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SESJE RADY GMINY 
 

W dniach: 31 października i 14 listopada odbyły się
kolejne sesje Rady Gminy Opatówek. Radni podjęli 
następujące uchwały: 
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Opatówek na lata 2011-2012 - zmiany te 
dostosowuje się do zmian zawartych w zmianach do 
uchwały budżetowej na 2011 rok ze względu na 
wzrost dochodów 

- w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2011 
rok, w której ustalono po zmianach dochody w 
wysokości 29 466 764 zł, w tym: dochody bieżące 
w kwocie 26 779 787 zł, dochody majątkowe w 
kwocie 2 686 977 zł oraz wydatki w wysokości 
32 160 601 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 
26 413 216 zł, wydatki majątkowe w kwocie 
5 747 385 zł.

- w sprawie zaciągnięcia w 2011 roku kredytu 
długoterminowego do wysokości 2 354 982 zł
uchwała ta zgodna jest z zapisem w uchwale 
budżetowej na 2011 rok 

- w sprawie zmiany uchwały nr 108/2011 Rady Gminy 
Opatówek z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie 
zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie projektu 
pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejsco-
wości Zduny, gmina Opatówek" 

- w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na 
czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym 
gruntu części działki oznaczonej nr 185 położonej w 
Dębe Kolonia 

- w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 10 
lat w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego 
położonego w Opatówku przy Placu Wolności 14 

- w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na 
czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym 

Opatówek, 19.12.2011 r.

Nr 4 (585) / 2011 

Biuletyn Informacyjny

Na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia życzymy abyście spędzili je Państwo 
 

w zdrowiu, radości i ciepłej, rodzinnej atmosferze. 
 

Kolejny zaś Nowy 2012 Rok niech będzie czasem pokoju, nadziei 
 

oraz realizacji osobistych zamierzeń.

Przewodniczący Rady Gminy 
Paweł Bąkowski 

Sekretarz Gminy 
Krzysztof Dziedzic 

Wójt Gminy 
Sebastian Wardęcki 
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nieruchomości stanowiącej działkę nr 109/1 poło-
żonej w Szulcu 

- w sprawie wyboru ławników do sądu rejonowego - w 
głosowaniu tajnym na ławników do Sądu Rejo-
nowego w Kaliszu do orzekania w sprawach z 
zakresu prawa pracy wybrano p. Aldonę Spaloną
oraz p. Zofię Kicińską

- w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2011 
rok, w której dochody budżetu określono w kwocie 
29 889 342 zł, a wydatki określono w kwocie 
32 583 179 zł

- w sprawie uznania za konieczną budowę dróg 
gminnych oraz potwierdzenie celowości przebudowy 
i efektywności projektowanego przedsięwzięcia - 
podjęcie niniejszej uchwały było niezbędne ze 
względu na pozyskanie środków na budowę dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych z Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych 

- w sprawie określenia wysokości rocznych stawek 
podatku od środków transportowych na 2012 rok 

- w sprawie określenia stawek podatku od nierucho-
mości i zwolnień w podatku od nieruchomości na 
2012 rok 

- w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta 
stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego na 
2012 rok 

- w sprawie określenia wzoru informacji na podatek 
od nieruchomości 

- w sprawie określenia wzoru informacji na podatek 
rolny 

- w sprawie określenia wzoru informacji na podatek 
leśny 

- w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od 
nieruchomości 

- w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek 
rolny 

- w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek 
leśny 

- w sprawie uchylenia uchwały Nr 261/10 Rady Gminy 
Opatówek z dnia 29 października 2010 r. w sprawie 
przekazania Związkowi Komunalnemu Gmin "Czyste 
Miasto, Czysta Gmina" do rekultywacji gminnego 
składowiska odpadów komunalnych 

 

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

POSIEDZENIE KOMISJI OŚWIATY 
 

17 listopada br. odbyło się posiedzenie Komisji 
Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Gminy 
Opatówek dot. realizacji zadań z zakresu kultury 
fizycznej i sportu. W posiedzeniu udział wzięli prezesi 
klubów sportowych oraz osoby zaangażowane w 
działalność klubów: 
- Remigiusz Kaźmierczak - prezes Klubu Sportowego 

Opatówek oraz działacze klubu: Wojciech Sowa, 
Daniel Walczyński, Piotr Stasiak, 

- Dariusz Bąkowski - prezes Wiejskiego Klubu 
Sportowego Korona Chełmce, 

- Karol Jaśkiewicz - prezes Klubu Sportowego 
Jaskiniowiec-Rajsko, 

- Zofia Marciniak - koordynator gminnego Szkolnego 
Związku Sportowego, 

- Sebastian Wardęcki - Wójt Gminy, 
- Krzysztof Dziedzic - Sekretarz Gminy, 
- Dagmara Gajewska - Pająk - Skarbnik Gminy, 

- pracownicy samorządowi. 
Uczestnicy posiedzenia skupili swoją uwagę na czterech 
tematach: 
1. gminne obiekty sportowe (hala sportowa, boisko 

Orlik 2012) - sposób i zakres ich wykorzystania, 
2. działalność Szkolnego Związku Sportowego - udział

dzieci i młodzieży w zawodach i zajęciach 
sportowych, 

3. działalność klubów sportowych na terenie gminy, 
4. inne formy realizacji sportu (imprezy sportowo-

rekreacyjne organizowane przez stowarzyszenia, 
grupy działaczy sportowych, miłośników sportu). 

Powyższe dyskutowane było z uwzględnieniem 
zasadniczej kwestii, tj. środków finansowych, 
niezbędnych do wykonania poszczególnych zadań.
Wydatki budżetu gminy na kulturę fizyczną i sport 
przedstawiają się następująco: 
- w roku 2010 - 154 170,49 zł, w tym 79 255,24 zł na 

kluby sportowe, 
- w roku 2011 planowane wydatki to kwota 

202 330,00 zł, w tym na kluby sportowe - 
70 000,00 zł.

Wskazane kwoty nie uwzględniają wydatków zwią-
zanych z wynagrodzeniem pracowników obsługujących 
halę sportową i boisko Orlik. Dochody za wynajem hali 
sportowej w Opatówku w 2010 r. wyniosły 43 151,61 zł.

Przedstawiciele klubów sportowych wskazali na 
potrzeby rzeczowe i finansowe w zakresie uzupełnienia 
infrastruktury, udziału, organizacji i przeprowadzania 
rozgrywek piłkarskich. Szeroko omówiono regulacje 
prawne w zakresie finansowania sportu, udzielania 
dotacji klubom sportowym ze środków publicznych 
(budżetu gminy), w kontekście zmiany przepisów 
ustawowych oraz podjętej na ich podstawie uchwały nr 
42/11 Rady Gminy Opatówek w sprawie określenia 
warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez 
gminę Opatówek. 

Zmiana polega głównie na tym, że dotacje z 
budżetu gminy na prowadzenie statutowej działalności 
sportowej mogą uzyskać kluby sportowe, które przystą-
pią i wygrają konkurs ogłoszony przez Wójta Gminy na 
realizację zadań związanych z rozwojem sportu. W pro-
jekcie budżetu gminy Opatówek na 2012 rok zaplano-
wano środki finansowe na w/w cel w kwocie 60 000,00 zł,
jednakże Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia 
wniosła o podwyższenie środków do kwoty 75 000,00 zł.

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

REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH 
 

Na sesji Rady Gminy Opatówek w dniu 14 listopada br. 
przedstawiona została radnym Informacja o stanie realizacji 
zadań oświatowych gminy Opatówek w roku szkolnym 2010/2011. 
W imieniu Wójta Gminy Opatówek Sebastiana Wardęckiego 
szczegółową informację o stanie realizacji zadań oświatowych 
gminy Opatówek przedstawił Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic 
(pełny tekst informacji znajduje się w pliku do pobrania na stronie 
bip.opatowek.pl). 
 
Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji 
zadań oświatowych Gminy w roku szkolnym wynika z dyspozycji art. 
5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty w 
brzmieniu: "4. Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, 
w terminie do dnia 31 października, przedstawia organowi stanowią-
cemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji 
zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o 
wynikach sprawdzianu i egzaminów (...) w szkołach tych typów, 
których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu 
terytorialnego." 
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Zadania oświatowe gminy 
1. Zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty m.in. w zakresie 

edukacji publicznej należy do zadań własnych gminy - art. 7 ust. 1 
ustawy o samorządzie gminnym. 

2. Zakładanie i prowadzenie przedszkoli, szkół podstawowych i 
gimnazjów - ustawa o systemie oświaty. 

3. Zabezpieczenie bazy lokalowej i sprawności technicznej obiektów 
oświatowych oraz środków rzeczowych i finansowych dla 
działalności - ustawa o systemie oświaty. 

4. Zabezpieczenia kadry pracowniczej, w tym administracyjno-
obsługowej - ustawa o systemie oświaty. 

5. Stanowienie o wysokości niektórych składników wynagrodzenia 
nauczycieli - ustawa Karta Nauczyciela. 

6. Wspieranie nauczycieli w procesie dydaktyczno-wychowawczym - 
ustawa Karta Nauczyciela. 

7. Kontrolowanie spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego i 
obowiązku nauki -ustawa o systemie oświaty. 

8. Realizacja zadań wspierających uczniów w nauce - ustawa o 
systemie oświaty. 

 
Stan organizacji 
W roku szkolnym 2010/2011 Gmina Opatówek była organem 
prowadzącym dla 1 publicznego przedszkola, 6 szkół podstawowych i 
4 gimnazjów. Ilość oddziałów i uczniów przedstawiała się następująco: 
 

Nazwa placówki Liczba 
oddziałów 

Liczba 
uczniów 
i dzieci 

Szkoła Podstawowa 
w Opatówku 18 382 

Szkoła Podstawowa 
w Cieni Drugiej 7 55 

Szkoła Podstawowa 
w Sierzchowie 7 38 

Zespół Szkół w Rajsku 
Szkoła Podstawowa 7 157 

Zespół Szkół w Rajsku 
Gimnazjum 3 79 

Zespół Szkół w Chełmcach
Szkoła Podstawowa 7 150 

Zespół Szkół w Chełmcach
Gimnazjum 3 76 

Zespół Szkół
w Tłokini Wielkiej 

Szkoła Podstawowa 
7 102 

Zespół Szkół
w Tłokini Wielkiej 

Gimnazjum 
3 56 

Gimnazjum 
w Opatówku 15 284 

Publiczne Przedszkole 
w Opatówku 5 123 

RAZEM 77 1379 

W roku szkolnym 2010/2011 r. w stosunku do roku szkolnego 
2009/2010 sieć przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjów nie 
uległa zmianie. Sieć szkół podstawowych i gimnazjów w naszej gminie 
w pełni zabezpieczała aktualne potrzeby mieszkańców, tym bardziej, 
że od paru lat widać malejące tendencje demograficzne związane z 
urodzeniami a co za tym idzie zmniejszającą się liczbą uczniów w 
szkołach. Sieć publicznego przedszkola, stwarzała możliwość 
korzystania z usług placówki dla około 33 % dzieci w wieku 
przedszkolnym. 
Popyt na miejsce w gminnym przedszkolu równoważy się z podażą 
miejsc. Na pewno sytuację, w 2010 r., poprawiło utworzenie, w ramach 
projektu unijnego, 3 oddziałów przedszkolnych dla 67 dzieci przy 
zespołach szkół w Rajsku, Chełmcach i Tłokini Wielkiej. W stosunku 
do ubiegłego roku szkolnego powiększyła się, do 31, grupa dzieci 
uczęszczająca do przedszkoli niesamorządowych w Kaliszu. 
Powyższa sytuacja wynika przede wszystkim z uwarunkowań
terytorialnych i rodzinnych związanych miedzy innymi, z pracą
rodziców. W porównaniu z ubiegłymi latami, zauważa się coraz 
większe zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi. Związane jest to 
przede wszystkim z coraz większą świadomością rodziców związaną z
rozwojem edukacyjnym dziecka. W szkołach prowadzonych przez 
gminę naukę pobierało 19 uczniów z orzeczeniami o potrzebie 
kształcenia specjalnego, co powodowało dodatkowe obowiązki 
nauczycieli wobec tych uczniów. Ponadto, na wniosek rodziców i 
zgodnie z orzeczeniami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w 
Kaliszu, realizowano indywidualne nauczanie w ilości godzin, która 
wynika z odpowiednich przepisów prawa oświatowego. Nauczanie 

takie zorganizowano w porozumieniu z organem prowadzącym, dla 13 
uczniów.  
 
Baza do działalności oświatowej 
Placówki oświatowe prowadzone przez Gminę funkcjonowały w 8
budynkach komunalnych: 
- powierzchnia nieruchomości gruntowych: 60 856 m2

- w tym powierzchnia terenów zielonych: 27 922,5 m2

- sale lekcyjne: 79 
- pracownie komputerowe: 9 
- pracownie językowe: 0 
- sale gimnastyczne: 3 
- gabinety lekarskie: 3 
- świetlice: 5 
- stołówki: 2 
 
Oprócz 4 sal gimnastycznych szkoły i przedszkole wykorzystywały do 
prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i rekreacji ruchowej inne 
urządzenia rekreacyjno-sportowe 
 
Urządzenia rekreacyjno - sportowe: place zabaw, boiska do gry w 
piłkę nożną (trawiaste i żwirowe), boiska do gry w piłkę siatkową i
koszykową (asfaltowe), boiska pokryte sztuczną trawą (piłka nożna, 
ręczna, siatkówka, tenis). 
Szkoły, w szczególności w Opatówku, miały także możliwość 
korzystania z kompleksu boisk sportowych "Orlik 2012" (boisko do piłki 
nożnej o wym. 30m x 62m o powierzchni całkowitej 1860m2 z
nawierzchnią z trawy syntetycznej wypełnionej warstwą z piasku 
kwarcowego i granulatu gumowego wyposażone w dwie bramki oraz 
boisko wielofunkcyjne o wym. 19,10m x 32,10m z nawierzchni 
syntetycznej wyposażone w stojaki oraz tablice z obręczami do piłki 
koszykowej, a także słupki z naciągami do siatkówki i tenisa 
ziemnego) 
Stan techniczny i funkcjonalność budynków oświatowych oraz 
urządzeń sportowo-rekreacyjnych uznać należy za dobry co jest 
rezultatem stałych, znacznych nakładów finansowych czynionych od 
kilku lat na poprawę substancji budowlanej w celu zachowania 
sprawności technicznej i dla optymalizacji kosztów eksploatacji. 
W okresie sprawozdawczym czyniono stałe działania dla poprawy 
bazy lokalowej gminnej oświaty, w tym wyposażenia w sprzęt szkolny i 
pomoce dydaktyczne. Oblicze współczesnej szkoły charakteryzuje 
poziom wyposażenia w środki techniczne do nauki i wzajemnego 
informowania. Szkoły są wyposażone w pracownie komputerowe. 
Zgodnie ze współczesnymi standardami i wymogami technicznymi na 
bieżąco wymieniano sprzęt komputerowy. Wszystkie sekretariaty szkół
posiadają komputery wraz z niezbędnym oprogramowaniem i 
oprzyrządowaniem. Wszystkie szkoły i przedszkole uzyskały
możliwość korzystania z Internetu oraz na bieżąco wyposażane były w
nowoczesne pomoce dydaktyczne, w tym cyfrowe aparaty 
fotograficzne, odtwarzacze DVD. Niektóre wyposażono w projektory 
multimedialne i tablice interaktywne. Sukcesywnie wymieniane są
meble szkolne, które oprócz ergonomii posiadają certyfikaty 
bezpieczeństwa. 
 
Stan wyposażenia w urządzenia specjalistyczne i zbiorów 
bibliotecznych: 
- komputery ogółem: 193 
- komputery do użytku uczniów: 142 
- projektory multimedialne: 11 
- rzutniki pisma: 9 
- rzutniki przeźroczy: 14 
- tablice interaktywne: 5 
- kamery wideo: 4 
- odtwarzacze DVD, VHS, TV: 52 
- kserokopiarki: 9 
- woluminy: 26 838 
- monitoring: 4 
 
Kadra i system doskonalenia zawodowego 
W roku szkolnym 2010/2011 w przedszkolu publicznym, szkołach 
podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez gminę pracowało
120 nauczycieli oraz 45 pracowników administracji i obsługi. 
Dyrektorami jednostek oświatowych byli: 
- Mateusz Przyjazny - Szkoła Podstawowa w Opatówku 
- Jolanta Pokojowa - Gimnazjum w Opatówku 
- Tomasz Mikucki - Zespół Szkół w Chełmcach  
- Honorata Wolniaczyk - Zespół Szkół w Rajsku 
- Teresa Kobierska -Zespół Szkół w Tłokini Wielkiej 
- Alina Łańduch - Szkoła Podstawowa w Sierzchowie 
- Olga Woźniak - Szkoła Podstawowa w Cieni Drugiej 
- Publiczne Przedszkole w Opatówku - Mirosława Gałach 
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Zatrudnienie w szkołach w roku szkolnym 2010/2011: 
- etaty: 178, w tym: 

- nauczyciele: 136,5 
- pozostali: 41,5 

- osoby: 165, w tym: 
- nauczyciele: 120 
- pozostali: 45 

 
W stosunku do poprzedniego roku szkolnego zmniejszyła się liczba 
etatów nauczycielskich. Jest to związane z mniejszą ilością godzin 
dydaktycznych, które bezpośrednio wpływają na stan zatrudnienia.  
Poziom zatrudnienia nauczycieli wynika przede wszystkim z liczby 
oddziałów i godzin zajęć obowiązkowych oraz dodatkowych, 
realizowanych w przedszkolu i szkołach, a pracowników administracji i 
obsługi ze specyfiki działalności, w tym z obowiązku prowadzenia w 
przedszkolu bloku żywieniowego 
Dla zabezpieczenia odpowiedniego poziomu nauczania w roku 
szkolnym 2010/2011, zgodnie z wymogami prawa i potrzebami 
poczyniono nakłady w zakresie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli. 
 
Nakłady na doskonalenie zawodowe nauczycieli w latach 2010-
2011: 
- wykonanie za 2010 rok ogółem: 34 119,84 zł
- plan na 2011 rok ogółem: 47 994,00 zł

W ramach wyodrębnionych środków na doskonalenie zawodowe 
nauczycieli, dyrektorzy placówek oświatowych mieli możliwość 
zawierania z nauczycielami umów o dofinansowaniu kosztów 
kształcenia pobieranych przez uczelnie wyższe. W roku szkolnym 
2010/2011 dofinansowaniem objętych było łącznie 9 nauczycieli. 
System doskonalenia i dokształcania nauczycieli spowodował, że
większość nauczycieli posiada już kwalifikacje do nauczania co 
najmniej dwóch przedmiotów. Coraz liczniejsza jest grupa nauczycieli 
posiadających uprawnienia do uczenia trzech przedmiotów. Efektem 
podejmowanych działań, oraz właściwej polityki kadrowej jest 
niewątpliwie aktualna bardzo dobra struktura w zakresie poziomu 
wykształcenia nauczycieli oraz szeroki "wachlarz" form i metod pracy 
nauczycieli, a w konsekwencji osiągane wyniki nauki uczniów, w tym 
ze sprawdzianów na zakończenie szkoły podstawowej oraz z 
egzaminu gimnazjalnego. 
 
Poziom wykształcenia nauczycieli w 2010/2011 - 136,5 etatów, w 
tym: 
- wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym - etatów: 

127,22 (93,20% ogółu) 
- licencjat - etatów: 7,5 (5,49% ogółu) 
- pozostałe - etatów: 1,78 (1,31% ogółu) 
 
Wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedago-
gicznym w roku szkolnym 2010/2011 posiadało 93,20 % zatrudnionych 
nauczycieli. 
 
Stopnie awansu zawodowego nauczycieli w 2011 r. 
- stażyści - etatów: 4,06 (2,98% ogółu) 
- kontraktowi - etatów: 24,01 (17,61% ogółu) 
- mianowani - etatów: 41,93 (30,75% ogółu) 
- dyplomowani - etatów 66,35 (48,66% ogółu) 
 
Stopniem zawodowym nauczyciela dyplomowanego w 2010 r. 
legitymowało się 66,35 nauczycieli tj. 48,66 % spośród ogółu
zatrudnionych. W roku szkolnym 2010/2011 1 nauczyciel uzyskał
stopień nauczyciela dyplomowanego, 1 nauczyciel uzyskał stopień
nauczyciela mianowanego, a 5 stopień nauczyciela kontraktowego. 
Dobra polityka kadrowa w szkołach w zakresie doboru kadry 
nauczycielskiej zapewniła także w roku szkolnym 2010/2011 w miarę
dobrą strukturę zatrudnienia, uwzględniając staż pracy nauczycieli. 
Dominują nauczyciele ze stażem pracy w przedziale od 10 do 20 lat. 
Przy nauczycielach z dużym dorobkiem zawodowym pracują młodzi, 
co zapewnia pożądaną dobrą jakość pracy. 
 
Poziom nauczania 
Osiągnięcia uczniów są wynikiem nauczania i uczenia się.
W znacznym stopniu zależą od zdolności i aspiracji, ale także
środowiska rodzinnego. Badanie postępów edukacyjnych i osiągnięć 
uczniów może przybierać różne formy. Najczęściej są to sprawdziany 
wewnętrzne i zewnętrzne oraz konkursy przedmiotowe. 
 
Wyniki sprawdzianu w roku szkolnym 2010/2011 uzyskanych 
przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w 
Opatówku 

Dnia 5 kwietnia 2011 r. w Szkole Podstawowej w Opatówku został
przeprowadzony sprawdzian uczniów klas szóstych. Celem jego było
zbadanie poziomu opanowania umiejętności określonych w 
standardach wymagań egzaminacyjnych. Do klas szóstych 
uczęszczało 63 uczniów z 3 oddziałów. Podczas sprawdzianu 63 
uczniów rozwiązywało arkusz standardowy S-1-112 na temat 
matematyczne sukcesy K. Gaussa. Większość zadań okazała się dla 
uczniów umiarkowanie trudna, ponieważ łatwość obliczona dla 
wszystkich zadań zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym wynosi 
0,67. Najniższy wynik w szkole - 8 punktów otrzymał 1 uczeń,
najwyższy wynik - 37 punktów - 2 uczniów. 
Wyniki ze sprawdzianu:
- szkoła: 26,98 
- kraj: 25,27 
- okręg: 24,65 
- województwo: 24,69 
- powiat: 24,85 
- gmina: 26,05 
 
Wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2010/2011 
uzyskane przez uczniów Gimnazjum im. Agatona i Stefana 
Gillerów w Opatówku 
Egzamin odbył się w kwietniu 2011 i pisało go 94 uczniów. W części 
humanistycznej egzaminu średnia szkoły wyniosła 25,77 pkt., w części 
matematyczno-przyrodniczej - 22,97 pkt. Uczniowie ogółem uzyskali 
wyższe wyniki niż średni wynik w województwie i okręgu. 
W I obszarze (czytanie i odbiór tekstów kultury) gimnazjaliści najlepiej 
poradzili sobie ze wskazaniem wartości łączących bohaterów tekstu, 
określeniem czasu wydarzeń, odczytaniem intencji autora tekstu. 
Trudne okazały się następujące umiejętności: rozpoznawanie 
właściwego ciągu chronologicznego wydarzeń, wskazywanie wyrazów 
o znaczeniu bliskoznacznym, rozpoznanie postaci historycznych oraz 
wskazywanie różnic między tekstem współczesnym a pierwotnym 
hymnu państwowego. 
Umiejętności tworzenia własnego tekstu (II obszar) okazały się trudne 
dla zdających. Uczniowie najlepiej poradzili sobie z formułowaniem 
argumentów potwierdzających swoje stanowisko oraz z zastoso-
waniem właściwej kompozycji w rozprawce. 
W części matematyczno - przyrodniczej zadania dla uczniów okazały
się trudne: najwyższy wynik - 42 pkt., najniższy - 6 pkt. Najlepiej 
wypadł obszar "wyszukiwanie i stosowanie informacji" (współczynnik 
łatwości 0,53 w szkole, w województwie 0,52). 
W części język obcy nowożytny (język angielski) ogólny wynik 
egzaminu jest dla szkoły niższy niż w gminie, powiecie, województwie, 
okręgu i kraju. Najwyższy wynik - 50 pkt., najniższy - 8 pkt.  
Podsumowując wyniki egzaminu w 2011 r. należy stwierdzić, że
znaczna grupa uczniów (17 co stanowiło 18 % wszystkich 
trzecioklasistów) miała obniżone wymagania edukacyjne na podstawie 
opinii PPP. Na pięć klas trzecich uczniowie dwóch zespołów 
klasowych osiągali bardzo słabe wyniki w nauce co odzwierciedliły
również wyniki egzaminacyjne. Wpłynęło to na średni wynik egzaminu. 
Analiza EWD pozwala stwierdzić, że większość uczniów osiągnęła
wyniki przewidywane lub wyższe. Największa grupa, która nie 
osiągnęła wyników przewidywanych pochodzi z grupy uczniów o 
średnim potencjale. Na podstawie analizy rozkładu reszt stwierdzamy, 
że wyniki nie odbiegają od wyników krajowych. W przypadku części 
humanistycznej jest duża grupa uczniów o dużym potencjale, której 
przyrost wiedzy był większy niż w skali kraju. 
 
Wyniki sprawdzianu i egzaminu w roku szkolnym 2010/2011 
uzyskane przez uczniów Zespołu Szkół w Rajsku 
Szkoła Podstawowa
Sprawdzian pisało 20 uczniów, w tym 4 z opinią z poradni 
psychologiczno-pedagogicznej. Średnia szkoły - 25,45. Poziom był
bardzo wyrównany. Największa liczba uczniów uzyskała wynik średni. 
Gimnazjum
Do egzaminu przystąpiło 27 uczniów. Jedna uczennica pisała arkusz 
dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim, uzyskała 29 punktów z 
części humanistycznej, 24 punkty z części matematyczno - 
przyrodniczej oraz 30 punktów z języka angielskiego. 
Poniższe wyniki są podane dla 26 uczniów, w tym dla 4 z dysleksją
rozwojową. W części humanistycznej średni wynik wyniósł 25,65 pkt. 
Ogólny wynik testu świadczy o tym, że test został rozwiązany przez 
klasę III na poziomie staninowym 7, czyli wysokim. 
W części matematyczno-przyrodniczej średni wynik wyniósł 24 pkt., a 
ogólny wynik testu świadczy o tym, że test został rozwiązany na 
poziomie staninowym 6, czyli wyżej średniej. 
W części języka angielskiego średni wynik wyniósł 26,85 pkt., co 
świadczy o tym, że test został rozwiązany przez uczniów na poziomie 
staninowym 5, czyli średnim. 
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Wyniki sprawdzianu i egzaminu w roku szkolnym 2010/2011 
uzyskane przez uczniów Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w 
Chełmcach 
Gimnazjum
W części humanistycznej egzaminu średni wynik za test wyniósł 26,65 
pkt. Na podstawie uzyskanych wyników punktowych z egzaminu 
gimnazjalnego z części humanistycznej można stwierdzić, że test 
okazał się znacznie łatwiejszy dla uczniów naszej szkoły niż dla 
uczniów z terenów wiejskich, województwa, okręgu i powiatu. 
W części matematyczno - przyrodniczej średni wynik za test wyniósł
24,43 pkt. Na podstawie uzyskanych wyników punktowych z egzaminu 
gimnazjalnego z części matematyczno - przyrodniczej można 
stwierdzić, że test okazał się łatwiejszy dla uczniów naszej szkoły niż
dla innych uczniów ze szkół wiejskich, łatwiejszy niż dla uczniów 
gminy, województwa wielkopolskiego, okręgu, powiatu oraz kraju, o 
czym świadczy uzyskana przez nich średnia. 
W części dot. języka angielskiego średni wynik wyniósł 28,13 pkt. Na 
podstawie uzyskanych wyników punktowych z egzaminu 
gimnazjalnego z języka angielskiego można stwierdzić, że test był dla 
naszych uczniów znacznie łatwiejszy niż dla uczniów z terenów 
wiejskich, uczniów naszej gminy i powiatu. Jego wyniki są
porównywalne z wynikami województwa, okręgu i kraju. 
Szkoła Podstawowa
Do sprawdzianu przystąpiło 17 uczniów, a uzyskany średni wynik to 
25,53 pkt. 
 
Wyniki sprawdzianu i egzaminu w roku szkolnym 2010/2011 
uzyskane przez uczniów Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej 
Szkoła Podstawowa
Do sprawdzianu przystąpiło 20 uczniów, a uzyskany średni wynik to 
23,26 pkt. Wynik sprawdzianu jest niezadowalający, jednak dokonując
dokładnej analizy wyniki są porównywalne z wynikami klasyfikacyjnymi 
ukończenia szkoły podstawowej. Pomimo niskiego ogólnego wyniku 
55% grupy uzyskało wynik wysoki. Nauczyciele podjęli działania 
zmierzające w wyeliminowaniu braków edukacyjnych. Uczniowie tej 
grupy zostali objęci dodatkowymi zajęciami wyrównawczymi w celu 
wyćwiczenia umiejętności wynikających ze standardów egzamina-
cyjnych. 
Gimnazjum (do egzaminu przystąpiło 21 uczniów) 
W części humanistycznej średni wynik jest równy 28,95 pkt.; w części 
matematyczno-przyrodniczej średni wynik wyniósł 30,38 pkt.; w części 
dot. języka angielskiego średni wynik wyniósł 29,29 pkt. 
Wyniki egzaminu: 
- część humanistyczna - szkoła: 28,95; okręg: 23,76; województwo: 

23,69; powiat: 24,56; gmina: 26,29; kraj: 25,31 
- część matematyczno-przyrodnicza - szkoła: 30,38; okręg: 23,01; 

województwo: 23,38; powiat: 24,29; gmina: 24,29; kraj: 23,63 
- część dot. języka angielskiego - szkoła: 29,29; okręg: 28,12; 

województwo: 28,08; powiat: 26,19; gmina: 26,15; kraj: 28,28 
 
Wyniki sprawdzianu w roku szkolnym 2010/2011 uzyskane przez 
uczniów w Szkole Podstawowej w Cieni Drugiej 
Do sprawdzianu przystąpiło 9 uczniów, a uzyskany średni wynik to 
27,89 pkt. 
 
Wyniki sprawdzianu w roku szkolnym 2010/2011 uzyskane przez 
uczniów w Szkole Podstawowej w Sierzchowie 
Do sprawdzianu przystąpiło 4 uczniów, a uzyskany średni wynik to 
26,00 pkt. Z powyższego zestawienia wynika, że średnia naszych 
uczniów jest wyższa od średniej okręgu o 1,35 pkt., od średniej woj. 
wielkopolskiego o 1,31 pkt., średniej kraju o 0,73 pkt. 
 
Sukcesy uczniów 
Rok szkolny 2010/2011 był kolejnym okresem w którym uczniowie 
szkół naszej Gminy osiągali znaczące sukcesy w różnych dziecinach 
życia szkolnego. Osiągnięcia uczniów prezentowane są w układzie 
tabelarycznym. Szkoły brały udział, z sukcesami, w konkursach: 
matematyczno-przyrodniczym, humanistycznym, matematycznym, z 
języka angielskiego, biologicznym, geograficznym, chemicznym i 
fizycznym. Uczniowie wszystkich szkół brali udział w konkursach i 
przeglądach oraz zmaganiach sportowych. Uczniowie szkół
podstawowych i gimnazjów rozwijali przy pomocy nauczycieli swoje 
zainteresowania w wielu dziedzinach, śmiało podejmując rywalizację
na różnego rodzaju i różnej rangi konkursach oraz przeglądach. Szkoły
prowadzone przez gminę były również organizatorami imprez 
kulturalnych o zasięgu gminnym i ponadgminnym. Ważnym 
elementem w pracy dydaktyczno-wychowawczej szkół był sport dzieci i 
młodzieży. Jak co roku uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów 
uzyskiwali znaczące osiągnięcia w rywalizacji sportowej. Sukcesy 
uczniów są ich zasługą, ale nie byłyby możliwe bez dużego wkładu 
pracy nauczycieli szkół oraz rodziców, a sportowe także działających 
w Gminie stowarzyszeń sportowych. 

Wszystkie powyższe informacje znajdują się w układzie tabelarycznym 
na stronie internetowej www.bip.opatowek.pl (zakładka "Oświata"). 
 
Formy pracy wychowawczej, działalności profilaktycznej oraz 
bezpieczeństwo w szkole 

Zgodnie z potrzebami i wymogami prawa w roku szkolnym 
2010/2011 we wszystkich szkołach realizowano zadania przyjętych 
programów wychowawczych i programów profilaktyki. W ramach 
programów wychowawczych, oprócz wyborów do samorządów 
klasowych i szkolnych podjęto współpracę z rodzicami, celem której 
było przekazywanie informacji o postępach w nauce i zachowaniu, a 
także zapobieganie demoralizacji wśród dzieci i udzielanie uczniom 
pomocy edukacyjnej i materialnej (spotkania indywidualne, 
wywiadówki, pedagogizacja rodziców, imprezy klasowe, szkolne). 

W szkołach gimnazjalnych realizowano, przy udziale 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatówku, program 
profilaktyczny "Broń się, nie trać wiary", który służył przeciwdziałaniu 
narkotykom i alkoholizmowi. W Szkole Podstawowej w Cieni Drugiej 
zorganizowano wywiadówki profilaktyczne na temat agresji i przemocy 
rówieśniczej. Uczniowie ze szkół podstawowych z Sierzchowa i Cieni 
Drugiej brali udział w spektaklu profilaktycznym pt. "Po drugiej stronie 
myśli" natomiast gimnazjaliści z Opatówka obejrzeli przedstawienie pt. 
"Ławka". Prowadzono również małe projekty społeczne dla kadry 
nauczycielskiej ze wszystkich szkół gminy Opatówek. Dla uczniów ze 
szkół podstawowych z Opatówka i Chełmc zorganizowano pogadanki 
pn. "Narkotyki zagłuszają rytm muzyki". 

Wśród przedsięwzięć realizowanych przez szkoły dla 
realizacji programów nauczania, programów wychowawczych i 
profilaktycznych wymienić należy uroczystości patriotyczne z okazji 
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Wybuchu II Wojny Światowej, 
Święta Niepodległości 11 listopada, uroczystości poświęcone 
patronom szkoły. W tradycji szkolnej utrwaliły się i były zorganizowane 
uroczystości z okazji świąt państwowych i religijnych (Jasełka 
Bożonarodzeniowe, Przegląd Kolęd, Dnia Babci i Dziadka, Dnia 
Edukacji Narodowej, Dnia Ziemi, Dnia Książki, Dnia Dziecka, 
Ślubowania pierwszoklasistów). Organizowano także konkursy wiedzy 
i sprawności (m.in. ortograficzny, recytatorski) oraz różnego rodzaju 
zawody sportowe. 

W dobie zwiększonych zagrożeń wynikających z rozwoju 
cywilizacyjnego szczególnie ważnym jest właściwe bezpieczeństwo 
uczniów w szkole. W celu. eliminowania zagrożeń okresowo 
dokonywano kontroli sprawności wszystkich urządzeń i wyposażenia 
szkoły. Występujące jeszcze niedoskonałości lub niesprawności były
niezwłocznie usuwane w ramach bieżących lub okresowych remontów. 
Powoli dążymy do wyposażenia wszystkich szkół w monitoring 
wizyjny. Zainstalowane kamery wewnątrz jak i na zewnątrz szkół (stan 
jak tabela nr 4) pozwoliły w wielu przypadkach na szybką reakcję ze 
strony nauczycieli i wykrycie uczniów zakłócających porządek w szkole 
i dewastujących mienie szkolne. System ten wzmocnił działania 
wychowawców klas, nauczycieli dyżurujących na przerwach 
międzylekcyjnych i pozostałych pracowników odpowiedzialnych za ład 
i bezpieczeństwo uczniów w budynkach szkolnych i na terenach 
szkolnych. We wszystkich dostępnych dla uczniów komputerach 
zainstalowano programy chroniące uczniów przed dostępem do 
niepożądanych treści (blokady m.in. "Opiekun ucznia", "ArcaVir"). 
Zatrudnieni w szkołach pedagodzy szkolni, w ramach swoich 
kompetencji - oprócz zadań w zakresie ogólnej profilaktyki - 
szczególną opieką pedagogiczno-psychologiczną otoczyli tzw. trudną
młodzież. W ramach działań wspomagających uczniów rozpoznawano 
ich środowisko zamieszkania i o ile to było możliwe udzielano 
stosownej pomocy dydaktycznej jak i materialnej. W ramach systemu 
bezpieczeństwa uczniów w szkołach opracowano i wdrożono 
regulamin odbioru przez rodziców uczniów klas I-III, regulamin 
wycieczek szkolnych oraz funkcjonowały gabinety lekarskie (doraźna 
pomoc w drobnych urazach, przy złym samopoczuciu). Prowadzono 
także zajęcia w zakresie udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej. 
 
Stan realizacji zadań oświatowych gminy na rzecz uczniów i szkół

W roku szkolnym 2010/2011 realizowano szereg zadań
wynikających z ustawowych obowiązków gminy na rzecz uczniów i 
szkół. Najważniejszym zrealizowanym zadaniem Gminy było
zabezpieczenie na odpowiednim poziomie przedszkolu i szkołom 
prowadzonym przez gminę środków finansowych na prowadzenie 
działalności, w tym na wynagrodzenia pracowników i eksploatację
budynków komunalnych. 

Realizując obowiązki określone w art. 17 ustawy o systemie 
oświaty dowożono lub refundowano rodzicom wydatki związane z 
dowożeniem do szkół uczniów niepełnosprawnych i zamieszkałych w 
znacznym oddaleniu od szkół.
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Dowożenie uczniów do szkół
Na dowóz uczniów do szkół gmina wydatkowała z budżetu kwotę
454 185,84 zł (dowożeni i dojeżdżający - 520 osób, dowożeni niepeł-
nosprawni - 7). 
 
Stypendia socjalne 
W roku szkolnym 2010/2011 wspomagano uczniów w formie 
stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych. Z tej formy wsparcia 
korzystali uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów ale także szkół
ponadgimnazjalnych, którzy zamieszkują na terenie Gminy. Kryterium 
dochodowe uprawniające do uzyskania pomocy określone było w
kwocie 351 zł na członka rodziny. Na 236 złożonych wniosków o 
przyznanie stypendium, pozytywnie rozpatrzono 206 wniosków; 
przyznano stypendia na kwotę 48 025 zł.

Stypendia naukowe 
Od szeregu lat w naszej gminie realizowane są, w ramach 

funduszu stypendialnego Gminy Opatówek, stypendia za wyniki w 
nauce. Możliwość ubiegania się o stypendium, po spełnieniu 
regulaminowych warunków, mają uczniowie szkół gimnazjalnych, 
ponadgimnazjalnych oraz studenci. Wnioski są rozpatrywane dwa razy 
do roku przez specjalnie do tego powołaną Komisję. W roku szkolnym 
2010/2011 złożono 89 wniosków, pozytywnie rozpatrzono 84 na 
łączna kwotę 44 510 zł.

Innym zadaniem o charakterze pomocy materialnej było
wsparcie w zakresie zakupu podręczników w ramach rządowego 
programu "wyprawka szkolna". Z tej formy pomocy skorzystało 124 
uczniów. Na realizację zadania pozyskano od Wojewody Wielko-
polskiego środki finansowe w kwocie 26 130,48 zł.
Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu 
młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie gminy 
rozpatrywano wnioski pracodawców o zwrot kosztów kształcenia 
młodocianych uczniów, którzy ukończyli naukę zawodu i zdali egzamin 
lub egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Na 
realizację powyższego zadania pozyskano dotację od Wojewody 
Wielkopolskiego w kwocie 96 855,07 zł, która w 100% pokryła
poniesione wydatki. I tak naukę zawodu ukończyło 9 młodocianych, 
natomiast przygotowanie do wykonywania określonej pracy, z 
pozytywnym wynikiem, zaliczyło 6 młodocianych uczniów. 
 
Obowiązek szkolny i obowiązek nauki 
Ważnym zadaniem realizowanym w roku szkolnym 2010/2011 była
kontrola obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Obowiązkowi 
szkolnemu podlegają uczniowie w wieku od 7 lat do ukończenia 
gimnazjum, a obowiązkowi nauki uczniowie w wieku 16 - 18 lat życia. 
Kontroli spełniania obowiązku szkolnego dokonują dyrektorzy szkół w
obwodach, w których zamieszkują uczniowie, a obowiązku nauki - 
gmina. Liczba uczniów zobowiązanych do spełniania obowiązku nauki 
w roku szkolnym 2010/2011 wynosiła 421 osób. 
 
Finansowanie zadań oświatowych 
Wydatki na oświatę stanowią ok. 50 % w ogólnych wydatkach budżetu 
Gminy. Szczegółowe rozliczenie poniesionych wydatków stanowi i 
stanowić będzie treść sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 
rok budżetowy 2010 i 2011. W latach 2010-2011 budżet związany z 
finansowaniem zadań oświatowych obejmował dział 801 "Oświata i 
wychowanie" (rozdziały: 80101, 80103, 80104, 80110, 80113, 80114, 
80146, 80195) oraz dział 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" 
(rozdziały: 85412, 85415) i przedstawia się następująco: 
- w roku 2010 wydatki wyniosły 13 075 407,30 zł w tym wielkość 

subwencji oświatowej 9 142 568,00 zł natomiast dochody 
wyniosły 595 515,50 zł.

- w roku 2011 plan wydatków wynosi 15 461 908,00 zł w tym 
wielkość subwencji oświatowej 9 640 781,00 zł z czego do końca 
września wydatkowano 11 039 266,57 zł natomiast dochody 
planowane są w kwocie 764 214,00 zł.

INWESTYCJE I REMONTY W SZKOŁACH 
W trosce o stworzenie jeszcze lepszych warunków do nauki dla naszej 
młodzieży, a także komfortu pracy nauczycieli na czas wakacji 
samorząd gminny zaplanował szereg prac remontowych w placówkach 
oświatowych w naszej gminie. W tym roku na cele remontowe z 
budżetu gminy przeznaczono około 220 tys. zł. Ponadto zakończono 
realizację budowy sali sportowej przy Zespole Szkół w Tłokini Wielkiej 
na kwotę 1 906 934,25 zł. Warto nadmienić, że inwestycja uzyskała
dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 Odnowa i Rozwój Wsi w wysokości 500 
000 zł. Zakończono również budowę boiska wielofunkcyjnego przy 
Zespole Szkół w Rajsku Całkowity koszt budowy boiska to kwota ok. 
359 tys., z czego 197 tys. w formie dotacji gmina uzyskała z Funduszu 

Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki. Udział
finansowy gminy to kwota 130 tys. i wartość obecnego boiska. 
W poszczególnych placówkach oświatowych wydatkowano środki 
finansowe m.in. na: 
 
Szkoła Podstawowa w Opatówku 
- malowanie ścian i balustrad na klatkach schodowych i w kory-

tarzach, w hollu i wejściu głównym 
- malowanie pomieszczeń lekcyjnych (sala językowa i kompu-

terowa) i auli 
- generalny remont "starej świetlicy" 
- wymiana drzwi (przyziemie, parter I piętro, świetlica, biblioteka) 
- remont sali gimnastycznej (odgrzybianie ścian, malowanie, 

remont dachu z wymianą rynien) 
- odnowienie ścian, naprawa tynków w wejściu głównym i bocznym 

do szkoły
- instalacja wodociągowa i kanalizacyjna i montaż ogrzewacza 

wody w pokoju nauczycielskim 
- doprowadzenie ciepłej wody do 6 umywalek oraz 4 prysznicy 
- remont gabinetu logopedy (gipsowanie i malowanie ścian, 

założenie płytek podłogowych, nowe oświetlenie) 
- usunięcie martwych konarów i uschniętych drzew na placu zabaw 

i przy bieżni 
- ponadto dokonane zostały zakupy: 15 zestawów komputerowych, 

wykładziny i zabawek do nowego oddziału przedszkolnego, 
zamykanej szafki na dzienniki lekcyjne oraz stoliki i krzesła dla 50 
uczniów (z funduszy rady rodziców). 

 
Gimnazjum w Opatówku 
- odświeżenie ścian w niektórych klasach 
- pomalowanie metalowych elementów krzeseł i ławek 
- wyłożenie podjazdu kostką brukową.

Zespół Szkół w Rajsku 
- naprawa wewnętrznych schodów na parterze i I piętrze 
- wymiana posadzki w sali lekcyjnej 
- wymiana 15 szt. okien 
- wymiana kanalizacji w pomieszczeniach przy sali gimnastycznej 
- malowanie lamperii olejnej na klatce schodowej parter/I piętro, I/II 

piętro 
- odgrzybienie ściany w kuchni szkolnej. 
 
Zespół Szkół w Chełmcach 
- remont dachu polegający na wymianie pokrycia dachowego i 

dekarskiej obróbce kominów 
- remont klatki schodowej w budynku głównym oraz części 

korytarza górnego (gipsowanie, malowanie, wzmocnienie ścian 
marmolitem) wymiana okna na klatce schodowej 

- modernizacja i adaptacja pomieszczenia celem utworzenia sali 
lekcyjnej dla klasy I szkoły podstawowej oraz zakup stolików i 
ławek 

- adaptacja nowego pomieszczenia celem przeniesienia pokoju 
nauczycielskiego wraz zakupem mebli 

- przesunięcie linii średniego napięcia przy boisku szkolnym (prace 
wykonała firma Energa). 

 
Zespół Szkół w Tłokini Wielkiej 
- ukończenie budowy sali sportowej wraz zapleczem i wyposa-

żeniem w sprzęt sportowy 
- położenie nowej nawierzchni asfaltowej na drodze prowadzącej 

do szkoły
- wykonanie przyłącza wody do hali sportowej 
- budowa szamba wraz z przyłączem 
- wymiana drzwi w wejściu głównym i przedszkolnym 
- remont schodów w głównym wejściu szkoły i klatki schodowej do 

oddziału przedszkolnego 
- demontaż paneli na korytarzach szkolnych, gipsowanie, szpach-

lowanie i malowanie 
- montaż hydrantów wewnętrznych 
- przygotowanie sali dla oddziału przedszkolnego 
- remont sali z przeznaczeniem na świetlicę szkolną
- wymiana armatury łazienkowej w oddziale przedszkolnym 
- wymiana drzwi w łazienkach szkolnych naprawa armatury 
- zagospodarowanie kwietników wokół sali sportowej. 
 
Publiczne Przedszkole w Opatówku 
- doposażenie sal zajęć w zabawki (z funduszy rady rodziców) 
- doposażenie placu zabaw w dodatkowy sprzęt i zabawki 
- wymiana okien (2 szt.), założenie wykładziny, malowanie drzwi, 

zabudowa wnęki, odnowienie lamperii w sali zajęć 
- naprawa podłogi, malowanie ścian i drzwi w magazynie spożyw-

czym 
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- malowanie ścian, założenie paneli i wymiana mebli w gabinecie 
dyrektora. 

 
Ważnym wsparciem w poprawę stanu placówek oświatowych jest 
również działalność rodziców poprzez istniejące w szkołach i 
przedszkolu Rady Rodziców. Wymiernym efektem jest pomoc finan-
sowa, liczne remonty z funduszu Rady oraz pozostające w jednost-
kach oświatowych różnorodne pomoce dydaktyczne przekazywane 
przez rodziców. 
 
REALIZACJA PROJEKTÓW UNIJNYCH I PROJEKTÓW 
Z POZYSKANYM WSPARCIEM ZEWNĘTRZNYM 
 
Program Comenius 
Gmina Opatówek przystąpiła do unijnego programu DG Edukacja i 
Kultura, Działanie Mobilność Kadry Edukacyjnej Program "Uczenie się
przez całe życie" Comenius. 
Cele szczegółowe projektu to: 
- rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o 

różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej 
wartości 

- pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych 
umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju 
osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa 
europejskiego. 

Gmina Opatówek będzie realizować program na podstawie umowy 
finansowej zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - 
Narodową Agencją Programu "Uczenie się przez całe życie", a 
Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku. Przyznana 
kwota dofinansowania to 20 tys. Euro (tj. 82 788 zł), a okres realizacji 
od 1 sierpnia 2011 roku do 31 lipca 2013 roku 
 
Projekt "Równe szanse, równy start" 
Złożony przez Gminę Opatówek w I kwartale tego roku wniosek o 
dofinansowanie projektu "Równe szanse, równy start" w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki został pozytywnie rozpatrzony 
pod względem formalnym przez dwóch niezależnych ekspertów i 
przekazany do rozpatrzenia pod względem merytorycznym. 
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu poinformował, że w II etapie 
wniosek złożony przez Gminę Opatówek uzyskał 38 lokatę na 206 
złożonych wniosków, jednakże nie został przyjęty do dofinansowania z 
powodu braku środków finansowych. Jednocześnie Wojewódzki Urząd
Pracy zawiadomił, że wniosek ma szansę na uzyskanie 
dofinansowania w momencie rezygnacji innych beneficjentów. 
 
Nowe oddziały przedszkolne 
Gmina Opatówek, od października 2010, realizuje projekt pod nazwą
"Podniesienie poziomu jakości edukacji i wyrównywanie szans 
rozwojowych dzieci w gminie Opatówek poprzez otwarcie nowych 
oddziałów przedszkolnych" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Wartość projektu to kwota 736 162 zł, z czego 
dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 721 162 zł, a wkład 
własny gminy - 15 000 zł.
Celem ogólnym projektu jest wyrównanie szans rozwojowych dzieci 
pochodzących z obszarów wiejskich poprzez zapewnienie ciągłości 
działania 3 oddziałów przedszkolnych dla dzieci od 3 do 5 lat na bazie 
Zespołu Szkół w Chełmcach, Rajsku i Tłokini Wielkiej, zapobieganie 
dyskryminacji, a pośrednio stworzenie szans rozwoju społecznego i 
zawodowego dla kobiet - matek dzieci uczęszczających do 
nowopowstałych przedszkoli. Widocznym efektem dla mieszkańców 
naszej gminy są bogato wyposażone oddziały przedszkolne. 
 
Projekt "Z fizyką, matematyką, przedsiębiorczością zdobywamy 
swiat" 
W kwietniu 2010 roku Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów w 
Opatówku przystąpiło do realizacji projektu. ''Z fizyką, matematyką,
przedsiębiorczością zdobywamy świat''. Projekt, współfinansowany 
przez Unię Europejską, realizowany w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, stworzył Uniwersytet Szczeciński oraz 
COMBIDATA Poland Sp. z o.o. Realizacja działania trwać będzie w 
okresie od października 2009 do sierpnia 2012 roku. W tym czasie 
uczniowie zrealizują 5 tematów projektowych, z których każdy zostanie 
oceniony przez ekspertów uniwersyteckich. Do udziału w projekcie 
komisja rekrutacyjna zakwalifikowała łącznie 180 Uczniowskich Grup 
Projektowych z 90 szkół z województw: wielkopolskiego, zachodnio-
pomorskiego i lubuskiego. Wśród nich znalazły się dwie szkoły z gminy 
Opatówek: Gimnazjum w Opatówku i Gimnazjum w Rajsku. 
Uczniowie uczestniczą bezpłatnie w ciekawych, pozalekcyjnych 
zajęciach w zakresie kompetencji przedsiębiorczości i fizyki. Zajęcia są
realizowane z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu m.in. tablic 
interaktywnych, materiałów e-learningowych. Realizacja zajęć odbywa 

się wspólnie z nauczycielami szkół oraz kadrą dydaktyczną uczelni 
wyższych. 
 
Projekt "Uczę się i bawię"
Celem głównym projektu było wyrównanie szans edukacyjnych 
poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III w 100% 
szkół podstawowych funkcjonujących w gminie Opatówek od 20 
września 2010 r. do 31 sierpnia 2011 r. Wartość dofinansowania 
projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego wyniosła 231 058,50 
zł. Do celów szczegółowych należały: 
- zapewnienie każdemu dziecku oferty edukacyjno-wychowawczo-

profilaktycznej, zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i 
możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi, 

- zwiększenie stopnia i zakresu wykorzystania aktywizujących 
metod nauczania w szkołach podstawowych, 

- zwiększenie dostępności i podniesienie jakości wsparcia i 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom, w 
szczególności dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych 
w szkołach podstawowych, 

- podniesienie jakości pomocy udzielanej przez szkołę rodzicom 
dzieci uczących się na I etapie edukacyjnym w szkołach 
podstawowych oraz zintensyfikowanie współpracy i zaangażo-
wania rodziców w życie szkoły. 

W ramach realizacji powyższego projektu przygotowany został i
rozstrzygnięty przetarg na dostawę pomocy dydaktycznych i 
wyposażenia. Przetarg podzielony był na 5 części: 
- dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego 
- dostawa sprzętu rehabilitacyjno-sportowego 
- dostawa mebli 
- dostawa programów komputerowych i gier edukacyjnych (na 

nośnikach DVD/CD) 
- dostawa zestawów edukacyjnych i gier planszowych 

dydaktycznych (układanki, plansze, zabawki edukacyjne), 
zeszytów ćwiczeń, materiałów pomocniczych (biurowych) 

Łączna wartość przetargu wyniosła 139 463,10 zł.
Pozostała kwota została wykorzystana na zajęcia dla uczniów klas I-III 
szkół podstawowych: 
- zajęcia dla dzieci mających trudności w czytaniu i pisaniu oraz 

zagrożonych dysleksją
- zajęcia dla dzieci mających trudności w zdobywaniu umiejętności 

matematycznych 
- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy 
- zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy 
 
Projekt "Radosna szkoła" 
Gmina Opatówek kontynuuje realizację programu "Radosna szkoła". 
W 2010 roku z rządowego programu, ze środków Ministerstwa 
Edukacji Narodowej, pozyskano kwotę 24 tys. dla klas I-III szkół
podstawowych w Opatówku i Chełmcach; w 2011 roku 24 tys. dla klas 
I-III szkół podstawowych w Rajsku oraz filii w Sierzchowie i Cieni 
Drugiej a szkoła podstawowa z Tłokini Wielkiej w 2011 r. złożyła
wniosek o wsparcie z tego projektu. 
Pozyskane środki zostały przeznaczone na zakup pomocy 
dydaktycznych i wyposażenia miejsc zabaw dla dzieci, aby poprzez 
zabawę włączyć je w proces edukacyjny. W ramach tego programu 
planowany jest zakup gier dydaktycznych oraz sprzętu sportowego: 
materacy gimnastycznych, skrzyń, drabinek, piłek, klocków i innych. 
 
100 placów zabaw na 100 lat Nivea 
Gmina Opatówek brała udział w akcji pt. "100 placów zabaw na 100 lat 
NIVEA". Z okazji swojego jubileuszu firma Nivea ogłosiła akcję
polegającą na ufundowaniu placów zabaw najbardziej aktywnym 
społecznościom. W tym celu należało zarejestrować się na stronie 
www.nivea.pl, a po zalogowaniu codziennie oddać głos na wybraną
lokalizację placu zabaw dla najmłodszych. Gmina Opatówek wypełniła
formularz zgłoszeniowy na budowę placu zabaw przy Zespole Szkół w
Tłokini Wielkiej. 
 

Wszystkim, którzy przyczynili się do dobrej realizacji zadań
oświatowych w gminie Opatówek składamy podziękowania za ich trud, 
zaangażowanie i pracę na rzecz szkół i przedszkola. Szczególne 
podziękowania składamy: dyrekcji, nauczycielom, wychowawcom, 
wszystkim pracownikom szkół i przedszkola; dyrekcji i pracownikom 
Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół; rodzicom działa-
jącym w trójkach klasowych, w radzie rodziców i wszystkim 
wspierającym szkoły i przedszkole; także różnym instytucjom i 
urzędom, organizacjom, stowarzyszeniom, grupom działającym na 
rzecz oświaty lub współpracującym ze szkołami i przedszkolem, a 
także wielu osobom - przyjaciołom oświaty, którzy w różny sposób 
wspierali placówki poprzez swoją działalność, pracę oraz 
przekazywanie środków finansowych. 
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Dzięki tej współpracy szkoły i przedszkole pełniły niejedno-
krotnie obok zadań oświatowych i wychowawczych także zadania 
kulturalne, środowiskowe, były miejscem spotkań, zabaw, rozrywki - 
były po prostu przyjazne dla uczniów i miejscowości, w których są
położone. 

Osobne podziękowania składamy dla całej Rady Gminy 
Opatówek na czele z Przewodniczącym Pawłem Bąkowskim, dla 
Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Zdrowia na czele z Panem Przewod-
niczącym Stanisławem Kusiem i Marleną Kiermas-Gruszką za bardzo 
poważne podejście do zadań oświatowych. 

Przepraszamy za niedociągnięcia i mamy nadzieję na ciągłe
podnoszenie jakości nauczania w gminnych placówkach oświatowych. 
Realizacja zadań oświatowych dla władz samorządowych jest bowiem 
jednym z kilku najważniejszych zadań realizowanych przez samorząd
gminy Opatówek. 
 

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

INWESTYCJE I REMONTY 
 

Prace remontowe na drogach 
W ostatnim czasie zakończone zostały prace remontowe 
na kolejnych w tym roku drogach w gminie Opatówek: 
- ul. Południowa w Szałe - przebudowa nawierzchni 

drogi gminnej na długości 1,1 km. Zakres prac objął 
wykonanie koryta o gł. 5 cm, dolnej warstwy 
podbudowy z kruszywa naturalnego, górnej warstwy 
z kruszywa łamanego, plantowanie i formowanie 
poboczy. Prace wykonała firma DROMAX za kwotę
45 783,68 zł

- droga w Nędzerzewie - przebudowa nawierzchni 
drogi gminnej na odcinku 850 mb polegająca na 
wykonaniu dolnej i górnej warstwy podbudowy oraz 
nawierzchni asfaltowej. Wykonawcą w/w prac była
firma SIDROG za kwotę 39 841,50 zł. Mieszkańcy 
wsi, na mocy zawartego porozumienia z Gminą
dofinansowali remont tej drogi w kwocie 6 900 zł

- droga Cienia Pierwsza - Cienia Trzecia - przebu-
dowa nawierzchni drogi gminnej na dł. 0,25 km 
polegająca na wykonaniu dolnej i górnej warstwie 
podbudowy, plantowaniu poboczy. Prace wykonała
firma ROL-DRÓG za kwotę 18 665,25 zł

- droga Sierzchów (przed sklepem) - zakres prac 
obejmował wykonanie koryta o gł. 20 cm, dolnej i 
górnej warstwy podbudowy, ułożeniu nawierzchni 
asfaltowej. Prace wykonała firma ROL-DRÓG za 
kwotę 15 814,88 zł

- droga Chełmce - Borek: przebudowa nawierzchni 
odcinka drogi gminnej - wykonanie dolnej i górnej 
warstwy podbudowy, formowanie poboczy oraz 
ułożenie nawierzchni asfaltowej. Wykonawca była
firma DROMAX za kwotę 32 195,50 zł. Długość 
przebudowanego odcinka to 230 mb 

- droga w Sierzchowie - przebudowa odcinka 0,57 km 
polegająca na wyrównaniu istniejącej podbudowy, 
ułożeniu nawierzchni asfaltowej, wyrównaniu i 
plantowaniu poboczy. Prace wykonała za kwotę
94 896,04 zł firma ZBD KALDROG 

- droga w Borowie, Warszewie i Tłokini Wielkiej - 
wykonano roboty odwodnieniowe i renowację urzą-
dzeń odwodnieniowych przy drogach powiatowych, 
polegające na oczyszczeniu i odmuleniu rowów. 
Zadanie to zostało wykonane ze środków Starostwa 
Powiatowego, które na ten cel przekazało 12 tys. zł

- droga Michałów Pierwszy - Michałów Drugi - 
wykonano przebudowę nawierzchni drogi na odcinku 
1,95 km z zakresem prac: wykonanie koryta, 
profilowanie i zagęszczanie podłoża, ułożenie górnej 
warstwy podbudowy z kruszywa łamanego twar-

dego. Prace wykonała firma ASBUD z Rajska za 
kwotę 91 044 zł

- droga Porwity - Cienia Druga - na odcinku 460 mb 
wykonano profilowanie i zagęszczanie istniejącej 
podbudowy, ułożenie górnej warstwy podbudowy z 
kruszywa i skropienie asfaltem oraz ułożenie na-
wierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych. 
Wykonawca tych prac była firma PPHU BUDKOM z 
Kalisza za kwotę 79 732 zł

- droga w Janikowie - przebudowa nawierzchni na 
odcinku 1 km z zakresem prac obejmującym 
profilowanie i zagęszczania istniejącej podbudowy z 
cząstkowym remontem już istniejącej, skropienie 
asfaltem oraz ułożenie nawierzchni asfaltowej. 
Prace wykonała firma PDI KAREX z Ociąża za 
kwotę 125 367 zł

- droga w Kobiernie - remont na odcinku 1,39 km 
obejmował wykonanie górnej warstwy podbudowy z 
kruszywa, skropienie asfaltem i ułożenie warstwy 
asfaltowej. Wykonawca było Przeds. Ulic i Mostów z 
Kalisza za kwotę 221 984 zł.

- w Sierzchowie zakończono prace w pasie drogi 
wojewódzkiej nr 471 polegające na budowie dwóch 
zatok autobusowych, ustawieniu znaków drogowych 
oraz położeniu jednostronnego chodnika dla 
pieszych. Udział finansowy gminy Opatówek wyniósł
20 tys. zł. Wykonanie tych prac znacznie przyczyni 
się do poprawy bezpieczeństwa osób korzysta-
jących z masowej komunikacji oraz dotąd porusza-
jących się poboczem. 

 
Prace remontowo-naprawcze w gospodarce 
komunalnej 
W zakresie utrzymania i eksploatacji sieci wodociągowej 
i eksploatacji oczyszczalni ścieków w II półroczu (do 
końca listopada) wykonano: 
- projekt prac geologicznych na wykonanie ujęcia 

wody w Rajsku - 3 000 zł
- zakup i montaż zasuw na sieci w Szałe - 2 500 zł
- zakup zaworów zwrotnych do pomp SU w Tłokini 

Wielkiej - 1 300 zł
- usunięcie awarii sieci wodociągowej i przyłączach 

wody w Tłokini Wielkiej, Szałe, Opatówku, 
Chełmcach - 15 500 zł

- wykonanie badań mikrobiologicznych, fizykoche-
micznych i chemicznych wody - 11 162 zł

- zakup wodomierzy - 2 150 zł
- zakup materiałów do laboratorium - 1 129 zł
- zakup preparatu PIX - 4 206 zł
- badanie i wywóz osadu - 18 717 zł
- badanie ścieków - 5 646 zł
- remonty pomp - 5 835 zł
W zakresie gospodarki komunalnej wykonano następu-
jące prace: 
- prace elektryczne w budynkach komunalnych przy 

ul. Kościelnej 17, ul. Szkolnej, ul. Kościelnej 1B, ul. 
Poniatowskiego - 1 250 zł

- wykonanie robót budowlanych w zakresie naprawy 
dachów (ul. Kościelna 1B, Poniatowskiego 2, 
Kościelna 2) - 16 465 zł

- wykonanie kontroli stanu technicznego przewodów 
kominowych, wykonanie konserwacji i czyszczenie - 
1 927 zł

- wykonanie oceny technicznej budynku w Tłokini 
Kościelnej - 492 zł
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Konkurs pn. "System Zielonych Inwestycji" 
Gmina Opatówek, we współdziałaniu z Powiatem 
Kaliskim oraz Gminami: Godziesze Wielkie, Koźminek, 
Lisków i Szczytniki, złożyła wniosek na dofinansowanie 
przedsięwzięć w ramach III konkursu programu 
priorytetowego pn.: System zielonych inwestycji (GIS - 
część 1) Zarządzanie energią w budynkach użytecz-
ności publicznej. Program ogłoszony został przez 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. W przypadku zakwalifikowania wniosków 
realizacja zadania w naszej gminie obejmować będzie 
modernizację budynków Szkoły Podstawowej w 
Opatówku, Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej, oraz 
SPZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia w Opatówku. 
Program przewiduje wsparcie finansowe w formie dotacji 
(50% NFOŚiGW i WFOŚiGW) i pożyczki (40% 
NFOŚiGW). Udział własny, w roku realizacji zadania, 
wynosiłby 10% wartości zadania, czyli ok. 210 tys. zł.
Wartość kosztorysowa zadania wynosi 2 066 961 zł, a
wartość całości wniosku wynosi ok. 7 316 000 zł.
Obecnie, wniosek po zakwalifikowaniu formalnym, 
podlega ocenie merytorycznej. 
 

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

REALIZACJA 
PROJEKTÓW UNIJNYCH 

 

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT W GIMNAZJUM 
W OPATÓWKU 
Gmina Opatówek przystąpiła do unijnego programu DG 
Edukacja i Kultura, Działanie Mobilność Kadry 
Edukacyjnej Program "Uczenie się przez całe życie" 
Comenius. Realizacją programu zajęło się Gimnazjum 
im. Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku, które w 
bieżącym roku szkolnym rozpoczęło realizację projektu 
zatytułowanego "Tęcza nad Europą - kultura, edukacja, 
tradycja, sztuka i historia" (A Rainbow over Europe - 
Culture, Education, Tradition, Art, History). 
Program ten jest skierowany do: 
- uczniów korzystających z edukacji szkolnej do 

końca szkoły średniej 
- szkół określonych przez państwa członkowskie 
- nauczycieli i pozostałego personelu tych szkół
- stowarzyszeń, organizacji non profit, organizacji 

pozarządowych i przedstawicieli podmiotów zwią-
zanych z oświatą szkolną

- osób oraz podmiotów odpowiedzialnych za orga-
nizację i realizację oświaty i edukację na poziomie 
lokalnym, regionalnym i krajowym 

- ośrodków badawczych i podmiotów zajmujących się
kwestiami uczenia się przez całe życie 

- podmiotów oferujących usługi w zakresie doradztwa 
zawodowego i poradnictwa, związane z jakimkol-
wiek aspektem uczenia się przez całe życie. 

 

Cele szczegółowe projektu to: 
- rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej 

wiedzy o różnorodności kultur i języków euro-
pejskich oraz zrozumienia jej wartości 

- pomaganie młodym ludziom w nabyciu 
podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych 
niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego 
zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europej-
skiego. 

 

Partnerskie projekty szkół Comenius promują
współpracę europejską pomiędzy grupami uczniów i 
nauczycieli z różnych krajów. Obejmują one szkoły z 27 
państw członkowskich Unii Europejskiej, a także Islandii, 
Norwegii, Liechtensteinu oraz Turcji. W nadchodzących 
latach do programu mają dołączyć Szwajcaria, 
Chorwacja oraz Macedonia. Większość Partnerskich 
Projektów oparta jest na współpracy minimum trzech 
szkół, partnerami gimnazjum w Opatówku jest siedem 
szkół z następujących krajów: Litwa, Rumunia, Turcja, 
Włochy, Hiszpania, Estonia i Niemcy. 

Koordynatorem projektu edukacyjnego jest 
szkoła litewska. Celem współpracy międzynarodowej 
jest promowanie kultury i lokalnych tradycji każdego z 
krajów partnerskich, przez poznawanie lokalnych 
świątecznych obchodów (z uwzględnieniem typowych 
potraw i tradycyjnych pieśni), elementów literatury, 
historii i sztuki. 

Partnerzy planują stosować interdyscyplinarne 
podejście do tematu projektu poprzez korzystanie z 
kompetencji i wiedzy uczniów oraz nauczycieli z zakresu 
historii, literatury, edukacji społecznej, technik 
artystycznych i muzyki. Wszyscy są przekonani, że
rozwijanie umiejętności i kompetencji, zwłaszcza z 
zakresu technologii informacyjnej i języka angielskiego, 
przyczyni się do lepszego komunikowania się z nowymi 
partnerami europejskimi i efektywnej pracy nad 
projektem. 

Każda ze szkół uczestniczących w projekcie 
organizuje minimum 24 wyjazdy zagraniczne. 
W gimnazjum w Opatówku może z nich skorzystać 12 
nauczycieli i 12 uczniów. Do dyspozycji szkoły pozostaje 
20 tysięcy euro (tj. 82 788 zł) z Fundacji Rozwoju 
Systemu Edukacji w Warszawie, a okres realizacji trwać
będzie od 1 sierpnia 2011 roku do 31 lipca 2013 roku. 
W celu realizacji projektu Gmina Opatówek zawarła
umowę finansową z Fundacją Rozwoju Systemu 
Edukacji - Narodową Agencją Programu "Uczenie się
przez całe życie" ze wskazaniem Gimnazjum w Opa-
tówku jako realizatora projektu. 

Pierwsze spotkanie partnerów projektu odbyło
się w listopadzie tego roku w Botosani, w Rumunii. 
Szkołę w Opatówku reprezentować będzie dyrektor 
Jolanta Pokojowa wraz z trzema nauczycielkami. 
W marcu przyszłego roku uczestnicy projektu spotkają
się w mieście Bursa, w Turcji. Następny wyjazd do 
Hiszpanii obędzie się w maju 2012 roku. Na rok szkolny 
2012/2013 zaplanowane są trzy następne spotkania - na 
Litwie, w Estonii i we Włoszech. 

W trakcie realizacji projektu uczniowie i 
nauczyciele będą odpowiedzialni za zamieszczanie 
artykułów i slajdów na stronie internetowej, nagrywanie 
filmów, stworzenie księgi, która będzie źródłem 
informacji zebranych w trakcie realizacji projektu, 
prowadzenie dziennika projektu, publikację kalendarza, 
przygotowanie licznych prezentacji związanych tema-
tycznie z wyznaczonymi działaniami, zorganizowanie 
wielu wideokonferencji, konkursów plastycznych i 
literackich. 
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Spośród ponad 1200 wniosków złożonych do 
Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie 
dofinansowanie otrzymało 520 najlepszych. Projekt z 
Gimnazjum w Opatówku jest jednym z 42 realizowanych 
w województwie wielkopolskim. Współpraca między-
narodowa potrwa do lipca 2013 roku. Uczniowie i 
nauczyciele opatowskiego gimnazjum mają dwa lata na 
bliższe poznanie swych europejskich partnerów, 
konfrontację z panującymi stereotypami, ale także
zaprezentowanie bogatej historii i kultury Opatówka oraz 
przedstawienie najważniejszych aspektów polskiej 
literatury i sztuki. 
 

BUDOWA SIECI KANALIZACJI W ZDUNACH 
Trwają prace przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej w 
Zdunach. Wykonawcą tego zadania za kwotę
2 319 402,88 zł jest Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo 
Usługowo-Budowlane "BUDMEX" Aneta Wawrzyniak 
oraz PPHU EKO-KAN-GAZ Jan Tokarski. Przedmiotem 
zamówienia są roboty budowlane w zakresie budowy 
sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zduny wraz z 
budową przepompowni ścieków i komór pomiarowych. 
Zakres rzeczowy tego zadania obejmuje: 
 

1. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dł.
6 749 m wraz z odgałęzieniami wprowadzonymi do 
granicy z posesją zainteresowanych. System kana-
lizacji grawitacyjnej przewidziano w technologii z rur 
PVC, uzbrojonych w studzienki systemowe z PVC 
średnicy 425mm oraz w miejscach węzłowych, we 
włazowe systemowe lub betonowe prefabrykowane 
o średnicy 1000/1200 mm. 

2. Budowę sieci kanalizacji tłocznej PEHD o dł. 1295 m. 
W zakresie kanalizacji tłocznej zaprojektowano sys-
tem rurociągów z rur PEHD średnicy 90 mm, 
zgrzewanych doczołowo. 

3. Budowę przepompowni ścieków 
4. Budowę komór krat z komorą pomiarową

Zadanie podzielono na dwa etapy:

Etap I: zakres robót do wykonania w roku 2011: 
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 

PCV o średnicy 200 mm - dł. 3 149 m 
- Budowa komór krat z komorą pomiarową

Etap II: zakres robót do wykonania w roku 2012: 
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dł.

3 600 m 
- budowa sieci kanalizacji tłocznej PEHD o średnicy 

1 295 m 
- budowa przepompowni ścieków 
 

Na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Zdunach gmina 
złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofi-
nansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach 
PROW na lata 2007 - 2013 działanie "Podstawowe 
usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" na kwotę
2 353 420 zł. Umowa została podpisana w dniu 15 
lutego 2011 r 
 

PROJEKT "DAĆ SZANSĘ MŁODYM" 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

www.efs.gov.pl

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej 

Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie 
aktywnej integracji 

Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku 
realizuje projekt pn. "Dać Szansę Młodym" 
 

na które pozyskał środki z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki. 
 

Projekt ma na celu rozwój osobowy i edukacyjny 
młodzieży z gminy Opatówek zagrożonej wykluczeniem 
społecznym poprzez uczestnictwo w zajęciach aktywnej 
integracji z psychologiem, pedagogiem, terapeutą,
doradcą zawodowym, socjologiem i informatykiem oraz 
pracę z pracownikami socjalnymi. 
 

Termin realizacji projektu 01.01.2011 r. - 31.12.2011 r. 
 

Kierownik GOPS w Opatówku - Violetta Galant  
Koordynator projektu - Sylwia Matczak 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

W okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku realizuje 
projekt "Dać Szansę Młodym", na który pozyskał środki 
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt ma na 
celu rozwój osobowy i edukacyjny młodzieży zagrożonej 
wykluczeniem społecznym z Gminy Opatówek poprzez 
uczestnictwo w zajęciach aktywnej integracji poprzez 
pracę z psychologiem, pedagogiem, terapeutą, doradcą
zawodowym, socjologiem, informatykiem i pracownikami 
socjalnymi,. W projekcie bierze udział 6 beneficjentów - 
młodzież w wieku 15 - 25 lat (4 chłopców i 2 dziewczyny, 
w tym jedna osoba niepełnosprawna). Rekrutacji 
uczestników dokonał Kierownik GOPS w Opatówku przy 
współpracy Koordynatora projektu uwzględniając
zasadę równych szans. 
Od lipca 2011r. młodzież aktywnie uczestniczy w 
indywidualnych i grupowych zajęciach z: 
- psychologiem - 9 godzin indywidualnych konsultacji 
- terapeutą - 4 godziny indywidualnych zajęć i 18 

godzin zajęć grupowych 
- pedagogiem - 4 godziny indywidualnych spotkań i

18 godzin spotkań grupowych 
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- doradcą zawodowym - 4 godziny indywidualnych 
spotkań i 18 godzin spotkań grupowych. 

- socjologiem - 30 godzin grupowych spotkań.
- informatykiem - 4 godziny indywidualnych zajęć i 18 

godzin zajęć grupowych 
W czasie zajęć młodzież ma możliwość skorzystania z 
poczęstunku. W ramach projektu zakupiono książki 
edukacyjne, które wspomogły i udoskonaliły prowadzone 
zajęcia i spotkania.  
Ponadto została zorganizowana trzydniowa wycieczka 
edukacyjno - profilaktyczna z aspektem zajęć aktywnej 
integracji do Torunia i Trójmiasta. Wędrówka po Toruniu 
wiodła śladami wielkiego odkrywcy - Mikołaja Kopernika, 
prowadziła w części Bulwarem Filadelfijskim z pięknym 
widokiem na rzekę Wisłę. Młodzież podziwiała
zabytkową starówkę, ruiny zamku krzyżackiego, krzywą
wieżę, katedrę toruńską. W godzinach popołudniowych 
przejazd do Gdyni i spacer brzegiem morza i 
Nabrzeżem Kościuszkowskim. Następnego dnia wraz z 
przewodnikiem młodzież miała okazję zwiedzić Gdańsk 
z przepiękną Katedrą Oliwną, zabytkowy park i 
palmiarnię. W czasie spaceru po gdańskiej starówce 
zwiedzono niemal wszystkie najważniejsze jej zabytki: 
żuraw nad Motławą, ulicę Mariańską, Kościół Mariacki, 
Długi targ z ratuszem, Dworem Artusa i Westerplatte- 
miejsce heroicznej obrony we wrześniu 1939r. Duże
wrażenie, zwłaszcza na chłopcach, zrobił nowy stadion 
Arena przygotowany na Euro 2012, gdzie będą
rozgrywane mecze piłkarskie. W ostatnim, trzecim dniu 
wycieczki młodzież zwiedziła Oceanarium, Górę
Kamienną, skąd roztacza się wspaniały widok na port i 
zatokę oraz miasto Gdynia,. Rejs statkiem po porcie 
dostarczył niezapomnianych wrażeń. Na koniec przejazd 
do Sopotu, spacer po zabytkowym molo i centrum 
miasta. 
Wycieczka pozwoliła na zintegrowanie się młodzieży, 
zdobycie umiejętności współżycia w grupie i nawyków 
kulturalnego spędzania czasu oraz odpowiedniej formy 
zachowania w nowym środowisku. 
Na zakończenie beneficjenci otrzymają zaświadczenie o 
uczestnictwie w zajęciach w ramach projektu syste-
mowego. 
Mamy nadzieje, że kompleksowy system wsparcia 
pomoże prawidłowo ukształtować osobowość i świato-
pogląd beneficjentów, stosunek do ludzi i do świata a 
działania podjęte w projekcie przyniosą pożądany efekt 
na zmianę postaw, aktywności i zwiększenia motywacji 
do samodzielnych działań przy wkraczaniu w dorosłe
życie. 
 

Kierownik GOPS w Opatówku - Violetta Galant 
Koordynator projektu - Sylwia Matczak 
 

WNIOSKI ZŁOŻONE DO LGD-7 
 
Rewaloryzacja zabytkowego parku w Opatówku, 
wykonanie alejek parkowych "Dzika promenada" 
W ramach operacji w roku 2012 planuje się wykonanie 
alejki parkowej o nazwie "Dzika promenada" z 
zachowaniem naturalnej otuliny roślinnej, co będzie 
pierwszym etapem rewaloryzacji parku. W kolejnych 

etapach powstaną nowe alejki, postawione ławki w 
prawie całym parku. Powstanie również mostek, który 
połączy park z obiektem sportowym Orlik. W chwili 
obecnej zagospodarowanych jest 5 ha, a cały park liczy 
sobie 15 ha. W planie jest też utworzenie ogrodu 
kwaterowo - różanego. Natomiast w pobliżu przedszkola 
ma powstać ogródek kwiatowo - ziołowy z miejscem 
edukacyjnym dla dzieci i młodzieży. Kwota projektu - 
266 568,31 zł - kwota dofinansowania 173 377 zł.
Umowa została podpisana w dniu 25.07.2011 r. 
 
Odnowienie centrum wsi Opatówek poprzez 
zagospodarowanie skweru przy Placu Wolności 
Realizacja projektu poprawi walory estetyczne i 
atrakcyjność centrum miejscowości oraz poprawi jej 
wizerunek. Celem projektu jest odnowienie centrum 
miejscowości i zagospodarowanie skweru przy Placu 
Wolności tak, aby stanowił wizytówkę miejscowości. 
W ramach tego projektu przewiduje się liczne nasa-
dzenia z zachowaniem zieleni istniejącej. Zakres prac 
przewiduje: rozścielenie kory sosnowej, nasadzenie 
form piennych drzew liściastych (magnolii) i iglastych 
(daglezja), krzewów liściastych (azalie, różaneczniki i 
róże) i iglastych (cis pośredni), założenie trawników, 
wysa-dzenie bylin i instalację systemu nawadniającego. 
Kwota projektu - 50 205,36 zł - kwota dofinansowania 
36 337 zł. Umowa została podpisana 25.07.2011 roku. 
 
Rekonstrukcja i odnowienie zabytkowego muru 
ogrodzeniowego przy tzw. "Domku gotyckim" przy 
ul. Kościelnej w Opatówku 
Celem projektu jest pełna konserwacja techniczna i 
estetyczna muru ogrodzeniowego przy tzw. "Domku 
gotyckim" na ul. Kościelnej w Opatówku. 
W ramach inwestycji przewidziano: 
- odtworzenie jednego przęsła ogrodzeniowego z 

cegły gotyckiej 28 x 14 x 7 cm 
- wymianę tynków bramy 
- naprawę lica muru ceglanego bramy od strony 

skweru 
- wykonanie tynku na nowym przęśle 
- naprawę lica muru na 10 przęsłach od strony skweru 
- malowanie tynków farbami silikonowymi 
Kwota projektu - 42 122,60 zł - kwota dofinansowania 
23 972,21 zł. Wniosek czeka na ocenę formalną.

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

DOŻYNKI PREZYDENCKIE W SPALE 
 

W ostatni weekend września br. w Spale odbyły
się Dożynki Prezydenckie. Uroczystości poprzedzone 
były prezentacją regionów, w tym regionu wielko-
polskiego. Była tam też reprezentacja gminy Opatówek 
składająca się z zespołu śpiewaczego "Opatowianie" z 
Przewodniczącym Rady Gminy Pawłem Bąkowskim i 
Sekretarzem Gminy Krzysztofem Dziedzicem. 

Dożynki Prezydenckie w Spale organizował w
latach 1927-1938 prezydent Ignacy Mościcki. Po 62 
latach, w 2000 roku reaktywował tę tradycję prezydent 
Aleksander Kwaśniewski. W latach 2006-2008 dożynki 
w Spale miały charakter regionalny. W 2009 r. powrócił
do nich Lech Kaczyński. Bronisław Komorowski jest 
czwartym prezydentem, który przyjechał do Spały. 

W przeddożynkową sobotę, 24 września, 
wszystkie zespoły ludowe prezentowały na scenie 
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dorobek kulturalny, tradycyjne pieśni i tańce, a także
obrzędy związane z różnymi wydarzeniami z życia 
polskiej wsi. Ponadto prezentowane były tradycje 
ludowego rękodzieła artystycznego, staropolskiej kuchni, 
przedmiotów codziennego użytku, jakie dziś można 
oglądać już tylko w muzeach i skansenach. Tego dnia 
na scenie w Spale wystąpił zespół śpiewaczy 
"Opatowianie" prezentując piosenki z regionu połud-
niowej Wielkopolski, w tym regionu kaliskiego. 

Zespół "Opatowianie" składa się z 11 osób i 
wykonuje pieśni ludowe z regionu kaliskiego, a na co 
dzień działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w 
Opatówku. Stroje, w jakich członkinie zespołu wystę-
pują, wykonane są z materiałów wzorowanych na 
oryginalnych z początku XX wieku. Wyjątkową ozdobą
są czepce koronkowe z haftem regionu kaliskiego oraz 
tiulowe wykończenia czepców, fartuchów i frezek, 
odtworzone na podstawie przekazów ludowych i opra-
cowań historyków. 

W niedzielę zespół został zaproszony do wzięcia 
udziału w korowodzie dożynkowym, który przeszedł z
kaplicy na stadion, gdzie odbyły się uroczystości główne 
Dożynek Prezydenckich. 
 

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

RAJD ROWEROWY 
"POWITANIE JESIENI" 

 

Na powitanie jesieni, 1 października br., Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej, Świetlica Środowiskowa 
GOPS "Słoneczko" przy współpracy z Gminną Komisją
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Ochotniczą Strażą Pożarną i Komisariatem Policji 

w Opatówku zorganizowali Profilaktyczny Rajd Rowe-
rowy. Wzięło w nim udział ogółem 70 osób. Najstarszy 
uczestnik rajdu liczył sobie 69 lat, natomiast najmłodszy 
miłośnik dwóch kółek miał tylko 4 latka. 

Przy pięknej słonecznej pogodzie uczestnicy 
rajdu pokonali trasę Opatówek - Borów - Stary Nakwasin 
- Kobierno - Słoneczna - Tłokinia Nowa - Tłokinia Wielka 
- Opatówek pod przewodnictwem p. Bronisława Krakusa 
- znanego działacza sportowego. Uczestnicy rajdu mogli 
podziwiać przepiękny krajobraz leśny w jesiennych, 
kolorowych barwach w Borowie i Rożdżałach. Na 
uczestników Rajdu w malowniczej leśniczówce Rożdżały
w miejscowości Słoneczna czekał słodki poczęstunek, 
ognisko i pieczenie kiełbasek. 

Świetlica Środowiskowa "Słoneczko" zorganizo-
wała szereg konkursów dla dzieci: przeciąganie liny, 
rzucanie do celu, wyścig bocianów, skok kangurów, grę
w piłkę oraz wiele innych zabaw. Dzieci i młodzież
chętnie brali udział w każdej konkurencji. Zwycięzcą był
każdy, ponieważ wszyscy otrzymali upominki; gadżety, 
gry oraz słodycze. Głównym celem rajdu była promocja 
zdrowego stylu życia, o czym w ciekawej pogadance 
opowiadał p. Bronisław Krakus. 

Trasę rajdu pokonali wspólnie z dziećmi i 
młodzieżą samorządowcy gminy Opatówek: p. Paweł
Bąkowski Przewodniczący Rady Gminy, p. Krzysztof 
Dziedzic Sekretarz Gminy Opatówek, p. Jarosław 
Gadera, p. Marlena Kiermas-Gruszka, p. Jarosław 
Kłysz. Wśród uczestników nie zabrakło również
młodzieży gimnazjalnej jadącej wspólnie z księdzem 
prefektem parafii Opatówek Arkadiuszem Wysotą.
W rajdzie uczestniczył, jadąc motocyklem, p. Jacek 
Mazurowski członek Komisji Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych. 

Nagrody za udział w konkursach oraz poczęs-
tunek w leśniczówce to dzieło licznych sponsorów, 
którym organizatorzy dziękują, w szczególności: 
Jutrzenka Colian Sp. z.o.o. zakład w Opatówku, Bank 
Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej, PPHU p. Henryk Urbański 
Opatówek, Sklep Spożywczo-Mięsny p. Wiesław 
Rutkowski Opatówek, PPHU p. Maciej Prus Opatówek, 
Piekarnia p. Józef Mikołajczyk Sierzchów, p. Marian 
Wróblewski Opatówek, "KRIS" pp. Krystyna i Grzegorz 
Olczakowie Opatówek, Fundacja Haliny Sroczyńskiej, 
p. Maria i Ryszard Prus Cienia Pierwsza. Uczestnicy 
Rajdu dziękują Nadleśnictwu Kalisz za udostępnienie 
obiektu rekreacyjnego "Hajstra" położonego przy starej 
leśniczówce Rożdżały w miejscowości Słoneczna. 
 

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

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 
 

14 października to szczególny dzień dla 
wszystkich pracowników oświaty. Również w naszej 
gminie z okazji tego święta władze samorządowe 
przygotowały uroczystość gminnego Dnia Edukacji 
Narodowej w dniu 17 października. Na uroczystym 
spotkaniu z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w 
wypełnionej po brzegi sali Gminnego Ośrodka Kultury, 
spotkali się wszyscy pracownicy oświaty zaproszeni 
przez Wójta Gminy Opatówek. 

Organizatorzy uroczystości: Wójt Gminy, Urząd
Gminy, ZEAS oraz GOK w Opatówku - wzorem 
ubiegłego roku - byli zarówno zapraszającymi swoich 
zacnych gości, jak i gospodarzami całego spotkania. 
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W rolę prowadzącego wcielił się Krzysztof Dziedzic 
Sekretarz Gminy Opatówek, a liczne obowiązki gospo-
darzy pełnili samorządowcy. Tego dnia podczas uro-
czystości obecni byli: Wójt Gminy Sebastian Wardęcki, 
Przewodniczący Rady Gminy Paweł Bąkowski, 
Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic, Przewodnicząca 
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Marlena 
Kiermas-Gruszka, Wiceprzewodniczący Rady Gminy 
Marek Szlenkier, radny Piotr Juszczak, dyrektor ZEAS 
Arkadiusz Łańduch, dyrektor GOK Mieczysława Jaskuła. 

Prowadzący powitał wszystkich przybyłych 
gości: czynnych i emerytowanych dyrektorów, nauczy-
cieli, wychowawców, pracowników obsługi, a także
przyjaciół szkół i przedszkola z terenu gminy Opatówek 
wraz z dyrektorami: Mirosławą Gałach, Teresą
Kobierską, Jolantą Pokojową, Honoratą Wolniaczyk, 
Tomaszem Mikuckim, Mateuszem Przyjaznym. 

Mottem tego uroczystego wieczoru były
przytoczone przez Sekretarza Gminy słowa łotewskiej 
pisarki Zenty Mauriny Raudive "Dobroć promieniująca w 
świecie, ożywia nasiona pogrążone we śnie, w 
zapuszczonych ogrodach". 

W imieniu wszystkich gospodarzy, w okolicznoś-
ciowym przemówieniu Wójt Gminy Opatówek Sebastian 
Wardęcki złożył obecnym najserdeczniejsze życzenia i 
podziękowania. Podkreślił, że praca nauczycieli, 
pedagogów, wychowawców z dziećmi i młodzieżą jest 
niezwykle ważną misją wypełnianą przez nich na co 
dzień. Wraz z życzeniami wszyscy goście z rąk władz 
samorządowych, radnych i Wójta Gminy otrzymali słodki 
upominek będący skromnym wyrazem wdzięczności za 
wszelki trud związany z nauką i wychowaniem naszych 
najmłodszych. 

Również Przewodniczący Rady Gminy Paweł
Bąkowski, złożył najlepsze okolicznościowe życzenia od 
całego samorządu gminnego, a w swoim wystąpieniu 
podkreślił wagę edukacji i rolę jaką w nauczaniu 
naszych najmłodszych wypełniają Szanowni Goście. 

Po części oficjalnej wszyscy goście zostali 
zaproszeni na część artystyczną, w której motywem 
przewodnim był "dawnych wspomnień czar" zawarty w 
wielkich przebojach lat międzywojennych. Goście mogli 
przenieść się w krainę wspomnień i zanucić wszystkim 
dobrze znane piosenki, bowiem na scenie, specjalnie 
dla nich, wystąpili soliści z teatru muzycznego w 
Poznaniu, ze spektaklem "Szanujmy wspomnienia". Po 
zakończeniu występu artyści zostali nagrodzeni 
gromkimi brawami i kwiatami. 

W wyśmienitym nastroju po koncercie, goście 
wraz z gospodarzami imprezy, w miłym nastroju i 
serdecznej atmosferze zasiedli przy biesiadnym stole, 
by do późna porozmawiać i powspominać. Czas ten był

dla wszystkich okazją, aby powspominać nie tylko czasy 
szkolnej ławy w myśl tytułu koncertu "szanujmy 
wspomnienia", ale także "szanujmy stare i nowe 
przyjaźnie jak dobre wino - bo to najcenniejszy skarb". 
Wspólne biesiadowanie umiliła kapela pod przewod-
nictwem p. Henryka Karskiego. 

Podziękowanie za organizację uroczystości 
organizatorzy kierują do wszystkich pracowników 
Urzędu Gminy, ZEAS i GOK oraz wszystkich, którzy 
swoją pracą lub obecnością przyczynili się do 
uświetnienia gminnej uroczystości Dnia Edukacji 
Narodowej. Organizatorzy składają również serdeczne 
podziękowania - na ręce dyrekcji gimnazjum w 
Opatówku - dla p. Magdaleny Janik, nauczycielki plastyki 
wraz z uczniami, za pomoc przy dekoracji sceny. 
 

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

"ZŁOTE PARY" 
ŚWIĘTOWAŁY W OPATÓWKU 

 

Wieloletnią tradycją w gminie Opatówek stało
się honorowanie par, które przeżyły 50 wspólnych lat w 
związku małżeńskim. Na wniosek Wójta Gminy 
Opatówek Sebastiana Wardęckiego, 19 par małżeńskich 
zostało uhonorowanych Medalami Za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie, nadanymi przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. 
Przeszli oni ze sobą bardzo długą drogę "na dobre i na 
złe", drogę, która przed 50 laty została przypieczęto-
wana aktem małżeństwa, a dzięki obopólnemu 
zrozumieniu, miłości i wytrwałości - okazała się słuszna. 
18 par obchodziło 50-lecie pożycia małżeńskiego, 
natomiast jedna para, Państwo Marianna i Sylwester 
Szlenkerowie z Kobierna przeżyli ze sobą 60 lat. 
W ceremonii wręczenia medali, zorganizowanej w środę
19 października 2011 roku w Gminnym Ośrodku Kultury 
przez opatówecki samorząd i Urząd Stanu Cywilnego, 
wzięło udział 15 par. Niestety ze względów zdrowotnych 
4 pary nie były obecne na uroczystości. 

Swoje rocznice obchodzili: pp. Barbara i 
Zdzisław Bąkowscy z Opatówka, pp. Marianna i Henryk 
Biniaszkowie z Sierzchowa, pp. Daniela i Mirosław 
Błażejewscy z Trojanowa, pp. Eugenia i Zdzisław 
Drobnikowie z Opatówka, pp. Bolesława i Ryszard 
Dziedzicowie z Opatówka, pp. Marianna i Zdzisław 
Dziedzicowie z Tłokinii Wielkiej, pp. Marianna i Jan 
Garnczarkowie z Tłokinii Kościelnej, pp. Alina i Leon 
Janikowie z Borowa, pp. Zdzisława i Ryszard 
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Kasprzakowie z Tłokini Wielkiej, pp. Krystyna i Wacław 
Kopciowie z Michałowa Drugiego, pp. Henryka i Józef 
Kusiowie z Opatówka, pp. Maria i Leszek Kwiatkowscy z 
Opatówka, pp. Eulalia i Wojciech Mosińscy z Opatówka, 
pp. Zofia i Zenon Nowakowie z Michałowa Drugiego, 
pp. Janina i Stanisław Rogozińscy z Opatówka, 
pp. Franciszka i Mieczysław Salamonowie z Opatówka, 
pp. Krystyna i Stanisław Soboccy z Opatówka, 
pp. Józefa i Stefan Wojciechowscy z Szałego. Medale 
dostojnym Parom Małżeńskim wręczył Wójt Gminy, 
życząc jednocześnie wszelkiej pomyślności, a bukietami 
kwiatów Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic obdarował
Szanowne Jubilatki. Ponadto w uroczystości wzięli 
udział Przewodniczący Rady Gminy Paweł Bąkowski i 
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Beata Berezowska. 

Oficjalna część uroczystości zakończyła się
toastem za zdrowie Jubilatów i wspólnym zdjęciem. Były
kwiaty, życzenia, łzy wzruszenia, potok wspomnień i
gromkie "Sto lat..". Do życzeń przyłączyli się wszyscy 
obecni goście. Zaproszeni skorzystali z przygotowanego 
poczęstunku, wspaniałego tortu, oglądając przy tym 
występ artystyczny w wykonaniu dzieci z Publicznego 
Przedszkola w Opatówku przygotowany pod kierunkiem 
p. Moniki Kozłowskiej i p. Anny Mosińskiej. 
 

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

AKCJA OCZYSZCZANIA 
LASÓW Z NIEWYBUCHÓW 

 

18 października br. na terenie gminy Opatówek 
po raz kolejny, a w tym roku po raz drugi, odbyła się
akcja oczyszczania lasów w okolicach Borowa i 
Sierzchowa z niewypałów i niewybuchów, jakie zostały
po zlokalizowanych tam w okresie wojny niemieckich 
magazynach broni. 

Jednym z najczęstszych zagrożeń, jakie jeszcze 
pozostały z czasów II wojny światowej są "pamiątki" po 
niemieckich magazynach broni. Na terenie naszej gminy 
są to tereny leśne i pola uprawne w sołectwie Borów i 
sołectwie Sierzchów. Co roku, w ramach wspólnych 
działań władz samorządowych, wojska, policji, gminnych 
służb ratowniczych OSP z Borowa oraz służb
medycznych, odbywa się akcja oczyszczania tych 
terenów z niewypałów i niewybuchów. Tym razem, akcja 
kompleksowego oczyszczania z udziałem ok. 50 osób, 
połączona ze szkoleniem policyjnych pirotechników, 
zakończyła się unieszkodliwieniem pocisków artyle-
ryjskich (szt. 12), zapalników i innych elementów 

amunicji (szt. 30) oraz pocisków rakietowych (8 szt.). 
Materiały niebezpieczne odebrał, celem unieszkodli-
wienia, patrol saperski z Inowrocławia. 
 

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

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 
W OPATÓWKU 

 

Dzień 11 listopada 1918 roku był przełomowym 
momentem w dziejach naszego państwa. Po 123 latach 
niewoli i powstańczych zrywów wolnościowych Polska 
odzyskała niepodległość. Właśnie tego dnia, Rada 
Regencyjna - instytucja sprawująca władzę nad 
Królestwem Polskim - przekazała Józefowi Piłsudskiemu 
naczelne dowództwo polskich sił zbrojnych i mianowała
go na Naczelnika Państwa. Ustawą Sejmu Rzeczypos-
politej Polskiej z 1937 roku, dzień 11 listopada został
ustanowiony polskim świętem państwowym. Podczas 
okupacji hitlerowskiej oraz w czasie rządów komu-
nistycznych obchodzenie święta 11 listopada było
surowo zakazane. Dopiero w roku 1989, po obaleniu 
komunizmu w Polsce, przywrócono obchody tego 
święta. Od tego wydarzenia Święto Niepodległości jest 
najważniejszym świętem państwowym. 
 

Ten dzień, z inicjatywy samorządu, był
obchodzony w Opatówku równie uroczyście, jak co roku. 
O godzinie 1000 w kościele parafialnym w Opatówku 
została odprawiona msza św. w intencji Ojczyzny i 
Polaków. Młodzież z opatóweckiego gimnazjum, przygo-
towana pod kierunkiem p. Bożeny Banasiak, wystąpiła w
patriotycznym spektaklu słowno-muzycznym nawiązują-
cym do historycznych wydarzeń sprzed 93 lat. Po mszy, 
uczestnicy przeszli pod pomnik na Placu Wolności, 
gdzie w towarzystwie pocztów sztandarowych, przy 
dźwiękach orkiestry złożono kwiaty i wieńce, zapalono 
znicze. 
 

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, 
którzy swoją służbą i obecnością włączyli się w obchody 
gminne Święta Niepodległości - za wspólną, cierpliwą i
cichą refleksję oraz uroczyście złożone kwiaty. Szcze-
gólne podziękowania składamy: młodzieży, nauczy-
cielom i dyrekcji z gimnazjum w Opatówku za program 
patriotyczny; druhom z gminnych jednostek OSP za 
liczne poczty sztandarowe; druhom z OSP Opatówek za 
obecność orkiestry dętej oraz pełnienie warty honorowej 
przy pomniku na pl. Wolności. 
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Wspólny śpiew pieśni patriotycznych i wojskowych 
Na dalszą część obchodów i uczczenia Święta 

Niepodległości, organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury 
w Opatówku i Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w 
Opatówku, zaprosili mieszkańców gminy do siedziby 
ośrodka na wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych i 
wojskowych. Wszyscy chętni spotkali się o godz. 1800.
Tradycja wspólnego śpiewu w Opatówku sięga 11 
listopada 2005 roku, kiedy to odbyła się pierwsza 
patriotyczna wieczornica. Inicjatywa ta została zaakcep-
towana przez mieszkańców i z roku na rok cieszy się
niesłabnącym zainteresowaniem. Wspólny śpiew wpisał
się niejako w coroczny kalendarz wydarzeń gminnych - 
były pieśni patriotyczne, były też pogodne kolędy i 
pastorałki, były i wesołe pieśni biesiadne. 

Tegoroczne świętowanie rozpoczęło się od 
śpiewu na stojąco polskiego hymnu państwowego - 
"Mazurka Dąbrowskiego". Swoistą wymowę miała druga 
część wieczoru - wspólny śpiew wszystkich przybyłych 
gości. Stworzony w ten sposób chór przy akompania-
mencie panów Zbigniewa Błaszczyka i Henryka 
Karskiego oraz słowa Jana Pawła II "Narody, które tracą
pamięć - giną" stały się wsparciem dla wszystkich 
odważnych wykonawców. W trakcie wieczoru usłysze-
liśmy więc pieśni patriotyczne w wykonaniu m.in. ks. 
Rafała Kowalskiego i ks. Arkadiusza Wysoty - wikariuszy 
parafii w Opatówku. Przed mikrofonem swoich sił
spróbował także chór z Opatówka na czele z dyry-
gentem Tomaszem Niegowskim oraz samorządowcy 
gminy Opatówek. Salę ośrodka kultury wypełniły więc
tony pieśni, takich jak "Rota", "Pierwsza brygada", 
"Serce w plecaku", "Przybyli ułani", "Hej sokoły", 
"Casablanka", "Czerwone maki". Wspólne świętowanie 
zakończył utwór "Boże coś Polskę". 

Wszystkim uczestnikom uroczystości - w tym 
młodzieży, nauczycielom i dyrekcji z gimnazjum - 
składamy serdecznie podziękowanie za "wielkie serce", 
za przybycie i wspólny śpiew oraz za pomoc w 
organizacji wieczornicy patriotycznej. Szczególne 
podziękowanie składamy za akompaniament i za 
obsługę techniczną panom Zbigniewowi Błaszczykowi, 
Henrykowi Karskiemu, Januszowi Pogorzelcowi, Janu-
szowi Mancewiczowi i Adamowi Gabarskiemu. Słowa 
uznania kierujemy również do odważnych wykonawców 
pieśni patriotycznych i wojskowych - bowiem Ojczyzna 
to nasz wspólny obowiązek, historia sporo może nas 
nauczyć a pieśni patriotyczne, czy wojskowe są
odbiciem tej historii. 
 

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

SPOTKANIE Z TRADYCJĄ
WSI POLSKIEJ 

 

Wspólne biesiadowanie przy stołach zasta-
wionych potrawami z jesiennych plonów, połączone z 
dobrą zabawą w znakomitym towarzystwie, wpisało się
już w kalendarz stałych imprez organizowanych od 
kilkunastu lat przez Gminny Ośrodek Kultury w 
Opatówku. Początkowo uczta ta nazwana została
''Pyrczokiem'', jako że na stołach królowały potrawy tylko 
z ziemniaków. Ponieważ jednak w naszej gminie nie 
brakuje ogrodników uprawiający także inne warzywa, to 
jesienne menu zostało wzbogacone i urozmaicone. 
Dlatego też od kilku lat wspólna jesienna uczta 
organizowana jest pod nazwą "Spotkanie z tradycją przy 

warzywnym stole". Organizatorzy: Wójt Gminy, Gminny 
Ośrodek Kultury oraz Koło Gospodyń Wiejskich starają
się co roku dodawać coraz więcej elementów kultury 
ludowej m.in. przez przypomnienie i rozpowszechnianie 
starych przepisów kulinarnych znalezionych w prze-
pastnych szufladach naszych babek i matek. W tym 
roku, 19 listopada, na stołach królowała zupa 
kartoflanka, kopytka i kluski śląskie, a do nich kapusta, 
śledzie w śmietanie, placuszki z dyni, sałatka warzywna. 
Wszystkie ciasta podane na stół upiekły panie z KGW z 
Opatówka, Chełmc i Rajska oraz sympatycy GOK-u. 

Skoro wszystko było "na ludowo i regionalnie", 
to na ludową nutę zagrała kapela ludowa p. Jerzego 
Knopa "Sami Swoi" z Opatówka, kapela p. Henryka 
Karskiego z Opatówka. Specjalnie z kankanem 
wystąpiły członkinie Stowarzyszenia Gospodyń Gminy 
Rozprza. Wszyscy bawili się wyśmienicie, a wśród gości 
był Krzysztof Grabowski członek Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego, Mieczysław Łuczak Przewodniczący 
Rady Powiatu Kaliskiego, Elżbieta Piątek Przewod-
nicząca Stowarzyszenia Gospodyń i radna gminy 
Rozprza wraz z członkiniami stowarzyszenia, Jerzy 
Korytkowski dyrektor Ośrodka Kultury w Moszczenicy 
wraz z kapelą i zespołem KGW, Paweł Bąkowski 
Przewodniczący Rady Gminy Opatówek, Przewod-
nicząca Komisji Oświaty (...) Marlena Kiermas - 
Gruszka, Przewodniczący Komisji Budżetu (...) Mariusz 
Małoburski, Sebastian Wardęcki Wójt Gminy Opatówek. 

Nagłośnienie sali - za co organizatorzy 
serdecznie dziękują - zapewnił i czuwał nad mikrofonami 
p. Janusz Pogorzelec i Janusz Mancewicz. Obecni byli 
również zaproszeni przez organizatora sponsorzy, 
którzy od wielu lat wspomagają rzeczowo i finansowo 
imprezy organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w 
Opatówku. Organizatorzy dziękują swoim dobroczyń-
com, którymi w tym roku byli: 
- Jutrzenka Colian SA 
- Ewa i Henryk Suchorzewscy z Kalisza 
- PHU ASO p. Ewa Domagalska i p. Bolesław Macke 

z Tłokini Kościelnej 
- Państwo Dorota i Paweł Naszyńscy z Opatówka 
- Spółka CEKO p. Jarosława Cieślaka z Goliszewa 
- Państwo Janina i Mieczysław Wangowie 
- z Nędzerzewa 
- Państwo Jadwiga i Henryk Menclowie z Opatówka 
- Państwo Henryka i Romuald Drobnikowie 
- z Opatówka 
- Pan Paweł Bąkowski z Opatówka 
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- Państwo Halina i Julian Dobrzańscy z Opatówka 
- Państwo Ilona i Zbigniew Wojtaszczykowie z Tłokini 

Małej 
- KGW w Opatówku 
- Przewodnicząca KGW w Rajsku 
- Przewodnicząca KGW w Chełmcach 
- Przyjaciele i Sympatycy GOK-u 
 

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

MIKOŁAJ DLA DZIECI 
 

Jak co roku, w dniu 6 grudnia Święty Mikołaj nie 
zapomniał o dzieciach ze Świetlicy Środowiskowej 
"Słoneczko" w Opatówku. Dzieci powitały Mikołaja 
śpiewem. Każde dziecko powiedziało Mikołajowi wiersz 
lub zaśpiewało piosenkę. Uśmiech na ustach dzieci z 
otrzymanych prezentów był pięknym podziękowaniem 
za pamięć i życzliwość ludzi. 

Wójt Gminy Opatówek składa wyrazy serdecz-
nego podziękowania za ufundowane dla dzieci prezenty: 
Firmie Handlowej "ANNA" Bogdan Kozanecki Opató-
wek, kibicom Widzewa z Opatówka i działaczom Klubu 
Sportowego w Opatówku, PUH Wiesław Rutkowski 
Opatówek, PPHU "KRIS" Krystyna i Grzegorz Olcza-
kowie Opatówek oraz p. Magdalenie Poklek nauczy-
cielce z Zespołu Szkół w Chełmcach. 

Dzieci ze Świetlicy Środowiskowej "Słoneczko" 
dziękują za odwiedziny w świetlicy p. Iwonie Kunce 
i p. Bogdanowi Kozaneckiemu oraz za ufundowany kosz 
słodkich pierników. 
 

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

WIADOMOŚCI BIBLIOTECZNE 
 

Goście z Piotrowa 
We wrześniu naszą bibliotekę odwiedzili 

sympatyczni uczniowie trzeciej klasy Szkoły
Podstawowej w Piotrowie wraz z Urszulą Camborini i 
Grażyną Nitą. Dzieci obejrzały książki o różnorodnej 
tematyce, zapoznały się z zasadami korzystania z 
księgozbioru biblioteki publicznej, zobaczyły jak szukać
książek w katalogach komputerowych oraz... na 
regałach. Z okazji Dnia Głośnego Czytania, który 
obchodzony jest 29 września, wysłuchały także
opowiadania pt. Franklin w bibliotece. Na zakończenie 
pobytu w Opatówku udały się na krótki spacer uliczkami 
Opatówka z Małgosią Matysiak, która pełniła rolę
przewodniczki. 

Goście zostawili pamiątki: ręcznie wykonaną
kartkę z podziękowaniami, a pani Urszula Camborini 
podarowała kilka egzemplarzy napisanej przez siebie 
książeczki dla dzieci pt. Moje miasto. Wiersze o Kaliszu.
Serdecznie dziękujemy! 
 
Bibliotekarze przewodnikami po Opatówku 

Do biblioteki często zaglądają członkowie 
szkolnego Koła PTTK z opiekunką Dorotą Skinder. 
W październiku młodzi turyści zapoznali się z ofertą
biblioteki, mogli przejrzeć przewodniki turystyczne i 
książki podróżnicze. Porozmawialiśmy także o bezpiecz-
nej jeździe na rowerach. Podczas drugiej wizyty, 
8 listopada młodzież wybrała się na wycieczkę po 
Opatówku. Celem wyprawy było przybliżenie historii 
miejscowości i jej licznych zabytków. 
 
Święto Pluszowego Misia i Jesienna ikebana 

Dokładnie w dniu, w którym obchodzony jest na 
całym świecie Dzień Pluszowego Misia, czyli 25 
listopada, odbyły się u nas pierwsze w tym roku 
szkolnym, popołudniowe zajęcia literacko-artystyczne pt. 
Jesienna ikebana. Na początku zajęć nie mogło
zabraknąć kilku istotnych informacji o historii pluszowych 
misiów. Dzieci z pasją i rozbawieniem słuchały także
opowiadania pt.: Kubuś Puchatek i dzionek szalonek.
Jesienno-misiowa treść bajki idealnie pasowała do 
naszych zajęć i podziałała niezwykle inspirująco na 
młodych słuchaczy. Powstały bowiem prześliczne prace, 
do których wykorzystane zostały wcześniej 
zgromadzone dary jesieni. 

Z okazji święta misia bibliotekę odwiedzili także
uczniowie z trzech oddziałów "zerówki" szkolnej z 
Opatówka, z opiekunkami Bogumiłą Kwaśniewską,
Beatą Pietrowską i Sylwią Bąkowską. Dzieci przyszły do 
biblioteki wraz ze swoimi ulubionymi misiami. Usłyszały
skąd pochodzą ich zabawki, obejrzały książeczki, 
których bohaterami są misie. Nie mogło oczywiście 
zabraknąć wspólnej zabawy w "starego niedźwiedzia, 

który mocno śpi". Każdy chciał zostać śpiącym 
niedźwiedziem, pewnie ze względu na specjalne 
przebranie: misiową czapeczkę z uszami i rękawiczki - 
łapy misia. Na koniec dzieci brały udział w misiowym 
przyjęciu i zostały poczęstowane przysmakiem: 
herbatnikami z miodem. 
 
Jak powstaje książka 

W grudniu odwiedzili nas uczniowie klasy IIIa i 
IIIb ze szkoły podstawowej z Opatówka z nauczy-
cielkami Anną Karwowską i Iwoną Walczak. Spotkanie 



Wiadomości Gminne str. 17/28 

było lekcją biblioteczną, w czasie której dzieci 
dowiedziały się, jak wyglądał dawny kartkowy katalog 
książek i jak wygląda katalog współczesny - kompu-
terowy. Dzieci aktywnie uczestniczyły w spotkaniu, z 
pasją odpowiadały na różne pytania, również takie, jak 
powstaje książka. 

Dużym zainteresowaniem cieszył się bogaty 
księgozbiór literatury popularnonaukowej dla dzieci i 
młodzieży. Furorą okazały się książki o fotografii 
cyfrowej, poradniki dla miłośników zwierząt czy 
samochodów wyścigowych. Jednak bezkonkurencyjna 
okazała się książka o historycznej postaci Drakuli w 
wersji dla dzieci. Młodzi czytelnicy zgodnie przyznali, że
wszystkie książki są super, szczególnie te z 
dreszczykiem. Poznanie księgozbioru naszej biblioteki 
zaowocowało powstaniem projektów okładek, które 
można podziwiać na wystawie w naszej bibliotece. 
 
Przedszkolaki w bibliotece 

Do tradycyjnych już działań biblioteki należą 
spotkania z dziećmi z naszego opatowskiego przed-
szkola. W każdy wtorek przychodzi do nas inna grupa ze 
swoją wychowawczynią. Nie odstrasza ich nawet zła
pogoda. Przedszkolaki chętnie odwiedzają bibliotekę,
słuchają bajek i biorą udział w zabawach. 
 
Poranki z książeczką

Od października w czytelni biblioteki odbywają
się Poranki z książeczką - spotkania dla dzieci 2- i 4-
letnich. Każdego roku popularność tych spotkań była
duża, podobnie jest i teraz, ale dopiero w tym roku po 

raz pierwszy na zajęcia przychodzą dwulatki. Jest 
niezwykle wesoło i żywiołowo, a dzieci z każdym 
kolejnym spotkaniem czują się coraz lepiej w 
pomieszczeniach naszej biblioteki. 

Grupa jest liczna, ale wciąż otwarta. Zajęcia są
darmowe, odbywają się raz w tygodniu (środa, godz. 
11.30), wystarczy tylko chcieć, aby wziąć w nich udział.
Cała nadzieja w naszych młodych czytelnikach, których, 
jak zauważyłyśmy, jest coraz więcej. Dzieci wbrew 
powszechnym, pesymistycznym osądom chętnie biorą
książkę w dłonie. Trzeba tylko stworzyć im do tego 
warunki i zainteresować. Zachęcamy dorosłych, aby 
przyprowadzali do nas swoje pociechy i dali im szansę
wejścia w cudowny świat literatury. Oferta biblioteki jest 
dla wszystkich jej użytkowników bezpłatna. 
 

Małgorzata Matysiak 
 
Stara brama wjazdowa jak nowa 

Biblioteka w Opatówku mieści się w zabytkowym 
budynku z 1826 r., który był zbudowany jako zajazd dla 
kupców przyjeżdżających do fabryki sukna. Budynek jest 
częścią całego kompleksu - w obecnym GOK-u mieściła
się kiedyś wozownia, a w budynku w podwórzu - stajnia 
dla koni. By wejść do biblioteki, trzeba przejść przez 
dużą bramę, która prowadziła niegdyś na podwórze. 

Brama posiada zabytkowe drewniane drzwi oraz łukowe 
sklepienie. Do niedawna w bramie była bardzo 
zniszczona posadzka, która psuła pierwsze wrażenie 
odwiedzających bibliotekę i nie mogła być wykorzysty-
wana do działalności bibliotecznej. Tymczasem lokal 
biblioteki w Opatówku jest ciasny i każde dodatkowe 
pomieszczenie jest bardzo cenne. 

Dzięki środkom unijnym uzyskanym przez 
bibliotekę z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
zniszczona posadzka cementowa została wymieniona 
na posadzkę z kostki granitowej. Wymieniono także
stopnie wejściowe do bramy i do korytarza wewnętrz-
nego biblioteki. Przywrócono prawdopodobny dawny 
wygląd bramy. Z pomocą przyszło także Starostwo 
Powiatowe, dzięki któremu wnętrze bramy zostało
odmalowane i odpowiednio oświetlone. Teraz w bramie 
można organizować (w okresie od wiosny do jesieni) 
imprezy biblioteczne, także powiatowe, a przez cały rok 
wystawy. Pierwszą imprezą w częściowo odnowionej 
bramie była "Bajkowa noc z piratami" w sierpniu br. Po 
odmalowaniu korytarza i zainstalowaniu odpowiedniego 
oświetlenia zorganizowano tam wystawę "Świat. Poema 
naiwne Czesława Miłosza", a obecnie eksponowane są
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prace Władysława Kościelniaka z teki "Piękno Ziemi 
Kaliskiej". Wiosną staną w korytarzu duże tablice 
ekspozycyjne, na których będą zamieszczane fotografie 
i informacje. Tablice będą sfinansowane także ze 
środków unijnych pozyskanych przez bibliotekę.

Nowy sprzęt komputerowy w bibliotekach 
Trudno dziś wyobrazić sobie bibliotekę bez 

nowoczesnego sprzętu komputerowego. Biblioteczny 
katalog komputerowy, katalog w Internecie, automa-
tyczna wypożyczalnia, użytkownicy korzystający z 
dostępu do Internetu. Biblioteka w Opatówku pierwszy 
komputer nabyła w 1997 r. i rozpoczęła tworzenie 
katalogu bibliotecznego w programie "SOWA". Z 
czasem przybywało komputerów, czytelnicy zaczęli 
korzystać z katalogu i z dostępu do Internetu. Jednak 
sprzęt komputerowy nie tylko się zużywa, ale przede 
wszystkim szybko się starzeje. Powstają nowe programy 
wymagające lepszych komputerów, niezbędne stają się
dodatkowe urządzenia - zachodzi konieczność wymiany 
sprzętu na bardziej nowoczesny. W czerwcu b.r. 
biblioteka w Opatówku została przyjęta do II etapu 
Programu Rozwoju Bibliotek. Oprócz bardzo ciekawych i 
cennych dla bibliotekarzy szkoleń, które są bezpłatne, 
biblioteki uczestniczące w programie otrzymują sprzęt
komputerowy. Wizyta przedstawicieli firmy "Talex", która 
dostarcza sprzęt do bibliotek w ramach programu, była
dla nas wielkim świętem. Z radością oglądałyśmy nowe 
urządzenia, które zostały podłączone i uruchomione 
przez informatyka. Dzięki udziałowi w programie 
biblioteka w Opatówku zyskała 2 zestawy komputerowe 
ze słuchawkami, kamerami i mikrofonami do programu 
"Skype", notebook, kolorową drukarkę atramentową i
urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, ksero-
kopiarka i fax) oraz fotograficzny aparat cyfrowy. 
Niezwykle cenny jest dla biblioteki rzutnik multimedialny 
wraz z ekranem. Takiego sprzętu nie mieliśmy, a coraz 
częściej okazuje się on niezbędny w pracy. 

Urządzenia wielofunkcyjne i cyfrowe aparaty 
fotograficzne otrzymały także filie biblioteczne w Rajsku i 
Tłokini Wielkiej. 

Biblioteka w Opatówku otrzymała ten sprzęt jako 
biblioteka wiodąca. Warunkiem udziału w Programie 
Rozwoju Bibliotek było zaproszenie 3 bibliotek 
partnerskich. Zaprosiliśmy biblioteki z Brzezin, Godziesz 
i Szczytnik i one również wraz ze swoimi filiami 
otrzymały sprzęt komputerowy. Łączna wartość 
otrzymanego sprzętu to kwota 44 736,54 zł (w tym: 
biblioteka w Opatówku z filiami - 16 051,23 zł, biblioteka 
w Godzieszach z filią - 9 561,77 zł, biblioteka w 
Brzezinach - 5 400,16 zł biblioteka Szczytniki z filiami - 
13 723,38 zł). 
 
Kącik dla dzieci 

Nasza biblioteka ma wielu małych czytelników i 
ciekawy księgozbiór dla nich. Niestety do niedawna nie 
miały one swojego miejsca w bibliotece. Na pomysł, jak 
wygospodarować kącik dla maluchów wpadła nasza 
koleżanka Małgosia Matysiak, która najwięcej pracuje z 
najmłodszymi czytelnikami. Utworzenie kącika wyma-
gało wiele pracy, gdyż trzeba było wystawić 2 regały z
wypożyczalni i przenieść dużą ilość książek na inne 
regały lub dokonać selekcji. 

Dodatkową trudnością było dostosowanie 
rozstawu półek na tych regałach. I tu przyszli z pomocą

panowie: Arkadiusz Matysiak i Włodzimierz Rybka, 
którzy społecznie, wieczorami, po godzinach pracy 
biblioteki rozkręcali i skręcali regały, za co należą im się
nasze wielkie podziękowania. 

W kąciku znalazły się estetyczne mebelki z IKEI 
i dodatkowa dekoracja w postaci bajkowego okienka z 
prawdziwym parapetem i zasłonkami, wykonana przez 
Panią Małgosię. Nareszcie mali czytelnicy mają w
naszej bibliotece swój kącik, w którym lubią oglądać
książeczki, kolorować i bawić się zabawkami. 
 
Nowy "Rocznik Kaliski" 

To już druga publikacja naszej koleżanki w 
czasopiśmie naukowym, jakim jest "Rocznik Kaliski". 
Poprzednio opublikowano artykuł pt. OSP w Sierzchowie 
1910-2010. Tym razem jest to Rozwój oświaty rolniczej 
w gminie Opatówek w latach 1945-1989. Artykuł powstał
głównie dzięki badaniom prowadzonym przez autorkę w
Archiwum Państwowym w Kaliszu i w Poznaniu, 
materiałom z Kroniki Gminy Opatówek w okresie XXX-
lecia Polski Ludowej, która powstała w 1976 r. pod 
redakcją Jana Jaśkiewicza oraz archiwum Zespołu
Szkół Rolniczych w Opatówku. Z publikacji możemy 
dowiedzieć się, jak w naszej gminie zwalczano po 
wojnie analfabetyzm i jak organizowano szkolnictwo 
rolnicze, a także o niektórych pozaszkolnych formach 
oświaty rolniczej, które przeszły już do historii. Z artykułu
wynika jasno, że Opatówek od pierwszych lat po wojnie 
był centrum szkolenia rolników w naszym powiecie. 

2 grudnia w kaliskim ratuszu odbyła się
promocja XXXVII tomu "Rocznika Kaliskiego", w czasie 
której Małgorzata Judasz przedstawiła na mównicy swój 
temat przed licznie zgromadzonymi autorami i gośćmi 
"Rocznika Kaliskiego". Wcześniej wystąpił wybitny polski 
historyk prof. dr hab. Marceli Kosman, omawiając
Kaliskie echa 500-lecia grunwaldzkiej wiktorii. 

Zachęcamy do korzystania z wiedzy zawartej w 
"Rocznikach Kaliskich". Biblioteka w Opatówku posiada 
wszystkie numery tego cennego dla dziejów naszego 
regionu czasopisma naukowego. 
 

Jadwiga Miluśka-Stasiak 
 

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

WIADOMOŚCI SPORTOWE 
 

Turniej Ziemi Kaliskiej w Gimnazjalnej 
Piłce Siatkowej 

Drużyna z Gimnazjum nr 1 z Kalisza wygrała IV 
Turniej Ziemi Kaliskiej w Gimnazjalnej Piłce Siatkowej 
Chłopców zorganizowany 4 listopada br. w Hali 
Sportowej im. Polskich Olimpijczyków w Opatówku. Była
to już kolejna w tym roku impreza zorganizowana przez 
Stowarzyszenie KALISZ XXI, przy współpracy z 
Bankiem Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej, Starostwem 
Powiatowym oraz samorządem gminy Opatówek. 
Tegoroczny turniej zgromadził zespoły reprezentujące 
gimnazja z terenu powiatu kaliskiego i Kalisza. 
W imprezie wzięły udział zespoły, które w sobotę rano 
rozpoczęły rozgrywki grupowe wyłaniające cztery 
najlepsze drużyny. Reprezentanci gimnazjów z Kalisza, 
Brzezin, Jankowa i Zbierska spotkali się ponownie w 
niedzielne przedpołudnie. Po meczach finałowych, po 
bardzo wyrównanej walce, najlepszymi okazali się
zawodnicy z Gimnazjum nr 1 w Kaliszu. Drudzy na 
podium stanęli gimnazjaliści z Brzezin, 3 miejsce zajęła
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drużyna z Jankowa, a na czwartej pozycji uplasowali się
reprezentanci Zbierska. Cztery zwycięskie zespoły
dostały medale i puchary, a wszystkie drużyny otrzymały
dyplomy i piłki. Każdy z zawodników otrzymał upominki, 
m.in. karty bankowe wraz z kontem, zasilonym wkładem 
pieniężnym przez Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej - 
jednego ze sponsorów turnieju. 

Był to bardzo emocjonujący turniej. W meczach 
finałowych drużyny pokazały wysoki, wyrównany 
poziom. Wspaniała postawa zawodników i zaangażo-
wanie trenerów sprawiły, że było to ciekawe widowisko 
sportowe - powiedział starosta kaliski, Krzysztof Nosal, 
który śledził niedzielne rozgrywki. 

Trochę żal, że na podium nie stanęła drużyna 
reprezentująca Opatówek, ale cóż, na tym polega 
sportowa rywalizacja, iż wygrywają najlepsi. Cieszę się,
że turniej odbył się w naszej gminie, bo było to 
naprawdę dobre widowisko - powiedział Krzysztof 
Dziedzic, Sekretarz Gminy Opatówek. 

Podczas turnieju okazało się, iż rodzina jednego 
z zawodników została poszkodowana podczas wrześ-
niowej trąby powietrznej, jaka przeszła nad gminą
Blizanów. Gospodarstwo, w którym mieszkał młody 
sportowiec zostało prawie całkowicie zniszczone. Piotr 
Muszyński, reprezentujący Bank Spółdzielczy Ziemi 
Kaliskiej, podjął decyzję o przyznaniu temu zawodnikowi 
specjalnej karty bankowej z pieniężnym wkładem. 

Po tym jak się dowiedzieliśmy o sytuacji tego 
chłopaka, przez chwilę zastanawialiśmy się jak - chociaż
symbolicznie - pomóc. Zapytałem pana Muszyńskiego, 
czy byłaby możliwość ufundowania dodatkowej karty z 
większą kwotą, niż otrzymali pozostali zawodnicy. 
Oczywiście odpowiedź była pozytywna. Dla tego 
zawodnika było to kompletne zaskoczenie, wszyscy 
byliśmy wzruszeni jego reakcją - powiedział Marek 
Stodolny, organizator i prezes Stowarzyszenia KALISZ 
XXI. 

Tegoroczną imprezę wsparli: Bank Spółdzielczy 
Ziemi Kaliskiej, Starostwo Powiatowe w Kaliszu, Urząd
Gminy w Opatówku, Energa Operator S.A. oraz Urząd
Miasta Kalisza, którym organizatorzy serdecznie 
dziękują.

Turniej Piłki Siatkowej Ochotniczych Straży
Pożarnych 

W sobotę 3 grudnia w hali im. Polskich 
Olimpijczyków w Opatówku odbył się I Turniej Piłki 
Siatkowej Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy 

Opatówek. Była to kolejna inicjatywa Komisji ds. MDP 
działającej przy Zarządzie Oddziału Gminnego ZOSP 
RP w Opatówku. Turniej miał na celu doskonalenie 
sprawności fizycznej, popularyzację zdrowego stylu 
życia i sportu, a w szczególności piłki siatkowej oraz 
popularyzację i integrację ochotniczych straży
pożarnych. 

W turnieju wzięło udział osiem drużyn z pięciu 
jednostek OSP: Chełmc, Opatówka, Porwit, Rajska i 
Tłokini Wielkiej. W wyniku losowania drużyny zostały
podzielone na dwie czterozespołowe grupy, w których 
rozegrane zostały mecze systemem "każdy z każdym" 
do dwóch wygranych setów. Dwie najlepsze drużyny z 
każdej grupy awansowały do półfinałów, w których 
Tłokinia pokonała Opatówek 2:0, a Chełmce zwyciężyły
Rajsko 2:1. W meczu o trzecie miejsce drużyna z 
Opatówka okazała się lepsza od strażaków z Rajska i 
wygrywając 2:1 zdobyła trzecie miejsce. W wielkim 
finale spotkali się wcześniejsi zwycięzcy rozgrywek 
grupowych - Chełmce i Tłokinia. Po zaciętym i emocjo-
nującym meczu reprezentacja OSP z Tłokini Wielkiej 
pokonała 2:1 OSP z Chełmc i tym samym zwyciężyła w
całym turnieju. Klasyfikacja końcowa turnieju: 
1. Tłokinia Wielka 
2. Chełmce I 
3. Opatówek 
4. Rajsko I 
5. Chełmce II 
6. Porwity I 
7. Rajsko II 
8. Porwity II 
Wszystkie drużyny uczestniczące w turnieju otrzymały
dyplomy za udział, a zdobywcy trzech pierwszych 
miejsc, oprócz dyplomów, otrzymali statuetki i nagrody w 
postaci sprzętu sportowego. Zwycięska drużyna z 
Tłokini Wielkiej otrzymała ponadto nagrodę przechodnią
w postaci patery. Specjalnym trofeum został uhonoro-
wany Wiktor Pejaś reprezentujący OSP w Porwitach, 
którego wybrano najbardziej walecznym zawodnikiem 
turnieju. 

Organizatorzy i uczestniczy turnieju składają
serdeczne podziękowania wszystkim, którzy pomogli w 
organizacji imprezy: władzom gminy Opatówek za 
udostępnienie hali sportowej; GOPS w Opatówku za 
przekazane napoje; pp. Jadwidze i Henrykowi Menclom 
za słodki poczęstunek; p. Danielowi Kupczykowi i 
p. Zbigniewowi Muzalewskiemu za sędziowanie; p. Gra-
żynie Walczyńskiej i p. Elżbiecie Pawlic za obsługę
techniczną oraz p. Gabrieli Wejman za serwis kawowy. 
 



Wiadomości Gminne str. 20/28 

WIADOMOŚCI SZKOLNE 
 
GIMNAZJUM W OPATÓWKU 
 
Gimnazjaliści z wizytą w Sejmiku Wielkopolskim 

W poniedziałek 28 listopada br. wraz z moimi 
koleżankami i kolegami z Gimnazjum im. Agatona i 
Stefana Gillerów w Opatówku, pod opieką p. Bożeny 
Banasiak, p. Anny Kobierskiej, p. Izabelli Bugajnej 
miałam okazję uczestniczyć w niecodziennej lekcji 
wiedzy o społeczeństwie. Na zaproszenia członka 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa 
Grabowskiego, 46 uczniów z II i III klas gimnazjum, 
zwiedziło siedzibę Sejmiku Województwa Wielkopol-
skiego. Radny Sejmiku spotkał się z nami osobiście. 
Ciekawie i wyczerpująco opowiedział o swojej pracy, 
zarówno w Zarządzie Wojewódzkim, jak i w Sejmiku. 
W przystępny sposób przedstawił także zadania Urzędu 
Marszałkowskiego i funkcje podległych mu departa-
mentów. Wraz z asystentem Mateuszem Sieradzkim 
odpowiedzieli na wszystkie nurtujące nas pytania. 

Po tak interesującym wprowadzeniu mogliśmy 
na żywo przyjrzeć się obradom XVI Sesji Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego. Przewodniczył im Mar-
szałek Województwa Wielkopolskiego - Lech Dymarski. 
Posiedzenie rozpoczęło się od uroczystego wręczenia 
Odznak za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego. 
Otrzymali je Państwo Bogusława Latawiec-Balcerzan i 
Edward Balcerzan. Obydwoje małżonkowie są poetami, 
prozaikami i krytykami literackimi związanymi na stałe z
Poznaniem i z naszym regionem. Następnie dokonano 
aktu ślubowania nowych radnych. Zastąpili oni radnych 
wybranych w tegorocznych wyborach parlamentarnych. 

Kolejnym punktem obrad było podjęcie decyzji o 
sprzedaży Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego 
Hipodrom Wola w Poznaniu. Ta część sesji szczególnie 
nas zainteresowała. Udzielanie głosu radnym odbywało
się po podniesieniu ręki bądź legitymacji upoważniającej 
do głosowania. Przedstawiciele koalicji byli za 
sprzedażą wyżej wspomnianych terenów, natomiast 
członkowie opozycji opowiedzieli się za ich zatrzyma-
niem. Dyskusja wzbudziła wiele emocji. Niektórzy radni 
zabierali głos wielokrotnie, chcąc przekonać zebranych 
do swoich racji. Większością głosów uchwalono 
sprzedaż hipodromu. Nas również "wciągnęła" ta 
dyskusja. Jeszcze w autokarze spieraliśmy się między 
sobą, czy podjęta uchwała była właściwa. Po obradach 
uczniowie otrzymali materiały informacyjne o działal-
ności Urzędu Marszałkowskiego, a na zakończenie 
wizyty wszyscy zostali zaproszeni na obiad w Urzędzie 
Marszałkowskim. 

Bardzo spodobały nam się sformułowania i 
sposób zwracania się radnych do siebie. Myślę, że taki 
język obrad przypomina nam wszystkim o randze i 
znaczeniu miejsca, w którym się znaleźliśmy. Nauczy-
liśmy się kultury dyskusji i szanowania poglądów innych. 
Było to dla nas ciekawe spotkanie z polityką i z ludźmi, 
którzy decydują o losach naszego regionu. Kto wie... 
może w następstwie tego dnia ktoś z nas wróci tu kiedyś
jako radny? 
 

Alicja Olejnik 
 
Sukces gimnazjalistów w projekcie europejskim 

Mało kto potrafi odpowiedzieć na pytanie, czym 
jest Branding i nic dziwnego, gdyż jest to jedno z trud-
niejszych pojęć nowoczesnego marketingu. Branding, 
czyli budowanie świadomości marki polega na kreowa-
niu i utrzymaniu pozytywnego wizerunku konkretnego 
produktu w umysłach konsumentów. Z tematem tym 
postanowiła zmierzyć się grupa 12 gimnazjalistów z 
Opatówka realizująca pod opieką nauczycielki Agnieszki 
Kowalczyk projekt Europejskiego Funduszu Społecz-
nego "Z matematyką, fizyką i przedsiębiorczością zdoby-
wamy świat". 

Na drodze internetowej współpracy z zespołem 
uczniów ze Złocieńca, grupy przystąpiły najpierw do 
teoretycznego zgłębiania istoty brandingu, a następnie 
postanowiły wypróbować zdobytą wiedzę w praktyce. 
Nowatorski pomysł zaproponowany przez uczniów z 
Opatówka wysoko stawiał poprzeczkę - zadanie pole-
gało na wykreowaniu marki własnych zespołów. Pomysł
oraz prezentacja multimedialna, która opisuje jego 
realizację uzyskała największą liczbę punktów spośród 
wszystkich nadesłanych projektów. Grupa "Łowcy 
Pomysłów" z Gimnazjum w Opatówku oraz grupa 
"Młodzi Przedsiębiorcy" ze Złocieńca zajęli wspólnie 
pierwsze miejsce. Prace oceniane były przez kilku 
niezależnych recenzentów - pracowników naukowych 
Uniwersytetu Szczecińskiego. Następnie obliczona 
została uśredniona ocena. Nagroda bardzo cieszy gim-
nazjalistów - w październiku pojadą na czterodniową
wycieczkę do Torunia, jednego z ośrodków uniwersy-
teckich. 

Jest to już kolejny sukces grupy "Łowców 
Pomysłów". W październiku ubiegłego roku informowa-
liśmy mieszkańców Opatówka o I miejscu zajętym przez 
ten sam zespół w projekcie "Szanse i zagrożenia dla 
Polski po sześciu latach członkowstwa w Unii 
Europejskiej". 
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W skład grupy "Łowców Pomysłów" wchodzą
uczniowie klas trzecich: Hubert Wojtaszek, Weronika 
Jaźwiec, Marta Stępień, Lidka Pietrzak, Joasia Prus, 
Agata Świerek, Marlena Witczak, Justyna Wojtysiak, 
Monika Olszewska, Kacper Zieliński, Kinga Kaciupa i 
Tomasz Jaśkiewicz. 

Przypomnijmy, że projekt "Z matematyką, fizyką
i przedsiębiorczością zdobywamy świat" realizowany jest 
w trzech województwach: wielkopolskim, zachodnio-
pomorskim i lubuskim w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego. Autorami projektu są: Uniwersytet 
Szczeciński oraz COMBIDATA Poland sp. z o.o. 
W projekcie bierze udział łącznie 180 Uczniowskich 
Grup Projektowych z 90 szkół. 38 grup przystąpiło do 
realizacji tematów z zakresu przedsiębiorczości, pozo-
stałe realizują kompetencję matematyczną. Świetne 
wyniki w projekcie osiąga również grupa matematyków z 
Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów prowadzona 
przez p. Elżbietę Wojciechowską. Wśród 142 zespołów 
matematycznych w klasyfikacji ogólnej grupa ta 
uplasowała się na 10 miejscu. 

Cieszymy się, że mamy tak twórczą i przedsię-
biorczą młodzież, gratulujemy serdecznie nagrodzonym i 
życzymy kolejnych sukcesów! 
 

Dyrektor Gimnazjum w Opatówku 
Jolanta Pokojowa 
 
Przedstawiciele gimnazjum w Rumunii 

Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów w 
Opatówku rozpoczęło aktywny, pozaszkolny udział w
działaniach w ramach projektu Comenius "Tęcza nad 
Europą: kultura, edukacja, tradycja, sztuka, historia". Od 
sierpnia bieżącego roku szkoła realizuje projekt, w 
którym współpartnerami jest siedem krajów Europy: 
Niemcy, Włochy, Hiszpania, Rumunia, Turcja, Litwa i 
Estonia. Z początkiem listopada przedstawiciele wszyst-
kich wymienionych szkół wzięli udział w spotkaniu 
organizacyjnym w rumuńskim mieście Botoszany. 

Głównym celem organizatorów było m.in.: omówienie 
zasad współpracy, dokonanie wyboru logo projektu, 
wyznaczenie terminów wizyt w poszczególnych krajach 
partnerskich. Gospodarze mieli także na celu zjedno-
czenie wszystkich grup poprzez zaangażowanie ich w 
uczestnictwo w różnorodnych zajęciach. Miały one ścisły
związek z poznaniem kultury i historii Rumunii. 
Obejmowały wizyty w muzeach, zwiedzanie zabytków 
architektury, wizytę u burmistrza Botoszan, jak również
uczestnictwo w rumuńskim festiwalu folklorystycznym. 

Nawiązanie współpracy i ciepłych stosunków z 
nauczycielami szkół europejskich było dla nauczycielek 

Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku 
niezwykle cennym doświadczeniem, a wysiłek gospo-
darzy włożony w organizację przyjęcia partnerów, 
wskazówką na przyszłość dla wszystkich nauczycieli 
naszej szkoły oraz społeczności lokalnej. Na spotkaniu 
w Rumunii ustalono bowiem, iż gimnazjum w Opatówku 
będzie gospodarzem spotkania w marcu 2013 roku. 
Poprzez własne zaangażowanie oraz wsparcie ze strony 
innych Opatowian pragniemy stanąć na wysokości 
zadania. 

Już za trzy miesiące złożymy wizytę w Turcji, 
dokąd pojedzie czworo uczniów naszego gimnazjum 
wytypowanych wedle kryteriów zawartych w specjalnie 
opracowanym regulaminie wyjazdów. Mamy nadzieję na 
wzmocnienie stosunków ze szkołami partnerskimi i 
liczymy na wytrwałość oraz kreatywność uczniów w 
dalszych działaniach. 
 

Monika Ratajczyk 
 

********** 
 

SZKOŁA PODSTAWOWA W OPATÓWKU 
 
Wydarzenia sportowe 

Dopiero co rozpoczął się rok szkolny, a na 
naszym sportowym koncie już masa zwycięstw. Jeszcze 
we wrześniu odebraliśmy puchar za I miejsce za 
"Najlepiej usportowioną szkołę w powiecie ziemskim 
kaliskim w roku szkolnym 2010/1011". Pokonaliśmy 
około 30 szkół zdobywając największą ilość punktów w 
ogólnej klasyfikacji, prowadzonej przez Kaliski Ziemski 
Szkolny Związek Sportowy. W październiku wzięliśmy 
udział w XXXI Międzynarodowym Biegu Ulicznym 
Ptolemeusza. Nasza szkolna reprezentacja licząca 35 
osób wywalczyła I miejsce w ogólnej punktacji szkół
podstawowych, pokonując tym samym dwóch 
corocznych faworytów, szkoły SP nr 18 i SP nr 17 z 
Kalisza. Wśród uczniów, którzy zdobyli dla szkoły
najwięcej punktów byli: 
- z rocznika 2003-2004: Adam Andrzejczak I miejsce, 

Jan Kordas II miejsce, Adrian Olejnik VI miejsce, 
Julita Skowrońska IX miejsce. 

- z rocznika 2001-2002: Iwona Tomczak II miejsce, 
Nikola Kasprzycka III miejsce, Grzegorz Mazurowski 
X miejsce, Ewelina Spież XIII miejsce, Sebastian 
Olejnik XV miejsce. 

- z rocznika 1999-2000: Wiktor Kiermasz I miejsce, 
Szymon Grzesiak IX miejsce, Alicja Jarczewska X 
miejsce, Patryk Chojnowski XIII miejsce, Marcin 
Lesicki XV miejsce, Daria Śniegula XV miejsce. 

 

Szkolna reprezentacja w składzie: I. Tomczak, W. Pejaś,
E. Mazurowska, S. Grzesiak, M. Rajca, K. Świerek, P. 
Jasiorska, M. Kwinta, A. Jarczewska, W. Kiermasz 
zajęła II miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Sztafe-
towych Biegach Przełajowych w Koźminku. Ponadto w 
Indywidualnych Biegach Przełajowych, które odbyły się
w Rożdżałach, awans do Mistrzostw Powiatu wywalczyli 
również:
- w roczniku 2001: Kacper Krysiak II miejsce, Gabriela 

Michalak III miejsce, Grzegorz Mazurowski III 
miejsce, Oliwia Skowrońska IV miejsce. 

- w roczniku 2000: Wiktor Kiermasz I miejsce, 
Elżbieta Mazurowska II miejsce. 
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- w roczniku 1999: Michał Kwinta II miejsce, Szymon 
Grzesiak III miejsce, Alicja Jarczewska IV miejsce. 

 

W październiku odbyły się również Mistrzostwa Gminy w 
Czwórboju LA dziewcząt (A. Jarczewska, M. Rajca, I. 
Tomczak, W. Kolecka, K. Jamroziak, K. Kasprzak, P. 
Jasiorska) i chłopców (K. Świerek, W. Kiermasz, M. 
Lesicki, W. Pejaś, M. Kwinta, A. Bruź, S. Grzesiak) oraz 
w Piłce nożnej halowej (Świerek, Kiermasz, Kwinta, 
Bruź, Dybioch, Grzesiak, Pejaś). W obu tych dyscy-
plinach uzyskaliśmy awans do Mistrzostw Powiatu. 
 

Joanna Kupczyk 
 
Program Comenius 

W ramach umowy zawartej z Fundacją Rozwoju 
Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu 
"Uczenie się przez całe życie" Comenius - mobilność 
szkolnej kadry edukacyjnej pan Artur Szkudlarek odbył
2-tygodniowe szkolenie w Bournemouth w Wielkiej 
Brytanii. Kurs trwał od 24.10.2011 do 04.11.2011. 
Analizując bogatą ofertę kursów pan Artur zdecydował
się na kurs językowo-metodyczny ponieważ metodyka 
nauczania języka angielskiego jest jego obszarem 
zainteresowań. Zajęcia odbywały się w Richard 
Language College w Bournemouth. Kurs składał się z
dwóch modułów - Methodology i Language. Na zajęcia 
przyjechało wielu nauczycieli z Finlandii, Włoch, Szwecji, 
Francji, Austrii i Niemiec. Pod czujnym okiem 
wykładowców nauczyciele prowadzili dyskusje na różne 
tematy, czytali interesujące teksty, opowiadali o swoich 
zainteresowaniach oraz doświadczeniach zawodowych, 
wymieniali się swoimi innowacyjnymi pomysłami oraz 
udzielali sobie rad. Wykładowcy dostarczali mnóstwo 
ciekawych technik nauki czterech podstawowych 
umiejętności językowych oraz niezliczone pomysły na 
ciekawe wprowadzanie słownictwa, nauki piosenek w 
klasach młodszych i przedszkolu. Szkolenie zakończyło
się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu uczelni. Choć
pracy było dużo, wspólnie z naszymi nauczycielami 
zwiedziliśmy Oxford, Windsor, Jurassic Coast, Poole, 
Eton oraz okolice hrabstwa Dorset. 

Szkolenia w ramach programu Comenius są nie 
tylko dostępne dla nauczycieli języka angielskiego, ale 
również dla nauczycieli innych przedmiotów którzy znają
język obcy na poziomie komunikacyjnym. Wszystko 
sprowadza się do odwiedzenia strony internetowej 
Comenius i wypełnieniu wniosku. Korzyści dla własnego 
rozwoju zawodowego, swojej placówki oświatowej i 
uczniów są bardzo znaczne. Szkolenie i pobyt na terenie 
UK był w całości finansowany przez Fundusz Rozwoju 
Systemu Edukacji. 
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Opatówku 
Mateusz Przyjazny 
 
Dzień Edukacji Narodowej 

13 października br. o godz. 1300 w Szkole 
Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku 
odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Naro-
dowej. W odświętnie przystrojonej auli zebrali się
zarówno obecni jak i emerytowani nauczyciele i 
pracownicy obsługi. Nie zabrakło również zaproszonych 
gości, a wśród nich: Przewodniczącej Komisji Oświaty, 
Kultury, Sportu i Zdrowia p. Marleny Kiermas-Gruszki, 
Dyrektora Gimnazjum w Opatówku p. Jolanty Pokojowej 
oraz przedstawicielek Rady Rodziców: p. Ewy Kaźmier-

czak oraz p. Honoraty Małoburskiej. Grupa młodzieży
szkolnej pod kierunkiem swej opiekunki p. Beaty 
Frydrychowicz zaprezentowała zebranym w auli 
gościom humorystyczny program artystyczny, w którym 
to dzięki wierszom i piosenkom przedstawiona została
ciężka praca wszystkich pracowników szkoły. Po 
nagrodzonym gromkimi brawami przedstawieniu dyrek-
tor szkoły, p. Mateusz Przyjazny złożył wszystkim 
życzenia oraz wręczył Nagrody Dyrektora wyróżnionym 
nauczycielom i pracownikom obsługi. Uwieńczeniem 
spotykania był słodki poczęstunek przy kawie. 
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Opatówku 
Mateusz Przyjazny 
 
Rajd "Barwy Jesieni" 

7 października br. uczniowie Szkoły Podsta-
wowej w Opatówku wzięli udział w corocznym Rajdzie 
"Barwy Jesieni". Organizatorem rajdu był kaliski oddział
PTTK. W rajdzie uczestniczyli również uczniowie wielu 
kaliskich i okolicznych szkół. Najliczniejszą grupą
okazała się jednak szkoła podstawowa w Opatówku, 
która liczyła 150 uczestników oraz 10 opiekunów. 

Uczniowie chętnie brali udział w konkursach przygoto-
wanych przez organizatorów, zaprezentowali przygoto-
wane przez siebie stroje i piosenkę. Natomiast 
opiekunowie brali udział w konkursie pt. "Obalanie 
płota". Podczas finału rajdu uczniowie otrzymali nagrody 
za zajęcie III-go miejsca w rajdzie oraz za zajęcie I-go 
miejsca w konkursie dendrologicznym. Dzieci wróciły do 
szkoły bardzo zmęczone, ale i zadowolone z przeżytej 
przygody i z pewnością chętnie wezmą udział za rok w 
kolejnym rajdzie "Barwy Jesieni". 
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Opatówku 
Mateusz Przyjazny 
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ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHEŁMCACH 
 
Podsumowanie akcji "Gorączka Złota" 

Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża
w Kaliszu dokonał podsumowania akcji "Gorączka 
Złota", w której uczestniczyła również nasza szkoła. 
Konkurs był przeznaczony dla szkół i przedszkoli, 
polegał na zebraniu jak największej ilości monet: 1, 2 i 5 
groszowych. Przystąpiło do niego 26 placówek z terenu 
miasta Kalisza i powiatu kaliskiego: przedszkola, szkoły
podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. 
Wszyscy bardzo się starali, aby ich placówka otrzymała
tytuł "Największego zbieracza złota". Akcja miała na celu 
pozyskanie środków na organizację "Wyprawki dla 
Żaka" - zakup artykułów do wyprawki szkolnej dla dzieci 
z rodzin wielodzietnych i ubogich. Ogółem zebrano 
432,10 kg złotych monet, co stanowi kwotę 4 679,29 zł.

Również naszą placówkę ogarnęła "gorączka 
złota". Odbył się wielki wyścig w zbieraniu złotych 
monet, który nas mile zaskoczył, gdyż okazało się, że
uzbieraliśmy 6,60 kg "złota" na kwotę 66,70 zł.
Wszystkie monety zebrane w naszej szkole zostały
skrupulatnie posegregowane, przeliczone, zważone i 
przekazane do Zarządu Rejonowego PCK. Opiekunki 
Szkolnego Koła PCK: Magdalena Karolak i Lidia Kałuża
dziękują wszystkim uczniom, rodzicom oraz nauczy-
cielom, którzy tak aktywnie zaangażowali się w prowa-
dzoną akcję charytatywną. Kolejny raz udowodniliśmy, 
że potrafimy dzielić się z innymi! 
 
Ogólnopolska pielgrzymka szkół na Jasną Górę

5 października br. na Jasnej Górze uczniowie 
klasy II i III gimnazjum naszej szkoły, pod opieką
nauczycieli, uczestniczyli w XI Ogólnopolskiej Piel-
grzymce Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Na Jasną
Górę przybyło ponad 20 tys. uczniów oraz nauczycieli, 
wychowawców i katechetów z ponad 400 szkół w
Polsce. Przyjechała również grupa uczniów z Wileńskiej 
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II. Tegoroczna 
pielgrzymka była wielkim dziękczynieniem za 
beatyfikację Jana Pawła II. To wydarzenie Rodzina 
Szkół Jana Pawła II uczciła dodatkowo poprzez 
sfinansowanie budowy szkoły w Afryce, która będzie 
nosiła imię bł. Jana Pawła II. Uzyskane środki finansowe 
przekazane zostaną dla szkoły w Togo. Pielgrzymka 
była również przygotowaniem do obchodów XI Dnia 
Papieskiego, 9 października 2011r. 
 
Dzień Edukacji Narodowej 

14 października br. podczas akademii z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej uczniowie klasy I gimnazjum 

naszej szkoły złożyli oficjalne ślubowanie, dzięki 
któremu zostali uznani pełnoprawnymi gimnazjalistami - 
gratulujemy!. Uroczystość szkolną rozpoczęto słowami 
"Miarą kultury społeczeństwa jest szacunek okazywany 
stanowi nauczycielskiemu". Myśl tę wypowiedziała Eliza 
Orzeszkowa, a że jest ona jak najbardziej aktualna, 
zasługuje dziś na przypomnienie. Podczas akademii 
mieliśmy okazję posłuchać pięknej poezji, jak również
humorów z zeszytów szkolnych oraz klasyfikacji 
nauczycieli według ich relacji z uczniami, a wszystko to 
przeplatane było piosenkami w wykonaniu szkolnego 
chóru. 
 
Dzień Zdrowego Śniadania 

W Zespole Szkół im. Jana Pawła II w 
Chełmcach zorganizowano Dzień Zdrowego Śniadania 
w ramach ogólnopolskiej akcji pod hasłem "Śniadanie 
daje moc". W naszej szkole nie tylko uczniowie klas 1-3 
wzięli czynny udział w tej akcji, ale cała społeczność 
szkolna. Uczniowie brali udział w pogadankach 
dotyczących zdrowego odżywiania prowadzonych przez 
p. Magdalenę Karolak, których celem było uzmysło-
wienie, jak ważną rolę dla ich zdrowia i rozwoju odgrywa 
prawidłowe odżywianie, w tym prawidłowo skompono-
wane śniadanie. Zanim uczniowie oraz zaproszeni 
goście usiedli do zdrowego śniadania, wykonanego przy 
współudziale członków Szkolnego Koła PCK pod 
kierunkiem Lidii Kałuży i Magdaleny Karolak (opiekunek 
SK PCK) oraz rodziców uczniów, poznali 12 zasad 
zdrowego odżywiania dla uczniów. 

Na suto zastawionym stole, wspaniale przyozdo-
bionym, były zarówno smakowite kanapki, sałatki 
warzywne i owocowe, soki, owoce, warzywa, artykuły i
przetwory mleczarskie dostarczone przez Okręgową
Spółdzielnię Mleczarską w Kaliszu, jak i wyroby 
wędliniarskie z Zakładu Przetwórstwa Mięsnego 
p. Jacka Bzdyrka. Nie jest to pierwsza akcja tego typu 
organizowana przez naszą placówkę. Nasza szkoła
propaguje zdrowy styl życia wśród uczniów, wyposaża
ich w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania 
wyborów dla poprawy własnego zdrowia, kształtuje 
poczucie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych, 
prowadzi wszechstronną edukację zdrowotną, zachęca 
do działań prozdrowotnych zarówno uczniów szkoły, ich 
rodziców i wszystkich pracowników szkoły. Zadanie to 
jest realizowane we współpracy z dyrekcją szkoły, 
nauczycielami, rodzicami, pielęgniarką szkolną oraz 
przyjaciółmi szkoły. 

Dziękujemy wszystkim sponsorom oraz rodzi-
com uczniów za czynne włączenie się w akcję "Śnia-
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danie daje moc". Dziękujemy za życzliwość okazaną
naszej szkole, ofiarność oraz bezinteresowną pomoc 
materialną w postaci przekazania produktów, które 
umożliwiły zorganizowanie tej akcji. Wyrażając swą
wdzięczność za wielkie serce i dobrą wolę życzymy 
wielu sukcesów i powodzenia w realizacji życiowych 
zamierzeń.
Dyrektor Zespołu Szkół w Chełmcach 
Tomasz Mikucki 

 
********** 

 
ZESPÓŁ SZKÓŁ W RAJSKU 
 
Dzień Edukacji Narodowej 

14 października kojarzy się wszystkim uczniom z 
Dniem Nauczyciela, ale jest to święto wszystkich 
pracowników szkoły. Dzień Edukacji Narodowej w 
Zespole Szkół w Rajsku już od wielu lat kojarzony jest 
także ze Ślubowaniem Pierwszoklasistów. Wtedy to 
pierwszaki zostają prawdziwymi uczniami. Składają
uroczystą przysięgę, w której przyrzekają dbać o mienie 
szkoły i być dobrymi uczniami. Wielkim przeżyciem dla 
wszystkich maluchów było pasowanie przez panią
dyrektor. Później mali bohaterowie otrzymali wyprawki 
przygotowane przez Urząd Gminy w Opatówku, które 
wręczył im Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic. Nad 
stroną artystyczną całej imprezy czuwała w tym roku 
p. Dorota Okrasa, wychowawczyni klasy pierwszej. 

Druga część uroczystości to program 
artystyczny przygotowany przez Samorząd Szkolny z 
okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie składali 
życzenia swoim nauczycielom, pracownikom administra-
cyjnym oraz emerytowanym pracownikom szkoły. O 
prawidłowy przebieg uroczystości zadbały opiekunki 
Samorządu Uczniowskiego, panie: Anna Zimna i 
Bernadetta Blek, a oprawę muzyczną przygotowali: 
p. Agata Wegner i p. Damian Pyrek. 
 
Małgorzata Burdelak 
 
"Z fizyką, matematyką, przedsiębiorczością
zdobywamy świat" 

Uczniowie Zespołu Szkół w Rajsku realizujący 
projekt "Z fizyką, matematyką, przedsiębiorczością
zdobywamy świat" zostali zaproszeni na Uczelniany 
Festiwal Uczniowskich Grup Projektowych, który odbył

się 10 października br. w Auli Polskiej Akademii Nauk w 
Poznaniu. 

Grupa pod opieką merytoryczną p. Anny Zimnej 
opracowała dwie prezentacje z dziedziny 
przedsiębiorczości: "Znaczenie demokracji - wybory 
samorządowe w szkole" oraz "Środowisko przyrodnicze 
w Polsce. Stan obecny - ochrona - prewencja". 
Prezentacje te zostały wysoko ocenione przez kadrę
naukową Uniwersytetu Szczecińskiego. 

Na festiwal zaproszono 10 najlepszych grup z 
kompetencji przedsiębiorczości i kompetencji matema-
tyczno-fizycznej, które zdobyły najwyższą średnią ocen 
z II i III semestru realizacji projektu. Trzeba zaznaczyć,
że jest to kolejny sukces uczniów z Rajska, którzy 
uczestniczyli w festiwalu, jako jedna z nielicznych grup, 
także w roku ubiegłym. Członkowie wyróżnionej grupy 
otrzymali listy gratulacyjne, nagrody książkowe oraz 
wysłuchali interesujących wykładów z fizyki i przedsię-
biorczości wygłoszonych przez naukowców z Uniwer-
sytetu Szczecińskiego. 
 

Anna Zimna 
 
Powiatowy Konkurs Informatyczno-Plastyczny 

5 grudnia w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli 
w Kaliszu odbyło się rozstrzygnięcie I Powiatowego 
Konkursu Informatyczno-Plastycznego "E-Kartka Bożo-
narodzeniowa" zorganizowanego przez: p. Elżbietę
Marchwacką - doradcę metodycznego w zakresie infor-
matyki i p. Ewę Kowalczyk-Wiśniewską - doradcę
metodycznego w zakresie plastyki pod patronatem 
Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Wójta Gminy 
Szczytniki i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w 
Kaliszu. Do konkursu zakwalifikowało się 68 prac. 
Wśród zwycięzców znalazła się uczennica naszej szkoły
Natalia Gaczyńska z klasy VI, której opiekunem była
p. Honorata Wolniaczyk. Uroczyste wręczenie nagród i 
otwarcie wystawy pokonkursowej odbyło się w piątek 
9 grudnia br. o godz. 1400 w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Liskowie podczas IX Świątecznego Spotkania z 
Tradycją.
Małgorzata Burdelak 

 
********** 

 
ZESPÓŁ SZKÓŁ W TŁOKINI WIELKIEJ 
 
Duchy i czarownice 

27 października uczniowie kl. III gimnazjum wraz 
z wychowawczynią i rodzicami zorganizowali niezwykle 
udaną "imprezę pod świecącą dynią". Do szkoły zawitały
wiedźmy, wampiry i duchy, ale zamiast przerażać i
krzywdzić ludzi... - świetnie się bawiły przy dźwiękach 
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muzyki. Młodszymi dziećmi zaopiekowali się starsi 
koledzy. To dla nich przygotowano gry, zabawy, 
wspólne tańce i konkursy w języku angielskim. Dużo
radości budziły piękne przebrania, a wiele emocji - 
konkurs na najzabawniejszy strój. Wszystkich uczest-
ników konkursów nagrodzono słodyczami. 

Na pochwałę zasługuje również piękna i tajem-
nicza scenografia, które tworzyły "Jack-o’-lanterns" - 
halloweenowe lampy, zrobione z wydrążonych dyni, ze 
świeczkami w środku, które - mam nadzieję - odstra-
szyły wszystkie złe moce. Dyskoteka stała się okazją do 
bliższego poznania zwyczajów anglosaskich i wspaniałej 
zabawy. 
 

Agnieszka Madziała

Dzień Edukacji Narodowej 
14 października to wyjątkowy dzień dla 

wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników oświaty. 
Tego dnia w Zespole Szkół w Tłokini Wielkiej odbyła się
uroczysta akademia przygotowana przez Samorząd
Uczniowski. W imieniu całej społeczności szkolnej 
prowadzący, Sylwia Jerzak i Miłosz Jendrzejak, serdecz-
nie powitali przybyłych gości: dyrektor szkoły p. Teresę
Kobierską, nauczycieli, wychowawców, nauczycieli-
emerytów, pracowników obsługi, a także przyjaciół
szkoły. Na sali nie zabrakło przedstawiciela Urzędu 
Gminy w Opatówku w osobie dyrektora ZEAS-u 
p. Arkadiusza Łańducha oraz przewodniczącej Rady 
Rodziców p. Arlety Reksy. 

W swym przemówieniu pani dyrektor złożyła
obecnym pracownikom szkoły serdeczne życzenia, 
podkreślając jak ważna jest misja wychowania i 
nauczania kolejnych pokoleń. Również pan Łańduch 
przekazał wszystkim pedagogom i pracownikom obsługi 
gorące życzenia: zdrowia, cierpliwości, sukcesów w 
pracy zawodowej i pomyślności w życiu osobistym. 
W niezwykle serdecznych słowach do nauczycieli zwró-
ciła się pani Arleta Reksa, która na ręce pani dyrektor 
przekazała bukiet pięknych róż. Kwiatami i życzeniami 
zostali obdarowani wszyscy pracownicy szkoły. 

Wspaniale prezentowali się w strojach galowych 
i biretach gimnazjaliści z klasy I. Dzień Edukacji 
Narodowej stał się doskonałą okazją, aby pierwszo-
klasiści złożyli uroczyste ślubowanie. Uczniowie 
powtarzali słowa przysięgi za swą wychowawczynią
p. Jolantą Marciniak i przyrzekali na sztandar, że będą
pilnie wypełniać swoje obowiązki, kochać ojczyznę i
godnie reprezentować szkołę. Następnie przyszedł czas 
na część artystyczną. Młodzi artyści recytowali wiersze i 
śpiewali piosenki w podzięce za trudną, nauczycielską
pracę i okazane serce. Uczniowie odgrywając role 
nauczycieli, w dowcipny sposób zaprezentowali, jakie 
"cuda" potrafią wypisywać w zeszytach, ćwiczeniach i 
pracach klasowych ich podopieczni. Śmiechu było co 
niemiara! 

Po akademii wychowawcy spotkali się w klasach 
z uczniami, a następnie wspólnie z gośćmi i rodzicami 
zasiedli do poczęstunku ufundowanego przez Radę
Rodziców i firmę TORNADO. 

Nad przebiegiem uroczystości czuwali opieku-
nowie Samorządu Uczniowskiego: p. Joanna Trzęsow-
ska i p. Rafał Mroziński, a o piękną oprawę muzyczną
zadbała p. Urszula Borwik. 
 

Dyrektor Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej 
Teresa Kobierska 

Projekt edukacyjny "Pakiet Wrześniowy - Akademia 
Przedsiębiorczości" 
 

Już od 10 lat Gimnazjum w Tłokini Wielkiej 
uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych w ramach 
projektu edukacyjnego Fundacji Komandor "Pakiet 
Wrześniowy - Akademia Przedsiębiorczości". Podczas 
zajęć uczniowie poznają zagadnienia z zakresu eko-
nomii, zarządzania, marketingu, prowadzenia działal-
ności gospodarczej, finansów, podatków i ubezpieczeń
oraz zastosowanie tej wiedzy w praktyce poprzez 
tworzenie i rozwijanie wirtualnego przedsiębiorstwa. 

W roku szkolnym 2011/2012 Zarząd Fundacji, 
podsumowując dziesięć kolejnych edycji Akademii 
Przedsiębiorczości z lat 2001-2011, postanowił przyznać
nagrody dla najaktywniejszych uczestników wszystkich 
dotychczasowych edycji. Wśród dwóch zwycięskich 
szkół na pierwszym miejscu znalazło się Gimnazjum w 
Tłokini Wielkiej otrzymując bon o wartości 3 500 zł na 
dowolną zabudowę firmy KOMANDOR do zrealizowania 
przez naszą szkołę.
Katarzyna Wyborna 
 
Konkurs "Z ortografią za pan brat" 
 

Kiedy pisać "ó", a kiedy "u", kiedy "rz, ż, h, ch"? 
Wszystko to wie uczennica klasy I gimnazjum - Joanna 
Pomykała. Joasia tak doskonale zgłębiła tajniki polskiej 
ortografii, że umożliwiło jej to zajęcie II miejsca w 
gminnym etapie konkursu "Z ortografią za pan brat" i 
reprezentowanie gminy Opatówek w etapie rejonowym 
w Kaliszu. 

Tam również można mówić o sukcesie. 
Uczennica znalazła się w gronie wyróżnionych. 
Otrzymała dyplom, nagrodę książkową oraz brawa dla 
najmłodszej nagrodzonej gimnazjalistki. Joasia jeszcze 
nie pokazała na co ją stać i obiecuje dalszą rywalizację
w tej dziedzinie. Trzymamy kciuki i gratulujemy! 
 
Wiesława Giercarz 

 
********** 

 
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W OPATÓWKU 
 
Z życia przedszkola 

Wrzesień to najtrudniejszy okres w przedszkolu, 
szczególnie dla dzieci nowo przybyłych do przedszkola. 
Dzięki serdeczności personelu i fachowej opiece 
pedagogicznej, dzieci szybko pokonały lęk przed 
wszystkim co nowe i nieznane do tej pory. Przedszkolaki 
poznały swoje panie, zapoznały się z zasadami i 
regułami obowiązującymi w nowym dla nich środowisku. 
W roku szkolnym 2011/2012 w przedszkolu jest 5 
oddziałów: 
- dwie grupy dzieci 3-letnich 
- jedna grupa dzieci 4-letnich 
- dwie grupy dzieci 4 i 5-letnich 
18 listopada oraz 1 grudnia br. w najmłodszych grupach 
odbyło się pasowanie na przedszkolaka. Była to 
pierwsza prezentacja artystyczna naszych maluszków. 
Dzieci prezentowały program artystyczny przygotowany 
pod kierunkiem swoich pań: A. Przybylak oraz U. Woź-
niak. Następnie zostały pasowane przez p. dyrektor 
Mirosławę Gałach na przedszkolaka i przyjęte do 
społeczności przedszkolnej. Dzieci otrzymały pamiąt-
kowe dyplomy i upominki. 
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19 października dzieci z grupy IV i V pod 
kierunkiem p. A. Mosińskiej i p. M. Kozłowskiej 
zaprezentowały program artystyczny na uroczystości 
Złotych Godów Par Małżeńskich w GOK-u w Opatówku. 
Występy zostały nagrodzone gromkimi brawami Jubi-
latów oraz zaproszonych gości. W podziękowaniu za 
występy dzieci otrzymały upominki - niespodzianki. 

27 października dwie grupy przedszkola (III, V) 
pod opieką p. Z. Pawliczak i p. M. Kozłowskiej wyjechały
na zajęcia edukacyjne do Nadleśnictwa Kalisz. Dzieci 
spacerowały po lesie i podziwiały jesienny krajobraz. 
Uczestniczyły w zabawach na świeżym powietrzu: 
zapoznały się ze zwyczajami mieszkańców lasu, 
rozpoznawały gatunki drzew i krzewów, układały totemy 
z materiału przyrodniczego, wykonały też pamiątkową
pracę plastyczną, którą zabrały do przedszkola. Wyjazd 
dostarczył przedszkolakom wielu wrażeń i był
niezapomnianą lekcją przyrody. 

6 grudnia przedszkole odwiedził Św. Mikołaj 
przynosząc dzieciom słodki upominek. Jest to jego 
pierwsze spotkanie z dziećmi przed świętami Bożego 
Narodzenia. Dzieci spisały się na medal i chętnie 
zaśpiewały Mikołajowi piosenki. Miły gość obiecał, że
odwiedzi przedszkole jeszcze raz, tuż przed świętami. 
Postawił jednak warunek - dzieci muszą być grzeczne, 
słuchać rodziców i swoich pań w przedszkolu. 
 

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Opatówku 
Mirosława Gałach 
 

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

PROGRAM "LEONARDO DA VINCI" 
 

W dniach od 18 września do 1 października br. 
nauczyciele przedmiotów zawodowych Zespołu Szkół
im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku: Wojciech 
Abkowicz, Piotr Jaskuła i Ireneusz Kasprzak brali udział
w wymianie zagranicznej w ramach programu Leonardo 
da Vinci (umowa 2011-1-PL1-LEO03-19165/20). Orga-
nizatorem ze strony polskiej było Krajowe Centrum 
Edukacji Rolniczej w Brwinowie, a ze strony niemieckiej 
Internationale Lehranstalt für Landwirtschaft Umwelt und 
Technik Berlin - Brandenburg e.V. 

Koordynatorami Programu "Uczenie się przez 
całe życie" byli Marek Rudziński - KCER Brwinów i 
Walter Siegmund - ILLUT Berlin - Brandenburg. Temat 
szkolenia to: "Odnawialne źródła energii - pozyskiwanie, 
przetwarzanie i wykorzystanie szansą na redukcję emisji 
substancji toksycznych". Staż poruszał tematykę obej-
mującą m.in.: 
1. Zagadnienia z zakresu odnawialnych źródeł energii 

w obowiązujących programach kształcenia zawodo-
wego w Niemczech 

2. Organizacja placówki kształcenia zawodowego, pro-
blemy szkolnictwa zawodowego i rolniczego w 
Niemczech 

3. Regulacje prawne dotyczące odnawialnych źródeł
energii w Niemczech, 

4. Pompy ciepła, 
5. Kolektory słoneczne, 
6. Ogniwa fotowoltaiczne, 
7. Farmy wiatrowe (aeroenergetyka), 
8. Biogazownie rolnicze, 
9. Środki transportowe (samochody) napędzane ener-

gią elektryczną,
10. Urządzenia do produkcji biopaliw, 

11. Przetwórstwo odpadów i biomasy na cele grzewcze 
- kotły zasilane biomasą.

Poza tematyką zawodową uczestnicy mieli możliwość 
poznania środowiska naturalnego, kultury i zwyczajów 
rejonu Berlin - Brandenburg. Nauczyciele z Polski 
spotkali się z miłym i życzliwym przyjęciem, zaintere-
sowaniem ze strony osób prowadzących wykłady i 
zajęcia terenowe oraz ze strony przedstawicieli firm 
przyjmujących grupę 20 nauczycieli ze szkół rolniczych z 
całej Polski. Wszystkim serdecznie chcielibyśmy 
podziękować za umożliwienie nam uczestnictwa w tego 
typu szkoleniu i zachęcamy do korzystania z tej formy 
doskonalenia zawodowego. 
 

Nauczyciele ZS im. St. Mikołajczyka w Opatówku 
Wojciech Abkowicz, Piotr Jaskuła i Ireneusz Kasprzak 
 

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

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 
 

9 października 2011 roku Polacy oddali swój głos w 
wyborach do Sejmu i Senatu RP. Przewodniczący Stefan Jaworski w 
Komunikacie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10.10.2011 r. o 
zbiorczych wynikach głosowania na listy kandydatów na posłów w 
skali kraju poinformował, że w skali kraju oddano 14 mln 369 tys. 503 
głosy ważne. W sejmie znajdzie się pięć ugrupowań, które w skali 
całego kraju przekroczyły 5-procentowy próg wyborczy i wezmą udział
w podziale mandatów w sejmie. Pora więc na krótkie podsumowanie 
wyników w gminie Opatówek w świetle wyników w powiecie, okręgu i 
kraju. Poniżej przedstawiamy zbiorcze wyniki głosowania na podstawie 
100% protokołów z obwodowych komisji wyborczych oraz na 
podstawie serwisu informacyjnego Państwowej Komisji Wyborczej. 
 

Frekwencja w skali kraju wyniosła 48,92% 
- w powiecie kaliskim - 40,69% 
- w okręgu 36 (wybory do sejmu) - 45,27% 
- w okręgu 96 (wybory do senatu) - 46,18% 
- w gminie Opatówek - 48,29% (była to najwyższa frekwencja w 

powiecie kaliskim) 
 

SENAT 
Wyniki wyborów w gminie Opatówek: 

1. Dyrdziak Maria Krystyna 85 głosów 
2. Kaleta Piotr Marek  1441 
3. Kaźmierczak Robert 84 
4. Przybył Adela Maria 291 
5. Sitarz Witold Jan  859 
6. Strugała Dariusz Antoni 351 
7. Szelc Krzysztof Rafał 808 

Wyniki wyborów w powiecie kaliskim: 
1. Dyrdziak Maria Krystyna 1 075 głosów 
2. Kaleta Piotr Marek  7 954 
3. Kaźmierczak Robert 580 
4. Przybył Adela Maria 1 840 
5. Sitarz Witold Jan  4 729 
6. Strugała Dariusz Antoni 3 660 
7. Szelc Krzysztof Rafał 5 852 

Wyniki wyborów w okręgu nr 96 
1. Dyrdziak Maria Krystyna 3 323 głosy 
2. Kaleta Piotr Marek  25 743 
3. Kaźmierczak Robert 9 433 
4. Przybył Adela Maria 10 242 
5. Sitarz Witold Jan  30 879 
6. Strugała Dariusz Antoni 13 274 
7. Szelc Krzysztof Rafał 21 468 

 

SEJM 
Ogółem wyniki głosowania w kraju wg komitetów wyborczych: 
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - 4 295 016 głosów 
(29,98%) 
Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza - 315 393 (2,19%) 
Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej - 1 184 303 
(8,24%) 
Komitet Wyborczy Ruch Palikota - 1 439 490 (10,02%) 
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - 1 201 628 (8,36%) 
Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 - 79 147 (0,55%) 
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP - 5 629 773 (39,18%) 
Komitet Wyborczy Nasz Dom Polska - Samoobrona Andrzeja Leppera 
- 9 733 (0,07%) 
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Komitet Wyborczy Nowa Prawica Janusza Korwin Mikke - 151 837 
(1,06%) 
Komitet Wyborczy Prawica - 35 169 (0,24%) 
Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka - 28 014 (0,19%) 
 

Wyniki wyborów w gminie Opatówek 
Lista nr 1 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - 1322 głosy, co 
daje 45,16% głosów ważnych 
Lista nr 2 Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza - 91 głosów, 
co daje 2,35% głosów ważnych 
Lista nr 3 Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej - 763 
głosy, co daje 19,72% 
Lista nr 4 Komitet Wyborczy Ruch Palikota - 349 głosów, co daje 
9,02% 
Lista nr 5 Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - 411 
głosów, co daje 10,62% 
Lista nr 6 Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 - 13 
głosów, co daje 0,34% 
Lista nr 7 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP - 863 głosy, 
co daje 22,30% 
Lista nr 9 Komitet Wyborczy Nowa Prawica Janusza Korwin Mikke - 58 
głosów, co daje 1,50% 
 

Wyniki wyborów w powiecie kaliskim 
Lista nr 1 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - 7 577 głosów, 
co daje 30,48% głosów ważnych 
Lista nr 2 Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza - 492 głosy, co 
daje 1,98% głosów ważnych 
Lista nr 3 Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej - 4 316 
głosów, co daje 17,36% 
Lista nr 4 Komitet Wyborczy Ruch Palikota - 2 379 głosów, co daje 
9,57% 
Lista nr 5 Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - 4 601 
głosów, co daje 18,51% 
Lista nr 6 Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 - 182 
głosy, co daje 0,73% 
Lista nr 7 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP - 4 952 głosy, 
co daje 19,92% 
Lista nr 9 Komitet Wyborczy Nowa Prawica Janusza Korwin Mikke - 
364 głosy, co daje 1,46% 
 

Wyniki wyborów w okręgu nr 36 
Lista nr 1 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - 82 117 głosów 
(24,24%)
Rogacki Adam Maksym - 14 903 głosy (4,40%) 
Dziedziczak Jan Michał - 15 954 głosy (4,71%) 
Dera Andrzej Mikołaj - 17 606 głosów (5,20%) 
 

Lista nr 3 Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej - 40 250 
głosów (11,88%)
Aleksandrzak Leszek Grzegorz - 9 941 (2,93%) 
 

Lista nr 4 Komitet Wyborczy Ruch Palikota - 34 367 głosów  (10,14%)
Kłosowski Krzysztof - 13 080 (3,68%) 
 

Lista nr 5 Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - 43 278 
(12,77%)
Racki Józef - 6 179 głosów 1,82%) 
Walkowski Piotr - 6 331 głosów(1,87%) 
 

Lista nr 7 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP - 125 596 
głosów (37,07%)
Witczak Mariusz Sebastian - 31 263 (9,23%) 
Adamczak Małgorzata - 18 119 (5,35%) 
Borowiak Łukasz - 11 545 (3,41%) 
Orzechowski Maciej Bolesław - 14 123 głosy (4,17%) 
Ziemniak Wojciech Stanisław - 12 713 głosów (3,75%) 
 

Zgodnie z Obwieszczeniem Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 
października 2011 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 
Okręg 94 - Poślednik Marian 
Okręg 95 - Możdżanowska Andżelika 
Okręg 96 - Sitarz Witold 
 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
Okręg 36 - Adamczak Małgorzata, Aleksandrzak Leszek Grzegorz, 
Borowiak Łukasz, Dera Andrzej Mikołaj, Dziedziczak Jan Michał,
Kłosowski Krzysztof, Orzechowski Maciej Bolesław, Racki Józef, 
Rogacki Adam Maksym, Walkowski Piotr, Witczak Mariusz Sebastian, 
Ziemniak Wojciech Stanisław. 
 

OGŁOSZENIA 
 

Dziękujemy Państwu Hannie i Czesławowi Szmajdzińskim z Opatówka 
za przekazany bezpłatnie piękny świerk, który w tym roku stanął jako 
dekoracja świąteczna na skwerze w centrum Opatówka. 

 
********** 

 
Pani Marii Prus składamy serdeczne podziękowanie za zakup getrów i 
ochraniaczy siatkarskich dla naszego zespołu. 
Drużyna siatkarek wraz z opiekunką Zofią Marciniak 
Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku 

 
********** 

 
Serdeczne podziękowanie na ręce Wójta Gminy Opatówek Pana 
Sebastiana Wardęckiego, Sekretarza Gminy i Rady Gminy w 
Opatówku za wykonane prace związane z budową nawierzchni 
asfaltowej na drodze we wsi Janików - składa sołtys oraz mieszkańcy 
Janikowa. 

 
********** 

 
Fizjoterapia MINI-MED z dojazdem do pacjenta. Na te święta podaruj 
bliskim coś innego - odrobinę relaksu bez wychodzenia z domu. 
Zamów karnet na 10 masaży w pakiecie "Relaks" (masaż głowy i 
pleców). Telefon: 662-500-003, e-mail: daria.zeidler@gmail.com 

 
********** 

 
Rehabilitacja domowa i masaż, kinezyterapia (ćwiczenia np. po 
udarze, złamaniach, skręceniach, urazach itd). Dojazd do klienta. 
Telefon: 602-490-659. 

 
********** 

 
Fizjoterapia z dojazdem. Masaże, ćwiczenia rehabilitacyjne, 
kinesiology, taping. Telefon: 662-500-003. 

 
********** 

 
Projekty budowlane, usługi w zakresie architektury. Telefon: 503-170-
369. 

 
********** 

 
Sprzedaż opału: miał, węgiel, węgiel brunatny, groszek. Opatówek, ul. 
Poniatowskiego 45, tel. (62) 76-18-674 

 
********** 

 
Sprzedaż miału, węgla, ekogroszku - luzem lub workowane. Michałów 
Drugi 14, telefon: 500-478-148. Czynne pon.-pt. 800 - 1800, sobota 800 - 
1600.

********** 
 

Restauracja "Lazurowa" w Michałowie Drugim przyjmuje zamówienia 
na imprezy okolicznościowe - wesela, komunie, stypy itp. Telefon: 888-
572-044. 

 
********** 

 
Hurtownia Budowlana DONBUD s.c., Opatówek, ul. Helleny 20, tel. 
(62) 503-31-15. Oferujemy materiały budowlano wykończeniowe w 
promocyjnych cenach: 
- wełna 0,39 grubość 5 cm - 4,22 zł
- wełna 0,39 grubość 10 cm - 8,47 zł
- wełna 0,39 grubość 15 cm - 12,56 zł

********** 
 

Przyjmę ziemię z wykopów, czysty gruz z ziemią. Telefon: 603-980-
512. 

 
********** 

 
Sprzedam komin stalowy z rury gazowej 0,6x20m z podstawą oraz 
rury ocynk 50mm, 60mm. Telefon: 887-818-381. 

 
********** 



Wiadomości Gminne str. 28/28 

Sprzedam słomę żytnią w belach oraz siano. Telefon: 510-558-311. 
 

********** 
 

Sprzedam pustaki pełne prasowane, wózek ciągnikowy 2-osiowy, 
motor "komarek" oraz pokrycie dachowe Andulina. Telefon: 660-368-
938, (62) 76-19-578. 

 
********** 

 
Kupię słomę lub zamienię na obornik. Telefon: 606 444 636. 

 
********** 

 
Sprzedam wózek ciągnikowy. Telefon: (62)76-19-578 

 
********** 

 
Kopanie fundamentów ręcznie, zbrojenie, zalewanie itp. Telefon: 692-
990-828. 

 
********** 

 
Usługi minikoparką w zakresie: wykopy pod fundamenty, wykopy 
liniowe, wykopy pod instalacje (wodne, gazowe, elektryczne, 
telekomunikacyjne, kanalizacyjne, nawadniające), zasypywanie i 
ubijanie wykopów, pielęgnacja i zagospodarowywanie terenów 
zielonych (koszenie trawy, przycinanie drzew i krzewów, instalacje 
nawodnieniowe terenów zielonych). Jan Juszczak, ul. Ks. Adama 
Marczewskiego 3, Opatówek, tel. 604-217-769. 

 
********** 

 
Przydomowe oczyszczalnie ścieków - sprzedaż, serwis, oczyszczalnie 
wszystkich typów, przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne. Telefon: 
(61) 652-72-55. 

 
********** 

 
Firma Kal-Tech, Słoneczna 2, 62-860 Opatówek, tel. 796-532-639 
wykonuje bramy, ogrodzenia, balustrady oraz konstrukcje stalowe. 
Oferuje również usługę piaskowania oraz malowania natryskowego z 
możliwością dojazdu do klienta. Piaskujemy wszystko: konstrukcje 
metalowe, maszyny rolnicze, samochody osobowe, ciężarowe, 
naczepy, felgi stalowe i aluminiowe, elewacje w tym usuwanie graffiti, 
ściany wewnętrzne (piwnice itp.), bramy, ogrodzenia, balustrady, 
pomniki, nagrobki. 

 
********** 

 
Kancelaria Prawno-Doradcza, Opatówek, ul. Dziubińskiego 1A, tel. 
(62) 761-80-55, www.interamax.pl zaprasza od poniedziałku do piątku 
w godz. 900 - 1600. Kancelaria Prawnicza świadczy usługi w zakresie: 
odzyskiwanie należności, prawo handlowe, prawo pracy, sprawy 
rodzinne i majątkowe, stała obsługa prawna przedsiębiorców, 
organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz 
innych podmiotów prawa. 

 
********** 

 
INTER AMAX Sp. z o.o. zaprasza do sklepu firmowego w Opatówku, 
ul. Dziubińskiego 1a. Polecamy: artykuły AGD, dywany, artykuły
szkolne i papiernicze, artykuły chemiczne, znicze, sztuczne kwiaty. 
Ponadto INTER AMAX posiada w ofercie styropian FASAD EPS 070-
5.9.10.12. Zapraszamy w godz.: pon. - pt. 900 - 1700, sobota 800 - 1300,
telefon: (62) 76-17-055. 

 
********** 

 
Świadectwa charakterystyki budynków, lokali mieszkalnych i 
użytkowych. Telefon: 605-165-060. 

 
********** 

 
Doskonalenie umiejętności czytania tekstów ze zrozumieniem,
wyszukiwania informacji w tekście, konstruowania różnych form 
wypowiedzi pisemnej, przygotowanie do sprawdzianu w szkole 
podstawowej oraz egzaminu gimnazjalnego z zakresu przedmiotów 
humanistycznych. Telefon: 508-142-902 (w godzinach: 1500 - 1700)

********** 

Biuro Rachunkowe "KASSUS", tel. 601-250-438 oferuje profesjonalną
obsługę firm w zakresie księgowości, podatków oraz kadr i płac. 

 
********** 

 
Angielski - zajęcia indywidualne, 30zł za 60 min. Dojazd do klienta 
wliczony w cenę zajęć. Telefon: 505-129-605. 

 
********** 

 
Szkoła Języka Angielskiego FORGET-ME-NOT, telefon: 604-068-087, 
zaprasza na kursy języka angielskiego dla: 
- przedszkolaków 
- uczniów szkoły podstawowej 
- uczniów gimnazjum i szkół średnich 
- maturzystów (poziom podstawowy i rozszerzony) 
- dorosłych 

 
********** 

 
Angielski - korepetycje. Telefon: 609-382-605. 

 
********** 

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

 
********** 

 
Sprzedam działki budowlane w Młyniskach, gm. Koźminek. Telefon: 
512-185-856, 504-202-088. 

 
********** 

 

Wszystkim, którzy uczestniczyli we Mszy Św., ceremonii pogrzebowej 
Ś.P. Antoniego Konopińskiego 

rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom, znajomym, delegacjom Gminy 
Opatówek i Ochotniczym Strażom Pożarnym za okazaną pomoc, 

współczucie, wieńce i kwiaty 

składa syn z rodziną

********** 
 

Wszystkim, którzy uczestniczyli we Mszy Świętej 
oraz ceremonii pogrzebowej ostatniego pożegnania 

Ś.P. Grzegorza Dziedzica 
rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom, znajomym, delegacjom 
i przedstawicielom Gminy Opatówek, Powiatu Kaliskiego, 

Urzędu Marszałkowskiego, kolegom i koleżankom ze szkół, pracy 
i chóru oraz kapłanom z parafii Opatówek 

składamy podziękowanie za obecność, okazaną życzliwość 
i wspólną modlitwę, złożone kwiaty oraz zamówione msze św. 

 
Żona z dziećmi, Rodzice i Teściowie, 

 Rodzeństwo z rodzinami 
 

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