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SESJE RADY GMINY 
 

Ostatnia sesja kadencji 2010-2014 
Na dzień 12 listopada br. Przewodniczący Rady 

Gminy zwołał ostatnią, 57. sesję Rady Gminy Opatówek 
kadencji 2010-2014. Podczas sesji radni wysłuchali 
informacji o działaniach podjętych w okresie międzyse-
syjnym przez Przewodniczącego Rady oraz Wójta Gmi-
ny. Podjęta została także uchwała w sprawie zmiany 
budżetu gminy Opatówek na 2014 rok, przedstawiona 
przez Skarbnika Gminy. W uchwale tej - w wyniku zmian 

- przyjęto łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 
33 285 887,15 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 
32 488 800,15 zł, dochody majątkowe w kwocie 
797 087 zł oraz łączną kwotę wydatków budżetu na 
2014 rok w wysokości 38 642 324,15 zł, w tym: wydatki 
bieżące w kwocie 30 194 075,15 zł, wydatki majątkowe 
w kwocie 8 448 249 zł.

Sekretarz Gminy przedstawił informację o stanie 
realizacji zadań oświatowych gminy Opatówek w roku 
szkolnym 2013/2014. Ostatnia sesja była także okazją
do uroczystego pożegnania i wręczenia podziękowań za 
4 letnią współpracę wszystkim sołtysom naszej gminy, 
radnym oraz gościom. 
 
I sesja Rady Gminy kadencji 2014-2018 

Wybory samorządowe za nami. W dniu 26 listo-
pada br. Gminna Komisja Wyborcza w Opatówku, na 
czele z jej Przewodniczącym Januszem Pogorzelcem, 
wręczyła nowo wybranym radnym i Wójtowi Gminy 
zaświadczenia o wyborze. Była to także okazja do wrę-
czenia podziękowań za pracę komisji oraz złożenia gra-
tulacji i życzeń nowo wybranym władzom samorządo-
wym gminy Opatówek. 

28 listopada odbyła się pierwsza sesja Rady 
Gminy Opatówek kadencji 2014-2018, której skład okre-
ślili mieszkańcy gminy w wyborach samorządowych. Na 
sesji, którą otworzył radny senior Józef Gryczyński, 
nowo wybrani radni złożyli ślubowanie, a następnie, 

Opatówek, 16.12.2014 r.
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Biuletyn Informacyjny

Przewodniczący Rady Gminy 
Paweł Bąkowski 

Sekretarz Gminy 
Krzysztof Dziedzic 

Wójt Gminy 
Sebastian Wardęcki 

Radosnych i pogodnych, oświetlonych gwiazdą betlejemską Świąt Bożego Narodzenia, 
 

wielu spokojnych i rodzinnych chwil przy wigilijnym stole 
 

oraz wszelkiej pomyślności w każdej dziedzinie życia na nadchodzący Nowy 2015 Rok 
życzą
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w drodze głosowania, ukonstytuowały się władze Rady 
Gminy. Przewodniczącym Rady Gminy Opatówek został
wybrany radny Paweł Bąkowski i od tej chwili to on 
prowadził dalsze obrady. Zastępcami Przewodniczącego 
Rady Gminy zostali radni: Wojciech Pokojowy i Marek 
Szlenkier. Na I sesji ślubowanie wobec Rady Gminy 
złożył także - ponownie wybrany na Wójta Gminy - 
Sebastian Wardęcki. Rada Gminy Opatówek dokonała
wyboru komisji stałych. Ich skład przedstawia się
następująco: 

- Komisja Rewizyjna: Jarosław Budka (Przewodniczą-
cy), Józef Gryczyński, Marlena Kiermas-Gruszka, 
Paweł Kołaciński, Wojciech Pokojowy 

- Rolnictwa: Jarosław Kłysz (Przewodniczący), Andrzej 
Borwik, Józef Gryczyński, Damian Jakóbczak 

- Budżetu, finansów, założeń i planów gospodarczych 
oraz porządku publicznego: Mariusz Małoburski 
(Przewodniczący), Paweł Bąkowski, Elżbieta Biele-
wicz, Mateusz Walczak 

- Oświaty, kultury, sportu i zdrowia: Marlena Kiermas-
Gruszka (Przewodnicząca), Jarosław Budka, Grze-
gorz Janik, Wojciech Pokojowy, Mateusz Walczak 

- Infrastruktury technicznej i inwentaryzacji: Paweł
Kołaciński (Przewodniczący), Damian Jakóbczak, 
Grzegorz Janik, Mariusz Małoburski, Sławomir 
Śniegula, Marek Szlenkier 

- Mieszkaniowa: Elżbieta Bielewicz (Przewodnicząca), 
Andrzej Borwik, Jarosław Kłysz, Sławomir Śniegula. 

 
Sesja Rady Gminy w dniu 9 grudnia 
Kolejna sesja Rady Gminy bieżącej kadencji odbyła się
9 grudnia. Radni podjęli m.in. uchwały mające bezpo-
średni wpływ na kształt przyszłorocznych dochodów 
budżetu gminy. 
- w sprawie określenia wysokości rocznych stawek 

podatku od środków transportowych na 2015 rok. 
Uchwalone stawki mieszczą się w granicach gór-
nych stawek kwotowych na rok 2015 określonych 
w obwieszczeniu MF z dnia 7 sierpnia 2014 r. i sta-
wek minimalnych określonych w załącznikach Nr 1-3 
do obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 10 paź-
dziernika 2014 roku. Stawki podatku od środków 
transportowych na 2015 rok ulegają podwyższeniu 
w porównaniu do roku 2014 o 0,4 % w stopniu odpo-
wiadającym wskaźnikowi cen i towarów konsump-
cyjnych w okresie pierwszego półrocza 2014 roku 
w stosunku do analogicznego okresu roku poprzed-
niego. 

- w sprawie określenia stawek podatku od nierucho-
mości i zwolnień w podatku od nieruchomości na 
2015 r. Stawki podatku od nieruchomości na 2015 
rok ulegają podwyższeniu w porównaniu do roku 
2014 o 0,4 % w stopniu odpowiadającym wskaźni-
kowi cen i towarów konsumpcyjnych w okresie 
pierwszego półrocza 2014 roku w stosunku do 
analogicznego okresu roku poprzedniego  Ponadto 
w podatku od nieruchomości wprowadza się zwol-
nienia z podatku od gruntów i budynków służących 
bezpieczeństwu publicznemu i ochronie przeciwpo-
żarowej niezwiązane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej. 

- w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stano-
wiącej podstawę obliczania podatku rolnego na 
2015 rok. Obniża się średnią cenę skupu żyta za 
okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia 
podatku rolnego na rok podatkowy 2015 opubliko-
waną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego z dnia 20 października 2014 roku 
z kwoty 61,37 zł za 1 dt. do kwoty 50,00 zł za 1 dt., 
która stanowić będzie podstawę podatku rolnego na 
2015 rok. 

- w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy 
Opatówek w Zgromadzeniu Związku Komunalnego 
Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. Na podstawie 
podjętej uchwały w kadencji rad gmin 2014 - 2018 
w skład Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin 
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”, zwanego dalej 
Zgromadzeniem, wchodzi Wójt Gminy Opatówek - 
Sebastian Wardęcki. 

- w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas 
nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, nierucho-
mości - Motelu "Maria" położonego w miejscowości 
Szałe. Dotychczasowy najemca nieruchomości zwró-
cił się z wnioskiem o zawarcie na czas nieoznaczo-
ny umowy najmu Motelu "Maria" wraz z przyległym 
placem. 

- w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatówek na 
2014 rok, w której dokonano bieżącej korekty planu 
wydatków i dochodów wynikającej z przyjęcia dodat-
kowych zadań oraz przesunięć środków między pa-
ragrafami. 

- w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu 
kosztów podróży służbowych dla radnych Gminy 
Opatówek. 

- w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy. 
 
*************************************** 

 

REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH 
 

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy kadencji 
2010-2014 przedstawiona została "Informacja o stanie 
realizacji zadań oświatowych gminy Opatówek w roku 
szkolnym 2013/2014". Obowiązek sporządzenia i przed-
stawienia informacji o stanie realizacji zadań oświato-
wych wynika z dyspozycji art. 5a ust. 4 ustawy z 7 wrześ-
nia 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. 
z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). W imieniu Wój-
ta Gminy Opatówek Sebastiana Wardęckiego szczegó-
łową informację o stanie realizacji zadań oświatowych 
gminy Opatówek przedstawił Sekretarz Gminy Krzysztof 
Dziedzic. 
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Zadania oświatowe gminy 
1. Zaspokajanie 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 podsta-
wowych i gimnazjów - ustawa o systemie oświaty. 

3. Zabezpieczenie bazy lokalowej i sprawności tech-
nicznej obiektów oświatowych oraz środków rzeczo-
wych i finansowych dla działalności - ustawa o sys-
temie oświaty. 

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

5. Stanowienie o wysokości niektórych składników wy-
nagrodzenia 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 2013/2014 Gmina Opatówek była
organem prowadzącym dla 1 publicznego przedszkola, 
6 szkół podstawowych, w tym 2 filialne i 4 gimnazjów. 
Stan organizacji szkół podstawowych i gimnazjów w roku 
szkolnym 2013/2014 przedstawia się następująco: 
 

Nazwa placówki Liczba 
oddziałów 

Liczba 
uczniów
i dzieci 

Szkoła Podstawowa 
w Opatówku 23 490 

Filia w Cieni Drugiej 0 0 
Filia w Sierzchowie 2 22 

Zespół Szkół w Rajsku - 
szkoła podstawowa 7 136 

Zespół Szkół w Rajsku - 
gimnazjum 3 70 

Zespół Szkół w Chełmcach - 
szkoła podstawowa 7 143 

Zespół Szkół w Chełmcach - 
gimnazjum 4 74 

Zespół Szkół w Tłokini 
Wielkiej- szkoła podstawowa 7 111 

Zespół Szkół w Tłokini 
Wielkiej - gimnazjum 3 78 

Gimnazjum w Opatówku 13 253 
Publiczne Przedszkole 

w Opatówku 5 111 

Oddział przedszkolny przy 
ZS w Rajsku 2 37 

Oddział przedszkolny przy 
ZS w Chełmcach 1 24 

Oddział przedszkolny przy 
ZS w Tłokini Wielkiej 1 22 

RAZEM 78 1571 

W roku szkolnym 2013/2014 r. w stosunku do roku szkol-
nego 2012/2013 sieć przedszkola, szkół podstawowych 
i gimnazjów nie zmieniła się, chociaż jak wynika z po-
wyższej tabeli, ani jeden uczeń nie uczęszczał do Filii 
w Cieni Drugiej. Ta sama sytuacja ma miejsce w tym 
roku szkolnym. Wobec powyższego, ze względu na wolę

rodziców i ogólnie ujmując niekorzystną demografię
(spadek liczby potencjalnych uczniów), dalsze utrzymy-
wanie tej placówki jest ekonomicznie nieuzasadnione. 
Dlatego też we wrześniu 2013 roku Rada Gminy podjęła
uchwałę o zamiarze likwidacji tej szkoły. Po pozytywnym 
przeprowadzeniu procedury likwidacyjnej Filia w Cieni 
Drugiej została zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2014 r. 
Publiczne Przedszkole w Opatówku oferuje w sumie, na 
5 oddziałów, 125 miejsc dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat. 
Jak widać z tabeli miejscowe przedszkole oferowało
jeszcze 14 miejsc wolnych, z czego wynika, że mniej 
więcej popyt równoważy się z podażą. Podobnie jak 
w poprzednim roku sytuację poprawiło utworzenie 
w 2010 r., w ramach projektu unijnego, 3 oddziałów 
przedszkolnych dla 67 dzieci przy zespołach szkół
w Rajsku, Chełmcach i Tłokini Wielkiej. Niewątpliwym 
wpływem na ogólną sytuację przedszkolną w naszej 
gminie jest możliwość posyłania dzieci do przedszkoli 
niesamorządowych w Kaliszu. W stosunku do ubiegłego 
roku szkolnego powiększyła się, do 64, grupa dzieci 
uczęszczająca do tych przedszkoli. Powyższa sytuacja 
wynika przede wszystkim z uwarunkowań terytorialnych 
i rodzinnych związanych między innymi z pracą rodzi-
ców. Koszty związane z tym zadaniem to 313 278,88 zł.
Generalnie, w porównaniu z ubiegłymi latami, zauważa
się coraz większe zapotrzebowanie na tego rodzaju 
usługi. Związane jest to przede wszystkim z coraz więk-
szą świadomością rodziców związaną z rozwojem edu-
kacyjnym dziecka. 
W szkołach prowadzonych przez gminę naukę pobierało
30 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia spe-
cjalnego, co powodowało dodatkowe obowiązki nauczy-
cieli 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 zorgani-
zowano, w porozumieniu z organem prowadzącym, dla 
13 uczniów. 
 

Baza do działalności oświatowej 
Placówki oświatowe prowadzone przez Gminę funkcjo-
nowały w 8 budynkach komunalnych: 
- powierzchnia nieruchomości gruntowych: 65 506 m2,

w tym powierzchnia terenów zielonych: 25 459 m2

- sale lekcyjne: 76 
- pracownie komputerowe: 8 
- sale gimnastyczne: 5 
- gabinety lekarskie: 3 
- świetlice: 5 
- stołówki: 1 
 

Urządzenia rekreacyjno - sportowe 
Oprócz 5 sal gimnastycznych szkoły i przedszkole wyko-
rzystywały do prowadzenia zajęć wychowania fizyczne-
go i rekreacji ruchowej inne 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), boisko wielofunk-
cyjne ze sztuczną nawierzchnią (piłka ręczna, siatkowa, 
koszykowa, tenis), a także place zabaw. Szkoły, 
w szczególności w Opatówku, miały także możliwość 
korzystania z kompleksu boisk sportowych "Orlik 2012". 
Stan techniczny i funkcjonalność budynków oświato-
wych oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych uznać na-
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leży za dobry, co jest rezultatem stałych, znacznych 
nakładów finansowych czynionych od kilku lat na popra-
wę substancji budowlanej w celu zachowania sprawno-
ści technicznej i dla optymalizacji kosztów eksploatacji. 
W okresie sprawozdawczym czyniono stałe działania dla 
poprawy bazy lokalowej gminnej oświaty, w tym wyposa-
żenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne. Oblicze 
współczesnej szkoły charakteryzuje poziom wyposaże-
nia w środki techniczne do nauki i wzajemnego informo-
wania. Szkoły są wyposażone w pracownie komputero-
we. Zgodnie ze współczesnymi standardami i wymogami 
technicznymi na bieżąco wymieniano sprzęt komputero-
wy. Wszystkie sekretariaty szkół posiadają komputery 
wraz z niezbędnym oprogramowaniem i oprzyrządowa-
niem. Wszystkie szkoły i przedszkole uzyskały możli-
wość korzystania z Internetu oraz na bieżąco wyposaża-
ne były w nowoczesne pomoce dydaktyczne, w tym 
cyfrowe aparaty fotograficzne, odtwarzacze DVD. Oprócz 
przedszkola, wszystkie szkoły wyposażono w projektory 
multimedialne i tablice interaktywne. Sukcesywnie wy-
mieniane są meble szkolne, które oprócz odpowiedniej 
ergonomii posiadają certyfikaty bezpieczeństwa. 
 
Stan wyposażenia w urządzenia specjalistyczne oraz 
zbiorów bibliotecznych 
- komputery ogółem: 265 
- komputery do użytku uczniów: 153 
- projektory multimedialne: 38 
- rzutniki pisma: 7 
- rzutniki przeźroczy: 9 
- tablice interaktywne: 14 
- kamery wideo: 4 
- odtwarzacze DVD, VHS, TV: 64 
- kserokopiarki: 10 
- woluminy: 23 250 
- monitoring: 5 
 
Kadra i system doskonalenia zawodowego 
W roku szkolnym 2013/2014 w przedszkolu publicznym, 
szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych 
przez gminę pracowało 159 nauczycieli oraz 55 pracow-
ników 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 
- Zdzisława Pawliczak - Publiczne Przedszkole 

w Opatówku 
 
Zatrudnienie w szkołach w roku szkolnym 2013/2014: 
- etaty: 185,98 w tym: 

- nauczyciele: 137,03 
- pozostali: 48,95 

- osoby: 214 w tym: 
- nauczyciele: 159 
- pozostali: 55 

 
W stosunku do poprzedniego roku szkolnego zwiększyła
się liczba etatów nauczycielskich o 8,11. Jest to związa-
ne z większą ilością godzin dydaktycznych, które bezpo-
średnio wpływają na stan zatrudnienia. Poziom zatrud-
nienia nauczycieli wynika przede wszystkim z liczby 
oddziałów i godzin zajęć obowiązkowych oraz dodatko-

wych, realizowanych w przedszkolu i szkołach, a pra-
cowników administracji i obsługi ze specyfiki działal-
ności, w tym z obowiązku prowadzenia w przedszkolu 
bloku żywieniowego. Dla zabezpieczenia odpowiedniego 
poziomu nauczania w roku szkolnym 2013/2014, zgod-
nie z wymogami prawa i potrzebami, poczyniono nakła-
dy w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli. 
 
Nakłady na doskonalenie zawodowe nauczycieli 
w latach 2013/2014: 
- wykonanie za 2013 rok ogółem: 30 013,19 zł
- plan na 2014 rok ogółem: 52 976,00 zł
W ramach wyodrębnionych środków na doskonalenie 
zawodowe nauczycieli, dyrektorzy placówek oświato-
wych mieli możliwość zawierania z nauczycielami umów 
o dofinansowaniu kosztów kształcenia pobieranych 
przez uczelnie wyższe. W roku szkolnym 2013/2014 
dofinansowaniem objętych było łącznie 6 nauczycieli. 
System doskonalenia i dokształcania nauczycieli spowo-
dował, że większość nauczycieli posiada już kwalifikacje 
do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów. Coraz 
liczniejsza jest grupa nauczycieli posiadających upraw-
nienia do uczenia trzech przedmiotów. Efektem podej-
mowanych działań oraz właściwej polityki kadrowej jest 
niewątpliwie aktualna, bardzo dobra struktura w zakresie 
poziomu wykształcenia nauczycieli oraz szeroki "wa-
chlarz" 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 2012/2013 - 
136,5 etatów, w tym: 
- wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicz-

nym - etatów: 129,48 (93,88% ogółu) 
- licencjat - etatów: 6,44 (5,34% ogółu) 
- pozostałe - etatów: 1,11 (0,78% ogółu) 
Wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem 
pedagogicznym, w roku szkolnym 2013/2014, posiadało
93,88 % zatrudnionych nauczycieli. 
 
Stopnie awansu zawodowego nauczycieli w 2014 r. 
- stażyści - etatów: 4,72 (3,36% ogółu) 
- kontraktowi - etatów: 23,00 (16,36% ogółu) 
- mianowani - etatów: 45,48 (32,34% ogółu) 
- dyplomowani - etatów 67,41 (47,94% ogółu) 
 
Stopniem zawodowym nauczyciela dyplomowanego 
w 2014 r. legitymowało się 67,41 nauczycieli tj. 47,94 % 
spośród ogółu zatrudnionych. W roku szkolnym 
2013/2014 1 nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela 
dyplomowanego, 2 nauczycieli uzyskało stopień nauczy-
ciela mianowanego, a 4 stopień nauczyciela kontrakto-
wego. Dobra polityka kadrowa w szkołach w zakresie 
doboru kadry nauczycielskiej zapewniła także w roku 
szkolnym 2013/2014 w miarę dobrą strukturę zatrudnie-
nia, 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 
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edukacyjnych i osiągnięć uczniów może przybierać róż-
ne formy. Najczęściej są to sprawdziany wewnętrzne 
i zewnętrzne oraz konkursy przedmiotowe. 
Wyniki sprawdzianu w Szkole Podstawowej im. Ja-
nusza Kusocińskiego w Opatówku w roku szkolnym 
2013/2014 
Do sprawdzianu 1 kwietnia 2014 r. w Szkole Podstawo-
wej w Opatówku przystąpiło 78 uczniów. Zestaw zadań
w wersji standardowej rozwiązywało 77 uczniów, a w ar-
kuszach dostosowanych - 1 uczennica. Arkusz standar-
dowy zawierał 26 zadań sprawdzających poziom opano-
wania umiejętności czytania, pisania, rozumowania, 
korzystania z informacji i wykorzystywania wiedzy 
w praktyce. Za poprawne wykonanie wszystkich zadań
można było otrzymać maksymalnie 40 punktów. Więk-
szość zadań okazała się dla uczniów umiarkowanie 
trudna, ponieważ łatwość obliczona dla wszystkich 
zadań zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym wy-
nosi 0,68. Najniższy wynik w szkole - 9 punktów uzyskał
1 uczeń. Najwyższy wynik w szkole - 40 punktów uzys-
kała 1 uczennica. 
Wyniki ze sprawdzianu:
- szkoła: 27,14 
- kraj: 25,82 
- okręg: 25,16 
- województwo: 25,17 
- powiat: 25,47 
- gmina: 26,29 
 

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 
2013/2014 uzyskane przez uczniów Gimnazjum 
im. Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku 
Egzamin gimnazjalny pisało 90 uczniów. Część humani-
styczna składała się z dwóch części: historia i WOS oraz 
język polski. W części humanistycznej egzaminu średnia 
szkoły wyniosła 65,35%, w części matematyczno-przy-
rodniczej - 51,52%, z j. angielskiego - 59,27%. 
 

Wyniki sprawdzianu i egzaminu w roku szkolnym 
2013/2014 uzyskane przez uczniów Zespołu Szkół
w Rajsku 
Szkoła Podstawowa
Do rozwiązywania sprawdzianu przystąpiło 24 uczniów 
klasy szóstej. Średnia szkoły wyniosła 25,17 pkt. 
Gimnazjum
W części humanistycznej egzaminu średnia szkoły wy-
niosła: język polski - 64,00%, historia i WOS - 59,00%, 
w części matematyczno-przyrodniczej: matematyka - 
52,00%, przedmioty przyrodnicze - 52,00%, z j. angiel-
skiego: część podstawowa - 61,00%, część rozszerzona 
- 36,00%. 
 

Wyniki sprawdzianu i egzaminu w roku szkolnym 
2013/2014 uzyskane przez uczniów Zespołu Szkół
im. Jana Pawła II w Chełmcach 
Szkoła Podstawowa
Do sprawdzianu przystąpiło 19 uczniów, a uzyskany 
średni wynik to 27,84 pkt. 
Gimnazjum
W części humanistycznej egzaminu średnia szkoły wy-
niosła: język polski - 73,11%, historia i WOS - 62,58%, 
w części matematyczno-przyrodniczej: matematyka - 
36,95%, przedmioty przyrodnicze - 52,21%, z j. angiel-
skiego: część podstawowa - 82,64%, część rozszerzona 
- 59,45%, z j. rosyjskiego (poziom podstawowy) - 
42.38%. 
 

Wyniki sprawdzianu i egzaminu w roku szkolnym 
2013/2014 uzyskane przez uczniów Zespołu Szkół
w Tłokini Wielkiej 
Szkoła Podstawowa
Do sprawdzianu przystąpiło 14 uczniów rozwiązujących 
arkusz standardowy uzyskując średni wynik 21,43 pkt. 
Gimnazjum
W części humanistycznej egzaminu średnia szkoły wy-
niosła: język polski - 63,68%, historia i WOS - 56,79%, 
w części matematyczno-przyrodniczej: matematyka - 
44,65%, przedmioty przyrodnicze - 45,26%, z j. angiel-
skiego: część podstawowa - 62,29%, część rozszerzona 
- 33,06%. 
 
Sukcesy uczniów 
Rok szkolny 2013/2014 był kolejnym okresem, w którym 
uczniowie szkół naszej gminy osiągali znaczące sukcesy 
w różnych dziecinach życia szkolnego. Szkoły brały
udział, z sukcesami, w konkursach: matematycznych, 
przyrodniczych, z języka polskiego i angielskiego, biolo-
gicznych, geograficznych, chemicznych i fizycznych. 
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 organiza-
torami imprez kulturalnych o zasięgu gminnym i ponad-
gminnym. Ważnym elementem w pracy dydaktyczno-
wychowawczej szkół był sport dzieci i młodzieży. Jak co 
roku uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów uzyski-
wali znaczące osiągnięcia w rywalizacji sportowej. Suk-
cesy uczniów są ich zasługą, ale nie byłyby możliwe bez 
dużego wkładu pracy nauczycieli szkół oraz rodziców, 
a sportowe - także działających w gminie stowarzyszeń
sportowych. 
 
Formy pracy wychowawczej, działalności profilak-
tycznej oraz bezpieczeństwo w szkole 
Zgodnie z potrzebami i wymogami prawa w roku szkol-
nym 2013/2014, we wszystkich szkołach realizowano 
zadania przyjętych programów wychowawczych i pro-
gramów profilaktyki. W ramach programów wychowaw-
czych, oprócz wyborów do samorządów klasowych 
i szkolnych, podjęto współpracę z rodzicami, celem któ-
rej było przekazywanie informacji o postępach w nauce 
i zachowaniu, a także zapobieganie demoralizacji wśród 
dzieci i udzielanie uczniom pomocy edukacyjnej i mate-
rialnej (spotkania indywidualne, wywiadówki, pedago-
gizacja rodziców, imprezy klasowe, szkolne). 
 
Stan realizacji zadań oświatowych gminy na rzecz 
uczniów i szkół
W roku szkolnym 2013/2014 realizowano szereg zadań
wynikających z ustawowych obowiązków gminy na rzecz 
uczniów i szkół. Najważniejszym zrealizowanym zada-
niem gminy było zabezpieczenie na odpowiednim pozio-
mie 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 bu-
dżetu kwotę 646 861,87 zł (dowożeni i dojeżdżający - 
752 osób, dowożeni niepełnosprawni - 12). 
 

Stypendia socjalne
Zgodnie z dyspozycją art. 90b i art. 90m ustawy o syste-
mie oświaty 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 456 zł na 
członka rodziny. Na 207 złożonych wniosków o przyzna-
nie stypendium, pozytywnie rozpatrzono 197 wniosków; 
przyznano stypendia na kwotę 75 081,22 zł.

Stypendia naukowe
Od szeregu lat w naszej gminie realizowane są, w ra-
mach funduszu stypendialnego Gminy Opatówek, sty-
pendia za wyniki w nauce. Możliwość ubiegania się
o stypendium, po spełnieniu regulaminowych warunków, 
mają uczniowie szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjal-
nych oraz studenci. Wnioski są rozpatrywane dwa razy 
do roku przez specjalnie do tego powołaną Komisję.
W roku szkolnym 2013/2014 złożono 120 wniosków, po-
zytywnie rozpatrzono 115 na łączną kwotę 57 640,00 zł.

Innym zadaniem o charakterze pomocy materialnej było
wsparcie w zakresie zakupu podręczników w ramach 
rządowego programu "Wyprawka szkolna" Z tej formy 
pomocy skorzystało 137 uczniów. Na realizację zadania 
pozyskano od Wojewody Wielkopolskiego środki finan-
sowe w kwocie 34 175,63 zł.

Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców 
w szkoleniu młodocianych pracowników zamieszkałych 
na terenie gminy rozpatrywano, zgodnie z dyspozycją
art. 70b ustawy o systemie oświaty, wnioski pracodaw-
ców o zwrot kosztów kształcenia młodocianych uczniów, 
którzy ukończyli naukę zawodu i zdali egzamin lub 
egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodo-
wych. Na realizację powyższego zadania pozyskano 
dotację od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 
52 339,54 zł, która w 100% pokryła poniesione wydatki. 
Naukę zawodu ukończyło 8 młodocianych, natomiast 
przygotowanie do wykonywania określonej pracy, z pozy-
tywnym wynikiem, zaliczyło 2 młodocianych uczniów. 
 

Obowiązek szkolny i obowiązek nauki
Ważnym zadaniem realizowanym w roku szkolnym 
2013/2014 była kontrola obowiązku szkolnego i obo-
wiązku nauki. Obowiązkowi szkolnemu podlegają ucz-
niowie w wieku od 7 lat do ukończenia gimnazjum, 
a obowiązkowi nauki uczniowie w wieku 16-18 lat. Kon-
troli spełniania obowiązku szkolnego dokonują dyrek-
torzy szkół w obwodach, w których zamieszkują ucznio-
wie, a obowiązku nauki - gmina. Liczba uczniów zobo-
wiązanych do spełniania obowiązku nauki w roku szkol-
nym 2013/2014 wynosiła 381 osób. 
 

Finansowanie zadań oświatowych 
Wydatki na oświatę stanowią ok. 40% w ogólnych wy-
datkach budżetu gminy. Szczegółowe rozliczenie ponie-
sionych wydatków stanowi i stanowić będzie treść spra-
wozdania z wykonania budżetu gminy za rok budżetowy 
2013 i 2014. W latach 2013-2014 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 2013 wydatki wyniosły 13 976 816,96 zł,

w tym wielkość subwencji oświatowej 10 691 337 zł
natomiast dochody wyniosły 512 733,55 zł

- w roku 2014 plan wydatków wynosi 16 677 543,56 zł,
w tym wielkość subwencji oświatowej 10 491 309 zł,
z czego do końca września wydatkowano kwotę
10 954 137,44 zł, natomiast dochody planowane są
w wysokości 760 192,56 zł, z czego wykonanie 
569 171,86 zł

Realizacja projektów 
Szkoły w ostatnich latach realizowały projekty eduka-
cyjne i społeczne oraz projekty współfinansowane m.in. 
ze środków unijnych: 
1. Comenius "Uczenie się przez całe życie" realizowa-

ny przez Gimnazjum im. A. i S. Gillerów w Opatówku 
od września 2011 r. do lipca 2013 r. Dofinansowanie 
z UE wyniosło 20 000 euro. 

2. eSzkoła Wielkopolska realizowany przez Szkołę 
Podstawową im. Janusza Kusocińskiego w Opatów-
ku. Okres realizacji projektu: 1 maja 2013 roku do 
30 czerwca 2015 roku. 

3. "Umiem pływać" to projekt ogłoszony przez Mini-
sterstwo Sportu i turystyki, w którym wzięły udział
cztery szkoły podstawowe w gminie Opatówek. Koszt 
projektu to 27 tys. zł, z czego Gmina Opatówek po-
kryła połowę tych kosztów. 

4. Program "Youngster Plus" realizowany przez Gim-
nazjum im. Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku 
oraz Gimnazjum w Rajsku od września 2013 r. do 
czerwca 2014 r.  

 

Podziękowanie 
Wszystkim, którzy przyczynili się do dobrej realizacji 
zadań oświatowych w gminie Opatówek składamy po-
dziękowania 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 działającym w trójkach klasowych, w radzie 

rodziców i wszystkim wspierającym szkoły i przed-
szkole, 

- także różnym instytucjom i urzędom, organizacjom, 
stowarzyszeniom, grupom działającym na rzecz 
oświaty lub współpracującym ze szkołami i przed-
szkolem, a także wielu osobom - przyjaciołom oś-
wiaty, którzy w różny sposób wspierali placówki 
poprzez swoją działalność, pracę oraz przekazy-
wanie środków finansowych. 

Dzięki tej współpracy szkoły i przedszkole pełniły nie-
jednokrotnie 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. 
Podziękowania składamy także Radzie Gminy Opató-
wek na czele z Przewodniczącym Pawłem Bąkowskim 
oraz Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Zdrowia na czele 
z Przewodniczącą Marleną Kiermas-Gruszką.

*************************************** 
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INWESTYCJE, REMONTY, 
PROJEKTY UNIJNE 

 

Inwestycje w drogownictwie 
Dnia 3 listopada br. odbył się odbiór prac pn.: "Prze-
budowa nawierzchni drogi gminnej ul. Owocowa m. Tło-
kinia Kościelna". Wykonawcą prac było Przedsiębior-
stwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe BUDKOM 
z Kalisza za kwotę 45 869,16 zł. Zakres prac obejmował
profilowanie i zagęszczanie podłoża, położenie górnej 
warstwy podbudowy oraz nawierzchni z mieszanek 
mineralno-asfaltowych na odcinku 215 mb. 
W dniu 12 listopada odbył się odbiór zadania pn: "Prze-
budowa nawierzchni drogi gminnej ul. Św. Jana w m. 
Opatówek" za kwotę 17 941,40 zł. Zakres prac obejmo-
wał roboty pomiarowe, wykonanie koryta, położenie dol-
nej i górnej warstwy podbudowy, wykonanie nawierzchni 
z kostki betonowej o pow. 45 m2.
Kolejne zadania zostały zakończone, a ich odbiór nastą-
pił w dniu 21 listopada: 
- "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Zmyś-

lanka" - wykonawcą prac był ROL-DRÓG Zakład 
Usługowo - Produkcyjny z Rajska za kwotę
64 845,11 zł. Zakres prac obejmował profilowanie 
i zagęszczanie podłoża, wykonanie górnej warstwy 
podbudowy oraz położenie nawierzchni z mieszanek 
mineralno-asfaltowych na odcinku 400 mb. 

- "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej ul. 3 Maja 
w m. Opatówek" - wykonawcą był ROL-DRÓG Za-
kład Usługowo - Produkcyjny z Rajska za kwotę
74 407 zł. Zakres prac obejmował dolną warstwę
podbudowy, górną warstwę podbudowy, położenie 
nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych na 
długości 355 mb. 

- "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej ul. Podu-
chowna w m. Tłokinia Kościelna", wykonawcą tego 
zadania był ROL-DRÓG Zakład Usługowo - Produk-
cyjny z Rajska, za kwotę 72 448,97 zł. Prace pole-
gały na ułożeniu górnej warstwy podbudowy, na-
wierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych na 
odcinku 480 mb. 

 

Dnia 2 grudnia, dzięki sprzyjającej pogodzie zakończono 
prace: 
- "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nędzerzew 

- Rożdżały", wykonawcą prac był ROL-DRÓG Za-
kład Usługowo - Produkcyjny z Rajska za kwotę
97 696,68 zł. Prace polegały na karczowaniu krze-
wów, ustawieniu barier na odcinku 48 mb, ułożenie 
górnej i dolnej warstwy podbudowy na odcinku 
990 mb. 

- "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Szu-
lec", wykonawca ROL-DRÓG Zakład Usługowo - 
Produkcyjny z Rajska wykonał prace za kwotę
60 119,32 zł. Zadanie polegało na wykonaniu koryta 
gł. 15 cm, dolnej i górnej warstwy podbudowy na 
odcinku 750 mb. 

- "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. War-
szew", roboty za kwotę 59.776,77 zł wykonała firma 
BEDRÓG Roboty Drogowo - Budowlane. Prace 
polegały na wykonaniu górnej warstwy podbudowy 
oraz formowaniu poboczy na odcinku 630 mb. 

- "Przebudowa nawierzchni oraz budowa kanalizacji 
deszczowej w ulicach: Piotra Szadkowskiego i Braci 
Gillerów na os. Kościuszki w m. Opatówek", wyko-

nawcą prac była firma BUDKOM Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno - Handlowe z Kalisza za kwotę kwota 
275 062,72 zł. Zakres prac obejmował roboty pomia-
rowe i ziemne, wykonanie dolnej i górnej warstwy 
podbudowy, wykonanie kanalizacji deszczowej oraz 
ułożenie nawierzchni asfaltowej. 

- "Przebudowa nawierzchni ul. Dworcowej w Opa-
tówku", wykonawca BEDRÓG Roboty Drogowo - 
Budowlane, wykonał prace za kwotę 110 166,55 zł.
W ramach zadania rozebrana została nawierzchnia 
z kostki kamiennej, wykonane chodniki z kostki 
brukowej i nawierzchnia jezdni z asfaltu. 

Obecnie trwają lub w najbliższym czasie rozpoczną się
prace na n/w zadania: 
- "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Tłokinia 

Wielka - Tłokinia Mała" 
- "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Opa-

tówek, ul. Łódzka" 

- "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Sierz-
chów (tzw. Poligon)" 

- "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Opa-
tówek ul. Nowoogrodowa" 

 

Budowa kanalizacji we wsi Szałe
Trwają prace przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej 
w Szałem - etap I. Inwestycja przebiega zgodnie z zało-
żonym harmonogramem określonym w dokumentacji 
projektowej. Koszt prac etapu I to kwota 2 585 733,95 zł.
Na to zadanie, z Programu PROW na lata 2007-2013 
Działanie: Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Lud-
ności Wiejskiej, gmina Opatówek uzyskała dofinanso-
wanie w wysokości 50%. Łączna długość kanalizacji 
grawitacyjnej i tłocznej wyniesie ok. 7 300 mb. Prace 
rozpoczęły się od ul. Kaliskiej i Słonecznej. 
 
Inwestycje w gospodarce komunalnej 
W budynkach komunalnych zakończono prace remon-
towe, które zakwalifikowane zostały podczas tzw. wio-
sennego przeglądu stolarki okiennej i drzwiowej, do 
realizacji ze środków tegorocznego budżetu. Całkowity 
koszt prac wyniósł 43 454,19 zł. W ramach tego zadania 
wykonane zostały prace polegające na częściowym 
przemurowaniu kominów, częściowej wymianie pokrycia 
dachu, obróbkach blacharskich, wymianie stolarki okien-
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nej i drzwiowej. Zakończono także prace związane 
z bieżącym utrzymaniem zasobów mieszkaniowych na 
terenie gminy, w ramach których wykonano: 
- remont klatki schodowej w budynku komunalnym 

przy ul. Józefa Poniatowskiego 2, koszt prac: 
6 778,60 zł,

- wymianę stropu w dwóch lokalach mieszkalnych 
przy ul.3 Maja 8, koszt prac: 23 181,84 zł,

- wymianę części dachu i rynien przy ul. Józefa 
Poniatowskiego 2 na kwotę 3 189,00 zł oraz przy ul. 
Kościelnej 1B na kwotę 7 132,87 zł,

- przemurowanie ściany w pomieszczeniu gospo-
darczym przy ul. Szkolnej, łączny koszt wyniósł
3 924,41 zł.

Wykonane zostały prace remontowe związane z wymia-
ną elewacji na budynkach: 
- Stacji Uzdatniania Wody w Tłokini Wielkiej, całkowity 

koszt zrealizowanych prac wyniósł 12 373,30 zł
- Stacji Uzdatniania Wody w Cieni Drugiej, całkowity 

koszt prac wyniósł 10 037,99 zł
- przepompowni wody w Sierzchowie na kwotę

4 899,27 zł.
Trwają prace związane z modernizacją systemu odbioru 
ścieków poprzez instalację stacji zlewnej ścieków dowo-
żonych do Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Opatówku. 
Po zakończeniu renowacji studni głębinowej w Rajsku 
przystąpiono do prac związanych z ogrodzeniem terenu, 
na którym znajduje się studnia. Koszt tych prac to kwota 
15 832,82 zł.

Budowa wielofunkcyjnego boiska w Tłokini Wielkiej 
20 listopada br. została podpisana umowa pomiędzy 
Gminą Opatówek, a Urzędem Marszałkowskim w Poz-
naniu na dofinansowanie zadania pn. "Budowa wielo-
funkcyjnego boiska w Tłokini Wielkiej". W ramach pro-
jektu, na wykonanie którego ogłoszony został przetarg, 
powstanie ogólnodostępne boisko ze sztuczną na-
wierzchnią do gry w tenisa ziemnego i piłkę ręczną oraz 
piłkę nożną. Obiekt zostanie ogrodzony. Przewidziana 
kwota na realizację projektu to 230 400,87 zł, a kwota 
dofinansowania wyniesie 74 100 zł. m

Podjazd dla niepełnosprawnych 
Zakończono realizację zadania pn. "Podjazd dla niepeł-
nosprawnych wraz z dostawą i montażem platformy 
schodowej w Szkole Podstawowej w Opatówku" Po od-
biorze prac, podjazd zostanie oddany do użytkowania. 
Zadanie zostało dofinansowane ze środków PFRON 
w ramach "Programu wyrównywania różnic między 
regionami" - Obszar B. Łączna wartość projektu wynosi 
69 126 zł, w tym środki własne gminy to 42 477 zł,
środki PFRON to kwota 26 649 zł. Realizacja tego 
zadania umożliwi samodzielny wjazd do budynku szkoły
dzieciom poruszającym się na wózku i samodzielny 
dojazd do klasopracowni położonych na wysokim 
parterze. Umożliwi również samodzielny wjazd do 

budynku szkoły interesantom, a w przyszłości wyborcom 
poruszającym się na wózkach. 
 

Renowacja i zagospodarowanie zbiorników wodnych 
w Opatówku 
W ubiegłym roku zakończył się I etap renowacji dwóch 
zbiorników wodnych małej retencji przy ul. Poniatowskie-
go w Opatówku. Zakres prac obejmował przede wszyst-
kim prace przy wykopach i przekopach ciężkim sprzę-
tem, obsianie skarp i okładu. Wykonawcą w/w prac był
Zakład Usług Wodno - Melioracyjnych WODMEL z Krzy-
mowa, a koszt prac wyniósł 53 489 zł, z czego wię-
kszość została pokryta z dotacji Urzędu Marszał-
kowskiego w Poznaniu. W bieżącym roku wykonany 
został II etap renowacji zbiorników za kwotę 20 005,65 zł
ze środków budżetu gminy. Kontynuacją tych prac, 
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju ''LGD7-Kraina 
Nocy i Dni'', jest złożenie przez gminę Opatówek 
wniosku pn. ''Zagospodarowanie terenów wokół stawów 
w miejscowości Opatówek''. Wniosek został rozpatrzony 
pozytywnie i przyjęty do realizacji. 18 września roz-
strzygnięty został przetarg na wykonanie prac objętych 
wnioskiem, a ich wykonawcą jest BEDRÓG Sebastiana 
Piętki ze Smółek. Tereny wokół stawów zostaną zago-
spodarowane stanowiąc wizytówkę miejscowości. Prze-
widuje się uporządkowanie terenu, umocnienie brzegów 
grobli pomiędzy dwoma stawami, a także usunięcie 
dzikiej roślinności i założenie nowo zaplanowanej zieleni 
oraz stworzenie nowego układu komunikacyjnego. Zmo-
dernizowane zostanie istniejące oświetlenie, zgodnie 
z zaprojektowanym nowym układem oświetleniowym 
z latarniami i halogenowymi reflektorami. Zaś punktem 
centralnym będą, alejki zacienione częściowo drewnia-
nymi pergolami oraz alejki spacerowe z ławkami. Prze-
widziany całkowity koszt inwestycji to kwota 495 tys. zł,
z czego dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 
w Poznaniu wyniesie ok. 154 tys. zł.

Kontynuacja "Dzikiej Promenady" w parku 
W zakończone zostały prace związane z "Wykonaniem 
pomostu rekreacyjnego łączącego Dziką Promenadę
z alejkami w zabytkowym parku w Opatówku". Łączny 
koszt inwestycji wyniósł 44 803,43 zł i został sfinanso-
wany w całości ze środków własnych gminy. 
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Prace polegały na wykonaniu robót ziemnych, położeniu 
rurociągu, instalacji słupów, rygli i ram z położeniem 
drewnianej kładki, a także położeniu krawężników. 
 

Rajską alejką spacerową zdrowo i sportowo 
W dniu 20.10.2014 r. zostały odebrane prace związane 
z budową alejki spacerowej Jest to ścieżka spacerowa 
dla mieszkańców oraz osób przyjezdnych, która przy-
czyni się do propagowania zdrowego trybu życia i pod-
niesienia walorów Rajska, a także stworzy alternatywę
dla osób poruszających się niezmotoryzowanymi środ-
kami lokomocji po drodze gminnej, przyczyniając się do 
poprawy bezpieczeństwa ruchu. Prace wykonała Firma 
KAFI Mariusz Kurzawa z Liskowa za kwotę 69 347,65 zł.
Kwota dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego 
w ramach IV edycji Konkursu "Pięknieje wielkopolska 
wieś” wyniosła 30 000 zł.

Nowy samochód dla straży
W październiku br. Gmina Opatówek złożyła wniosek do 
WFOŚiGW na zakup średniego samochodu pożarnicze-
go dla jednostki OSP w Tłokini Wielkiej w ramach kon-
kursu "Działania 3.6 Poprawa bezpieczeństwa środowis-
kowego i ekologicznego, Schemat IV Zakup sprzętu 
specjalistycznego do zapobiegania i likwidacji skutków 
klęsk żywiołowych i poważnych awarii środowiskowych. 
Wsparcie techniczne krajowego systemu ratowniczo - 
gaśniczego, Priorytet III Środowisko przyrodnicze, 
WRPO 2007-2013". Koszt projektu: 662 619,60 zł, z te-
go 80% to kwota planowanego dofinansowania ze środ-
ków WRPO 2007-2013, a 20% to środki własne gminy. 
Wniosek został pozytywnie oceniony pod względem 
merytorycznym i umieszczony na liście rankingowej. 

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

WIADOMOŚCI KULTURALNE 
 

Przeżyjmy to jeszcze raz 
Towarzystwo Przyjaciół Opatówka było inicjato-

rem spotkania integracyjnego "Przeżyjmy to jeszcze 
raz", które przy kawie, herbacie i cieście odbyło się
w dniu 24 października br. Współorganizatorami spotka-
nia byli: Studio Piano Song z Kalisza, Gminna Biblioteka 
Publiczna im. Braci Gillerów, Gminny Ośrodek Kultury, 
Urząd Gminy oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Opatówku. TPO działa od 24 marca 1990 r., obecnie 
prezesem jest Jan Kowalkiewicz. Od początku istnienia 
organizacji dużą popularnością cieszy się działalność 
turystyczno - krajoznawcza. Początkowo były to jedno-
dniowe wycieczki, których niezapomnianym organizato-
rem był nieżyjący już Tadeusz Wojcieszak. Od 1997 r. 
organizatorem wycieczek jest Jan Kowalkiewicz posia-
dający licencję pilota wycieczek zagranicznych i krajo-
wych. 

W latach 1997 - 2014 zorganizowano ogółem 
19 wycieczek w różne regiony Polski i za granicę.
Na spotkaniu. przy fotografiach z wycieczek, wspomina-

no zorganizowane wyjazdy: w 2000 roku do Wilna, 
w 2008 roku do Wielunia, w 2009 roku do Wilna, Św. 
Lipki, Trokowa, Sejna, Suchowoli. Uczestnicy zwiedzili 
również meczet Bohoniki, płynęli Kanałem Elbląskim, 
byli nad jeziorem Wigry. W 2012 r. odbyła się wycieczka 
do Kołobrzegu, Mielna, Stargardu Szczecińskiego, 
Szczecina i Świnoujścia. Prezentację fotograficzną przy-
gotowała dyrektor biblioteki Jadwiga Miluśka-Stasiak 
oraz prezes TPO Jan Kowalkiewicz. Krótkie streszcze-
nie wspólnych wyjazdów przedstawiła Maria Dziedzic. 

Podczas spotkania, w pięknym programie artys-
tycznym wystąpili wokaliści ze Studia PIANO SONG 
z Kalisza prowadzonym przez Annę Kowalkiewicz-Oligny 
- rodowitą opatowiankę. Zachwyt wzbudził występ ro-
dzeństwa Julii i Jasia Oligny. W spotkaniu uczestniczyli 
członkowie Towarzystwa Przyjaciół Opatówka, uczest-
nicy wycieczek, a także przedstawiciele zaprzyjaźnionej 
gminy Czajków - Danuta Przybyłek i Bożena Jędrzejak. 
Wśród zaproszonych gości gminę Opatówek reprezento-
wali: Wójt Gminy Sebastian Wardęcki, Sekretarz Gminy 
Krzysztof Dziedzic, Skarbnik Gminy Dagmara Gajewska 
Pająk i Przewodniczący Rady Gminy Paweł Bąkowski. 
 
Powiatowa Inauguracja Roku Kulturalnego 

W piątek, 24 października w Blizanowie odbyła
się doroczna uroczystość Powiatowej Inauguracji Roku 
Kulturalnego. Uczestniczyli w niej parlamentarzyści, 
przedstawiciele władz powiatowych ze Starostą Powiatu 
Kaliskiego Krzysztofem Nosalem, Przewodniczącym Ra-
dy Powiatu Mieczysławem Łuczakiem, członkiem Zarzą-
du Powiatu Krzysztofem Dziedzicem, władz samorzą-
dowych gmin powiatu kaliskiego, twórcy, przedstawiciele 
stowarzyszeń i instytucji kultury oraz oświaty. Uchwałą 
Zarządu Powiatu Kaliskiego nagrodami wyróżnione zo-
stały osoby szczególnie zasłużone dla powiatu kaliskie-
go w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnia-
nia i ochrony kultury za 2013 r. Wśród nagrodzonych 
znalazły się także dwie osoby z gminy Opatówek. 

Marianna Kocemba - pisarka i poetka z Opatów-
ka, bez reszty oddana swojej miejscowości i jej miesz-
kańcom. Należy do kilku organizacji: Towarzystwa Po-
mocy im. Świętego Brata Alberta, Stowarzyszenia Pa-
mięć Jana Pawła II w Polsce, Klubu Literackiego Erato 
przy MOK w Kaliszu, Stowarzyszenia im. Haliny Suta-
rzewicz, Kaliskiego Stowarzyszenia Charytatywnego, 
Towarzystwa Przyjaciół Opatówka. Jako samodzielna 
autorka zadebiutowała w 2000 r. książką "Wtedy wszyst-
ko było inne i prawdziwe". W 2005 roku wydano jej 
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następną książkę: "Baśnie i legendy. Opowiadania". 
W 2012 roku ukazała się jej książka "W cieniu białych 
brzóz (wspomnienia i zapiski - wczoraj i dziś)". Najnow-
szym dziełem Pani Marianny Kocemby jest książka 
"Poezja sercem pisana". I rzeczywiście - potrzeba wiel-
kiego serca, aby z tak wielką miłością i dobrocią odnieść 
się do człowieka i do całego świata. W utworach Pani 
Marianny bije serce. 

Lucyna Wojtaszek - działaczka i krzewicielka 
kultury, ponad 30 lat zaangażowana w działalność Koła
Gospodyń Wiejskich w Opatówku i jego wieloletnia prze-
wodnicząca. Propagatorka wspaniałej, tradycyjnej kuch-
ni polskiej, w tym bogactwa smaków kulinarnych Wielko-
polski. Pani Lucyna była inicjatorką reaktywowania 
zespołu śpiewaczego Opatowianie, który w 2009 r. zos-
tał wyróżniony nagrodą "Zasłużeni dla rozwoju kultury 
w powiecie kaliskim". Zawsze zaangażowana czynnie 
we wszelkie inicjatywy regionalne promujące i kultywują-
ce wielkopolską wieś i ludowe tradycje jej mieszkańców. 

Nagrody finansowe, dyplomy i kwiaty nagrodzo-
nym wręczyli: Starosta Kaliski Krzysztof Nosal i Wójt 
Gminy Blizanów Sławomir Musioł. W części artystycznej 
zaprezentowali się: wokalistki z Zespołu Szkół w Janko-
wie Pierwszym - Kornelia Raźniewska i Magdalena 
Kliszewska oraz Wiktoria Czapska z Zespołu Szkół
w Blizanowie, zespół taneczny "Sixteen" i "Od czasu do 
czasu" oraz Zespół Folklorystyczny "Kalina". 
 
Koncert "Jesienne Impresje" 

Wieczorem 25 października br. salą Gminnego 
Ośrodka Kultury w Opatówku zawładnęły Jesienne 
Impresje - bowiem tak zatytułowano kolejne, czwarte już
wydarzenie z cyklu "Spotkania ze sztuką - Opatówek 
2014". 

Mimo chłodnej aury na zewnątrz, gorąca atmo-
sfera, jaka zapanowała wśród gości sprawiła, że artyści 
z wrocławskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. 

Karola Szymanowskiego zostali świetnie przyjęci i dwu-
krotnie bisowali. W trakcie pierwszej części koncertu 
swoje umiejętności w repertuarze klasycznym zaprezen-
towali: Natalia Dorosz (skrzypce), Kamila Głowacka 
(flet), Kamil Kasjan (instrumenty klawiszowe), Kacper 
Mikołajuk (saksofon) oraz Filip Woszczek (klarnet). 

Natomiast w drugiej części, dzięki wokalnemu 
wsparciu Julii Jaszczyk, wykonali oni utwory muzyki roz-
rywkowej takie jak "Hit the road Jack", "Fever", "Bombo-
nierka" czy "Płonie stodoła". Tak różnorodny repertuar 
był gwarancją udanego wieczoru. Koncert poprowadził
pomysłodawca cyklu "Spotkania ze sztuką - Opatówek 
2014" - Mateusz Walczak. 
 
Święto jesiennych plonów 

Wspólne spotkanie przy stołach zastawionych 
potrawami z jesiennych plonów, połączone z dobrą za-
bawą w znakomitym towarzystwie, wpisało się już
w kalendarz stałych imprez organizowanych od kilku-
nastu lat przez Gminny Ośrodek Kultury w Opatówku. 
Tegoroczne biesiadowanie, którego gospodarzami 
i organizatorami byli: Wójt Gminy Opatówek i Gminny 
Ośrodek Kultury, odbyło się 22 listopada br. ph. "Święto 
jesiennych plonów". 

Wspólnie z mieszkańcami bawili się: władze sa-
morządowe z Wójtem Sebastianem Wardęckim i Sekre-
tarzem Gminy Krzysztofem Dziedzicem, Przewodni-
czący Rady Powiatu Kaliskiego Mieczysław Łuczak, 
Skarbnik Gminy Dagmara Gajewska-Pająk, radni gminy 
Opatówek, dyrektor Gimnazjum w Opatówku Jolanta 
Pokojowa, wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Opatów-
ku Izabela Dubanowicz. 

Na stole królował kapuśniak, prażuszki, kopytka 
ze skwarkami, kluski śląskie z sosem, sałatki warzywne 
oraz ciasta upieczone przez członkinie KGW w Opatów-
ku. W przerwach rozegrane zostały różnorodne konkur-
sy z nagrodami, wystąpił też kabaret EWG z Doruchowa 
pod kierownictwem Ryszarda Mazura. 

Jak zwykle, wielkie podziękowania organizatorzy 
kierują do sponsorów: PZU O/Kalisz, pp. K. G. Olczako-
wie, pp. D. P. Naszyńscy, Sklep muzyczny W. Maslak 
i St. Sobocki, PPHU ASO, pp. E. H. Suchorzewscy, 
pp. J. Cz. Wangowie, Sklep Ogrodniczy M. Małoburski, 
p. M. Pogorzelec, pp. J. H. Menclowie, pp. T. H. Łazar-
kowie, pp. A. E. Wszędobyłowie, p. E. Sowa, p. A. Ja-
błońska, pp. M. St. Baranowie, p. A. Dobrach, p. E. Ma-
tusiak, p. U. Witczak, KGW z Gminy Opatówek, p. J. Po-
gorzelec. 
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Gala operowa 
Pięć koncertów, 40 artystów, wystawa pamiątek 

oraz współpraca z Muzeum Historii Przemysłu w Opa-
tówku przy organizacji jednej z wystaw. A także niemal 
tysiąc aktywnych uczestników tych wszystkich wydarzeń
- to tylko niektóre liczby podsumowujące cykl "Spotkania 
ze sztuką - Opatówek 2014", który zakończono uro-
czystą Galą Operową w opatóweckim muzeum. 

29 listopada salę Muzeum Historii Przemysłu
w Opatówku wypełniły dźwięki różnorodnych arii opero-
wych w wykonaniu artystów związanych z wrocławską
sceną operową. Wystąpili: Joanna Rot - mezzosopran, 
Jarosław Bodakowski - baryton oraz Michał Rot -
fortepian. W trakcie niemal dwugodzinnego koncertu, 
wręczono podziękowania dla osób współpracujących 
w projekcie. Wolontariuszom wręczono pamiątkowe 
dyplomy. Partnerzy projektu zostali nagrodzeni specjal-
nie przygotowanymi statuetkami oraz obdarzeni tytułem 
Mecenasa projektu. 

Tytuły Mecenasa "Spotkań ze sztuką - Opató-
wek 2014" przyznano: Firmie ALKAL S.A., pp. Marii 
i Dawidowi Borowiakom, pp. Małgorzacie i Andrzejowi 
Brodziakom, pp. Marii i Ryszardowi Prusom, ks. Włady-
sławowi Czamarze, Drukarni OFFSET-KOLOR, pp. Do-
rocie i Stanisławowi Gralińskim, Cukierni Mencel oraz 
Kwiaciarni Malwa. Na zakończenie koncertu, który 
poprowadził dyrektor "Spotkań ze sztuką - Opatówek 
2014" - Mateusz Walczak, wniesiono ogromny tort ufun-
dowany i wykonany przez Cukiernię Mencel. Organiza-
torem uroczystości była Inicjatywa dla Opatówka przy 
wsparciu Fundacji Ottenbreit. Podczas Gali Operowej 
zapowiedziana została kontynuacja projektu na 2015 
rok. 
 

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

WIADOMOŚCI BIBLIOTECZNE 
 

Spotkanie z Krystianem Bedyńskim 
We wrześniu tego roku minęła 75 rocznica 

wybuchu II wojny światowej. Ci, którzy przeżyli grozę
wrześniowych dni wracają do nich wspomnieniami. 
Urodzeni po wojnie, a szczególnie młodzież, mogą poz-
nawać tragiczną przeszłość z historycznych publikacji 
i wspomnień tych, którzy przeżyli koszmar wojny. 
Bardzo cenne są również prelekcje na ten temat. 6 listo-
pada w bibliotece gościł płk. dr Krystian Bedyński, eme-
rytowany funkcjonariusz Centralnego Ośrodka Szkolenia 
Służby Więziennej w Kaliszu, który zajmuje się historią

najnowszą Polski ze szczególnym uwzględnieniem dzie-
jów więziennictwa, policji i obrony cywilnej. Dr Krystian 
Bedyński pracował w latach 90. w poznańskim oddziale 
Komisji Badania Zbrodni przeciw Narodowi Polskiemu. 
Należy do Klubu Historycznego im. Stefana Roweckiego 
"Grota". Jest autorem, m.in. artykułów naukowych i pub-
likacji książkowych o losach kapelanów więziennych 
w czasie II wojny światowej i powojennych duszpaste-
rzach więziennych oraz o pracownikach więzień.

Na spotkaniu w Opatówku mówił na temat obro-
ny cywilnej w Wielkopolsce we wrześniu 1939 r. Wiele 
uwagi poświęcił przygotowaniom cywilnych osób do 
ewentualnej wojny i patriotycznej postawie polskiego 
społeczeństwa w przeddzień wybuchu wojny. W sytuacji 
zagrożenia niepodległości zaczęły powstawać w Polsce 
organizacje mające na celu szkolenie obronne i sanitar-
ne dorosłych i młodzieży. Inicjowano pożyczki na doz-
brojenie armii, organizowano składki na Fundusz Obro-
ny Narodowej, zbiórki złomu dla przemysłu zbrojenio-
wego. Duży nacisk położono na przygotowanie kobiet, 
które w warunkach wojny pozostawały w swoich miej-
scowościach i mogły przynosić pomoc zarówno żołnie-
rzom, jak i ludności cywilnej. Ważną rolę w przygotowa-
niach odegrała organizacja harcerska. Wiedza w zakre-
sie obrony cywilnej zdobyta wcześniej była bardzo 
przydatna po wybuchu wojny. Zaangażowani ochotnicy 
nieśli pomoc uciekinierom, organizowali polowe placówki 
sanitarne, a nawet walczyli z bronią przeciw najeźdźcy. 
Prelegent przytoczył wiele takich przykładów z terenu 
Wielkopolski. 

Do walki z Niemcami włączyli się także byli 
więźniowie, którzy odzyskali wolność w chwili wybuchu 
wojny. Szczególnie aktywni członkowie obrony cywilnej 
byli prześladowani przez Niemców w czasie okupacji. 
Wielu z nich musiało się ukrywać. Złapani przez Niem-
ców byli w bestialski sposób mordowani. Przygotowania 
do wojny - pożyczki i składki na rzecz polskiej armii 
i szkolenia organizacji społecznych do pełnienia obo-
wiązków w warunkach wojny miały także miejsce 
w Opatówku. Można dowiedzieć się o tym ze wspom-
nień starszych mieszkańców Opatówka oraz z publikacji 
w przedwojennym "Tygodniku Opatowskim". 
 
"Spokojnie, to tylko Internet" 

W listopadzie zakończyła się druga edycja bez-
płatnych zajęć komputerowych dla dorosłych "Spokojnie, 
to tylko Internet" prowadzonych w bibliotece w Opatów-
ku. W sześciu spotkaniach udział wzięło ok. 30 osób 
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z Opatówka, Kalisza, Szałego, Borkowa Starego, Mar-
chwacza, Chełmc, Michałowa Czwartego i Rajska. 
Uczestnicy poznali podstawy obsługi komputera i ko-
rzystania z Internetu. Mówiliśmy o tym, w jaki sposób 
korzystać z dostępu do Internetu we własnym domu 
i poza nim. Uczyliśmy się bezpiecznie surfować w sieci 
i chronić swoją prywatność. Szukaliśmy rozmaitych in-
formacji, grafiki i filmów. Planowaliśmy podróże, spraw-
dzaliśmy odległości na mapach oraz rozkłady jazdy 
pociągów i autobusów. Szukaliśmy ciekawych przepisów 
i ulubionych piosenek. Tłumaczyliśmy teksty na różne 
języki, w tym także bardzo egzotyczne. Każdy założył
sobie bezpłatną pocztę e-mail i uczył się z niej korzys-
tać. Zaprezentowano obsługę rachunku bankowego 
przez Internet, zakupy w sklepach i na aukcjach interne-
towych, zarządzanie usługami związanymi z własnym 
telefonem komórkowym, w tym wysyłanie bezpłatnych 
SMS-ów z Internetu. 

Na specjalne życzenie uczestników, zajmowa-
liśmy się także podstawami fotografii cyfrowej: robiliśmy 
zdjęcia, przenosiliśmy na komputer oraz korygowaliśmy 
w specjalnym bezpłatnym programie do obróbki zdjęć.
Obecnie takie zajęcia, bibliotekarka z Opatówka i jedno-
cześnie Latarniczka Polski Cyfrowej Równych Szans 
(PCRS), w ramach współpracy prowadzi w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Koźminku. W lutym 2015 r. 
zaplanowano zajęcia w Zespole Szkół w Tłokini Wielkiej, 
a w marcu - w Zespole Szkół w Rajsku. 
 
Radosny Pan Kornel 

W związku z przypadającą w 2014 r. 130. rocz-
nicą urodzin Kornela Makuszyńskiego, w Gminnej Biblio-
tece Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku, od po-
czątku listopada odbywały się lekcje biblioteczne mające 
przybliżyć dzieciom i młodzieży sylwetkę i twórczość 
pisarza. Kornel Makuszyński, postrzegany przez przyja-
ciół i zapamiętany jako "humorysta o szczególnie rados-
nym poglądzie na świat", zapisał się w pamięci młodych 
czytelników przede wszystkim jako autor "Koziołka 
Matołka", bajek: "Awantury i wybryki małej małpki Fiki-
Miki", "O dwóch takich co ukradli księżyc" oraz powieści: 
"Awantura o Basię", "Szatan z siódmej klasy", "Panna 
z mokrą głową", czy "Szaleństwa panny Ewy". Jeśli na-
wet twórczość Makuszyńskiego nie trafiała do tej pory 
do odbiorców za pośrednictwem książek, to na pewno 
wielu widziało filmy, które powstawały na podstawie jego 
powieści. 

Z propozycji zajęć bibliotecznych skorzystały za-
równo dzieci z Przedszkola w Opatówku wraz z wycho-
wawcami, dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej 
w Rajsku oraz uczniowie młodszych i starszych klas ze 
Szkoły Podstawowej w Opatówku, dla których Radosny 
Pan Kornel będzie już osobą znaną i na pewno lubianą,
skoro pisał z nastawieniem "niech moje książki cieszą
dzieci". 

Na uwagę zasługuje także fakt, że po zajęciach 
powstała w bibliotece barwna wystawa prac plastycz-
nych uczniów z klas III Szkoły Podstawowej w Opatówku 
przedstawiająca własną interpretację przygód Koziołka 
Matołka. 
 

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

WIADOMOŚCI STRAŻACKIE 
 

Mikołajki Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP w Rajsku 
Idąc wzorem ubiegłego roku, zorganizowane zo-

stały w orkiestrowym gronie Mikołajki. 5 grudnia, po krót-
kiej próbie - najpierw praca, potem przyjemności - każdy 
otrzymał drobny upominek przygotowany przez anoni-
mowego muzykanta. A dzięki pomysłowi orkiestrowego 
Prezesa dh Wojciecha Woźnego, oprócz prezentów, 
każdy otrzymał pamiątkowe zdjęcie Orkiestry w więk-
szym formacie oraz niespodziankę jakim był kieszon-
kowy kalendarz na nowy rok reprezentujący naszą
orkiestrę.

Nie zabrakło również zaproszonych gości. 
Gośćmi tego dnia był organista z kościoła parafialnego 
w Rajsku Ignacy Drużbiak oraz dh Bogdan Marszał,
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Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP 
w Opatówku i jednocześnie członek Zarządu Oddziału
Powiatowego Związku OSP w Kaliszu oraz dh Henryk 
Łazarek przewodniczący Komisji d/s Młodzieży ZOG 
ZOSP RP. 

Podczas spotkania nie mogło zabraknąć Zarzą-
du jednostki OSP, przy której działa orkiestra oraz wier-
nego, strażackiego kibica dh Józefa Woźnego. Nie moż-
na pominąć ogromnej roli pań z Koła Gospodyń w Raj-
sku, które jak zawsze okazały się niezawodne i swoją
pracą i poświęconym czasem pomogły od strony gastro-
nomicznej. Dziękujemy! Prezes Orkiestry p. Wojtek 
Woźny serdecznie podziękował zaproszonym gościom 
również za ich wkład i przychylność w jak najlepsze 
funkcjonowanie orkiestry. Pan Wojtek sprawił wszystkim 
niebywałą niespodziankę oprawiając w antyramy zdjęcia 
z naszych występów i wyjazdów. Dziękujemy p. Małgosi 
Janas za wspaniałe uwiecznienie chwili na fotografiach. 
 
Turniej Piłki Siatkowej OSP 

W sobotę 6 grudnia, w hali sportowej im. Pol-
skich Olimpijczyków w Opatówku odbył się IV Turniej 
Piłki Siatkowej Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy 
Opatówek, zorganizowany przez Zarząd Oddziału Gmin-
nego ZOSP RP w Opatówku i Wójta Gminy Opatówek. 
Turniej miał na celu doskonalenie sprawności fizycznej, 
popularyzację zdrowego stylu życia i sportu, a w szcze-
gólności piłki siatkowej oraz popularyzację i integrację
członków ochotniczych straży pożarnych. W turnieju 
wzięło udział 10 drużyn z sześciu jednostek OSP: Boro-
wa, Chełmc, Opatówka, Porwit, Rajska i Tłokini Wielkiej. 
Otwarcia turnieju dokonał Sekretarz Gminy Krzysztof 
Dziedzic. 

Drużyny startowały w 3 kategoriach: drużyny 
żeńskie, drużyny męskie do 16 roku życia oraz drużyny 
męskie powyżej 16 lat. W kategorii żeńskiej w turnieju 
wzięły udział drużyny z Chełmc, Opatówka oraz Porwit. 
W tej kategorii mecze rozegrane zostały systemem "każ-
dy z każdym" do dwóch wygranych setów. W kategorii 
drużyn męskich do 16 lat udział wzięły drużyny z Porwit 
i Chełmc. Po zaciętym meczu zawodnicy z Porwit poko-
nali rywali. W kategorii męskiej powyżej 16 lat, 5 drużyn 
zostało podzielonych na 2 grupy. Zwycięzcy grup zagrali 
o I miejsce w całym turnieju, a drużyny, które zajęły dru-
gie miejsca rozegrały mecz o III miejsce. Mecz o III miej-
sce rozegrali między sobą zawodnicy Borowa i Rajska. 
OSP z Rajska wygrała 3:1. I miejsce w turnieju zdobyła

drużyna OSP z Tłokini Wielkiej, która po zaciętym oraz 
emocjonującym meczu pokonała OSP z Chełmc 3:2. 
 

Klasyfikacja końcowa drużyn żeńskich:
1. OSP Opatówek 
2. OSP Porwity 
3. OSP Chełmce 
 

Klasyfikacja końcowa drużyn męskich do 16 lat:
1. OSP Porwity 
2. OSP Chełmce 
 

Klasyfikacja końcowa drużyn męskich powyżej 16 lat:
1. OSP Tłokinia Wielka 
2. OSP Chełmce 
3. OSP Rajsko 
 

Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy za udział
w turnieju oraz piłki do siatkówki. Zdobywcy trzech pierw-
szych miejsc, oprócz dyplomów otrzymali puchary, po-
zostałe drużyny otrzymały statuetki za udział w turnieju. 
Nagrody oraz dyplomy wręczali Przewodniczący Rady 
Gminy Paweł Bąkowski, Prezes ZOG ZOSP RP w Opa-
tówku dh Bogdan Marszał, Komendant Gminny OSP 
dh Stanisław Baran i Przewodniczący Komisji ds. MDP 
Zarządu Oddziału Gminnego dh Henryk Łazarek. Zwy-
cięzcy w kategorii męskiej powyżej 16 lat otrzymali także
puchar przechodni ufundowany przez Prezesa Zarządu 
Oddziału Gminnego ZOSP RP w Opatówku. 

Organizatorzy i uczestnicy turnieju składają ser-
deczne podziękowania wszystkim, którzy pomogli w or-
ganizacji imprezy, w szczególności: władzom gminy za 
udostępnienie hali sportowej oraz za słodki poczęstunek 
i napoje dla uczestników turnieju, p. Arkadiuszowi Sta-
chowi, p. Zofii Marciniak i p. Izabeli Dubanowicz za sę-
dziowanie oraz obsłudze hali sportowej im. Polskich 
Olimpijczyków w Opatówku. Organizatorzy dziękują tak-
że wszystkim zawodniczkom i zawodnikom oraz ich 
opiekunom i trenerom. Do zobaczenia na następnym 
turnieju! 
 

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

WIADOMOŚCI SZKOLNE 
 
PRZEDSZKOLE W OPATÓWKU 
 
Pasowanie na przedszkolaka 

W dniu 28 października grupa Biedronki i 4 grud-
nia grupa Motylki - najmłodsze grupy w przedszkolu, 
miały swoją pierwszą uroczystość - "Pasowanie na 
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przedszkolaka". Maluchy pięknie śpiewały piosenki 
i recytowały wiersze dla rodziców i zaproszonych gości. 

Na uroczystość dzieci zaprosiły przedstawiciela 
władz samorządowych, Sekretarza Gminy Krzysztofa 
Dziedzica, który wspólnie z dyrektor przedszkola wręczył
dzieciom dyplomy i upominki. Był też słodki poczęstunek 
dla dzieci i gości. 
 
Mikołajki 

6 grudnia nasze przedszkole odwiedził Święty 
Mikołaj. Przyniósł dla każdej grupy zabawki, a dla każ-
dego dziecka słodycze. Mikołajki w przedszkolu upłynęły
w miłym i radosnym nastroju. 
 
Spotkania w markecie "Dino" 

Dzieci z grupy Mrówki uczestniczą w cyklicznych 
spotkaniach w sklepie sieci "Dino". Po raz pierwszy za-
poznały się z pracą ekspedientki, z wyposażeniem skle-
pu, obsługą kasy. 

Po raz drugi odwiedziły sklep "Dino" z kolędą, ze 
świątecznymi życzeniami, wspólnie wykonaną choinką
z okazji Mikołajek. Panie ekspedientki obdarowały dzieci 
słodkimi upominkami od Świętego Mikołaja. 
 
Konkurs plastyczny 

We wrześniu dzieci z grup III i IV brały udział
w regionalnym konkursie plastycznym pt: "A gdy doros-
nę zostanę..." przeprowadzonym przy Wielkopolskim 
Festiwalu Rzemiosła w Pleszewie. Konkurs plastyczny 
dla przedszkolaków odbył się w trzech kategoriach wie-
kowych: 3 latki, 4-5 latki i 6 latki. 

Trzyletnia Hania Bartoszek z gr. III zajęła I miej-
sce w swojej kategorii za pracę pt: Ogrodniczka, 
a pięcioletnia Zuzia Przepiórka III miejsce za pracę
pt.: Sprzedawca. Bardzo cieszymy się z sukcesów na-
szych podopiecznych. 

 
********** 

 
SZKOŁA PODSTAWOWA W OPATÓWKU 
 
Święto Niepodległości 

Ustawą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 1937 
roku, dzień 11 listopada został ustanowiony polskim 
świętem państwowym. W roku 1989, po obaleniu komu-
nizmu w Polsce, przywrócono obchody tego święta i od 
tego czasu Święto Niepodległości jest najważniejszym 
świętem państwowym. Ten szczególny dzień skłania 
wszystkich do refleksji. Uroczyste obchody Święta Nie-
podległości w gminie rozpoczęły się mszą świętą w koś-
ciele w Opatówku. W uroczystości wzięły udział m.in. 
władze samorządowe, poczty sztandarowe Ochotni-
czych Straży Pożarnych, przedstawiciele różnych orga-
nizacji społecznych i kulturalnych. Młodzież z Gimna-
zjum w Opatówku przygotowała okolicznościowy montaż
słowno-muzyczny upamiętniający wydarzenia sprzed 
dziewięćdziesięciu sześciu lat. 

Pięknie recytowane teksty oraz wykonane pieśni 
patriotyczne połączone z prezentacją multimedialną pod-
kreśliły wyjątkowość najważniejszego święta państwo-
wego Polski. Po zakończeniu mszy św. wszyscy zebrani, 
przy akompaniamencie orkiestry dętej OSP w Opatówku 
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przeszli pod Pomnik Wolności, gdzie przedstawiciele 
władz gminnych, Ochotniczych Straży Pożarnych, orga-
nizacji społecznych i kulturalnych, uczniowie oraz harce-
rze złożyli kwiaty. Był to nasz wyraz wdzięczności za 
odzyskanie niepodległości przez Polskę.

W dniu 12 listopada uczniowie klas V Szkoły
Podstawowej w Opatówku upamiętnili 96. rocznicę odzy-
skania niepodległości. Uczniowie, pod opieką swoich 
wychowawczyń - Izabeli Dubanowicz, Marty Cygan oraz 
Anny Smolickiej, zaprezentowali montaż słowno-
muzyczny pod hasłem "Żeby Polska była Polską". 
O oprawę muzyczną zadbał Henryk Karski. Podczas 
uroczystości uczniowie złożyli kwiaty pod tablicą pamiąt-
kową patrona naszej szkoły - Janusza Kusocińskiego 
oraz pod dębem pamięci mieszkańca Borowa, Walen-
tego Ugornego - ofiary zbrodni katyńskiej. Na zakończe-
nie uroczystości głos zabrał dyrektor szkoły Mateusz 
Przyjazny, podkreślając znaczenie Święta Niepodle-
głości dla naszego narodu i państwa oraz podziękował
wszystkim za upamiętnienie tego dnia. Dyrektor mówił
o istocie i formach patriotyzmu - zwłaszcza w czasie 
pokoju. Uczniom spodobało się szczególnie stwierdze-
nie: "także sprawy poważne można realizować z uśmie-
chem na twarzy". 
 
Koncert zespołu z Ukrainy 

26 listopada br. w Szkole Podstawowej w Opa-
tówku gościł ukraiński zespół muzyczny "Otawa". Muzy-
cy w strojach ludowych zaprezentowali swój repertuar, 
w którym znalazły się ludowe pieśni ukraińskie, współ-
czesne utwory oraz zaśpiewana po polsku "Stokrotka". 

Dzieci bardzo spontanicznie i żywiołowo reago-
wały na rytmiczną muzykę. Prezentowane utwory 
porwały uczniów do tańca i wspólnej zabawy. Muzycy 
zostali nagrodzeni owacjami na stojąco. 
 
Konkurs plastyczny "Uroki Jesieni" 

29 października odbył się szkolny konkurs 
plastyczny ph. "Uroki jesieni", którego organizatorkami 
były Iwona Walczak i Anna Karwowska. Wzięli w nim 
udział uczniowie i uczennice klas młodszych, po dwie 
osoby z każdej klasy, łącznie 20 osób. Dzieci miały
wykonać prace indywidualne dowolną techniką mając do 
wyboru farby plakatowe, pastele, papier kolorowy oraz 
kredki. Prace były piękne, kolorowe i pomysłowe. 

Komisja, w której skład wchodziły organizatorki 
i nauczycielka plastyki Joanna Litwin, miała duży kłopot 
z wyłonieniem zwycięzcy, dlatego postanowiono wyróż-

nić najlepsze prace w pionach klas nie przyznając
miejsc. Zostały wyróżnione prace: Julii Dziedzic (kl. Ic), 
Natalii Jeżewskiej (kl. Ic), Aleksandry Szymańskiej 
(kl. Id), Aleksandry Stawiraj (kl. IIb), Eweliny Dziedzic 
(kl. IIIc) oraz Alicji Wagan (kl. IIId). Twórcy najciekaw-
szych prac zostali nagrodzeni na apelu szkolnym grom-
kimi brawami, a nagrody rzeczowe w postaci kompletów 
kredek zostały im wręczone przez dyrektora szkoły
Mateusza Przyjaznego. 
 
Konkursy przedmiotowe 

Jak co roku uczniowie Szkoły Podstawowej 
im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku przystąpili do 
wojewódzkich konkursów przedmiotowych. 21 listopada 
br. odbył się Wielkopolski Konkurs Matematyczny. Wzię-
ło w nim udział 25 uczniów, z czego do etapu rejonowe-
go zakwalifikowało się czworo: Katarzyna Szafirowicz, 
Miłosz Ugorny, Kinga Wolf i Bartłomiej Kaźmierczak. 

W dniu 27 listopada przeprowadzony został
Wielkopolski Konkurs Przyrodniczy, w którym wzięło
udział 23 uczniów, z czego dwoje przeszło do etapu 
rejonowego: Katarzyna Szafirowicz i Bartłomiej Kaźmier-
czak. 28 listopada 16 uczniów przystąpiło do Wielkopol-
skiego Konkursu Języka Polskiego, do kolejnego etapu 
przeszła jedna uczennica Katarzyna Szafirowicz. Życzy-
my sukcesów w kolejnych etapach konkursów. 
 
Projekt "eSzkoła Wielkopolska" 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego 
w Opatówku przystąpiła (z dniem 1 września 2013 r.) do 
projektu "eSzkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca 
Encyklopedia Wielkopolan". Głównym celem projektu 
jest stworzenie multimedialnej encyklopedii zawierającej 
biogramy poświęcone wybitnym postaciom wywodzą-
cym się z każdej gminy naszego województwa oraz 
wyposażenie szkoły w bezprzewodową sieć Wi-Fi. Do 
I edycji programu przystąpiło 226 szkół z Wielkopolski. 
Każda szkoła podjęła się opracowania biogramów 
4 osób uznanych przez uczniów za godne uwiecznienia 
ze względu na zasługi dla społeczeństwa. Spośród 
ponad 900 biogramów napisanych przez tysiące wielko-
polskich uczniów z 226 szkół podstawowych Rada Na-
ukowa Projektu, pod przewodnictwem prof. Waldemara 
Łazugi wyróżniła tylko dziesięć.

Wśród wyróżnionych znalazł się nasz zespół
w składzie: Martyna Dziedzic, Zuzanna Kaźmierczak, 
Patrycja Raczkowska, Justyna Wielgosz, Mikołaj Niedź-
wiecki i Sebastian Olejnik pod opieką Lidii Antczak. 
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Uczniowie opracowali biogram dyrektorki Gmin-
nej Biblioteki Publicznj im. Braci Gillerów w Opatówku - 
Jadwigi Miluśkiej-Stasiak. Uroczyste wręczenie nagród 
uczniom odbyło się 12 listopada br. w Teatrze Polskim w 
Poznaniu podczas Gali Finałowej I edycji projektu 
Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan. Zapra-
szamy do czytania opracowanych przez uczniów biogra-
mów w "Cyfrowej Dziecięcej Encyklopedii Wielkopolan", 
przeglądania zdjęć, słuchania nagrań i oglądania wywia-
dów. Do Encyklopedii możemy wejść przez stronę
www.cdew.pl klikając w niebieskie pole "Zobacz ency-
klopedię!" lub wpisując adres strony internetowej 
www.encyklopediawielkopolan.pl. W naszej szkole do 
I edycji programu przystąpiły cztery sześcioosobowe 
zespoły uczniowskie pod opieką Lidii Antczak i Doroty 
Skinder. 
 
W szkolnej bibliotece 

W październiku br. w bibliotece szkolnej odbyło
się pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników. 

Pierwszoklasiści zapoznali się z tym magicznym miej-
scem, gdzie można za pośrednictwem książek przenosić
się w świat fantazji i rozwijać swoją wyobraźnię
i zainteresowania. Z tej okazji uczennice klas IV pod 
kierunkiem bibliotekarki Marioli Foltyńskiej, przygotowały
krótkie przedstawienie. 

Dzieci poznały zasady obowiązujące w bibliote-
ce, obejrzały księgozbiór i złożyły uroczyste ślubowanie. 
Na pamiątkę każdy uczeń otrzymał pamiątkowy dyplom. 
Od tego momentu pierwszaki licznie i chętnie zaglądają
do szkolnej książnicy, a starsi uczniowie umilają im tam 
czas głośnym czytaniem podczas dużej przerwy. 
 
Dyskoteka andrzejkowa 

W czwartkowe popołudnie 27 listopada br. 
odbyły się w naszej szkole dwie dyskoteki. Oddzielnie 
bawili się uczniowie klas I-III gimnazjum oraz IV-VI SP. 
Samorząd Uczniowski zorganizował dla wszystkich 
zabawy andrzejkowe. Biletem wstępu było 10 nakrętek 
(zbieramy je na wózek dla Julki z Id) lub dobrowolna 
wpłata na "Krówkę z Opatówka" (zbiórka na zakup 
krowy dla Misji w Laare w Kenii). Zebraliśmy 60 litrowy 
worek nakrętek oraz 201 zł. Sala nr 19 przeistoczyła się
w salon wróżb i czarów, gdzie wróżki i czarodzieje 
przepowiadali przyszłość. Śmiechu było co niemiara, 
bowiem pomysły na wróżenie były oryginalne. O losie 
decydował kształt plamy zrobiony farbą lub rozmiar 
chipsa. Do salonu wróżb uczniowie po kolei, klasami 

zabierani byli przez "pociąg do przyszłości", który pędził
po szkolnych korytarzach. Obowiązkowo każda grupa 
przed wejściem do sali wróżb wykonywała zabawę
andrzejkową z butami, a następnie częstowała się przy-
niesionymi przez dzieci ciastkami. O wystrój auli zadbały
dziewczęta z klasy VI b, przyozdabiając ją czarnymi 
kotami, czarownicami na miotłach, nietoperzami i czar-
nymi drzewami z kluczami. 

Dziewczęta z samorządu prowadziły dyskotekę,
organizując koleżankom i kolegom konkursy. Na dwóch 
częściach zabawy wybrano Królową i Króla, czyli pary, 
które najładniej tańczyły. Na dyskotece dla klas star-
szych były też chwile wzruszenia, bowiem była to też
pożegnalna zabawa dla Alicji Bilskiej z klasy VIc, która 
w grudniu wyjeżdża na stałe z Polski. W przerwie rada 
rodziców częstowała uczniów napojami. Nad dobrą
i bezpieczną zabawą czuwali wszyscy nauczyciele, za 
co uczniowie serdecznie im dziękują.

Wycieczka do fabryki bombek 
Na początku grudnia klasy I wybrały się wraz ze 

swoimi wychowawczyniami - Agnieszką Kaźmierczak, 
Marią Pogorzelec, Alą Lintner i Klaudią Kubacką na 
wycieczkę do manufaktury bombek w Krośnicach. Dzieci 
poznały proces powstawania ozdób świątecznych po-
cząwszy od pierwszego etapu, czyli dmuchania szkła, 
poprzez srebrzenie i malowanie. Na uwagę zasługuje 
fakt, że cały proces wykonywany jest ręcznie. 

Dzieci z wielkim zainteresowaniem oglądały
choinkowe świecidełka, które niczym małe dzieła sztuki 
wychodziły spod rąk dekoratorek. Same też wzięły
udział w lekcji malowania ozdób. Każde dziecko przy-
wiozło ze sobą bombkę ze swoim imieniem, która ozdobi 
świąteczne drzewko. 
 
Konkurs ortograficzny 

28 listopada br. w Ośrodku Doskonalenia Nau-
czycieli w Kaliszu odbył się ostatni etap powiatowego 
konkursu ortograficznego pod hasłem "Z ortografią za 
pan brat". W finale wzięło udział ponad 60 uczniów szkół
podstawowych z powiatu kaliskiego, w tym 4 uczennice 
z naszej szkoły: Maria Wolf, Julia Łuczak, Wiktoria 
Łukaszczyk oraz Katarzyna Szafirowicz. 

Uczestnicy zmagali się z tekstem o tematyce 
mitologicznej, w którym kryło się mnóstwo pułapek orto-
graficznych. Pułapki te okazały się jednak niestraszne 
dla uczennicy naszej szkoły, Katarzyny Szafirowicz 
z klasy VIa, która okazała się bezkonkurencyjna i w fina-
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le konkursu zdobyła I miejsce. Gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów. 
 
Biegi przełajowe 

W tym roku szkolnym udowadniamy, że w biega-
niu nie ma od nas lepszych. Sukcesy są zasługą talen-
tów sportowych naszych uczniów, systematycznej pracy 
na zajęciach wychowania fizycznego i, być może, du-
chowego wsparcia naszego Patrona - Janusza Kusociń-
skiego. 

Pierwszym sukcesem były Sztafetowe Biegi 
Przełajowe w Koźminku. Następnie do walki po medale 
wystartowali uczniowie klas I-III w Mistrzostwach Gminy 
Opatówek w Indywidualnych Biegach Przełajowych 
w Rajsku. Kolejne zwycięskie medale nasi biegacze 
przywieźli z Mistrzostw Gminy Opatówek w Indywidu-
alnych Biegach Przełajowych w Rożdżałach. 
 
Mikołajki 

Mikołajki to radosny dzień, a szczególnie dla 
dzieci. 5 grudnia Mikołaj odwiedził pierwszoklasistów na-
szej szkoły - był gościem klasy Ia. Dzieci już od samego 
rana wyczekiwały gościa i nasłuchiwały dźwięku dzwo-
neczka, który oznajmiłby o zbliżającym się Mikołaju. 
Z lekkim niepokojem, ale wielką radością przywitały upra-
gnioną postać.

Z radością odbierały prezenty, a w dowód po-
dziękowania zaśpiewały piosenkę. Żegnając się zapew-
niały o swoim posłuszeństwie i prosiły o ponowne odwie-
dziny za rok. Bardzo dziękujemy "Mikołajowi", że w tym 
zabieganym i pracowitym okresie znalazł czas i oso-
biście nas odwiedził, a rodzicom za to, że te odwiedziny 
umożliwili. 

Krowa dla misji w Laare 
Zakończyliśmy zbiórkę pieniędzy w akcji chary-

tatywnej "Krowa dla Laare". Z dumą informujemy, że
udało nam się zebrać 5 254,33 zł. Równowartość jednej 
afrykańskiej krowy, czyli 4 000 zł, wpłaciliśmy w dniu 
8 grudnia br. na konto Fundacji Księdza Orione "Czyńmy 
Dobro". Pozostałe pieniądze zostaną posegregowane 
i również przelane na konto fundacji z myślą o następnej 
krówce. 

Każdy z ofiarodawców otrzymał pamiątkową
plakietkę właściciela/współwłaściciela krowy. Trzy klasy, 
które zebrały najwięcej pieniędzy wybiorą wspólnie imię
dla naszej krówki z Opatówka. Samorząd szkolny pos-
tanowił, iż w imieniu ofiarodawców rezygnuje z pojedyn-
czych certyfikatów, jednakże szkoła - jako ofiarodawca 
otrzyma taki certyfikat. Wszystkim ofiarodawcom ser-
decznie dziękujemy. 

 
********** 

 
GIMNAZJUM W OPATÓWKU 
 
Wolontariusze w gimnazjum 

8 grudnia br. do Gimnazjum w Opatówku przy-
były po raz pierwszy wolontariuszki z Europejskiego 
Forum Młodzieży - Tetiana Danyliv z Ukrainy oraz Serap 
Multu Durak z Turcji. Kontakt z EFM nawiązała w ubie-
głym roku szkolnym p. Monika Ratajczyk, podczas obo-
zu szkoleniowo-językowego, na który wyjechała wraz ze 
swymi wychowankami. 

Zajęcia, które rozpoczęły się 9 grudnia, są pro-
wadzone metodą stacji przez szkoleniowców Europej-
skiego Forum Młodzieży w języku angielskim w formie 
multimedialnej, interaktywnych warsztatów, gier i prak-
tycznych ćwiczeń. Wolontariuszki podkreślają, że język 
angielski jest obecnie najpopularniejszym językiem na 
świecie, a jego znajomość ułatwia komunikowanie się
między ludźmi, również podczas wyjazdów zagranicz-
nych. Tetiana i Serap często nawiązują także do idei 
wolontariatu, zauważając wiele korzyści wynikających 
z tej formy pracy za granicami swego kraju. Uczniowie 
biorą aktywny udział w prezentacjach, dyskusjach i róż-
nych zadaniach grupowych, przyswajając sobie nowe 
umiejętności i szlifując swoje zdolności językowe. 

Podczas zajęć nie brakuje również narodowych 
tańców, które urozmaicają wspólnie spędzany czas 
w szkole. Uczniowie są otwarci na propozycje wolonta-
riuszy i chętnie włączają się do komunikacji. Uczestnicy 
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zadań uświadamiają sobie, że dzięki znajomości języka 
angielskiego można porozumiewać się na całym świecie 
i że ta umiejętność jest w zasięgu ręki. W następnych 
dniach uczniowie będą mieli okazję "odbyć podróż" do 
państw reprezentowanych przez wolontariuszy. Uśmie-
chy na twarzach uczniów i ich aktywny udział w inno-
wacyjnej formie zajęć już po pierwszym dniu są najlep-
szymi dowodami ich zadowolenia z projektu. 

Projekt został zrealizowany przy współudziale: 
dyrektora szkoły Jolanty Pokojowej, koordynatora i ini-
cjatora projektu Moniki Ratajczyk oraz nauczycieli języka 
angielskiego. Informacje o projekcie "Poznajemy pracę
wolontariuszy polskich i zagranicznych" dostępne są
także na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu. 
Dziękujemy nauczycielom i współuczestnikom za zaan-
gażowanie oraz władzom Gminy Opatówek za finanso-
we wsparcie realizacji projektu. 
 
Wypiękniało otoczenie wokół gimnazjum 

Wypiękniało otoczenie Gimnazjum w Opatówku 
- szkoła wzbogaciła się o długo oczekiwany plac rekrea-
cyjny usytuowany u szczytu budynku. W miejscu tym 
gimnazjaliści, przy sprzyjającej aurze, w pięknym oto-
czeniu zieleni, będą mogli spędzać przerwy między-
lekcyjne. W ubiegłym roku szkolnym, po uzyskaniu 
zgody ze strony Gminy Opatówek na realizację tego 
przedsięwzięcia, wśród uczniów został ogłoszony kon-
kurs na projekt zagospodarowania terenu zielonego tak, 
aby młodzież chętnie spędzała tam czas. Gimnazjaliści 
wykazali się pomysłowością i kreatywnością, przygoto-
wując prace plastyczne wykonane różnorodnymi techni-
kami. Regulamin konkursu przygotowała p. Magdalena 
Janik, nauczycielka plastyki, która później czuwała nad 
jego przebiegiem. W sali audiowizualnej zorganizowano 
wystawę wszystkich konkursowych prac, dzięki temu 
mogli je obejrzeć zarówno uczniowie, nauczyciele, jak 
i rodzice oraz goście. 

Decyzją komisji zwyciężyły projekty Piotra Woj-
taszka oraz Julii Mosińskiej. Laureaci, łącząc najciekaw-
sze elementy swoich prac, przygotowali wspólny projekt, 
uwzględniony w szczegółowym planie zagospodarowa-
nia, wykonany przez specjalnie powołany zespół nau-
czycieli. Dzięki uprzejmości dyrekcji Zespołu Szkół im. 
St. Mikołajczyka w Opatówku, uczeń tej szkoły, absol-
went naszego gimnazjum, Adam Jakóbek, wykonał pro-
jekt obsadzenia placu. Grupa uczniów pod opieką
p. Jerzyny Bryły, w ramach praktyk zawodowych, posa-
dziła rośliny zakupione dzięki rodzicom uczniów nasze-

go gimnazjum. Wokół została posiana trawa, a w wyzna-
czonym miejscu położona kostka brukowa. Wiosną plac 
wzbogaci się w ławki. Dziękujemy serdecznie samorzą-
dowi gminy Opatówek za przekazane na ten cel środki 
finansowe, a także rodzicom naszych uczniów oraz 
Zespołowi Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatów-
ku za pomoc w realizacji przedsięwzięcia. 
 
Akcja charytatywna 

Październik okazał się pracowitym miesiącem 
i bogatym w różne akcje, działania. Jedną z nich była
inicjatywa Caritas diecezji kaliskiej - zbiórka używanych 
butów. Wolontariusze SKC przyjmowali od nauczycieli, 
rodziców i uczniów buty używane w różnym stanie 
z przeznaczeniem na przekazanie ich diecezjalnemu 
Caritas. Buty w dobrym stanie trafią do potrzebujących, 
a te w gorszym stanie do fabryki, która podda je 
recyklingowi. W zamian za to Caritas otrzyma nowe buty 
i odzież dla swoich podopiecznych. 

W naszym szkolnym środowisku udało się zeb-
rać ponad 600 par butów z czego ok. 400 par można 
poddać recyklingowi. Dziękujemy wszystkim, którzy za-
angażowali się w tę akcję i wspomogli działalność die-
cezjalnego Caritas. Klasa 2A otrzymała nagrodę niespo-
dziankę za największą ilość przyniesionych butów. 
Gratulujemy! 
 
"Bal wszystkich świętych" 

Powoli tradycją staje się "Bal wszystkich świę-
tych". Impreza ta, organizowana 31 października, prze-
znaczona jest specjalnie dla dzieci z lokalnego środo-
wiska. W tym roku Szkolne Koło Caritas połączyło siły
współpracując z parafialną scholą dziecięcą "Promyki 
dobra" i ministrantami. Dzięki zaangażowaniu p. Natalii 
Żebrowskiej i ks. Mariusza Kubisiaka dzieci będące 
uczestnikami balu otrzymały darmowy słodki poczę-
stunek, nagrody i drobne upominki. Dziękujemy rodzi-
com dzieci, którzy specjalnie na tę okazję upiekli smacz-
ne ciasta. Nie byłoby balu, gdyby nie uprzejmość 
p. Mieczysławy Jaskuły, dyrektorki Gminnego Ośrodka 
Kultury, bo to właśnie tam dzieci mogły w miłej atmo-
sferze spędzić czas. 

Osiemdziesięcioro dzieci przybyłych na bal roz-
poczęło zabawę wspólną modlitwą. Wielu spośród nich 
przebrało się za ulubionych świętych, dzięki czemu 
specjalnie powołana komisja wyłoniła najpiękniejsze 
przebrania. Dzieci mogły uczestniczyć w wielu zaba-
wach, a my - wolontariusze dbaliśmy, by każdy dobrze 
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się bawił i spędził ten czas w miłej atmosferze. Czuwali 
nad nami i służyli wielką pomocą nasi opiekunowie: 
p. Elżbieta Kołomecka i ks. Jacek Krzemiński. 

Uśmiechy dzieci i zadowolenie rodziców jest dla 
nas najlepszym dowodem wdzięczności i motywacją do 
organizowania kolejnych tego typu akcji. 
 
Święto Niepodległości 

Choć dla młodzieży niepodległość stanowi dziś
oczywiste dobro, w przeszłości Polacy nie raz stawali do 
walki o jej odzyskanie. W uroczystym przedstawieniu 
z okazji święta 11 listopada młodzież z Gimnazjum im. 
Agatona i Stefana Gillerów przypomniała, że jeszcze sto 
lat temu Polska w ogóle nie miała terytorium, a droga do 
odzyskania granic na mapie Europy była trudna i długa. 
Po 123 latach niewoli Polska odrodziła się do życia 
niczym "Feniks z popiołów" i takie też było hasło prze-
wodnie tegorocznej uroczystości. Montaż słowno mu-
zyczny przygotowany przez uczniów klasy 1c przedsta-
wiony został w kościele parafialnym podczas mszy św. 
w intencji Ojczyzny, w której udział wzięły władze gminy 
Opatówek i przedstawiciele organizacji samorządowych. 
Po mszy, młodzież przystrojona biało-czerwonymi koty-
lionami, wspólnie z przedstawicielami społeczności Opa-
tówka przemaszerowała pod pomnik na Placu Wolności, 
gdzie złożono kwiaty upamiętniając bohaterów, którzy 
walczyli o suwerenność naszego kraju. 

Przedstawienie przygotowane zostało przez kla-
sę 1c pod opieką wychowawczyni p. Agnieszki Kowal-
czyk, a o oprawę muzyczną zadbała p. Anna Nowacka. 
Nauczycielka p. Bożena Banasiak zainspirowała mło-
dzież do wykonania przebrań z epoki walk o niepodle-
głość. Stroje żołnierzy, sanitariuszek oraz biało czerwo-

ne flagi stanowiły barwne tło uroczystości i zapraszały
Opatowian do udziału w żywej lekcji historii. Cieszymy 
się bardzo z tak licznego i aktywnego udziału młodzieży
gimnazjalnej w obchodach tego pięknego i jakże waż-
nego dla Polaków święta. 
 
Konkurs plastyczny 

Z okazji 96 rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości, w Gimnazjum im. A. i S. Gillerów w Opa-
tówku zorganizowany został szkolny konkurs plastyczny 
pt. "Polska jak Feniks z popiołów". 

Pierwsze miejsce w zmaganiach z tym nieła-
twym tematem zajęła praca Natalii Stępniak z klasy 3c, 
a dodatkowo komisja przyznała trzy nagrody równorzęd-
ne. Pomysłodawczynią konkursu była p. Agnieszka 
Kowalczyk, a jego organizacją zajęła się nauczycielka 
plastyki p. Magdalena Janik we współpracy z innymi 
nauczycielami. 

 
********** 

 
ZESPÓŁ SZKÓŁ W RAJSKU 
 
Wycieczki szkolne 

23 października klasa I i II z Gimnazjum w Raj-
sku, pod opieką Małgorzaty Burdelak, Bernadetty Blek 
i Mariusza Maciaszka, wybrały się na wycieczkę do 
Torunia. Po przyjeździe na miejsce, zwiedzanie rozpo-
częło się od spaceru Bulwarem Filadelfijskim wzdłuż
brzegu Wisły. Po dotarciu do Planetarium pierwsza na 
liście była sala Geodium, w której uczniowie zobaczyli 
m.in. obracający się model globusa (o śr. 2,15 m). 
Dowiedzieli się dlaczego mamy cztery pory roku, dlacze-
go po dniu następuje noc itp. W Geodium znajdują się
też interaktywne urządzenia, dzięki którym mogli samo-
dzielnie przeprowadzić eksperymenty pozwalające do-
kładniej poznawać Ziemię. Następnie wszyscy obejrzeli 
seans o Makrokosmosie, podczas którego przeżyli 
podróż do krańców czasu i przestrzeni. W czasie 
niesamowitego lotu, oddalając się coraz bardziej od 
Ziemi, napotkali planety, gwiazdy, galaktyki, by w końcu 
ogarnąć Wszechświat w największej skali. Zobaczyli 
narodziny i schyłek galaktyk, powstanie naszego układu 
planetarnego. Poznali ewolucję Kosmosu na przestrzeni 
miliardów lat, jego początek i możliwy koniec, stawiając
pytanie o przyszłość i cel naszej cywilizacji. Kolejnym 
miejscem, które uczniowie zwiedzili było Orbitarium, 
czyli miejsce, gdzie można sterować modelem sondy 
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kosmicznej Cassini. Do dyspozycji młodzieży był też
zestaw urządzeń i interaktywnych modeli, dzięki którym 
samodzielnie przeprowadzali proste doświadczenia ilu-
strujące zjawiska zachodzące we Wszechświecie, np. 
transmisję sygnału w przestrzeni kosmicznej, burzliwe 
atmosfery planet, ciśnienie atmosferyczne, zorze polar-
ne itp. Po atrakcjach w Planetarium, gimnazjaliści zoba-
czyli pomnik Mikołaja Kopernika znajdujący się na sta-
rym rynku oraz przeszli się uliczkami Torunia do domu 
astronoma. Obejrzeli też ruiny zamku krzyżackiego. 
W drodze powrotnej dodatkowym punktem programu 
była Bazylika w Licheniu. 

29 października uczniowie z klasy III gimnazjum, 
pod opieką Małgorzaty Burdelak i Agnieszki Kowalskiej, 
mieli okazję zobaczyć film "Bogowie", czyli prawdziwą
historię prof. Zbigniewa Religi, który przeprowadził pierw-
szy udany przeszczep serca w Polsce. Gimnazjaliści byli 
pod wrażeniem opowieści o buntowniku, który rzucił
wyzwanie naturze, władzy i własnym ograniczeniom. 

13 listopada klasy IV i V wzięły udział w wyciecz-
ce do kina Helios w Kaliszu, aby obejrzeć film "Pinokio" 
według książki Carlo Collodiego. Ekranizacja przygód 
najsłynniejszego pajacyka świata, uświetniona polskim 
dubbingiem sprawiła, że film bardzo podobał się ucz-
niom. Opiekę nad dziećmi sprawowały: M. Lewicka, 
M. Gruszka i K. Jarek. 

Również w listopadzie br. dzieci z klasy I, II, III 
Szkoły Podstawowej w Rajsku były na wycieczce 
w Bibliotece Publicznej oraz w Muzeum Historii Prze-
mysłu w Opatówku. W bibliotece uczniowie mieli okazję
obejrzeć pokaźny księgozbiór przeznaczony specjalnie 
dla nich, zapoznały się również ze sposobem wypoży-
czania książek. Ponadto brały aktywny udział w zaję-
ciach. Na zakończenie zajęć dzieci z klasy II i III malo-
wały przygody bohatera książki Kornela Makuszyń-
skiego pt.: "Przygody Koziołka Matołka", natomiast dzieci 
z klasy I kolorowały szablon postaci koziołka. Po zaję-
ciach bibliotecznych wszyscy udali się do Muzeum His-
torii Przemysłu w Opatówku, gdzie zapoznali się z krótką
historią papieru i drukarstwa. Uczniowie mieli okazję
własnoręcznie wykonać papier czerpany. Każdy z nich 
otrzymał na pamiątkę pobytu w muzeum wyprodukowa-
ny przez siebie papier. Dzieci przyswoiły wiele nowych 
wiadomości oraz umiejętności. 
 
Festiwal Pieśni Legionowej i Historycznej 

12 listopada br. w Zespole Szkół nr 2 im. Tade-
usza Kościuszki w Godzieszach Wielkich odbył się

IX Powiatowy Festiwal Pieśni Legionowej i Historycznej 
"Tu wszędzie jest moja ojczyzna". Pierwszoklasiści 
w składzie: Julia Starońska, Tatiana Karpisiewicz, Wik-
toria Kasprzak, Lena Junory, Róża Krzywda oraz Michał
Kozibura reprezentowali naszą szkołę. Śpiewali utwory " 
Serce w plecaku" oraz "Rozkwitały pąki białych róż". 

Umiejętności wokalne, wrażliwość muzyczna 
oraz ogólny wyraz artystyczny sprawiły, że w kategorii 
zespołów szkół podstawowych otrzymali wyróżnienie 
oraz nagrody rzeczowe. W konkursie wzięło udział
13 szkół z powiatu kaliskiego. Każdy chór lub zespół
zaprezentował dwa utwory o tematyce historycznej, 
patriotycznej lub legionowej. W skład komisji wchodzili: 
przewodnicząca: Beata Szymańska oraz członkowie: 
Katarzyna Kubera i Wojciech Zjawiony. 
 
Internetowy Teatr TVP dla szkół

Nasza szkoła przyłączyła się do nowatorskiego 
projektu pod nazwą "Internetowy Teatr TVP dla szkół". 
Jego ideą jest dotarcie z kulturą i sztuką do młodej wi-
downi szerokopasmową drogą elektroniczną. Uczniowie 
mają możliwość obejrzenia spektaklu na żywo i całkowi-
cie bezpłatnie. 12 września br. uczniowie klas młod-
szych obejrzeli przedstawienie pt. "Krawiec Niteczka" 
w reżyserii Zbigniewa Głowackiego, wystawione przez 
Śląski Teatr Lalki i Aktora "Ateneum" z Katowic. Spek-
takl "Krawiec Niteczka" to sceniczna wersja pięknej, 
poetyckiej opowieści Kornela Makuszyńskiego - w orygi-
nale noszącej nieco dłuższy tytuł: "O tym, jak krawiec 
pan Niteczka został królem". Na scenie pojawiły się za-
równo lalki, jak i aktorzy. Młodzi widzowie mogli również
podziwiać bajkową scenografię, barwne kostiumy i po-
słuchać muzyki skomponowanej przez czeskiego kom-
pozytora, Pavela Helebranda. Natomiast 3 października, 
ci sami uczniowie obejrzeli spektakl pt. "Robale" w reży-
serii Agaty Biziuk wystawiony przez Teatr Lalki i Aktora 
"Kubuś" z Kielc, poruszający m.in. tematykę ekologii. 

Przedstawienie pozwoliło dzieciom oswoić się
z tymi małymi zwierzątkami, a tym samym pozbyć się
lęku przed nimi, zajrzeć w głąb Ziemi, gdzie żyją
obdarzone ludzkimi cechami dżdżownice i turkucie oraz 
mądry kret albinos. Wiodą oni zwyczajne życie, przyjaź-
nią się, ale też i kłócą. Ich spokój zakłócają ludzie, którzy 
zajmują ich terytorium i zaczynają zagrażać obecnym 
mieszkańcom. Robale przekonują się jak ważna jest 
przyjaźń i przyjaciele. Dochodzą do wniosku, że nie 
warto się kłócić, trzeba sobie pomagać, szczególnie 
w momentach zagrożenia. 
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Kolejne przedstawienie, "Zemstę" obejrzeli w lis-
topadzie gimnazjaliści. Spektakl transmitowany był z Te-
atru im. S. Żeromskiego w Kielcach, gdzie od 20 lat nie 
schodzi on z afisza. Komedia Aleksandra Fredry bawi 
i uczy od ponad 160 lat, więc i dla naszych gimnazjalis-
tów była źródłem humoru i lekcją o sąsiedzkiej niezgo-
dzie, o ludzkiej naiwności, przebiegłości, o zemście i mi-
łości. Fredrowski język, kostiumy i świetna gra aktorów 
pozwoliły wprowadzić uczniów w klimat epoki i sprawić,
że lektura na nowo ożyła. 
 
Święto Niepodległości 

11 listopada powinien być dla każdego Polaka 
wyjątkowym dniem, ponieważ właśnie w tym dniu Polska 
odzyskała niepodległość. W naszej szkole ten dzień też
był wyjątkowy - wszyscy uczniowie, aby uczcić to święto 
ubrani byli na galowo i mieli przyczepiony kotylion wyko-
nany z rodzicami w domu. 

10 listopada została przedstawiona akademia, 
w której w ciekawy sposób zaprezentowano trzy rozbiory 
Polski w formie tańca, inscenizację, przepięknie śpiewa-
jący chór i wiersze. Podczas akademii przedstawiono 
też prezentację związaną z historią naszego kraju. Ten 
sam program artystyczny został wystawiony w kościele 
parafialnym w Rajsku w dniu 11 listopada. 
 
Biblioteka szkolna 

25 listopada br. do naszej biblioteki zawitali nie-
zwykli goście: małe i duże misie pluszowe. Przybyły
wraz z dziećmi aby świętować Światowy Dzień Pluszo-
wego Misia. Dzięki różnym ciekawostkom dzieci dowie-
działy się, że ta zabawka ma ponad 100 lat, a nasz 
polski Miś Uszatek też nie jest młodzieniaszkiem, bo 
skończył 57 lat. Dzieci wysłuchały informacji z życia 
misiów w różnych stronach świata, nauczyły się wierszy-
ka oraz zaśpiewały wspólnie piosenkę. Wprawdzie nie 
wszyscy przynieśli swoje ulubione pluszaki, ale i tak 
okazało się, że pluszowy miś to ulubiona zabawka wielu 
dzieci. W zajęciach brały udział dzieci z klasy I, II, III i IV 
oraz przedszkolaki. 

2 grudnia odbyło się uroczyste pasowanie ucz-
niów klasy I na czytelników biblioteki szkolnej. Na uro-
czystość przybyły dzieci z kl. I, II, III i IV z wychowa-
wczyniami oraz zaproszeni goście. Z tej okazji uczniowie 
z klasy IV, V i VI przygotowali przedstawienie, w którym 
wcielili się w znane i lubiane bajkowe postaci. Uczniowie 
klasy I odpowiadali na pytania i zagadki dotyczące 
biblioteki. Pierwszoklasiści złożyli uroczyste przyrzecze-

nie, że zawsze będą szanować książki. Następnie każdy 
został pasowany na czytelnika biblioteki szkolnej. Aktu 
pasowania dokonała dyrektor szkoły Honorata Wolnia-
czyk. Dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy, które będą
im przypominały o tym wyjątkowym wydarzeniu, książki 
ufundowane przez radę rodziców oraz zakładki ręcznie 
wykonane przez dziewczynki należące do Koła Przyja-
ciół Książki. Nie zabrakło również słodkiej niespodzianki 
i pamiątkowego zdjęcia. 

 
********** 

 
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHEŁMCACH 
 
Eko-rajd 

29 września br. na boisku szkolnym uczniowie 
klas II gimnazjum pod opieką p. Nataszy Paszkowiak-
Kopeć zorganizowali dla uczniów klasy IV i V szkoły
podstawowej Eko-rajd. Obejmował on rywalizację w za-
wodach zręcznościowo-ekologicznych w 9 konkuren-
cjach uczących właściwego postępowania z odpadami. 

Dziewięć 4-5 osobowych drużyn walczyło o zwy-
cięstwo, które przypadło uczniom klasy V: Zuzannie 
Łypaczewskiej, Roksanie Mruk, Wiktorii Michalskiej, 
i Szymonowi Nowakowi. Gratulujemy. 
 
Bicie rekordu w udzielaniu pierwszej pomocy 

16 października, podobnie jak w roku ubiegłym, 
zorganizowany został "Europejski Dzień Przywracania 
Czynności Serca" pod nazwą "Restart a Heart". W tym 
dniu uczniowie naszej szkoły przystąpili do bicia nieco-
dziennego rekordu, organizowanego w całej Polsce 
przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, który 
polegał na jednoczesnym wykonywaniu resuscytacji 
krążeniowo - oddechowej przez jak największą ilość 
osób. 
 
Dzień patrona szkoły

16 października 2014 r. przypadała 36 rocznica 
wyboru Karola Wojtyły na papieża. 

Z tej okazji cała społeczność szkolna oddała
hołd Patronowi naszej szkoły. Uczniowie najstarszej 
klasy gimnazjum złożyli wiązankę kwiatów i zapalili 
znicze. 
 
"Śniadanie daje moc" 

22 października br. zorganizowano w naszej 
szkole, w ramach projektu "Bądźmy zdrowi - wiemy, 
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więc działamy", akcję promującą zdrowy styl życia. Te-
goroczna akcja przebiegała pod hasłem: "Śniadanie daje 
moc". Członkowie Szkolnego Klubu PCK wraz z opie-
kunkami: Lidią Kałużą i Magdaleną Karolak zaprosili 
uczniów, rodziców, nauczycieli, gości oraz przyjaciół
szkoły na zdrowe śniadanie. Na suto zastawionych "sto-
łach śniadaniowych", przygotowanych przez każdą kla-
sę, wspaniale przyozdobionych, były zarówno smako-
wite kanapki, sałatki warzywne i owocowe, soki, owoce 
i warzywa oraz inne wspaniałości. 

Nie jest to pierwsza akcja tego typu organizo-
wana przez naszą placówkę. Nasza szkoła propaguje 
zdrowy styl życia wśród uczniów, a szczególnie zdrowe 
odżywianie, wyposaża uczniów w wiedzę i umiejętności 
niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy 
własnego zdrowia, kształtuje poczucie odpowiedzialnoś-
ci za zdrowie własne i innych, prowadzi wszechstronną
edukację zdrowotną, zachęca do działań prozdrowot-
nych zarówno uczniów szkoły, ich rodziców i wszystkich 
pracowników szkoły. Uczniowie wiedzą, że śniadanie 
jest najważniejszym posiłkiem w ciągu dnia, o czym 
przypominała im podczas pogadanki pani dietetyk Ewa 
Greberska-Urban. Dziękujemy wszystkim sponsorom 
oraz rodzicom uczniów za czynne włączenie się w akcję
oraz za życzliwość okazaną naszej szkole, ofiarność 
oraz bezinteresowną pomoc materialną w postaci prze-
kazania produktów, które umożliwiły zorganizowanie tej 
akcji. 
 
Lekcja w Leśnym Centrum Edukacyjnym 

20 października na "zieloną lekcję" do Leśnego 
Centrum Edukacyjnego "Las Winiarski" wyjechała klasa 
Ia pod opieką Karoliny Gramzy i Katarzyny Wencfel. 
Dzieci poznawały środowisko przyrodnicze podczas wie-
lu interesujących zabaw i stawianych przed nimi zadań.
Uczniowie dowiedzieli się wielu ciekawostek o drzewach, 
zwierzętach i życiu w lesie w okresie jesiennym. "Zielone 
lekcje" to cykl zajęć zaplanowanych dla uczniów na cały
rok szkolny. 
 
Pasowanie na przedszkolaka 

31 października w grupie młodszej "Biedronki" 
odbyła się uroczystość pasowania na przedszkolaka. 
Z tej okazji dzieci wraz z paniami Karoliną Tupałą i Anną
Chlebio przygotowały program artystyczny. Było to bar-
dzo ważne wydarzenie zarówno dla najmłodszych jak 
i ich rodziców. Po części artystycznej odbyło się uro-
czyste ślubowanie. 

Po złożeniu przysięgi przez dzieci dyrektor szko-
ły Tomasz Mikucki za pomocą "czarodziejskiego ołówka" 
dokonał pasowania. 

Dzieci biorące udział w uroczystości otrzymały
upominki, które wręczył Sekretarz Gminy Opatówek 
Krzysztof Dziedzic. Wszystkim przedszkolakom serdecz-
nie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Rodzicom 
przedszkolaków dziękujemy za pomoc w przygotowaniu 
uroczystości. 
 
Święto Niepodległości 

10 listopada uroczystą akademią uczciliśmy 
96 Rocznicę Odzyskania Niepodległości. Uczniowie klas 
V i VI szkoły podstawowej pod kierunkiem Anny Kolec-
kiej i Damiany Rutkowskiej w piękny sposób przybliżyli 
wszystkim obecnym historię tamtych dni. 

Uroczystość dostarczyła wzruszeń i niezapom-
nianych wrażeń artystycznych. Natomiast 11 listopada 
poczet sztandarowy naszej szkoły w składzie Zuzanna 
Banach, Justyna Szewc i Michał Przepiórka pod opieką
Katarzyny Juskowiak wziął udział w uroczystej Mszy 
Świętej w intencji Ojczyzny. 
 
Mistrz Polski w kolarstwie z wizytą w naszej szkole 

19 listopada w naszej szkole gościł Bartłomiej 
Matysiak, tegoroczny zdobywca tytułu Mistrza Polski 
w kolarstwie szosowym. Nasz absolwent wspólnie ze 
swoim pierwszym trenerem klubowym Krzysztofem 
Perzem przybliżyli uczniom tajniki kolarstwa. Goście 
opowiadali o początkach kariery sportowej, treningu, 
wyścigach i codziennym życiu zawodowego sportowca. 
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Uczniowie zostali zapoznani z wyposażeniem kolarza 
i budową wyczynowego roweru szosowego. Uczestnicy 
spotkania mogli obejrzeć zdjęcia z wyścigów o Mistrzo-
stwo Polski i Świata, a przede wszystkim koszulkę oraz 
złoty medal Mistrza Polski 2014. 

Uczniowie zdobyli również wiadomości o zdro-
wym odżywianiu, bezpiecznym poruszaniu się na rowe-
rze i nowoczesnych systemach antydopingowych. Na za-
kończenie spotkania wszyscy mogli zrobić sobie pamiąt-
kowe zdjęcie i otrzymać autograf. 
 
Światowy Dzień Walki z AIDS 

Edukacja w naszej szkole ma różne oblicza. 
Jednym z nich jest uwrażliwienie młodzieży na problemy 
innych ludzi oraz zapoznanie z zagrożeniami współczes-
nego świata. 1 grudnia odbył się apel dla gimnazjalistów 
z okazji Światowego Dnia Walki z AIDS. 

Miał on na celu podniesienie świadomości ucz-
niów oraz wyjaśnienie wielu aspektów tej choroby, przy-
czyn zakażenia, stosowania profilaktyki i danych statys-
tycznych. Apel przygotowało Szkolne Koło PCK pod 
opieką Magdaleny Karolak i Lidii Kałuży. 

 
********** 

 
ZESPÓŁ SZKÓŁ W TŁOKINI WIELKIEJ 
 
"Ratujemy i Uczymy Ratować"

W ramach programu edukacyjnego "Ratujemy 
i Uczymy Ratować" 714 osób - uczniów szkół podsta-
wowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych a także
przedszkolaków, strażaków, policjantów oraz ratowni-
ków medycznych wzięło udział w biciu rekordu Guinessa 
w resuscytacji. To część ogólnopolskiej akcji Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy, której celem było usta-
nowienie rekordu w jednoczesnym przywracaniu krąże-
nia i oddechu przez jak największą liczbę osób. 

Miejscem bicia kaliskiego rekordu Guinessa była
Arena Kalisz. To tam, 34 naszych uczniów z klas II i III 
pod opieką Ewy Janiak, Renaty Szlenkier, Marleny 
Pilarczyk i Rafała Mrozińskiego w pocie czoła przez pół
godziny wykonywało uciśnięcia i wdechy na trzech 
fantomach przekazanych przez WOŚP. Poznanie zasad 
udzielania pierwszej pomocy, właściwa postawa, pew-
ność co do swoich umiejętności - to wszystko sprawia, 
że nawet małe dzieci mogą uratować ludzkie życie. 
 
Co robi pisarz? - spotkanie w szkole 

18 listopada br. odbyło się spotkanie przedszko-
laków z grupy Misiaczki i uczniów klas I-III z pracowni-
kiem Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów - 
Małgorzatą Judasz oraz nauczycielem Zespołu Szkół
Ogrodniczych im. St. Mikołajczyka w Opatówku - Damia-
nem Jakóbczakiem. Są oni autorami monografii o Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Tłokini Wielkiej, która została
napisana z okazji jubileuszu 100 lecia tej jednostki. 

Goście opowiadali w jaki sposób powstawała książka, 
jak zbierali materiały, wyszukiwali źródła i zdjęcia. Za-
prezentowali oryginały najstarszych dokumentów. Dzieci 
dowiedziały się, co robi pisarz zanim rozpocznie pisanie 
książki i poznały etapy jej powstawania. 

Zaproszeni goście przybliżyli również uczest-
nikom spotkania historię Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Tłokini Wielkiej. Opowiadali o ciekawych wydarze-
niach, jakie miały miejsce na przestrzeni jej istnienia, 
o osobach, które ją tworzyły i czuwały nad jej funkcjono-
waniem, o kultywowaniu tradycji i zwyczajów. Ochotni-
cza Straż Pożarna w Tłokini Wielkiej to m.in. grupy 
ratownicze, orkiestra oraz drużyny młodzieżowe, które 
biorą udział w zawodach strażackich i odnoszą duże
sukcesy. W działania tej jednostki włączają się również
nasi uczniowie. Dyrektor szkoły Teresa Kobierska, orga-
nizatorzy spotkania - Renata Szlenkier i Marlena Pilar-
czyk oraz uczniowie serdecznie dziękują gościom za 
interesujące spotkanie i niezwykłą lekcję historii. 
 
Ślubowanie pierwszoklasistów 

29 października br. 25. pierwszoklasistów zosta-
ło przyjętych w poczet społeczności uczniowskiej. 
Na uroczystość przybyli: Sekretarz Gminy Opatówek 
Krzysztof Dziedzic, dyrektor szkoły Teresa Kobierska, 
rodzice, nauczyciele, przedstawiciele samorządu ucz-
niowskiego, klasa VI wraz z wychowawcą Agnieszką
Madziałą i dwie wróżki - dobra i zła. Ta dobra obdaro-
wała dzieci darem przyjaźni, uśmiechu, życzliwości, pra-
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cowitości i ostrożności. Dzięki temu, egzamin, do które-
go przystąpiły był zdany na 6! Pierwszaki odwiedziły
krainy wiedzy i wykazały się wiadomościami przyrodni-
czymi, recytatorskimi, muzycznymi, matematycznymi 
oraz dotyczącymi bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 
W nagrodę otrzymały symbol pracy - pszczołę, symbol 
muzyki - klucz wiolinowy, symbol mądrości - sowę oraz 
przyjaźni - serce. I choć zła wróżka chciała zamienić
dzieci w żółtodzioby, czary się nie powiodły i wszystko 
zakończyło się dobrze. 

Następnie pierwszoklasiści przyrzekali, że będą
się mądrze uczyć, rzetelnie pracować, szanować przyro-
dę, być dobrymi i zgodnymi kolegami oraz dobrymi 
dziećmi. Również rodzice złożyli ślubowanie, obiecując
doceniać w dziecku to, co w nich najlepsze i słuchać
uważnie o czym mówią. Dyrektor szkoły pasowała
ołówkiem każdego pierwszoklasistę na ucznia, a wycho-
wawczyni Anna Macniak wręczyła swoim podopiecznym 
pamiątkowe dyplomy. Dzieci otrzymały Akt Nadania 
Klasy oraz legitymacje szkolne. Pod tablicą pamiątkową
patrona szkoły - Władysława Broniewskiego, już pełno-
prawni uczniowie złożyli kwiaty. 

Następnie przyszedł czas na życzenia i upomin-
ki. Sekretarz Gminy przekazał w imieniu samorządu 
gminy upominki w postaci przyborów szkolnych, a rodzi-
ce i rada rodziców ufundowali telewizor marki "Sony". 
Wspólne chwile uczniowie, rodzice i nauczyciele spędzili 
przy słodkim poczęstunku, a uroczystość zakończyły gry 
i zabawy przygotowane przez koleżanki i kolegów 
z klasy VI. 
 
Międzynarodowe Święto Bibliotek Szkolnych 

W tym roku po raz pierwszy obchodziliśmy Mię-
dzynarodowe Święto Bibliotek Szkolnych, które przy-
pada w październiku. Święto zainicjowane zostało
w 1999 roku przez Międzynarodowe Stowarzyszenie 
Bibliotekarzy Szkolnych. Celem akcji jest zwrócenie 
uwagi na ogromną rolę bibliotek w życiu szkoły, w nauce 
i rozwijaniu zainteresowań czytelniczych. W ramach ob-
chodów święta odbyło się spotkanie dzieci z oddziału
przedszkolnego grup Misiaczki i Słoneczka oraz klas I, II 
i III szkoły podstawowej. Mali czytelnicy pod opieką swo-
ich wychowawczyń: Marleny Dryki, Małgorzaty Urbaniak, 
Anny Macniak, Ewy Janiak oraz Renaty Szlenkier przy-
gotowali wiersze i piosenki o roli książki, biblioteki oraz 
propagowaniu czytelnictwa. Do szkoły zawitały także
barwne bajkowe postaci, które zaprezentowały się w po-
kazie mody. 

Obchodom święta biblioteki towarzyszyła akcja 
plakatowa. W holu szkolnym zawisły plakaty uczniów 
klasy trzeciej oraz grupy Słoneczka reklamujące biblio-

tekę i zachęcające do czytania. Spotkanie prowadziły
Paulina Pilas (klasa III) i Dominika Błaszczyk (klasa IV). 
Do aktywnego czytania zachęcała również dyrektor 
Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opa-
tówku Jadwiga Miluśka-Stasiak. 

Dyrektor szkoły Teresa Kobierska i nauczyciele 
koordynatorzy akcji - Marlena Pilarczyk i Renata Szlen-
kier podziękowały wszystkim uczestnikom, gościom, 
Kindze Jopek, Magdalenie Grzeluszce, Magdalenie Mi-
siak, nauczycielom, uczniom i ich opiekunom za udział
w spotkaniu. 
 
Święto Niepodległości 

Mimo późnojesiennej aury, 6 listopada w naszej 
szkole stał się dniem radosnym i wyjątkowym, zamani-
festowaliśmy w tym dniu swój patriotyzm. W sali udeko-
rowanej barwami narodowymi i jesiennymi liśćmi, pod 
hasłem "Tu jest nasz dom - Polska" odbyła się uroczysta 
akademia z okazji Święta Niepodległości, przygotowana 
przez uczniów klasy III oraz gimnazjalistów pod opieką
Marleny Pilarczyk i Renaty Szlenkier. Nad pięknym śpie-
wem chóru czuwała Urszula Borwik. Za sprawą młodych 
aktorów uczestnicy uroczystości wysłuchali wierszy o te-
matyce niepodległościowej i patriotycznych pieśni oraz 
uczcili pamięć wszystkich walczących i poległych. 

Odegrana przez uczniów scenka zachęcała do 
nauki historii i przybliżyła wszystkim przebieg wydarzeń,
kiedy to wolność zapukała do Polski. Urodziliśmy się już
w wolnym kraju ale powinniśmy przywołać emocje tych, 
którzy wywalczyli dla Polski niepodległość - wzruszenie, 
dumę i radość. Do takiego uroczystego obchodzenia 
Narodowego Święta Niepodległości i wspólnych działań,
które pozwolą w tych dniach poczuć się razem, zachęcał
w liście do uczniów, nauczycieli i rodziców Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Warto 
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pamiętać, że wolność, którą mamy na co dzień, trzeba 
szanować i pielęgnować.

W trosce o bezpieczeństwo 
W ramach ogólnopolskiego konkursu "Nowo-

czesna Edukacja Wczesnoszkolna" i policyjnego progra-
mu "Bezpiecznie to wiedzieć i znać", 14 listopada br. 
odbyło się spotkanie uczniów z kaliskimi funkcjonariu-
szami Wydziału Prewencji - Agnieszką Olejnik-Muchą
i Witoldem Woźniakiem. Tematem wizyty było szeroko 
rozumiane bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Ucznio-
wie klas V, VI i I-III gimnazjum rozmawiali nie tylko 
o zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ale tak-
że o zagrożeniach wynikających z korzystania z Inter-
netu, o konsekwencjach związanych ze stosowaniem 
przemocy słownej i fizycznej, o kradzieżach, a także
o prawnych i zdrowotnych skutkach zażywania narkoty-
ków i dopalaczy. Spotkanie z dziećmi klas I-III rozpo-
częło się od przedstawienia pod tytułem "Na wiejskiej 
drodze", przygotowanego przez uczniów klasy IV - 
członków koła teatralnego. Podczas spektaklu młodsze 
koleżanki i młodsi koledzy poznali najważniejsze zasady 
bezpieczeństwa na drogach oraz podstawowe znaki 
drogowe. Czwartoklasiści przypomnieli również o prawi-
dłowym przechodzeniu przez ulicę oraz o bezpiecznym 
zachowaniu się w trakcie oczekiwania na autobus szkol-
ny, jak również podczas podróży nim. 

Aby utrwalić zdobytą wiedzę, najmłodsi wzięli 
udział w quizie. Każdy, kto prawidłowo odpowiedział,
otrzymał znaczki odblaskowe ufundowane przez Dariu-
sza Leszczyńskiego. Następnie policjanci wygłosili krót-
ką prelekcję o tym, jak zachować się w kontaktach 
z obcymi, podczas pobytu w domu bez opieki rodziców 
i jak bezpiecznie się bawić. Ponadto umundurowani 
przypomnieli dzieciom numery alarmowe. Program "Bez-
piecznie to wiedzieć i znać" oraz konkurs "Nowoczesna 
Edukacja Wczesnoszkolna" mają na celu wyposażyć
uczniów w umiejętności i nawyki rozpoznania, przewi-
dywania i zapobiegania różnego rodzaju zagrożeniom. 
Na koniec, obecna na spotkaniu dyrektor Zespołu Szkół
w Tłokini Wielkiej Teresa Kobierska podziękowała orga-
nizatorkom - Renacie Szlenkier i Wiesławie Giercarz, 
policjantom oraz członkom koła teatralnego za ciekawe 
i pouczające zajęcia. 
 
Rocznica uchwalenia Konwencji Praw Dziecka 

21 listopada na godzinie wychowawczej odbył
się apel poświęcony 25. rocznicy uchwalenia Konwencji 
Praw Dziecka. Wystąpili uczniowie klasy szóstej: Klaudia 
Dąbrowska, Gabriela Kępa, Dorota Misiak, Marta Kle-

panda, Roman Niewiadomski i Paweł Gadomski. Przy-
pomnieli swoim kolegom, jakie znaczenie ma Konwencja 
Praw Dziecka - najważniejszy na świecie dokument 
traktujący o prawach i wolnościach dziecka. 7 listopada 
2014 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił Ogól-
nopolski Dzień Praw Dziecka i postanowił, że obcho-
dzony będzie zawsze 20 listopada. 

Uczniowie przypomnieli, że należy budować
przyjazne relacje z rówieśnikami oparte na szacunku, 
wzajemnej pomocy, zrozumieniu i zaufaniu. Usłysze-
liśmy, że nikt nie może łamać praw dzieci, oraz że
zawsze mogą one liczyć na pomoc. Przypomniano, że
prawa i obowiązki uczniów zawarte są w statucie szkoły. 
Organizatorzy apelu chcieli uświadomić, że znajomość 
swoich praw oznacza rozumne ich wykorzystanie. Jest 
to ściśle związane z wywiązywaniem się ze swoich 
obowiązków. Apelowi towarzyszyła oprawa muzyczna 
przygotowana przez oddziały przedszkolne grupę
"Misiaczki" i grupę "Słoneczka". Pod opieką Małgorzaty 
Urbaniak oraz Marleny Dryki przedszkolaki wykonały
piosenkę "Kolorowe dzieci". 
 

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

GOPS DLA PODOPIECZNYCH 
 

Szkolenie w zakresie profilaktyki 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatów-

ku zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania 
Narkomanii Gminy Opatówek na 2014 rok zrealizował
w dniu 7 listopada br. szkolenie w zakresie realizacji pro-
gramu wczesnej profilaktyki "Cukierki". Szkolenie prze-
znaczone było dla kadry pedagogicznej z placówek 
oświatowych i świetlicy. Szkolenie odbyło się w Świetlicy 
Środowiskowej Słoneczko w Opatówku. Cel programu 
"Cukierki" to wczesna profilaktyka uzależnień, przemocy 
i rozwijanie umiejętności życiowych uczniów skierowany 
dla klas I-III szkół podstawowych oraz starszych grup 
przedszkolnych. Program ma charakter uprzedzający, 
jego zadaniem jest zapobieganie sytuacjom dysfunkcyj-
nym w życiu dziecka zanim się pojawią. Cennym wzbo-
gaceniem programu jest bezpośrednia praca z rodzicami. 

Program przybliża uczniom podstawowe infor-
macje na temat środków uzależniających i zagrożeń
z nimi związanych, kształtuje umiejętności troski o włas-
ne bezpieczeństwo w relacjach z innymi, uczy postawy 
dystansu w relacjach z osobami nieznajomymi oraz 
współpracy, jako formy zapobiegającej zachowaniom 
agresywnym. Szkolenie przeprowadził przedstawiciel 
Grzegorz Paź z Centrum Szkoleniowego MARABUT 
Fundacji Homo Homini im. Karola de Foucalda. Zakres 
zajęć obejmował obszary: zagadnień wczesnej profilak-
tyki, elementy metodyki pracy profilaktyczno - wycho-
wawczej z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym oraz 
wiedzę na temat środków psychoaktywnych i zagrożeń
z nimi związanych. Dwunastu uczestników otrzymało za-
świadczenia o ukończeniu formy doskonalenia zawodo-
wego nauczycieli, uzyskując uprawnienie do przeprowa-
dzania zajęć w ramach Programu "Cukierki". 
 
"Spójrz inaczej na agresję"

W dniach od 22 do 25 listopada br. Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zrealizował
szkolenie w zakresie programu zajęć wychowawczo-
profilaktycznych "Spójrz inaczej na agresję" dla nauczy-
cieli. W szkoleniu realizowanym zgodnie z Gminnym 
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Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2014 rok wzięli udział nauczyciele 
z Gimnazjum w Opatówku, Zespołu Szkół w Chełmcach, 
Zespołu Szkół w Rajsku, Zespołu Szkół w Tłokini Wiel-
kiej oraz z Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka 
w Opatówku. Odbyło się ono w siedzibie świetlicy środo-
wiskowej "Słoneczko" w Opatówku i w Gimnazjum 
w Opatówku. 

Zajęcia w wymiarze 40 godzin dydaktycznych, 
przeprowadziła Katarzyna Jeżowska-Kwaśny z Ośrodka 
Szkolenia Nauczycieli Stowarzyszenia Psychoprofilak-
tyki "Spójrz Inaczej" w Starachowicach. Program "Spójrz 
inaczej na agresję", pozytywnie zaopiniowany przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej, Państwową Agencję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Polskie 
Towarzystwo Psychologiczne, od ponad 15 lat jest wpro-
wadzany w wielu szkołach podstawowych, gimnazjach 
i świetlicach socjoterapeutycznych w Polsce. Stanowi 
profilaktykę dotyczącą całego procesu powstawania 
negatywnych zachowań u dzieci i młodzieży. Program 
ten uczy rozumienia siebie i innych, rozpoznawania 
i zaspokajania własnych potrzeb i wyrażania emocji 
w konstruktywny sposób, lepszego radzenia sobie z róż-
nymi problemami, umiejętności dobrego współżycia z in-
nymi i znajdowania w sobie oparcia w trudnych sytu-
acjach tak, aby w przyszłości nie sięgały w tym celu po 
środki uzależniające. 

Dziesięciu absolwentów szkolenia nabyło upraw-
nienia do realizacji programu zajęć wychowawczo-pro-
filaktycznych "Spójrz inaczej na agresję". Tylko te osoby 
uprawnione są do realizacji tego typu programu. Uczest-
nicy otrzymali imienne zaświadczenia o ukończeniu for-
my doskonalenia zawodowego nauczycieli. Warunkiem 
otrzymania zaświadczenia był udział w całości zajęć.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej składa szczególne 
wyrazy podziękowania dyrektor Gimnazjum w Opatówku 
Jolancie Pokojowej za umożliwienie przeprowadzenia 
zajęć praktycznych w formie warsztatów dla uczestników 
szkolenia. 
 
Mikołajki w Świetlicy 

To już coroczna mikołajkowa tradycja, że człon-
kowie Klubu Motocyklowego "Czarne Orły", jako Święci 
Mikołaje, docierają do dzieci ze Świetlicy Środowiskowej 
"Słoneczko". Każde z dzieci otrzymało świąteczną pacz-
kę ufundowaną przez Supermarket "Lewiatan" - Sklep 
"Anna" p. Bogdana Kozaneckiego w Opatówku oraz 
słodki prezent od Klubu Motocyklowego "Czarne Orły". 

Mikołajom pomagał Wójt Gminy Opatówek Sebastian 
Wardęcki wraz z pracownikami Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej Kierownikiem GOPS Violettą Galant 
i Asystentem Rodziny Adelą Pokojowczyk. Dzieci ze 
świetlicy wraz z wychowawcą Eweliną Kasprzak zapre-
zentowały wiersze, piosenki i pastorałki, a wszyscy, 
wspólnie zaśpiewali kolędy. 

Supermarket Lewiatan - Sklep "Anna" w Opatówku już
od kilkunastu lat wspiera Świetlicę Środowiskową "Sło-
neczko" i jest wielkim przyjacielem dzieci - za co ser-
decznie dziękujemy. 
 

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

WYNIKI 
WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH 

 

Sebastian Wardęcki urzędujący Wójt Gminy Opatówek 
będzie piastował to stanowisko kolejną kadencję.
Podczas wyborów samorządowych 16 listopada zdobył
87,19% poparcia (3614 głosów). 
 

Ubiegająca się również o stanowisko wójta gminy Gra-
żyna Bartoszek-Szłapak uzyskała 531 głosów (12,81%). 
Frekwencja podczas wyborów w gminie Opatówek 
wynosiła 48,87%. Do Rady Gminy Opatówek dostało się
12 radnych z Komitetu Wyborczego Wyborców Nasza 
Gmina Gospodarna i 3 z Komitetu Wyborczego Wybor-
ców Razem dla Gminy Opatówek. 
 

Radnymi Gminy Opatówek na kadencję 2014-2018 
zostali: 
w okręgu nr 1: Marlena Kiermas-Gruszka, 127 głosów, 
KWW Nasza Gmina Gospodarna 
w okręgu nr 2: Mateusz Walczak, 155 głosów, KWW 
Nasza Gmina Gospodarna 
w okręgu nr 3: Wojciech Pokojowy, 264 głosy, KWW 
Nasza Gmina Gospodarna 
w okręgu nr 4: Paweł Bąkowski, 296 głosów, KWW 
Nasza Gmina Gospodarna 
w okręgu nr 5: Mariusz Małoburski, 202 głosy, KWW 
Nasza Gmina Gospodarna 
w okręgu nr 6: Grzegorz Janik, 171 głosów, KWW 
Razem dla Gminy Opatówek 
w okręgu nr 7: Sławomir Śniegula, 121 głosów, KWW 
Nasza Gmina Gospodarna 
w okręgu nr 8: Jarosław Kłysz, 128 głosów, KWW Nasza 
Gmina Gospodarna 
w okręgu nr 9: Jarosław Budka, 197 głosów, KWW 
Razem dla Gminy Opatówek 
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w okręgu nr 10: Elżbieta Bielewicz, 179 głosów, KWW 
Nasza Gmina Gospodarna 
w okręgu nr 11: Paweł Kołaciński, 180 głosów, KWW 
Nasza Gmina Gospodarna 
w okręgu nr 12: Andrzej Borwik, 148 głosów, KWW 
Nasza Gmina Gospodarna 
w okręgu nr 13: Józef Gryczyński, 74 głosy, KWW 
Nasza Gmina Gospodarna 
w okręgu nr 14: Damian Jakóbczak, 140 głosów, KWW 
Razem dla Gminy Opatówek 
w okręgu nr 15: Marek Szlenkier, 115 głosów, KWW 
Nasza Gmina Gospodarna 
 

Radnymi do Powiatu Kaliskiego z Okręgu nr 2 (Gmi-
na Opatówek i Godziesze Wielkie) zostali: 
Krzysztof Dziedzic, 970 głosów, PIS 
Mieczysław Łuczak, 725 głosów, PSL 
Józef Szymański, 452 głosy, PSL 
Piotr Kaleta, 419 głosów, PIS 
Małgorzata Banaś, 313 głosów, PSL 
 

Radnymi do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
z Okręgu 5 zostali: 
Krzysztof Grabowski, 22967 głosów, PSL 
Jan Mosiński, 14576 głosów, PIS 
Rafał Żelanowski, 11083 głosy, PO 
Marzena Wodzińska, 10700 głosów, PO 
Jan Grzesiek, 9948 głosów, PSL 
Mikołaj Grzyb, 9672 głosy, PSL 
Leszek Bierła, 7167, PIS 
 

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

OGŁOSZENIA 
 

Już od stycznia 2015 r. w Przychodni w Opatówku przyjmować będzie 
neurologopeda - diagnoza i terapia neurologopedyczna dla osób 
starszych i dzieci. Przyjęcia pacjentów: wtorki i środy od 16:00 do 
18:00. Zapisy pod nr tel. 511-655-223. 

 
********** 

 

Informujemy, że firma Szymańscy - EKO Sp. z o.o. z siedzibą
w Pyzdrach, zajmuje się odbiorem odpadów foliowych produkowanych 
w gospodarstwach rolnych, następujących rodzajów: folii po siano-
kiszonce, folii po kiszonkach (czarna, czarno-biała), folii ogrodniczych, 
tunelowych, zużytych worków po nawozach, zużytych worków Big-
Bag. Odpady odbierane są bezpośrednio z gospodarstw rolnych. Za 
przekazane odpady nie pobieramy żadnych opłat, wystawiamy kartę
przekazania odpadu. Tel. 607-369-624, e-mail: szymanscyeko@wp.pl. 

 
********** 

 

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

 
********** 

 

Sprzedaż hurt, detal: węgiel kamienny, brunatny, groszek, ekogroszek, 
miał węglowy, cement, wapno budowlane, nawozy rolnicze. Opatówek, 
ul. Poniatowskiego 45. Telefon: 662-751-104, (62) 76-18-674. 

 
********** 

 

KOSTERA - naprawy wózków widłowych, ładowarek teleskopowych 
i regeneracja siłowników hydraulicznych. Bogumiłów 2A, telefon kon-
taktowy: 609-775-907. 

 
********** 

 

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

********** 
 

Udzielę korepetycji z matematyki. Telefon: 514-651-522. 
 

Szkoła Języka Angielskiego SAY IT! w Opatówku zaprasza na zajęcia 
językowe w roku szkolnym 2014/2015. Dostosowujemy poziom 
nauczania do wiedzy ucznia, zajęcia prowadzone są w małych 
grupach. Informacje pod nr telefonu: 505-129-605. 

 
********** 

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

 
********** 

 
Usługi Krawieckie. Punkt w Opatówku, ul. Poniatowskiego 1C 
(targowisko) poleca usługi: skracanie, zwężanie, naprawę i przeróbki 
odzieży, szycie zasłon, firan, pościeli, obrusów i inne. Możliwość usługi 
ekspresowej na miejscu. Godziny otwarcia: pon. 900 - 1600, wt.-pt. 
830 - 1600, sob. 730 - 1230. Telefon: 600-675-466. 

 
********** 

 
Sklep Wielobranżowy w Opatówku, ul. Poniatowskiego 1C (targo-
wisko) poleca artykuły szkolne, biurowe, pasmanteryjne, florystyczne, 
firany, zasłony, obrusy, koce, pościele i 101 drobiazgów. Serdecznie 
zapraszamy. 

 
********** 

 

Sklep i hurtownia odzieżowa poleca artykuły dziecięce, damskie, 
męskie, pościelowe, dekoracyjne. Zapraszamy w godz. 9:00 - 18:00, 
Tłokinia Kościelna, ul. Kościelna 58 

 
********** 

 

Szukam mieszkania do wynajęcia w Opatówku. Kontakt pod nr tel. 
537-860-073 

 
********** 

 

Poszukuję pilnie małego, pustego pokoju na stancję. Kontakt pod 
nr tel. 665-657-758. 

 
********** 

 

Sprzedam kuchnię polską na węgiel, kolor biały, stan idealny, cena do 
uzgodnienia. Kontakt: Opatówek, tel. 698-165-326. 

 
********** 

 

Sprzedam działki: 0,42ha w Opatówku i 1,34ha w Opatówku, 2,24ha 
w Cieni Pierwszej, 0,33ha z warunkami zabudowy w Chełmcach. 
Telefon: 724-169-325. 

 
********** 

 
Podziękowanie 
KWW Nasza Gmina Gospodarna składa serdeczne podziękowanie 
wszystkim mieszkańcom gminy Opatówek za udział w wyborach 
samorządowych 2014 oraz udzielone zaufanie kandydatom na Wójta 
i do Rady Gminy Opatówek. Z poważaniem - członkowie KWW Nasza 
Gmina Gospodarna, Wójt Gminy Opatówek, Sekretarz Gminy 
Opatówek, Radni Gminy Opatówek. 

 
********** 

 

Podziękowanie 
Dziękuję Wyborcom okręgu wyborczego nr 6 za oddane na moja 
osobę głosy do Rady Gminy Opatówek w wyborach samorządowych 
16 listopada 2014 roku. Z wyrazami szacunku - Ryszard Gonera. 
 

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

Urząd Gminy w Opatówku 
Pl. Wolności 14, 
62-860 Opatówek 
 

tel. (62) 76-18-453, 76-18-454, 
faks (62) 76-18-017 
 

strona internetowa: www.opatowek.pl 
e-mail: gmina@opatowek.pl 
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WŁADZE GMINY OPATÓWEK KADENCJI 2014-2018 

Paweł Bąkowski 
Przewodniczący 

Rady Gminy 

Wojciech Pokojowy 
Wiceprzewodniczący 

Rady Gminy 

Marek Szlenkier 
Wiceprzewodniczący 

Rady Gminy 

Andrzej Borwik 
Radny 

Elżbieta Bielewicz 
Radna 

Sebastian Wardęcki 
Wójt Gminy 

Krzysztof Dziedzic 
Sekretarz Gminy 

Dagmara Gajewska-Pająk
Skarbnik Gminy 

Jarosław Budka 
Radny 

Józef Gryczyński 
Radny 

Damian Jakóbczak 
Radny 

Grzegorz Janik 
Radny 

Mariusz Małoburski 
Radny 

Mateusz Walczak 
Radny 

Sławomir Śniegula 
Radny 

Marlena Kiermas-Gruszka 
Radna 

Jarosław Kłysz 
Radny 

Paweł Kołaciński 
Radny 


