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SESJE RADY GMINY
W okresie od pa dziernika br. do daty wydania niniejszego
biuletynu odby y si cztery sesje Rady Gminy Opatówek
kadencji 2014-2018. Najwa'niejsze decyzje i uchwa y podj te przez radnych podczas sesji:
w sprawie wspó dzia ania jednostek samorz*du terytorialnego: Gminy Opatówek, Powiatu Kaliskiego, Gminy
.elazków, Gminy Lisków, Gminy Ko minek, Gminy
Brzeziny, Gminy Szczytniki, Gminy Blizanów w celu
wspólnego pozyskiwania 2rodków i realizacji projektu
pozakonkursowego pn. "Integracja i aktywizacja spoeczno-zawodowa osób z terenu woj. wielkopolskiego",
realizowanego w latach 2016-2017 w ramach Poddziaania 7.1.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020; w ramach tego dziaania gminy nie mog* samodzielnie aplikowa8 o 2rodki
na realizacj projektów pozakonkursowych, których celem jest aktywizacja zawodowa i spo eczna osób zagro'onych wykluczeniem spo ecznym, st*d uzasadniona potrzeba partnerstwa gmin z jednostk* szczebla
powiatowego, pe ni*c* funkcj Lidera projektu;
w sprawie wyra'enia zgody na zawarcie porozumienia
o partnerstwie z Powiatem Kaliskim w sprawie realizacji projektu pod nazw* "Przebudowa ci*gu dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4609P skrzy'owanie z
drog* wojewódzk* nr 470 - Ko minek oraz drogi powiatowej nr 4610P na odcinku Stary Nakwasin - Borów"

Wiadomo ci Gminne

-

-

-

w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" - w ramach
wspó dzia ania gmina Opatówek przeznaczy na ten cel
kwot 400 651 z w bud'ecie na 2016 rok;
w sprawie zawarcia porozumienia o partnerstwie z Powiatem Kaliskim na realizacj projektu pn. "Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w Opatówku - ul. Mariana Buczka, Dworcowa, Marcina Kasprzaka, Jana Kili?skiego, 3-go Maja, Ludowa" w ramach programu wieloletniego pn. "Program rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" - w ramach
wspó dzia ania Powiat Kaliski przeznaczy na ten cel w
2016 roku kwot 10 000 z ;
w sprawie przyj cia przez Gmin Opatówek od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych pn. "Remont drogi powiatowej nr 4620P w
m. Rajsko w zakresie chodnika"; na realizacj tego zadania Powiat Kaliski i Gmina Opatówek przeznacz* w
2015 roku po 20 000 z ;
w sprawie wyra'enia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym cz 2ci dzia ki nr
112/1 po o'onej w Opatówku przy ul. Piaskowej;
w sprawie wyra'enia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym lokalu u'ytkowego po o'onego w Opatówku przy ul. Poniatowskiego;
w sprawie wyra'enia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym cz 2ci dzia ki nr
302 po o'onej w Opatówku przy Pl. Wolno2ci 9;
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-
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w sprawie okre2lenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarz*dowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotycz*cych dzia alno2ci statutowej tych organizacji;
w sprawie wyboru awników do s*du rejonowego - w
g osowaniu tajnym na awników do s*du rejonowego w
Kaliszu na kadencj 2016-2019 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy, wybrano: p. Ma gorzat
Rutowicz, p. Aldon Spalon*, p. Zofi Kici?sk*;
w sprawie zmiany bud'etu gminy Opatówek na 2015
rok, w której przyj te zosta y bie'*ce zmiany w planie
dochodów i wydatków polegaj*ce na korektach kwot w
dzia ach oraz przesuni 8 mi dzy rozdzia ami i paragrafami; po korekcie dochody bie ce ustalono w kwocie 40 546 856,25 z , w tym dochody maj*tkowe
3 477 822 z oraz wydatki uchwalono w kwocie
31 403 885,10 z ,
w
tym
wydatki
maj*tkowe
8 827 473 z ;
w sprawie okre2lenia wysoko2ci rocznych stawek podatku od 2rodków transportowych na 2016 - uchwalono
bez zmian w stosunku do roku 2015;
w sprawie okre2lenia stawek podatku od nieruchomo2ci i zwolnie? w podatku od nieruchomo2ci na 2016 rok
- uchwalono bez zmian w stosunku do stawek obowi*zuj*cych w 2015 roku;
w sprawie obni'enia 2redniej ceny skupu 'yta stanowi*cej podstaw obliczania podatku rolnego na 2016
rok - równie' bez zmian w stosunku do roku bie'*cego;
w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysoko2ci op aty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi sk adanych przez w a2cicieli nieruchomo2ci po o'onych na terenie gminy Opatówek;
w sprawie uznania za konieczn* budow dróg gminnych oraz potwierdzenia celowo2ci przebudowy i efektywno2ci projektowanego przedsi wzi cia - uchwa a
niezb dna jest do z o'enia wniosku o dofinansowanie
ze 2rodków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych;
w sprawie zmiany uchwa y nr 28/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru
cz onków Rady Spo ecznej Samodzielnego Publicznego Zak adu Opieki Zdrowotnej Gminnego O2rodka
Zdrowia w Opatówku;
w sprawie podj cia dzia a? proceduralnych w zakresie
nadania miejscowo2ci Opatówek statusu miasta. Zaproszona na sesj p. Jadwiga Milu2ka-Stasiak przygotowa a prezentacj multimedialn* na temat historii
Opatówka przypominaj*c, 'e od XVI wieku posiada on
prawa miejskie, odebrane w 1870 roku przez rz*d carski w ramach popowsta?czych represji. Radni podj t*
deklaracj* postanowili wspiera8 wszelkie dzia ania dotycz*ce nadania miejscowo2ci Opatówek statusu miasta, a w przypadku z o'enia wniosku wyra'ono zgod
na ewentualne zabezpieczenie 2rodków w bud'ecie
gminy na ten cel;
w sprawie przyj cia do realizacji na 2016 rok Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi*zywania Problemów
Alkoholowych - programu wchodz*cego w sk ad Gminnej Strategii Integracji i Rozwi*zywania Problemów
Spo ecznych;
w sprawie przyj cia do realizacji na 2016 rok Gminnego Programu Przeciwdzia ania Narkomanii - programu
wchodz*cego w sk ad Gminnej Strategii Integracji i
Rozwi*zywania Problemów Spo ecznych;
w sprawie przyj cia do realizacji Gminnego Programu
Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 - programu
wchodz*cego w sk ad Gminnej Strategii Integracji i
Rozwi*zywania Problemów Spo ecznych;

Wiadomo ci Gminne

-

-

-

-

w sprawie przyj cia do realizacji na lata 2016-2018
Gminnego Programu Przeciwdzia ania Przemocy w
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie program wchodz*cy w sk ad Gminnej Strategii Integracji i Rozwi*zywania Problemów Spo ecznych;
w sprawie przyj cia do realizacji Gminnego Programu
Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2018;
w sprawie wyra'enia zgody na realizacj projektu "Zakup lekkiego samochodu po'arniczego do zapobiegania, likwidacji skutków kl sk 'ywio owych i awarii 2rodowiskowych na terenie gminy Opatówek przez OSP
Opatówek";
w sprawie przyj cia zmiany statutu Zwi*zku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina";
w sprawie wyra'enia zgody na wynajem na okres 3 lat
w trybie bezprzetargowym, lokalu u'ytkowego po o'onego w Opatówku przy ul. Ko2cielnej 2;
w sprawie wyra'enia zgody na wydzier'awienie na
czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym gruntu
dzia ki oznaczonej nr 692/37 po o'onej w Opatówku
przy ul. Helleny;
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowo2ci Opatówek;
w sprawie wyra'enia stanowiska o potrzebie udzielenia
pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu radni wydali pozytywne o2wiadczenie o potrzebie
udzielenia pomocy finansowej w roku bud'etowym
2016 i 2017 na realizacj zadania w zakresie ochrony
zdrowia z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji budowy bazy 2mig owcowej S u'by Ratownictwa
Medycznego na terenie lotniska Micha ków w Ostrowie
Wlkp.

Radni zapoznali si z sytuacj* w o2wiacie w gminie Opatówek. Obszerne opracowanie na ten temat przedstawi odpowiedzialny za gminn* o2wiat Sekretarz Gminy Krzysztof
Dziedzic. Wydatki na o2wiat stanowi* ok. 40% w ogólnych
wydatkach bud'etu gminy: w roku 2014 wydatki wynios y
14 196 123,16 z , w tym wielko28 subwencji o2wiatowej
10 491 309 z , natomiast dochody wynios y 405 217,25 z .
W roku 2015 plan wydatków wynosi 15 518 875,66 z , w
tym wielko28 subwencji o2wiatowej 10 747 766 z , z czego
do ko?ca wrze2nia wydatkowano kwot 10 600 290,93 z .
Natomiast dochody planowane s* w wysoko2ci 483 699 z ,
z czego wykonanie na dzie? z o'enia informacji wynosi
465 387,39 z .
Wykaz aktualnych wydatków maj tkowych na 2015 r.
Zakup pomp
SUW Rajsko dokumentacja projektowa
Projekt sieci kanalizacyjnej sanitarnej w m. T okinia
Wielka, T okinia Ko2cielna, T okinia Ma a, T okinia
Nowa

50 000
50 000
80 000
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Dostawa wraz z monta'em stacji odwadniania osadów 2ciekowych na Gminnej Oczyszczalni Ncieków
w Opatówku
Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Opatówek,
ul. Kwiatowa
Budowa sieci wodoci*gowej w m. Opatówek,
ul. Ba2niowa
Remont stacji uzdatniania wody w m. Opatówek
Przebudowa sieci wodoci*gowej w m. Che mce
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Sza e etap II - projekt
Dozbrojenie kanalizacji sanitarnej w m. Sza e
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Sza e etap I
Pomoc finansowa dla Powiatu kaliskiego na zadanie
pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4610P
w m. Borów"
Pomoc finansowa na realizacj zadania
pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4612P na odcinku drogi od T okinia Nowej do T okinia Wielka"
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudow
drogi powiatowej nr 4636P na odcinku granica gminy
Opatówek - granica gminy Opatówek
Wykonanie dokumentacja projektowa na przebudow
drogi powiatowej nr 4609 P na odcinku granica gminy
- granica gminy oraz drogi powiatowej nr 4610 P na
odcinku granica gminy - Borów
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudow
drogi powiatowej nr 6217P od granicy miasta Kalisza
do skrzy'owania z drog* powiatow* nr 4626P
Przebudowa drogi gminnej nr 675810P Rajsko Sierzchów - Borów
Ci*g pieszo-jezdny Opatówek
Przebudowa drogi ul. Le2na w m. Opatówek
(675517P)
Przebudowa drogi gminnej w m. Sierzchów (poligon)
Przebudowa drogi Cienia I Cienia III
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. T okinia
Ko2cielna (ul. Wiosenna) etap I
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. T okinia
Ko2cielna (ul. Wiosenna) etap II
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 96
w m. N dzerzew
Przebudowa drogi Rajsko - Warszew (61)
Przebudowa drogi Porwity - Takomy2le (199)
Dokumentacja projektowa przebudowy drogi Szulec Józefów (675514P)
Dokumentacja projektowa przebudowa drogi Che mce
- Stobno (675523P)
Dokumentacja projektowa przebudowa ulic 3-go maja
(675561P), Kili?skiego (675563), Buczka (675564P),
Kasprzaka (675567P), Ludowej (675560P), Dworcowej (675566P) w m. Opatówek
Przebudowa drogi gminnej Cienia II -Micha ów IV
Przebudowa drogi w m. Opatówek ul. Parkowa
Przebudowa drogi gminnej w m. Micha ów III
Droga Ro'd'a y
Przebudowa drogi gminnej w m. Ro'd'a y - S oneczna
Przebudowa drogi w m. Porwity (65)
Dokumentacja projektowa oficyna w parku
ul. Ko2cielna 17
Dokumentacja projektowa ul. Ko2cielna 2
Remont gara'u w OSP T okinia Wielka
Zakup 2redniego samochodu po'arniczego dla realizacji zada? w zakresie ochrony przeciwpo'arowej na
terenie gminy Opatówek przez OSP T okinia Wielka
Budowa Przedszkola Publicznego
Termomodernizacja SP Sierzchów - dokumentacja
Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Che mce
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m. Opatówek

Wiadomo ci Gminne

326 000
3 000
5 000
30 000
17 000
36 000
30 000
820 000
83 000

60 000

4 200

9 200

40 000
1 435 000

Pomoc finansowa dla Powiatu kaliskiego na realizacj
zadania pn. "Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice"
Termomodernizacja budynku w m. Micha ów dokumentacja
Dokumentacja dworzec PKP
K adka spacerowa dla pieszych
Wykonanie ogrodzenia wzd u' stawów przy
ul. Poniatowskiego w m. Opatówek
Budowa kompleksu rekreacyjnego jako miejsce spotka? dla mieszka?ców so ectwa Micha ów Drugi
Ogrodzenie terenu w Micha owie Drugim
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
w m. Opatówek - przebudowa parkingu
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
w m. Rajsko - przebudowa parkingu
Pomoc finansowa dla Powiatu kaliskiego na wykonanie remontu ogrodzenia pomi dzy Zespo em Szkó
im. Stanis awa Miko ajczyka w Opatówku a parkiem
w Opatówku
Monitoring bazy rekreacyjno-turystycznej w m. Sza e
Modernizacja bazy rekreacyjno-turystycznej
w m. Sza e
Termomodernizacja budynków u'yteczno2ci publicznej GOK Opatówek
Termomodernizacja budynków u'yteczno2ci publicznej Biblioteka w T okini Wielkiej
Remont wie'y s dziowskiej w m. Sza e
RAZEM:

6 458

20 000
30 000
10 000
20 000
61 100
6 500
3 000
3 000

10 000
15 000
535 000
91 000
64 000
20 000
8 833 473

56 000

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

130 000

REALIZACJA ZADA O WIATOWYCH

84 000
85 600
100 000
75 000
200 000
120 000
102 000
12 000
8 000

40 000
40 000
75 000
295 400
20 000
70 000
90 920
25 000
25 000
21 000
680 095
2 000 000
15 000
400 000
90 000

Podczas sesji Rady Gminy w dniu 25 listopada br.
przedstawiona zosta a "Informacja o stanie realizacji zada?
o2wiatowych gminy Opatówek w roku szkolnym
2014/2015". Obowi*zek sporz*dzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zada? o2wiatowych wynika z
dyspozycji art. 5a ust. 4 ustawy z 7 wrze2nia 1991 r. o systemie o2wiaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz.
2572 z pó n. zm.). W imieniu Wójta Gminy Opatówek Sebastiana Ward ckiego szczegó ow* informacj o stanie realizacji zada? o2wiatowych gminy Opatówek przedstawi
Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic.
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 o2wiaty.
3. Zabezpieczenie bazy lokalowej i sprawno2ci technicznej obiektów o2wiatowych oraz 2rodków rzeczowych i
finansowych - ustawa o systemie o2wiaty.
4. Zabezpieczenie kadry pracowniczej, w tym administracyjno-obs ugowej - ustawa o systemie o2wiaty.
5. Stanowienie o wysoko2ci 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
o2wiaty.
8. Realizacja zada? wspieraj*cych uczniów w nauce ustawa o systemie o2wiaty.
Stan organizacji
W roku szkolnym 2014/2015 Gmina Opatówek by a organem prowadz*cym dla 1 publicznego przedszkola, 6 szkó
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podstawowych, w tym 1 filialnej i 4 gimnazjów. Stan organizacji szkó podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym
2014/2015 przedstawia si nast puj*co:
Nazwa placówki
Szko a Podstawowa
w Opatówku
Filia w Sierzchowie
Zespó Szkó w Rajsku - szkoa podstawowa
Zespó Szkó w Rajsku - gimnazjum
Zespó Szkó w Che mcach szko a podstawowa
Zespó Szkó w Che mcach gimnazjum
Zespó Szkó w T okini Wielkiej- szko a podstawowa
Zespó Szkó w T okini Wielkiej
- gimnazjum
Gimnazjum w Opatówku
Publiczne Przedszkole
w Opatówku
Oddzia przedszkolny przy
ZS w Rajsku
Oddzia przedszkolny przy
ZS w Che mcach
Oddzia przedszkolny przy
ZS w T okini Wielkiej
RAZEM

Liczba oddzia ów

Liczba
uczniów
i dzieci

22

472

2

24

8

144

3

73

8

159

4

79

7

120

3

64

13

256

5

103

1

20

1

23

1

23

78

1560

W roku szkolnym 2014/2015 r. w stosunku do roku szkolnego 2013/2014 sie8 przedszkola, szkó podstawowych i
gimnazjów nie zmieni a si . Publiczne Przedszkole w Opatówku oferuje w sumie, na 5 oddzia ów, 125 miejsc dla
dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Jak wida8 z tabeli miejscowe
przedszkole oferowa o jeszcze 22 miejsca wolne, z czego
wynika, 'e popyt by mniejszy ni' 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'liwo28 posy ania
dzieci do przedszkoli niesamorz*dowych w Kaliszu. W stosunku do ubieg ego roku szkolnego zmniejszy a si , do 59,
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 301 750,40 z .
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* 2wiadomo2ci* rodziców zwi*zan* z rozwojem edukacyjnym dziecka.
W szko ach prowadzonych przez gmin nauk pobiera o 26
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 ilo2ci godzin, która wynika z odpowiednich przepisów prawa o2wiatowego. Nauczanie takie zorganizowano, w porozumieniu z
organem prowadz*cym, dla 20 uczniów.
Baza do dzia alno-ci o-wiatowej
Placówki o2wiatowe prowadzone przez Gmin funkcjonowa y w 7 budynkach komunalnych:
powierzchnia nieruchomo2ci gruntowych: 60 206 m2,
w tym powierzchnia terenów zielonych: 21 759 m2

Wiadomo ci Gminne

-

sale lekcyjne: 76
pracownie komputerowe: 7
sale gimnastyczne: 5
gabinety lekarskie: 3
2wietlice: 5
sto ówki: 1

Urz dzenia rekreacyjno - sportowe
Oprócz 5 sal gimnastycznych szko y i przedszkole wykorzystywa y do prowadzenia zaj 8 wychowania fizycznego i
rekreacji ruchowej inne urz*dzenia rekreacyjno-sportowe:
place zabaw, boiska do gry w pi k no'n* (trawiaste i 'wirowe), boiska do gry w pi k siatkow* i koszykow* (asfaltowe), boiska pokryte sztuczn* traw* (pi ka no'na, r czna,
siatkówka, tenis), boiska wielofunkcyjne ze sztuczn* nawierzchni* (pi ka r czna, siatkowa, koszykowa, tenis), a
tak'e place zabaw. Szko y, w szczególno2ci w Opatówku,
mia y tak'e mo'liwo28 korzystania z kompleksu boisk sportowych "Orlik 2012".
Stan techniczny i funkcjonalno28 budynków o2wiatowych
oraz urz*dze? sportowo-rekreacyjnych uzna8 nale'y za
dobry, co jest rezultatem sta ych, znacznych nak adów finansowych czynionych od kilku lat na popraw substancji
budowlanej w celu zachowania sprawno2ci technicznej i dla
optymalizacji kosztów eksploatacji. W okresie sprawozdawczym czyniono sta e dzia ania dla poprawy bazy lokalowej
gminnej o2wiaty, w tym wyposa'enia w sprz t szkolny i
pomoce dydaktyczne. Oblicze wspó czesnej szko y charakteryzuje poziom wyposa'enia w 2rodki 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 uzyskay mo'liwo28 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 wyposa enia w urz dzenia specjalistyczne oraz
zbiorów bibliotecznych
komputery ogó em: 240
komputery do u'ytku uczniów: 139
projektory multimedialne: 42
rzutniki pisma: 7
rzutniki prze roczy: 9
tablice interaktywne: 14
kamery wideo: 4
odtwarzacze DVD, VHS, TV: 74
kserokopiarki: 10
woluminy: 24 363
monitoring: 5
Kadra i system doskonalenia zawodowego
W roku szkolnym 2014/2015 w przedszkolu publicznym,
szko ach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez
gmin pracowa o 163 nauczycieli oraz 55 pracowników
administracji i obs ugi. Dyrektorami jednostek o2wiatowych
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
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Zatrudnienie w szko ach w roku szkolnym 2014/2015:
etaty: 189,89 w tym:
nauczyciele: 140,94
pozostali: 48,95
osoby: 218 w tym:
nauczyciele: 163
pozostali: 55
W stosunku do poprzedniego roku szkolnego zwi kszy a
si liczba etatów nauczycielskich o 3,91. Jest to zwi*zane z
wi ksz* ilo2ci* godzin dydaktycznych, które bezpo2rednio
wp ywaj* na stan zatrudnienia. Poziom zatrudnienia nauczycieli wynika przede wszystkim z liczby oddzia ów i godzin zaj 8 obowi*zkowych oraz dodatkowych, realizowanych w przedszkolu i szko ach, a pracowników administracji
i obs ugi ze specyfiki dzia alno2ci. Dla zabezpieczenia odpowiedniego poziomu nauczania w roku szkolnym
2014/2015, zgodnie z wymogami prawa i potrzebami, poczyniono nak ady w zakresie doskonalenia zawodowego
nauczycieli.
Nak ady na doskonalenie zawodowe nauczycieli w latach 2014/2015:
wykonanie za 2014 rok ogó em: 28 926,38 z
plan na 2015 rok ogó em: 53 878,00 z
W ramach wyodr bnionych 2rodków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, dyrektorzy placówek o2wiatowych
mieli mo'liwo28 zawierania z nauczycielami umów o dofinansowaniu kosztów kszta cenia pobieranych przez uczelnie wy'sze. W roku szkolnym 2014/2015 dofinansowaniem
obj tych by o *cznie 6 nauczycieli. System doskonalenia i
dokszta cania nauczycieli spowodowa , 'e wi kszo28 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 a2ciwej
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 2014/2015 - 140,94
etatów, w tym:
wy'sze magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym - etatów: 132,00 (93,66% ogó u)
licencjat - etatów: 7,83 (5,55% ogó u)
pozosta e - etatów: 1,11 (0,79% ogó u)
Stopnie awansu zawodowego nauczycieli w 2015 r.
sta'y2ci - etatów: 3,00 (2,12% ogó u)
kontraktowi - etatów: 20,06 (14,21% ogó u)
mianowani - etatów: 48,17 (34,11% ogó u)
dyplomowani - etatów 70,00 (49,56% ogó u)
W roku szkolnym 2014/2015 2 nauczycieli uzyska o stopie?
nauczyciela dyplomowanego, 5 nauczycieli uzyska o stopie? nauczyciela mianowanego, a 3 stopie? nauczyciela
kontraktowego. Dobra polityka kadrowa w szko ach w zakresie doboru kadry nauczycielskiej zapewni a tak'e w roku
szkolnym 2014/2015 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* jako28 pracy.
Poziom nauczania
Osi*gni cia uczniów s* wynikiem nauczania i uczenia si .
W znacznym stopniu zale'* od zdolno2ci i aspiracji, ale
tak'e 2rodowiska rodzinnego. Badanie post pów edukacyj-
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nych i osi*gni 8 uczniów mo'e przybiera8 ró'ne formy.
Najcz 2ciej 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
2014/2015
Do sprawdzianu 1 kwietnia 2015 r. w Szkole Podstawowej
w Opatówku przyst*pi o 55 uczniów - wszyscy rozwi*zywali
zestaw zada? w wersji standardowej.
Wyniki ze sprawdzianu:
szko a: 70,80%
kraj: 67,00%
województwo: 65,02%
powiat: 66,10%
gmina: 66,61%
Wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym
2014/2015 uzyskane przez uczniów Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku
Egzamin gimnazjalny pisa o 74 uczniów. Cz 28 humanistyczna sk ada a si z dwóch cz 2ci: historia i WOS oraz
j zyk polski. W cz 2ci humanistycznej egzaminu 2rednia
szko y wynios a: j zyk polski - 62,97%, historia i WOS 67,89%, w cz 2ci matematyczno-przyrodniczej: matematyka - 58,57%, przedmioty przyrodnicze - 53,57%, z j. angielskiego: cz 28 podstawowa - 68,87%, cz 28 rozszerzona 48,81%, z j. niemieckiego: cz 28 podstawowa - 63,33%.
Wyniki sprawdzianu i egzaminu w roku szkolnym
2014/2015 uzyskane przez uczniów Zespo u Szkó w
Rajsku
Szko a Podstawowa
Do rozwi*zywania sprawdzianu przyst*pi o 23 uczniów klasy szóstej. Nrednia szko y wynios a: matematyka - 50,87%,
j zyk polski - 65,22%, j zyk angielski - 69,48%.
Gimnazjum
W cz 2ci humanistycznej egzaminu 2rednia szko y wynios a: j zyk polski - 49,50%, historia i WOS - 63,59%, w cz 2ci matematyczno-przyrodniczej: matematyka - 45,41%,
przedmioty przyrodnicze - 43,73%, z j. angielskiego: cz 28
podstawowa - 55,33%, cz 28 rozszerzona - 28,62%.
Wyniki sprawdzianu i egzaminu w roku szkolnym
2014/2015 uzyskane przez uczniów Zespo u Szkó im.
Jana Paw a II w Che mcach
Szko a Podstawowa
Do rozwi*zywania sprawdzianu przyst*pi o 24 uczniów klasy szóstej. Nrednia szko y wynios a: matematyka - 66,45%,
j zyk polski - 72,61%, j zyk angielski - 87,08%.
Gimnazjum
W cz 2ci humanistycznej egzaminu 2rednia szko y wynios a: j zyk polski - 64,95%, historia i WOS - 73,37%, w cz 2ci matematyczno-przyrodniczej: matematyka - 45,95%,
przedmioty przyrodnicze - 52,26%, z j. angielskiego: cz 28
podstawowa - 87,67%, cz 28 rozszerzona - 75,25%, z j. rosyjskiego (poziom podstawowy) - 54,86%.
Wyniki sprawdzianu i egzaminu w roku szkolnym
2014/2015 uzyskane przez uczniów Zespo u Szkó w
T okini Wielkiej
Szko a Podstawowa
Do rozwi*zywania sprawdzianu przyst*pi o 15 uczniów klasy szóstej. Nrednia szko y wynios a: matematyka - 49,00%,
j zyk polski - 68,25%, j zyk angielski - 64,07%.
Gimnazjum
W cz 2ci humanistycznej egzaminu 2rednia szko y wynios a: j zyk polski - 60,76%, historia i WOS - 63,58%, w cz 2ci matematyczno-przyrodniczej: matematyka - 50,45%,
przedmioty przyrodnicze - 45,93%, z j. angielskiego: cz 28
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podstawowa - 61,61%, cz 28 rozszerzona - 39,78%, z j.
niemieckiego (poziom podstawowy) - 61,17%.
Sukcesy uczniów
Rok szkolny 2014/2015 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, fizycznych, plastycznych, historycznych i recytatorskich. Uczniowie szkó podstawowych i gimnazjów rozwijali, przy pomocy nauczycieli, swoje
zainteresowania w wielu dziedzinach, 2mia o podejmuj*c
rywalizacj na ró'nego rodzaju i ró'nej rangi konkursach
oraz przegl*dach. Szko y prowadzone przez gmin by y
równie' organizatorami imprez kulturalnych o zasi gu
gminnym i ponadgminnym. Wa'nym elementem w pracy
dydaktyczno-wychowawczej szkó by sport dzieci i m odzie'y. Jak co roku uczniowie szkó podstawowych i gimnazjów uzyskiwali znacz*ce osi*gni cia w rywalizacji sportowej. Sukcesy uczniów s* ich zas ug*, ale nie by yby mo'liwe bez du'ego wk adu pracy nauczycieli szkó oraz rodziców, a sportowe - tak'e dzia aj*cych w gminie stowarzysze? sportowych.
Formy pracy wychowawczej, dzia alno-ci profilaktycznej oraz bezpiecze<stwo w szkole
Zgodnie z potrzebami i wymogami prawa w roku szkolnym
2014/2015, 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, której celem by o przekazywanie
informacji o post pach w nauce i zachowaniu, a tak'e zapobieganie demoralizacji w2ród 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 2014/2015 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 , 2rodków
finansowych na prowadzenie dzia alno2ci, w tym na wynagrodzenia pracowników i eksploatacj budynków komunalnych. Realizuj*c obowi*zki okre2lone w art. 17 ustawy o
systemie o2wiaty dowo'ono lub refundowano rodzicom wydatki zwi*zane z dowo'eniem do szkó uczniów niepe nosprawnych i zamieszka ych w znacznym oddaleniu od
szkó .
Dowo'enie uczniów do szkó
Na dowóz uczniów do szkó gmina wydatkowa a z bud'etu
kwot 711 482,22 z (dowo'eni i doje'd'aj*cy - 731 osób,
dowo'eni niepe nosprawni - 19).
Stypendia socjalne
Zgodnie z dyspozycj* art. 90b i art. 90m ustawy o systemie
o2wiaty 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
okre2lone by o w kwocie 456 z na cz onka rodziny. Na 170
z o'onych wniosków o przyznanie stypendium, pozytywnie
rozpatrzono 162 wnioski; przyznano stypendia na kwot
77 607,20 z .
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Stypendia naukowe
Od szeregu lat w naszej gminie realizowane s*, w ramach
funduszu stypendialnego Gminy Opatówek, stypendia za
wyniki w nauce. Mo'liwo28 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 2014/2015
z o'ono 113 wniosków, pozytywnie rozpatrzono 108 na
*czn* kwot 61 960,00 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 48 uczniów. Na realizacj zadania pozyskano
od Wojewody Wielkopolskiego 2rodki finansowe w kwocie
14 534,00 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 o2wiaty, 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 2rodki z Funduszu Pracy
w kwocie 87 446,56 z , która w 100% pokry a poniesione
wydatki. Nauk zawodu uko?czy o 12 m odocianych, natomiast przygotowanie do wykonywania okre2lonej pracy, z
pozytywnym wynikiem, zaliczy o 2 m odocianych uczniów.
Obowi*zek szkolny i obowi*zek nauki
Wa'nym zadaniem realizowanym w roku szkolnym
2014/2015 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 2014/2015 wynosi a 385 osób.
Finansowanie zada< o-wiatowych
Wydatki na o2wiat stanowi* ok. 40% w ogólnych wydatkach bud'etu gminy. Szczegó owe rozliczenie poniesionych
wydatków stanowi i stanowi8 b dzie tre28 sprawozdania z
wykonania bud'etu gminy za rok bud'etowy 2014 i 2015.
W latach 2014-2015 bud'et zwi*zany z finansowaniem zada? o2wiatowych obejmowa dzia 801 "O2wiata i wychowanie" oraz dzia 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" i
przedstawia si nast puj*co:
w roku 2014 wydatki wynios y 14 196 123,16 z , w tym
wielko28 subwencji o2wiatowej 10 491 309,00 z natomiast dochody wynios y 405 217,25 z
w roku 2015 plan wydatków wynosi 15 518 875,66 z , w
tym wielko28 subwencji o2wiatowej 10 747 766,00 z , z
czego do ko?ca wrze2nia wydatkowano kwot
10 600 290,93 z , natomiast dochody planowane s* w
wysoko2ci 483 699,00 z , z czego wykonanie
465 387,39 z .
Realizacja projektów
Szko y w ostatnich latach realizowa y projekty edukacyjne i
spo eczne oraz projekty wspó finansowane m.in. ze 2rodków unijnych:
1. "Umiem p ywa8" - cztery szko y podstawowe w gminie
Opatówek wzi y udzia w projekcie powszechnej nauki
p ywania og oszonym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Projekt przewidywa po 20 godzin nauki p ywania
dla klas trzecich szkó podstawowych. Koszt projektu to
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2.

3.

27 tys. z , z czego gmina Opatówek pokry a po ow ,
czyli 13,5 tys. z .
"Ksi*'ki naszych marze?" - w programie tym, og oszonym przez Wojewod Wielkopolskiego, promuj*cym
czytelnictwo w2ród dzieci i m odzie'y, uczestniczy8 b dzie gmina Opatówek jako organ prowadz*cy. Gmina
zg osi a 4 szko y podstawowe: w Opatówku, Che mcach, Rajsku i T okini Wielkiej. Ca o28 projektu to kwota
7 587,50 z , z czego dofinansowanie wyniesie
6 070,00 z .
"Youngster Plus" - w roku szkolnym 2014/2015
uczniowie klas trzecich Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku oraz Gimnazjum w Rajsku
uczestniczyli w dodatkowych zaj ciach z j zyka angielskiego. Program finansowany jest ze 2rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej i Gmin Opatówek.

PodziCkowanie
Wszystkim, którzy przyczynili si do dobrej realizacji zada?
o2wiatowych 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,
pracownikom Zespo u Ekonomiczno - Administracyjnego Szkó na czele z dyrektorem Arkadiuszem Qa?duchem,
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 o2wiaty lub wspó pracuj*cym ze szko ami i przedszkolem, a
tak'e wielu osobom - przyjacio om o2wiaty, którzy w
ró'ny sposób wspierali placówki poprzez swoj* dzia alno28, prac oraz przekazywanie 2rodków finansowych.
Dzi ki tej wspó pracy szko y i przedszkole pe ni y niejednokrotnie obok zada? o2wiatowych i wychowawczych tak'e
zadania kulturalne, 2rodowiskowe, by y miejscem spotka?,
zabaw, rozrywki - by y po prostu przyjazne dla uczniów i
miejscowo2ci, 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 O2wiaty, Kultury Sportu i Zdrowia na czele z Przewodnicz*c* Marlen* Kiermas-Gruszk*.

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

25-LECIE
SAMORZ DU TERYTORIALNEGO
W adze samorz*dowe Gminy Opatówek
zapraszaj* na uroczysto2ci zwi*zane z
25-leciem samorz*dno2ci, które odb d*
si we wtorek, 29 grudnia 2015 r. o godz.
13:00 w Muzeum Historii Przemys u w
Opatówku.
Program uroczysto2ci:
13:00 - Sesja Rady Gminy Opatówek - sala fortepianowa
16:00 - spotkanie okoliczno2ciowe - sala wystawowa
16:00 - koncert w wykonaniu artystów Teatru Muzycznego
w Poznaniu
16:40 - uroczyste wr czenie podzi kowa?
17:20 - wyst p kabaretu "Czwarta Fala"
18:00 - zako?czenie i pocz stunek
W 2015 roku przypada niezwykle wa'na rocznica
w historii naszego kraju: 25-lecie odrodzonego samorz*du
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terytorialnego. Po przemianach ustrojowych z 1989 roku
jedn* z pierwszych decyzji senatorów by a uchwa a o podj ciu inicjatywy odbudowy samorz*du terytorialnego. Wybory do rad gmin, które odby y si 27 maja 1990 roku na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz*dzie
gminnym, przywróci y demokratyczny samorz*d, umo'liwiaj*cy lokalnym spo eczno2ciom rozwi*zywanie ich problemów zgodnie z ich potrzebami i oczekiwaniami. Nowo
wybrane rady powo a y swoj* w adz wykonawcz*: prezydentów i burmistrzów miast oraz wójtów gmin. Samorz*d
lokalny to najwi ksze dobro okresu przemian po 1989 roku.
Samorz*d sta si szko * kadr spo ecze?stwa obywatelskiego. Aktywno28 i jego zaanga'owanie w sprawy lokalne
okaza y si niezwykle efektywne. Wida8 to dooko a nas,
wystarczy tylko spojrze8 obiektywnie i z refleksj*.
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorz*dzie
gminnym okre2la zakres dzia ania gminy oraz najwa'niejsze zadania, które przed ni* stoj*. Do nich w szczególno2ci
nale'y zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, realizowane w ramach zada? w asnych gminy, zarówno o charakterze obligatoryjnym jak i fakultatywnym, które obejmuj*
m.in. sprawy adu przestrzennego, gospodarki nieruchomo2ciami, ochrony 2rodowiska i przyrody oraz gospodarki
wodnej, gminnych dróg i ulic, wodoci*gów i kanalizacji,
utrzymania czysto2ci i porz*dku oraz urz*dze? sanitarnych,
pomocy spo ecznej, gminnego budownictwa mieszkaniowego, edukacji, kultury, kultury fizycznej i turystyki, w tym
terenów rekreacyjnych i urz*dze? sportowych, targowisk,
zieleni gminnej, porz*dku publicznego i bezpiecze?stwa
obywateli oraz ochrony przeciwpo'arowej, utrzymania
gminnych obiektów i urz*dze? u'yteczno2ci publicznej oraz
obiektów administracyjnych, wspierania i upowszechniania
idei samorz*dowej, w tym tworzenia warunków do dzia ania
i rozwoju jednostek pomocniczych i wdra'ania programów
pobudzania aktywno2ci obywatelskiej.
W gminie Opatówek, w wyniku pierwszych demokratycznych wyborów, wy oniona zosta a 20-osobowa Rada
Gminy, która spo2ród siebie wy oni a organ wykonawczy Zarz*d Gminy i pierwszego Wójta Gminy Opatówek, którym
zosta Czes aw Ja2kiewicz. Na stanowisko Sekretarza
Gminy powo ano Tomasza Rogozi?skiego, a na Skarbnika
Gminy Halin Filipiak. Wielokrotne zmiany ustawy samorz*dowej spowodowa y, i' od 2002 roku rada liczy 15 radnych, organem wykonawczym jest Wójt wybierany w bezpo2rednich wyborach przez wszystkich uprawnionych
mieszka?ców gminy.
I kadencja 1990 - 1994
Zarz*d Gminy
Wójt - Czes aw Ja2kiewicz
Cz onkowie zarz*du: Jan Balcerzyk, Grzegorz Burek, Stefan Gawe , Jerzy Marciniak
Sekretarz - Tomasz Rogozi?ski
Skarbnik - Helena Filipiak, od wrze2nia 1991 r. - Halina
Czerniewicz
Rada Gminy
Przewodnicz*cy - Zbigniew Go *b
radni: Jan Balcerzyk, Grzegorz Burek, Zbigniew Czechowski, Henryk Flak, Stefan Gawe , Czes aw Ja2kiewicz, Ryszard Jakubek, Tomasz Kaleta, Zenon Kami?ski, Stanis aw
Kubiak, Ryszard Qa?duch, Jerzy Marciniak, Stanis aw Machelak, Stanis aw Nowi?ski, Jerzy Popiel, Hieronim Pogorzelec, Mieczys aw Stobienia, Marek Suchorski, Marek Wojtaszczyk
II kadencja 1994 - 1998
Zarz*d Gminy
Wójt - Czes aw Ja2kiewicz, od marca 1997 r. - Jan Wolf
Zast pca wójta - Stefania Wiewiórkowska (od marca
1997 r.)
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Cz onkowie zarz*du: Eugeniusz Dybioch, Andrzej P ywaczyk, Jerzy Tylczy?ski, Stefania Wiewiórkowska, Jan Wolf
Sekretarz - Tomasz Rogozi?ski
Skarbnik - Halina Czerniewicz (od czerwca 1996 r. do marca 1997 r. p.o. skarbnika El'bieta Matusiak), od marca
1997 r. - Edward M ynarczyk
Rada Gminy
Przewodnicz*cy - Stefan Kobierski
radni: Eugeniusz Dybioch, Jan Fibingier, Miros aw Grze2kowiak, Czes aw Ja2kiewicz, Tomasz Kaleta, Katarzyna Kisieli?ska, Sylwester Ludwiczak, Henryk Qazarek, Mieczys aw Quczak, Jerzy Marciniak, Andrzej Michalski, Józef Paj*k, S awoj Papierski, Andrzej P ywaczyk, Urszula Rychter,
Józef Nwierek,
Jerzy Tylczy?ski, Stefania Wiewiórkowska, Jan Wolf
III kadencja 1998 - 2002
Zarz*d Gminy
Wójt - Jan Wolf
Zast pca wójta - Stanis aw Brz cki
Cz onkowie zarz*du: Eugeniusz Dybioch, Jan Fibingier (od
kwietnia 1999 r.), Andrzej P ywaczyk, Stanis aw Sowa (od
kwietnia 1999 r.), Jerzy Tylczy?ski
Sekretarz - Tomasz Rogozi?ski
Skarbnik - Edward M ynarczyk, od lutego 2000 r. - Helena
Filipiak
Rada Gminy
Przewodnicz*cy - Stefan Kobierski
radni: Stanis aw Brz cki, Andrzej Bugajny, Eugeniusz Dybioch, Jan Fibingier, Tadeusz Janczak, Tomasz Jopek,
Bronis aw Krakus, Mieczys aw Krzywda, Henryk Qazarek,
Mieczys aw Quczak, Bogdan Marsza , Andrzej Michalski,
Andrzej P ywaczyk, Wojciech Pokojowy, Stanis aw Sowa,
Jerzy Tylczy?ski, Stefania Wiewiórkowska, Jan Wolf, Eligiusz Wsz doby
IV kadencja 2002 - 2006
Wójt - Jan Wolf
Sekretarz - Tomasz Rogozi?ski
Skarbnik - Helena Filipiak
Rada Gminy
Przewodnicz*cy - Artur Szymczak
radni: Józef Bach (do lutego 2006 r.), Jaros aw Budka, Andrzej Bugajny, Danuta Filipowicz, Seweryn Ga ka, Mieczys aw Krzywda, Stanis aw Ku2, Grzegorz Ma?ka, Jerzy Marciniak, Wojciech Pokojowy, Marek Sieradzki (do pa dziernika 2006 r.), Marek Szlenkier, Artur Szymczak, Sebastian
Ward cki, Andrzej Wolf
V kadencja 2006 - 2010
Wójt - Sebastian Ward cki
Sekretarz - Tomasz Rogozi?ski, od grudnia 2006 r. Krzysztof Dziedzic
Skarbnik - Helena Filipiak, od wrze2nia 2007 r. - Dagmara
Gajewska-Paj*k
Rada Gminy
Przewodnicz*cy - Andrzej Michalski, od czerwca 2010 r. Stanis aw Ku2
radni: Pawe B*kowski, Jaros aw Budka, Krzysztof Dziedzic
(do grudnia 2006 r.), Danuta Filipowicz, Jaros aw Gadera
(od marca 2007 r.), Ryszard Gonera, Damian Jakóbczak,
Dariusz Ja2kiewicz, Jaros aw K ysz, Pawe Ko aci?ski, Stanis aw Ku2, Mariusz Ma oburski (od marca 2007 r.), Wojciech Pokojowy, Marek Szlenkier, Jolanta Wilczy?ska.
VI kadencja 2010 - 2014
Wójt - Sebastian Ward cki
Sekretarz - Krzysztof Dziedzic
Skarbnik - Dagmara Gajewska-Paj*k
Rada Gminy
Przewodnicz*cy - Pawe B*kowski
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radni: El'bieta Bielewicz, Andrzej Borwik, Jaros aw Gadera,
Ryszard Gonera, Damian Jakóbczak, Dariusz Ja2kiewicz,
Piotr Juszczak, Marlena Kiermas-Gruszka, Jaros aw K ysz,
Pawe Ko aci?ski, Mariusz Ma oburski, Wojciech Pokojowy,
Marek Szlenkier, Marek Wolf
VII kadencja 2014 - 2018
Wójt - Sebastian Ward cki
Sekretarz - Krzysztof Dziedzic
Skarbnik - Dagmara Gajewska-Paj*k
Rada Gminy
Przewodnicz*cy - Pawe B*kowski
radni: El'bieta Bielewicz, Andrzej Borwik, Jaros aw Budka,
Józef Gryczy?ski, Damian Jakóbczak, Grzegorz Janik, Marlena Kiermas-Gruszka, Jaros aw K ysz, Pawe Ko aci?ski,
Mariusz Ma oburski, Wojciech Pokojowy, Marek Szlenkier,
S awomir Nniegula, Mateusz Walczak

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

INWESTYCJE, REMONTY,
PROJEKTY UNIJNE

Kolejne projekty Gminy Opatówek dofinansowane
W ramach III edycji konkursu "Odnowa wsi szans* dla aktywnych so ectw" organizowanego przez Urz*d Marsza kowski w Poznaniu w ramach Programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020, Gmina Opatówek otrzyma a dofinansowanie na dwa projekty. Pierwszy to zakup namiotów dla
so ectwa Che mce, które s u'y8 b d* lokalnej spo eczno2ci
podczas imprez odbywaj*cych si na terenie gminy, jak
równie' poza ni* (do'ynki gminne, festyny, festiwal smaków itp.) oraz pozwol* na organizacj imprez plenerowych
na terenie so ectwa. W drugim projekcie przewidziano wyposa'enie parku i terenów wokó stawów przy ul. Poniatowskiego w Opatówku w elementy ma ej architektury drewniane awki. Zostan* one ustawione w pobli'u nowo
zagospodarowanych stawów, w miejscu, które stanowi wizytówk miejscowo2ci oraz w alejkach zabytkowego parku.

Nowy samochód po arniczy dla OSP w T okini Wielkiej
16 pa dziernika br. w OSP w T okini Wielkiej dokonano odbioru samochodu po'arniczego z przeznaczeniem dla tamtejszej jednostki. Zakup wspó finansowany jest przez Uni
Europejsk* w ramach projektu Dzia anie 3.6 Poprawa bezpiecze?stwa 2rodowiskowego i ekologicznego Priorytetu III
WRPO "Nrodowisko Przyrodnicze". W czerwcu br. podpisana zosta a umowa o dofinansowanie Projektu "Zakup
2redniego samochodu po'arniczego dla realizacji zada? w
zakresie ochrony przeciwpo'arowej na terenie gminy Opatówek przez OSP T okinia Wielka". Umowa zosta a podpisana w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Nrodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przez Gmin
Opatówek oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Nrodowiska i
Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Na og oszony w sierpniu
br. przetarg wp yn a 1 oferta: Przedsi biorstwa Specjalistycznego "Bocar" Sp. z o.o., Korwinowa, za kwot
669 762 z . Odbioru dokonano w stra'nicy OSP w T okini
Wielkiej. W odbiorze uczestniczy równie' komendant OSP
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dh Stanis aw Baran, naczelnik OSP dh Andrzej Wolf oraz
druhowie z T okini Wielkiej i przedstawiciele dostawcy.

to zadanie inwestycyjne w kwocie 1 170 000 z z planowanym umorzeniem do wys. 15%. Umorzenie po'yczki mo'e
ulec zwi kszeniu do wys. 40%.
Inwestycje w gospodarce komunalnej

Pojazd marki Mercedes Benz wyposa'ony jest m.in. w:
tempomat, klimatyzacj , zaczep holowniczy, 2wiat a przeciwmgielne. Wybrany pojazd jest doskona ym rozwi*zaniem ze wzgl dów strategicznych - pojazdy 2rednie s* bardziej mobilne i najcz 2ciej wykorzystywane do akcji, mog*
pe ni8 rol ga2nicz* i ratownicz*, co ma znaczny wp yw na
dzia ania w razie wypadków i kolizji drogowych. Zakupiony
pojazd wykorzystywany b dzie tak'e jako sprz t specjalistyczny do zapobiegania i likwidacji skutków kl sk 'ywio owych i powa'nych awarii 2rodowiskowych.

Samochód po arniczy dla OSP w Opatówku
Gmina Opatówek z o'y a wniosek na realizacj projektu pn.
"Zakup lekkiego samochodu po'arniczego do zapobiegania
i likwidacji skutków kl sk 'ywio owych i awarii 2rodowiskowych na terenie gminy Opatówek przez OSP Opatówek".
Radni, uchwa * pozytywnie zaopiniowali wydatkowanie
2rodków na ten cel w kwocie 60 900 z . Kwota przewidywanego dofinansowania z Samorz*du Województwa Wielkopolskiego wyniesie 345 100 z .

Kanalizacja w Sza em oddana do u ytku
Zako?czy si I etap budowy kanalizacji sanitarnej w Szaem. Mieszka?cy, w a2ciciele nieruchomo2ci po o'onych
wzd u' ul. Kaliskiej oraz ul. S onecznej mog* ju' sk ada8 w
Urz dzie Gminy w Opatówku wnioski o wydanie warunków
technicznych przy *czenia. Szczegó owa i pe na informacja
dotycz*ca warunków przy *czenia nieruchomo2ci do nowo
powsta ej kanalizacji znajduje si w og oszeniach tego wydania Wiadomo2ci Gminnych.
Ruszy a faza projektowa II etapu budowy kanalizacji sanitarnej w Sza em polegaj*cego na budowie rozga zie? do
innych ulic przylegaj*cych do ul. Kaliskiej i wykonaniu przy*czy do poszczególnych posesji. W zwi*zku z II etapem tej
inwestycji, której planowany koszt - roz o'ony na 2 lata
trwania budowy kanalizacji i przy *czy - wynie28 ma
4,8 mln z , Gmina Opatówek z o'y a wniosek do Zarz*du
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Nrodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o udzielenie pomocy finansowej.
Udzielona zosta a pomoc finansowa w formie po'yczki na
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Modernizacja oczyszczalni 2cieków
W dniu 24 wrze2nia br. zosta y zako?czone prace zwi*zane
z przedsi wzi ciem pn. "Dostawa wraz z monta'em stacji
odwadniania osadów 2ciekowych w Gminnej Oczyszczalni
Ncieków w Opatówku", których wykonawc* by a firma
MAREX Technology M. Szyma?ski, A. Szczepa?ski Sp.J.
Zakres prac obejmowa : demonta' istniej*cego urz*dzenia
do odwadniania osadu, monta' prasy wraz z flokulatorem
dynamicznym, monta' pó automatycznej stacji dozowania
polimeru, monta' przeno2nika 2limakowego oraz pod *czenie wszystkich urz*dze? do systemu sterowania. Zako?czona inwestycja przyczyni si do obni'enia kosztów
unieszkodliwiania komunalnych osadów 2ciekowych powstaj*cych w oczyszczalni w wyniku lepszego ich odwodnienia. Ca kowity koszt przedsi wzi cia to 299 500,08 z .
Przedsi wzi cie pn. "Dostawa wraz z monta'em stacji odwadniania osadów 2ciekowych w Gminnej Oczyszczalni
Ncieków w Opatówku" dofinansowane jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Nrodowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu.
Zako?czono równie' prace zwi*zane z konserwacj* i napraw* urz*dze? uzdatniania wody tj. 4 szt. od'elaziaczy o
pojemno2ci 4,5m3 w Stacji Uzdatniania Wody w Opatówku.
Q*czny koszt prac wyniós 14 268,00 z .
Gospodarka wodno - kanalizacyjna
Trwaj* prace zwi*zane z wywozem osadu przez firm
Technika Sp. z o.o. z Gminnej Oczyszczalni Ncieków w
Opatówku. Prace te zwi*zane s* z przygotowaniem zbiornika osadu nadmiernego do czyszczenia i usuni cia zalegaj*cego na dnie piasku. Wynikaj* one z na o'onego przez
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Nrodowiska obowi*zku
regularnego przekazywania do utylizacji odpadów powstaj*cych w procesie technologicznym oczyszczania 2cieków.
Zako?czone zosta y równie' prace zwi*zane z wykonaniem
elewacji zewn trznej budynku socjalnego oczyszczalni
2cieków wraz z pomieszczeniami technologicznymi. Koszt
wykonanych prac wyniós oko o 2 840 z . Wykonano równie' utwardzenie placu pod kontener na osad komunalny
przy budynku technologicznym oczyszczalni 2cieków w celu sprawnego przekazywania odpadu do utylizacji.
W pa dzierniku zako?czono remont elewacji Stacji Uzdatniania Wody w Opatówku przy ul. Zdrojowej. Prace polegay na przygotowaniu starego pod o'a pod docieplenie metod* lekk* - mokr*, uzupe nieniu tynków, przyklejeniu warstwy siatki na 2cianach, pomalowaniu stolarki okiennej i
drzwiowej, cz 2ciowej wymianie pokrycia dachu na pomieszczeniu agregatorowni wraz z wymian* ogniomurków.
Koszt wymienionych prac - 24 803,18 z . W chwili obecnej
trwaj* prace zwi*zane z wymian* pompy g ównej w studni
nr 2 na terenie SUW w Opatówku (zakup pompy, zakup rur,
monta' elementów z u'yciem podno2nika). Przybli'ony
koszt prac to 30 000 z .
Remont budynków komunalnych
Zako?czono prace remontowe w budynkach komunalnych,
które zakwalifikowane zosta y podczas tzw. wiosennego
przegl*du stolarki okiennej i drzwiowej do realizacji ze
2rodków tegorocznego bud'etu. Ca kowity koszt prac wy-
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niós 19 569,87 z . W ramach tego zadania wykonano prace
polegaj*ce na wymianie fragmentu rynny i cz 2ciowej wymianie pokrycia dachu, wymianie fragmentu tynku przy koninie oraz wymianie stolarki okiennej (6 szt.) i drzwiowej
(3szt).
W chwili obecnej trwaj* prace zwi*zane z remontem elewacji frontowej budynku komunalnego przy ul. Qódzkiej 27
polegaj*ce na skuciu starego i po o'eniu nowego tynku,
przemurowaniu ci*g ym p kni 8 przy u'yciu zaprawy cementowej, umocowaniu siatki tynkarskiej na 2cianach.
Ogólny koszt wykonanych prac to 4 845,94 z .
Remonty dróg
Zako?czy y si prace zwi*zane z przebudow* drogi gminnej Rajsko-Sierzchów-Borów na odcinku o d ugo2ci 5,1 km.
Wykonawc* by a firma SIDROG Sp. z o.o. z Domaniewa w
gm. B aszki, która wykona a to zadanie za kwot
1 127 280,06 z . Zakres przebudowy obejmowa : roboty
pomiarowe przy robotach ziemnych, rozebranie kraw 'ników betonowych, karczowanie pni i krzaków, rozebranie
nawierzchni z mas mineralno - bitumicznych, formowanie
nasypów, oczyszczenie rowów z namu u z wyprofilowaniem
skarp, wykonanie przepustów z rur, kraw 'ników i obrze'y
betonowych, wymian nawierzchni jezdni, poszerzenie
drogi, wykonanie zjazdów, chodników i 2cieków z kostki
brukowej, monta' barier ochronnych, wykonanie oznakowania poziomego oraz ustawienie pionowych znaków drogowych. Zadanie wykonane zosta o w ramach Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, z którego Gmina
Opatówek otrzyma a 50% dofinansowania. Ponadto partnerem tego zadania by o Starostwo Powiatowe w Kaliszu przy
wspó udziale OSP w Sierzchowie, Szko y Podstawowej w
Opatówku - Filia w Sierzchowie oraz Sklepu Spo'ywczego
p. Tomczaka w Sierzchowie.
W pa dzierniku br. wykonane zosta o zadanie pn.: "Przebudowa nawierzchni ci*gu pieszo-jezdnego w Opatówku,
ul. Piaskowa". Wykonawc* by a firma DROMAX za kwot
39 881,52 z , a zakres prac obejmowa wykonanie chodników i jezdni z kostki brukowej oraz u o'enie kraw 'ników i
obrze'y.
Zako?czono prace przy przebudowie nawierzchni dróg
gminnych w Opatówku - ul. Le2na oraz w Ro'd'a ach (S oneczna). Spo2ród trzech ofert, jakie wp yn y na przetarg,
wybrano ofert Zak adu Us ugowo-Produkcyjnego Roboty
Drogowo-Budowlane, Rafa Nwi*tek z Rajska za kwot
149 932,21 z . Przebudowa dróg na odcinku 1150 mb obj a m.in.: roboty pomiarowe i rozbiórkowe, karczowanie poboczy, profilowanie i zag szczanie pod o'a, remont i obmurowanie przepustów, wykonanie podbudowy z kruszywa i
po o'enie mieszanek mineralno-asfaltowych, wykonanie
oznakowania pionowego.
17 listopada wy oniono wykonawc przebudowy drogi w
T okini Ko2cielnej i N dzerzewie na odcinku ponad 1,5 km
od ul. Wiosennej w T okini Ko2cielnej do N dzerzewa (do
po *czenia z ul. N dzerzewsk* w Kaliszu). Zosta o nim
Przedsi biorstwo Drogowo-In'ynieryjne KAREX z Nowych
Skalmierzyc z/s w Oci*'u, które wykona to zadanie za kwot 276 793,36 z . Zako?czenie prac zaplanowane jest na
dzie? 21 grudnia. Wykonane zostan* roboty pomiarowe i
rozbiórkowe, czyszczenie i formowanie poboczy wraz z wykonaniem przepustów rurowych i ich obmurowaniem, u o'enie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych.
Zamontowane zostan* tak'e barierki ochronne.
2 grudnia og oszony zosta przetarg na przebudow kolejnego odcinka ul. Wiosennej o d . 340 m.
10 grudnia br. dokonano odbioru prac zwi*zanych z zadaniem pn. "Remont drogi powiatowej nr 4620P w m. Rajsko
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w zakresie chodnika". Wykonawc* prac by a firma "KAFI" z
Liskowa za kwot 39 877,46 z . Zakres prac obejmowa : roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, u o'enie kraw 'ników i obrze'y, wykonanie chodnika z kostki brukowej
betonowej o gr. 6 cm oraz zjazdów z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm. W/w zdanie zosta o sfinansowane z
udzia em 2rodków Starostwa Powiatowego w Kaliszu oraz
2rodków gminy Opatówek w wys. 50%/50%.
Dokonano równie' odbioru zadania pn. "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Warszew - Rajsko", którego
wykonawca by Zak ad Budowlano - Drogowy KALDROG z
Kalisza za kwot 49 546,18 z . Prace obejmowa y: wykonanie robót pomiarowych, mechaniczne plantowanie terenu,
profilowanie i zag szczanie pod o'a, wykonanie górnej
warstwy podbudowy z kruszywa amanego oraz formowanie i plantowanie poboczy.
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WIADOMO CI KULTURALNE
Dzie< Edukacji Narodowej
"Nasza pierwsza szko a marze?, pierwsza mi o28 i
przyjació gar28..." - mi dzy innymi takie s owa wy2piewali
uczniowie Szko y Podstawowej w Opatówku, jako motto
pierwszej cz 2ci obchodów Gminnego Dnia Edukacji Narodowej. Uroczysto28 zorganizowana zosta a w dniu 16 pa dziernika w pi knie udekorowanej sali Muzeum Historii
Przemys u w Opatówku. W adze samorz*dowe, ju' tradycyjnie, dla uczczenia Nwi ta Edukacji Narodowej, zaprosili
na ten szczególny wieczór wszystkich dyrektorów, nauczycieli i wychowawców, pracowników administracyjnoobs ugowych, czynnych i emerytowanych pracowników
o2wiaty oraz przyjació gminnych placówek o2wiatowych.
Na uroczysto2ci obecni byli: Wójt Gminy Opatówek Sebastian Ward cki, Sekretarz Gminy - jako szef o2wiaty Krzysztof Dziedzic, Przewodnicz*cy Rady Gminy Pawe
B*kowski, Wiceprzewodnicz*cy Rady Gminy Wojciech Pokojowy, Przewodnicz*ca Komisji O2wiaty, Kultury, Sportu i
Zdrowia Marlena Kiermas-Gruszka, Skarbnik Gminy Dagmara Gajewska-Paj*k, dyrektor ZEAS Arkadiusz Qa?duch,
dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Ma gorzata Matysiak
oraz radni: S awomir Nniegula i Mateusz Walczak.

Przed wyst pem uczniów i zaplanowanym koncertem, g os zabrali Sekretarz Gminy oraz Wójt Gminy, którzy
w swoich przemówieniach podkre2lili znaczenie i trud pracy
nauczyciela, podzi kowali za kszta cenie i wychowywanie
kolejnych m odych pokole? mieszka?ców naszej gminy
oraz 'yczyli wszystkim zapa u i wytrwa o2ci w realizowaniu
planów zawodowych i prywatnych. Zebrani w sali muzeum
go2cie, oprócz serdecznych 'ycze?, otrzymali tak'e s odkie
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upominki. Tradycyjnie cz 28 pierwsz* wieczornego spotkania stanowi wyst p dzieci i m odzie'y pt. "Z nami atwiej, z
nami ra niej, z nami wygodniej", w tym roku w wykonaniu
uczniów Szko y Podstawowej w Opatówku, którzy w sposób oryginalny i zabawny przedstawili dzie o stworzenia
nauczyciela oraz jego trudn*, ale jak'e fascynuj*c* w drówk przez 'ycie szkolne. Przedstawienie zosta o nagrodzone gromkimi brawami, a ka'dy m ody aktor otrzyma
czekolad wraz z podzi kowaniem od organizatorów.
Opiekunami m odych artystów by y panie: Marta Cygan,
Izabela Dubanowicz, Katarzyna Kubiak, Joanna Litwin,
Magdalena Noskowska i Anna Smolicka.
Na drug* cz 28 wieczoru zaplanowano koncert pt.
"Z ari* i piosenk* przez 2wiat" w wykonaniu artystów scen
pozna?skich i ódzkich: Anny Bajerskiej-Witczak, Sylwii
Strugi?skiej, Dawida Kwieci?skiego i Klaudiusza Kap ona.
Go2cie bawili si przy d wi kach takich utworów, jak: "Brunetki, blondynki", ''Wielka s aw'', ''Graj Cyganie'', ''Czardasz
Maricy'', ''Wiede? mój'', czy ''Przeta?czy8 ca * noc'' i wiele,
wiele innych. Artystom podzi kowano za wyst p g o2nymi,
nieustaj*cymi brawami. Reszta czasu, a' do pó nego wieczora, up yn a w mi ej atmosferze, w2ród rozmów, przy
kawie i pocz stunku. Organizatorzy dzi kuj* wszystkim,
którzy przyczynili si do zorganizowania uroczysto2ci, a
przede wszystkim dyrekcji, pracownikom i uczniom Szko y
Podstawowej im. Janusza Kusoci?skiego w Opatówku za
przygotowanie oprawy artystycznej oraz dyrektorowi Muzeum Historii Przemys u Jerzemu Marciniakowi za udost pnienie sali. Organizatorami Gminnego Dnia Edukacji
Narodowej byli: Urz*d Gminy w Opatówku, ZEAS Gminy
Opatówek oraz Szko a Podstawowa im. Janusza Kusoci?skiego w Opatówku.
FwiCto ulicy Ko-cielnej
17 pa dziernika br. odby o si w Opatówku Nwi to
ulicy Ko2cielnej - pierwsze takie wydarzenie lokalne, maj*ce na celu pokaza8 miejsce niezwyk e, skupiaj*ce 'ycie
spo eczno-kulturalne miejscowo2ci. Organizatorem by a
Fundacja "Inicjatywa dla Opatówka". Program wydarzenia
obejmowa zaj cia biblioteczne, wystaw zdj 8 oraz krótk*
prelekcj o historii ulicy. Ze wzgl du na niekorzystn* pogod , organizatorzy odwo ali cz 28 plenerow*, która mia a
odby8 si obok zabytkowego Domku Gotyckiego. Ca o28
zwie?czy II Koncert M odych Talentów, w którym udzia
wzi li miejscowi, m odzi arty2ci.

Nwi to rozpocz o si w Gminnej Bibliotece Publicznej, gdzie zorganizowano najpierw prelekcj o historii
ulicy Ko2cielnej i mieszcz*cych si tam budynkach. Poprowadzi a j* Jadwiga Milu2ka-Stasiak, regionalistka, wieloletnia dyrektor opatóweckiej biblioteki. Nast pnie odby o si
otwarcie wystawy przygotowanej przez pracowników biblio-
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teki, ukazuj*cej dawne dzieje ulicy Ko2cielnej na fotografiach. Ostatnim elementem programu w bibliotece by y zaj cia z dzie8mi - konkurs plastyczny, na którym dzieci rysowa y budynki znajduj*ce si przy ul. Ko2cielnej.
Po ubieg orocznym sukcesie Koncertu M odych Talentów, Fundacja zdecydowa a o kontynuacji tego przedsi wzi cia. W tym roku wyst*pi o ponad 20 m odych muzyków z Opatówka i okolic. Koncert tradycyjnie poprowadzi
pomys odawca - Mateusz Walczak, prezes zarz*du Fundacji, a go28mi na koncercie byli: pose na Sejm RP Leszek
Aleksandrzak, Starosta Kaliski Krzysztof Nosal, Przewodnicz*cy Rady Powiatu Mieczys aw Quczak, Wójt Gminy Sebastian Ward cki, Przewodnicz*cy Rady Gminy Pawe B*kowski oraz Sekretarz Gminy, jednocze2nie radny powiatu
kaliskiego Krzysztof Dziedzic. Wszyscy uczestnicy koncertu
otrzymali pami*tkowe gad'ety i podzi kowania. By to
czwarty koncert w ramach cyklu "Spotkania ze sztuk* Opatówek 2015", a dziewi*ty w ogóle zorganizowany jako
"Spotkania...". Organizatorem Nwi ta by a Fundacja "Inicjatywa dla Opatówka", któr* wspar y lokalne instytucje, organizacje i przedsi biorcy. Honorowy patronat obj li Starosta
Kaliski Krzysztof Nosal oraz Wójt Gminy Opatówek Sebastian Ward cki. Fundacja ju' dzi2 zaprasza na kolejne wydarzenia przez ni* organizowane.
Spotkanie integracyjne
W dniu 17 pa dziernika br. w Gminnym O2rodka
Kultury w Opatówku go2cili2my przedstawicieli Podlasia,
którzy przebywali u nas w ramach wyjazdu turystycznostudyjnego. Wyjazd zorganizowany zosta przez Danut
Bagi?sk* - doradc z Podlaskiego O2rodka Doradztwa
Rolniczego w Bia ymstoku, radn* powiatu bia ostockiego,
jednocze2nie Prezesa Stowarzyszenia Bardzo Aktywna
Wie2 "BARWA".

Wspó organizatorami spotkania byli: Wójt Gminy
Opatówek Sebastian Ward cki, przedstawicielki Zespo u
Doradczego WODR w powiecie kaliskim Krystyna Nowak i
Julianna Durman oraz kierownik Gminnego O2rodka Pomocy Spo ecznej w Opatówku Violetta Galant. Na zaproszenie organizatorów przybyli tak'e: Starosta Kaliski
Krzysztof Nosal, Przewodnicz*cy Rady Powiatu Mieczys aw Quczak, Przewodnicz*cy Rady Gminy Opatówek Pawe B*kowski, Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic, Dyrektor Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku
Ma gorzata Matysiak, radny Gminy Opatówek Mateusz
Walczak oraz ksi gowy Gminnego O2rodka Pomocy Spoecznej w Opatówku Jolanta Wo niak.
Wójt Sebastian Ward cki serdecznie powita go2ci
z Podlasia 'ycz*c mi ego pobytu i prze2wietnej zabawy.
Starosta Kaliski Krzysztof Nosal skierowa do przyby ych
s owa powitania, uznania dla pracy rolników, wskazuj*c na
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kultywowanie tradycji i wielkopolskiej go2cinno2ci oraz
wspó pracy z innymi samorz*dami. Uroczysto28 zosta a
poprowadzona przez Stanis awa Zabarskiego Kierownika
Zespo u Doradczego w Powiecie Kaliskim dzia aj*cego w
ramach Wielkopolskiego O2rodka Doradztwa Rolniczego w
Poznaniu. Po cz 2ci oficjalnej nast*pi a cz 28 artystyczna
u2wietniona wyst pami Zespo u Npiewaczego "Opatowianie" oraz Kapeli "Sami Swoi" z Opatówka. Arty2ci chóralnie
od2piewali tradycyjne "sto lat" dla go2ci z Podlasia. Mili go2cie dope nili uczt duchow* prezentuj*c pie2ni regionalne
w wykonaniu Zespo u Folklorystycznego "Barwianki".
Szczególnych dozna? dostarczy a mi osna piosenka "Suliko". Uwie?czeniem cz 2ci artystycznej - z inicjatywy Stanis awa Zabarskiego - by o wspólne wykonanie przez uczestników spotkania biesiadnej piosenki "Zielony mosteczek",
jako symbolu *czno2ci ludzkiej przyja ni.
Biesiada uzyska a szczególne wsparcie i sponsoring uczestników wyjazdu do Bia egostoku z roku 2014. Za
spraw* Krystyny Nowak, Julianny Durman i Violetty Galant
dosz o do zrealizowania rewizyty go2ci z Podlasia. Biesiadnicy zostali podj ci smakowitymi potrawami, które przygotowa y panie z Ko a Gospody? Wiejskich w Opatówku i w
Micha owie Drugim oraz zaprzyja nionych gospody?. Dope nieniem biesiady by a degustacja tortu ufundowanego
przez Wójta Gminy Opatówek. Rado28, zadowolenie, humor przy wspólnych 2piewach, zabawach i ta?cach dopisywa y wszystkim uczestnikom tego spotkania. Wójt Gminy
Opatówek Sebastian Ward cki, Kierownik Zespo u Doradczego w powiecie kaliskim Stanis aw Zabarski oraz doradcy: Krystyna Nowak i Julianna Durman, serdecznie
dzi kuj* wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili
si do organizacji spotkania z go28mi z Podlasia.

chym Lesie. W przegl*dzie bra o udzia 9 Zespo ów Npiewaczych: "Opatowianie" KGW Opatówek, "D bowy Li28"
Suchy Las, "Kleszczewianki" Gminny O2rodek Kultury i
Sportu Kleszczewo, "Szcz 2liwa 13" O2rodek Pomocy Spoecznej Nroda Wlkp., "Z oty K os" Biblioteka Publiczna i
Centrum Animacji Kultury Duszniki, "AVE" Kozieg owy,
"Mazelonki" Chludowo, "Emilia" Krzykosy oraz "Zgoda"
Kamieniec.
Ka'dy Zespó przedstawi 3 utwory - prezentacje
artystyczne oraz bra udzia w konkursie wiedzy muzycznej.
Zespó Npiewaczy "Opatowianie" zaprezentowa pie2ni z
ksi*'ki pt. "Pie2ni ludowe znad Prosny" autorstwa Jaros awa Lisakowskiego: "Nwieci miesi*c, 2wieci", "Jest tam
2cie'ka jest", "Tam dolina, przy dolinie". Imprez zako?czy
koncert zespo u Ukulele. Ka'dy Zespó otrzyma dyplom
uczestnictwa w przegl*dzie. Zespó Npiewaczy "Opatowianie" zosta wyró'niony za wyraz artystyczny, kultywowanie
regionalnego folkloru i czysto28 brzmienia.
U-miech z kabaretem Czwarta Fala
W pi*tek, 6 listopada, w sali GOK go2ci kielecki
kabaret Czwarta Fala ze swoim nowym programem "Made
in Poland", z przymru'eniem oka traktuj*cym aktualne wydarzenia w Polsce, a tak'e wy2miewaj*cym nasze polskie
wady i s abo2ci. Kabaret Czwarta Fala powsta w 2009 roku
w Kielcach i mo'e pochwali8 si a' 50 nagrodami na ogólnopolskich festiwalach kabaretowych, z czego wi kszo28
stanowi* nagrody publiczno2ci.

Przegl d Zespo ów Fpiewaczych
W dniu 24 pa dziernika br. Zespó Npiewaczy
"Opatowianie" bra udzia w II Przegl*dzie Zespo ów Npiewaczych ph. "Piosenka jest dobra na wszystko", który odby
si w sali widowiskowej Centrum Kultury w Suchym Lesie.
Wraz z Zespo em "Opatowianie" w przegl*dzie uczestniczyli: Violetta Galant - Kierownik GOPS w Opatówku oraz
Jolanta Wo niak - g ówny ksi gowy GOPS. Wydarzenie artystyczno - integracyjne zosta o zorganizowane przez
O2rodek Pomocy Spo ecznej w Suchym Lesie oraz Centrum Kultury i Bibliotek Publiczn* Suchy Las.
To m odo28, energia, to wyraziste postaci, niesamowite pomys y i doskona y warsztat. A tworz* go: Mateusz Lewkowicz, Damian Lebieda, Bart omiej Cedro. Sal
Gminnego O2rodka Kultury w Opatówku wype nili mieszka?cy gminy Opatówek, którzy g o2nym 2miechem i brawami reagowali na skecze.

"Chocia' b dziemy daleko, Barcelona, Santa Cruz.
Dzi2 jeste2my w Suchym Lesie. Tu bawimy si i ju'". Te
s owa piosenki w wykonaniu zespo u "D bowy Li28", dzia aj*cego przy Klubie Seniora w Suchym Lesie, zainaugurowa y Przegl*d Zespo ów Npiewaczych. Udzia Zespo u
"Opatowianie" w przegl*dzie by wynikiem wspó pracy pomi dzy o2rodkiem pomocy spo ecznej w Opatówku i Su-
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Koncert operetkowy oraz wspólny -piew pie-ni patriotycznych
W przeddzie? Narodowego Nwi ta Niepodleg o2ci,
tradycyjnie ju' od kilku lat, mieszka?cy gminy Opatówek
patriotycznie i t umnie spotkali si na wspólnym 2piewaniu
polskich pie2ni patriotycznych. Tym razem, organizatorzy
sprawili niespodziank , bowiem wspólne 2piewanie uwie?czone zosta o koncertem pie2ni operetkowych w wykonaniu
zaproszonych go2ci z Poznania. Sala Gminnego O2rodka
Kultury w Opatówku, dos ownie "p ka a w szwach", przybyo ponad 180 osób, zabrak o nawet wolnych krzese ek, ale
nie zepsu o to podnios ego, 2wi*tecznego nastroju. Przybyli
tak'e przedstawiciele w adz samorz*dowych: Wójt Gminy
Sebastian Ward cki, Przewodnicz*cy Rady Gminy Pawe
B*kowski, Wiceprzewodnicz*cy Wojciech Pokojowy i Marek Szlenkier oraz Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic.
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Do wspólnego 2piewania polskich pie2ni patriotycznych przygotowane i rozdane zosta y 2piewniki, zawieraj*ce te najbardziej znane utwory, a wieczór rozpocz to
uroczy2cie hymnem pa?stwowym. Dalej nast*pi y pie2ni:
"Rozkwita y p*ki bia ych ró'", "Marsz pierwszej brygady",
"Wojenko, wojenko", "Przybyli u ani", "Serce w plecaku",
"Bywaj dziewcz zdrowe", "Czerwone maki" oraz "Hej soko y". W cz 2ci operetkowej wyst*pili arty2ci z Teatru Muzycznego w Poznaniu: Anna Michalak, Bartosz Kuczyk i
Klaudiusz Kap on. Wykonali oni najbardziej znane arie z
operetek 2wiatowej s awy kompozytorów. Tak wi c wszyscy wys uchali piosenki "Brunetki, blondynki" Roberta Stolza, arii "Czardasz Maricy" z operetki Hrabina Marica oraz
utworów: "Bo to jest mi o28" z Ksi 'niczki Czardasza E.
Kalmana, "Twoim jest serce me", "Pie2? i Vili" i "Ach kobietki" Lehara, "Wielka s awa" z operetki Baron Cyga?ski
Johana Straussa i wiele innych - wszystkie nagrodzone
gromkimi brawami.
Jak informuje Krzysztof Dziedzic, wspó inicjator i
cz onek Akcji Katolickiej w Opatówku: "Tak uroczysty,
wspólny tegoroczny 2piew, wyrós na gruncie tradycji 2piewów opatóweckich, które zosta y zainicjowane w 2005 roku
przez ówczesnego wikariusza ks. Piotra Szkudlarka oraz
wiele 'yczliwych osób.

W tym roku by to ju' 10. wspólny 2piew pie2ni patriotycznych i wojskowych (ponad 20. ogó em), bowiem odbywa y si tak'e cyklicznie spotkania wspólnego 2piewania
kol d i pastora ek, a tak'e pie2ni biesiadnych. W ramach
statystyk, podsumowuj*c 10 lat wspomnianej inicjatywy,
blisko 5 tys. osób przypomnia o sobie tre2ci tradycyjnych,
polskich piosenek, cz sto przez m ode pokolenie nieznanych. Rozdano kilkaset 2piewników z tekstami pie2ni patriotycznych, wojskowych, biesiadnych i kol d oraz kilka tysi cy tradycyjnych marci?skich rogali."
Obchody Narodowego FwiCta Niepodleg o-ci
11 listopada br., w 97. rocznic odzyskania przez
Polsk niepodleg o2ci po 123 latach zaborów, w wyj*tkowej
scenerii i przy licznej obecno2ci mieszka?ców gminy, obchodzone by o w Opatówku Narodowe Nwi to Niepodleg o2ci. Uroczysto2ci rozpocz y si w ko2ciele parafialnym w
Opatówku msz* 2w. w intencji Ojczyzny i Polaków. M odzie' z Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów uczniowie kl. Ia i cz onkowie Szkolnego Klubu Europejskiego Opatus, pod kierunkiem p. Bo'eny Banasiak, przedstawi a monta' s owno-muzyczny "Przodkom winni2my pami 8, a Ojczy nie mi o28". Uczniowie przypomnieli bohaterów broni*cych polsko2ci w czasach zaborów i tych, którzy
walczyli o wolno28 w czasach pó niejszych, a' do roku
1989. Opraw muzyczn* zapewni chór szkolny pod opiek*
p. Anny Nowackiej.
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Po uroczysto2ciach w ko2ciele, nast*pi przemarsz
na Plac Wolno2ci i z o'enie kwiatów pod obeliskiem upami tniaj*cym bohaterów naszej Ojczyzny.

W obchodach wzi li udzia przedstawiciele w adz
naszej gminy na czele z Wójtem Sebastianem Ward ckim,
Przewodnicz*cym Rady Gminy Paw em B*kowskim oraz
Sekretarzem Gminy Krzysztofem Dziedzicem, a tak'e
poczty sztandarowe szkó i Ochotniczych Stra'y Po'arnych
oraz licznie zgromadzona spo eczno28 lokalna, w2ród której wyró'nia a si m odzie' gimnazjalna z bia o-czerwonymi
chor*giewkami i kotylionami. Wykonane przez siebie symbole w barwach narodowych gimnazjali2ci rozdawali równie' uczestnikom spotkania. Uroczysto2ci Narodowego
Nwi ta Niepodleg o2ci zwie?czy koncert w wykonaniu orkiestry d tej Ochotniczej Stra'y Po'arnej w Opatówku.
Równie' w Warszawie grupa mieszka?ców z naszej gminy
zaznaczy a swoj* patriotyczn* obecno28 na Marszu Niepodleg o2ci, który odby si tego dnia w stolicy. Mieszka?cy
stawili si na marszu w stolicy z banerem z nazw* i herbem
gminy, który organizatorzy umie2cili na froncie pochodu.
Spotkanie z Dominikiem Szmajd
Spotkanie zorganizowane przez Gminn* Bibliotek
Publiczn* im. Braci Gillerów w Opatówku, które odby o si
19 listopada 2015 r. w sali GOK w Opatówku, przyci*gn o
wielu sympatyków podró'y i wypraw rowerowych. Frekwencja by a zdumiewaj*ca, poniewa' ka'dy chcia pozna8
i pos ucha8 bohatera wieczoru, którym by Dominik Szmajda - podró'nik, fotograf, wspó wydawca ksi*'ki "Rowerem i
pieszo przez Czarny L*d" Kazimierza Nowaka, autor opracowania listów Kazimierza Nowaka wysy anych z wyprawy
afryka?skiej do 'ony pt.: "Kochana Mary2", laureat nagród
na festiwalach podró'niczych, autor wystaw fotograficznych, jeden z liderów projektu podró'niczego "Sztafeta
Afryka Nowaka", wspó za o'yciel i prezes Fundacji im. Kazimierza Nowaka, organizator festiwalu "Na Szage" i konkursu Kazimierza Nowaka. Dominik Szmajda w ostatnich
latach odby kilka spektakularnych wypraw rowerowych: w
2008 r. przejecha Maroko, Sahar Zachodni*, Mauretani ,
Mali; w latach 2009/2010 Libi ; w 2011 Czad, a w minione
wakacje przedziera si pieszo przez Kongijskie bezdro'a.
W 2012 roku dotar na rowerze na Ural Polarny i o tej wyprawie opowiada podczas spotkania w Opatówku.
Ile przyjemno2ci daje jazda rowerem wie ka'dy mio2nik tego rodzaju podró'owania. Doskonale wiadomo, 'e
wa'nym czynnikiem pozwalaj*cym odczuwa8 przyjemno28
z jazdy rowerem jest droga po której si jedzie i pogoda. W
czasie wyprawy na Ural Polarny Dominikowi cz sto brakowa o dobrej drogi i pogody. Zimno i komary k*sa y bezlito2nie, a bezdro'a dawa y si we znaki szczególnie, kiedy
trzeba by o pcha8 rower objuczony baga'em. Pomys owo28
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podró'nika w radzeniu sobie z trudno2ciami budzi a podziw
s uchaczy. Najbardziej przypad wszystkim do gustu pomys
z napompowan* d tk* od ci*gnika, na której Dominik wodowa swój rower i baga', czasem i siebie samego. Dominik Szmajda przyzna , 'e lubi podró'owa8 samotnie, jednak'e zawierane na trasie wyprawy znajomo2ci sprawia y
mu wielk* przyjemno28. Poznani ludzie cz sto okazywali
podró'nikowi 'yczliwo28 i wsparcie, za które nigdy nie
oczekiwali zap aty.
Po zako?czeniu prelekcji wspomaganej pi knymi
zdj ciami i filmami, Dominik Szmajda odpowiada na pytania s uchaczy. Mo'na si by o dowiedzie8 mi dzy innymi
tego, 'e jego pasja podró'owania zrodzi a si po poznaniu
przygód Kazimierza Nowaka. Dominik podzieli si ze s uchaczami swoimi do2wiadczeniami w przygotowaniach do
podró'y od strony formalnej i finansowej. Jak si okaza o
nie trzeba mie8 wielkich pieni dzy na tak* wypraw , ale
wielk* cierpliwo28 dla przepisów, szczególnie tych u naszych wschodnich s*siadów.

ze 2liwk* i morel* na go2cinnych wyst pach oraz wykwintne sa atki wg wyj*tkowego przepisu. By a tak'e s odka niespodzianka - tort, który rozdzielili Sekretarz Gminy i Wiceprzewodnicz*cy Rady, pe ni*c te honory w 'artobliwych
strojach, specjalnie na ten dzie? przygotowanych przez panie z GOK-u.

Biesiadowanie przy zastawionych sto ach urozmaici wyst p Kapeli Sami Swoi, w której go2cinnie wyst*pi 98
letni b bnista ze Skalmierzyc p. Edward Marczak oraz monologi i skecze w wykonaniu p. Zofii Dragan z Leszna. Nie
zabrak o konkursów, innych niespodzianek z nagrodami
oraz wspólnej zabawy przy muzyce do pó nego wieczora.

Wi cej o przygodach Dominika Szmajdy, których
do2wiadczy podczas swojej rowerowej wyprawy na Ural
Polarny mo'na poczyta8 w jego ksi*'ce pt.: "Rower góral i
na Ural", do wypo'yczenia w bibliotece w Opatówku, podobnie jak wszystkie wspomniane tytu y. Gminna Biblioteka
Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku, dzi kuje p. Mieczys awie Jaskule, dyrektorce Gminnego O2rodka Kultury
w Opatówku za udost pnienie sali.
FwiCto jesiennych plonów
Poniewa' ka'da okazja jest dobra, aby mi o sp dzi8 czas i wspólnie si bawi8, mieszka?cy gminy Opatówek spotkali si w sobotnie popo udnie na wspólnej biesiadzie ph. "Nwi to jesiennych plonów". Na wszystkich, którzy
przybyli tego dnia do Gminnego O2rodka Kultury w Opatówku, czeka y bogato zastawione sto y - przede wszystkim
potrawami z warzyw oraz wiele atrakcji przygotowanych
przez organizatorów. Prowadz*ca - Wioletta Przybylska
powita a przedstawicieli samorz*du gminnego: Wiceprzewodnicz*cego Rady Gminy Wojciecha Pokojowego oraz
Sekretarza Gminy Krzysztofa Dziedzica. Nast pnie przypomnia a w "krótkiej bajce o ziemniaku" sk*d i w jaki sposób ta niepozorna bulwa przyby a do Europy, jakie mia a
zastosowanie kiedy2 i na ile sposobów wykorzystujemy
ziemniaki dzisiaj.
Na stó wniesiono potrawy przygotowane przez
znakomite kucharki, a w2ród potraw znalaz y si m.in.: zupa 2mietnikowa, zwijane skarby ziemi opatóweckiej, grube
karczycho, ryba ze Sw drni w zalewie, 2ledzie w marynacie
opatóweckiej, skarb z pola ze z otymi klejnotami, szyneczka
z dobrze wybieganego wieprzka z kasz* i kapust*, pasztet
z selera dobry jak..., zimne nó'ki w wydaniu GOK-u, 2winia
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Organizatorem imprezy by Wójt Gminy Opatówek i
Gminny O2rodek Kultury. Pomys i wykonanie potraw pod
wodz* Zofii G*siorowskiej. Sponsorzy: Dorota i Pawe Naszy?scy z Opatówka, Jadwiga i Henryk Menclowie z Opatówka, Ewa i Henryk Suchorzewscy z Kalisza, Janina i Mieczys aw Wangowie z N dzerzewa, Teresa i Henryk Qazarkowie z Che mc, Krystyna i Grzegorz Olczakowie z Opatówka. Wszystkim serdecznie dzi kujemy!
Podsumowanie sezonu hodowców go Cbi pocztowych
5 grudnia br. w sali Gminnego O2rodka Kultury w
Opatówku odby o si podsumowanie osi*gni 8 hodowców
PZHGP zrzeszonych w sekcji Opatówek. Warto podkre2li8,
'e hodowcy z Opatówka tworz* najliczniejsz* (prawie 40
cz onków) i bardzo siln* sekcj , która nale'y do oddzia u
Kalisz, w którym wszystkich cz onków rywalizuj*cych ze
sob* na cotygodniowych lotach jest prawie 200. W szeregach opatóweckich pasjonatów s* hodowcy, którzy swoj*
pasj piel gnuj* ju' kilkadziesi*t lat, a nale'* do nich: Jerzy Gunera oraz Kazimierz Jarczewski. Zró'nicowany dystans i czasami kapry2na pogoda dostarczaj* hodowcom
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niesamowitej adrenaliny i wymagaj* od nich coraz wi kszego zaanga'owania w przygotowanie "skrzydlatych przyjació " do niesamowitego wysi ku.
Rywalizacja podzielona jest na 2 sezony: w pierwszym, rozgrywanym od maja do ko?ca lipca, rywalizuj* gobie doros e, czyli takie, które maj* powy'ej 1 roku 'ycia i
niejednokrotnie w tym czasie maj* do pokonania dystans
ponad 550km. Natomiast sezon go bi m odych rozgrywany
jest na prze omie sierpnia i wrze2nia, gdzie m ode go bie
w ostatnich swoich zawodach maj* do pokonania blisko
400km. Przy sprzyjaj*cych warunkach pogodowych i dzi ki
odpowiednim codziennym treningom s* w stanie pokona8
ten dystans ze zdumiewaj*c* 2redni* pr dko2ci* ponad
100km/h - a o zwyci stwie decyduj* dos ownie sekundy.
Czas przylotu go bi do miejsca zamieszkania rejestrowany
jest dzi ki obr*czkom z wbudowanymi chipami i mierzony
przez zegary elektroniczne z dok adno2ci* co do sekundy,
a pr dko28 wyliczana jest przez specjalne programy indywidualnie dla ka'dego hodowcy dzi ki wspó rz dnym geograficznym wyznaczonym przez GPS.

oraz V Powiatowym Konkursie Informatyczno - Plastycznym "e-Kartka bo'onarodzeniowa". Nwi*tecznego charakteru nada spotkaniu koncert kol d w wykonaniu Marty
Mowczan przy akompaniamencie gitarzysty Marcina Zieli?skiego oraz wyst py artystyczne Zespo u Npiewaczego "Ale
babki", Zespo u Korzeniewianki z gminy Mycielin i Zespo u
Niechcice z gminy .elazków. Imprez u2wietni tak'e wyst p Chóru ze Szko y Muzycznej nr 2 we Lwowie.

Uczestnicy spotkania mogli ponadto podziwia8 wystaw zdj 8 "Wielkopolska z lotu ptaka", której tematem
jest bogactwo fauny i flory w Wielkopolsce. Organizatorzy
dzi kuj* p. Stanis awowi Zymonowi z T okini Wielkiej za
nieodp atne przekazanie choinki, która ozdobi a stoisko
Gminy Opatówek.

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

WIADOMO CI BIBLIOTECZNE
W sezonie 2015 mistrzem w lotach go bi doros ych zosta Pawe Jarczewski, wicemistrzem Janusz
Skowro?ski, a 3 miejsce przypad o Krystianowi Brockiemu.
W lotach go bi m odych mistrzostwo zdoby Daniel Napiera a, który jest jednocze2nie prezesem sekcji, wicemistrzem
zosta Micha Bach, natomiast 3 miejsce na podium zaj*
Przemys aw Kurek. Najlepszym hodowcom zosta y wr czone pi kne puchary ufundowane jak co roku przez Wójta
Gminy Opatówek Sebastiana Ward ckiego. Podzi kowania
za przygotowanie zebrania kierujemy do Mieczys awa Quczaka Przewodnicz*cego Rady Powiatu, a za ufundowanie
s odkiego upominku w postaci tortu dzi kujemy p. Jasi?skiemu z Aleksandrii - w a2cicielowi zak adu "CukierniaPiekarnia Jasi?ski".
Fwi teczne spotkanie z tradycj
W dniu 5 grudnia 2015 r., ju' po raz 13. odby o si
2wi*teczne spotkanie z tradycj*, któremu patronowa Starosta Kaliski Krzysztof Nosal oraz Wójt Gminy Mycielin Jerzy Matuszewski. W tym roku go2cili2my w miejscowo2ci
Dzierzbin. Organizatorzy imprezy do zaprezentowania
2wi*tecznych sto ów zaprosili tradycyjnie wszystkie gminy
Powiatu Kaliskiego. Gmin Opatówek reprezentowa y panie
z Gminnego O2rodka Kultury w Opatówku oraz Ko a Gospody? Wiejskich w Rajsku, które pi knie przystrojony
2wi*teczny stó zastawi y tradycyjnymi potrawami wigilijnymi.
Gospodarze imprezy wr czyli wszystkim wystawcom nagrody za przygotowanie sto ów. Nagrody i dyplomy
wr czono równie' dzieciom bior*cym udzia w IX Powiatowym Konkursie Plastycznym "Kartka bo'onarodzeniowa"
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FwiCto ul. Ko-cielnej w bibliotece
Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w
Opatówku mia a swój udzia w obchodach Nwi ta Ulicy Ko2cielnej, które odby o si w sobot 17 pa dziernika br. W
odpowiedzi na pro2b organizatora imprezy - Fundacji Inicjatywa dla Opatówka, bibliotekarki zorganizowa y wystaw
historycznych fotografii ulicy Ko2cielnej w Opatówku, prelekcj o historii ulicy oraz konkurs rysunkowy dla najm odszych. Ka'dy kto chcia móg tak'e spróbowa8 zabawy z
tabletami, które znajduj* si na wyposa'eniu biblioteki.

O historii ulicy i zabytkowych budynkach, które mijamy ilekro8 przechodzimy ulic* Ko2cieln* opowiada a p.
Jadwiga Milu2ka-Stasiak. Zaraz po prelekcji odby si konkurs rysunkowy dla dzieci. Oczywi2cie tematem prac by a
ulica Ko2cielna. Zwyci zcami konkursu zostali Sebastian
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Nwierek i Julia Wieczorek. Dzi kujemy p. Jaros awowi Gaderze za prezent w postaci kredek i papieru, które pos u'y y
dzieciom do zabawy konkursowej.
Go-cie z T okini Wielkiej
15 pa dziernika br. bibliotek w Opatówku odwiedzili uczniowie II i III klasy gimnazjum z Zespo u Szkó w
T okini Wielkiej wraz z nauczycielkami: Marlen* Pilarczyk i
Edyt* Banasiak. M odzi ludzie korzystaj* ju' wprawdzie ze
swojej biblioteki szkolnej oraz filii bibliotecznej w T okini
Wielkiej, ale teraz mieli okazj zapozna8 si "od kuchni" z
dzia aniem nieco wi kszej, ca kowicie skomputeryzowanej
biblioteki.
Go2cie poznali g ówne zasady korzystania z biblioteki i jej zasoby oraz dzia ania kierowane do m odzie'y (i
nie tylko). Nie mog o zabrakn*8 prezentacji wybranych
ksi*'ek, a na koniec, tak'e swobodnego buszowania w2ród
pó ek. Kilka pozycji od razu znalaz o ch tnych czytelników i
pow drowa o do plecaków. Zainteresowanie, zw aszcza
m skiej cz 2ci, wzbudzi y tak'e mo'liwo2ci konstrukcyjne
niesamowitych klocków Klockologia.pl.
Przedszkolaki w bibliotece
Od pa dziernika trwaj* regularne wizyty dzieci z
przedszkola w Opatówku. W ka'd* 2rod przedszkolaki
przychodz* z opiekunkami, aby pobawi8 si w bibliotece i
pos ucha8 bajek. Dzieci ucz* si rozmaitych relacji w kontakcie z ksi*'k* i bibliotekarzem, który pokazuje jak swobodnie porusza8 si po2ród ksi*'ek i czerpa8 przyjemno28
z obcowania z literatur*.

2ciach ko2cio a w Opatówku, pozna a herb gminy Opatówek, który zawiera m.in. znak rodowy arcybiskupa Skotnickiego.

Na koniec uczestnicy pos uchali legendy "O powstaniu Opatówka" napisanej przez Eligiusza KorWalczaka oraz obejrzeli now* wystaw fotografii ulicy Ko2cielnej.
Zaproszenie do udzia u w konkursie recytatorskim
Dyrektor i pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej
w Opatówku zapraszaj* m odzie' ucz*c* si w gimnazjach
i szko ach ponadgimnazjalnych w powiecie kaliskim do
udzia u w XII Powiatowym Konkursie Recytatorskim im.
Stefana Gillera, organizowanym pod patronatem Starosty
Kaliskiego Krzysztofa Nosala.
Konkurs og oszony w tym roku odb dzie si 12
stycznia 2016 r. i b dzie mia szczególnie uroczysty przebieg ze wzgl du na 185. rocznic urodzin Agatona Gillera,
drugiego z braci i patronów biblioteki w Opatówku. Informacje, regulamin konkursowy oraz linki internetowe do utworów Stefana i Agatona Gillerów znajduj* si na stronie
www.biblioteka.opatowek.pl w zak adce "Konkursy".

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

WIADOMO CI SPORTOWE

Mali go2cie, cz sto jeszcze tego samego dnia po
po udniu, przyprowadzaj* swoich rodziców do biblioteki,
aby poprosi8 o wypo'yczenie ksi*'eczki do domu. Jest to
widoczne osi*gni cie w pracy nad rozwojem 2wiadomo2ci i
kultury czytelniczej u dzieci i rodziców.
Klub Europejczyka
21 pa dziernika br. w bibliotece mia o miejsce
pierwsze spotkanie z cz onkami Klubu Europejczyka przy
Szkole Podstawowej w Opatówku. Jako Europejczycy
chcemy czerpa8 z kultury tego kontynentu. Jednak, aby si
w tej ró'norodno2ci nie zagubi8, najpierw powinni2my dobrze pozna8 swoje korzenie i bogactwo w asnego regionu.
Dlatego wspólne europejskie rozwa'ania rozpocz y si od
tego co najbli'sze: od Opatówka i jego historii. A poniewa'
liczy ona ponad 800 lat, pierwsze spotkanie dotyczy o dziejów 2redniowiecznych miasteczka.
M odzie' pozna a posta8 arcybiskupa Jaros awa
Bogorii-Skotnickiego, zas u'onego dla Opatówka, jak i caego Ko2cio a w Polsce. Obejrza a makiet zamku w Opatówku, dowiedzia a si o najstarszych zachowanych cz -
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Mistrzostwa gminy na rolce kolarskiej
29 pa dziernika br. w Szkole Podstawowej w Opatówku zainaugurowano I etap pi*tego sprawdzianu kolarskiego o Puchar Starosty Kaliskiego z udzia em dziewcz*t i
ch opców z klas czwartych i pi*tych szkó podstawowych w
powiecie kaliskim. By y to zarazem Mistrzostwa Gminy
Opatówek na rolce kolarskiej. W czasie trzyminutowej
sprinterskiej jazdy na stacjonarnych trena'erach kolarskich
uczestnicy sprawdzianu starali si pokona8 jak najwi kszy
dystans. W Opatówku startowa o 25 uczestników, w tym 9
dziewcz*t.
Wyniki:
klasy IV (dziewcz ta)
1 miejsce: Weronika Czajkowska, SP w Opatówku
2 miejsce: Patrycja Kliber, SP w Opatówku
3 miejsce: Wiktoria Sowa, SP w Che mcach
4 miejsce: Patrycja Perskawiec, SP w Opatówku
5 miejsce: Weronika Kucharska, SP w Opatówku
6 miejsce: Oliwia Leszka, SP w Che mcach
klasy V (dziewcz ta)
1 miejsce: Amelia Fiechowska, SP w Opatówku
2 miejsce: Aleksandra Salomon, SP w Opatówku
3 miejsce: Izabela Mazurowska, SP w Opatówku
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klasy IV (ch opcy)
1 miejsce: Jan Gadera, SP w Opatówku
2 miejsce: Wiktor Tu acz, SP w Che mcach
3 miejsce: Maciej Korczy?ski, SP w Opatówku
4 miejsce: Bartek Musia V klasa, SP w Opatówku
5 miejsce: Mateusz Pilas, SP w Opatówku
6 miejsce: Szymon Gruszka, SP w Opatówku
7 miejsce: Kacper Kujawa, SP w Opatówku
8 miejsce: Piotr Osman, SP w Che mcach
klasy V (ch opcy)
1 miejsce: Micha Kostera, SP w Che mcach
2 miejsce: Qukasz Juszczak, SP w Opatówku
3 miejsce: Micha Gruszka, SP w Opatówku
3 miejsce: Oskar Kurek, SP w Opatówku
4 miejsce: Qukasz Quczak, SP w Che mcach
5 miejsce: Patryk Kruszakin, SP w Che mcach
6 miejsce: Micha Nowakowski, SP w Opatówku
7 miejsce: Kuba Musia , SP w Opatówku

Najlepsi uczestnicy zostali uhonorowani okoliczno2ciowymi dyplomami, które wr czali: Wójt Gminy Opatówek
Sebastian Ward cki oraz dyrektor Szko y Podstawowej w
Opatówku Mateusz Przyjazny. W mistrzostwach gminy nie
uczestniczyli uczniowie ze szko y w Rajsku, sk*d wywodz*
si kolarskie talenty: Klaudia Bielawska i Adam D uga2 odkrycia z poprzednich sprawdzianów, aktualni zawodnicy
UKS Ko minianka i KTK Kalisz, ju' zdobywaj*cy tytu y Mistrzów Polski w swych kategoriach wiekowych.
W gminie Opatówek od niedawna dzia a szkó ka
kolarska prowadzona przez Daniela Kupczyka, który zach ca dzieci do udzia u we wst pnym szkoleniu kolarskim.
Obs ug* tegorocznych zawodów zaj li si : Bronis aw Krakus, Daniel Kupczyk oraz Natalia Ple2nierowicz ze Starostwa Powiatowego w Kaliszu.
Turniej Halowej Pi ki No nej OSP
W sobot 21 listopada br. w hali im. Polskich Olimpijczyków w Opatówku odby si V Turniej Halowej Pi ki
No'nej Ochotniczych Stra'y Po'arnych Gminy Opatówek.
Turniej zorganizowany zosta przez Zarz*d Oddzia u Gminnego ZOSP RP w Opatówku i Urz*d Gminy w Opatówku.
Mia on na celu doskonalenie sprawno2ci fizycznej, popularyzacj zdrowego stylu 'ycia oraz sportu, a w szczególno2ci pi ki no'nej, a tak'e integracj cz onków ochotniczych
stra'y po'arnych z terenu gminy Opatówek. Uroczystego
otwarcia rozgrywek dokonali przewodnicz*cy Komisji ds.
MDP przy ZOGm ZOSP RP w Opatówku dh Henryk Qazarek oraz prezes ZOGm ZOSP RP w Opatówku dh Bogdan
Marsza . Turniej odby si w dwóch kategoriach wiekowych:
do 18 lat oraz powy'ej 18 lat i wzi o w nim udzia 10 dru'yn reprezentuj*cych jednostki OSP z: Che mc, Opatówka,
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Porwit, Rajska, Sierzchowa i T okini Wielkiej. W kategorii
wiekowej do 18 lat zg oszono 5 dru'yn. Mecze rozegrane
zosta y w systemie "ka'dy z ka'dym". W kategorii wiekowej
powy'ej 18 lat zg oszonych zosta o 5 dru'yn i mecze rozegrane zosta y tak'e w systemie "ka'dy z ka'dym".
Wyniki w grupie wiekowej do 18 lat:
I miejsce - OSP Opatówek
II miejsce - OSP Porwity
III miejsce - OSP Che mce
IV miejsce - OSP Rajsko
V miejsce - OSP Sierzchów
Wyniki w grupie wiekowej powy'ej 18 lat:
I miejsce - OSP Opatówek
II miejsce - OSP Rajsko
III miejsce - OSP Sierzchów
IV miejsce - OSP Che mce
V miejsce - OSP T okinia Wielka
Uroczystego podsumowania turnieju, w imieniu
Zwi*zku Gminnego OSP oraz w adz samorz*dowych, dokonali koordynatorzy turnieju: dh Henryk Qazarek, dh Stanis aw Baran oraz przewodnicz*ca Komisji O2wiaty, Kultury,
Sportu i Zdrowia Rady Gminy Marlena Kiermas-Gruszka.
Wszystkie dru'yny uczestnicz*ce w rozgrywkach otrzyma y
pi ki oraz dyplomy za udzia , a zdobywcy trzech pierwszych
miejsc, oprócz dyplomów - tak'e puchary.Statuetki i pi ki
otrzymali najlepsi strzelcy: Wiktor Peja2 z OSP w Porwitach
(kat. do 18 lat) i Marcin Gawe z OSP w Rajsku (kat. powy'ej 18 lat) oraz najskuteczniejsi bramkarze: Bartek Napad ek (kat. do 18 lat) i Mateusz Karski (kat. powy'ej 18 lat) obydwaj z OSP w Opatówku. Najm odszy zawodnik turnieju
- Szymon Cie2lak, najstarszy - Qukasz Adamiak, tak'e
otrzymali pi ki. Dru'yna z Opatówka otrzyma a po raz drugi
Puchar Przechodni Prezesa ZOGm ZOSP RP w Opatówku
i reprezentowa8 b dzie gmin podczas V Turnieju Halowej
Pi ki No'nej OSP Powiatu Kaliskiego, który odb dzie si 6
grudnia br. w Liskowie.

Organizatorzy i uczestnicy turnieju sk adaj* serdeczne podzi kowania wszystkim, którzy pomogli w organizacji imprezy, w szczególno2ci: w adzom gminy Opatówek za wspó organizacj , zakup dyplomów, pucharów i nagród oraz za s odki pocz stunek i napoje dla uczestników
turnieju, Rafa owi St pniowi, Mateuszowi Spychalskiemu,
Arkadiuszowi Tomczykowi oraz Dawidowi Ga czy?skiemu
za s dziowanie, a tak'e dyrekcji i pracownikom Gimnazjum
im. Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku za udost pnienie hali sportowej i wspó prac .
Zawodnicy Taekwondo z Opatówka najlepsi w turnieju
6 grudnia br. w Gostyniu odby y si Trzecie Wielkopolskie Miko ajkowe Mistrzostwa Taekwondo. W zawodach uczestniczy o czterech reprezentantów naszej sekcji,
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którzy zdobyli *cznie 11 medali. Dwóm zawodnikom uda o
si równie' zdoby8 puchar dla Najlepszego Zawodnika w
swojej kategorii wiekowej. Warto doda8, 'e w zawodach
wzi o udzia 400 zawodników, a poziom by bardzo wysoki.
Zawodnicy z naszej sekcji zdobyli medale w nast puj*cych
konkurencjach:
Arkadiusz Nadolski, sekcja Opatówek - puchar dla Najlepszego Zawodnika zawodów w kategorii Senior, II
miejsce w Walkach Semi-Contact, dwa z ote i jeden
br*zowy medal w Technikach Specjalnych, I miejsce w
konkurencji Rozci*ganie.
Dariusz Andrzejczak, sekcja Opatówek - III miejsce w
Walkach Semi-Contact, III miejsce w konkurencji Rozci*ganie.
Patryk J drzejak, sekcja Opatówek - II miejsce w konkurencji Rozci*ganie.
Amelia Dylewska, sekcja Be chatów - puchar dla Najlepszego Zawodnika w kategorii M odzicy, I miejsce w
Walkach Semi-Contact, I miejsce w Walkach BongMatsogi (walka mi kkim kijem), I miejsce w Technikach
Specjalnych.

To kolejny sukces zawodników opatówieckiej sekcji, która
nie po raz pierwszy staje na podium w wa'nej imprezie
sportowej. Na zdj ciu (od lewej): Dariusz Andrzejczak,
Amelia Dylewska, Qukasz Chmielewski (trener), Arkadiusz
Nadolski, Patryk J drzejak.

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

WIADOMO CI O WIATOWE
Stypendia naukowe przyznane
W tegorocznej sesji jesiennej Wójt Gminy Opatówek przyzna , na wniosek Komisji Stypendialnej, stypendia
naukowe dla najzdolniejszej m odzie'y z terenu naszej
gminy. Wnioskodawcy spe nili wszystkie regulaminowe warunki. W sumie przyznano 84 stypendia w tym: dla uczniów
szkó gimnazjalnych - 26, uczniów szkó ponadgimnazjalnych - 30 oraz dla studentów wy'szych uczelni - 28. I tak w
poszczególnych grupach stypendia otrzymali:
Gimnazjali2ci:
1. Antczak Katarzyna - Gimnazjum w Rajsku
2. Banasiak Aleksandra - Gimnazjum w T okini Wielkiej
3. Cofalska Joanna - Gimnazjum w Che mcach
4. Dziedzic Martyna - Gimnazjum w Opatówku
5. Gibus Kornelia - Gimnazjum w T okini Wielkiej
6. Grabi?ska Magdalena - Gimnazjum w Che mcach
7. Gruszka Mateusz - Gimnazjum w Opatówku
8. Ka mierczak Szymon - Gimnazjum w Opatówku
9. Klepanda Katarzyna - Gimnazjum w T okini Wielkiej
10. Krasnowska Patrycja - Gimnazjum w Che mcach
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Krygier Maria - Gimnazjum w Che mcach
Qa?duch Agnieszka - Gimnazjum w Marchwaczu
Mazurek Mateusz - Gimnazjum w Che mcach
Nogaj Martyna - Gimnazjum w Che mcach
Pawelec Micha - Gimnazjum w Opatówku
Piekarski Piotr - Gimnazjum w Rajsku
Pilas Natalia - Gimnazjum w T okini Wielkiej
Przepiórka Ewa - Gimnazjum w Che mcach
Sobczak Ewa - Gimnazjum w T okini Wielkiej
Strippel Natalia - Gimnazjum w Opatówku
Wawrzyniak Oliwia - Gimnazjum nr 9 w Kaliszu
W*sik Karolina - Gimnazjum w T okini Wielkiej
Wielgosz Justyna - Gimnazjum w Opatówku
Wlaz y Krzysztof - Gimnazjum w Che mcach
Wosiek And'elika - Gimnazjum w Opatówku
Zimna Aleksandra - Gimnazjum w Opatówku

Uczniowie szkó ponadgimnazjalnych:
1. Bia ek Joanna - III Liceum Ogólnokszta c*ce w Kaliszu
2. Dwornika Mateusz - III Liceum Ogólnokszta c*ce w Kaliszu
3. Dziedzic Beata - Technikum Geodezyjne w Kaliszu
4. Gawronek Dawid - III Liceum Ogólnokszta c*ce w Kaliszu
5. Janiak Aleksandra - III Liceum Ogólnokszta c*ce w Kaliszu
6. Janiak Karolina - III Liceum Ogólnokszta c*ce w Kaliszu
7. Ka mierczak Karolina - III Liceum Ogólnokszta c*ce w
Kaliszu
8. Koz owska Paulina - I Liceum Ogólnokszta c*ce w Kaliszu
9. Lazarek Konstancja - Zespó Szkó GastronomicznoHotelarskich w Kaliszu
10. Ledniowska Oliwia - V Liceum Ogólnokszta c*ce w Kaliszu
11. Mancewicz Joanna - I Liceum Ogólnokszta c*ce w Kaliszu
12. Niklas Dominik - III Liceum Ogólnokszta c*ce w Kaliszu
13. Nowak Daria - IV Liceum Ogólnokszta c*ce w Kaliszu
14. Nowakowski Kamil - Zespó Szkó Ponadgimnazjalnych
w Kaliszu
15. Olejnik Alicja - III Liceum Ogólnokszta c*ce w Kaliszu
16. Perskawiec Piotr - Technikum nr 4 w Kaliszu
17. Pomyka a Joanna - Zespó Szkó Ekonomicznych w
Kaliszu
18. Przyjazna Anna - II Liceum Ogólnokszta c*ce w Kaliszu
19. Raszewska Ola - II Liceum Ogólnokszta c*ce w Kaliszu
20. Rogozi?ska Barbara - II Liceum Ogólnokszta c*ce w
Kaliszu
21. Sobczak Daria - III Liceum Ogólnokszta c*ce w Kaliszu
22. Strza ka Sara - III Liceum Ogólnokszta c*ce w Kaliszu
23. Szyma?ska Dominika - Technikum nr 2 w Kaliszu
24. Wietrzych Joanna - Zespó Szkó GastronomicznoHotelarskich w Kaliszu
25. W odarz Kinga - III Liceum Ogólnokszta c*ce w Kaliszu
26. Wojtaszczyk Anita - III Liceum Ogólnokszta c*ce w Kaliszu
27. Wojtaszek Kacper - III Liceum Ogólnokszta c*ce w Kaliszu
28. Zieli?ski Kacper - III Liceum Ogólnokszta c*ce w Kaliszu
29. Zimna Kinga - III Liceum Ogólnokszta c*ce w Kaliszu
30. .ywio owska Zuzanna - I Liceum Ogólnokszta c*ce w
Kaliszu
Studenci:
1. Albrecht Martyna - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Bach Sylwia - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biniewska Martyna - UAM Wydzia PedagogicznoArtystyczny w Kaliszu
Brodziak Anna - Uniwersytet Kardyna a Stefana Wyszy?skiego w Warszawie
Dziedzic Justyna - Politechnika Qódzka
Grzelaczyk Margarita - Pa?stwowa Wy'sza Szko a
Zawodowa w Kaliszu
Góral Piotr - Pa?stwowa Wy'sza Szko a Zawodowa w
Kaliszu
Janiak Agnieszka - Uniwersytet Adama Mickiewicza w
Poznaniu
Jeziorska Martyna - Uniwersytet Adama Mickiewicza w
Poznaniu
J drzejak Martyna - Uniwersytet Qódzki
Kaczmarkiewicz Aleksandra - Uniwersytet Wroc awski
Karczewska Dominika - Uniwersytet Warszawski
Martinek Ewa - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Misiak Micha - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Olejnik Magdalena - Pa?stwowa Wy'sza Szko a Zawodowa w Kaliszu
Pawlaczyk Krzysztof - Politechnika Wroc awska
Pietrowska Aleksandra - Uniwersytet Wroc awski
Raszewska Kamila - UAM Wydzia PedagogicznoArtystyczny w Kaliszu
Rosa Monika - Pomorski Uniwersytet Medyczny w
Szczecinie
Sobczak Alicja - Akademia Muzyczna w Poznaniu
Nwiat a Joanna - Uniwersytet Wroc awski
Ugorny Marcin - Pa?stwowa Wy'sza Szko a Zawodowa w Kaliszu
Wanga Hubert - Pa?stwowa Wy'sza Szko a Zawodowa w Kaliszu
Ward ga Agata - Uniwersytet Qódzki
Wielgocki Qukasz - Akademia Muzyczna we Wroc awiu
Witczak Ewelina - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Wojtaszczyk Bartosz - Politechnika Pozna?ska
Zimna Anna - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy tak wysokich wyników w nauce i 'yczymy dalszych sukcesów.

WystCp teatru objazdowego
W przedszkolu tradycj* sta y si wyst py teatrów
objazdowych. Ka'dego miesi*ca go2cimy artystów z ro'nych miast Polski. Nasz* placówk kilkakrotnie odwiedzili
aktorzy teatru kaliskiego, go2cili2my te' teatr z Krakowa i
Bia egostoku.

Dzieci obejrza y wspania e przedstawienia m.in.:
"Jak wróbelek Elemelek le2n* dró'k* szed w niedziel ",
"Calineczka" oraz "W zimowej szacie". Ka'dy wyst p aktorów zosta doceniony przez przedszkolaków i nagrodzony
gromkimi brawami.
WystCp na uroczysto-ci Z otych Godów
Przedszkolaki z najstarszej grupy wiekowej wspólnie z wychowawczyni* p. Ann* Mosi?sk* przygotowa y ciekawy program artystyczny na uroczysto28 Z otych Godów
par ma 'e?skich. Dzieci zaprezentowa y swoje umiej tno2ci
16 grudnia br. w Gminnym O2rodku Kultury w Opatówku.
Wycieczka do fabryki bombek
Dzieci z grupy "Mrówki" wraz z wychowawczyni* i
rodzicami wybra y si 4 grudnia na wycieczk do gnie nie?skiej fabryki bombek. Przedszkolaki pozna y etapy powstawania bombek. Mia y te' okazj samodzielnie wykona8
ozdob 2wi*teczn*.
Wizyta FwiCtego Miko aja

**********
PRZEDSZKOLE W OPATÓWKU
Pasowanie na przedszkolaka
29 pa dziernika w najm odszej grupie przedszkola
"Biedronki" odby o si pasowanie na przedszkolaka. Dzieci
2piewa y piosenki i recytowa y wiersze, których nauczy y si
ju' w przedszkolu. Po prezentacji programu dyrektor
przedszkola dokona a pasowania dzieci na przedszkolaków. Dzieci otrzyma y dyplomy i upominki od w adz gminy
Opatówek. Uroczysto28 zako?czy a si wspólnym pocz stunkiem, w organizacj którego bardzo zaanga'owali si
rodzice dzieci.
Konkurs "Moja ulubiona postaI z bajki"
W listopadzie w naszym przedszkolu odby si
konkurs pt. "Moja ulubiona posta8 z bajki". Dzieci wspólnie
z rodzicami wykona y z ró'nych materia ów swoich ulubionych bohaterów bajkowych. Wykonane przez przedszkolaków kukie ki by y tak pi kne, 'e zwyci zcami okazali si
wszyscy uczestnicy. Gratulujemy!
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4 grudnia nasze przedszkole odwiedzi Nwi ty Miko aj. Ka'da grupa przedszkolna otrzyma a wspania y prezent w postaci pi knych zabawek, a ka'de dziecko pyszn*
czekolad . Miko aj obieca , 'e ponownie odwiedzi przedszkolaków przed samymi 2wi tami, ch tnie obejrzy wyst py
przygotowane przez dzieci i obdaruje wszystkich upominkami.
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SZKOJA PODSTAWOWA W OPATÓWKU
Projekt "Migaj ce przedszkola, migaj ce szko y"
W okresie od 17 wrze2nia do 19 listopada br. w
Szkole Podstawowej w Opatówku by realizowany projekt
"Migaj*ce przedszkola, migaj*ce szko y" dofinansowany z
Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, prowadzonego przez Fundacj Pracownia Projektów
Spo ecznych w Pleszewie. W zaj ciach brali udzia uczniowie klasy IIIa pod opiek* p. Anety Cyl, a zaj cia z wykorzystaniem j zyka migowego prowadzi a t umaczka tego j zyka p. Majka Graf. Dzieci ch tnie uczestniczy y w warsztatach, na których przez zabaw uczy y si "migania".

J zyk migowy wyra'a my2li i s owa za pomoc* obrazu i gestu. Dla osób s ysz*cych jest j zykiem obcym, a
poznanie go niesie ze sob* takie same korzy2ci jak nauka
ka'dego j zyka obcego. Podczas zaj 8 dzieci 2wietnie si
bawi y, stymulowa y rozwój intelektualny, sprawno28 manualn*, 8wiczy y mimik , rozwój wyobra ni przestrzennej,
pami 8 oraz koncentracj . Mia y mo'liwo28 spotka8 si i
rozmawia8 z osob* nies ysz*c*. Wszyscy uczestnicy projektu byli obj ci bezp atnym badaniem s uchu, a dla ich rodziców odby si wyk ad na temat profilaktyki zdrowia s uchu. Projekt mia na celu wyrabianie pozytywnych warto2ci,
postaw tolerancji i poszanowania inno2ci oraz promocj
pozytywnego wizerunku wobec osoby ze specyficznego rodzaju niepe nosprawno2ci* jak* jest dysfunkcja s uchu.
Szkolenie dla opiekunów Szkolnych Kó PCK

"Najwi kszym Zbieraczom Z ota" czyli najaktywniejszym
placówkom bior*cym udzia w akcji "Gor*czka Z ota 2015".
Informujemy, 'e w2ród szkó podstawowych powiatu kaliskiego nasza szko a zaj a I miejsce. Uda o nam si
uzbiera8 51 kg "z otych" monet. Na ten sukces zapracowali
wszyscy, którzy przez 2 miesi*ce mozolnie gromadzili monety w klasowych skarbonkach. W nagrod otrzymali2my
pi k do koszykówki, z której ucieszyli si sportowcy naszej
szko y.
Wycieczka do K odawy
20 pa dziernika uczniowie klasy IIc i IIb pod opiek*
nauczycielek: Marii Pogorzelec, Ali Lintner, Katarzyny Lewickiej i Magdaleny Nycek byli na wycieczce w kopalni soli
w K odawie. Po dotarciu na miejsce, uczestników powitali
przewodnicy, którzy poprosili wszystkich o za o'enie 'ó tych kasków i poinstruowali dzieci, jak nale'y zachowa8 si
w kopalni. Zwiedzanie rozpocz o si od zjazdu szybem
"Micha " na g boko28 600 metrów. Zjazd pod powierzchni
ziemi by dla m odych turystów niezwyk ym do2wiadczeniem. W trakcie pobytu w kopalni uczniowie mieli okazj
pozna8 jej histori , specyfik pracy górników, us ysze8 ciekawe legendy i historie zwi*zane z wydobywaniem soli, a
tak'e zobaczy8 maszyny, których u'ywaj* górnicy.

Dla wielu ogromnym zaskoczeniem by fakt, 'e
oprócz soli bia ej, tej najcz 2ciej spotykanej, jest jeszcze
sól ró'owa i niebieska. Wyrobiskami doszli2my do kaplicy
2w. Kingi - patronki górników solnych. Poruszaj*c si
o2wietlon* tras*, wszyscy dotarli do groty Drakuli, której
mieszka?cy okazali si nie tak straszni, jak mówili przewodnicy. Przemierzaj*c podziemne korytarze ka'dy móg
podziwia8 rze by i obrazy z soli. Du'e wra'enie zrobi y na
wszystkich wyeksploatowane komory solne. W jednej z
nich znajduje si scena, na której dzieciom uda o si wyst*pi8 z krótkim koncertem. Kopalnia soli w K odawie wywar a na uczestnikach wycieczki niesamowite wra'enie.
By a to fascynuj*ca i niezapomniana wyprawa do wn trza
ziemi.
**********
GIMNAZJUM W OPATÓWKU

1 grudnia w M odzie'owym Domu Kultury w Kaliszu odby o si szkolenie dla opiekunów Szkolnych Kó PCK
dotycz*ce wspó czesnego zagro'enia AIDS.Ponadto podczas konferencji wr czone zosta y dyplomy oraz nagrody
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Wio-larskie sukcesy
Aldona Ko tuniewska, Monika Kuczma i Weronika
Filipiak, uczennice klasy IIc, nale'*ce do Kaliskiego Towarzystwa Wio2larskiego, uplasowa y si na wysokich miejscach w Otwartych Mistrzostwach Wielkopolski. Aldona i
Monika wywalczy y I miejsce w czwórce podwójnej bez
sterniczki dziewcz*t oraz II miejsce w dwójce podwójnej
dziewcz*t. Weronika wraz z kole'ankami klubowymi zaj a
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II miejsce w czwórce podwójnej ze sterniczk* dziewcz*t.
Podczas Mistrzostw PZTW M odzików (Mistrzostwa Polski
M odzików) srebrny medal zdoby a Weronika na ósemce
podwójnej ze sterniczk* dziewcz*t, z kolei br*zowy medal
przywioz y Aldona i Monika startuj*c w czwórce podwójnej
ze sterniczk* dziewcz*t.

Na regatach Mi dzywojewódzkich Mistrzostw M odzików Aldona i Monika wraz z kole'ankami zaj y dwa I
miejsca w czwórce podwójnej ze sterniczk* dziewcz*t oraz
w czwórce podwójnej bez sterniczki dziewcz*t. Weronika
ze swoj* osad* zdoby a III miejsce w czwórce podwójnej ze
sterniczk* dziewcz*t. Zawodniczki niew*tpliwie maj* ducha
walki oraz s* bardzo ambitne, co przek ada si na osi*gane
wyniki. Naszym uczennicom, ca ej dru'ynie i ich trenerce
serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za kolejne starty.
Konkurs "Znam przys owia"
21 pa dziernika br. w bibliotece szkolnej odby si
konkurs "Znam przys owia". By o to jedno z zada? zaplanowanych w zwi*zku z organizacj* Nwi ta Biblioteki Szkolnej, które odby o si w dniu 28 pa dziernika. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na obecno28 przys ów w naszym 'yciu, rozbudzenie zainteresowania nimi oraz doskonalenie umiej tno2ci ich poprawnej interpretacji.

szenie p. Moniki Ratajczyk, doradcy zawodowego, odpowiedzia a p. Monika Szmaja, która jest kosmetologiem i
prowadzi w asn* dzia alno28. Dzi ki wiedzy oraz umiej tno2ciom pani kosmetolog wszyscy zebrani poznali zasady
w a2ciwej piel gnacji cery oraz dowiedzieli si jaki wp yw
ma nikotyna na rozwój m odej skóry. W trakcie spotkania
pani kosmetolog przekaza a informacje dotycz*ce swojej
pracy oraz mo'liwo2ci zatrudnienia jakie daje zawód "kosmetolog". Dzi ki do2wiadczeniu pani Moniki Szmai dowiedzieli2my si te' ciekawych informacji dotycz*cych podk adów pod makija' oraz praktycznych i prostych do wykonania sposobach peelingu. Przekonali2my si równie' o tym
jak wa'na jest sterylizacja narz dzi w gabinetach kosmetycznych.

Pani Monika Szmaja mówi a równie' o zabiegach
kosmetycznych korzystnie wp ywaj*cych na cer tr*dzikow*. Nast pnie p. kosmetolog zapozna a m odzie' z wymaganiami dotycz*cymi egzaminu zawodowego. Poda a przyk adowe pytania z egzaminu teoretycznego i zadania z egzaminu praktycznego. Wszyscy byli2my zadowoleni ze spotkania i czasu, który po2wi ci a nam pani kosmetolog. Dzi kujemy i zapraszamy na nast pne spotkanie.
Spotkanie z pisark
30 pa dziernika nasz* szko odwiedzi a p. Kinga
Gebel, studentka pierwszego roku prawa na Uniwersytecie
Wroc awskim, tegoroczna absolwentka III LO im. Miko aja
Kopernika w Kaliszu. Spotkanie zorganizowano wspólnie z
fundacj* "Inicjatywa dla Opatówka" w ramach obchodów
"Roku Czytelnictwa".

W konkursie wzi li udzia przedstawiciele ka'dej
klasy - dru'yny dwuosobowe, które z entuzjazmem, zaanga'owaniem i humorem odkrywa y tajemnice staropolskich
przys ów. Wszystkim uczestnikom dzi kujemy za zainteresowanie konkursem oraz wspóln* zabaw .
Spotkanie z cyklu "Poznajemy zawody"
30 listopada w Gimnazjum w Opatówku odby o si
kolejne spotkanie z cyklu "Poznajemy zawody". Na zapro-
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Pani Kinga opowiada a o realizowaniu swoich pasji
i marze?, o d*'eniu do celu i pokonywaniu przeszkód. Jako
licealistka napisa a ksi*'k , wys a a j* do wydawnictwa,
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które zdecydowa o si na jej wydanie. Osi*gn a sukces w
m odym wieku, ale nie spoczywa na laurach: kszta ci si i
pisze kolejn* powie28.
Kilkakrotnie wspomnia a równie' o tym, jak wielkie
znaczenie w 'yciu cz owieka ma czytanie ksi*'ek. Gimnazjali2ci z wielkim zainteresowaniem s uchali historii dziewczyny, która spe ni a swoje marzenie. Spotkanie by o bardzo inspiruj*ce, szczególnie dla grupy kilku dziewcz*t, które same próbuj* swoich si w pisaniu. Po cz 2ci g ównej, w
kameralnym gronie mog y pozna8 tajniki pisarstwa oraz zaprezentowa8 swoje teksty. Dzi kujemy pani Kindze za czas
sp dzony z nami i 'yczymy jej nowych inspiracji w pracy
nad ksi*'kami oraz sukcesów w nauce i 'yciu osobistym.
MiCdzynarodowy Dzie< Tolerancji
16 listopada w wielu pa?stwach 2wiata to Mi dzynarodowy Dzie? Tolerancji. W jego obchody po raz kolejny
w *czyli si uczniowie naszej szko y. Cz onkowie Szkolnego Klubu Europejskiego "Opatus" przygotowali z tej okazji
wystaw plakatów. Wa'ne przes ania wynikaj*ce z tolerancji przypomnieli w wyst*pieniu przez radiow ze .

'eny Banasiak i p. Anny Nowackiej. Nad pocztem sztandarowym czuwa a p. Edyta Kowalska.
Konkurs wiedzy ekologicznej
26 listopada br. nasze najzdolniejsze uczennice z
dziedziny ekologii wzi y udzia w konkursie wiedzy ekologicznej dla gimnazjalistów, który odby si w III Liceum
Ogólnokszta c*cym im. Miko aja Kopernika w Kaliszu.
G ównym celem konkursu by o podniesienie i utrwalenie
wiedzy z zakresu ekologii, ochrony 2rodowiska i zdrowia
cz owieka. W2ród 26 zakwalifikowanych do konkursu
uczniów z terenu miasta Kalisza oraz terenu powiatu kaliskiego znalaz y si a' 3 uczennice naszego gimnazjum:
Aleksandra Zimna z klasy IIIa, Amanda Walczykiewicz z
klasy IIa i Martyna Dziedzic z klasy IId.

Tegoroczne obchody Dnia Tolerancji przebiega y w
szczególnej atmosferze, zwi*zanej z zamachami dokonanymi w Pary'u, 13 listopada, przez terrorystów z tzw. Pa?stwa Islamskiego. 16 listopada, w po udnie, ca a Europa
czci a pami 8 ofiar zamachu. Spo eczno28 gimnazjum *czy a si w bólu z rodzinami zamordowanych stoj*c chwil
w ciszy i skupieniu.
FwiCto Niepodleg o-ci
W przeddzie? Narodowego Nwi ta Niepodleg o2ci
spo eczno28 naszej szko y czci a pami 8 tych, którzy walczyli o wolno28 i zachowanie polsko2ci. Monta' s owno muzyczny pod has em: "Przodkom pami 8, a Ojczy nie mio28" przedstawili uczniowie kl. Ia - cz onkowie klubu "Opatus" oraz chór szkolny. Gimnazjali2ci w *czyli si te' w uroczysto2ci 2rodowiskowe. 11 listopada, podczas mszy 2wi tej w intencji Ojczyzny w ko2ciele parafialnym w Opatówku,
pie2ni*, wierszem, modlitw* i zamy2leniem dzi kowali za
to, 'e 'yjemy w wolnej Polsce.
Po uroczysto2ciach w ko2ciele m odzie' wspólnie z
przedstawicielami w adz i spo eczno2ci lokalnej wzi a
udzia w przemarszu na Plac Wolno2ci i z o'eniu kwiatów
pod obeliskiem upami tniaj*cym ofiarno28 mieszka?ców
naszej gminy w walce o niepodleg o28. Uczniowie przygotowali bia o - czerwone kotyliony, które nosili przypi te do
ubra? 10 i 11 listopada. Podarowali je te' swoim nauczycielom i uczestnikom uroczysto2ci 2rodowiskowej. Wielu gimnazjalistów wyst*pi o w przygotowanych przez siebie strojach nawi*zuj*cych do wydarze? z 1918 r. Uroczysto2ci
przygotowali uczniowie pod kierunkiem nauczycielek p. Bo-
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Dziewcz ta zmaga y si z 52 pytaniami testowymi
oraz 6 pytaniami otwartymi, na wykonanie których mia y
niespe na 60 minut. Martyna Dziedzic zaj a IV miejsce
otrzymuj*c tablet jako nagrod , pozosta e uczennice
otrzyma y dyplomy uczestnictwa w konkursie. Ca ej trójce
serdecznie gratulujemy nowego do2wiadczenia oraz zdobytej wiedzy, która niew*tpliwe zostanie wykorzystana w codziennym 'yciu oraz przyda si podczas egzaminów gimnazjalnych.
Konkurs ortograficzny
23 listopada dwie uczennice klasy IId - Martyna
Dziedzic i Justyna Wielgosz stan y na drugim i trzecim,
natomiast uczennica klasy Ia - Katarzyna Szafirowicz na
pierwszym stopniu podium gminnego etapu konkursu "Z ortografi* za pan brat", rokrocznie organizowanego przez
ODN w Kaliszu. W tym roku pomys odawczyni konkursu i
autorka dyktand zaprosi a uczniów na "spacer po Warsza-
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wie w2ród pó nojesiennego pejza'u miasta", po którym
mo'na by o si odda8 przyjemno2ci czytania przeró'nych
czasopism.

wszystkim zaanga'owanym w pomoc drugiemu cz owiekowi, oraz propagowania idei wolontariatu.
W naszej szkole ide wolontariatu propaguje nie
tylko SKC. Dzi ki projektowi "Poznajemy prac polskich i
zagranicznych wolontariuszy" realizowanym przez p. Monik Ratajczyk go2cili2my w ubieg ym roku szkolnym w murach naszego gimnazjum: opiekunów 2wietlicy socjoterapeutycznej z Parafii Opatrzno2ci Bo'ej w Kaliszu - ks. P.
.elichowskiego oraz socjoterapeutk - p. Monik Nwitalsk*,
wolontariuszy z fundacji Europejskie Forum M odzie'y pochodz*cych z Ukrainy i Turcji (Tetian Danilyv oraz Serap
Mutlu Durak); odby o si równie' spotkanie z fundraiserem i
opiekunem darczy?ców Fundacji "Mocni Mi o2ci*", p. Piotrem Bigor*. Mamy nadziej , 'e ciep a atmosfera towarzysz*ca wszystkim spotkaniom oraz ostatnio przygotowanej
uroczysto2ci, prze o'y si na nowe osoby ch tne do wspólnego dzia ania, które zasil* grup wolontariuszy z Gimnazjum w Opatówku.
**********

Gratulacje nale'* si równie' Monice Birskiej z
klasy IIIc, która pomy2lnie przesz a przez eliminacje szkolne i wspólnie z kole'ankami reprezentowa a nasze gimnazjum oraz nauczycielkom, które przygotowa y uczniów do
konkursu.
Dzie< Wolontariusza
5 grudnia to Mi dzynarodowy Dzie? Wolontariusza. Z tej okazji, 2 grudnia, grupa wolontariuszy Szkolnego
Ko a Caritas pod opiek* p. El'biety Ko omeckiej i ks. Jacka
Krzemi?skiego wraz z p. Monik* Ratajczyk przygotowa a w
Gimnazjum w Opatówku wiele atrakcji. Od rana zbierane
by y dary na rzecz podopiecznych Domu Samotnej Matki w
Odolanowie.

ZESPÓJ SZKÓJ W CHEJMCACH
Pielgrzymka Rodziny Szkó im. Jana Paw a II
Szko y nosz*ce imi Jana Paw a II w szczególny
sposób przyjmuj* nauczanie swego Patrona w *czaj*c si
w wielk* modlitw w intencjach, które wskazywa nam Ojciec Nwi ty. W swoim nauczaniu podkre2la znaczenie rodziny jako wspólnoty osób.

8 pa dziernika 2015 r. uczniowie klas II i III gimnazjum naszej szko y udali si do Cz stochowy na XV Pielgrzymk Rodziny Szkó im. Jana Paw a II, gdzie uczestniczyli w Eucharystii na Jasnej Górze.
Odby si równie' quiz z wiedzy o wolontariacie.
Zwyci zc* zosta ucze? z klasy Ia - Jakub D bowy. Mi ym
akcentem dnia by o spotkanie m odzie'y z p. Tobiaszem
Olejniczakiem, który opowiedzia o swym wieloletnim do2wiadczeniu - pracy w charakterze wolontariusza. Z zaanga'owaniem opowiada o swoim oddaniu na rzecz potrzebuj*cych, wspomina o rado2ciach, ale i trudnych chwilach
swej pracy. W formie prezentacji multimedialnej zapozna
zgromadzonych z dzie ami "Caritas" w naszej diecezji. Nast pnie w imieniu pracowników "Caritas" podzi kowa wolontariuszom, opiekunom i dyrekcji szko y za wspó prac
oraz za otwarto28 i ch 8 dzia ania. Dla ka'dego wolontariusza wa'ne jest, aby czu si potrzebny, zauwa'ony i doceniony, dlatego 2wi to to jest wa'nym wydarzeniem, a zorganizowane spotkanie daje mo'liwo28 podzi kowania
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Dzie< zdrowego -niadania
6 listopada br., z inicjatywy cz onków SK PCK, po
raz kolejny odby si "Dzie? zdrowego 2niadania" w ramach
realizacji programu "B*d my zdrowi - wiemy, wi c dzia amy", w którym uczestnicz*: uczniowie, nauczyciele, pracownicy szko y, rodzice oraz zaproszeni go2cie. Dzie?
Zdrowego Nniadania na sta e wpisa si w kalendarz wydarze?, a celem jego organizowania jest zwrócenie uwago na
to, jak istotne dla zdrowia uczniów jest spo'ywanie drugiego 2niadania w szkole. W zwi*zku z przypadaj*cym 8 listopada Nwiatowym Dniem Zdrowego Nniadania, uczniowie
ZS w Che mcach spo'yli, wspólnie z wychowawcami, uroczyste, zdrowe 2niadanie. "Nniadanie daje moc" to has o
znane w2ród uczniów naszej placówki. Kojarzy si ze
zdrowym, smacznym, pe nym warto2ciowych produktów
posi kiem, spo'ywanym wspólnie, w ramach drugiego 2niadania.
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Tego dnia uczniowie przygotowali sto y w swoich
klasach pe ne owocowo - warzywnych smako yków: by y
kolorowe kanapki z w dlin*, serem i warzywami, soki, jogurty oraz owoce, ale równie' inne smaczne i przede
wszystkim zdrowe przek*ski. Nniadanie zosta o poprzedzone pogadankami na temat zasad od'ywiania, które s*
bardzo wa'ne dla zdrowego funkcjonowania organizmu. W
czasie zaj 8 uczniowie utrwalali wiedz o warto2ci od'ywczej warzyw i owoców jako dostawców 2wie'ych, warto2ciowych dla organizmu witamin, które s* wa'nym budulcem zapewniaj*cym im zdrowy rozwój i dobre samopoczucie. W tym dniu sale lekcyjne zosta y równie' udekorowane
gazetkami tematycznymi i pracami plastycznymi uczniów
zwi*zanymi ze zdrowym 'ywieniem. Uczniowie poszczególnych klas prezentowali swoje sto y 2niadaniowe, nie zabrak o równie' wierszyków, piosenek oraz prezentacji multimedialnych, a tak'e filmu o zdrowym od'ywianiu.
Konkurs ortograficzny
23 listopada br. w naszej szkole odby si gminny
etap Powiatowego Konkursu "Z ortografi* za pan brat" dla
uczniów szko y podstawowej i gimnazjum. W ortograficzne
szranki stan li uczniowie ze wszystkich szkó dzia aj*cych
na terenie gminy Opatówek.

Wyniki w kategorii szko y podstawowe:
I miejsce - Franciszek Jakóbczak, T okinia Wielka
II miejsce - Julia Rutkowska, Opatówek
III miejsce - Wiktoria Michalska, Che mce i Maria Wolf,
Opatówek
IV miejsce - Martyna Pilas, T okinia Wielka
Wyniki w kategorii gimnazjum:
I miejsce - Katarzyna Szafirowicz, Opatówek
II miejsce - Martyna Dziedzic, Opatówek
III miejsce - Justyna Wielgosz, Opatówek
IV miejsce - Karolina W*sik, T okinia Wielka
Wszystkim nagrodzonym oraz nauczycielom przygotowuj*cym uczniów serdecznie gratulujemy.
Wycieczka do kopalni soli
28 pa dziernika uczniowie klas III, IV i V wraz z
wychowawcami zwiedzili najwi ksz* czynn* kopalni soli
kamiennej w Polsce znajduj*c* si w K odawie. W kopalni
wydobywana jest przede wszystkim naturalna sól kamienna
o barwie bia ej oraz unikalnej ró'owej powsta ej ponad 200
mln lat temu z odparowania mórz i oceanów. Po zaopatrzeniu si w ochronne kaski i latarki, ogromn* atrakcj* dla
wszystkich uczestników okaza si zjazd wind* 600 metrów
pod ziemi . Nast pnie przewodnik poprowadzi zwiedzaj*cych tajemniczymi tunelami opowiadaj*c wiele ciekawych
historii i legend na temat kopalni i pracy górników.
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Uczniowie mieli okazj zobaczy8 komnat Drakuli,
adunki wybuchowe, wózki pe ne soli, przepi kn* Kaplic
2w. Kingi, a w niej tablic ku pami ci zmar ych górników
oraz figurk patronki wykonan* z soli. Zwiedzaj*cy obejrzeli
równie' wykut* w komorze solnej scen , na której pobito
rekord Guinessa w kategorii: najni'ej odbywaj*cy si koncert muzyczny na 2wiecie. Wycieczka do kopalni soli by a
pouczaj*ca i dostarczy a wszystkim niezapomnianych
prze'y8. Na koniec ka'dy uczestnik móg wybra8 sobie
bry k soli oraz zakupi8 solne pami*tki.
FwiCto Niepodleg o-ci
10 listopada w naszej szkole odby a si akademia
z okazji 97. Rocznicy Odzyskania Niepodleg o2ci. Pi kn*,
bogat* w form i wzruszaj*c* uroczysto28 przygotowali
uczniowie klasy IV szko y podstawowej pod kierunkiem nauczycieli: Katarzyny Juskowiak i Krzysztofa Drobnika.
Przedstawiciele uczniów i nauczycieli zapalili tak'e znicze
na mogile osób zamordowanych przez hitlerowców w czasie II wojny 2wiatowej.
Turniej wiedzy o Unii Europejskiej
Ju' po raz trzeci uczniowie szkó gimnazjalnych
województwa wielkopolskiego przyst*pili do Turnieju Wiedzy o Unii Europejskiej. Turniej organizowany jest z inicjatywy Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct w
Ostrowie Wielkopolskim oraz Eurocentrum Innowacji i
Przedsi biorczo2ci. Patronat honorowy nad turniejem obj a Krystyna Qybacka - Pose do Parlamentu Europejskiego.
Turniej sk ada si z dwóch cz 2ci: prezentacji wybranego kraju UE w oparciu o przygotowany plakat oraz
rozwi*zaniu testu pisemnego z o'onego z 30 pyta?, dotycz*cych wiedzy o krajach Unii Europejskiej. Ekipa naszej
szko y w sk adzie: Maria Krygier, Aleksandra Karolak, Patrycja Krasnowska i Natalia Dreszler zaj a V miejsce, a jej
prezentacja dotyczy a Francji.
Zbiórka zabawek dla oddzia ów przedszkolnych
W dniach 19-23 pa dziernika br. Szkolne Ko o
PCK zorganizowa o na terenie naszej szko y zbiórk zabawek z przeznaczeniem dla oddzia ów przedszkolnych. Zebrano w sumie 242 zabawki, w2ród których królowa y maskotki, samochodziki i lalki. Rekordzist* w zbiórce okaza
si ucze? klasy V - Jakub Krasnowski, który przekaza na
ten cel a' 43 zabawki!
Akcje charytatywne przeprowadzone w szkole odgrywaj* du'* rol , gdy' ucz* dzieci wra'liwo2ci na potrzeby innych, rozwijaj* uczucie empatii, kszta tuj* równie' pozytywn* postaw wobec potrzebuj*cych. Uczniowie naszej
szko y bardzo ch tnie uczestnicz* w takich dzia aniach.
Konkurs plastyczny
W ramach projektu "B*d my zdrowi - wiemy, wi c
dzia amy" Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Poznaniu zorganizowa a kolejn* edycj konkursu plastycznego na plakat pod has em "B*d my zdrowi". Konkurs
skierowany by do uczniów szkó gimnazjalnych województwa wielkopolskiego.
Zadaniem konkursowym by o wykonanie plakatu
zach caj*cego m odych ludzi do zdrowego stylu 'ycia. Mi o
nam poinformowa8, 'e uczennica klasy IIIa gimnazjum w
Zespole Szkó im. Jana Paw a II w Che mcach - Katarzyna
Tu acz uzyska a III miejsce w etapie powiatowym tego konkursu.
ZajCcia profilaktyczne "Stop uzale nieniom"
21 pa dziernika br. uczniowie gimnazjum uczestniczyli w zaj ciach profilaktycznych po2wi conych uzale'nieniom, prowadzonych przez specjalistk terapii uzale'nie? z
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O2rodka Terapii Uzale'nie? KARAN w Kaliszu - p. Anet*
Kopyci?sk*. Podczas warsztatów trenerka zapozna a
uczniów z ró'nymi rodzajami uzale'nie?, objawami, fazami
rozwoju uzale'nie? i niebezpiecze?stwami, jakie ze sob*
nios* oraz ze sposobami odmawiania w sytuacji presji rówie2niczej.
Uczniowie dowiedzieli si jak szybko mog* uzale'ni8 si m.in. od gier komputerowych, napojów energetycznych, a tak'e jak niebezpiecznymi 2rodkami s* dopalacze i
do czego prowadzi ich za'ywanie. Przedstawione materiay, a tak'e praca w grupach da y naszym uczniom du'o
nowej wiedzy dotycz*cej uzale'nie?.
Konkurs "Nie daj szansy AIDS"
Pa?stwowa Inspekcja Sanitarna województwa
wielkopolskiego od wielu lat jest pomys odawc* i organizatorem konkursu na temat profilaktyki HIV/AIDS dla uczniów
szkó gimnazjalnych województwa wielkopolskiego pod has em "Nie daj szansy AIDS". W tym roku szkolnym zadaniem konkursowym by o wykonanie przez uczniów fotografii
pod tytu em "Uzale'nienia sprzyjaj* HIV".
Celem konkursu by o zwrócenie uwagi na zale'no2ci pomi dzy u'ywaniem substancji psychoaktywnych, a
ryzykiem zaka'enia HIV. Mi o nam poinformowa8, 'e zdobywczyni* I miejsca w etapie powiatowym konkursu zosta a
uczennica klasy IIIb gimnazjum w Zespole Szkó im. Jana
Paw a II w Che mcach - Ewa Przepiórka. Praca Ewy reprezentowa a powiat kaliski w podsumowaniu konkursu fotograficznego etapu wojewódzkiego 26 listopada 2015 r. w
Poznaniu.
Pasowanie na przedszkolaka
17 listopada br. dwudziestu czterech przedszkolaków z oddzia ów przedszkolnych zosta o pasowanych na
przedszkolaka. Nowe "biedronki" zaprezentowanym programem artystycznym udowodni y, 'e ich wiedza, umiej tno2ci i talenty stoj* na wysokim poziomie.

Opiek nad dzie8mi sprawuj* wychowawczynie:
Anna Chlebio, Karolina Tupa a i Agnieszka Strupczewska.
Wszystkim serdecznie dzi kujemy za pomoc przy organizacji uroczysto2ci oraz pocz stunku dla naszych najm odszych.
**********
ZESPÓJ SZKÓJ W RAJSKU
Dzie< Edukacji Narodowej
4 pa dziernika br. odby y si w naszej szkole obchody Dnia Edukacji Narodowej upami tniaj*ce rocznic
powstania Komisji Edukacji Narodowej. Nwi to polskiej
szko y to dzie? szczególny, to 2wi to uczniów, nauczycieli,
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pracowników obs ugi i tych, którzy szko y prowadz* i nadzoruj*. Uczniowie dzi kuj* wszystkim pracownikom o2wiaty
za przekazywan* wiedz i za trud w o'ony w kszta towanie
serc i umys ów, a tak'e za to, 'e otrzymuj* najcenniejszy i
najtrwalszy podarunek, jaki mo'na da8 dziecku - wykszta cenie i wychowanie.
Tego te' dnia w naszej szkole mia a miejsce jedna
z pi kniejszych uroczysto2ci w kalendarzu roku szkolnego przyj cie w poczet pe noprawnych cz onków spo eczno2ci
szkolnej najm odszych uczniów ze szko y podstawowej i
gimnazjum. Nlubowanie zobowi*zuje uczniów do bycia pilnym w nauce, wzorowego zachowania i godnego reprezentowania dobrego imienia naszej szko y. Równie wa'nym
elementem obchodów Dnia Edukacji Narodowej by a cz 28
artystyczna przygotowana przez samorz*d uczniowski pod
kierunkiem pa?: El'biety Wosiek i Marty Lewickiej. Rymowane 'yczenia i podzi kowania za trud w pracy z dzie8mi
oraz okoliczno2ciowe piosenki wzruszy y wszystkich pracowników o2wiaty obserwuj*cych wyst puj*cych uczniów.
Rejonowe Prezentacje Monodramów
17 pa dziernika br. odby y si w Zespole Szkó Nr
9 w Kaliszu XV Rejonowe Prezentacje Monodramów. Monodram to ciekawa forma sceniczna, gdy' jest to teatr jednego aktora. Q*czy s owo, ruch i gest oraz pozwala na wykorzystanie rekwizytu. Ponadto zaspokaja potrzeb naturalnej aktywno2ci dziecka i jego spontaniczno2ci, a tak'e
wp ywa na rozwój intelektualny. Przed wszystkimi uczestnikami konkursowych zmaga? stoi zatem co roku nie lada
wyzwanie. Jury ocenia dobór repertuaru, kultur s owa, inscenizacj , gr aktorsk* i re'yseri . W tym roku wszystkich
m odych aktorów podzielono na trzy kategorie wiekowe: I
kat. - 6-8 lat, II kat. - 9-10 lat, III kat. - 11-12 lat. W XV Rejonowych Prezentacjach Monodramów nasz* szko reprezentowa o dwóch uczniów z klasy V Szko y Podstawowej:
Maryla Olejnik i Antoni Korbacz. Dzieci przygotowywa y si
do konkursu pod okiem p. Marty Lewickiej.
Marylka przedstawi a publiczno2ci przepi kny monodram Jaros awa Spara'y?skiego pt. "Opowie28 o rzeczach wa'nych i mniej wa'nych". Natomiast Anto2 wcieli
si w rol Pana Hilarego. Tekst na motywach wiersza "Okulary" Juliana Tuwima i partytur re'ysersk* do tego spektaklu stworzy a Marta Lewicka. Pi*toklasi2ci zachwycili swymi
wyst pami jury oraz publiczno28. Ich sceniczne kreacje reprezentowa y aktorstwo na najwy'szym poziomie. Uwag
organizatorów konkursu przyku a tak'e pi kna scenografia.
Za swe prezentacje nasi uczniowie otrzymali wyró'nienia.
Niestety, cho8 konkurs swym zasi giem obejmuje ca y powiat kaliski, to 'adna inna szko a oprócz naszej nie wystawi a swoich reprezentantów, którzy nale'eli do III kategorii
wiekowej, czyli dzieci w wieku 11-12 lat. Ze wzgl du na to
Marylka i Anto2 nie mieli godnych siebie rywali. W zwi*zku
z powy'szym laureatów wy oniono tylko z pozosta ych kategorii wiekowych, czyli I i II. Marylce i Antosiowi serdecznie
gratulujemy zaszczytnego wyró'nienia oraz 'yczymy, aby
motywacja do pracy nadal im dopisywa a.
Akcja "Ratujemy i Uczymy RatowaI"
W pi*tek, 16 pa dziernika br., punktualnie o godz.
12:00 rozpocz li2my udzia w ogólnopolskiej akcji próby
pobicia rekordu w udzielaniu pierwszej pomocy. Od 2013 r.
wydarzeniu patronuje fundacja WONP w ramach Programu
Edukacyjnego "Ratujemy i Uczymy Ratowa8". Akcja jest
organizowana 16 pa dziernika, poniewa' jest to "Europejski Dzie? Przywracania Czynno2ci Serca", a Fundacja
WONP zach ca wszystkich, by pokaza8 ca ej Europie, 'e i
polskie dzieci ju' w szkole podstawowej ucz* si podstawowych czynno2ci ratuj*cych 'ycie. Umiej tno28 ta jest
bardzo cenna. W sytuacjach zagro'enia 'ycia podj cie re-
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suscytacji kr*'eniowo-oddechowej (RKO) przez 2wiadków
zdarzenia mo'e przyczyni8 si do 2-3 krotnego wzrostu
prze'ywalno2ci. Wed ug statystyk Polskiej Rady Resuscytacji zwi kszenie cz sto2ci podejmowania resuscytacji mog oby uratowa8 100 tys. istnie? ludzkich w Europie rocznie.
Wed ug relacji fundacji WONP, w ca ej Polsce w tym roku w
biciu rekordu wzi o udzia 980 instytucji oraz 92 049 osób,
które korzysta y z 5 411 fantomów.

Uczniowie naszej szko y po raz pierwszy uczestniczyli w wydarzeniu bicia rekordu RKO w ubieg ym roku
szkolnym. Wówczas resuscytacj prowadzi o oko o 25 osób
z klas II i III gimnazjum. Akcja polega a na tym, by jak najwi cej osób prowadzi o nieprzerwanie resuscytacj kr*'eniowo-oddechow*. A ca e wydarzenie trwa o pó godziny.
Tak te' dzia o si i teraz, ale liczba uczestników wzros a w
tym roku do 46, z czego jeste2my naprawd dumni. Nasi
uczniowie z klas III i V SP oraz I, II i III gimnazjum, przy
dwóch stanowiskach, wykonywali uciski fantoma, doskonal*c jednocze2nie umiej tno28 przywracania akcji serca. W
przeddzie? wydarzenia przypomniano uczniom zasady
RKO, a opiekun SK PCK p. Karolina Jarek przeprowadzi a
"prób generaln*", podczas której uczniowie trenowali uciskanie klatki piersiowej na szkolnym fantomie. W dniu wydarzenia w Internecie transmitowane by y na 'ywo relacje z
ró'nych miejsc w Polsce, gdzie realizowano przedsi wzi cie. Przekaz ten mogli2my ogl*da8 dzi ki zaanga'owaniu
Kuby Matysiaka i Huberta Kozibury z klasy II gimnazjum,
którzy pod opiek* p. Mariusza Maciaszka "dyryguj*" szkolnym sprz tem audio-wizualnym. Udzia w wydarzeniu przyniós wszystkim wyra n* satysfakcj , a przy tym mogli2my
przybli'y8 sobie istotne zagadnienia dotycz*ce ratowania
'ycia. Ka'da klasa otrzyma a specjalny dyplom za udzia
przes any przez fundacj WONP. Nie zabrak o te' drobnych niespodzianek w nagrod za zaanga'owanie w akcj .
Rozdali2my 26 apteczek ma ego ratownika przygotowanych
dzi ki sponsorom WONP dla uczestników tegorocznego rekordu.
Uczniów nagrodzono wed ug ilo2ci ucisków, jakie
wykonali na fantomach: z klasy III SP - Jakub Kowalczyk,
Krzysztof Piekarski, Igor Anyszewski, Katarzyna Leszka,
Zofia Burdelak, Zuzanna Rybarczyk, Joanna Ochlik, Zuzanna Wi ckowska, Emilia Buczkowska, Bartosz Perek, z
klasy V SP - Nikola Cholajda, Agnieszka Marciniak, Antoni
Korbacz, z klasy I gimnazjum - Adrian Cholajda, Kamila
Strza ka, Agnieszka Antczak, Natalia Filipiak, Aleksandra
Pilarska, Seweryn Jaworski, Julia Gaczy?ska, z klasy II
gimnazjum - Filip Janik, z klasy III gimnazjum - Katarzyna
Ka mierczak, Weronika Filipiak, Sylwia Smoli?ska. Na
podsumowaniu szkolnego udzia u w wydarzeniu dyrektor
szko y Honorata Wolniaczyk podzi kowa a wszystkim
uczestnikom i organizatorom. Szczególne podzi kowania
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za aktywny udzia skierowa a do najm odszych uczniów,
czyli klasy III SP, przygotowanych do akcji przez wychowawc p. Agnieszk Wosiek. Dyrektor szko y wr czy a pami*tkowe dyplomy i apteczki oraz zach ca a, by korzysta8
z ka'dej okazji do nauki pierwszej pomocy. Wszystkim
uczestnikom oraz osobom wspieraj*cym przedsi wzi cie w
naszej szkole serdecznie dzi kujemy!
W szkolnej bibliotece
Ksi*'ki czytane wspólnie to nie tylko te czytane
przez nauczycieli i uczniów. Do biblioteki zapraszani s*
równie' czytaj*cy go2cie, a przede wszystkim rodzice. Na
pierwszym czytelniczym spotkaniu, które odby o si 22
pa dziernika ciekawe historie o 'ubrach czyta a dzieciom z
klasy III SP mama Zuzi. Opowiadania okaza y si m*dre,
ciekawe a zarazem zabawne. Dzi kujemy i zapraszamy kolejnych rodziców do biblioteki na czytanie.
1 grudnia odby o si uroczyste przedstawienie z
okazji pasowania na czytelnika uczniów klasy pierwszej.
Dziewcz ta z klasy V SP oraz I gimnazjum nale'*ce do
kó ka bibliotecznego wprowadzi y pierwszoklasistów w
2wiat bajek i ba2ni oraz uczy y poszanowania ksi*'ek i innych dokumentów bibliotecznych. Nast pnie dzieci musia y
rozpozna8 bajkowe postaci oraz wymieni8 najwa'niejsze
zasady zachowania si w bibliotece. Ze wszystkimi zadaniami uczniowie poradzili sobie na szóstk i wtedy przyszed czas na z o'enie przez nich przyrzeczenia i dokonanie aktu pasowania na czytelnika. Dyrektor szko y, ogromn* zak adk* dokona a pasowania ka'dego z uczniów.
Wszyscy jednog o2nie obiecali, 'e b d* czyta8 i szanowa8
ksi*'ki. Na zako?czenie uroczystego spotkania pierwszoklasi2ci otrzymali ksi*'eczki ufundowane przez rad rodziców oraz pami*tkowe dyplomy i zak adki do ksi*'ek wykonane przez grup uczniów, nale'*cych do kó ka bibliotecznego. Pierwszoklasi2ci za2piewali pi kn* piosenk o ksi*'ce. W spotkaniu uczestniczyli równie' rodzice, którym serdecznie dzi kujemy za przybycie. Spotkanie przynios o wiele satysfakcji i zadowolenia, zarówno wyst puj*cym jak i
s uchaczom.
FwiCto Niepodleg o-ci
11 listopada to dzie? wa'ny w historii naszego
pa?stwa. 97 lat temu nasza ojczyzna, po wielu latach niewoli rosyjskiej, pruskiej i austriackiej, znów sta a si wolnym
pa?stwem. Aby uczci8 te wydarzenia, nasi uczniowie pod
okiem p. Ma gorzaty Burdelak przygotowali monta' s owno
- muzyczny.

Podczas tej niezwyk ej "lekcji historii" przypomnieli
o najwa'niejszych wydarzeniach poprzedzaj*cych odzyskanie niepodleg o2ci, jak równie' przybli'yli informacje na
temat tego, jak wygl*da 11 listopada 1918 r. w Kaliszu wy-
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korzystuj*c mi dzy innymi wspomnienia kaliskiego dziennikarza Mieczys awa Krauckiego. Podczas wyst pu nie mog o zabrakn*8 pie2ni patriotycznych, takich jak: "Rozkwita y
p*ki bia ych ró'", czy "O mój rozmarynie rozwijaj si ". Ten
sam program artystyczny uczniowie przedstawili w ko2ciele
parafialnym w Rajsku po mszy 2w. w intencji Ojczyzny. Po
uroczysto2ciach w ko2ciele nast*pi o z o'enie kwiatów
przed tablic* upami tniaj*c* pomordowanych w Katyniu. W
obchodach wzi li udzia przedstawiciele Zespo u Szkó w
Rajsku, na czele z dyrektork* szko y, poczty sztandarowe
Ochotniczej Stra'y Po'arnej, orkiestra OSP w Rajsku oraz
spo eczno28 lokalna.
**********
ZESPÓJ SZKÓJ W TJOKINI WIELKIEJ
Projekt "Migaj ce przedszkola, migaj ce szko y"
W roku szkolnym 2015/2016, na prze omie wrze2nia i pa dziernika, uczniowie klasy drugiej Szko y Podstawowej w T okini Wielkiej brali udzia w projekcie pn. "Migaj*ce przedszkola, migaj*ce szko y" zorganizowanym przez
Fundacj Pracowni Projektów Spo ecznych "Dobra Nadzieja" z siedzib* w Pleszewie.

Projekt ten mia na celu organizacj nowatorskich
zaj 8 dla dzieci z wykorzystaniem j zyka migowego wraz z
bezpo2rednim udzia em t umacza j zyka migowego, pedagoga oraz osób nies ysz*cych i promocj pozytywnego wizerunku osoby nies ysz*cej (dzia ania w kierunku oswajania ze specyficzn* niepe nosprawno2ci* jak* jest dysfunkcja s uchu w2ród najm odszych.
W ramach w/w projektu zosta y przeprowadzone
nieodp atne badania s uchu dla dzieci i rodziców oraz wyk ad dla rodziców dotycz*cy profilaktyki zdrowia s uchu. Zaj cia z dzie8mi prowadzi a p. Agnieszka Wypych - pedagog,
surdopedagog, terapeuta zaj ciowy i instruktorka teatralna
Teatru dla dzieci nies ysz*cych ADO w Kaliszu. Udzia w
projekcie by bezp atny, bowiem ca o28 zadania dofinansowana by a w ramach 2rodków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Korzy2ci dla dzieci p yn*ce z w/w projektu by y
ogromne, m.in.: 2wietna zabawa, stymulacja rozwoju intelektualnego i sprawno2ci manualnej, 8wiczenie mimiki, rozwój wyobra ni przestrzennej, rozwój pami ci i koncentracji.
Dzi kujemy organizatorom warsztatów za przybli'enie j zyka migowego i mo'liwo28 poznania potrzeb dzieci nies ysz*cych.
Lekcja muzealna
Muzeum Historii Przemys u w Opatówku jest organizatorem lekcji muzealnych. Poprzez aktywne uczestnictwo w nich uczniowie maj* okazj odwiedzi8 niezwykle ciekawe miejsce, lepiej zapami tuj* zdobyt* wiedz oraz ucz*
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si
praktycznego jej zastosowania. 15 pa dziernika
uczniowie klasy II i III gimnazjum, z wychowawczyniami p.
Edyt* Banasiak i p. Marlen* Pilarczyk, wzi li udzia w lekcji
muzealnej pt. "Sztuka dobrego zachowania si w salonie
towarzyskim".
Kustosz muzeum - Jaros aw Dolat, który przeprowadzi lekcj , poszerzy zakres wiadomo2ci dotycz*cych
dobrego zachowania o zarys historyczny epoki nawi*zuj*c
tak'e do wspó czesno2ci i do ponadczasowych warto2ci
dotycz*cych kultury zachowania si . Zwiedzili2my tak'e
czasow* wystaw - kolekcj tabliczek znamionowanych
pochodz*cych z maszyn z WSK. Kolekcja ta ma ogromne
znaczenie dla zachowania dziedzictwa przemys owego nie
tylko regionu, ale te' kraju. WSK w Kaliszu by i nadal jest
pot 'nym pracodawc*. Odwiedzili2my tak'e miejscow* bibliotek . Pani Ma gorzata Judasz opowiedzia a m odzie'y o
nowo2ciach bibliotecznych, zapozna a z dzia aniem nieco
wi kszej i ca kowicie skomputeryzowanej biblioteki. Zainteresowanie wzbudzi y tak'e mo'liwo2ci konstrukcyjne niesamowitych klocków znajduj*cych si w czytelni. Troch
zm czeni, ale pe ni wra'e? w kroplach jesiennego deszczu
wrócili2my do T okini Wielkiej. Wycieczka, poza rozrywk*,
wnios a wiele tre2ci poznawczych.
Stop dopalaczom
23 listopada nasi gimnazjali2ci wraz z wychowawcami wzi li udzia w spotkaniu na temat szkodliwo2ci i skutków za'ywania dopalaczy zorganizowanym przez Wydzia
Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu. W2ród zaproszonych go2ci by przedstawiciel sanepidu, s u'by
zdrowia oraz terapeuta leczenia uzale'nie?.
M odzie' obejrza a film dotycz*cy dopalaczy, uzyska a odpowiedzi na nurtuj*ce j* pytania: jak unikn*8 zagro'enia, jak ustrzec si dealerów narkotyków, jak rozpozna8 2rodki odurzaj*ce. Uczniowie wys uchali równie' informacji na temat szkodliwo2ci i skutków za'ywania dopalaczy. Dzi kujemy organizatorom i wszystkim specjalistom
za trosk o zdrowie i 'ycie nastolatków.
Pasowanie na ucznia
W 'yciu szko y s* chwile niezwykle wa'ne. Niew*tpliwie nale'y do nich przyj cie nowych uczniów do spoeczno2ci szkolnej.

Tym razem pierwszoklasi2ci ze szko y podstawowej, wraz z wychowawczyni* p. Renat* Szlenkier i asystentem nauczyciela p, Ew* Olszyn*, zabrali zaproszonych go2ci w niezwyk * podró' do Królestwa Szko olandii, gdzie
w adz sprawowa król O ówkos Straszliwy. Aby uzyska8
miano ucznia dziewczynki i ch opcy musieli sprosta8 licznym zadaniom. Dzieci, chocia' dopiero od dwóch miesi cy
zasiad y w szkolnych awkach, zaprezentowa y pierwsze

str. 27/32

zdobyte umiej tno2ci. Pi knie liczy y, recytowa y, 2piewa y i
odgadywa y zagadki. Próby wypad y pomy2lnie, wi c maluchy przyst*pi y do 2lubowania. W galowych strojach, biretach, od2wi tnie udekorowani granatowymi kokardami, z o'yli 2lubowanie na sztandar szko y. Pierwszoklasi2ci przyrzekali, 'e b d* pilnie poznawa8 2wiat, dawa8 innym dobry
przyk ad, by8 weso ymi, uprzejmymi i pomocnymi, szanowa8 nauczycieli oraz wype nia8 wszystkie obowi*zki
ucznia. Nwiadkami tego podnios ego wydarzenia byli: dyrektor ZEAS Arkadiusz Qa?duch, reprezentuj*cy organ
prowadz*cy szko , radny gminy Opatówek Damian Jakóbczak, przedstawicielka rady rodziców Kinga Jopek, dyrektor
szko y Teresa Kobierska oraz przedstawiciele grona pedagogicznego, rodzice i uczniowie klasy VI.
Nast pnie dyrektor szko y pasowa a o ówkiem
osiemna2cioro pierwszoklasistów na uczniów i wr czy a legitymacje szkolne oraz akt nadania klasy. W ho dzie patronowi szko y, W adys awowi Broniewskiemu, nowo pasowani
uczniowie z o'yli pod tablic* pami*tkow* bukiet bia o czerwonych kwiatów. Dzieci podzi kowa y równie' rodzicom. Potem przyszed czas na 'yczenia, gratulacje i upominki. Nast pnie pierwszoklasi2ci tanecznym krokiem ruszyli na sal sportow*, by tam zata?czy8 swego pierwszego w 'yciu poloneza. Wszyscy uczestnicy uroczysto2ci zostali zaproszeni na s odki pocz stunek przygotowany przez
rodziców. Jak nakazuje szkolna tradycja, uczniowie klasy
VI przygotowali dla m odszych kole'anek i kolegów wiele
niespodzianek. Dzieci wzi y udzia w grach i zabawach
sportowych. Wiele emocji wzbudzi o malowanie twarzy i wizyta w pokoju wró'b. W mi ej atmosferze przebieg o rysowanie portretu wychowawczyni i rozpoznawanie smaków.
By to dzie? pe en wra'e?. Uczniowie wraz z wychowawczyni* serdecznie dzi kuj* organowi prowadz*cemu szko, radzie rodziców, rodzicom i uczniom klasy VI za ufundowane upominki oraz pa?stwu M. J. Wilczy?skim za podarowanie kwiatów, a wszystkim za udzia i pomoc w zorganizowaniu uroczysto2ci.
Rajd Niepodleg o-ci
Jak co roku, w ramach obchodów Dnia Niepodleg o2ci, Hufiec ZHP Powiatu Kaliskiego zorganizowa Rajd
Niepodleg o2ci. Tym razem odby si on na trasie Ko minek
- Nakwasin Nowy. W sobot , 7 listopada o godzinie 10:00,
po uroczystym apelu na rynku w Ko minku, nast*pi start
rajdu. Kilkoma trasami do Szko y Podstawowej w Nakwasinie Nowym pow drowa o prawie 140 zuchów, harcerzy i instruktorów z 13 dru'yn Hufca.

Na mecie rajdu na uczestników czeka a harcerska
grochówka z kie bas* i gor*ca herbata przygotowane przy
wsparciu finansowym Gminy Ko minek. Zadania rajdowe
najlepiej zrealizowa a dziesi cioosobowa dru'yna z T okini
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Wielkiej pod opiek* druhny Anny Andrzejewskiej i nauczycielki historii p. Marleny Pilarczyk. By a to na pewno wspania a lekcja historii i patriotyzmu, a jednocze2nie mi e spotkanie przyjació spod harcerskiej lilijki.
Akcja "Ratujemy i uczymy ratowaI"
16 pa dziernika, w samo po udnie, wszyscy
uczniowie Zespo u Szkó w T okini Wielkiej przyst*pili do
pó godzinnej resuscytacji kr*'eniowo-oddechowej. Masowa
akcja ratunkowa mia a na celu pobicie rekordu w jednoczesnym udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej przez
jak najwi ksz* ilo28 uczestników.

Wydarzenie to zosta o zorganizowane w ramach
akcji "Ratujemy i uczymy ratowa8" przez Wielk* Orkiestr
Nwi*tecznej Pomocy. Szkolnymi koordynatorkami projektu
by y panie: Renata Szlenkier, Marlena Dryka i Anna Macke.
Bior*cy udzia w akcji otrzymali apteczki z wyposa'eniem i
co2 znacznie cenniejszego - wiedz i umiej tno2ci na temat
ratowania ludzkiego 'ycia. Mamy nadziej , 'e pokazali2my
2wiatu, 'e Polska potrafi ratowa8!
FwiCto Niepodleg o-ci
10 listopada obchodzili2my w naszej szkole 97.
rocznic odzyskania przez Polsk niepodleg o2ci. Uczestników uroczysto2ci zatytu owanej "Tobie 2piewam, Ojczyzno" po *czy a ch 8 wspólnego 2piewania polskich pie2ni
patriotycznych. Npiewaj*c, o'ywiamy pami 8 naszych bohaterów, wi c wszyscy ch tnie skorzystali z przygotowanych 2piewników i zanucili bliskie sercu ka'dego Polaka
piosenki.

W repertuarze znalaz y si : "Mazurek D*browskiego", "Rota", "Pierwsza Kadrowa", "O mój rozmarynie",
"Przybyli u ani", "Szara Piechota", "Hej, hej u ani", "Pierw-
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sza Kadrowa". Ka'd* z nich poprzedza krótki komentarz,
który by jednocze2nie opisem dziejów Polski. Na koniec
dyrektor szko y Teresa Kobierska serdecznie podzi kowa a
za udzia w innym ni' zwykle 2wi towaniu Dnia Niepodleg o2ci. Niezwyk y koncert poprowadzili Julia Wanga i Jakub
Klepanda z klasy VI, a uczniów do wyst pu przygotowa y
panie Urszula Borwik i Wies awa Giercarz.

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

GOPS DLA PODOPIECZNYCH
Warsztaty szkoleniowe
W dniu 22 pa dziernika br. odby y si warsztaty
szkoleniowe dla beneficjentów Gminnego O2rodka Pomocy
Spo ecznej w Opatówku. Warsztaty zosta y przeprowadzone przez Krystyn Nowak - starszego doradc Zespo u Doradczego w powiecie kaliskim - WODR w Poznaniu.

Pierwsze zaj cia obejmowa y zagadnienia dotycz*ce zdrowego 'ywienia, których mottem by o "Jedz, aby
'y8, a nie 'yj, aby je28". Przekazano wa'ne zasady zdrowego 'ywienia m.in.: rol warzyw i owoców w 'ywieniu,
unikanie nadmiaru soli, umiar w spo'ywaniu alkoholu itp.
Omówiono Piramid Zdrowego .ywienia i diety oraz 'ywienie w zakresie chorób: osteoporozy, nowotworów, chorób
uk adu kr*'enia. Przedstawiono równie' szereg ciekawostek 'ywieniowych.
Drugie zaj cia obejmowa y zagadnienia z zakresu
edukacji ekonomicznej, a szczególnie planowania bud'etu
domowego. Uczestnicy warsztatów wykazywali du'e zainteresowanie w/w zagadnieniami, zadawali szereg pyta? i
dzielili si uwagami oraz wnioskami. Warsztaty szkoleniowe
zosta y przeprowadzone jako dzia ania towarzysz*ce w
programie FEAD - Podprogram 2015.
Spotkanie integracyjne dot. uzale nie<
W czwartek 19 listopada br., w Nwietlicy Nrodowiskowej "S oneczko" w Opatówku odby o si spotkanie profilaktyczne dla rodziców, których dzieci ucz szczaj* do placówki. Tematem spotkania by y zagro'enia wieku dorastania. Rodzice zostali zapoznani z mechanizmem uzale'nie?
oraz jak szybko dzia a on u m odzie'y, zw aszcza mi dzy
10 a 16 rokiem 'ycia. Uzale'nienie mo'e zaistnie8 w odniesieniu do ka'dej niemal relacji, osoby lub rzeczy. Poniewa' istnieje tak du'a mo'liwo28 uzale'nie?, pojawia si pytanie: kiedy dzia anie lub relacja staje si uzale'nieniem?
Jakie jest kryterium klasyfikacji?
Celem spotkania by o zasygnalizowanie tego istotnego problemu, a szczególnie zmobilizowanie rodziców do
podj cia wszechstronnych dzia a?, przy wykorzystaniu
bezpo2redniego kontaktu z dzie8mi i m odzie'*, zmierzaj*cych do uchronienia ich przed wpadni ciem w jakikolwiek
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na óg. Przedstawiono kilka przyk adów zagro'e? ze strony
2wiata wspó czesnego, na które nara'one s* dzieci i m odzie' oraz dlaczego si gaj* mi dzy innymi po tzw. dopalacze. Podczas spotkania przedstawiona zosta a tak'e ciekawa prezentacja multimedialna przez p. Ann Nowi?sk*,
psychologa pracuj*cego w Gimnazjum w Opatówku.
Rocznica powstania grupy AA w Opatówku
21 listopada br. z okazji XXI rocznicy powstania
grupy AA "Idylla" w Opatówku w sali OSP odby o si spotkanie, w którym uczestniczy y zaprzyja nione grupy samopomocowe z powiatu kaliskiego, powiatów o2ciennych i z
terenu województwa wielkopolskiego. Przybyli równie' zaproszeni go2cie: Sekretarz Gminy Opatówek Krzysztof
Dziedzic, Przewodnicz*ca Gminnej Komisji Profilaktyki i
Rozwi*zywania Problemów Alkoholowych. Ma gorzata Rektor oraz Kierownik GOPS w Opatówku Violetta Galant. Sekretarz Gminy skierowa do zabranych du'o ciep ych s ów i
gratulacji za wytrwa o28 w d*'eniu do celu. Otwarte spotkanie zako?czy o si pocz stunkiem w postaci przepi knego i smacznego tortu.
W Krainie FwiCtego Miko aja
Dzie? 28 listopada br. by dla dzieci ze Nwietlicy
Nrodowiskowej "S oneczko" w Opatówku wyj*tkowy. Wczesnym rankiem, dzieci pod opiek* Kierownik Nwietlicy Ewy
Brandebury, Kierownik GOPS Violetty Galant i asystentów
rodziny - Adeli Pokojowczyk i Karoliny Góry, wyruszy y autokarem do Krainy Nwi tego Miko aja w Ko acinku. Ko acinek przywita nas zimowym wiatrem i oszronionymi bia ymi
drzewami. Wej2cie do Krainy by o bajkowe i kolorowe. Po
przekroczeniu magicznej bramy znale li2my si w Krainie
Bajek, gdzie up ywaj*cy czas zatrzyma sny. Nikt si w Krainie nie zgubi , napisy wskazywa y drog , a Czerwony Kapturek zawsze s u'y pomoc*. Najpierw zajrzeli2my do chatki
7 krasnoludków i Nnie'ki, odwiedzili2my domek babci i
Czerwonego Kapturka. Czerwony Kapturek opowiedzia
nam bajk o sobie, babci i wilku, nast pnie przypomnia
bajk o Kocie w butach, o 3 2winkach, Calineczce oraz
opowie28 o krzesiwie. Wspólnie z Czerwonym Kapturkiem
odwiedzili2my domek Jasia i Ma gosi, a tak'e dom Królowej
Nniegu.

Wszyscy z du'* ciekawo2ci* w drowali do domu
Nwi tego Miko aja. Najpierw jednak odwiedzili2my Dziadka
Mroza, który wyszed nam na spotkanie i oprowadzi po
swoim domu. Po zrobieniu pami*tkowego zdj cia, zapukali2my do domku Nwi tego Miko aja. Niestety by on pusty,
gdy' Miko aj poszed do pracy. Obejrzeli2my prze2liczn*
szopk Bo'onarodzeniow*. Wspólnie udali2my si do Sali
Tronowej, gdzie czeka Nwi ty Miko aj ze Nnie'ynk*. Po
przywitaniu wszystkie dzieci przekaza y przywiezione listy z
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pro2bami. Te dzieci, które nie zabra y listów, mog y na ucho
przekaza8 Nw. Miko ajowi swoje pro2by o prezenty. Nwi ty
Miko aj opowiedzia dzieciom o swojej trudnej pracy, a nast pnie zobowi*za dzieci do z o'enia na g os przysi gi, 'e
b d* grzeczne, b d* pomaga8 rodzicom w sprz*taniu i b d* si dobrze uczy8. Po z o'eniu przysi gi ka'de dziecko
zosta o obdarowane przez Miko aja prezentem. W podzi kowaniu dzieci ze Nwietlicy Nrodowiskowej "S oneczko"
przekaza y Nwi temu Miko ajowi w asnor cznie zrobiony
upominek. Czerwony Kapturek oprowadzi dzieci po sekretariacie Nw. Miko aja, a tak'e pokaza przepi kny zaprz g z
reniferami.
Po spacerze w Krainie Bajek i wizycie w Sali Tronowej udali2my si do Kina pod Dzwoneczkiem, gdzie obejrzeli2my dwie bajki Disneya o Nw. Miko aju i 2wi tach. Nast pnie, korzystaj*c z pomocy Czerwonego Kapturka, ka'de dziecko wykona o kartk 2wi*teczn* i otrzyma o na pami*tk naklejk ze Nw. Miko ajem. Po tych wszystkich wra'eniach, wspólnej w drówce po Krainie Bajek, wspólnej
pracy przy zrobieniu kartki 2wi*tecznej zjedli2my obiad i
mogli2my pobawi8 si w sali zabaw. Bardzo szybko nadszed czas powrotu do domu. Nw. Miko aj opu2ci Sal Tronow* i po'egna wszystkich 'ycz*c Weso ych Nwi*t. Odjechali2my do domu z nadziej*, 'e Nwi ty Miko aj przeczyta
wszystkie pozostawione listy oraz spe ni nasze ciche pro2by.
Miko ajki w Fwietlicy
3 grudnia br. do dzieci ucz szczaj*cych na zaj cia
Nwietlicy Nrodowiskowej "S oneczko" w Opatówku przyby
d ugo oczekiwany go28 - Nwi ty Miko aj. Dla milusi?skich
by a to wspania a niespodzianka. Bardzo upragnion* cz 2ci* spotkania by o oczywi2cie wr czanie paczek miko ajkowych. Ka'de z dzieci otrzyma o prezent 2wi*teczny
ufundowany przez Supermarket Lewiatan - Sklep "Anna" p.
Bogdana Kozaneckiego w Opatówku. Miko ajowi pomaga
Sekretarz Gminy Opatówek Krzysztof Dziedzic wraz z kierownikiem 2wietlicy i pracownikami Gminnego O2rodka
Pomocy Spo ecznej w Opatówku.

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP
25 pa dziernika 2015 roku Polacy oddali swój g os
w wyborach do Sejmu i Senatu RP. Przewodnicz*cy Wojciech Hermeli?ski w Komunikacie Pa?stwowej Komisji Wyborczej z dnia 26.10.2015 r. o zbiorczych wynikach g osowania na listy kandydatów na pos ów w skali kraju poinformowa , 'e w skali kraju na wszystkie listy oddano
14 200 671 g osów wa'nych.
W sejmie znajdzie si pi 8 ugrupowa?, które w
skali ca ego kraju przekroczy y 5-procentowy próg wyborczy i wzi y udzia w podziale mandatów w sejmie. Pora
wi c na krótkie podsumowanie wyników w gminie Opatówek w 2wietle wyników w powiecie, okr gu i kraju. Poni'ej
przedstawiamy zbiorcze wyniki g osowania na podstawie
100% protoko ów z obwodowych komisji wyborczych oraz
na podstawie serwisu informacyjnego Pa?stwowej Komisji
Wyborczej.
Frekwencja w skali kraju wynios a 50,92%
w powiecie kaliskim - 43,71%
w okr gu 36 (wybory do sejmu) - 47,27%
w gminie Opatówek (wybory do sejmu) - 51,32%
w okr gu 96 (wybory do senatu) - 43,70%
w gminie Opatówek (wybory do senatu) - 51,30%
SEJM:
Wyniki wyborów w gminie Opatówek:
KW Prawo i Sprawiedliwo28 - 1 747 g osów (40,46%)
KW Platforma Obywatelska RP - 570 g osów (13,20%)
KW Polskie Stronnictwo Ludowe - 349 g osów (8,08%)
KW Wyborców "Kukiz'15" - 444 g osów (10,28%)
KW Nowoczesna Ryszarda Petru - 210 g osów (4,86%)
Wyniki wyborów w powiecie kaliskim:
KW Prawo i Sprawiedliwo28 - 11 048 g osów (39,56%)
KW Platforma Obywatelska RP - 3 900 g osów (13,96%)
KW PSL - 3 950 g osów (14,14%)
KW Wyborców "Kukiz'15" - 2 591 g osów (9,28%)
KW Nowoczesna Ryszarda Petru - 1 197 g osów (4,29%)
Zgodnie z Obwieszczeniem Pa?stwowej Komisji Wyborczej
z dnia 27 pa dziernika 2015 r. o wynikach wyboru do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz o wynikach wyboru do
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z naszego regionu mandaty parlamentarne otrzymali:
Senat Rzeczypospolitej Polskiej:
okr g 94 - Marian Po2lednik, (KW PO RP), 33 802 g osy
okr g 95 - Qukasz Miko ajczyk, (KW PIS), 46 949 g osów
okr g 96 - Andrzej Wojty a, (KW PIS), 43 068 g osów

Dzieci prezentowa y Nwi temu Miko ajowi wierszyki, piosenki i pastora ki. Czwartkowe spotkanie z Miko ajem
zako?czy o si s odkim pocz stunkiem i wspólnym kol dowaniem. Wszyscy z wielkim smutkiem 'egnali wyj*tkowego
go2cia zapraszaj*c go w odwiedziny na nast pny rok. Supermarket Lewiatan - Sklep "Anna" w Opatówku ju' od kilkunastu lat wspiera Nwietlic Nrodowiskow* "S oneczko" w
Opatówku i jest wielkim przyjacielem dzieci - za co serdecznie dzi kujemy.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - okrCg 36:
Jan Micha Dziedziczak, (KW PIS), 26 665 g osów
Mariusz Sebastian Witczak, (KW PO RP), 25 525 g osów
Joanna Katarzyna Lichocka, (KW PIS), 24 122 g osy
And'elika Anna Mo'd'anowska, (KW PSL), 18 776 g osów
Jaros aw Piotr Urbaniak, (KW PO RP), 14 218 g osów
Adam Stanis aw Sz apka, (KW Nowoczesna), 12 539 g osów
Wojciech Stanis aw Ziemniak, (KW PO RP), 12 043 g osy
Jerzy Koz owski, (KWW Kukiz'15), 10 587 g osów
Tomasz Qawniczak, (KW PIS), 8 669 g osów
Bo'ena Katarzyna Henczyca, (KW PO RP), 8 599 g osów
Jan Mosi?ski, (KW PIS), 7 247 g osów
Piotr Marek Kaleta, (KW PIS), 6 848 g osów

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

***************************************
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OG OSZENIA
Pomoc dla Zuzi
Na pro2b Klubu Sportowego
Opatówek przekazujemy apel
o pomoc dla ci 'ko chorej
ma ej Zuzi - córeczki sympatyka i kibica klubu. U 2,5 letniej
dziewczynki
lekarze
zdiagnozowali ostr* bia aczk limfoblastyczn*, pomóc jej
mo'e tylko kosztowne leczenie. Ka'dy z nas mo'e j*
wesprze8 w walce z chorob*.
Przyda si ka'da z otówka!
Poprzez Fundacj "Na Ratunek Dzieciom z Chorob* Nowotworow*" prosimy o wsparcie dla Zuzi. Wp aty prosimy kierowa8 na konto:
Fundacja "Na Ratunek Dzieciom z Chorob* Nowotworow*"
ul. O. Bujwida 42, 50-368 Wroc aw
Bank Millenium S.A.
11 1160 2202 0000 0001 0214 2867
Z tytu em wp aty "Zuzanna Bugajny"
Wi cej informacji na stronie www.facebook.com/pomoczuzi.
Razem jeste2my w stanie zdzia a8 cuda!
**********
Zwrot podatku akcyzowego
Na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379 ze
zm.) w dniach od 1 lutego do 29 lutego 2016 r. nale'y sk ada8
w Urz dzie Gminy w Opatówku wnioski o zwrot podatku akcyzowego (druk wniosku dost pny w urz dzie oraz na stronie:
www.bip.opatowek.pl). Zwrot przys uguje producentowi rolnemu, który by w posiadaniu lub wspó posiadaniu u'ytków rolnych okre2lonych w ewidencji gruntów i budynków oraz by posiadaczem gospodarstwa rolnego w momencie sk adania
wniosku. Do wniosku nale'y do *czy8 faktury VAT albo ich kopie (orygina y do wgl*du), stanowi*ce dowód zakupu oleju nap dowego w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016
r. (6 miesi cy poprzedzaj*cych miesi*c z o'enia wniosku). W
przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowi* przedmiot wspó posiadania, zwrot podatku przys uguje temu wspó posiadaczowi, w stosunku do którego pozostali wspó posiadacze wyrazili pisemn* zgod (na wniosku). Pisemna zgoda nie
dotyczy wspó ma 'onków. Wyp ata kwoty zwrotu producentom
rolnym nast*pi w terminie: 1-30 kwietnia 2016 r. wy *cznie
przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku. Zgodnie z art. 9 ust. 1 w/w ustawy producent rolny, który pobra nienale'nie lub w nadmiernej wysoko2ci zwrot podatku jest obowi*zany do jego zwrotu wraz z odsetkami w wysoko2ci okre2lonej jak dla zaleg o2ci podatkowych.
**********
Plan przeciwdzia ania skutkom susz - konsultacje spoeczne
Dyrektor Regionalnego Zarz*du Gospodarki Wodnej w Poznaniu zawiadamia o rozpocz ciu konsultacji spo ecznych projektu
harmonogramu i programu prac zwi*zanych z przygotowaniem
Planu przeciwdzia ania skutkom suszy w regionie wodnym
Warty. Konsultacje prowadzone b d* przez okres 6 miesi cy
od 29 pa dziernika 2015 r. do 29 kwietnia 2016 r. Projekt dokumentu w wersji elektronicznej dost pny jest na stronie:
http://www.poznan.rzgw.gov.pl/plan-przeciwdzialania-skutkomsuszy. Dokument konsultowany w wersji papierowej dost pny
jest do wgl*du w godzinach od 8:00 do 15:00 w sekretariatach
siedzib Regionalnego Zarz*du Gospodarki Wodnej w Poznaniu:
Dyrekcji - ul. Szewska 1, 61-760 Pozna?
Pionu Zarz*dzania Zasobami Wodnymi - ul. Grunwaldzka
21, 60-783 Pozna?
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Zarz*du Zlewni Górnej Warty z siedzib* w Sk czniewie Sk czniew 57, 62-730 Dobra
Zarz*du Zlewni Nrodkowej i Dolnej Warty z siedzib* w
Poznaniu - ul. Czarna Rola 4, 61-625 Pozna?
Zarz*du Zlewni Noteci z siedzib* w Bydgoszczy - ul. Marcinkowskiego 1, 85-056 Bydgoszcz
Dyrektor Regionalnego Zarz*du Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje o mo'liwo2ci sk adania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków w terminie od dnia 29.10.2015 r.
do dnia 29.04.2016 r. pisemnie na adres: Regionalny Zarz*d
Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Pion Zarz*dzania Zasobami
Wodnymi, ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Pozna?, na adres email: konsultacje@rzgw.poznan.pl lub ustnie do protoko u sporz*dzonego w miejscu wy o'enia dokumentacji sprawy. Uwagi
lub wnioski z o'one po up ywie wskazanego terminu trwania
konsultacji spo ecznych pozostawia si bez rozpatrzenia.
**********
W my2l ustawy o ubezpieczeniu spo ecznym rolników, KRUS
jest zobowi*zany do prowadzenia wszechstronnej dzia alno2ci
prewencyjnej, maj*cej na celu zapobieganie wypadkom przy
pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym. Niebudz*cym w*tpliwo2ci jest fakt, 'e w ochronie zdrowia, w ka'dym
przypadku, najskuteczniejsz* dzia alno2ci* jest profilaktyka.
Promocja bezpiecznej pracy w rodzinnych gospodarstwach
rolnych wymaga podj cia realizacji szeregu dzia a?. W g ównej
mierze zadania te dotycz* wszechstronnego przygotowania do
zawodu rolnika, ze szczególnym uwzgl dnieniem bezpiecze?stwa i higieny pracy. Ponadto pobudzania do aktywno2ci rolników na rzecz podnoszenia warunków bezpiecze?stwa w ich
gospodarstwach oraz wspierania i podejmowania produkcji
bezpiecznych maszyn, narz dzi oraz 2rodków ochrony osobistej.
Bezpiecze?stwo pracy z maszynami w bardzo du'ym stopniu
zale'y od ich umiej tnej obs ugi. Aby zmniejszy8 ryzyko wypadku, maszyny wyposa'a si w elementy ograniczaj*ce kontakt z niebezpiecznymi cz 2ciami, jak os ony, obudowy, podajniki.
Wyposa'one w os ony powinny by8 mechanizmy nap dowe i
uk ady przekazu mocy: silniki, ko a pasowe i z bate, pasy, a?cuchy p dne, przek adnie, przeguby, wa y, wa ki przekazu mocy (na ca ej d ugo2ci), ko?cówki wa ków wystaj*ce poza korpus maszyny i p askie pasy nap dowe, np. w m ockarniach,
sieczkarniach, dmuchawach. Os oni te powinny by8 tak'e mechanizmy robocze, np. no'e, bijaki (os onami zamontowanymi
na sta e), tarcze pi y (os on* regulowan*), elementy tn*ce maszyn 'niwnych (os onami zdejmowanymi wy *cznie na czas
pracy).
Przyczyn* wypadków odnotowanych w ewidencji KRUS nale'*cych do grupy: pochwycenia i uderzenia przez ruchome
cz 2ci maszyn i urz*dze? rolniczych, jest najcz 2ciej z y stan
techniczny maszyn, manipulowanie przy maszynach b d*cych
w ruchu, popychanie materia u bezpo2rednio r kami, zbyt lu ny ubiór, brak rozwagi, a w szczególno2ci brak os on, w tym
os on na wa kach przeka nika mocy.
**********
Informacja dla mieszka<ców miejscowo-ci Sza e
Mieszka?cy oraz w a2ciciele nieruchomo2ci po o'onych wzd u'
ul. Kaliskiej oraz ul. S onecznej w miejscowo2ci Sza e mog*
sk ada8 w Urz dzie Gminy w Opatówku wnioski o wydanie warunków technicznych przy *czenia do sieci kanalizacyjnej.
Wniosek, o którym mowa, mo'na pobra8 osobi2cie w siedzibie
tut. urz du (pok. nr 1) lub na stronie internetowej
www.bip.opatowek.pl (zak adka: wnioski do pobrania -> gospodarka komunalna i mieszkaniowa -> wniosek o przy *czenie do sieci wodoci*gowej i kanalizacyjnej). Wype niony wniosek wraz z za *cznikami nale'y z o'y8 w Urz dzie Gminy w
Opatówku (sekretariat, pierwsze pi tro, pok. nr 13). Po otrzymaniu warunków technicznych mo'na przyst*pi8 do prac w terenie zwi*zanych z budow* przy *cza kanalizacyjnego. Wi cej
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informacji uzyska8 mo'na pod nr telefonu (62) 76-18-453 wew.
21 i 59 lub osobi2cie w tut. urz dzie - pok. nr 1.

Sprzedam mieszkanie, 3 pokoje w Opatówku. Tel. 507-518601.

**********

**********

Multiagencja ubezpieczeniowa "Superpolisa" oferuj*ca ubezpieczenia w zakresie komunikacji, mienia, podró'y, zdrowia i
'ycia zaprasza do zapoznania si z ofert*. Opatówek, ul. Helleny 8 - stacja paliw Orlen, tel. 507-781-457.
**********
PUH MAG TRANS z Warszewa, tel. 606-254-418, oferuje wynajem podno2nika koszowego wraz z obs ug* operatorsk* 7
dni w tygodniu, 24 godziny na dob . W zakresie oferowanych
prac:
piel gnacja zieleni, przycinanie drzew
naprawa i czyszczenie rynien
monta' i konserwacja o2wietlenia
czyszczenie i malowanie elewacji, kominów, masztów, silosów
mycie okien trudno dost pnych
monta' reklam, bilbordów
od2nie'anie dachu, usuwanie sopli
monta' i konserwacja konstrukcji stalowych i aluminiowych
**********
Biuro rachunkowe "A-Z" - Daniela Chody a, Kalisz, ul. Lipowa
4, tel. (62) 767-61-77, 606-418-791, e-mail: biuro_az@interia.pl prowadzi us ugi ksi gowe w zakresie: ksi*g
handlowych, ksi*g podatkowych, rycza tów, ZUS, kadr, Intrastat, rozlicze? VAT.
**********
Automyjnia parowa z dojazdem do klienta "Pan Mgie ka". Pranie tapicerki samochodowej i meblowej, dywanów i wyk adzin.
T okinia Ko2cielna, ul. Nowa 18. Telefon: 505-079-588.
**********
Korepetycje z matematyki i fizyki. Tel. 603-466-042.
**********
J zyk angielski - przygotowanie do sprawdzianu szóstoklasisty, egzaminu gimnazjalnego i matury, FCE, korepetycje. Opatówek, ul. Ko2ciuszki 30, tel. (62) 76-18-397.
**********
Poszukuj mieszkania do wynaj cia w Opatówku lub w okolicy
Opatówka. Tel. 505-076-071.
**********

Sprzedam komplet foteli, 60 z /szt. Telefon: (62) 76-18-337.
**********
Sprzedam fotele skórzane. Telefon: 788-195-695.
**********
Sprzedam tanio lodówk , kolor bia y, wysoko28 170cm. Tel.
501-076-265.
**********
Ochotnicza stra' z Po'arna w Rajsku wynajmie pomieszczenia
2
o pow. 34m wraz z zapleczem, przeznaczone na dzia alno28
gospodarcz* (sklep). Tel. 504-309-610 lub 694-546-651.
**********
"Odesz%a' tak nagle, -e ani uwierzy3,
ani si4 z tym pogodzi3"
Serdeczne podzi kowanie wszystkim, którzy w tak bolesnej
dla nas chwili dzielili z nami smutek i 'al, okazali wiele serca i
'yczliwo2ci, uczestniczyli we mszy 2w. i odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku nasz* ukochan* mam , Córk , Siostr i Cioci
F.P. BOKENL SZTANDERL
Kap anom, Rodzinie, Znajomym, Przyjacio om, Kole'ankom,
Kolegom, S*siadom - za modlitw , intencje mszalne, z o'one
wie?ce i kwiaty, Zak adowi Pogrzebowemu Pana Pogo?skiego
- za 'yczliw* obs ug - serdeczne "Bóg zap a8"
sk adaj* Syn, Rodzice, i Brat z Rodzin*

***************************************
Urz d Gminy w Opatówku,
Pl. Wolno-ci 14, 62-860 Opatówek
tel. (62) 76-18-453, 76-18-454, faks (62) 76-18-017
strona internetowa: www.opatowek.pl
e-mail: gmina@opatowek.pl
WG Nr 4 (602) / 2015 / 2000 egz.
Redakcja:
- Hanna Lutos awska, Qukasz Kruk: opracowanie i sk ad
- Krzysztof Dziedzic: korekta
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Poszukuj stancji, mo'e by8 zwi*zana z pomoc* w czynno2ciach 'yciowych dla kobiety. Tel. 667-380-295.
**********
Sprzedam przyczep SAM w dobrym stanie technicznym o adowno2ci 350kg (DMC 750kg). Opony 14C. Wymiary: d ugo28
2,8m, szeroko28 1,6m, wysoko28 1,7m. Przyczepa zarejestrowana i ubezpieczona. Tel. 784-191-318 lub 660-946-853.
**********
Sprzedam dzia k budowlan* uzbrojon* (media w drodze) o
pow. 0,33 ary, po o'on* w Janikowie. Tel. 500-841-199.
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