierwszoklasi/ci zapoznali si! z tym magicznym miejscem, gdzie mo-na za po/rednictwem ksi -ek przenosiF
si! w /wiat fantazji i rozwijaF swoj wyobraDni!
i zainteresowania. Z tej okazji uczennice klas IV pod
kierunkiem bibliotekarki Marioli Folty skiej, przygotowa y
krótkie przedstawienie.
Dzieci pozna y zasady obowi zuj ce w bibliotece, obejrza y ksi!gozbiór i z o-y y uroczyste /lubowanie.
Na pami tk! ka-dy ucze otrzyma pami tkowy dyplom.
Od tego momentu pierwszaki licznie i ch!tnie zagl daj
do szkolnej ksi -nicy, a starsi uczniowie umilaj im tam
czas g o/nym czytaniem podczas du-ej przerwy.
Dyskoteka andrzejkowa
W czwartkowe popo udnie 27 listopada br.
odby y si! w naszej szkole dwie dyskoteki. Oddzielnie
bawili si! uczniowie klas I-III gimnazjum oraz IV-VI SP.
Samorz d Uczniowski zorganizowa dla wszystkich
zabawy andrzejkowe. Biletem wst!pu by o 10 nakr!tek
(zbieramy je na wózek dla Julki z Id) lub dobrowolna
wp ata na "Krówk! z Opatówka" (zbiórka na zakup
krowy dla Misji w Laare w Kenii). Zebrali/my 60 litrowy
worek nakr!tek oraz 201 z . Sala nr 19 przeistoczy a si!
w salon wró-b i czarów, gdzie wró-ki i czarodzieje
przepowiadali przysz o/F. Amiechu by o co niemiara,
bowiem pomys y na wró-enie by y oryginalne. O losie
decydowa kszta t plamy zrobiony farb lub rozmiar
chipsa. Do salonu wró-b uczniowie po kolei, klasami
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zabierani byli przez "poci g do przysz o/ci", który p!dzi
po szkolnych korytarzach. Obowi zkowo ka-da grupa
przed wej/ciem do sali wró-b wykonywa a zabaw!
andrzejkow z butami, a nast!pnie cz!stowa a si! przyniesionymi przez dzieci ciastkami. O wystrój auli zadba y
dziewcz!ta z klasy VI b, przyozdabiaj c j czarnymi
kotami, czarownicami na miot ach, nietoperzami i czarnymi drzewami z kluczami.
Dziewcz!ta z samorz du prowadzi y dyskotek!,
organizuj c kole-ankom i kolegom konkursy. Na dwóch
cz!/ciach zabawy wybrano Królow i Króla, czyli pary,
które naj adniej ta czy y. Na dyskotece dla klas starszych by y te- chwile wzruszenia, bowiem by a to tepo-egnalna zabawa dla Alicji Bilskiej z klasy VIc, która
w grudniu wyje-d-a na sta e z Polski. W przerwie rada
rodziców cz!stowa a uczniów napojami. Nad dobr
i bezpieczn zabaw czuwali wszyscy nauczyciele, za
co uczniowie serdecznie im dzi!kuj .
Wycieczka do fabryki bombek
Na pocz tku grudnia klasy I wybra y si! wraz ze
swoimi wychowawczyniami - Agnieszk KaDmierczak,
Mari Pogorzelec, Al Lintner i Klaudi Kuback na
wycieczk! do manufaktury bombek w Kro/nicach. Dzieci
pozna y proces powstawania ozdób /wi tecznych pocz wszy od pierwszego etapu, czyli dmuchania szk a,
poprzez srebrzenie i malowanie. Na uwag! zas uguje
fakt, -e ca y proces wykonywany jest r!cznie.

Dzieci z wielkim zainteresowaniem ogl da y
choinkowe /wiecide ka, które niczym ma e dzie a sztuki
wychodzi y spod r k dekoratorek. Same te- wzi! y
udzia w lekcji malowania ozdób. Ka-de dziecko przywioz o ze sob bombk! ze swoim imieniem, która ozdobi
/wi teczne drzewko.
Konkurs ortograficzny
28 listopada br. w O/rodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu odby si! ostatni etap powiatowego
konkursu ortograficznego pod has em "Z ortografi za
pan brat". W finale wzi! o udzia ponad 60 uczniów szkó
podstawowych z powiatu kaliskiego, w tym 4 uczennice
z naszej szko y: Maria Wolf, Julia Ruczak, Wiktoria
Rukaszczyk oraz Katarzyna Szafirowicz.
Uczestnicy zmagali si! z tekstem o tematyce
mitologicznej, w którym kry o si! mnóstwo pu apek ortograficznych. Pu apki te okaza y si! jednak niestraszne
dla uczennicy naszej szko y, Katarzyny Szafirowicz
z klasy VIa, która okaza a si! bezkonkurencyjna i w fina-
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le konkursu zdoby a I miejsce. Gratulujemy i -yczymy
dalszych sukcesów.
Biegi prze(ajowe
W tym roku szkolnym udowadniamy, -e w bieganiu nie ma od nas lepszych. Sukcesy s zas ug talentów sportowych naszych uczniów, systematycznej pracy
na zaj!ciach wychowania fizycznego i, byF mo-e, duchowego wsparcia naszego Patrona - Janusza Kusoci skiego.

Krowa dla misji w Laare
Zako czyli/my zbiórk! pieni!dzy w akcji charytatywnej "Krowa dla Laare". Z dum informujemy, -e
uda o nam si! zebraF 5 254,33 z . Równowarto/F jednej
afryka skiej krowy, czyli 4 000 z , wp acili/my w dniu
8 grudnia br. na konto Fundacji Ksi!dza Orione "Czy my
Dobro". Pozosta e pieni dze zostan posegregowane
i równie- przelane na konto fundacji z my/l o nast!pnej
krówce.
Ka-dy z ofiarodawców otrzyma pami tkow
plakietk! w a/ciciela/wspó w a/ciciela krowy. Trzy klasy,
które zebra y najwi!cej pieni!dzy wybior wspólnie imi!
dla naszej krówki z Opatówka. Samorz d szkolny postanowi , i- w imieniu ofiarodawców rezygnuje z pojedynczych certyfikatów, jednak-e szko a - jako ofiarodawca
otrzyma taki certyfikat. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dzi!kujemy.
**********
GIMNAZJUM W OPATÓWKU

Pierwszym sukcesem by y Sztafetowe Biegi
Prze ajowe w KoDminku. Nast!pnie do walki po medale
wystartowali uczniowie klas I-III w Mistrzostwach Gminy
Opatówek w Indywidualnych Biegach Prze ajowych
w Rajsku. Kolejne zwyci!skie medale nasi biegacze
przywieDli z Mistrzostw Gminy Opatówek w Indywidualnych Biegach Prze ajowych w Ro-d-a ach.

Wolontariusze w gimnazjum
8 grudnia br. do Gimnazjum w Opatówku przyby y po raz pierwszy wolontariuszki z Europejskiego
Forum M odzie-y - Tetiana Danyliv z Ukrainy oraz Serap
Multu Durak z Turcji. Kontakt z EFM nawi za a w ubieg ym roku szkolnym p. Monika Ratajczyk, podczas obozu szkoleniowo-j!zykowego, na który wyjecha a wraz ze
swymi wychowankami.

Miko(ajki
Miko ajki to radosny dzie , a szczególnie dla
dzieci. 5 grudnia Miko aj odwiedzi pierwszoklasistów naszej szko y - by go/ciem klasy Ia. Dzieci ju- od samego
rana wyczekiwa y go/cia i nas uchiwa y dDwi!ku dzwoneczka, który oznajmi by o zbli-aj cym si! Miko aju.
Z lekkim niepokojem, ale wielk rado/ci przywita y upragnion postaF.

Z rado/ci odbiera y prezenty, a w dowód podzi!kowania za/piewa y piosenk!. Wegnaj c si! zapewnia y o swoim pos usze stwie i prosi y o ponowne odwiedziny za rok. Bardzo dzi!kujemy "Miko ajowi", -e w tym
zabieganym i pracowitym okresie znalaz czas i osobi/cie nas odwiedzi , a rodzicom za to, -e te odwiedziny
umo-liwili.
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Zaj!cia, które rozpocz! y si! 9 grudnia, s prowadzone metod stacji przez szkoleniowców Europejskiego Forum M odzie-y w j!zyku angielskim w formie
multimedialnej, interaktywnych warsztatów, gier i praktycznych Fwicze . Wolontariuszki podkre/laj , -e j!zyk
angielski jest obecnie najpopularniejszym j!zykiem na
/wiecie, a jego znajomo/F u atwia komunikowanie si!
mi!dzy ludDmi, równie- podczas wyjazdów zagranicznych. Tetiana i Serap cz!sto nawi zuj tak-e do idei
wolontariatu, zauwa-aj c wiele korzy/ci wynikaj cych
z tej formy pracy za granicami swego kraju. Uczniowie
bior aktywny udzia w prezentacjach, dyskusjach i ró-nych zadaniach grupowych, przyswajaj c sobie nowe
umiej!tno/ci i szlifuj c swoje zdolno/ci j!zykowe.
Podczas zaj!F nie brakuje równie- narodowych
ta ców, które urozmaicaj wspólnie sp!dzany czas
w szkole. Uczniowie s otwarci na propozycje wolontariuszy i ch!tnie w czaj si! do komunikacji. Uczestnicy
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zada u/wiadamiaj sobie, -e dzi!ki znajomo/ci j!zyka
angielskiego mo-na porozumiewaF si! na ca ym /wiecie
i -e ta umiej!tno/F jest w zasi!gu r!ki. W nast!pnych
dniach uczniowie b!d mieli okazj! "odbyF podró-" do
pa stw reprezentowanych przez wolontariuszy. U/miechy na twarzach uczniów i ich aktywny udzia w innowacyjnej formie zaj!F ju- po pierwszym dniu s najlepszymi dowodami ich zadowolenia z projektu.
Projekt zosta zrealizowany przy wspó udziale:
dyrektora szko y Jolanty Pokojowej, koordynatora i inicjatora projektu Moniki Ratajczyk oraz nauczycieli j!zyka
angielskiego. Informacje o projekcie "Poznajemy prac!
wolontariuszy polskich i zagranicznych" dost!pne s
tak-e na stronie Kuratorium O/wiaty w Poznaniu.
Dzi!kujemy nauczycielom i wspó uczestnikom za zaanga-owanie oraz w adzom Gminy Opatówek za finansowe wsparcie realizacji projektu.
WypiBknia(o otoczenie wokó( gimnazjum
Wypi!knia o otoczenie Gimnazjum w Opatówku
- szko a wzbogaci a si! o d ugo oczekiwany plac rekreacyjny usytuowany u szczytu budynku. W miejscu tym
gimnazjali/ci, przy sprzyjaj cej aurze, w pi!knym otoczeniu zieleni, b!d mogli sp!dzaF przerwy mi!dzylekcyjne. W ubieg ym roku szkolnym, po uzyskaniu
zgody ze strony Gminy Opatówek na realizacj! tego
przedsi!wzi!cia, w/ród uczniów zosta og oszony konkurs na projekt zagospodarowania terenu zielonego tak,
aby m odzie- ch!tnie sp!dza a tam czas. Gimnazjali/ci
wykazali si! pomys owo/ci i kreatywno/ci , przygotowuj c prace plastyczne wykonane ró-norodnymi technikami. Regulamin konkursu przygotowa a p. Magdalena
Janik, nauczycielka plastyki, która póDniej czuwa a nad
jego przebiegiem. W sali audiowizualnej zorganizowano
wystaw! wszystkich konkursowych prac, dzi!ki temu
mogli je obejrzeF zarówno uczniowie, nauczyciele, jak
i rodzice oraz go/cie.

Decyzj komisji zwyci!-y y projekty Piotra Wojtaszka oraz Julii Mosi skiej. Laureaci, cz c najciekawsze elementy swoich prac, przygotowali wspólny projekt,
uwzgl!dniony w szczegó owym planie zagospodarowania, wykonany przez specjalnie powo any zespó nauczycieli. Dzi!ki uprzejmo/ci dyrekcji Zespo u Szkó im.
St. Miko ajczyka w Opatówku, ucze tej szko y, absolwent naszego gimnazjum, Adam Jakóbek, wykona projekt obsadzenia placu. Grupa uczniów pod opiek
p. Jerzyny Bry y, w ramach praktyk zawodowych, posadzi a ro/liny zakupione dzi!ki rodzicom uczniów nasze-
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go gimnazjum. Wokó zosta a posiana trawa, a w wyznaczonym miejscu po o-ona kostka brukowa. Wiosn plac
wzbogaci si! w awki. Dzi!kujemy serdecznie samorz dowi gminy Opatówek za przekazane na ten cel /rodki
finansowe, a tak-e rodzicom naszych uczniów oraz
Zespo owi Szkó im. Stanis awa Miko ajczyka w Opatówku za pomoc w realizacji przedsi!wzi!cia.
Akcja charytatywna
PaDdziernik okaza si! pracowitym miesi cem
i bogatym w ró-ne akcje, dzia ania. Jedn z nich by a
inicjatywa Caritas diecezji kaliskiej - zbiórka u-ywanych
butów. Wolontariusze SKC przyjmowali od nauczycieli,
rodziców i uczniów buty u-ywane w ró-nym stanie
z przeznaczeniem na przekazanie ich diecezjalnemu
Caritas. Buty w dobrym stanie trafi do potrzebuj cych,
a te w gorszym stanie do fabryki, która podda je
recyklingowi. W zamian za to Caritas otrzyma nowe buty
i odzie- dla swoich podopiecznych.

W naszym szkolnym /rodowisku uda o si! zebraF ponad 600 par butów z czego ok. 400 par mo-na
poddaF recyklingowi. Dzi!kujemy wszystkim, którzy zaanga-owali si! w t! akcj! i wspomogli dzia alno/F diecezjalnego Caritas. Klasa 2A otrzyma a nagrod! niespodziank! za najwi!ksz ilo/F przyniesionych butów.
Gratulujemy!
"Bal wszystkich wiBtych"
Powoli tradycj staje si! "Bal wszystkich /wi!tych". Impreza ta, organizowana 31 paDdziernika, przeznaczona jest specjalnie dla dzieci z lokalnego /rodowiska. W tym roku Szkolne Ko o Caritas po czy o si y
wspó pracuj c z parafialn schol dzieci!c "Promyki
dobra" i ministrantami. Dzi!ki zaanga-owaniu p. Natalii
Webrowskiej i ks. Mariusza Kubisiaka dzieci b!d ce
uczestnikami balu otrzyma y darmowy s odki pocz!stunek, nagrody i drobne upominki. Dzi!kujemy rodzicom dzieci, którzy specjalnie na t! okazj! upiekli smaczne ciasta. Nie by oby balu, gdyby nie uprzejmo/F
p. Mieczys awy Jasku y, dyrektorki Gminnego O/rodka
Kultury, bo to w a/nie tam dzieci mog y w mi ej atmosferze sp!dziF czas.
Osiemdziesi!cioro dzieci przyby ych na bal rozpocz! o zabaw! wspóln modlitw . Wielu spo/ród nich
przebra o si! za ulubionych /wi!tych, dzi!ki czemu
specjalnie powo ana komisja wy oni a najpi!kniejsze
przebrania. Dzieci mog y uczestniczyF w wielu zabawach, a my - wolontariusze dbali/my, by ka-dy dobrze
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si! bawi i sp!dzi ten czas w mi ej atmosferze. Czuwali
nad nami i s u-yli wielk pomoc nasi opiekunowie:
p. El-bieta Ko omecka i ks. Jacek Krzemi ski.

ne flagi stanowi y barwne t o uroczysto/ci i zaprasza y
Opatowian do udzia u w -ywej lekcji historii. Cieszymy
si! bardzo z tak licznego i aktywnego udzia u m odzie-y
gimnazjalnej w obchodach tego pi!knego i jak-e wa-nego dla Polaków /wi!ta.
Konkurs plastyczny
Z okazji 96 rocznicy odzyskania przez Polsk!
niepodleg o/ci, w Gimnazjum im. A. i S. Gillerów w Opatówku zorganizowany zosta szkolny konkurs plastyczny
pt. "Polska jak Feniks z popio ów".

U/miechy dzieci i zadowolenie rodziców jest dla
nas najlepszym dowodem wdzi!czno/ci i motywacj do
organizowania kolejnych tego typu akcji.
EwiBto Niepodleg(o ci
ChoF dla m odzie-y niepodleg o/F stanowi dzi/
oczywiste dobro, w przesz o/ci Polacy nie raz stawali do
walki o jej odzyskanie. W uroczystym przedstawieniu
z okazji /wi!ta 11 listopada m odzie- z Gimnazjum im.
Agatona i Stefana Gillerów przypomnia a, -e jeszcze sto
lat temu Polska w ogóle nie mia a terytorium, a droga do
odzyskania granic na mapie Europy by a trudna i d uga.
Po 123 latach niewoli Polska odrodzi a si! do -ycia
niczym "Feniks z popio ów" i takie te- by o has o przewodnie tegorocznej uroczysto/ci. Monta- s owno muzyczny przygotowany przez uczniów klasy 1c przedstawiony zosta w ko/ciele parafialnym podczas mszy /w.
w intencji Ojczyzny, w której udzia wzi! y w adze gminy
Opatówek i przedstawiciele organizacji samorz dowych.
Po mszy, m odzie- przystrojona bia o-czerwonymi kotylionami, wspólnie z przedstawicielami spo eczno/ci Opatówka przemaszerowa a pod pomnik na Placu Wolno/ci,
gdzie z o-ono kwiaty upami!tniaj c bohaterów, którzy
walczyli o suwerenno/F naszego kraju.

Przedstawienie przygotowane zosta o przez klas! 1c pod opiek wychowawczyni p. Agnieszki Kowalczyk, a o opraw! muzyczn zadba a p. Anna Nowacka.
Nauczycielka p. Bo-ena Banasiak zainspirowa a m odzie- do wykonania przebra z epoki walk o niepodleg o/F. Stroje -o nierzy, sanitariuszek oraz bia o czerwo-
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Pierwsze miejsce w zmaganiach z tym nie atwym tematem zaj! a praca Natalii St!pniak z klasy 3c,
a dodatkowo komisja przyzna a trzy nagrody równorz!dne. Pomys odawczyni konkursu by a p. Agnieszka
Kowalczyk, a jego organizacj zaj! a si! nauczycielka
plastyki p. Magdalena Janik we wspó pracy z innymi
nauczycielami.
**********
ZESPÓG SZKÓG W RAJSKU
Wycieczki szkolne
23 paDdziernika klasa I i II z Gimnazjum w Rajsku, pod opiek Ma gorzaty Burdelak, Bernadetty Blek
i Mariusza Maciaszka, wybra y si! na wycieczk! do
Torunia. Po przyjeDdzie na miejsce, zwiedzanie rozpocz! o si! od spaceru Bulwarem Filadelfijskim wzd ubrzegu Wis y. Po dotarciu do Planetarium pierwsza na
li/cie by a sala Geodium, w której uczniowie zobaczyli
m.in. obracaj cy si! model globusa (o /r. 2,15 m).
Dowiedzieli si! dlaczego mamy cztery pory roku, dlaczego po dniu nast!puje noc itp. W Geodium znajduj si!
te- interaktywne urz dzenia, dzi!ki którym mogli samodzielnie przeprowadziF eksperymenty pozwalaj ce dok adniej poznawaF Ziemi!. Nast!pnie wszyscy obejrzeli
seans o Makrokosmosie, podczas którego prze-yli
podró- do kra ców czasu i przestrzeni. W czasie
niesamowitego lotu, oddalaj c si! coraz bardziej od
Ziemi, napotkali planety, gwiazdy, galaktyki, by w ko cu
ogarn F Wszech/wiat w najwi!kszej skali. Zobaczyli
narodziny i schy ek galaktyk, powstanie naszego uk adu
planetarnego. Poznali ewolucj! Kosmosu na przestrzeni
miliardów lat, jego pocz tek i mo-liwy koniec, stawiaj c
pytanie o przysz o/F i cel naszej cywilizacji. Kolejnym
miejscem, które uczniowie zwiedzili by o Orbitarium,
czyli miejsce, gdzie mo-na sterowaF modelem sondy
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kosmicznej Cassini. Do dyspozycji m odzie-y by tezestaw urz dze i interaktywnych modeli, dzi!ki którym
samodzielnie przeprowadzali proste do/wiadczenia ilustruj ce zjawiska zachodz ce we Wszech/wiecie, np.
transmisj! sygna u w przestrzeni kosmicznej, burzliwe
atmosfery planet, ci/nienie atmosferyczne, zorze polarne itp. Po atrakcjach w Planetarium, gimnazjali/ci zobaczyli pomnik Miko aja Kopernika znajduj cy si! na starym rynku oraz przeszli si! uliczkami Torunia do domu
astronoma. Obejrzeli te- ruiny zamku krzy-ackiego.
W drodze powrotnej dodatkowym punktem programu
by a Bazylika w Licheniu.

29 paDdziernika uczniowie z klasy III gimnazjum,
pod opiek Ma gorzaty Burdelak i Agnieszki Kowalskiej,
mieli okazj! zobaczyF film "Bogowie", czyli prawdziw
histori! prof. Zbigniewa Religi, który przeprowadzi pierwszy udany przeszczep serca w Polsce. Gimnazjali/ci byli
pod wra-eniem opowie/ci o buntowniku, który rzuci
wyzwanie naturze, w adzy i w asnym ograniczeniom.
13 listopada klasy IV i V wzi! y udzia w wycieczce do kina Helios w Kaliszu, aby obejrzeF film "Pinokio"
wed ug ksi -ki Carlo Collodiego. Ekranizacja przygód
najs ynniejszego pajacyka /wiata, u/wietniona polskim
dubbingiem sprawi a, -e film bardzo podoba si! uczniom. Opiek! nad dzieFmi sprawowa y: M. Lewicka,
M. Gruszka i K. Jarek.
Równie- w listopadzie br. dzieci z klasy I, II, III
Szko y Podstawowej w Rajsku by y na wycieczce
w Bibliotece Publicznej oraz w Muzeum Historii Przemys u w Opatówku. W bibliotece uczniowie mieli okazj!
obejrzeF pokaDny ksi!gozbiór przeznaczony specjalnie
dla nich, zapozna y si! równie- ze sposobem wypo-yczania ksi -ek. Ponadto bra y aktywny udzia w zaj!ciach. Na zako czenie zaj!F dzieci z klasy II i III malowa y przygody bohatera ksi -ki Kornela Makuszy skiego pt.: "Przygody Kozio ka Mato ka", natomiast dzieci
z klasy I kolorowa y szablon postaci kozio ka. Po zaj!ciach bibliotecznych wszyscy udali si! do Muzeum Historii Przemys u w Opatówku, gdzie zapoznali si! z krótk
histori papieru i drukarstwa. Uczniowie mieli okazj!
w asnor!cznie wykonaF papier czerpany. Ka-dy z nich
otrzyma na pami tk! pobytu w muzeum wyprodukowany przez siebie papier. Dzieci przyswoi y wiele nowych
wiadomo/ci oraz umiej!tno/ci.
Festiwal Pie ni Legionowej i Historycznej
12 listopada br. w Zespole Szkó nr 2 im. Tadeusza Ko/ciuszki w Godzieszach Wielkich odby si!
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IX Powiatowy Festiwal Pie/ni Legionowej i Historycznej
"Tu wsz!dzie jest moja ojczyzna". Pierwszoklasi/ci
w sk adzie: Julia Staro ska, Tatiana Karpisiewicz, Wiktoria Kasprzak, Lena Junory, Ró-a Krzywda oraz Micha
Kozibura reprezentowali nasz szko !. Apiewali utwory "
Serce w plecaku" oraz "Rozkwita y p ki bia ych ró-".
Umiej!tno/ci wokalne, wra-liwo/F muzyczna
oraz ogólny wyraz artystyczny sprawi y, -e w kategorii
zespo ów szkó podstawowych otrzymali wyró-nienie
oraz nagrody rzeczowe. W konkursie wzi! o udzia
13 szkó z powiatu kaliskiego. Ka-dy chór lub zespó
zaprezentowa dwa utwory o tematyce historycznej,
patriotycznej lub legionowej. W sk ad komisji wchodzili:
przewodnicz ca: Beata Szyma ska oraz cz onkowie:
Katarzyna Kubera i Wojciech Zjawiony.
Internetowy Teatr TVP dla szkó(
Nasza szko a przy czy a si! do nowatorskiego
projektu pod nazw "Internetowy Teatr TVP dla szkó ".
Jego ide jest dotarcie z kultur i sztuk do m odej widowni szerokopasmow drog elektroniczn . Uczniowie
maj mo-liwo/F obejrzenia spektaklu na -ywo i ca kowicie bezp atnie. 12 wrze/nia br. uczniowie klas m odszych obejrzeli przedstawienie pt. "Krawiec Niteczka"
w re-yserii Zbigniewa G owackiego, wystawione przez
Al ski Teatr Lalki i Aktora "Ateneum" z Katowic. Spektakl "Krawiec Niteczka" to sceniczna wersja pi!knej,
poetyckiej opowie/ci Kornela Makuszy skiego - w oryginale nosz cej nieco d u-szy tytu : "O tym, jak krawiec
pan Niteczka zosta królem". Na scenie pojawi y si! zarówno lalki, jak i aktorzy. M odzi widzowie mogli równiepodziwiaF bajkow scenografi!, barwne kostiumy i pos uchaF muzyki skomponowanej przez czeskiego kompozytora, Pavela Helebranda. Natomiast 3 paDdziernika,
ci sami uczniowie obejrzeli spektakl pt. "Robale" w re-yserii Agaty Biziuk wystawiony przez Teatr Lalki i Aktora
"Kubu/" z Kielc, poruszaj cy m.in. tematyk! ekologii.

Przedstawienie pozwoli o dzieciom oswoiF si!
z tymi ma ymi zwierz tkami, a tym samym pozbyF si!
l!ku przed nimi, zajrzeF w g b Ziemi, gdzie -yj
obdarzone ludzkimi cechami d-d-ownice i turkucie oraz
m dry kret albinos. Wiod oni zwyczajne -ycie, przyjaDni si!, ale te- i k óc . Ich spokój zak ócaj ludzie, którzy
zajmuj ich terytorium i zaczynaj zagra-aF obecnym
mieszka com. Robale przekonuj si! jak wa-na jest
przyjaD i przyjaciele. Dochodz do wniosku, -e nie
warto si! k óciF, trzeba sobie pomagaF, szczególnie
w momentach zagro-enia.
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Kolejne przedstawienie, "Zemst!" obejrzeli w listopadzie gimnazjali/ci. Spektakl transmitowany by z Teatru im. S. Weromskiego w Kielcach, gdzie od 20 lat nie
schodzi on z afisza. Komedia Aleksandra Fredry bawi
i uczy od ponad 160 lat, wi!c i dla naszych gimnazjalistów by a Dród em humoru i lekcj o s siedzkiej niezgodzie, o ludzkiej naiwno/ci, przebieg o/ci, o zem/cie i mio/ci. Fredrowski j!zyk, kostiumy i /wietna gra aktorów
pozwoli y wprowadziF uczniów w klimat epoki i sprawiF,
-e lektura na nowo o-y a.
EwiBto Niepodleg(o ci
11 listopada powinien byF dla ka-dego Polaka
wyj tkowym dniem, poniewa- w a/nie w tym dniu Polska
odzyska a niepodleg o/F. W naszej szkole ten dzie teby wyj tkowy - wszyscy uczniowie, aby uczciF to /wi!to
ubrani byli na galowo i mieli przyczepiony kotylion wykonany z rodzicami w domu.

10 listopada zosta a przedstawiona akademia,
w której w ciekawy sposób zaprezentowano trzy rozbiory
Polski w formie ta ca, inscenizacj!, przepi!knie /piewaj cy chór i wiersze. Podczas akademii przedstawiono
te- prezentacj! zwi zan z histori naszego kraju. Ten
sam program artystyczny zosta wystawiony w ko/ciele
parafialnym w Rajsku w dniu 11 listopada.
Biblioteka szkolna
25 listopada br. do naszej biblioteki zawitali niezwykli go/cie: ma e i du-e misie pluszowe. Przyby y
wraz z dzieFmi aby /wi!towaF Awiatowy Dzie Pluszowego Misia. Dzi!ki ró-nym ciekawostkom dzieci dowiedzia y si!, -e ta zabawka ma ponad 100 lat, a nasz
polski Mi/ Uszatek te- nie jest m odzieniaszkiem, bo
sko czy 57 lat. Dzieci wys ucha y informacji z -ycia
misiów w ró-nych stronach /wiata, nauczy y si! wierszyka oraz za/piewa y wspólnie piosenk!. Wprawdzie nie
wszyscy przynie/li swoje ulubione pluszaki, ale i tak
okaza o si!, -e pluszowy mi/ to ulubiona zabawka wielu
dzieci. W zaj!ciach bra y udzia dzieci z klasy I, II, III i IV
oraz przedszkolaki.
2 grudnia odby o si! uroczyste pasowanie uczniów klasy I na czytelników biblioteki szkolnej. Na uroczysto/F przyby y dzieci z kl. I, II, III i IV z wychowawczyniami oraz zaproszeni go/cie. Z tej okazji uczniowie
z klasy IV, V i VI przygotowali przedstawienie, w którym
wcielili si! w znane i lubiane bajkowe postaci. Uczniowie
klasy I odpowiadali na pytania i zagadki dotycz ce
biblioteki. Pierwszoklasi/ci z o-yli uroczyste przyrzecze-
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nie, -e zawsze b!d szanowaF ksi -ki. Nast!pnie ka-dy
zosta pasowany na czytelnika biblioteki szkolnej. Aktu
pasowania dokona a dyrektor szko y Honorata Wolniaczyk. Dzieci otrzyma y pami tkowe dyplomy, które b!d
im przypomina y o tym wyj tkowym wydarzeniu, ksi -ki
ufundowane przez rad! rodziców oraz zak adki r!cznie
wykonane przez dziewczynki nale- ce do Ko a Przyjació Ksi -ki. Nie zabrak o równie- s odkiej niespodzianki
i pami tkowego zdj!cia.
**********
ZESPÓG SZKÓG W CHEGMCACH
Eko-rajd
29 wrze/nia br. na boisku szkolnym uczniowie
klas II gimnazjum pod opiek p. Nataszy PaszkowiakKopeF zorganizowali dla uczniów klasy IV i V szko y
podstawowej Eko-rajd. Obejmowa on rywalizacj! w zawodach zr!czno/ciowo-ekologicznych w 9 konkurencjach ucz cych w a/ciwego post!powania z odpadami.
Dziewi!F 4-5 osobowych dru-yn walczy o o zwyci!stwo, które przypad o uczniom klasy V: Zuzannie
Rypaczewskiej, Roksanie Mruk, Wiktorii Michalskiej,
i Szymonowi Nowakowi. Gratulujemy.
Bicie rekordu w udzielaniu pierwszej pomocy
16 paDdziernika, podobnie jak w roku ubieg ym,
zorganizowany zosta "Europejski Dzie 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! Awi tecznej Pomocy, który
polega na jednoczesnym wykonywaniu resuscytacji
kr -eniowo - oddechowej przez jak najwi!ksz ilo/F
osób.
Dzie= patrona szko(y
16 paDdziernika 2014 r. przypada a 36 rocznica
wyboru Karola Wojty y na papie-a.

Z tej okazji ca a spo eczno/F szkolna odda a
ho d Patronowi naszej szko y. Uczniowie najstarszej
klasy gimnazjum z o-yli wi zank! kwiatów i zapalili
znicze.
"Eniadanie daje moc"
22 paDdziernika br. zorganizowano w naszej
szkole, w ramach projektu "B dDmy zdrowi - wiemy,
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wi!c dzia amy", akcj! promuj c zdrowy styl -ycia. Tegoroczna akcja przebiega a pod has em: "Aniadanie daje
moc". Cz onkowie Szkolnego Klubu PCK wraz z opiekunkami: Lidi Ka u- i Magdalen Karolak zaprosili
uczniów, rodziców, nauczycieli, go/ci oraz przyjació
szko y na zdrowe /niadanie. Na suto zastawionych "stoach /niadaniowych", przygotowanych przez ka-d klas!, wspaniale przyozdobionych, by y zarówno smakowite kanapki, sa atki warzywne i owocowe, soki, owoce
i warzywa oraz inne wspania o/ci.

Po z o-eniu przysi!gi przez dzieci dyrektor szkoy Tomasz Mikucki za pomoc "czarodziejskiego o ówka"
dokona pasowania.

Dzieci bior ce udzia w uroczysto/ci otrzyma y
upominki, które wr!czy Sekretarz Gminy Opatówek
Krzysztof Dziedzic. Wszystkim przedszkolakom serdecznie gratulujemy i -yczymy dalszych sukcesów. Rodzicom
przedszkolaków dzi!kujemy za pomoc w przygotowaniu
uroczysto/ci.
Nie jest to pierwsza akcja tego typu organizowana przez nasz placówk!. Nasza szko a propaguje
zdrowy styl -ycia w/ród uczniów, a szczególnie zdrowe
od-ywianie, wyposa-a uczniów w wiedz! i umiej!tno/ci
niezb!dne do podejmowania wyborów dla poprawy
w asnego zdrowia, kszta tuje poczucie odpowiedzialno/ci za zdrowie w asne i innych, prowadzi wszechstronn
edukacj! zdrowotn , zach!ca do dzia a prozdrowotnych zarówno uczniów szko y, ich rodziców i wszystkich
pracowników szko y. Uczniowie wiedz , -e /niadanie
jest najwa-niejszym posi kiem w ci gu dnia, o czym
przypomina a im podczas pogadanki pani dietetyk Ewa
Greberska-Urban. Dzi!kujemy wszystkim sponsorom
oraz rodzicom uczniów za czynne w czenie si! w akcj!
oraz za -yczliwo/F okazan naszej szkole, ofiarno/F
oraz bezinteresown pomoc materialn w postaci przekazania produktów, które umo-liwi y zorganizowanie tej
akcji.

EwiBto Niepodleg(o ci
10 listopada uroczyst akademi uczcili/my
96 Rocznic! Odzyskania Niepodleg o/ci. Uczniowie klas
V i VI szko y podstawowej pod kierunkiem Anny Koleckiej i Damiany Rutkowskiej w pi!kny sposób przybli-yli
wszystkim obecnym histori! tamtych dni.

Lekcja w Le nym Centrum Edukacyjnym
20 paDdziernika na "zielon lekcj!" do Le/nego
Centrum Edukacyjnego "Las Winiarski" wyjecha a klasa
Ia pod opiek Karoliny Gramzy i Katarzyny Wencfel.
Dzieci poznawa y /rodowisko przyrodnicze podczas wielu interesuj cych zabaw i stawianych przed nimi zada .
Uczniowie dowiedzieli si! wielu ciekawostek o drzewach,
zwierz!tach i -yciu w lesie w okresie jesiennym. "Zielone
lekcje" to cykl zaj!F zaplanowanych dla uczniów na ca y
rok szkolny.

Uroczysto/F dostarczy a wzrusze i niezapomnianych wra-e artystycznych. Natomiast 11 listopada
poczet sztandarowy naszej szko y w sk adzie Zuzanna
Banach, Justyna Szewc i Micha Przepiórka pod opiek
Katarzyny Juskowiak wzi udzia w uroczystej Mszy
Awi!tej w intencji Ojczyzny.

Pasowanie na przedszkolaka
31 paDdziernika w grupie m odszej "Biedronki"
odby a si! uroczysto/F pasowania na przedszkolaka.
Z tej okazji dzieci wraz z paniami Karolin Tupa i Ann
Chlebio przygotowa y program artystyczny. By o to bardzo wa-ne wydarzenie zarówno dla najm odszych jak
i ich rodziców. Po cz!/ci artystycznej odby o si! uroczyste /lubowanie.

Mistrz Polski w kolarstwie z wizyt0 w naszej szkole
19 listopada w naszej szkole go/ci Bart omiej
Matysiak, tegoroczny zdobywca tytu u Mistrza Polski
w kolarstwie szosowym. Nasz absolwent wspólnie ze
swoim pierwszym trenerem klubowym Krzysztofem
Perzem przybli-yli uczniom tajniki kolarstwa. Go/cie
opowiadali o pocz tkach kariery sportowej, treningu,
wy/cigach i codziennym -yciu zawodowego sportowca.
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Uczniowie zostali zapoznani z wyposa-eniem kolarza
i budow wyczynowego roweru szosowego. Uczestnicy
spotkania mogli obejrzeF zdj!cia z wy/cigów o Mistrzostwo Polski i Awiata, a przede wszystkim koszulk! oraz
z oty medal Mistrza Polski 2014.

Uczniowie zdobyli równie- wiadomo/ci o zdrowym od-ywianiu, bezpiecznym poruszaniu si! na rowerze i nowoczesnych systemach antydopingowych. Na zako czenie spotkania wszyscy mogli zrobiF sobie pami tkowe zdj!cie i otrzymaF autograf.

Orkiestry Awi tecznej Pomocy, której celem by o ustanowienie rekordu w jednoczesnym przywracaniu kr -enia i oddechu przez jak najwi!ksz liczb! osób.
Miejscem bicia kaliskiego rekordu Guinessa by a
Arena Kalisz. To tam, 34 naszych uczniów z klas II i III
pod opiek Ewy Janiak, Renaty Szlenkier, Marleny
Pilarczyk i Rafa a Mrozi skiego w pocie czo a przez pó
godziny wykonywa o uci/ni!cia i wdechy na trzech
fantomach przekazanych przez WOAP. Poznanie zasad
udzielania pierwszej pomocy, w a/ciwa postawa, pewno/F co do swoich umiej!tno/ci - to wszystko sprawia,
-e nawet ma e dzieci mog uratowaF ludzkie -ycie.
Co robi pisarz? - spotkanie w szkole
18 listopada br. odby o si! spotkanie przedszkolaków z grupy Misiaczki i uczniów klas I-III z pracownikiem Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów Ma gorzat Judasz oraz nauczycielem Zespo u Szkó
Ogrodniczych im. St. Miko ajczyka w Opatówku - Damianem Jakóbczakiem. S oni autorami monografii o Ochotniczej Stra-y Po-arnej w T okini Wielkiej, która zosta a
napisana z okazji jubileuszu 100 lecia tej jednostki.

Ewiatowy Dzie= Walki z AIDS
Edukacja w naszej szkole ma ró-ne oblicza.
Jednym z nich jest uwra-liwienie m odzie-y na problemy
innych ludzi oraz zapoznanie z zagro-eniami wspó czesnego /wiata. 1 grudnia odby si! apel dla gimnazjalistów
z okazji Awiatowego Dnia Walki z AIDS.

Mia on na celu podniesienie /wiadomo/ci uczniów oraz wyja/nienie wielu aspektów tej choroby, przyczyn zaka-enia, stosowania profilaktyki i danych statystycznych. Apel przygotowa o Szkolne Ko o PCK pod
opiek Magdaleny Karolak i Lidii Ka u-y.
**********
ZESPÓG SZKÓG W TGOKINI WIELKIEJ
"Ratujemy i Uczymy RatowaJ"
W ramach programu edukacyjnego "Ratujemy
i Uczymy RatowaF" 714 osób - uczniów szkó podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych a tak-e
przedszkolaków, stra-aków, policjantów oraz ratowników medycznych wzi! o udzia w biciu rekordu Guinessa
w resuscytacji. To cz!/F ogólnopolskiej akcji Wielkiej
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Go/cie opowiadali w jaki sposób powstawa a ksi -ka,
jak zbierali materia y, wyszukiwali Dród a i zdj!cia. Zaprezentowali orygina y najstarszych dokumentów. Dzieci
dowiedzia y si!, co robi pisarz zanim rozpocznie pisanie
ksi -ki i pozna y etapy jej powstawania.
Zaproszeni go/cie przybli-yli równie- uczestnikom spotkania histori! Ochotniczej Stra-y Po-arnej
w T okini Wielkiej. Opowiadali o ciekawych wydarzeniach, jakie mia y miejsce na przestrzeni jej istnienia,
o osobach, które j tworzy y i czuwa y nad jej funkcjonowaniem, o kultywowaniu tradycji i zwyczajów. Ochotnicza Stra- Po-arna w T okini Wielkiej to m.in. grupy
ratownicze, orkiestra oraz dru-yny m odzie-owe, które
bior udzia w zawodach stra-ackich i odnosz du-e
sukcesy. W dzia ania tej jednostki w czaj si! równienasi uczniowie. Dyrektor szko y Teresa Kobierska, organizatorzy spotkania - Renata Szlenkier i Marlena Pilarczyk oraz uczniowie serdecznie dzi!kuj go/ciom za
interesuj ce spotkanie i niezwyk lekcj! historii.
Elubowanie pierwszoklasistów
29 paDdziernika br. 25. pierwszoklasistów zostao przyj!tych w poczet spo eczno/ci uczniowskiej.
Na uroczysto/F przybyli: Sekretarz Gminy Opatówek
Krzysztof Dziedzic, dyrektor szko y Teresa Kobierska,
rodzice, nauczyciele, przedstawiciele samorz du uczniowskiego, klasa VI wraz z wychowawc Agnieszk
Madzia i dwie wró-ki - dobra i z a. Ta dobra obdarowa a dzieci darem przyjaDni, u/miechu, -yczliwo/ci, pra-
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cowito/ci i ostro-no/ci. Dzi!ki temu, egzamin, do którego przyst pi y by zdany na 6! Pierwszaki odwiedzi y
krainy wiedzy i wykaza y si! wiadomo/ciami przyrodniczymi, recytatorskimi, muzycznymi, matematycznymi
oraz dotycz cymi bezpiecze stwa w ruchu drogowym.
W nagrod! otrzyma y symbol pracy - pszczo !, symbol
muzyki - klucz wiolinowy, symbol m dro/ci - sow! oraz
przyjaDni - serce. I choF z a wró-ka chcia a zamieniF
dzieci w -ó todzioby, czary si! nie powiod y i wszystko
zako czy o si! dobrze.
Nast!pnie pierwszoklasi/ci przyrzekali, -e b!d
si! m drze uczyF, rzetelnie pracowaF, szanowaF przyrod!, byF dobrymi i zgodnymi kolegami oraz dobrymi
dzieFmi. Równie- rodzice z o-yli /lubowanie, obiecuj c
doceniaF w dziecku to, co w nich najlepsze i s uchaF
uwa-nie o czym mówi . Dyrektor szko y pasowa a
o ówkiem ka-dego pierwszoklasist! na ucznia, a wychowawczyni Anna Macniak wr!czy a swoim podopiecznym
pami tkowe dyplomy. Dzieci otrzyma y Akt Nadania
Klasy oraz legitymacje szkolne. Pod tablic pami tkow
patrona szko y - W adys awa Broniewskiego, ju- pe noprawni uczniowie z o-yli kwiaty.

Nast!pnie przyszed czas na -yczenia i upominki. Sekretarz Gminy przekaza w imieniu samorz du
gminy upominki w postaci przyborów szkolnych, a rodzice i rada rodziców ufundowali telewizor marki "Sony".
Wspólne chwile uczniowie, rodzice i nauczyciele sp!dzili
przy s odkim pocz!stunku, a uroczysto/F zako czy y gry
i zabawy przygotowane przez kole-anki i kolegów
z klasy VI.
MiBdzynarodowe EwiBto Bibliotek Szkolnych
W tym roku po raz pierwszy obchodzili/my Mi!dzynarodowe Awi!to Bibliotek Szkolnych, które przypada w paDdzierniku. Awi!to zainicjowane zosta o
w 1999 roku przez Mi!dzynarodowe Stowarzyszenie
Bibliotekarzy Szkolnych. Celem akcji jest zwrócenie
uwagi na ogromn rol! bibliotek w -yciu szko y, w nauce
i rozwijaniu zainteresowa czytelniczych. W ramach obchodów /wi!ta odby o si! spotkanie dzieci z oddzia u
przedszkolnego grup Misiaczki i S oneczka oraz klas I, II
i III szko y podstawowej. Mali czytelnicy pod opiek swoich wychowawczy : Marleny Dryki, Ma gorzaty Urbaniak,
Anny Macniak, Ewy Janiak oraz Renaty Szlenkier przygotowali wiersze i piosenki o roli ksi -ki, biblioteki oraz
propagowaniu czytelnictwa. Do szko y zawita y tak-e
barwne bajkowe postaci, które zaprezentowa y si! w pokazie mody.
Obchodom /wi!ta biblioteki towarzyszy a akcja
plakatowa. W holu szkolnym zawis y plakaty uczniów
klasy trzeciej oraz grupy S oneczka reklamuj ce biblio-
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tek! i zach!caj ce do czytania. Spotkanie prowadzi y
Paulina Pilas (klasa III) i Dominika B aszczyk (klasa IV).
Do aktywnego czytania zach!ca a równie- dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku Jadwiga Milu/ka-Stasiak.

Dyrektor szko y Teresa Kobierska i nauczyciele
koordynatorzy akcji - Marlena Pilarczyk i Renata Szlenkier podzi!kowa y wszystkim uczestnikom, go/ciom,
Kindze Jopek, Magdalenie Grzeluszce, Magdalenie Misiak, nauczycielom, uczniom i ich opiekunom za udzia
w spotkaniu.
EwiBto Niepodleg(o ci
Mimo póDnojesiennej aury, 6 listopada w naszej
szkole sta si! dniem radosnym i wyj tkowym, zamanifestowali/my w tym dniu swój patriotyzm. W sali udekorowanej barwami narodowymi i jesiennymi li/Fmi, pod
has em "Tu jest nasz dom - Polska" odby a si! uroczysta
akademia z okazji Awi!ta Niepodleg o/ci, przygotowana
przez uczniów klasy III oraz gimnazjalistów pod opiek
Marleny Pilarczyk i Renaty Szlenkier. Nad pi!knym /piewem chóru czuwa a Urszula Borwik. Za spraw m odych
aktorów uczestnicy uroczysto/ci wys uchali wierszy o tematyce niepodleg o/ciowej i patriotycznych pie/ni oraz
uczcili pami!F wszystkich walcz cych i poleg ych.

Odegrana przez uczniów scenka zach!ca a do
nauki historii i przybli-y a wszystkim przebieg wydarze ,
kiedy to wolno/F zapuka a do Polski. Urodzili/my si! juw wolnym kraju ale powinni/my przywo aF emocje tych,
którzy wywalczyli dla Polski niepodleg o/F - wzruszenie,
dum! i rado/F. Do takiego uroczystego obchodzenia
Narodowego Awi!ta Niepodleg o/ci i wspólnych dzia a ,
które pozwol w tych dniach poczuF si! razem, zach!ca
w li/cie do uczniów, nauczycieli i rodziców Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej Bronis aw Komorowski. Warto
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pami!taF, -e wolno/F, któr mamy na co dzie , trzeba
szanowaF i piel!gnowaF.
W trosce o bezpiecze=stwo
W ramach ogólnopolskiego konkursu "Nowoczesna Edukacja Wczesnoszkolna" i policyjnego programu "Bezpiecznie to wiedzieF i znaF", 14 listopada br.
odby o si! spotkanie uczniów z kaliskimi funkcjonariuszami Wydzia u Prewencji - Agnieszk Olejnik-Much
i Witoldem WoDniakiem. Tematem wizyty by o szeroko
rozumiane bezpiecze stwo dzieci i m odzie-y. Uczniowie klas V, VI i I-III gimnazjum rozmawiali nie tylko
o zasadach bezpiecze stwa w ruchu drogowym, ale tak-e o zagro-eniach wynikaj cych z korzystania z Internetu, o konsekwencjach zwi zanych ze stosowaniem
przemocy s ownej i fizycznej, o kradzie-ach, a tak-e
o prawnych i zdrowotnych skutkach za-ywania narkotyków i dopalaczy. Spotkanie z dzieFmi klas I-III rozpocz! o si! od przedstawienia pod tytu em "Na wiejskiej
drodze", przygotowanego przez uczniów klasy IV cz onków ko a teatralnego. Podczas spektaklu m odsze
kole-anki i m odsi koledzy poznali najwa-niejsze zasady
bezpiecze stwa na drogach oraz podstawowe znaki
drogowe. Czwartoklasi/ci przypomnieli równie- o prawid owym przechodzeniu przez ulic! oraz o bezpiecznym
zachowaniu si! w trakcie oczekiwania na autobus szkolny, jak równie- podczas podró-y nim.

Aby utrwaliF zdobyt wiedz!, najm odsi wzi!li
udzia w quizie. Ka-dy, kto prawid owo odpowiedzia ,
otrzyma znaczki odblaskowe ufundowane przez Dariusza Leszczy skiego. Nast!pnie policjanci wyg osili krótk prelekcj! o tym, jak zachowaF si! w kontaktach
z obcymi, podczas pobytu w domu bez opieki rodziców
i jak bezpiecznie si! bawiF. Ponadto umundurowani
przypomnieli dzieciom numery alarmowe. Program "Bezpiecznie to wiedzieF i znaF" oraz konkurs "Nowoczesna
Edukacja Wczesnoszkolna" maj na celu wyposa-yF
uczniów w umiej!tno/ci i nawyki rozpoznania, przewidywania i zapobiegania ró-nego rodzaju zagro-eniom.
Na koniec, obecna na spotkaniu dyrektor Zespo u Szkó
w T okini Wielkiej Teresa Kobierska podzi!kowa a organizatorkom - Renacie Szlenkier i Wies awie Giercarz,
policjantom oraz cz onkom ko a teatralnego za ciekawe
i pouczaj ce zaj!cia.
Rocznica uchwalenia Konwencji Praw Dziecka
21 listopada na godzinie wychowawczej odby
si! apel po/wi!cony 25. rocznicy uchwalenia Konwencji
Praw Dziecka. Wyst pili uczniowie klasy szóstej: Klaudia
D browska, Gabriela K!pa, Dorota Misiak, Marta Kle-
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panda, Roman Niewiadomski i Pawe Gadomski. Przypomnieli swoim kolegom, jakie znaczenie ma Konwencja
Praw Dziecka - najwa-niejszy na /wiecie dokument
traktuj cy o prawach i wolno/ciach dziecka. 7 listopada
2014 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowi Ogólnopolski Dzie Praw Dziecka i postanowi , -e obchodzony b!dzie zawsze 20 listopada.
Uczniowie przypomnieli, -e nale-y budowaF
przyjazne relacje z rówie/nikami oparte na szacunku,
wzajemnej pomocy, zrozumieniu i zaufaniu. Us yszeli/my, -e nikt nie mo-e amaF praw dzieci, oraz -e
zawsze mog one liczyF na pomoc. Przypomniano, -e
prawa i obowi zki uczniów zawarte s w statucie szko y.
Organizatorzy apelu chcieli u/wiadomiF, -e znajomo/F
swoich praw oznacza rozumne ich wykorzystanie. Jest
to /ci/le zwi zane z wywi zywaniem si! ze swoich
obowi zków. Apelowi towarzyszy a oprawa muzyczna
przygotowana przez oddzia y przedszkolne grup!
"Misiaczki" i grup! "S oneczka". Pod opiek Ma gorzaty
Urbaniak oraz Marleny Dryki przedszkolaki wykona y
piosenk! "Kolorowe dzieci".
***************************************

GOPS DLA PODOPIECZNYCH
Szkolenie w zakresie profilaktyki
Gminny O/rodek Pomocy Spo ecznej w Opatówku zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdzia ania
Narkomanii Gminy Opatówek na 2014 rok zrealizowa
w dniu 7 listopada br. szkolenie w zakresie realizacji programu wczesnej profilaktyki "Cukierki". Szkolenie przeznaczone by o dla kadry pedagogicznej z placówek
o/wiatowych i /wietlicy. Szkolenie odby o si! w Awietlicy
Arodowiskowej S oneczko w Opatówku. Cel programu
"Cukierki" to wczesna profilaktyka uzale-nie , przemocy
i rozwijanie umiej!tno/ci -yciowych uczniów skierowany
dla klas I-III szkó podstawowych oraz starszych grup
przedszkolnych. Program ma charakter uprzedzaj cy,
jego zadaniem jest zapobieganie sytuacjom dysfunkcyjnym w -yciu dziecka zanim si! pojawi . Cennym wzbogaceniem programu jest bezpo/rednia praca z rodzicami.
Program przybli-a uczniom podstawowe informacje na temat /rodków uzale-niaj cych i zagro-e
z nimi zwi zanych, kszta tuje umiej!tno/ci troski o w asne bezpiecze stwo w relacjach z innymi, uczy postawy
dystansu w relacjach z osobami nieznajomymi oraz
wspó pracy, jako formy zapobiegaj cej zachowaniom
agresywnym. Szkolenie przeprowadzi przedstawiciel
Grzegorz PaD z Centrum Szkoleniowego MARABUT
Fundacji Homo Homini im. Karola de Foucalda. Zakres
zaj!F obejmowa obszary: zagadnie wczesnej profilaktyki, elementy metodyki pracy profilaktyczno - wychowawczej z dzieFmi w wieku wczesnoszkolnym oraz
wiedz! na temat /rodków psychoaktywnych i zagro-e
z nimi zwi zanych. Dwunastu uczestników otrzyma o za/wiadczenia o uko czeniu formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, uzyskuj c uprawnienie do przeprowadzania zaj!F w ramach Programu "Cukierki".
"Spójrz inaczej na agresjB"
W dniach od 22 do 25 listopada br. Gminny
O/rodek Pomocy Spo ecznej w Opatówku zrealizowa
szkolenie w zakresie programu zaj!F wychowawczoprofilaktycznych "Spójrz inaczej na agresj!" dla nauczycieli. W szkoleniu realizowanym zgodnie z Gminnym
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Programem Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów
Alkoholowych na 2014 rok wzi!li udzia nauczyciele
z Gimnazjum w Opatówku, Zespo u Szkó w Che mcach,
Zespo u Szkó w Rajsku, Zespo u Szkó w T okini Wielkiej oraz z Zespo u Szkó im. Stanis awa Miko ajczyka
w Opatówku. Odby o si! ono w siedzibie /wietlicy /rodowiskowej "S oneczko" w Opatówku i w Gimnazjum
w Opatówku.
Zaj!cia w wymiarze 40 godzin dydaktycznych,
przeprowadzi a Katarzyna Je-owska-Kwa/ny z O/rodka
Szkolenia Nauczycieli Stowarzyszenia Psychoprofilaktyki "Spójrz Inaczej" w Starachowicach. Program "Spójrz
inaczej na agresj!", pozytywnie zaopiniowany przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej, Pa stwow Agencj!
Rozwi zywania Problemów Alkoholowych oraz Polskie
Towarzystwo Psychologiczne, od ponad 15 lat jest wprowadzany w wielu szko ach podstawowych, gimnazjach
i /wietlicach socjoterapeutycznych w Polsce. Stanowi
profilaktyk! dotycz c ca ego procesu powstawania
negatywnych zachowa u dzieci i m odzie-y. Program
ten uczy rozumienia siebie i innych, rozpoznawania
i zaspokajania w asnych potrzeb i wyra-ania emocji
w konstruktywny sposób, lepszego radzenia sobie z ró-nymi problemami, umiej!tno/ci dobrego wspó -ycia z innymi i znajdowania w sobie oparcia w trudnych sytuacjach tak, aby w przysz o/ci nie si!ga y w tym celu po
/rodki uzale-niaj ce.

Miko ajom pomaga Wójt Gminy Opatówek Sebastian
Ward!cki wraz z pracownikami Gminnego O/rodka
Pomocy Spo ecznej Kierownikiem GOPS Violett Galant
i Asystentem Rodziny Adel Pokojowczyk. Dzieci ze
/wietlicy wraz z wychowawc Ewelin Kasprzak zaprezentowa y wiersze, piosenki i pastora ki, a wszyscy,
wspólnie za/piewali kol!dy.

Supermarket Lewiatan - Sklep "Anna" w Opatówku juod kilkunastu lat wspiera Awietlic! Arodowiskow "S oneczko" i jest wielkim przyjacielem dzieci - za co serdecznie dzi!kujemy.
***************************************

WYNIKI
WYBORÓW SAMORZ DOWYCH
Sebastian Ward!cki urz!duj cy Wójt Gminy Opatówek
b!dzie piastowa to stanowisko kolejn
kadencj!.
Podczas wyborów samorz dowych 16 listopada zdoby
87,19% poparcia (3614 g osów).

Dziesi!ciu absolwentów szkolenia naby o uprawnienia do realizacji programu zaj!F wychowawczo-profilaktycznych "Spójrz inaczej na agresj!". Tylko te osoby
uprawnione s do realizacji tego typu programu. Uczestnicy otrzymali imienne za/wiadczenia o uko czeniu formy doskonalenia zawodowego nauczycieli. Warunkiem
otrzymania za/wiadczenia by udzia w ca o/ci zaj!F.
Gminny O/rodek Pomocy Spo ecznej sk ada szczególne
wyrazy podzi!kowania dyrektor Gimnazjum w Opatówku
Jolancie Pokojowej za umo-liwienie przeprowadzenia
zaj!F praktycznych w formie warsztatów dla uczestników
szkolenia.
Miko(ajki w Ewietlicy
To ju- coroczna miko ajkowa tradycja, -e cz onkowie Klubu Motocyklowego "Czarne Or y", jako Awi!ci
Miko aje, docieraj do dzieci ze Awietlicy Arodowiskowej
"S oneczko". Ka-de z dzieci otrzyma o /wi teczn paczk! ufundowan przez Supermarket "Lewiatan" - Sklep
"Anna" p. Bogdana Kozaneckiego w Opatówku oraz
s odki prezent od Klubu Motocyklowego "Czarne Or y".

Wiadomo ci Gminne

Ubiegaj ca si! równie- o stanowisko wójta gminy Gra-yna Bartoszek-Sz apak uzyska a 531 g osów (12,81%).
Frekwencja podczas wyborów w gminie Opatówek
wynosi a 48,87%. Do Rady Gminy Opatówek dosta o si!
12 radnych z Komitetu Wyborczego Wyborców Nasza
Gmina Gospodarna i 3 z Komitetu Wyborczego Wyborców Razem dla Gminy Opatówek.
Radnymi Gminy Opatówek na kadencjB 2014-2018
zostali:
w okr!gu nr 1: Marlena Kiermas-Gruszka, 127 g osów,
KWW Nasza Gmina Gospodarna
w okr!gu nr 2: Mateusz Walczak, 155 g osów, KWW
Nasza Gmina Gospodarna
w okr!gu nr 3: Wojciech Pokojowy, 264 g osy, KWW
Nasza Gmina Gospodarna
w okr!gu nr 4: Pawe B kowski, 296 g osów, KWW
Nasza Gmina Gospodarna
w okr!gu nr 5: Mariusz Ma oburski, 202 g osy, KWW
Nasza Gmina Gospodarna
w okr!gu nr 6: Grzegorz Janik, 171 g osów, KWW
Razem dla Gminy Opatówek
w okr!gu nr 7: S awomir Aniegula, 121 g osów, KWW
Nasza Gmina Gospodarna
w okr!gu nr 8: Jaros aw K ysz, 128 g osów, KWW Nasza
Gmina Gospodarna
w okr!gu nr 9: Jaros aw Budka, 197 g osów, KWW
Razem dla Gminy Opatówek
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w okr!gu nr 10: El-bieta Bielewicz, 179 g osów,
Nasza Gmina Gospodarna
w okr!gu nr 11: Pawe Ko aci ski, 180 g osów,
Nasza Gmina Gospodarna
w okr!gu nr 12: Andrzej Borwik, 148 g osów,
Nasza Gmina Gospodarna
w okr!gu nr 13: Józef Gryczy ski, 74 g osy,
Nasza Gmina Gospodarna
w okr!gu nr 14: Damian Jakóbczak, 140 g osów,
Razem dla Gminy Opatówek
w okr!gu nr 15: Marek Szlenkier, 115 g osów,
Nasza Gmina Gospodarna

KWW

Szko a J!zyka Angielskiego SAY IT! w Opatówku zaprasza na zaj!cia
j!zykowe w roku szkolnym 2014/2015. Dostosowujemy poziom
nauczania do wiedzy ucznia, zaj!cia prowadzone s w ma ych
grupach. Informacje pod nr telefonu: 505-129-605.

KWW

**********

KWW

Mobilna myjnia parowa. Pranie: tapicerki samochodowej i meblowej,
dywanów i wyk adzin. Telefon: 505-079-588.

KWW

**********

KWW
KWW

Radnymi do Powiatu Kaliskiego z OkrBgu nr 2 (Gmina Opatówek i Godziesze Wielkie) zostali:
Krzysztof Dziedzic, 970 g osów, PIS
Mieczys aw Ruczak, 725 g osów, PSL
Józef Szyma ski, 452 g osy, PSL
Piotr Kaleta, 419 g osów, PIS
Ma gorzata Bana/, 313 g osów, PSL
Radnymi do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z OkrBgu 5 zostali:
Krzysztof Grabowski, 22967 g osów, PSL
Jan Mosi ski, 14576 g osów, PIS
Rafa Welanowski, 11083 g osy, PO
Marzena Wodzi ska, 10700 g osów, PO
Jan Grzesiek, 9948 g osów, PSL
Miko aj Grzyb, 9672 g osy, PSL
Leszek Bier a, 7167, PIS
***************************************

OG OSZENIA
Ju- od stycznia 2015 r. w Przychodni w Opatówku przyjmowaF b!dzie
neurologopeda - diagnoza i terapia neurologopedyczna dla osób
starszych i dzieci. Przyj!cia pacjentów: wtorki i /rody od 16:00 do
18:00. Zapisy pod nr tel. 511-655-223.
**********
Informujemy, -e firma Szyma scy - EKO Sp. z o.o. z siedzib
w Pyzdrach, zajmuje si! odbiorem odpadów foliowych produkowanych
w gospodarstwach rolnych, nast!puj cych rodzajów: folii po sianokiszonce, folii po kiszonkach (czarna, czarno-bia a), folii ogrodniczych,
tunelowych, zu-ytych worków po nawozach, zu-ytych worków BigBag. Odpady odbierane s bezpo/rednio z gospodarstw rolnych. Za
przekazane odpady nie pobieramy -adnych op at, wystawiamy kart!
przekazania odpadu. Tel. 607-369-624, e-mail: szymanscyeko@wp.pl.
**********

Us ugi Krawieckie. Punkt w Opatówku, ul. Poniatowskiego 1C
(targowisko) poleca us ugi: skracanie, zw!-anie, napraw! i przeróbki
odzie-y, szycie zas on, firan, po/cieli, obrusów i inne. Mo-liwo/F us ugi
ekspresowej na miejscu. Godziny otwarcia: pon. 900 - 1600, wt.-pt.
830 - 1600, sob. 730 - 1230. Telefon: 600-675-466.
**********
Sklep Wielobran-owy w Opatówku, ul. Poniatowskiego 1C (targowisko) poleca artyku y szkolne, biurowe, pasmanteryjne, florystyczne,
firany, zas ony, obrusy, koce, po/ciele i 101 drobiazgów. Serdecznie
zapraszamy.
**********
Sklep i hurtownia odzie-owa poleca artyku y dzieci!ce, damskie,
m!skie, po/cielowe, dekoracyjne. Zapraszamy w godz. 9:00 - 18:00,
T okinia Ko/cielna, ul. Ko/cielna 58
**********
Szukam mieszkania do wynaj!cia w Opatówku. Kontakt pod nr tel.
537-860-073
**********
Poszukuj! pilnie ma ego, pustego pokoju na stancj!. Kontakt pod
nr tel. 665-657-758.
**********
Sprzedam kuchni! polsk na w!giel, kolor bia y, stan idealny, cena do
uzgodnienia. Kontakt: Opatówek, tel. 698-165-326.
**********
Sprzedam dzia ki: 0,42ha w Opatówku i 1,34ha w Opatówku, 2,24ha
w Cieni Pierwszej, 0,33ha z warunkami zabudowy w Che mcach.
Telefon: 724-169-325.
**********
PodziBkowanie
KWW Nasza Gmina Gospodarna sk ada serdeczne podzi!kowanie
wszystkim mieszka com gminy Opatówek za udzia w wyborach
samorz dowych 2014 oraz udzielone zaufanie kandydatom na Wójta
i do Rady Gminy Opatówek. Z powa-aniem - cz onkowie KWW Nasza
Gmina Gospodarna, Wójt Gminy Opatówek, Sekretarz Gminy
Opatówek, Radni Gminy Opatówek.
**********

3D WORK. Innowacyjna firma z Opatówka: druk 3D, projektowanie
i modelowanie 3D, drukarki 3D i skanery 3D. Zapraszamy na dni
otwarte w styczniu 2015 do Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatówku.
Informacje na stronie: www.3dwork.pl, kontakt pod nr tel. 514-653-735
oraz e-mail: biuro@3dwork.pl

PodziBkowanie
Dzi!kuj! Wyborcom okr!gu wyborczego nr 6 za oddane na moja
osob! g osy do Rady Gminy Opatówek w wyborach samorz dowych
16 listopada 2014 roku. Z wyrazami szacunku - Ryszard Gonera.

**********

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

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.
**********
KOSTERA - naprawy wózków wid owych, adowarek teleskopowych
i regeneracja si owników hydraulicznych. Bogumi ów 2A, telefon kontaktowy: 609-775-907.
**********
Projekty budowlane, us ugi w zakresie architektury. Tel.: 503-170-369.
**********
Udziel! korepetycji z matematyki. Telefon: 514-651-522.

Wiadomo ci Gminne

Urz0d Gminy w Opatówku
Pl. Wolno ci 14,
62-860 Opatówek
tel. (62) 76-18-453, 76-18-454,
faks (62) 76-18-017
strona internetowa: www.opatowek.pl
e-mail: gmina@opatowek.pl
WG Nr 4 (598) / 2014 / 2000 egz.
Redakcja:
- Hanna Lutos awska, Rukasz Kruk: opracowanie i sk ad
- Krzysztof Dziedzic: korekta

***************************************
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W ADZE GMINY OPATÓWEK KADENCJI 2014-2018

Sebastian Ward!cki
Wójt Gminy

Krzysztof Dziedzic
Sekretarz Gminy

Dagmara Gajewska-Paj k
Skarbnik Gminy

Pawe B kowski
Przewodnicz cy
Rady Gminy

Wojciech Pokojowy
Wiceprzewodnicz cy
Rady Gminy

Marek Szlenkier
Wiceprzewodnicz cy
Rady Gminy

El-bieta Bielewicz
Radna

Andrzej Borwik
Radny

Jaros aw Budka
Radny

Józef Gryczy ski
Radny

Damian Jakóbczak
Radny

Grzegorz Janik
Radny

Marlena Kiermas-Gruszka
Radna

Mariusz Ma oburski
Radny

S awomir Aniegula
Radny

Mateusz Walczak
Radny

Jaros aw K ysz
Radny

Wiadomo ci Gminne

Pawe Ko aci ski
Radny
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