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SESJE RADY GMINY
W minionym okresie, od kwietnia 2021r. do dnia
wydania niniejszego biuletynu odbyło się 7 sesji Rady
Miejskiej Gminy Opatówek, podczas których podjęto następujące uchwały:
-

-

-

-

-

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Opatówek na lata 2021-2026.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości położonej w m. Szałe oznaczonej jako działka nr 196/8.
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas
nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, części
działki nr 106/14 położonej w Opatówku przy ul. Piaskowej.
w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i
modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych na lata 2021-2023.
w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej obowiązującej w mieszkaniowym zasobie Gminy Opatówek.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Gminy Opatówek (Rada Miejska Gminy Opatówek uznaje, że skarga jest bezzasadna)
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-

-

-

-

-

w sprawie rozpatrzenia petycji (dotyczącej przeprowadzenia Referendum Ludowego, celem dokonania
przez obywateli polskich akceptacji jako Aktów Woli
Narodu: Nowego Kodeksu Wyborczego autorstwa
Teresy Garland oraz ustroju PrezydenckoLudowego w Polsce)
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Kaliskiemu na realizację zadania pn. "Remont drogi
powiatowej nr 4636P na odcinku Chełmce - Saczyn
w zakresie nawierzchni bitumicznej".
w sprawie określenia jednostki obsługującej i jednostek obsługiwanych prowadzonych przez Gminę
Opatówek oraz zakresu obowiązków powierzonych
jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi.
w sprawie zasad udzielania pomocy w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021.
w sprawie wotum zaufania.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy Opatówek za 2020 rok.
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Opatówek.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w
Opatówku za 2020 rok.

str. 1/36

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Opatówek na lata 2021-2026.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Kaliskiemu celem wsparcia finansowego dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Cieni Drugiej.
w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy
Opatówek w Zgromadzeniu Związku Komunalnego
Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina".
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas
nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, części
działki nr 981/10 położonej w Opatówku przy ul. J.
Poniatowskiego 1C.
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 3
miesięcy części działki nr 981/10 położonej w Opatówku przy ul. J. Poniatowskiego 1C.
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas
nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, części
działki nr 231/1 położonej w Rajsku.
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 3
lat w trybie bezprzetargowym, lokalu użytkowego
położonego w m. Szałe przy ul. Kaliskiej 80.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu położonego w Opatówku, w rejonie ul. Łódzkiej".
w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania za nieruchomość przejętą pod inwestycję drogową (ścieżka rowerowa Tłokinia Kościelna - Rożdżały)
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej
w uchwale nr 233/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany
uchwały budżetowej na rok 2021.
w sprawie powołania i określenia zakresu zadań doraźnej Komisji ds. rozwoju Szałego Rady Miejskiej
Gminy Opatówek.
w sprawie podjęcia działań w zakresie poprawy stanu zbiornika Szałe.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Kaliskiemu na realizację zadania pn. "Zakup dwóch
kompletów pulsacyjnej sygnalizacji świetlnej wraz ze
znakami A-24 w miejscowości Trojanów".
w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania za nieruchomość przejętą pod inwestycję drogową (ścieżka rowerowa w m. Trojanów)
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa
w Gminie Opatówek na rok szkolny 2021/2022.
w sprawie przyjęcia do realizacji w 2021 roku zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowanego w ramach Programu
Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie" pod tytułem: GMINA
OPATÓWEK BEZ PRZEMOCY!.
w sprawie zmiany Uchwały nr 66/19 Rady Miejskiej
Gminy Opatówek z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi świadczone przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku
oraz szczegółowych warunków częściowego lub
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całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu
ich pobierania.
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas
nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, budynku
sprzętu sportowego oraz lokalu użytkowego położonych w m. Szałe przy ul. Kaliskiej 80.
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 10
lat w trybie bezprzetargowym, lokalu użytkowego
położonego w Opatówku przy Placu Wolności 14.
w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej obowiązującej w mieszkaniowym zasobie Gminy Opatówek.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Kaliskiemu na realizację zadania pn. "Remont drogi
powiatowej nr 4636P na odcinku Chełmce - Saczyn
w zakresie nawierzchni bitumicznej".
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas
nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, części
działki nr 720/4 położonej w Opatówku przy ul. Kościelnej 17.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Opatówek oraz warunków i
trybu jej składania.
w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania
odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie
pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców ul.
Nowoogrodowej w Opatówku.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego na
2022 rok.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w podatku od nieruchomości

Wykaz wydatków majątkowych
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Tłokinia Nowa

634 553

Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
w m Szałe, ul. Wiśniowa, Jagodowa, Zielona

100 000

Budowa sieci wodociągowej w m. Szałe ul. Słoneczna i Południowa z odgałęzieniami

815 105

Budowa stacji uzdatniania wody w m. Rajsko
Dokumentacja "Budowa kanalizacji sanitarnej
w m. Borów"
Podajnik osadu na oczyszczalnię

1 000 000
50 000
15 000

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej
wraz z operatem wodnoprawnym dla zadania "Budowa ujęcia wód podziemnych w m. Tłokinia Wielka etap II"

9 000

Wykonanie projektu budowlanego dla zadania "Budowa sieci wodociągowej w m. Zduny,
ul. Budowlana, ul. Ogrodowa"

9 000

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Tłokinia Nowa
Budowa stacji uzdatniania wody w m. Rajsko

715 447
1 710 007

Dotacja dla Powiatu Kaliskiego na zadanie pn.
"Aglomeracja Kalisko Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych". Wniosek partnerski z powiatem kaliskim (Opatówek - Trojanów)

233 064

Przebudowa drogi w miejscowości Warszew

180 000

Przebudowa drogi gminnej 675519P, ul. Ogrodowa
w Opatówku - dokumentacja
Przebudowa drogi gminnej nr 675500P Rożdżały Kobierno
Przebudowa drogi gminnej nr 675503P w m. Tłokinia
Mała

12 000
1 040 803
20 000
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Przebudowa drogi gminnej Tłokinia Nowa - Tłokinia
Kościelna (Fundusz Sołecki)

14 337

Przebudowa drogi gminnej w m. Michałów Czwarty

200 425

Przebudowa drogi gminnej w m. Michałów Trzeci

250 794

Przebudowa drogi gminnej w m. Opatówek ul. Kwiatowa - dokumentacja

12 000

Przebudowa drogi gminnej w m. Rożdżały - dokumentacja

10 000

Przebudowa drogi gminnej w m. Sierzchów
Przebudowa drogi gminnej w m. Szałe ul. Porzeczkowa

403 500

Przebudowa drogi gminnej w m. Zduny, ul. Polna

158 000

Przebudowa drogi ul. Poduchowna w m. Tłokinia Kościelna

9 000

210 000

Przebudowa drogi w m. Szałe, ul. Wiśniowa

120 000

Przebudowa drogi w miejscowości Kobierno
Przebudowa dróg w m. Szałe, ul. Różana, Jagodowa, Zielona, Wiśniowa, Brzoskwiniowa

8 000
50 000
2 965 000

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Zawady
Przebudowa nawierzchni drogi, ul. Miła w m. Zduny

49 871
510 000

Przebudowa nawierzchni drogi, ul. Sosnowa w m.
Szałe

400 441

Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Warszew
(Fundusz Sołecki)

17 403

Utwardzenie drogi gruntowej dz. 60 obręb Nędzerzew

12 162

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej
na przebudowę drogi gminnej Tłokinia Kościelna Borów

70 000

Łączna
kwota
przyznana
sołectwu

Cienia
Trzecia

15 178,42

Cienia
Folwark

15 425,62

Chełmce

47 710,66

Dębe - Kolonia

18 144,88

Kobierno

19 479,79

Michałów
Drugi

20 864,14

70 000

Michałów
Trzeci

13 794,07

8 000

Janików

13 695,18

Kosiarka do ciągnika

30 000

Komendy Powiatowe Policji

21 000
200 000
7 000
90 000

Rozwijanie szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach w ramach
programu "Laboratoria Przyszłości" - pierwsze wyposażenie

60 000

Rozwijanie szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku w
ramach programu "Laboratoria przyszłości" - pierwsze wyposażenie

142 200

60 000

60 000

Dotacja dla WSZ Kalisz
Zakup zestawów laptopów i programów do nauki języka angielskiego dla Świetlicy Środowiskowej
SŁONECZKO w Opatówku

12 000

Dokumentacja na budowę żłobka w m. Opatówek
Wkład na udziały do spółki Oświetlenie Uliczne
i Drogowe

35 300

19 950

Budowa oświetlenia ulicznego w m. Sierzchów (Fundusz Sołecki)

31 444

Rozbudowa oświetlenia wzdłuż drogi JózefówSzulec lampami solarnymi (Fundusz Sołecki)

22 891
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Sołectwo

18 046,00

370 000

Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie
wkładów do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe

12 000
85 000
40 000
22 078
380 000
14 344 817

Fundusz sołecki
Z upływem roku dobiega końca realizacja kolejnych zadań zaplanowanych przez gminę w ramach funduszu
sołeckiego. Są to bardzo ważne przedsięwzięcia dla
mieszkańców ponieważ są zgodne z ich wolą, wyrażoną
na zebraniu sołeckim oraz mają przede wszystkim służyć poprawie warunków życia w danym sołectwie. Korzyścią dla gminy, wynikającą z utworzenia funduszu sołeckiego, jest możliwość uzyskania zwrotu z budżetu
państwa z części wykonanych wydatków. Gmina Opatówek, w porozumieniu z sołtysami i przedstawicielami
rad sołeckich zrealizował następujące zadania:

Cienia
Pierwsza

Przebudowa dachu budynku mieszkalnego,
ul. Kościelna 1b w Opatówku

Rozwijanie szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Tłokini
Wielkiej w ramach programu "Laboratoria przyszłości" - pierwsze wyposażenie
Rozwijanie szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej w Rajsku w ramach programu "Laboratoria
przyszłości" - pierwsze wyposażenie

Budowa bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej w Opatówku
RAZEM

21 407,99

121 711

Komenda Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Poznaniu
Budowa instalacji wewnętrznej magazynowania
i rozprowadzania wód opadowych dla SP Rajsko

Zagospodarowanie terenu przy budynku Gminnego
Ośrodka Kultury w Opatówku ul. Dworcowa
Wykonanie dokumentacji technicznej budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Cienia Trzecia

Cienia
Druga

Budowa chodnika w m. Chełmce - Stobno

Fundusz wsparcia PSP

Zakup i montaż lamp ulicznych w m. Rajsko (Fundusz Sołecki)
Program dofinansowania przydomowych oczyszczalni

19 331

30 000

Przebudowa drogi w m. Szałe, ul. Jagodowa
Przebudowa drogi w m. Tłokinia Kościelna, ul. Akacjowa - dokumentacja

Zakup i instalacja lamp solarnych w m. Słoneczna
(Fundusz Sołecki)

Zadania wykonane w ramach funduszu
sołeckiego
Remont podłogi na sali OSP w Cieni Drugiej - świetlica wiejska.
Zakup stołów do świetlicy wiejskiej w
Cieni Drugiej
Zakup drzwi wejściowych do świetlicy
wiejskiej
Zakup wraz z montażem zestawu ścianka-daszek nad drzwi świetlicy wiejskiej
Zakup wraz z montażem rur przepustowych oraz ścianek oporowych
Wykonanie dokumentacji technicznej budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości
Cienia Trzecia

Ukończenie ogrodzenia - działka nr 68/1
obręb Cienia Trzecia

Józefów

22 891,23

Nędzerzew

12 162,51

Przebudowa drogi gminnej w m. Michałów Czwarty
Montaż dwóch tablic informacyjnych krytych
Zakup dwóch ławek
Pokrycie wiaty przy OSP Chełmce
Budowa chodnika
Termomodernizacja budynku świetlicy z
uwzględnieniem ocieplenia fundamentów
Wymiana ogrodzenia świetlicy wiejskiej w
Kobiernie
Wytyczenie drogi przez geodetów nr 121
będącej bezpośrednim dojazdem do pól
uprawnych oraz drogi nr 313
Wymiana nawierzchni przed świetlicą
wiejską w m. Michałów Drugi
Przebudowa drogi gminnej w m. Michałów Trzeci
Zakup i montaż lampy ulicznej solarnej
Zakup namiotu, stołu z ławkami i grilla
Rozbudowa oświetlenia wzdłuż drogi Józefów - Szulec lampami solarnymi
Utwardzenie drogi gruntowej działka nr
60 obręb Nędzerzew
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Opatówek

Porwity

49 441,10

17 106,62

Rajsko

24 127,25

Rożdżały

19 331,47

Sierzchów

31 444,54

Szałe

49 441,10

Prowadzenie zajęć śpiewu dla mieszkańców sołectwa Opatówek
Zagospodarowanie dziedzińca Gminnej
Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w
Opatówku, ul. Kościelna 15
Zakup talerzy, sztućców, garnków oraz
czajnika na wyposażenie świetlicy wiejskiej znajdującej się w Opatówku, ul.
Łódzka 7
Doposażenie i remont ogólnodostępnego
placu zabaw "Smyk" znajdującego się w
Opatówku, ul. Kościelna
Zakup materiałów niezbędnych do wykonania remontu zaplecza socjalnego, pomieszczenia świetlicy oraz wykonania
zadaszenia w świetlicy wiejskiej znajdującej się w części budynku OSP ul. Łódzka
7
Zakup stojaka na rowery na potrzeby
świetlicy wiejskiej w Opatówku, ul. Łódzka 7
Organizacja imprezy kulturalnej pn.
"Wspólne gotowanie" z udziałem mieszkańców sołectwa Porwity oraz działającego na jego terenie KGW.
Remont kuchni, sali konferencyjnej oraz
zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej polegający na: zakupie 50 sztuk krzeseł,
zakupie wraz z montażem kabin sanitarnych do toalety.
Budowa miejsca pod ognisko wraz z
utwardzeniem placu oraz montażem i zakupem ławek
Zakup i montaż lamp ulicznych solarnych
- dwie sztuki
Zakup i montaż oświetlenia wewnątrz altany wiejskiej
Zakup sadzonek tui
Zakup i instalacja lamp solarnych w m.
Słoneczna
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sierzchów od nr 62 do nr 68
Zakup i montaż drzwi wejściowych głównych do świetlicy wiejskiej w m. Szałe
Zakup materiałów do wykonania instalacji
elektrycznej

Szulec

18 144,88

Tłokinia
Kościelna

40 640,58

Tłokinia
Mała

16 711,09

Tłokinia
Nowa

14 337,92

Tłokinia
Wielka

29 714,10

Trojanów

16 859,41
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Założenie kostki brukowej wraz z podbudową i obrzeżami pod altaną wraz z przylegającym placem
Zakup wyposażenia altany wiejskiej (ławy
+ stoły)
Modernizacja placu zabaw dla dzieci w
Szkole Podstawowej w Tłokini Wielkiej
Remont świetlicy wiejskiej w Tłokini Wielkiej
Zakup wyposażenia do siłowni w świetlicy
wiejskiej w Tłokini Wielkiej
Modernizacja placu zabaw dla dzieci w
Szkole Podstawowej w Tłokini Wielkiej
Remont świetlicy wiejskiej w Tłokini Wielkiej
Zakup wyposażenia do siłowni w świetlicy
wiejskiej w Tłokini Wielkiej
Budowa drogi Tłokinia Nowa - Tłokinia
Kościelna
Modernizacja placu zabaw dla dzieci w
Szkole Podstawowej w Tłokini Wielkiej
Remont świetlicy wiejskiej w Tłokini Wielkiej
Zakup wyposażenia do siłowni w świetlicy
wiejskiej w Tłokini Wielkiej
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej
w Tłokini Wielkiej - stoły i krzesła
Wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej
w nowe stoły i krzesła.
Budowa nawierzchni z kostki brukowej
(przebudowa istniejącej kostki i dobudo-

Warszew

17 403,27

Zawady

11 371,45

Zduny

37 476,35

wa przed garażem) poprawi komunikację
przed budynkiem
Izolacja fundamentów budynku, odprowadzenie wód gruntowych przez założenie drenażu wokoło budynku
Przebudowa odcinka drogi gminnej w
miejscowości Warszew od posesji 26 do
31, o długości około 700 metrów
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w
miejscowości Zawady
Zakup sprzętu dla straży

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

REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH
Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o
stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Opatówek w
roku szkolnym wynika z dyspozycji art. 11 ust. 7 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.) W imieniu Burmistrza Gminy Opatówek Sebastiana Wardęckiego
szczegółową informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Opatówek przedstawił, odpowiedzialny za
oświatę gminną Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic.
Zadania oświatowe gminy
- Zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty m.in. w
zakresie edukacji publicznej należy do zadań własnych gminy - art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie
gminnym.
- Zakładanie i prowadzenie przedszkoli, szkół podstawowych - ustawa prawo oświatowe.
- Zabezpieczenie bazy lokalowej i sprawności technicznej obiektów oświatowych oraz środków rzeczowych i finansowych dla działalności - ustawa
prawo oświatowe.
- Zabezpieczenia kadry pracowniczej, w tym administracyjno-obsługowej - ustawa Prawo oświatowe.
- Stanowienie o wysokości niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli - ustawa Karta Nauczyciela.
- Wspieranie nauczycieli w procesie dydaktycznowychowawczym - ustawa Karta Nauczyciela.
- Kontrolowanie spełniania przez uczniów obowiązku
szkolnego i nauki - ustawa prawo oświatowe.
- Realizacja zadań wspierających uczniów w nauce ustawa prawo oświatowe.
Stan organizacji
W roku szkolnym 2020/2021 Gmina Opatówek była organem prowadzącym dla 1 publicznego przedszkola, 5
szkół podstawowych w tym 1 filialnej. Stan organizacji
szkół podstawowych w roku szkolnym 20120/2021 obrazuje poniższa tabela
Nazwa placówki
Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku
Filia w Sierzchowie
Szkoła Podstawowa w Rajsku
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Chełmcach
Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Tłokini Wielkiej
RAZEM

Liczba
oddziałów

Liczba
uczniów

23

471

0
8

0
116

10

179

8

129

49

895

Poniższa tabela przedstawia stan organizacji Publicznego Przedszkola w Opatówku oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach w roku szkolnym 2021/2022
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Wyszczególnienie

Liczba
oddziałów

Publiczne Przedszkole w Opatówku

9

Oddział przedszkolny w SP w Rajsku

4

Oddział przedszkolny w SP
w Chełmcach
Oddział przedszkolny w SP w Tłokini
Wielkiej
Oddział przedszkolny w Filii
w Sierzchowie
RAZEM

2
2

Liczba wychowanków
220 (w tym 64
w tzw."0")
72 (w tym 15
w tzw."0")
43 (w tym 16
w tzw."0")
43 (w tym 11
w tzw. "0")

0

0

17

378

W roku szkolnym 2020/2021 r. w stosunku do roku
szkolnego 2019/2020 sieć przedszkola, oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół
podstawowych nie uległa zmianie. Podobnie jak w poprzednich latach nie było naboru do szkoły filialnej w
Sierzchowie w związku z tym w budynku dydaktycznym
nie prowadzono żadnych zajęć. Publiczne Przedszkole
"Wesoły Smyk" w Opatówku oferuje w 9 oddziałach 225 miejsc dla dzieci w wiek W roku szkolnym
2020/2021 r. w stosunku do roku szkolnego 2019/2020
sieć przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych oraz szkół podstawowych nie uległa
zmianie. Podobnie jak w poprzednich latach nie było naboru do szkoły filialne w Sierzchowie w związku z tym w
budynku dydaktycznym nie prowadzono żadnych zajęć.
Publiczne Przedszkole "Wesoły Smyk" w Opatówku oferuje w 9 oddziałach - 225 miejsc dla dzieci w wieku od 3
do 6 lat. W oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w Rajsku, Chełmcach, Tłokini Wielkiej i
Sierzchowie mieliśmy w sumie 158 dzieci. Niewątpliwym
wpływem na ogólną sytuację przedszkolną w naszej
gminie jest możliwość posyłania dzieci do przedszkoli
niesamorządowych oraz samorządowych w Kaliszu,
Szczytnikach, Żelazkowie, Godzieszach Wielkich i Brzezinach. Do przedszkoli niesamorządowych uczęszczało
51 dzieci - koszty tego zadania wyniosły 351 213,31.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami samorządy dokonują wzajemnego rozliczenia (zwrotu kosztów pobytu
dzieci w przedszkolach samorządowych). W związku z
tym Gmina Opatówek zobowiązana była do zwrotu kosztów w wysokości 381 689,47 zł za 40 dzieci uczęszczających do przedszkoli w Kaliszu, Godzieszach Wielkich,
Żelazkowie, Brzezinach i Szczytnikach. Natomiast do
przedszkoli prowadzonych przez naszą gminę uczęszczało 63 dzieci, zamieszkałych poza terenem gminy
Opatówek, co stanowiło przychód 564 539,43. Cała baza przedszkolna, łącznie z oddziałami przedszkolnymi w
Chełmcach, Rajsku i Tłokini Wielkiej, tworzy dogodną
dla mieszkańców sieć, która w dużym stopniu realizuje
zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi. W szkołach
prowadzonych przez gminę naukę pobierało 26 uczniów
z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, co
powodowało dodatkowe obowiązki nauczycieli wobec
tych uczniów.
Kadra i system doskonalenia zawodowego
W roku szkolnym 2020/2021 w szkołach podstawowych i
publicznym przedszkolu, prowadzonych przez Gminę
Opatówek, pracowało 163 nauczycieli oraz 54 pracowników administracji i obsługi. Dyrektorami jednostek
oświatowych byli:
- Beata Tomczak - Szkoła Podstawowa im. Janusza
Kusocińskiego w Opatówku
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Tomasz Mikucki - Szkoła Podstawowa im. Jana
Pawła II w Chełmcach
Honorata Wolniaczyk - Szkoła Podstawowa w Rajsku
Edyta Banasiak - Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Tłokini Wielkiej
Zdzisława Pawliczak - Publiczne Przedszkole "Wesoły Smyk" w Opatówku

Zatrudnienie w szkołach w roku szkolnym 2020/2021
- etaty: 186,59 w tym:
- nauczyciele: 135,59
- pozostali: 51
- osoby: 217, w tym:
- nauczyciele: 163
- pozostali: 54
W stosunku do poprzedniego roku szkolnego zmniejszyła się o 8,72 liczba etatów nauczycielskich i o 1 etat administracyjno- obsługowy. Poziom zatrudnienia nauczycieli wynika przede wszystkim z liczby oddziałów i godzin zajęć obowiązkowych oraz dodatkowych realizowanych w przedszkolu i szkołach (indywidualne nauczania i
rewalidacje z uczniami o specjalnych potrzebach), a
pracowników administracji i obsługi ze specyfiki działalności placówki. Dla zabezpieczenia odpowiedniego poziomu nauczania w roku szkolnym 2020/2021, zgodnie z
wymogami prawa i potrzebami poczyniono nakłady w
zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Nakłady na doskonalenie zawodowe nauczycieli w
latach 2020-2021
- wykonanie za 2020 rok ogółem: 52 633,82 zł
- plan na 2021 rok ogółem: 64 856,00 zł
W ramach wyodrębnionych środków na doskonalenie
zawodowe nauczycieli, dyrektorzy placówek oświatowych mieli możliwość zawierania z nauczycielami umów
o dofinansowaniu kosztów kształcenia pobieranych
przez instytucje szkolące. W roku szkolnym 2020/2021
dofinansowaniem objętych było łącznie 7 nauczycieli.
System doskonalenia i dokształcania nauczycieli spowodował, że większość nauczycieli posiada już kwalifikacje do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów.
Coraz liczniejsza jest grupa nauczycieli posiadających
uprawnienia do uczenia trzech przedmiotów. Efektem
podejmowanych działań, oraz właściwej polityki kadrowej jest niewątpliwie aktualna bardzo dobra struktura w
zakresie poziomu wykształcenia nauczycieli oraz szeroki
"wachlarz" form i metod pracy nauczycieli, a w konsekwencji osiągane wyniki nauki uczniów, w tym ze
sprawdzianów na zakończenie szkoły podstawowej.
Większość kadry nauczycielskiej, zatrudnionej w szkołach i przedszkolach w Gminie Opatówek posiada wykształcenie wyższe magisterskie.
Poziom nauczania
Osiągnięcia uczniów są wynikiem nauczania i uczenia
się. W znacznym stopniu zależą od zdolności i aspiracji,
ale także środowiska rodzinnego. Badanie postępów
edukacyjnych i osiągnięć uczniów może przybierać różne formy. Najczęściej są to sprawdziany wewnętrzne i
zewnętrzne oraz konkursy przedmiotowe. W roku szkolnym 2020/2021 Ministerstwo Edukacji Narodowej zorganizowało egzamin dla uczniów klas VIII. Wyniki poszczególnych szkół z egzaminów na zakończenie szkoły
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w roku szkolnym 2020/2021 są przedstawione w niżej
podanych zestawieniach.
Sukcesy uczniów
Rok szkolny 2020/2021 był kolejnym okresem w którym
uczniowie szkół naszej Gminy osiągali znaczące sukcesy w różnych dziedzinach życia szkolnego. Szkoły brały
udział, z sukcesami, w konkursach: matematycznych,
przyrodniczych, z języka polskiego i angielskiego, biologicznych, geograficznych, chemicznych, fizycznych, plastycznych, historycznych i recytatorskich. Uczniowie
szkół podstawowych i gimnazjów rozwijali, przy pomocy,
nauczycieli swoje zainteresowania w wielu dziedzinach,
śmiało podejmując rywalizację na różnego rodzaju konkursach oraz przeglądach. Szkoły prowadzone przez
gminę były również organizatorami imprez kulturalnych o
zasięgu gminnym i ponad gminnym. Ważnym elementem w pracy dydaktyczno wychowawczej szkół był sport
dzieci i młodzieży. Jak co roku uczniowie uzyskiwali
znaczące osiągnięcia w rywalizacji sportowej. Sukcesy
uczniów są ich zasługą, ale nie byłyby możliwe bez dużego wkładu pracy nauczycieli szkół oraz rodziców, a
sportowe także działających w gminie stowarzyszeń
sportowych.
Formy pracy wychowawczej, działalności profilaktycznej oraz bezpieczeństwo w szkole
Zgodnie z potrzebami i wymogami prawa w roku szkolnym 2020/2021 we wszystkich szkołach realizowano
zadania przyjętych programów wychowawczych i programów profilaktyki. W ramach programów wychowawczych, oprócz wyborów do samorządów klasowych i
szkolnych podjęto współpracę z rodzicami, celem której
było przekazywanie informacji o postępach w nauce i
zachowaniu, a także zapobieganie demoralizacji wśród
dzieci i udzielanie uczniom pomocy edukacyjnej i materialnej (spotkania indywidualne, wywiadówki, pedagogizacja rodziców, imprezy klasowe, szkolne). Działania
opiekuńcze oraz wychowawcze a także profilaktyczne
szkoły w roku 2020/2021 były realizowane w oparciu o
harmonogram szkolnego programu wychowania i profilaktyki oraz Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Stan realizacji zadań oświatowych gminy na rzecz
uczniów i szkół
W roku szkolnym 2020/2021 realizowano szereg zadań
wynikających z ustawowych obowiązków gminy na rzecz
uczniów i szkół. Najważniejszym zrealizowanym zadaniem Gminy było zabezpieczenie na odpowiednim poziomie przedszkolu i szkołom prowadzonym przez gminę środków finansowych na prowadzenie działalności, w
tym na wynagrodzenia pracowników i eksploatację budynków komunalnych.
Dowożenie uczniów
Realizując obowiązki określone w art. 39 ustawy Prawo
Oświatowe dowożono lub refundowano rodzicom wydatki związane z dowożeniem do szkół uczniów niepełnosprawny i uczniów zamieszkałych w znacznym oddaleniu od szkół.
Stypendia socjalne
Zgodnie z dyspozycją art. 90b i art. 90m ustawy o systemie oświaty wspomagano uczniów w formie stypen-
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diów szkolnych i zasiłków szkolnych. Z tej formy wsparcia korzystali uczniowie szkół podstawowych, ale także
szkół ponadpodstawowych, którzy zamieszkują na terenie gminy. Kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania pomocy określone było w kwocie 528,00 zł na
członka rodziny. Koszt całkowity wynosi: 41 096,00 zł w
tym: dotacja 32 563,80 zł środki własne: 8 532,20 zł.
Stypendia naukowe
Od szeregu lat w naszej gminie realizowane są, w ramach funduszu stypendialnego Gminy Opatówek, stypendia za wyniki w nauce. Możliwość ubiegania się o
stypendium, po spełnieniu regulaminowych warunków,
mają uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz studenci. Wnioski są rozpatrywane dwa razy
do roku przez specjalnie do tego powołaną Komisję.
Wyprawka szkolna
Innym zadaniem o charakterze pomocy materialnej było
wsparcie w zakresie zakupu podręczników w ramach
rządowego programu "Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów
ćwiczeniowych". Z tej formy pomocy skorzystało 9
uczniów. Na realizację zadania pozyskano, od Wojewody Wielkopolskiego, środki finansowe w kwocie
4 005,00 zł natomiast wydatkowano kwotę 2 559,80 zł.
Szkolenie młodocianych
Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie gminy rozpatrywano, zgodnie z dyspozycją art. 122 ust.6 ustawy Prawo Oświatowe, wnioski pracodawców o zwrot kosztów kształcenia młodocianych
uczniów, którzy ukończyli naukę zawodu i zdali egzamin
lub egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Na ten cel otrzymano środki z Funduszu
Pracy w kwocie 26 180,88 zł, która w 100% pokryła poniesione wydatki. Naukę zawodu, w tym okresie, ukończyło 4 młodocianych.
Obowiązek szkolny i obowiązek nauki
Ważnym zadaniem realizowanym w roku szkolnym
2020/2021 była kontrola obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Obowiązkowi szkolnemu podlegają uczniowie w wieku od 7 lat do ukończenia szkoły podstawowej, a obowiązkowi nauki uczniowie po ukończeniu
szkoły podstawowej do ukończenia 18 roku życia. Kontroli spełniania obowiązku szkolnego dokonują dyrektorzy szkół w obwodach, w których zamieszkują uczniowie, a obowiązku nauki - gmina.
Finansowanie zadań oświatowych
Wydatki na oświatę stanowią średnio ok. 29,5% (30,98%
- wykonanie za 2020 r. i 28,11 % plan na 2021 r.) w
ogólnych wydatkach budżetu Gminy. Szczegółowe rozliczenie poniesionych wydatków stanowi i stanowić będzie treść sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za
rok budżetowy 2020 i 2021. W latach 2020-2021 budżet
związany z finansowaniem zadań oświatowych obejmował dział 801 "Oświata i wychowanie" (rozdziały: 80101,
80103, 80104, 80113, 80146, 80195, 80149, 80150,
80153) oraz dział 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" (rozdziały: 85412,85415, 85416) oraz rozdział
75085 i przedstawia się następująco:

str. 6/36

-

-

w roku 2020 wydatki wyniosły 17 260 519,68 z.
Wielkość
subwencji
oświatowej
wynosiła
9 870 496,00 zł
natomiast
dochody
wyniosły
1 411 202,82 zł.
w roku 2021 plan wydatków wynosi 19 771 481,45 zł
w
tym
wielkość
subwencji
oświatowej
10 152 663,00 zł z czego do końca września wydatkowano 13 989 070,06 zł natomiast dochody planowane są w kwocie 1 562 165,25 zł z czego wykonanie do końca września 1 090 133,33 zł.

Remonty w placówkach oświatowych w roku szkolnym 2020/2021
W celu utrzymania dobrego stanu bazy lokalowej szkół i
przedszkola w całym roku szkolnym przeprowadzono
różnego rodzaju drobne kolejne remonty na ogólną kwotę 93 537,28.
Program "Szkolny Klub Sportowy"
Program "Szkolny Klub Sportowy" jest skierowany do
uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej
w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką
nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Program polega na zorganizowaniu i prowadzeniu przez 35 tygodni w dwóch edycjach
wiosennej i jesiennej, systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2 razy w tygodniu dla każdego
uczestnika, w 60-minutowych jednostkach ćwiczebnych,
w grupach minimum 15-osobowych. Niestety, mimo złożenia zapotrzebowania na cały rok, ze względu na pandemię nie w pełni udało zrealizować się cały program
zarówno w poprzednim jak i obecnym roku. Zakłada się
przeprowadzenie w okresie realizacji projektu 70 jednostek zajęć sportowych dla każdej grupy. W naszej gminie w programie uczestniczą wszystkie szkoły. Całość
dofinansowania programu wyniosła ok. 28 tys. zł przy
2,1 tys. zł wkładu własnego.
Podziękowania
Wszystkim, którzy przyczynili się do dobrej realizacji zadań oświatowych w gminie Opatówek składamy podziękowania za ich trud, zaangażowanie i pracę na rzecz
szkół i przedszkola. Szczególne podziękowania składamy:
- dyrekcji, nauczycielom, wychowawcom, wszystkim
pracownikom szkół i przedszkola,
- pracownikom Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół na czele z dyrektorem Arkadiuszem
Łańduchem,
- rodzicom działającym w trójkach klasowych, w radzie rodziców i wszystkim wspierającym szkoły i
przedszkole,
- także różnym instytucjom i urzędom, organizacjom,
stowarzyszeniom, grupom działającym na rzecz
oświaty lub współpracującym ze szkołami i przedszkolem, a także wielu osobom - przyjaciołom
oświaty, którzy w różny sposób wspierali placówki
poprzez swoją działalność, pracę oraz przekazywanie środków finansowych. Dzięki tej współpracy
szkoły i przedszkole pełniły niejednokrotnie obok
zadań oświatowych i wychowawczych także zadania
kulturalne, środowiskowe, były miejscem spotkań,
zabaw, rozrywki - były po prostu przyjazne dla
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uczniów i miejscowości, w których są położone. Podziękowania składamy także Radzie Miejskiej Gminy
Opatówek na czele z Przewodniczącym Pawłem
Bąkowskim oraz Komisji Oświaty, Kultury Sportu i
Zdrowia na czele z Przewodniczącą Marleną Kiermas-Gruszką. Pełen tekst informacji o stanie realizacji zadań oświatowych dostępny jest na stronie
www.opatowek.pl
***************************************

INWESTYCJE, REMONTY,
PROJEKTY UNIJNE

Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie
Gminy Opatówek
Gmina Opatówek otrzymała od Samorządu Województwa Wielkopolskiego pomoc finansową na inwestycję pn.
"Poprawa gospodarki wodno - ściekowej" na terenie
Gminy Opatówek poprzez budowę stacji uzdatniania
wody i kanalizacji sanitarnej. W ramach zadania zrealizowano budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości
Rajsko oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tłokinia Nowa. Celem projektu było uporządkowanie
gospodarki kanalizacyjnej oraz warunków bytowych poprzez rozbudowę i budowę infrastruktury wodno - kanalizacyjnej gminy Opatówek. W wyniku realizacji projektu
przewiduje się znaczną poprawę poziomu ochrony lokalnego środowiska naturalnego a tym samym podniesienie jakości wód powierzchniowych i podziemnych
oraz poprawę warunków sanitarnych i podniesienie komfortu życia mieszkańców. Zadania zakończono w miesiącu październiku oraz listopadzie 2021 r. Całkowity
koszt realizacji zadania to 3 751 086,32 zł. Koszty kwalifikowalne wynoszą 3 042 997,59 zł. Wnioskowana kwota
pomocy finansowej o którą ubiega się Gmina Opatówek
to 1 936 259,00 zł.

Dodatkowo w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych Gmina Opatówek uzyskała Środki Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 na niżej wymienione inwestycje, które zostały zrealizowane w miesiącu październiku oraz listopadzie 2021 r.:
- budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości
Rajsko - 1 000 000,00 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tłokinia Nowa - 584 553,82 zł
- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szałe
ul. Południowa i ul. Słoneczna z odgałęzieniami 500 000,00 zł

str. 7/36

Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji
Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej
Zadanie realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Działanie 4.1. Wdrażanie technologii komunikacyjno - informacyjnych dla
rozszerzenia stosowania e - usług Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju AKO. Projekt
obejmuje: utworzenie serwerowi RZIIP AKO, zaprojektowanie, dostawę i wdrożenie technologii GIS dla RZIIP
AKO, nadzory techniczne, działania informacyjno - promocyjne. Projekt partnerski z Miastem Kalisz (lider) oraz
pozostałymi członkami Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej. Całkowita wartość zadania wynosi 8 988 442,00 zł,
wnioskuje się o 85% dofinansowania.
Gmina Opatówek jest w trakcje opracowywania dokumentacji projektowych dla następujących przedsięwzięć:
- budowa żłobka poprzez rozbudowę i przebudowę
istniejącego Przedszkola Gminnego w Opatówku.
- adaptacja pomieszczeń w budynku szkoły na potrzeby utworzenia klubu seniora w miejscowości
Sierzchów.
- budowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Cienia Trzecia.
Planowany termin zakończenia prac projektowych - I
półrocze 2022 roku.

Przebudowa drogi gminnej w m. Sierzchów
W br. wykonana została budowa kolejnego odcinka drogi w m. Sierzchów. Zakres prac obejmował wykonanie:
robót przygotowawczych i ziemnych, cięcia pielęgnacyjnego (podkrzesanie krzewów), remontu przepustów
drogowych, poszerzenia nawierzchni jezdni, robót nawierzchniowych, barier ochronnych, oznakowania pionowego oraz robót wykończeniowych. Całkowity koszt
zadania 364 261,43 zł. Zadanie zostało dofinansowane
z Urzędu Marszałkowskiego w ramach budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m
w kwocie 224 125,00 zł. Zadanie zostało zakończone w
październiku 2021 r.
Przebudowa ulicy Miłej w m. Zduny
Tuż przed okresem zimowych opadów wykonane zostały kolejne drogi w m. Zduny. Zakres prac obejmował wykonanie: robót przygotowawczych, rozbiórkowych i
ziemnych, cięcia pielęgnacyjnego (podkrzesanie krzewów), regulacji pionowej urządzeń, studzienek ściekowych, jezdni o nawierzchni asfaltowej, ścieku przykrawężnikowego, krawężników i obrzeża, zjazdów, robót
wykończeniowych oraz oznakowania pionowego. Całkowity koszt zadania 499 947,03 zł. Prace zostaną zakończone w grudniu 2021 r.
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Gmina Opatówek uzyskała kolejne dofinansowanie
na przebudowę dróg gminnych w miejscowości
Opatówek - ul. T. Kościuszki (675576P), ul. Braci Gillerów (675580P) oraz w miejscowości Cienia Trzecia
(675527P)
Zakres prac obejmował wykonanie: robót przygotowawczych, rozbiórkowych i ziemnych, cięcia pielęgnacyjnego
(podkrzesanie krzewów), remontu przepustów drogowych, studzienek ściekowych, regulacji pionowej urządzeń, remontu odwodnienia drogi, kanalizacji teletechnicznej, poszerzenia drogi na łukach, poszerzenia jezdni, jezdni o nawierzchni asfaltowej, peronów autobusowych, krawężników, obrzeży, ścieku przykrawężnikowego, zjazdów, chodników, elementów bezpieczeństwa ruchu, oznakowania pionowego i poziomego, barier
ochronnych, tablicy informacyjnej, robót wykończeniowych oraz inwentaryzacji powykonawczej. Koszt całkowity zadania: 2 608 381,79 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju
Dróg w kwocie 1 537 484,18 zł. Termin wykonania:
wrzesień 2022 r. W dniu 13 grudnia 2021 r. została podpisana umowa na wykonanie w/w zadania z Zakładem
Budowy Dróg Henryk Mocny z Błaszek - wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym.
Przebudowa drogi gminnej w m. Michałów Trzeci
Zakres prac obejmował wykonanie: robót przygotowawczych, poszerzenia jezdni, robót wykończeniowych oraz
oznakowania. Całkowity koszt zadania: 193 921,80 zł.
Termin wykonania: grudzień 2021 r.
Przebudowa drogi w m. Michałów Czwarty
Zakres prac obejmował wykonanie: robót przygotowawczych, rozbiórkowych i ziemnych, remontu przepustów
drogowych, poszerzenia drogi na łukach, robót nawierzchniowych, oznakowania pionowego oraz robót
wykończeniowych.
Całkowity
koszt
zadania:
118 110,14 zł.

Przebudowa drogi gminnej Rożdżały - Kobierno
Zakres prac obejmował: roboty przygotowawcze, roboty
rozbiórkowe, roboty ziemne, regulację pionową urządzeń, studzienki ściekowe, remont odwodnienia drogi,
poszerzenie nawierzchni jezdni, wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltowej, ściek przykrawężnikowy, krawężniki i obrzeza, zjazdy, chodniki, perony autobusowe, elementy bezpieczeństwa ruchu, przejścia dla pieszych,
oznakowanie pionowe, roboty wykończeniowe oraz inwentaryzację powykonawczą. Wartość otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:
299 298,85 zł. Wartość inwestycji: 517 429,02 zł.
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Kolejne remonty dróg w miejscowości Szałe
Przebudowa dróg w miejscowości Szałe: ul. Różana,
Jagodowa, Zielona, Wiśniowa, Brzoskwiniowa. Zakres
prac obejmował: roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, regulację pionową urządzeń,
studzienki ściekowe, remont odwodnienia drogi, poszerzenie nawierzchni jezdni, wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltowej, ściek przykrawężnikowy, krawężniki i obrzeza, zjazdy, chodniki, perony autobusowe, elementy bezpieczeństwa ruchu, przejścia dla pieszych,
oznakowanie pionowe, roboty wykończeniowe oraz inwentaryzację powykonawczą. Wartość otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:
1 415 651,65 zł. Środki własne Gminy Opatówek:
1 415 651,65 zł.
Budowa chodnika w miejscowości Chełmce - Stobno
Zakres prac obejmował wykonanie chodnika o nawierzchni asfaltowej o długości 0,20 km. Całkowity koszt
zadania: 112 833,13 zł. Prace zostaną zakończone w
grudniu 2021 r.
Budowa instalacji oświetleniowej podwieszonej na
konstrukcjach wsporczych linii nn zasilanej ze stacji
14054 w m. Sierzchów
Całkowity koszt zadania: 31 444,54 zł. Prace zostaną
zakończone w grudniu 2021 r.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest
Gmina Opatówek, w ramach złożonego do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu wniosku pn.: "Usuwanie wyrobów
zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie gminy Opatówek" otrzymała dotację w wysokości
44 345,00 zł. Obecnie zakończył się proces odbierania
odpadów azbestowych z nieruchomości, które zgłosiły
takie zapotrzebowanie i spełniły wymagania formalne.

Szkoła Podstawowa w Rajsku w programie "Deszczówka"
Na terenie Szkoły Podstawowej w Rajsku zrealizowano
zadanie pn. "Budowa instalacji wewnętrznej magazynowania i rozprowadzania wód opadowych dla Szkoły
Podstawowej w Rajsku". Celem zadania jest przejęcie i
zmagazynowanie wód opadowych z części dachu szkoły
3
w dwóch zbiornikach o pojemności 7 m każdy i dalsze
ich rozprowadzenie i wykorzystanie do podlewania terenów zielonych w obrębie obiektu szkoły. Głównym uzasadnieniem realizacji zadania jest przeciwdziałanie skutkom suszy, która w znacznym stopniu wpływa na otaczającą obiekt szkolny florę. Tereny zielone, które są integralną częścią szkoły stanowią, oprócz walorów estetycznych i relaksacyjnych, bardzo ważny czynnik edukacyjny dla uczącej się w szkole młodzieży. Długotrwałe
susze spowodowały znaczne zubożenie zasobów roślinnych, krzewów oraz drzew.

Program Rządowego Funduszu "Polski Ład" - rekordowe dofinansowanie 95%
W ramach Programu Rządowego Funduszu "Polski Ład"
- Program Inwestycji Strategicznych, Gmina Opatówek
otrzyma dofinansowanie na przebudowę drogi gminnej
nr 675503P w miejscowości Tłokinia Mała w kwocie
1 003 447,33 zł oraz na przebudowę drogi Tłokinia Kościelna - Borów w kwocie 7 797 777,41 zł. Planowany
termin wykonania prac to lata 2022/2023.
Małe kino społecznościowe
Gmina Opatówek realizuje projekt pn.: "Adaptacja pomieszczeń wraz z zakupem wyposażenia na cele małego kina społecznościowego." Termin zakończenia inwestycji: I kwartał 2022 roku. Projekt otrzymał dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wartość robót:
345 961,09 zł, dofinansowanie: 150 000,00 zł.
Odbiór, transport, odzysk lub unieszkodliwienie odpadów z folii rolniczych, siatki, sznurka do owijania
balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag
W dniu 14 września 2021r. Gmina Opatówek złożyła do
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wniosek pn.: "Odbiór, transport, odzysk lub unieszkodliwienie odpadów z folii rolniczych, siatki, sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag." W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia wniosku w/w odpady będą mogły być odbierane od zainteresowanych osób.
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Aby utrzymać w dobrej kondycji te tereny podejmowano
próby uzupełniania niedoborów wody poprzez podlewanie, korzystając z wodociągów komunalnych. Pomijając
wysokie koszty takich działań nie zawsze było to możliwe ze względu na czasowe ograniczenia w dostawie
wody jak i sam fakt przestrzegania priorytetów wykorzystania wody. Po wykonaniu zadania inwestor przewiduje
znaczną poprawę w zaopatrzenie szkolnych terenów
zielonych w wodę co bezpośrednio przyczyni się do poprawy wyglądu oraz jakości trawników, roślin i krzewów
ozdobnych oraz drzew. Zadanie zostało współfinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w
ramach programu pn. "Deszczówka". Całość prac związanych z wykonaniem zadania wykonała Firma
"CENTRUM EKOLOGICZNE" Marek Matysiak z Opatówka.
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Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej w Opatówku
Oczekiwana przez uczniów inwestycja została zrealizowana tj. budowa bieżni lekkoatletycznej stanowiąca
przebudowę istniejącej bieżni na szkolnym wielofunkcyjnym boisku sportowym przy Szkole Podstawowej im.
Janusza Kusocińskiego w Opatówku.

wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie podstawowym, firma
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Spółka z o.o. z
siedzibą ul. Komunalna 8, 62-700 Turek. Łączny koszt
prac wyniósł 228 288,49 zł. Gmina Opatówek otrzymała
na ten cel dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 100%.
Prace remontowe w budynkach komunalnych - kolejne dachy wyremontowane
W br. zostały przebudowane dachy: budynku mieszkalnego przy ul. Kościelnej 1B w Opatówku oraz budynku
przy ul. Szkolnej w Opatówku. Prace te wykonuje, wyłoniona w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, przeprowadzonego w trybie podstawowym,
firma Wojciech Przepiórka Zakład Remontowo - Budowlany "MAXBUD" z Saczyna. Łączny koszt wyniesie ok.
340 200,00 zł.

Budowa stacji uzdatniania wody w m. Rajsko
Zakończyły się prace związane z budową stacji uzdatniania wody w miejscowości Rajsko. Prace wykonała,
wyłoniona w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie podstawowym, firma HYDRO-MARKO Sp. z o.o. Sp. K. z
siedzibą ul. Wojska Polskiego 139, 63-200 Jarocin.
Łączny koszt prac: 2 672 599,89 zł, kwota otrzymanego
dofinansowania: 2 369 563,80 zł

Dla mieszkańców miejscowości skanalizowanych
Przypominamy właścicielom nieruchomości położonych
w miejscowości: Opatówek, Szałe, Zduny, Tłokinia Kościelna, TłokInia Wielka, Tłokinia Mała oraz Tłokinia Nowa, którzy nie są na chwilę obecną włączeni do systemu
gminnej kanalizacji sanitarnej, o obowiązku określonym
w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z
2021r. poz. 888 tekst jednolity), tj. konieczności przyłączenia swoich nieruchomości do istniejącego kolektora
kanalizacji sanitarnej. W celu przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej należy złożyć w tutejszym
urzędzie wniosek o wydanie warunków technicznych
przyłączenia. Do wypełnionego wniosku należy jedynie
dołączyć aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową posesji, która ma być włączona do sieci. Wniosek można
przesłać pocztą tradycyjną, pocztą mailową na adres:
gmina@opatowek.pl lub też pozostawić w skrzynce podawczej, zainstalowanej przy wejściu głównym do budynku urzędu. Dodatkowo informujemy, że wniosek
można również pobrać ze strony internetowej
www.bip.opatowek.pl (zakładka: wnioski do pobrania ->
gospodarka komunalna i mieszkaniowa -> wniosek o
przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej).
Bliższych informacji uzyskać można pod nr telefonu (62)
76-18-453, (62) 76-18-454 wew. 21 i 59. Dodatkowo informujemy, że do momentu wykonania przyłącza kanalizacyjnego oraz dokonania przez tut. Urząd odbioru
technicznego, zgodnie z art. 6 pkt. 1 w/w ustawy zobowiązani są Państwo udokumentować wywóz nieczystości ciekłych przez okazanie dowodów zapłaty za takie
usługi. W związku z powyższym, przypominamy o obowiązku gromadzeniu faktur za odbiór nieczystości płynnych celem przedłożenia ich podczas kontroli lub wezwania.

Budowa sieci wodociągowej w m. Szałe
Zakończyły się prace związane z budową sieci wodociągowej w miejscowości Szałe, ul. Słoneczna i ul. Południowa z odgałęzieniami. Prace wykonała, wyłoniona w

Apel do mieszkańców podłączonych do gminnego
sieci kanalizacji sanitarnej
W związku z ciągłą, wzmożoną częstotliwością występowania awarii na przepompowniach ścieków w Opatówku, w dalszym ciągu apelujemy do wszystkich
mieszkańców o nie wrzucanie do toalet mokrych nawilżających chusteczek ani innych odpadów typu pieluchy
jednorazowe czy podpaski higieniczne. Produkty te, wykonane są z nierozpuszczalnych w wodzie materiałów,
przez co powodują zapychanie rurociągów, uszkadzają

Zakres projektu obejmował przebudowę bieżni okrężnej
3-torowej w zakresie nawierzchni poliuretanowej, bieżni
prostej 4-torowej na 60 m w zakresie nawierzchni poliuretanowej oraz skoczni z rozbieżnią do skoku w dal.
Całkowity koszt zadania: 364 062,74 zł. Gmina Opatówek uzyskała dofinansowanie w wys. 100 tys. zł.
**********
Gospodarka wodno - kanalizacyjna
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pompy na przepompowniach, a docierając do oczyszczalni ścieków uszkadzają nowe urządzenia i blokują
napływ ścieków. Wszystko to wpływa na wzrost kosztów
utrzymania sieci kanalizacyjnej, a w konsekwencji na
wzrost cen za m3 ścieku. Z uwagi na powyższe prosimy
o rozważne korzystanie z urządzeń odbiorczych, co z
kolei przyczyni się do prawidłowej pracy urządzeń kanalizacyjnych oraz pozwoli uniknąć poważnych problemów
eksploatacyjnych w sieciach, przepompowniach i
oczyszczalni ścieków. Prosimy zatem o nie lekceważenie tego problemu oraz poważne potraktowanie sprawy.
***************************************

WIADOMOŚCI KULTURALNE
Serce na plastikowe nakrętki
Wspólne starania Banku Spółdzielczego Ziemi
Kaliskiej oraz Fundacji "Inicjatywa dla Opatówka" pozwoliły ustawić serce na plastikowe nakrętki - pierwsze
na terenie gminy Opatówek. Serce zostało zamontowane przed budynkiem oddziału Banku w Opatówku przy
ul. Poniatowskiego. Do pojemnika w kształcie serca
można wrzucać plastikowe nakrętki, a uzyskane środki
będą przeznaczone na cele charytatywne, dla osób potrzebujących z naszego regionu. Ustawienie serca, które
zdobi centrum Opatówka, było okazją do spotkania i
pamiątkowego zdjęcia. Najpierw jednak wsypano dwa
worki plastikowych worków - pomimo, że serce stoi zaledwie od kilku dni, pojemnik jest już w znacznej części
zapełniony!
W spotkaniu wzięli udział Grzegorz Poniatowski
- prezes Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej, Maria
Pracowita - dyrektor oddziału Banku w Opatówku oraz
przedstawiciele Fundacji: prezes Mateusz Walczak, wiceprezes Ewa Machelak oraz wolontariuszka Maria Jopek.
Krew dla potrzebujących
Ponad 17 litrów krwi dla potrzebujących popłynęło podczas akcji zorganizowanej w niedzielne przedpołudnie, 23 maja w Opatówku. Tym razem mobilny
punkt poboru zaparkował przy miejscowej Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego, w której dodatkowo udostępnione zostały niezbędne pomieszczenia. Akcję tradycyjnie patronatem objął burmistrz Sebastian
Wardęcki.
Z zaproszenia organizatora - Polskiego Czerwonego Krzyża skorzystali nie tylko mieszkańcy gminy, ale
również okolicznych miejscowości. Ogółem zarejestrowanych zostało 50 chętnych. Po przejściu wymaganych
badań ostatecznie krew oddało 38 osób, w tym kilkoro
po raz pierwszy. Obok "obowiązkowej" porcji czekolad
wszyscy dawcy otrzymali na pamiątkę także zestaw pozyskanych od sponsorów drobnych upominków. Takie
akcje, to - oprócz podstawowego celu, jakim jest pozyskanie najcenniejszego leku - również okazja do promowania idei honorowego krwiodawstwa i przekazywania informacji o uprawnieniach przysługujących krwiodawcom. Z tej okazji skrzętnie skorzystali obsługujący
niedzielną akcję doświadczeni krwiodawcy PCK.
Wernisaż "Od kreacji do rzeczy"
W czwartek tj. 30.06.2021r. w Muzeum Historii
Przemysłu w Opatówku odbył się wernisaż połączony z
przyznaniem nagród dla studentów Pracowni Sztuk Pro-
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jektowych - III edycji międzynarodowego projektu "Od
kreacji do rzeczy 2021". Podczas wernisażu goście mogli podziwiać wystawy, które zawierały prace: studentów,
absolwentów Pracowni Sztuk Projektowych, dr hab. prof.
UAM Moniki Kostrzewy oraz zaproszonych gości, wykładowców z Polski, Ukrainy, Mołdawii, Rumunii, Turcji i
USA. Celem konkursu była konfrontacja artystyczna
osobowości studentów i absolwentów pracowni oraz
środowiska zewnętrznego. Założeniem projektu był rozwój pasji i zainteresowania sztukami projektowymi. Podczas wernisażu wyświetlony został film promujący wystawę przygotowany przez Pana Patryka Raszkowskiego Zostały również wręczone nagrody ufundowane
przez Firmę Strima International, Haft, Runotex, Starostwo Powiatowe w Kaliszu oraz Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku. Jest nam niezmiernie miło, że mogliśmy objąć patronatem tak niezwykłe wydarzenie.
Gmina Opatówek ufundowała aż 5 nagród:
- kartę podarunkową do wykorzystania w Media Markt
w kwocie 1400 zł
- aparat fotograficzny natychmiastowy INSTAX MINI 9
- słuchawki bezprzewodowe JBL
- dysk przenośny USB
- słuchawki bezprzewodowe XIAOMI
Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych
innowacyjnych pomysłów. Dziękujemy za współpracę
Pani Patrycji Janik, MakeUp Studio Joannie Skotowskiej
oraz Manufakturze Urody Salon fryzjersko - kosmetyczny- Pani Agnieszki Wosiek, za profesjonalne przygotowanie modelek, kreatywne makijaże oraz fryzury.
Uroczyste obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi
Polskiej
12 lipca obchodzony jest Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. Święto to ustanowione zostało dla
upamiętnienia mieszkańców polskich wsi i ich patriotyczną postawę w czasie II wojny światowej: za pomoc
udzielaną uciekinierom, osobom ukrywającym się przed
prześladowaniami i wysiedlanym, za walkę w oddziałach
partyzanckich, za żywienie mieszkańców miast i żołnierzy podziemnego państwa polskiego.

Pod pomnikiem przy Urzędzie Miejskim w Opatówku hołd poległym mieszkańcom Michniowa oraz wsi
polskich spacyfikowanych przez Niemców w czasie II
wojny światowej złożyli Wicemarszałek Wojewódzka
Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, Starosta Kaliski
Krzysztof Nosal, Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego Jan Adam Kłysz, Członek Zarządu Powiatu Kaliskiego Mieczysław Łuczak, Burmistrz Miasta i Gminy
Opatówek Sebastian Wardęcki, Sekretarz Gminy i Mia-
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sta Opatówek pełniący również funkcje Radnego Rady
Powiatu Kaliskiego Krzysztof Dziedzic oraz ksiądz Paweł Kubik.
Ratują życie w Opatówku
Ponad 20 litrów krwi pozyskano w niedzielę 8
sierpnia podczas akcji odbywającej się na Placu Wolności w Opatówku. Akcję zorganizowała Rejonowa Rada
Honorowego Krwiodawstwa w Kaliszu, a swym patronatem objął ją burmistrz Sebastian Wardęcki. Otwarte akcje krwiodawstwa w Opatówku niezmiennie cieszą dużym zainteresowaniem. Nie inaczej było w minioną niedzielę. Do mobilnego punktu kaliskiego centrum krwiodawstwa ustawionego na Placu Wolności przez cały
czas podchodziły kolejne osoby zdecydowane na podzielenie się cząstką siebie.
W gronie tym byli zarówno dawcy wielorazowi,
jak i tacy, którzy tego dnia dołączyli do krwiodawczej rodziny. Nie zabrakło także małżeństw wspólnie oddających krew, którym towarzyszyły dzieci, przyglądające się
z ciekawością ofiarnej postawie swoich rodziców. Z
pewnością taki osobisty przykład sprawi, że i one w
przyszłości pójdą w ich ślady, tworząc kolejne pokolenia
krwiodawców. Ostatecznie zarejestrowanych zostało 50
osób. Spośród nich po przejściu niezbędnych badań,
krew oddało 45 osób, w tym 6 po raz pierwszy. Pozyskano dokładnie 20,25 l krwi. Tradycyjnie organizatorzy
zadbali, by do dawców trafiły pamiątkowe podziękowania i drobne upominki.
XX edycja Wielkopolskiego konkursu "Nasze kulinarne dziedzictwo - smaki regionów"
W dniu 07.08.2021 roku w Dobrej odbyła się XX
edycja Wielkopolskiego konkursu "Nasze kulinarne
dziedzictwo - smaki regionów". Zgłoszenia do konkursu
odbywały się w/g poszczególnych kategorii:
- produkty i przetwory pochodzenia roślinnego
- produkty i przetwory pochodzenia zwierzęcego
- napoje regionalne
- inne produkty regionalne oraz ich związek z regionem.
Jury konkursu oceniało: walory smakowe, wygląd potrawy, związek dania z regionem i jego tradycjami. Powiat
kaliski reprezentowały 2 gminy : Gminę Opatówek reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich w Chełmcach,
które zgłosiło w kategorii: napój regionalny - nalewkę z
czeremchy za co otrzymało wyróżnienie - kartę podarunkową w wysokości 500,00 zł na zakup RTV EURO
AGD. W pozostałych kategoriach członkinie otrzymały
drobne upominki.
Dożynki Parafialno - Gminne w Rajsku - wspomnienia z wakacji
Dożynki jako uroczystość o wieloletniej tradycji
są symbolem szacunku dla ciężkiej pracy rolnika oraz
stanowią wyraz wdzięczności za jego codzienne zmagania. Dożynkowe święto to w polskiej tradycji czas radości i podziękowań: Panu Bogu za plony, a ludziom za
trud. Są również okazją do zaprezentowania dorobku
rolniczego z naszego regionu, jego różnorodności i niezwykle bogatego dziedzictwa kulturowego. Tegoroczne
Dożynki odbyły się 15 sierpnia. Tradycyjnie rozpoczęły
się mszą św. dziękczynną w kościele p.w. św. Michała
Archanioła w Rajsku. Uroczystość rozpoczęła się wejściem pocztów sztandarowych prowadzonych przez
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Komendanta Gminnego OSP Stanisława Barana reprezentowanych przez: Zarząd Gminny OSP w Opatówku,
OSP Rajsko, OSP Sierzchów, OSP Krowica, OSP Radliczyce, OSP Pietrzyków, Sztandar Sołtysów z Powiatu
Kaliskiego prowadzonych przez Komendanta Gminnego
OSP Stanisława Barana. Mszy św. przewodniczył ks.
Piotr Bałoniak, proboszcz miejscowej parafii, a oprawę
muzyczną zapewniła orkiestra dęta z Rajska. Po zakończeniu ceremonii kościelnej przy dźwiękach orkiestry dętej przeszedł barwny korowód z udziałem zaproszonych
gości na plac przy Szkole Podstawowej w Rajsku. Część
oficjalna obchodów odbyła się po godzinie 16:00.

Zaszczytną funkcję starościny tegorocznego
święta plonów pełniła Pani Joanna Panfil, która dzieciństwo i młodość spędziła w Opatówku. Od 1999r. wraz z
mężem Jakubem prowadzi gospodarstwo rolno - ogrodnicze w miejscowości Rajsko, w którym uprawiają pomidory, ogórki, a na polu zboże. Państwo Panfil są rodzicami dwóch córek. Pani Joanna ukończyła z wyróżnieniem studia wyższe na Akademii Rolniczej w Poznaniu
na wydziale ogrodniczym, uzyskując tytuł magistra inżyniera. Tegorocznym starostom dożynek został Pan Tomasz Bilski, który wraz ze swoją żoną Anetą prowadzi
gospodarstwo rolne o powierzchni 21 ha w miejscowości
Modła. Gospodarstwo nastawione jest głównie na uprawę zboża oraz kukurydzy. Jest to gospodarstwo rodzinne przekazywane z pokolenia na pokolenie, obecnie wyspecjalizowane w produkcji roślinnej. Zamiłowanie do
rolnictwa dzieli ze swoją drugą pasją, którą jest Ochotnicza Straż Pożarna w Rajsku. Pan Tomasz jest zawsze
chętny do pomocy, oddany bliskim i swojej małej społeczności w Rajsku. Jest ojcem dwójki dzieci. Z rąk starostów Burmistrz oraz Proboszcz Parafii odebrali bochen
chleba, który tradycyjnie został rozczęstowany wśród
uczestników tego święta.
Powitano zebranych gości, starostów dożynek,
poczty sztandarowe, delegacje wsi, radnych gminy Opatówek, dyrektorów placówek oświatowych, kierowników
jednostek organizacyjnych gminy, przedstawicieli duchowieństwa, urzędów, instytucji, sponsorów, wystawców oraz mieszkańców i wszystkich uczestników tegorocznego święta plonów, a w szczególności rolników.
Wśród gości obecni byli między innymi: Andrzej GrzybPoseł na Sejm RP, Andrzej Plichta- Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Mieczysław Łuczak- Członek Zarządu Powiatu Kaliskiego, Radni Powiatu Kaliskiego: Wincenty Nowak, Henryk Kurek, przedstawiciele
biur poselskich Jana Dziedziczaka oraz Jarosława
Urbaniaka, Radni Gminy Opatówek, Sołtysi, Dyrektorzy
szkół oraz jednostek organizacyjnych. Powitanie gości
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odbyło się przy scenie gdzie wyeksponowane zostały
wszystkie symbole oraz wieńce dożynkowe. Obok bochna chleba, wieniec jest najważniejszym symbolem dożynek, symbolizującym wszystkie plony, które rodzi ziemia
i z których człowiek może korzystać. Wieniec jest także
wyrazem dumy i radości z zebranych plonów. Wymagały
one wiele pracy, twórczego wysiłku oraz dbałości o to,
by prezentowały się okazale, zachwycając kształtem i
bogactwem misternie wykonanych dodatków. Symbole
oraz wieńce zostały przygotowane przez Sołectwa: Rajsko, Dąbrowa, Grab, Krowica Pusta, Krowica Zawodnia,
Ksawerów- Agnieszków, Marchwacz, Marchwacz Kolonia, Marianów, Murowaniec, Oszczeklin, Pieńki, Pietrzyków, Radliczyce, Trzęsów, Borów, Chełmce, Cienia
Folwark, Michałów Czwarty, Cienia Pierwsza, Cienia
Druga, Janików, Kobierno, Opatówek, Rożdżały, Sierzchów, Szałe, Warszew, Modła, Zduny.

Ogrom pracy włożono w udekorowanie stoisk i
bogato zastawione stoły. Szczególnie miła atmosfera
panowała na wszystkich stanowiskach sołectw. Stoły
biesiadne uginały się od pysznego wiejskiego jadła. Zostały one przygotowane przez gminę Szczytniki oraz sołectwa: Rajsko, Janików, Warszew, Sierzchów, Kobierno, Cienia Pierwsza, Szałe, Chełmce, Dąbrowa. Fundacja "Inicjatywa dla Opatówka" również prezentowała
swoje stoisko promocyjne, na którym można było poczęstować się bardzo rozmaitymi przekąskami przygotowanymi przez Wolontariuszy oraz ich rodziny. Fundacja "Inicjatywa dla Opatówka" zadbała także o aktywność dzieci oraz dorosłych podczas dożynek dzięki Mobilnej Strefie Dawnych Gier i Zabaw-wypożyczonych od
Stowarzyszenia Stacja Inspiracja. Urząd Miejski Gminy
Opatówek na swoim stosiku oferował darmowe napoje
oraz gadżety promocyjne. Dożynki to również atrakcje
dla najmłodszych. Specjalnie dla nich zostały przygotowane liczne przyjemności. Każde dziecko znalazło coś
dla siebie. Były dmuchańce, malowanie twarzy, balony z
helem, animacje oraz konkurencje sprawnościowe. Na
terenie dożynkowym znajdowało się również wiele stanowisk gastronomicznych oraz stoisk komercyjnych oferujących: lody, wyroby cukiernicze i inne.
Oprócz atrakcji artystycznych można było także
dokonać Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i
Mieszkań 2021. Udostępniony został w tym celu namiot,
w którym rachmistrzynie oraz koordynator gminny przekazywali niezbędne informacje dotyczące spisu. Podczas święta został zorganizowany Mobilny Punkt Szczepień przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Opatówku przy
współudziale Ochotniczej Straży Pożarnej w Opatówku,
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gdzie można było się zaszczepić na COVID-19 jednodawkowym preparatem firmy Johnson & Johnson. Cieszył się on dużym zainteresowaniem. W trakcie dożynek
trwała także zbiórka charytatywna na rzecz Jagódki Michalak, która choruje na SMA- rdzeniowy zanik mięśni.
Bardzo duże powodzenie miała loteria fantowa, w której
każdy mógł wziąć udział. Wieczorem przed głównym
koncertem odbyło się losowanie nagród, można było
wygrać między innymi: telewizor TLC 50'', hulajnogę
elektryczną, rowery, odkurzacz, kuchenkę mikrofalową,
kosiarkę, kosę spalinową, pilarkę spalinową, huśtawkę,
stół ogrodowy, weekend dla 2 i 4 osób w ośrodku "Słoneczne Tarasy" w Skorzęcinie, drukarkę, głośniki, słuchawki, wiertarki, komplety narzędzi, czajniki, żelazka,
blendery, tostery, patelnie, naczynia, suszarki do włosów, kołdry, pościele, koce, narzuty, torebki damskie,
narzędzia, artykuły ogrodnicze, grill ogrodowy, artykuły
sportowe, plecaki z niespodziankami, obrazy, talony na
usługi fryzjerskie i kosmetyczne, talony na zakupy w
kwiaciarni oraz talony na opał. Organizatorem loterii była
rada parafialna.
Po wręczeniu nagród rozpoczęła się część koncertowa. Na scenie pojawiła się gwiazda wieczoru zespół ANDRE, artysta wykonał znane utwory; między innymi hit "Ale Ale Aleksandra", który zdobył Platynową
Płytę. Gwiazda cieszyła się tak dużym zainteresowaniem, że na życzenie publiczności musiała bisować. Kolejnym punktem programu był występ Kapeli Dysonans,
którzy swoją muzyką porwali zgromadzoną publiczność
do tańca. Z powodu licznych obowiązków nie wszyscy
zaproszeni goście mogli uczestniczyć, w uroczystościach dożynkowych. Na ręce Organizatorów przesłali listy ze słowami podziękowania za zaproszenie, wyrażając szacunek za całoroczny trud. Listy przesłali: Minister
Rodziny - Marlena Maląg, Posłowie na Sejm RP: Jan
Dziedziczak, Tomasz Ławniczak, Jan Mosiński, Piotr
Kaleta, Wojewoda Wielkopolski- Marek Zieliński, Marszałek Województwa Wielkopolskiego - Marek Woźniak,
Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof
Grabowski, Wójt Gminy Lisków- Maria Krawiec, Wójt
Gminy Rozprza- Janusz Jędrzejczak, Prezes Wielkopolskiego Ośrodku Kształcenia i Studiów Samorządowych Maciej Kozik, Prezes Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kaliszu Mariusz Mikołajczyk.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim,
którzy przyczynili się do przygotowania uroczystości.
Organizatorami tegorocznych dożynek byli: Komitet Organizacyjny, Gminny Ośrodek Kultury, Urząd Miejski
Gminy Opatówek, Parafia pw. Świętego Michała Archanioła w Rajsku, Sołectwo Parafii Rajsko. Na dożynki za-
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prosili oraz rolę gospodarzy uroczystości pełnili: Burmistrz Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki, Proboszcz
Parafii pw. Św. Michała Archanioła w Rajsku ks. Piotr
Bałoniak, Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Opatówek Paweł Bąkowski, Dyrektor GOK w Opatówku Mieczysława Jaskuła, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Sekretarz Gminy Opatówek Krzysztof Dziedzic,
Sołtys miejscowości Rajsko Karol Jaśkiewicz, Starostowie dożynek; Joanna Panfil, Tomasz Bilski.

-

Nasze święto plonów nie miałoby tak wspaniałej
i ciekawej oprawy, gdyby nie życzliwość naszych sponsorów, którym serdecznie dziękujemy za wsparcie. Mamy nadzieję, że będziecie Państwo z nami w latach kolejnych. Dziękujemy:
-

Julian Jaszek, Koźminek
Hurtownia Rolno - Ogrodnicza Chojnacki, Opatówek
MAT-BUD H.P.M. Pawlak s.c, Tłokinia Kościelna
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Opatówku
PHUP ASO Opatówek sp. z o.o., Tłokinia Kościelna
Prywatna Apteka Krzysztof Romańczyk, Opatówek
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Komplast Jarosław Ficner, Szałe
Zakład Budowy Dróg Henryk Mocny, Błaszki
VEGEX Marek Wolf, Szulec
Gospodarstwo Rolno-Ogrodnicze Jolanta i Artur Matysiak, Opatówek
Amborska Grażyna i Arkadiusz, Tłokinia Wielka
OMEGA Z.P.H.U. Piotr Kwiatkowski, Cienia Pierwsza
Dorota i Paweł Naszyńscy, Opatówek
Ferma drobiu Jan i Jolanta Wieruszewscy, Smółki
Gospodarstwo Rolne Ilona i Zbigniew Wojtaszczyk,
Tłokinia Mała
KALDROG Zakład Budowlano-Drogowy Dzikowski
Damian, Kalisz
PPHU AGROMECHANIKA s.c. I. Mikołajczyk, J.
Saganowski, Opatówek
P.H.U. "AM- SÓL" Andrzej i Małgorzata Brodziak,
Szałe
Jolanta i Artur Matysiak, Opatówek
Sklep LEWIATAN, Bogdan Kozanecki, Opatówek
Honorata i Sławomir Mania, Szulec
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Koźminku
Przedsiębiorstwo Handlowe IRWAX Zbigniew Gajewski, Opatówek
PPHU Bednarz- Paweł Bednarek, Kolonia Kokanin
Firma Handlowa Grażyna Mania, Opatówek
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Gamex Daniel Cieślak Sp. J., Czekanów
Remigiusz Kaźmierczak, Opatówek
"Dromax" Usługowi Budowlane Wojciech Krymarys,
Chełmce
Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej
Wiktor Piętka, Rajsko, Opatówek
Elmont, Michałów Drugi 32
Grupa Producentów Warzyw "WANGA", Szulec
COLIAN, Opatówek
P-Ka SOLAR- Artur Grześkowiak, Bogdanów
Gospodarstwo Rolno- Ogrodniczce - Matysiak Marcin, Opatówek
Jolanta, Jakub Panfil. Rajsko
Małgorzata, Andrzej Brodziakowie, Szałe

Koncerty na wyspie w Opatówku
Za nami dwa koncerty na wyspie przy stawach.
Pierwszy koncert, który rozpoczął wakacje odbył się 3
lipca 2021r. podczas którego wystąpiła Kapela Ludowa
Sami Swoi oraz zespół AN DREO E KARINA. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Urząd Miejski Gminy
Opatówek, Gminny Ośrodek Kultury w Opatówku, Sołectwo Opatówek oraz ZOG ZOSP w Opatówku.
Kolejny koncert na zakończenie wakacji odbył
się 28 sierpnia 2021r. Zaprezentowały się orkiestry dęte
oraz wystąpiła Grupa Fest, która wykonała szlagierowo
kabaretowo biesiadne show. Na najmłodszych czekały
liczne atrakcje piknikowe (dmuchańce, popcorn, itp.).
Wspólne spacery oraz dobra muzyka wpasowały się w
nurt wypoczynku na świeżym powietrzu.

Impreza ta została zorganizowana przez: Urząd
Miejski Gminy Opatówek, Gminny Ośrodek Kultury w
Opatówku oraz Ochotniczą Straż Pożarną w Opatówku.
Dziękujemy za wspólną zabawę i zapraszamy za rok.
XX Spotkania Polski Centralnej "Od Kujawiaka do
Oberka - autentyzm i inspiracje"
4 września 2021 r. w Sieradzkim parku Etnograficznym odbyły się jubileuszowe XX Spotkania Folklorystyczne Polski Centralnej "Od Kujawiaka do Oberka autentyzm i inspiracje". Organizatorem tegorocznego
przeglądu było Muzeum Okręgowe w Sieradzu, a
współorganizatorem podobnie jak w poprzednich latach
był Łódzki Dom Kultury. Rywalizacja odbywała się w
sześciu kategoriach konkursowych: kapel autentycznych, kapel opracowanych, solistów-instrumentalistów,
zespołów tanecznych, par tanecznych oraz zespołów inspirowanych folklorem. Miło nam poinformować, że podczas konkursu KAPELA SAMI SWOI zajęła III miejsce.
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XVI Letni Festiwal Orkiestr Dętych Południowej
Wielkopolski
29 sierpnia, w ostatnią niedzielę wakacji Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Rajsko pod batutą Adriana Wałowskiego miała przyjemność zaprezentowania
się w Ostrowie Wielkopolskim podczas XVI Letniego Festiwalu Orkiestr Dętych Południowej Wielkopolski.
Dla orkiestry był to pierwszy występ na terenie
tego miasta. Orkiestra zagrała utwory marszowe, jak i z
zakresu muzyki rozrywkowej, nie szczędząc hitów z aktualnych list przebojów rozgłośni radiowych. Nie można
pominąć faktu, że spotkania z cyklu corocznych Festiwali na kaliskim oraz ostrowskim Rynku organizowane
przez Południowowielkopolski Związek Chórów i Orkiestr Dętych cieszą się ogromną sympatią wśród publiczności, stąd nie dziwi serdeczna reakcja ze strony
słuchaczy.
XIII Rajd Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
W dniu 18.09.2021r odbył się XIII Rajd Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Gminy Opatówek: SzałePorwity 2021. Organizatorami wydarzenia byli: Zarząd
Oddziału Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej w Opatówku, Ochotnicze
Straże Pożarne z terenu Gminy Opatówek, Burmistrz
Gminy Opatówek, OSP Szałe, OSP Porwity - jako gospodarze.

Profilaktyka zdrowotna i promocja szczepień.
Doskonalenie sprawności fizycznej, popularyzacja turystyki pieszej, poznawanie historii i zabytków regionu,
pogłębianie znajomości przyrody i jej ochrona, popularyzacja wiedzy z dziedziny pożarnictwa i młodzieżowych
drużyn pożarniczych oraz integracja młodego pokolenia
z terenu z gminy były celem XIII Rajdu Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych Gminy Opatówek 2021.Po przywitaniu zebranych przez przewodniczącego Komisji ds.
MDP dh Henryka Łazarka, głos zabrał Prezes ZOG OSP
RP w Opatówku dh Bogdan Marszał, natomiast Pani Jadwiga Miluśka-Stasiak, wygłosiła pogadankę dotyczącą
ciekawostek związanych z terenem rajdu, historią i zabytkami. Konkurencje z jakimi musieli się zmierzyć
członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych to
m.in.: recytacja lub śpiew hymnu "Rycerze Floriana",
udzielenie pierwszej pomocy, sztafeta strażacka, rozpoznawanie sprzętu, konkurs wiedzy o regionie, użycie
sprzętu strażackiego, znajomość roślinności i drzew, nalewanie wody do butelki, konkurencja piłkarska, konku-
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rencja sprawnościowo - rolnicza. Wszystkim uczestnikom wręczone zostały upominki, dyplomy oraz podziękowania przez Sekretarza Gminy Opatówek Krzysztofa
Dziedzica oraz prezesa ZOG ZOSP RP w Opatówku
Bogdana Marszała.
I miejsce: OSP SIERZCHÓW
II miejsce: OSP OPATÓWEK
III miejsce: OSP TŁOKINIA WIELKA
IV miejsce: OSP CHEŁMCE
Dziękujemy, serdecznie gratulujemy i zapraszamy do
udziały w kolejnym Rajdzie Młodzieżowych Drużyn już
za rok!
Uroczysty Jubileusz 100 - lecia powstania OSP
w Rajsku
Uroczysty Jubileusz 100 - lecia powstania OSP
w Rajsku odbył się 19 września 2021r. W imieniu Gminy
Opatówek obecni byli: Burmistrz Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki, Sekretarz Gminy Opatówek Krzysztof
Dziedzic, Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Opatówek Paweł Bąkowski, Prezes ZOG OSP w Opatówku
dh Bogdan Marszał oraz Komendant OSP Gminy Opatówek Stanisław Baran.
Obchody świętowali również Druhny i Druhowie
z zaprzyjaźnionych z OSP Rajsko jednostek, Mieszkańcy Sołectw, Posłowie Jan Dziedziczak, Piotr Kaleta, Andrzej Grzyb, Wicemarszałek Krzysztof Grabowski, Proboszcz Parafii Rajsko Piotr Bałoniak. O godzinie 12:00
odbyła się Msza Święta w Kościele Św. Michała Archanioła w Rajsku, poczym nastąpił przemarsz strażaków
na oficjalne uroczystości na boisko szkolne. Podczas
Jubileuszu Druhom wręczono nowy Sztandar i nastąpiło
odsłonięcie tablicy pamiątkowej na 100- lecie OSP Rajsko. W trakcie uroczystości przybyli goście mogli wpisać
się do księgi pamiątkowej.
Wizyta w Opatówku Podkomisji stałej ds. wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej
Wizyta Podkomisji stałej ds. wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej w Opatówku. Posłowie członkowie komisji m.in. Poseł Andrzej Grzyb,
pod przewodnictwem Posła Kazimierza Gołojuch odwiedzili Ziemię Kaliską, m.in. Muzeum Historii Przemysłu w
Opatówku, Gminna Bibliotekę Publiczna im. Braci Giillerów.

W spotkaniu uczestniczyli również samorządowcy powiatu kaliskiego i gminy Opatówek, dyrektorzy, kustosze wspomnianych placówek oraz AKO. Dzięki pozy-
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skanym środkom UE budynki MHP, biblioteki, dworca
PKP i wiele innych obiektów nabrało nowego pięknego
blasku W ujmujący sposób garść informacji o bogactwie
historii i bieżącej działalności przekazali m.in. Kustoszowie Ewa Klysz, Jarosław Dolat, dyr. bibliotekarz Małgorzata Matysiak motto "Cudze chwalicie swojego nie znacie..." było inspiracją do poznania pięknej Ziemi Kaliskiej
bogatej w liczne inwestycje z udziałem środków UE.
Gminę Opatówek reprezentował Burmistrz Gminy Sebastian Wardęcki oraz Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic.
Wizyta podopiecznych z WTZ na boisku sportowym
w Opatówku
W poniedziałek 20 września 2021r. na boisku
sportowym w Opatówku odbył się trening dla podopiecznych z WTZ Cienia Druga. Po krótkiej odprawie
trener Rafał Stępień zaprosił na rozgrzewkę, po której
został rozegrany mecz czerwoni kontra niebiescy. Po
emocjonującym meczu odbył się konkurs rzutów karnych. Zawodnicy zostali zaproszeni do świetlicy klubowej na wspólny poczęstunek, któremu towarzyszyły
rozmowy o piłce nożnej, zdrowej żywności. Każdy
uczestnik otrzymał pamiątkowy kubek z logo KS
OPATÓWEK.
Wsparcie finansowe dla Wojewódzkiego Specjalistycznego ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy
W dniu 7 października 2021r. odbyło się uroczyste spotkanie podczas którego, Burmistrz Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki przekazał na ręce Dyrektora
Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy lek. med. Sławomirowi Wysockiemu umowę dotyczącą wsparcia finansowego na kwotę 6 500,00 zł. Przekazana pomoc
ma zostać przeznaczona na zakup wyposażenia do modułowego izolowanego pawilonu łóżkowego do rehabilitacji pulmonologicznej, w tym dla osób z powikłaniami
wywołanymi przez zakażenie SARS-CoV-2.

Uroczysty odbiór dróg
W dnu 24 września odbyło się uroczyste otwarcie nowo wybudowanych dróg w miejscowości Szałe
oraz w miejscowości Rożdżały - Kobierno.

Otwarcia dróg dokonali: Poseł Tomasz Ławniczak, Burmistrz Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki,
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Przewodniczący Rady Miejsiej Gminy Opatówek Paweł
Bąkowski, Sekretarz Gminy Opatówek Krzysztof Dziedzic, Radna Gminy Opatówek Agnieszka Suchorzewska, Radny Gminy Opatówek Marek Szlenkier, Sołtys
Szałego Andrzej Brodziak, Sołtys Kobierna Mirosław
Wiatrowski, Inspektor Wiktor Piętka, Wykonawca Paweł
Mocny.

Budowa drogi uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Łączna wartość inwestycji to kwota 517 429,02 zł.
III spotkanie podsumowujące warsztaty tworzenia
ikon
W dniu 26 października w Gminnym Ośrodku
Kultury w Opatówku odbyło się III spotkanie podsumowujące warsztaty tworzenia ikon. Uczestniczki zdobyły
cenną wiedze w jaki sposób wykonywać obrazy na
drewnie. Każda z Pań wykazała się ogromną kreatywnością wykonując twórcze prace. Dziękujemy wszystkim
za wspólnie spędzony czas i zapraszamy na ponowne
warsztaty w grudniu.
VI Międzynarodowy Festiwal Organowy "Jesień Organowa - Chełmce 2021"
Zakończył się VI Międzynarodowy Festiwal Organowy "Jesień Organowa - Chełmce 2021". W ramach
wydarzenia odbyły się trzy koncerty festiwalowe oraz
dwa koncerty edukacyjne w formie zdalnej. Festiwal "Jesień Organowa" zorganizowały wspólnie Fundacja "Inicjatywa dla Opatówka" oraz Parafia pw. Narodzenia
NMP w Chełmcach. Finałowy koncert "Jesieni Organowej" odbył się w minioną niedzielę, 7 listopada. Wystąpił
słowacki organista i improwizator František Beer, który
wykonał kompozycje m.in. Jana Sebastiana Bacha czy
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Johannesa Matthiasa Michela, a także własną improwizację na temat pieśni "Bogurodzica", wybranej przed
koncertem przez Łukasza Mosura, dyrektora artystycznego Festiwalu. Ciekawym akcentem na koniec koncertu i całego Festiwalu był współczesny utwór J. M. Michela "Petite Suite in Blue", podczas którego można było
usłyszeć organy w nieco jazzowym brzmieniu. Koncert
poprowadziła Izabela Pinczewska-Kubiak, a jednym z
gości koncertu był Krzysztof Grabowski, Wicemarszałek
Województwa Wielkopolskiego. Po koncercie słowa podziękowania w imieniu organizatorów złożyli ks. kan. Jerzy Salamon, proboszcz Parafii pw. Narodzenia NMP w
Chełmcach oraz Mateusz Walczak, prezes zarządu
Fundacji "Inicjatywa dla Opatówka".
Organizatorzy dziękują wszystkim za udział w
wydarzeniach festiwalowych. Festiwal był dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz Fundacji PZU. Patronat honorowy objęli Biskup Kaliski Damian Bryl oraz Ministerstwo Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu, a patronat medialny:
Dwutygodnik Opiekun, Radio Rodzina, Telewizja Dom
Józefa oraz portal Latarnik Kaliski.
Serdeczne życzenia dla Pani Janiny Dziedzic!
W dniu 1 listopada 2021 roku mieszkanka wsi
Tłokinia Nowa pani Janina Dziedzic ukończyła 100 lat.
Dostojna Jubilatka otrzymała moc serdecznych i ciepłych życzeń, przede wszystkim zdrowia na dalsze lata
życia oraz ciepła rodzinnego i radości z każdego dnia.

generał Józef Zajączek - namiestnik Królestwa Polskiego w latach 1815-1826 otrzymał z rąk Napoleona Bonapartego w uznaniu zasług żołnierskich. Stąd też na elewacji niższej części budynku od strony ulicy Kościelnej
umieszczony jest herb rodziny Zajączków - "Świnka",
wykonany z piaskowca. W okresie międzywojennym
najpierw mieściło się tu przedszkole Narodowej Organizacji Kobiet. Odbywały się tutaj również liczne spotkania, kursy dla kobiet i odczyty.

Od końca lat trzydziestych XX w. aż do wybuchu
wojny w "domu" działała tu wytwórnia cukierków. Pamięć o tej działalności przetrwała i do dziś mieszkańcy
nazywają budowlę "Cukierenką". Po wojnie budynek
pełnił funkcje mieszkalne. Obiekt nie był jednak remontowany i niszczał. Dopiero przejęcie budynku przez samorząd pozwoliło go odrestaurować.
Uroczyste podpisanie umowy
W dniu 3 listopada w Urzędzie Miejskim Gminy
Opatówek odbyło się uroczyste podpisanie umowy dot.
pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zadanie z zakresu infrastruktury sportowej (lekkoatletycznej). Zadanie dotyczyło Budowy bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej w Opatówku.

Z rąk Burmistrza Gminy Opatówek Sebastiana
Wardęckiego i Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Beaty Berezowskiej otrzymała kwiaty, drobny upominek i
tort okolicznościowy. Burmistrz Gminy Opatówek złożył
również życzenia w imieniu władz samorządowych i pracowników Urzędu Miejskiego Gminy Opatówek, jak i całej społeczności gminnej. Burmistrz odczytał list gratulacyjny od Prezesa Rady Ministrów - Premiera Mateusza
Morawieckiego.
Mister Budownictwa Wielkopolski Południowej
Największy w Polsce plebiscyt architektoniczny
organizowany jest co roku przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Wielkopolską Okręgową
Izbę Inżynierów Budownictwa oraz Naczelną Organizację Techniczną w Kaliszu. Mister Budownictwa Południowej Wielkopolski w kategorii Obiekty zabytkowe za
rok 2019 zdobył Domek Gotycki tzw. "CUKIERENKA".
Dokładnie nie wiadomo, kiedy powstał budynek zabytkowej "Cukierenki". Historycy szacują, że wzniesiony
został na początku XIX wieku. Był częścią dóbr, jakie
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Zakres rzeczowy zadania obejmował budowę
bieżni okrężnej 3-torowej na 200m o nawierzchni poliureranowej, bieżni prostej 4-torowej na 60m o nawierzchni poliureranowej oraz skoczni z rozbieżnią do skoku w
dal. Dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego:
100 000,00 zł, środki finansowe własne: 264 062,73 zł,
ogółem: 364 062,73 zł.
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W uroczystym spotkaniu wzięli udział Członek
Zarządu Województwa Wielkopolskiego Jacek Bogusławski, Radna Województwa Wielkopolskiego Marzena
Wodzińska, Burmistrz Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki oraz Sekretarz Gminy Opatówek Krzysztof Dziedzic.
Polski Ład. Promesy dla samorządowców z Kalisza i
powiatu kaliskiego
Oczekiwane i potrzebne inwestycje, projekty dla
mieszkańców regionu, powiatów, gmin będą mogły być
zrealizowane. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili
się do pozyskania środków finansowych skierowanych
do JST. Gmina Opatówek otrzymała 8 mln 801 tys. zł na
modernizację infrastruktury drogowej w Tłokini Małej
oraz na odcinku Tłokinia Kościelna - Borów.

Na zdjęciach uroczyste przekazanie samorządowcom Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego symbolicznej promesy z udziałem Minister RiPS Marleny Maląg,
parlamentarzystów Jana Dziedziczaka, Tomasza Ławniczaka, Jana Mosińskiego, Katarzyny Sójki. Gminę Opatówek w spotkaniu reprezentowali Burmistrz Gminy Sebastian Wardęcki oraz Sekretarz Gminy, Radny Powiatu
Kaliskiego Krzysztof Dziedzic.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom druhom,
pocztom sztandarowych, OSP, uczniom Szkoły Podstawowej w Opatówku, Orkiestrze Dętej z Opatówka, Chórowi i Kapłanom z Parafii Opatówek, za wspólne świętowanie, pamięć o tym co najcenniejsze: Bóg Honor Ojczyzna. W imieniu Gminy Opatówek kwiaty pod pomnikiem wolności złożyli także Burmistrz Sebastian Wardęcki, Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic, Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Bąkowski wraz z proboszczem parafii Opatówek ks. Prałatem Władysławem
Czamara.
Narodowe Święto Niepodległości w GOK
W dniu 11 listopada 2021 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Opatówku odbyło się uroczyste spotkanie z
okazji Narodowego Święta Niepodległości. Gościliśmy
artystów poznańskich scen, którzy w pierwszej części
koncertu wykonali utwory patriotyczne, takie jak: Legiony, Wojenko, wojenko, Przybyli ułani pod okienko. W
drugiej części uroczystości zaprezentowali piosenki
znanych artystów, między innymi: Krzysztofa Krawczyka, Maryli Rodowicz, Heleny Vondrackovej czy Ryszarda Rynkowskiego.
W wydarzeniu uczestniczyli Burmistrz Gminy
Opatówek Sebastian Wardęcki, Sekretarz Gminy Opatówek Krzysztof Dziedzic, Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Opatówek Paweł Bąkowski wraz z Radnymi.
Na wszystkich zebranych gości czekał słodki poczęstunek - rogal świętomarciński.
Święto Jesiennych Plonów
Jesienne Święto Plonów, tradycyjnie organizowane jest w Gminnym Ośrodku Kultury w Opatówku
późną jesienią, kiedy prace polowe są na ukończeniu.
Program uroczystości był bardzo atrakcyjny. Goście
mogli skosztować rozmaitych potraw warzywnych między innymi: magicznej zupy wampirów, kurzego płucka
na słomianych nogach, wściekłej gziki z ziemniakami
czy nadziewanych kapeluszy. Na scenie wystąpił również zespół "Opatowianie".

Narodowe Święto Niepodległości
W dniu 11 listopada 2021r. odbyła się uroczysta
msza święta oraz przemarsz pod pomnik na Pl. Wolności w Opatówku. Wspólne odśpiewanie Roty i złożone
kwiaty były wyrazem pamięci oraz wdzięczności dla bohaterów narodowych, za odzyskanie Niepodległości.

Atrakcją wieczoru był występ uczestnika show
"Mam Talent" Sławomira Jenerowicza, który wprowadził
wszystkich w magiczny klimat. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również przygotowane konkursy z nagrodami np.: wiązanie krawatów czy hokej. Na spotkaniu
obecni byli: Sekretarz Gminy Opatówek Krzysztof Dziedzic, Radni Rady Miejskiej Gminy Opatówek: Marlena
Kiermas Gruszka, Mariusz Małoburski, Sławomir Śnie-
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gula. Patronat nad wydarzeniem obejmuje Burmistrz
Gminy Opatówek, Gminny Ośrodek Kultury oraz Rada
Sołecka Opatówka.

W skład Zarządu weszli także: Sebastian Wardęcki, Krzysztof Dziedzic, Mieczysław Łuczak i Paweł
Bąkowski

Dziękujemy za pomoc sponsorom:
- p. Suchorzewscy, Kalisz
- p. Wangowie, Szulec
- p. Teresa i Henryk Łazarkowie, Chełmce
- p. Honorata Mania, Szulec
- p. Sołtys oraz Rada Sołecka z Opatówka
- p. Tomaszewscy, Tłokinia Wielka
- p. Baranowie, Tłokinia Wielka
- p. Aldona Dobrach
- p. Zofia Gąsiorowska
- p. Wioletta Juszczak
- p. Maria Balcerczyk
Spotkanie odbyło się z zachowaniem obowiązujących
zasad epidemiologicznych.

Na nową kadencję została wybrana Komisja Rewizyjna
w skład której wchodzą:
- Przewodnicząca - Małgorzata Janik
- Wiceprzewodnicząca - Elżbieta Sowa
- Członek komisji - Andrzej Brodziak
- Członek komisji - Sławomir Skonieczny
- Członek komisji - Piotr Waliś

XII Zjazd Oddziału Gminnego OSP RP w Opatówku
Dnia 20 listopada 2021 roku w sali Ochotniczej
Straży Pożarnej w Rajsku odbył się XII Zjazd Oddziału
Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy
Opatówek. Uroczystość swoją obecnością uświetnili:
Krzysztof Grabowski - wicemarszałek Województwa
Wielkopolskiego, Krzysztof Nosal - Starosta Kaliski,
Mieczysław Łuczak - Przewodniczący Rady Powiatu
Izby Rolniczej w Kaliszu, Sebastian Wardęcki - Burmistrz Gminy Opatówek, Krzysztof Dziedzic - Sekretarz
Gminy Opatówek, Paweł Bąkowski - Przewodniczący
Rady Miejskiej Gminy Opatówek, asp. sztab. Kamil Filipczak - przedstawiciel komendanta PSP w Kaliszu oraz
opiekun jednostek OSP Gminy Opatówek, podkom. Tomasz Dyrdziak - Komendant Komisariatu w Opatówku,
Aleksandra Płóciennik - Podinspektor Wydziału Ochrony
Środowiska z Gminy Opatówek, a także druhny i druhowie jednostek OSP z Gminy Opatówek.
Zjazd rozpoczął się od wprowadzenia Sztandaru
Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
oraz od uczczenia chwilą ciszy druhów, którzy odeszli
na wieczną wartę w minionej kadencji. Przewodniczącym zebrania został wybrany druh Mariusz Małoburski.
Po wybraniu prezydium zjazdu oraz komisji zjazdowych
zostały przedstawione sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału w minionej kadencji, Komisji Rewizyjnej
oraz Komisji Mandatowej. Zjazd Oddziału Gminnego
przyjął sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz na wniosek w/w Komisji zostało udzielone absolutorium ustępującemu Zarządowi Gminnemu.
W toku prac Zjazdu został wybrany nowy Zarząd Gminny oraz Prezydium Zarządu:
- Prezes - Bogdan Marszał
- Wiceprezes - Mariusz Małoburski
- Wiceprezes - Henryk Łazarek
- Wiceprezes - Stanisław Janik
- Komendant Gminny / Wiceprezes - Stanisław Baran
- Sekretarz - Krzysztof Banasiak
- Skarbnik - Daniel Janiak
- Członek Prezydium - Marcin Spież
- Członek Prezydium - Edward Bilski
- Członek Prezydium - Sylwester Ludwiczak
- Członek Prezydium - Andrzej Grabowski
- Członek Prezydium - Jarosław Kliber
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Na Zjazd Oddziału Powiatowego OSP RP w Kaliszu z naszej Gminy wybrano delegatów: Miłosz Jędrzejak, Mariusz Małoburski, Jarosław Kliber, Jarosław
Kłysz, Jerzy Owczarek oraz przedstawicieli: Bogdan
Marszał, Stanisław Baran, Henryk Łazarek.
Z okazji zjazdu została wydana broszura informacyjna podsumowująca działalność Oddziału Gminnego OSP RP w Opatówku. Po części oficjalnej uczestnicy
Zjazdu zostali zaproszeni na poczęstunek.
Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK
W dniu 23 listopada w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku odbyło się uroczyste spotkanie z okazji obchodów Dni Honorowego
Krwiodawstwa PCK. Podczas wydarzenia zgromadzeni
goście z zaciekawieniem wysłuchali prelekcji na temat:
"Roli Honorowego Krwiodawstwa w ratowaniu życia
ludzkiego" zaprezentowanej przez Pana Janusza Sibińskiego.
Głównym celem prezentacji było zwrócenie
uwagi jak ważnym elementem dla ratowania ludzkiego
życia są zapasy krwi. Średnio 1 na 7 osób w szpitalu potrzebuje krwi, a w Polsce regularnie oddaje ją zalewnie
1,5% ludności. Słuchacze dowiedzieli się także o korzyściach wynikających z bycia honorowym krwiodawcą.

Pan Janusz Sibiński podkreślił, że mieszkańcy
gminy Opatówek osiągają bardzo wysoką frekwencję w
oddawaniu krwi proponując utworzenie Klubu Honorowych Dawców Krwi. W drugiej części uroczystości Pan
Janusz Sibiński serdecznie pogratulował oraz wręczył
odznaki Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi. Na zebranych gości czekały gminne upominki oraz słodki poczęstunek. W spotkaniu uczestniczyli: Burmistrz Gminy
Opatówek Sebastian Wardęcki, Sekretarz Gminy Opatówek Krzysztof Dziedzic oraz Przewodnicząca Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Marlena Kiermas-
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Gruszka. Decyzja o oddaniu krwi, staniu się krwiodawcą,
to początek drogi do zyskania satysfakcji, wpływającej
ze świadomości, że być może Twoja krew uratuje życie
innego człowieka.
Warsztaty Bożonarodzeniowe
W sobotę 27 listopada odbyły się w Gminnym
Ośrodku Kultury w Opatówku warsztaty świąteczne.
Podczas spotkania uczestnicy zamienili się w prawdziwych artystów, wykazując się wyjątkową pomysłowością, kreatywnością malując na torbach motywy świąteczne (renifery, choinki, gwiazdki). W czasie warsztatów wszystkim towarzyszył dobry humor i radość z tworzenia. Spotkanie przeprowadzone zostało w świątecznym klimacie. Zajęcia prowadziła CalisiaART.
Odnowione maszyny w zbiorach Muzeum Historii
Przemysłu w Opatówku
W ostatnich miesiącach zostały poddane renowacji trzy maszyny ze zbiorów Muzeum. Pierwszą z nich
jest maszyna drukarska dociskowa - model "La Triomphante" firmy Carabin-Schildknecht. Student III roku
Akademii Kaliskiej Dawid Świtoń podjął się wykonania
pracy Opracowanie napędu maszyny drukarskiej dociskowej dla Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku pod
kierunkiem dr inż. Erwina Przybysza. Efektem tej pracy
jest działająca maszyna, którą przy wyjątkowych okazjach można będzie zobaczyć w ruchu. Drugim urządzeniem jest odnowiona korkownica do butelek. Marek
Kulesza w ramach pracy dyplomowej w Akademii Kaliskiej odrestaurował muzealny eksponat- maszynę do
korkowania butelek firmy Pośepny. Praca dyplomowa
(analogicznie jak praca przy maszynie drukarskiej) zawiera rysunki techniczne, zdjęcia dokumentujące oraz
obszerny opis wykonanych prac polegających na rozłożeniu maszyny na kilkadziesiąt części, jej czyszczenia,
uzupełniania braków i jej złożenia tak, by nie naruszyć
zabytkowego charakteru maszyny.
Odnowiony eksponat służy turystom odwiedzającym muzeum. W Muzeum bowiem można kupić butelkę i korek, napisać list i samodzielnie zakorkować.
Ostatnim odrestaurowanym eksponatem jest mechanizm zegara. Mechanizm powstał po 1676 r. gdyż wyposażony był w tzw. wychwyt hakowy. Element ten wynalazł Anglik Robert Hooke w 1676 roku. Zegar bił godziny
i półgodziny i miał tylko jedną wskazówkę. Mechanizm
odnalazł pan Stefan Matysiak w 2004 r. na wieży
dzwonnicy kościoła p.w. św. Idziego w Siemianicach
(niedaleko Kępna). Po licznych perypetiach ostatecznie
trafił do naszych zbiorów. Konserwację przeprowadzili
panowie Dariusz Koliński, Wiesław Giera i Paweł Wojewoda. Darczyńcą eksponatu jest parafia św. Idziego w
Siemianicach. Zapraszamy serdecznie do Muzeum - te
eksponaty są dostępne do zwiedzania.
***************************************

WIADOMOŚCI BIBLIOTECZNE
Podsumowanie akcji Bilet powrotny do biblioteki
W ogłoszonej przez bibliotekę w lutym 2021 r.
akcji pn. Bilet powrotny do biblioteki wzięło aż 82 dzieci
z klas I-III ze szkół podstawowych w Gminie Opatówek.
Zadaniem uczestników było wypożyczenie w naszej bibliotece i przeczytanie 10 książek z różnych kategorii.
Każdorazowy zwrot wypożyczonej książki, był potwier-
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dzany "skasowaniem" specjalnego biletu. Za skasowanie całego biletu dzieci otrzymywały dyplom z gratulacjami i zyskiwały szansę na zdobycie nagrody rzeczowej
w losowaniu, które odbyło się po zakończeniu akcji.
Dwanaścioro szczęśliwców wylosowanych spośród wszystkich dzieci, które skasowały cały bilet: Marysia, Iga, Tymon, Krzyś, Kuba, Lena, Aleksander, Maja,
Oliwia, Magda, Oliwia i Magda - 7 lipca 2021 r. otrzymały nagrody-niespodzianki. W całym tym przedsięwzięciu
ogromną rolę odegrali rodzice dzieci, które odwiedzały
bibliotekę w Opatówku i jej filie w Rajsku i Tłokini Wielkiej. To przecież rodzice zabiegali, pamiętali i przyprowadzali do biblioteki swoje pociechy. Bibliotekarze dziękują wszystkim nauczycielom/wychowawcom dzieci w
klasach I-III w Chełmcach, Opatówku, Tłokini Wielkiej i
Rajsku za pomoc w promocji przedsięwzięcia.
Podsumowanie konkursu "Tytułowe historie"
Zabawa polegała na ułożeniu krótkiej historii z
tytułów umieszczonych na grzbietach minimum 5 książek, a następnie na wykonaniu i wysłaniu zdjęcia na adres mailowy biblioteki. Do zabawy mogły posłużyć książki z dowolnego źródła: domowe, biblioteczne, szkolne,
etc. Istniała możliwość wykonania zadania w bibliotece.
Konkurs trwał od 10.05 do 30.06.2021 r. a jego podsumowanie i wręczenie nagród odbyło się 15 lipca 2021 r.
na dziedzińcu biblioteki. Na konkurs wpłynęło 26 prac,
spośród których jury w składzie: Elżbieta Rogozińska przewodnicząca, Emilia Przybylska, Agnieszka Przepiórka i Małgorzata Matysiak - członkinie, zdecydowało o
przyznaniu 1 miejsca pani Dorocie, 2 miejsca ex aequo
paniom: Ewie i Marii, 3 miejsca ex aequo: Magdalenie i
Helenie oraz wyróżnień pani Iwonie oraz Kasi i Zuzannie.
Poziom zgłoszonych tytułowych historii był bardzo wysoki. Decyzja o wyborze tych najlepszych nie była więc łatwa, stąd aż 8 prac zostało nagrodzonych. Poza nagrodami ufundowanymi przez bibliotekę, zwycięzcy
otrzymali także darmowe wejściówki i prezenty od sponsorów: Kina Helios w Kaliszu i Aquaparku Kalisz.
Muzyczna uczta na dziedzińcu biblioteki
Koncert przy Cukierence, tak nazwane zostało
wydarzenie, które biblioteka gminna im. Braci Gillerów w
Opatówku współtworzyła z Fundacją Inicjatywa dla Opatówka, w piątek 23 lipca 2021 r. Wydarzenie przyciągnęło ogromną liczbę słuchaczy, przed którymi wystąpili
młodzi i utalentowani artyści w składzie: Małgorzata Piotrowska - sopran, Maciej Falkiewicz - baryton i Franciszek Musioł akompaniament.
Muzycy dali wspaniały pokaz umiejętności wokalnych i instrumentalnych, prezentując motywy muzyczne ze znanych oper, operetek i musicali. Warto dodać, że koncert był pierwszym tego rodzaju wydarzeniem na dziedzińcu i od razu spotkał się z bardzo życzliwym odbiorem. Współpraca z Fundacją Inicjatywa dla
Opatówka okazała się bardzo udana i zaowocowała
pięknym wydarzeniem.
O postaci Józefa Szweda. Spotkanie z Teresą Nietykszą
21 sierpnia 2021 r. na dziedzińcu biblioteki odbyło się spotkanie z Teresą Nietykszą poświęcone
książce "Odcinek", opisującej koleje życia jej ojca Józefa
Szweda. W spokojnym rytmie opowieści o człowieku i
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jego losach, przenieśliśmy się kilkadziesiąt lat wstecz na
tragiczny Wołyń i na ziemię kaliską w latach powojennych. Pojawił się także wątek Opatówka, ponieważ to
właśnie tutaj, na stacji kolejowej rodzina Szwedów postawiła swoje stopy po długiej podróży na drodze do Żelazkowa. Książka to zredagowane przez Panią Teresę
wspomnienia jej ojca, które zachowały się w rękopisie.
Zawiera barwne relacje życia codziennego na tle wielkich wydarzeń historycznych. Godne uwagi są liczne fotografie z okresu wołyńskiego i żelazkowskiego z archiwów rodzinnych Szwedów.
Spotkanie w Opatówku odbyło się w ramach
powiatowej działalności biblioteki i miało na celu pokazanie, że każda mniejsza czy większa miejscowość ma
w swojej historii ciekawe i zasłużone dla regionu postaci.
Rozmowę z Teresa Nietykszą prowadziła Alicja Łuczak,
ze wsparciem Małgorzaty Matysiak, a samo spotkanie
zostało zorganizowane we współpracy ze Starostą Kaliskim Krzysztofem Nosalem i Powiatem Kaliskim oraz
Stowarzyszeniem Nasze Kaliskie. Książka "Odcinek"
jest dostępna w bibliotece.
Narodowe Czytanie 2021 - Moralność pani Dulskiej
W sobotę 4 września 2021 r. biblioteka już po
raz szósty włączyła się do ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania. Wydarzeniu, które odbyło się na dziedzińcu biblioteki towarzyszyła piękna pogoda, elegancki
nastrój i świetnie przygotowani, zaproszeni do wspólnego czytania lektorzy. W rolę bohaterów najbardziej znanego dramatu Gabrieli Zapolskiej wcielili się: Dorota
Karpieko, Elżbieta Iwasieczko, Marlena KiermasGruszka, Magdalena Krzywda, Alicja Przepiórka, Danuta
Wiertelak, Amelia Napierała, Natalia Gawłowicz, Sebastian Wardęcki, Damian Jakóbczak, Mateusz Walczak,
Bartłomiej Gruszka oraz gospodynie: Małgorzata Matysiak, Jadwiga Miluśka-Stasiak i Agnieszka Przepiórka.

O poziomie wykonania świadczyły reakcje widowni, która chwile zadumy przeplatała wybuchami
śmiechu. Na koniec wszyscy uczestnicy wraz z słuchaczami usiedli do wspólnej rozmowy przy kawie i rozważali kwestię, na ile problemy i postawy sprzed ponad stu
lat opisane przez Zapolską pozostają wciąż aktualne ile Dulskich wciąż żyje pośród nas.
Muzyka Końca Lata z koncertem w bibliotece
W sobotę 25 września 2021 r. na dziedzińcu biblioteki wpisując się niejako w astronomiczną zmianę
pór roku odbył się koncert zespołu Muzyka Końca Lata.
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Grupa Muzyka Końca Lata - powstała w 2002 roku w
Mińsku Mazowieckim. W 2005 roku formacja wygrała
przegląd zespołów rockowych w Wiśniewie, czego skutkiem była trasa koncertowa w towarzystwie zespołu
Happysad, którego członkowie byli w jury konkursowym.
Największym przebojem zespołu jest utwór "Żabi", który
widniał przez 21 tygodni na Liście Przebojów Programu
Trzeciego. Członkowie zespołu to: Bartosz Chmielewski
- wokal, gitara; Marcin Biernat - gitara, wokal; Ola Bilińska - wokal; Piotr Majszyk - bas; Arkus - perkusja.

Muzykę zespołu, który grał na dziedzińcu biblioteki charakteryzuje pogodna melancholia, szczerość i
dobrze napisane, ciekawe teksty piosenek, będące często odzwierciedleniem nastroju i przemyśleń artystów. W
utworach nie brakuje także ostrzejszego brzmienia, ciekawego riffu gitarowego i świetnej perkusji. Atutem jest
to, że aż troje z pięciu członków zespołu dzieli się ze
słuchaczami swoimi zdolnościami wokalnymi. Kiedyś
Muzyka Końca Lata wykonywała na koncertach utwory
Piotra Szczepanika i Krzysztofa Klenczona, teraz legitymują się własną, bogatą dyskografią:
2006 - "Jedno wesele, dwa pogrzeby"
2007 - "2:1 dla dziewczyn"
2011 - "PKP Anielina"
2012 - "Szlagiery" (kompilacja)
2017 - "Złoty krążek"
Był to już drugi koncert plenerowy, który udało się zorganizować dzięki współpracy biblioteki z Fundacją Inicjatywa dla Opatówka.
Spotkanie z Krystyną Velkovą
26 sierpnia 2021 r. gościem biblioteki była Krystyna Velkowa. Spotkanie odbyło z inicjatywy i we
współpracy z Wydawnictwem Edytor Sławomira Woźniaka z Kalisza i poświęcone było jej ostatniej książce pt.
"Powrót do macierzy". Podczas spotkania pani Krystyna
mówiła o sobie, że jest rodowitą Kaliszanką, mocno
związaną ze swoim miastem i jego okolicą. Opowiadała
o swojej pasji podróżowania i poszukiwania odpowiedzi
na rozmaite zagadki przeszłości związane z jej ukochanymi, rodzinnymi stronami.
W swojej najnowszej publikacji autorka opisała
historię Cieni Młyn aż od czasów wczesnego średniowiecza. Miejsce to jest tak bliskie autorce, ponieważ należało do jej rodziny od wielu pokoleń i przyszła tam na
świat jej ukochana mama. O zaangażowaniu i wielkiej
pasji do odkrywania przeszłości przez Krystynę Velkovą
opowiadał także towarzyszący jej wydawca - Sławomir
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Woźniak. Dowiedzieliśmy się, że na potrzeby tej publikacji autorka zebrała blisko 500 różnych dokumentów, a
do książki trafiło ok.100. Dla zainteresowanych - wszystkie książki Krystyny Velkovej są dostępne w bibliotece.
Głos w sprawie szczęścia
Podczas spotkania literacko - muzycznego, zatytułowanego "Głos w sprawie szczęścia", zorganizowanego w bibliotece 21 listopada 2021 r. wysłuchaliśmy
fragmentów "Dziennika pisanego jutro" Magdaleny Krytkowskiej. Magdalena Krytkowska - pisze wiersze, opowiadania, humoreski, fraszki, aforyzmy, bajki dla dzieci
oraz artykuły do lokalnej prasy. Maluje obrazy, wykonuje
kartki okolicznościowe, zajmuje się rękodziełem artystycznym i robi to wszystko z niesłabnącym zaangażowaniem, pomimo poważnej wady wzroku. W "Dzienniku
pisanym jutro", który powstawał w latach 1990 - 2018
czytelnik ma przyjemność poznania kilku wierszy oraz
zapisków dotyczących spraw codziennych, prostych
zdarzeń - dobrych i złych - takich, które są częścią składową życia, które tworzą sens życia. Jak podkreśla autorka - "motywem łączącym teksty jest przenikanie się
kultury ludowej z religijną, a tłem pory roku splatające
dni w miesiące i lata".

Poza samą autorką gośćmi specjalnymi, którzy
współtworzyli atmosferę wydarzenia czytając fragmenty
dziennika, byli członkowie Stowarzyszenia Promocji
Sztuki Łyżka Mleka: Beata Wicenciak, Izabela Fietkiewicz-Paszek oraz wiceprezes stowarzyszenia Jerzy
Szukalski. W role lektora wcieliła się także dyrektor biblioteki Małgorzata Matysiak. W gronie przybyłych na
spotkanie gości była również redaktorka, autorka ilustracji oraz wydawca "Dziennika pisanego jutro" - Maria Kuczara. Szczególny nastrój nadała spotkaniu piękna
oprawa muzyczna w wykonaniu Michała Ziobrowskiego pianino i Jacka Fabiniaka - skrzypce. Muzycy prezentując wybrane utwory Czajkowskiego, Kreislera, Sibeliusa,
Novacka, M. Ponce, i C. Debussy'ego, zapewnili słuchaczom prawdziwą ucztę muzyczną.
Spotkanie z Anną Krajewską
Spójrz komuś w oczy, uśmiechnij się i powiedz:
"Jak się cieszę, że Cię widzę". Praktykowanie tego na
co dzień, to jedna z recept nie tylko na stworzenie miłej
atmosfery spotkania, ale i podniesienie własnej odporności, a co za tym idzie, utrzymanie się w dobrym zdrowiu. W piątek 1 października 2021 r. w bibliotece zadziałało doskonale za sprawą ćwiczenia zaproponowanego
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przez Annę Krajewską - gościa biblioteki, a na twarzach
wszystkich obecnych na spotkaniu wzbudziło autentyczną radość i przyniosło wspaniałą atmosferę.

Pani Anna Maria Krajewska, psycholożka, psychoonkolożka, trenerka biznesu z kaliskiego Slow Life &
Business - Centrum Psychologii Zdrowia i Psychoedukacji przez niemal dwie godziny opowiadała o nowinkach ze świata psychologii i zdrowia. Przytaczała inspirujące przykłady na to, że zawsze jest czas na podjęcie
życiowych wyzwań. Mówiła o zwykłych-niezwykłych
osobach: Hariette Thompson, Stamatisie Moriatisie,
prof. Adamie Bielańskim, Danucie Szaflarskiej czy Nicku
Vujcicu, którzy udowadniają, że bariery tkwią tylko w naszych głowach i bez względu na wiek czy ograniczenia
fizyczne można znaleźć zadowolenie i spełnienie życiowe. Opowiadała o najnowszych wynikach badań naukowych, przełożonych na życie codzienne, m.in. z psychoneuroimmunologii, semantyki, psychologii emocji, a nawet dietetyki. Mówiła m.in. o komórkach NK (naturalkillers - naturalnych zabójcach), które każdy człowiek posiada w swoim organizmie, które to komórki w naturalny
sposób zapobiegają wirusom i nowotworom oraz o tym
jak je pobudzać do działania.
Okazuje się, że naprawdę "słowa mają siłę" i
wpływają na nasz poziom stresu, to co jemy decyduje o
tym, jak myślimy, a wino wypite z przyjaciółmi może leczyć. Na zakończenie spotkania wszyscy obecni otrzymali zadanie na weekend: powstrzymać się od marudzenia, swoje myśli przeformułować na pozytywne
("chcę być zdrowy i zadowolony" zamiast "nie chcę chorować i się martwić") i mówić innym komplementy. Zaprezentowała także kilka wartościowych książek, dostępnych w zbiorach biblioteki.
Reklama w Internecie z Michałem Kuczyńskim
Przez kilka dni - 20, 21, 22, 26 i 27 października
oraz 9 i 10 listopada gościli w bibliotece uczniowie klas
piątych i siódmych ze szkoły podstawowej w Opatówku,
którzy spotkali się z Michałem Kuczyńskim z firmy Jump
Global, specjalistą od reklamy w mediach cyfrowych.
Michał opowiadał młodzieży o kluczowych umiejętnościach, jakie trzeba mieć, aby kręcić dobre, cieszące się
powodzeniem filmy na YouTube, Facebooku, TikToku
czy w innych mediach internetowych. Młodzież miała
okazję zapoznać się także z profesjonalnym sprzętem i
akcesoriami, które wydatnie podnoszą jakość filmu:
gimbalem, "zdechłym kotem" czy obiektywem.
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Scenariusz, nagrywanie, montaż, udźwiękowienie, oświetlenie, sprzęt ma wpływ na efekt finalny. Jednak najważniejsza jest... kreatywność! Piątoklasiści i
Siódmoklasiści podjęli wyzwanie, jakim było opracowanie pomysłu na scenariusz w... trzy minuty! Czytanie
tych prac sprawiło wszystkim dużo śmiechu! Ważnym
elementem tych spotkań było również podkreślanie i
uświadamianie młodzieży, że pomimo, iż Internet jest
świetnym narzędziem informacji, komunikacji, promocji,
nauki, biznesu, rozrywki czy wymiany myśli, jest w nim
także wiele bylejakości, fałszywych informacji, zła i cyber
przemocy.
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Powiatu Kaliskiego z wizytą w bibliotece
13 września 2021r. bibliotekę odwiedzili Radni
Powiatowi w ramach swojej pracy w Komisji Edukacji,
Kultury i Sportu Powiatu Kaliskiego. Radnym towarzyszyła także Jolanta Golicka p.o. Kierownika Biura
Oświaty i Sportu. Nasi goście obejrzeli materiał referujący pracę biblioteki, także w zakresie powierzonych jej
zadań powiatowych, które pełni z powodzeniem od
1999. Rozmowa toczyła się również wokół potrzeby
wspierania i unowocześniania współczesnych bibliotek
gminnych, które są często jedynymi instytucjami kultury i
centrum informacji dla lokalnej społeczności.

towały krótki występ artystyczny. Wszyscy natomiast, z
należytym szacunkiem, odśpiewaliśmy Hymn Polski.
Wśród zaproszonych gości byli: p. Małgorzata
Matysiak - dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatówku, dyrektor przedszkola - p. Zdzisława Pawliczak,
wicedyrektor - p. Sylwia Bąkowska oraz przedstawiciele
Rady Rodziców naszego przedszkola. Dziękujemy
wszystkim nauczycielom zaangażowanym w przygotowanie uroczystości, a w szczególności p. Monice Tomaszewskiej i Ewie Andrzejewskiej za przygotowanie apelu
i aranżację muzyczną.
Współpraca ze Środowiskiem lokalnym
Przedszkole jako instytucja wychowawczo - dydaktyczna w sposób aktywny współpracuje ze środowiskiem lokalnym w celu promocji i uatrakcyjnienia podejmowanych działań wychowawczych i edukacyjnych. To
okazja do uatrakcyjnienia edukacji oraz wciągania całej
społeczności do działań na rzecz przedszkola, a to powinno być celem działania wszystkich.

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

WIADOMOŚCI OŚWIATOWE
PRZEDSZKOLE W OPATÓWKU
Kurs Pierwszej Pomocy dla Przedszkolaków
W dniu 17.09.2021r. przedszkole odwiedzili ratownicy medyczni, którzy przeszkolili naszych przedszkolaków w udzielaniu pierwszej pomocy.

W tym roku udało nam się kontynuować współpracę z Komendą Miejską w Kaliszu, Iluzjonistą, Filharmonią Kaliską, Teatrem, Muzeum Historii Przemysłu w
Opatówku, Gminną Biblioteką Publiczną w Opatówku
oraz Żołnierzami Patrolu Saperskiego nr 15 z Inowrocławia.
**********
SZKOŁA PODSTAWOWA W OPATÓWKU

Dzieci uczyły się, jak ułożyć poszkodowanego w
pozycji bocznej, jak prawidłowo założyć opatrunek oraz,
co było największą atrakcją, miały okazję przećwiczyć
masaż serca na fantomach. Na koniec każdy uczestnik
"kursu" otrzymał dyplom uczestnictwa.
Obchody Święta Niepodległości
W dniu 10 listopada w naszym przedszkolu odbyła się uroczystość z okazji Święta Niepodległości. Z tej
okazji wszystkie dzieci odświętnie ubrane, z białoczerwonymi kotylionami, przeżywały ten ważny dla nas Polaków dzień. Przedszkolaki ze starszych grup przygo-
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Społeczność szkoły zaangażowana w pomoc małej
Jagódce
Mała Jagódka cierpi na rdzeniowy zanik mięśni.
Na jej leczenie potrzeba ogromnej kwoty, bo aż 9,5 miliona złotych. Jak już pisaliśmy wcześniej, nasza szkoła
włączyła się bardzo aktywnie w zbiórkę korków, ozdób
świątecznych oraz przygotowanie kotylionów. Inicjatorem szkolnej akcji była Rada Rodziców w osobach Iwony Owczarz i przewodniczącej Marty Sroczyńskiej przy
wsparciu dyrektor szkoły Izabeli Dubanowicz. W akcję
zaangażowało się Szkolne Koło Caritas, przedstawiciele
Samorządu Uczniowskiego i cała społeczność szkolna uczniowie, rodzice i nauczyciele. Zaplanowano szereg
działań, rozłożonych w czasie, dzięki którym udało się
zebrać kwotę 18 tyś. 367 zł. Z początkiem listopada
szkolne Koło Caritas ze swoimi opiekunkami, angażując
chętnych uczniów przygotowało przepiękne kotyliony w
naszych barwach narodowych, które były rozprowadzane wśród społeczności uczniowskiej w dniach poprze-
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dzających Święto Niepodległości. Z tej inicjatywy udało
się zebrać kwotę 1535,70 zł. Przez cały czas nasi uczniowie przynoszą plastikowe korki, które będą przekazane na pomoc Jagódce.

Nasi wspaniali rodzice i uczniowie z ogromnym
zaangażowaniem włączyli się w organizację Kiermaszu
Ozdób Bożonarodzeniowych, który odbył się przed naszą szkoła w dniach 18 i 19 listopada. Przygotowano
bardzo wiele przepięknych ozdób: stroików, wianków,
drewnianych reniferów, szydełkowych bombek, skarpetkowych bałwanków, Mikołajów z mchu, oraz korzennych
pierniczków i wiele, wiele innych dekoracji. Z pomocą
Rady Rodziców, przedstawiciele Caritasu i Samorządu
Uczniowskiego przeprowadzili kiermasz, który cieszył
się bardzo dużym zainteresowaniem. Dyrekcja, Rada
Rodziców, Nauczyciele, Koło Caritas, Samorząd Uczniowski- dziękują wszystkim, którzy włączyli się w akcję
niesienia pomocy małej Jagódce, za wsparcie, pomoc,
życzliwość i wielkie serca. Dodajmy, że ogólnopolską
zbiórkę pieniędzy dla Jagódki prowadzi Fundacja Siepomaga z Poznania, nr konta 25 2490 1028 3587 1000
0014 4345, tytułem: Darowizna Jagoda Michalak.
Szkoła Do Hymnu
10 listopada 2021 roku nasza szkoła, aby uczcić
nadchodzące Narodowe Święto Niepodległości wzięła
udział akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki "Szkoła do
hymnu".

O symbolicznej godzinie 11:11 wszyscy uczniowie pod opieką wychowawców i nauczycieli zebrali się w
Hali Sportowej im. Polskich Olimpijczyków. Dzieci z ko-
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tylionami patriotycznymi na sercu, ubrane na biało i
czerwono, utworzyły na płycie hali wspaniałą, ogromną
flagę narodową, którą można było podziwiać z położonej
powyżej widowni. Uczniom towarzyszył poczet sztandarowy.
O wyznaczonej porze rozbrzmiały słowa "Mazurka Dąbrowskiego". Uczniowie we wzorowej postawie
wyśpiewali wszystkie zwrotki hymnu narodowego. W
tym szczególnym dniu Niepodległa Polska rozbrzmiewała wspólnym, uroczystym głosem uczniów, którzy dali
piękny wyraz swojego młodzieńczego patriotyzmu.
Siedemdziesiąt lat Szkoły Podstawowej w Opatówku
Świętujemy otwarcie gmachu wznoszącego się
na ul. Szkolnej 3 w otoczeniu malowniczego lasu. Zbudowano ten gmach z funduszy publicznych, ale to ręce
mieszkańców wykonały bezcenną pracę przy jego
wznoszeniu. Historia szkoły sięga być może aż początku
XVII wieku, a istnienie szkoły powszechnej 1812 roku,
kiedy aktem Wójta Gminy powołano ją do życia. Dzisiaj
jednak to obecna siedziba jest najbliższa sercu absolwentów z dziesiątek lat, łączy pokolenia i przypomina o
tym, jak ważne w naszym życiu są nie tylko nauka i wychowanie, ale także integracja setek ludzi, którzy spotykają się tutaj i stają się wzajemnie częścią swojego życia
- nauczycieli i wychowawców, pracowników, rodziców i
przede wszystkim uczniów.

Dzieje szkoły, to nie tylko lata przemian historycznych od okresu Stalinowskiego po rok 1989, wstąpienie Polski do NATO i Unii Europejskiej, aż do dziś, to
także reformy oświaty, z którymi się mierzono, stawiające wyzwania przed kolejnymi najpierw kierownikami, a
później dyrektorami szkoły. W swoim czasie sprzed budynku zniknęły jabłonie i grusze, a na ich miejscu stanęła Hala Sportowa im. Polskich Olimpijczyków, która powstała wraz z "siostrą" naszej szkoły, budynkiem dawnego Gimnazjum im. Braci Stefana i Agatona Gillerów,
dziś częścią Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego. Drogę nabitą "kocimi łbami", która niegdyś wiodła tędy do Kalisza, przebudowano dzięki funduszom
europejskim, a bielone murki okalające teren pozostały
już tylko na starych fotografiach. Nowoczesność zmieniła po raz kolejny naszą szkołę, tak jak zmieni się ona
zapewne jeszcze wiele razy. Kilka pokoleń pamięta tę
szkołę inaczej, każdy ma swoje wspomnienia i wzruszenia związane z latami nauki w tych murach.
Ten czas świętowania, który rozpoczyna się z 1
grudnia to wspaniała szansa na rozmowy między poko-
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leniami, na opowieści rodziców i dziadków, na porównanie doświadczeń z najmłodszymi uczniami naszej szkoły
i wzruszenia, ale także na wspomnienie tych, którzy byli
wspaniałymi pedagogami. Wielu z nich już od nas odeszło. Każdy z nich miał swoje przyzwyczajenia, charakter, a nawet dziwactwa, lecz wszystko to nadawało zawsze naszej szkole niepowtarzalnego klimatu. Obok nich
warto przypomnieć sobie i tych zwyczajnych ludzi, których nauczyciele wychowywali, ale także absolwentów,
którzy odnieśli sukces i stali się ważnymi osobistościami,
naukowcami, czy artystami. Chociaż minęło już tyle lat,
to przed nami kolejne, bo jak mawia pewna popularna
piosenka "Show must go on". Tak, więc niech rozpocznie się świętowanie, a ta szczególna data zapisze się w
naszych kronikach jako radosna i pełna wspaniałych
wspomnień.
**********
SZKOŁA PODSTAWOWA W CHEŁMCACH
Wycieczka klasy 2 do Opatówka
29 września 2021 r. klasa 2 wyjechała na wycieczkę do Muzeum Historii Przemysłu oraz Biblioteki
Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku. W muzeum
uczniowie zwiedzili sale ze stałą ekspozycją m.in. fortepianów i pianin, brali udział w warsztatach czerpania papieru i zapoznali się z historią papiernictwa. Uczniowie
mieli możliwość zobaczyć maszyny, które kiedyś służyły
do drukowania tekstów, gazet, książek, plakatów. Atrakcją było odbijanie stempli specjalnymi farbami. Kolejnym
punktem wycieczki była długo wyczekiwana wizyta w bibliotece.

Dzieci zapoznały się z zasadami funkcjonowania
biblioteki, jej księgozbiorem, a przede wszystkim miały
możliwość zaprezentowania swoich umiejętności czytania w związku z obchodzonym w tym dniu Ogólnopolskim Dniem Głośnego Czytania. Uczniowie wysłuchali
również fragmentu bajki, którą przeczytała pani bibliotekarka. Niespodzianką było wykonanie techniką origami
zakładki do książek. Opiekę nad uczniami sprawowały
Panie Karolina Gramza i Paulina Jakóbczak.
Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022
W środę 1 września 2021 roku odbyło się rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022. W związku z sytuacją
epidemiczną uroczystość przebiegała w inny sposób niż
w latach ubiegłych. W szkole w nowym roku szkolnym
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będzie funkcjonowało 12 oddziałów. Będą to dwa oddziały przedszkolne z 45 dziećmi oraz 10 oddziałów klas
I-VIII, w których będzie uczyło się 182 uczniów.
"Auschwitz w pamięci społecznej Polaków po 75 latach"
Uniwersytet Jagielloński w maju i czerwcu bieżącego roku przeprowadził wśród uczniów i nauczycieli
klas siódmych i ósmych szkół podstawowych w Polsce
internetowe badanie ankietowe w ramach projektu badawczego pt. "Auschwitz w pamięci społecznej Polaków
po 75 latach", finansowane przez Narodowe Centrum
Nauki. Wszystkim, którzy wzięli udział w badaniu serdecznie dziękujemy za wypełnienie ankiet.
Wycieczka klas 3 i 6 do Torunia
29 września 2021 r. klasy 3 i 6 wzięły udział w
wycieczce do Torunia pod opieką pań Iwony Frątczak,
Iwony Porady oraz Ewy Ptak. Po przybyciu na miejsce
uczniowie rozpoczęli zwiedzanie miasta od Planetarium,
w którym uczestniczyli w seansie pt. "Kolorowy Kosmos", z którego dowiedzieli się m.in. z czego zbudowany jest wszechświat, kto odkrył i nazwał konstelacje
gwiezdne, jakie planety należą do Układu Słonecznego.
Zachwyceni pokazem, udali się następnie na wystawę
interaktywną do pobliskiego Geodium, gdzie mogli samodzielnie przeprowadzać doświadczenia i eksperymenty korzystać z różnych urządzeń oraz pogłębiać
swoją wiedzę na temat zjawisk fizycznych oraz geograficznych. Kolejnym punktem była wizyta w Muzeum
Okręgowym, gdzie uczniowie obejrzeli wystawę muzealną poświęconą Mikołajowi Kopernikowi, a także uczestniczyli w seansie 4D pt. "Wszechświat". Po szybkim i
smacznym posiłku, nadszedł długo wyczekiwany moment - zakup pamiątek. Spacerując po toruńskim rynku i
podziwiając zabytkową architekturę miasta, uczniowie
zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie przy pomniku Mikołaja
Kopernika, a następnie udali się do sklepu z oryginalnymi, pachnącymi i smakowitymi piernikami, które są
najbardziej znanym symbolem Torunia.
To jednak nie był koniec atrakcji. Kolejnym przystankiem było Żywe Muzeum Piernika. Tu uczniowie
udali się w "podróż w czasie". Najpierw zostali przeniesieni do czasów średniowiecza, w którym - pod okiem
Mistrza Piernikarskiego i uczonej Wiedźmy Korzennej poznali wszelkie rytuały związane z wypiekiem piernika.
Własnoręcznie przygotowali ciasto, by później, przy użyciu drewnianych form, wypiec z niego toruńskie specjały.
Następnie obejrzeli manufakturę z początku XX wieku,
którą zarządzało rodzeństwo Rabiańskich. Znalazły się
tam m.in. oryginalne niemieckie maszyny służące do
wypieku piernika, zabytkowy piec czy kolekcja woskowych form. Po bardzo intensywnym dniu wszyscy w doskonałych humorach udali się w drogę powrotną do
Chełmc. Wycieczka z pewnością na długo zapadnie
dzieciom w pamięci.
Wycieczka przedszkolaków do Gminnej Bibliotece
Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku
W dniu 22 października przedszkolaki z grupy
młodszej odwiedziły Gminną Bibliotekę Publiczną im.
Braci Gillerów w Opatówku. Dla większości z nich była
to pierwsza wizyta w bibliotece, ale po wspaniałym przyjęciu Nas przez Panie bibliotekarki na pewno nie ostatnia. Oprócz zwiedzania biblioteki, dzieci wzięły udział
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również w wielu zabawach ruchowych, odgadywaniu
zagadek i wspólnym czytaniu książeczki. Na koniec złożyły obietnicę, odbijając pomalowany w farbie palec, że
w najbliższym czasie wrócą do biblioteki razem z rodzicami, aby założyć własne karty małego czytelnika.
Konkurs Recytatorski "Dla Ciebie Ojczyzno"
15 listopada 2021 r. w Szkole Podstawowej im.
Władysława Broniewskiego w Tłokini Wielkiej odbył się
Konkurs Recytatorski Dla Ciebie, Ojczyzno. Nasi uczniowie uczcili odzyskanie przez Polskę niepodległości
zajmując czołowe miejsca.

naszej szkoły zdobył pierwsze miejsce. Tytuł Mistrzów
Powiatu Ziemskiego Kaliskiego wywalczyli: Anna Jeziorska, Emilia Jeziorska, Maksymilian Gładysz i Kamil
Ździś. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Dzień Postaci z Bajek
Przedszkolaki z grupy młodszej 5 listopada 2021
r., już kolejny rok z rzędu, świętowały Międzynarodowy
Dzień Postaci z Bajek. Dzieci przebrane za ulubione
bajkowe postacie, rozpoczęły imprezę od znajomości
treści bajeczek i baśni poprzez rozwiązywanie zadań w
grupach.

W kategorii klas IV-VI:
I miejsce - Alicja Jabłońska (kl. V)
II miejsce - Bartłomiej Waliś (kl. IV)
W kategorii klas VII-VII:
I miejsce - Piotr Welke (kl. VII)
III miejsce - Natasza Rosińska (kl. VII)
Uczniowie zostali przygotowani przez panie: Damianę
Rutkowską i Katarzynę Juskowiak. Uczniom, ich rodzicom oraz opiekunom serdecznie gratulujemy!
Dzień Edukacji Narodowej
W czwartek 14 października 2021 r. obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Uroczystość rozpoczęła
się odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego. Następnie
przedstawiciele najstarszego rocznika uczniów złożyli
przysięgę na sztandar, który został im przekazany przez
pracowników szkoły oraz rodziców uczniów. Dalsza
część obchodów dotyczyła głównie uczniów klasy I
szkoły podstawowej. Zaprezentowali oni swoje talenty
taneczne, recytatorskie i wokalne. Najważniejszym momentem było ślubowanie oraz uroczyste pasowanie na
uczniów przez dyrektora szkoły Tomasza Mikuckiego.

Nie zabrakło sesji zdjęciowej, fotobudki i odpoczynku przy smakołykach po zabawie tanecznej. Dziękujemy Rodzicom za przygotowanie fantastycznych strojów.
Narodowe Święto Niepodległości
W czwartek 10 listopada 2021 r. świętowaliśmy
w szkole 103 Rocznicę Odzyskania Niepodległości.
Ubrani na galowo uczniowie wraz z nauczycielami o godzinie 11.11. wzięli udział w akcji "Szkoła do hymnu"
uroczyście odśpiewując Mazurka Dąbrowskiego. Wychowawcy klas oraz nauczyciele zaprezentowali uczniom najważniejsze wiadomości dotyczące wydarzeń z
1918 roku. Zostały przygotowane pogadanki oraz gazetki ścienne. W piątek 11 listopada 2021 r. członkowie
pocztu sztandarowego wraz z opiekunami wzięli udział
w Mszy Świętej w intencji Ojczyzny odprawianej w kościele pw. Narodzenia NMP w Chełmcach. Dziękujemy
wszystkim, którzy włączyli się w uroczyste upamiętnienie
Narodowego Święta Niepodległości.
**********
SZKOŁA PODSTAWOWA W RAJSKU

Uczniowie otrzymali upominki z rąk Sekretarza
Gminy Opatówek Krzysztofa Dziedzica oraz Przewodniczącej Rady Rodziców Pani Marty Krzywdy. Dyrektor
szkoły oraz zaproszeni goście złożyli wszystkim nauczycielom, pracownikom oświaty i całej społeczności szkolnej życzenia z okazji DEN. Dziękujemy wychowawczyni
klasy pierwszej Pani Violetcie Wikaryjczyk za przygotowanie uroczystości oraz rodzicom pierwszoklasistów za
słodki poczęstunek.
Mistrzostwo Powiatu Kaliskiego Ziemskiego w Szachach
Sukcesem naszej drużyny zakończyły się wczorajsze Mistrzostwa Powiatu Kaliskiego Ziemskiego w
Szachach. W rozgrywanym w Moskurni turnieju zespół
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Sukces Jagody Tomczak w XXI Rejonowym Przeglądzie Monodramów w Kaliszu
W dniu 23 października 2021 r. Jagoda Tomczak, uczennica klasy III uczestniczyła w XXI Rejonowym Przeglądzie Monodramów w Kaliszu. Jagoda
przedstawiła monodram na podstawie wiersza Juliana
Tuwima "Spóźniony słowik". Za przedstawienie emocji
targających panią słowikową zdobyła 2 miejsce oraz
nominację do Wielkopolskiego Konkursu na Monodram
"Młodzi Koryfeusze" w Kleczewie. 5 listopada 2021r. w
Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Kleczewie odbył
się XXII Wielkopolski Konkurs na Monodram "Młodzi Koryfeusze", podczas którego Jagoda zaprezentowała
swoje umiejętności sceniczne i otrzymała wyróżnienie.
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Wycieczka do Wrocławia
28.10.2021r. odbyła się wycieczka do Wrocławia
uczniów klas 5,6,7 i 8 ze Szkoły Podstawowej w Rajsku.
Wycieczkę zorganizowała pani Ewa Cichorek, nauczycielka wychowania fizycznego. Uczniowie pod opieką
pani Marty Pasik, Kingi Leszczynskiej-Ciesla i pani Bernadeta Blek, mogli zobaczyć po raz pierwszy panoramę
Racławicka i zapoznać się z historią bitwy pod Racławicami. Uczestnicy wycieczki zachwycali się pięknem
Ostrowa Tumskiego i rynku wrocławskiego.
Profesjonalnie, z poczuciem humoru po mieście
oprowadziła nas pani przewodnik opowiadając ciekawostki, legendy o Wrocławiu. Po intensywnym spacerze
uczniowie mogli przez chwilę wytchnąć płynąć parostatkiem po Odrze i podziwiać wspaniałe widoki przy pięknej, słonecznej pogodzie. Po sytym obiedzie ruszyliśmy
na poszukiwanie krasnali, które licznie ukrywają się w
zakamarkach wrocławskich ulic. Pełni wrażeń wróciliśmy
do szkoły z planami na następne wycieczki.

Komisja miała niełatwe zadanie, w odpowiedzi na ogłoszenie konkursu z całej Polski spłynęło aż 411 prac plastycznych. Serdecznie gratulujemy Marcelince!
Narodowe Święto Niepodległości
11 listopada to Narodowe Święto Niepodległości. Właśnie w tym dniu w 1918 roku Polska odzyskała
niepodległość po 123 latach zaborów. Co roku w Szkole
Podstawowej w Rajsku powracamy do niego pamięcią,
by celebrować wolność naszego kraju.

Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Rajsku
W piątek 29 października przedszkolaki z oddziałów przedszkolnych w Rajsku gościły strażaków z
Ochotniczej Straży Pożarnej w Rajsku. Podczas spotkania dzieci bacznie słuchały opowiadania strażaków o
udzielaniu pomocy podczas wypadków i pożarów.
W przededniu wielkiego Święta Narodowego w
naszej szkole wspólnie świętowaliśmy obchody tej
Rocznicy. Z tej okazji przedszkolaki i uczniowie SP ubrały się odświętnie by wystąpić w przygotowanej akademii.
Wspólnie o godzinie 11:11 odśpiewaliśmy hymn. Wybraliśmy się również na spacer pod pomniki pamięci poległych żołnierzy by zapalić znicze.
Święto pluszowego misia
Pluszowy miś to najlepszy przyjaciel każdego
dziecka. Można go przytulić, a nawet powiedzieć mu o
czymś bardzo ważnym. O święcie tej postaci nie zapomniały dzieci z oddziałów przedszkolnych w Rajsku.

Dzieciaki miały możliwość rozwijania strażackiego węża, przymierzania stroju, hełmu co sprawiało im
wielką frajdę. Dziękujemy strażakom za poświęcony
czas i miłą przygodę!
Konkurs plastyczny
Marcelinka Szewczyk z grupy Pluszaki z oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rajsku
zdobyła II miejsce w Ogólnopolskim konkursie plastycznym pod hasłem "Moja ulubiona postać z bajki". Przedszkolaki z naszego przedszkola z okazji Dnia postaci z
Bajki miały możliwość wzięcia udziału konkursie plastycznym zorganizowanym przez Samorządowe Przedszkole w Przecławiu "Moja ulubiona postać z bajki" pod
patronatem Burmistrz Przecławia we współpracy z
Gminną Biblioteką Publiczną w Przecławiu. Koordynatorem konkursu w naszej szkole była p. Agnieszka Wałęsa.
W etapie szkolnym w konkursie wzięło udział 20
uczestników z naszego przedszkola, z czego 7 prac brało udział w etapie ogólnopolskim. Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy i życzymy dalszych sukcesów.
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25 listopada dzieci poznały historię Święta Pluszowego Misia, wspólnie recytowały wiersze o misiach,
oglądały bajki, bawiły się przy piosenkach: "Pluszowy
Miś", "Ja jestem niedźwiadek", "Dwa malutkie misie",
"Jadą, jadą misie", brały udział w zabawach ruchowych,
konkursach, quizach, zgadywankach, degustowały różne rodzaje miodu i wykonywały prace plastyczne. Dzień
Pluszowego Misia w naszym przedszkolu był pełen
uśmiechu i świetnej zabawy.
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Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej "Dla Ciebie, Ojczyzno"
15 listopada w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Tłokini Wielkiej odbył się Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej "Dla Ciebie, Ojczyzno", w którym udział wzięli nasi uczniowie: Katarzyna Pakuła z klasy VII recytując wiersz K.K. Baczyńskiego “Elegia o [chłopcu polskim]" zajęła II miejsce w swojej
kategorii, Adam Rybarczyk z klasy IV zajął III miejsce,
recytował wiersz "Czem będę" Władysława Bełzy. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
**********
SZKOŁA PODSTAWOWA W TŁOKINI WIELKIEJ
Podsumowanie projektu "Kardynał Stefan Wyszyński - Prymas Tysiąclecia"
W tym roku świętowaliśmy dwie ważne daty 120
rocznicę urodzin, 40. rocznicę śmierci, a także bardzo
ważne wydarzenie - beatyfikację wybitnego Polaka, Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który był
mężem stanu, obrońcą praw człowieka, narodu i Kościoła. Jego posługa dla Kościoła i ludzi zrodziła liczne owoce, w tym te o znaczeniu historycznym m.in.: Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego i Wielka Nowenna Tysiąclecia. Niezłomna postawa Prymasa w tych trudnych czasach przyczyniła się do zachowania wiary w Boga wśród
Polaków i umiłowania Ojczyzny. Aby przybliżyć dzieciom
i młodzieży tę ważną postać, od lutego 2021 roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w projekcie wychowawczo- profilaktycznym, którego tematem był "Kardynał Stefan Wyszyński - Prymas Tysiąclecia" organizowanym przez bibliotekę szkolną. Miał on na celu pogłębienie wiedzy na temat Prymasa oraz zachęcanie i motywowanie uczniów do naśladowania Kardynała. Udział
uczniów w licznych konkursach wskazywał na ich duże
zainteresowanie tą postacią, która jest dla nich autorytetem moralnym.
7 października 2021 r. miało miejsce podsumowanie projektu. Pani Dyrektor Edyta Banasiak podziękowała uczestnikom za tak liczny udział i duże zaangażowanie uczniów podczas wykonywania różnych zadań,
oraz rozdała dyplomy i nagrody w następujących kategoriach:
Najpiękniejszy portret Prymasa
I miejsce: Maria Pilas, Julia Śnieguła, Agata Witczak,
Maja Janas,
II miejsce: Justyna Kubiak, Karolina Chrystek, Lena
Walczykiewicz, Zuzanna Wdowczyk, Magdalena Olszewska, Oliwia Popiołek, Alicja Konopińska
III miejsce: Hanna Panfil, Leon Stępień

Mapa Polski "Miejsca internowania Kardynała Stefana
Wyszyńskiego"
I miejsce: Ilona Grzelak
II miejsce: Justyna Ciesielska, Nikola Leszczyńska, Marta Machelak
III miejsce: Sylwester Militowski, Bartosz Kasperaszek
List na temat "Dziękujemy Ci, Prymasie"
I miejsce: Cezary Dolny, Alicja Kłodzińska
II miejsce: Michał Błaszczyk, Gabriela Połośka
III miejsce: Kaja Jeżyk, Nadia Pietrykowska
Wyróżnienia:
Nadia Wolf, Stanisław Panfil
Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy do udziału w następnych konkursach i projektach.
Zbiórka owoców i warzyw
Bycie darczyńcą to rola, która przynosi mnóstwo
radości. Potrzebę pomagania i wspierania innych doskonale rozumieją uczniowie i rodzice naszej szkoły.29
września, po raz kolejny odbyła się zbiórka owoców i
warzyw dla Państwowego Dom Dziecka w Kaliszu, zorganizowana przez Samorząd Uczniowski oraz Szkolne
Kolo Wolontariatu, nadzorowana przez uczniów klasy
VII. Akcja cieszyła się olbrzymim zainteresowaniem.
Samochód szybko wypełnił się owocami, warzywami i
innymi produktami. Serdecznie dziękujemy darczyńcom
za zaangażowanie, hojność i okazane serce. Szczególne podziękowania składamy panu Andrzejowi Borwikowi, który użyczył samochodu oraz pani Marlenie Pilarczyk za poświęcony czas, by przetransportować zbiory
do Kalisza.
Tradycji stało się zadość
W roku szkolnym 2021/2022 kolejne roczniki
uczniów rozpoczęły naukę w klasie pierwszej Szkoły
Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Tłokini
Wielkiej. Aby tradycji stało się zadość, po kilkutygodniowej nauce pierwszoklasiści złożyli ślubowanie, a następnie zostali pasowani na uczniów naszej szkoły. W
tym uroczystym wydarzeniu towarzyszyli im: pani dyrektor - Edyta Banasiak, sekretarz Gminy Opatówek Krzysztof Dziedzic, przedstawiciel Kuratorium Oświaty w
Poznaniu, Delegatura w Kaliszu - starszy wizytator Jarosław Klimczak, przedstawiciele Rady Rodziców - pani
Kinga Jopek i pani Magdalena Grzeluszka, nauczyciele,
rodzice oraz uczniowie klasy IV i VIII.

Krzyżówka z hasłem "Kardynał Wyszyński"
I miejsce: Natalia Garstka, Agata Ciesielska, Marta Machelak
II miejsce: Nikola Leszczyńska, Sylwester Militowski,
Magdalena Pilas,
Kacper Waszak
III miejsce: Justyna Ciesielska, Bartosz Kasperaszek
Najciekawszy rebus
I miejsce: Ilona Grzelak, Szymon Frątczak
II miejsce: Nikola Leszczyńska, Julia Dymarczyk
III miejsce: Justyna Ciesielska, Jakub Jach
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Zaproszeni goście z Krainy Wiedzy, król Ołówkos i jego małżonka oraz gwardziści sprawdzili wiedzę i
umiejętności pierwszaków i postawili najwyższą ocenę.
Nawet próba zjedzenia cytryny z uśmiechem na ustach
wypadła znakomicie. Dlatego pani dyrektor stwierdziła,
"że te pierwszaki to same zuchy" i mogą przystąpić do
ślubowania. Uczniowie przyrzekali m. in. że będą pilnymi
i wzorowymi uczniami wypełniającymi swoje obowiązki,
pomagającymi słabszym i dbającymi o piękno otaczającego świata. Następnie pani dyrektor po dokonaniu pasowania wręczyła uczniom pamiątkowe dyplomy i legitymacje szkolne. A potem posypały się upominki, gratulacje i życzenia, które złożyli zaproszeni goście i starsi
koledzy. Zwieńczeniem całej uroczystości był słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców pierwszoklasistów. Wychowawczyni serdecznie podziękowała za
udział i wsparcie wszystkim osobom, które uczestniczyły
w tym spotkaniu.
Dzień Edukacji Narodowej
14 października cała społeczność szkolna z radą Samorządu Uczniowskiego na czele serdecznie powitali: Panią Dyrektor, nauczycieli i pracowników szkoły
oraz przedstawicielki Rady Rodziców - panią Kingę Jopek, panią Renatę Pilas oraz panią Magdalenę Grzeluszkę, na apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W
tym szczególnym dniu młodzież postanowiła uczcić swoje szkolne autorytety w nieszablonowy sposób. W tym
celu sięgnęli po znaczenie imion dorosłych pracujących
w naszej szkole. Wszak imię może powiedzieć o nas
więcej, niż sami o sobie wiemy. Okazało się, że wśród
nauczycieli i pracowników są osoby o świetnej intuicji i
nieprzeciętnej wyobraźni. Gdy powezmą jakiś cel, angażują się całym sercem w jego realizację. Potrafią rozwiązywać spory i konflikty dzięki dużej dawce cierpliwości. Wiele z nich jest energicznych, zdecydowanych oraz
chętnych do pomocy. Można na nich polegać w każdej
sytuacji. Wszyscy są pracowici i empatyczni. Cóż, można stwierdzić, że imiona nadane pedagogom już w dzieciństwie wyznaczyły im ścieżkę kariery, którą teraz
dumnie kroczą.

III Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej "Dla
Ciebie, Ojczyzno"
15 listopada w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Tłokini Wielkiej odbyła się trzecia edycja Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej "Dla Ciebie, Ojczyzno". Zorganizowały go nauczycielki języka polskiego pani Wiesława Giercarz i pani
Izabela Krupińska, w jury zasiadły pani Magdalena Misiak i pani Kinga Jopek, a uczestnikami byli uczniowie
ze szkół podstawowych w Chełmcach, Rajsku i Tłokini
Wielkiej. Uczeń klasy VIII Cezary Dolny serdecznie
przywitał wszystkich zebranych i podkreślił fakt, że tak
wielu młodych ludzi pragnie mówić o ojczyźnie. Po tych
słowach nadszedł czas na wystąpienia, w których wybrzmiewała miłość do Polski, duma z bycia Polakami
oraz radość, że od 103 lat możemy żyć w wolnym kraju.
Te wszystkie emocje udzieliły się komisji, która postanowiła uhonorować wszystkich uczestników w trzech kategoriach wiekowych:

Uczniowie klas I-III
I miejsce: Zuzanna Wdowczyk z SP w Tłokini Wielkiej
II miejsce: Liliana Bogdał z SP w Tłokini Wielkiej
III miejsce: Artur Jaroczyński z SP w Tłokini Wielkiej
Uczniowie klas IV-VI
I miejsce: Alicja Jabłońska z SP w Chełmcach i Natalia
Garstka z SP w Tłokini Wielkiej
II miejsce: Bartłomiej Waliś z SP w Chełmcach
III miejsce: Adam Rybarczyk z SP w Rajsku
Uczniowie klas VII-VIII
I miejsce: Maja Grzeluszka z SP w Tłokini Wielkiej
II miejsce: Piotr Welke z SP w Chełmcach i Katarzyna
Pakuła z SP w Rajsku
III miejsce: Natasza Rosińska z SP w Chełmcach

Na koniec uczniowie życzyli swoim nauczycielom oraz pracownikom szkoły satysfakcji z pracy, samych grzecznych i chętnych do nauki uczniów oraz dużo
uśmiechu i szczęścia na każdy dzień. Do życzeń dołączyli się rodzice, którzy są wdzięczni za to, że ich dzieci
w szkole mogą zawsze liczyć na wsparcie ze strony dorosłych.
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Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz
nagrody książkowe. Serdecznie gratulujemy wszystkim
laureatom i opiekunom. Organizatorzy dziękują Radzie
Rodziców za przygotowanie dla uczestników słodkiego
poczęstunku, pani Dyrektor Edycie Banasiak za wsparcie inicjatywy, a szanownemu jury za okazane serce i
poświęcony czas.
Święto Niepodległości
W 103. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości pokazaliśmy, że jesteśmy jedną biało czerwoną rodziną. Zademonstrowaliśmy to w sposób
najprostszy - poprzez wspólne odśpiewanie czterech
zwrotek "Mazurka Dąbrowskiego" w ramach akcji "Nie-
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podległa do Hymnu", akademię, oddanie hołdu bohaterom. 10 listopada w odświętnie udekorowanej sali zebrali się uczniowie, przedszkolaki, nauczyciele i pracownicy
szkoły z dumnie wpiętymi kokardami w barwach narodowych.
Uczniowie klasy VI pod opieką pani Wiesławy
Giercarz oraz szkolny chór pod opieką pani Urszuli
Borwik przedstawili montaż słowno- muzyczny, w którym
zaprezentowali polską drogę do wolności i przypomnieli
pieśni, które towarzyszyły tym wydarzeniom. Wszystkich
rozpierała duma, że są Polakami. Cała społeczność
szkolna uczciła najważniejsze polskie święto i wysłała w
świat sygnał, że potrafimy się zjednoczyć w tak wyjątkowym dniu dla Ojczyzny. Za przygotowanie uroczystej
akademii i udział w niej podziękowała wszystkim dyrektor szkoły, pani Edyta Banasiak.
Pomagamy czworonogom!
W Szkole Podstawowej im Wł. Broniewskiego w
Tłokini Wielkiej wyrosło Tłokińskie Drzewo Dobrych
Uczynków. Drzewo zrodziło czerwone jabłuszka, które
zamieniają się w złote, gdy szkoła weźmie udział w dowolnej akcji charytatywnej. Tym razem uczniowie naszej
szkoły zrobili dobry uczynek dla piesków i kotków ze
Schroniska dla Zwierząt w Kaliszu. Zorganizowali zbiórkę karmy, smakołyków, zabawek oraz kołder i koców.
Uczniowie klasy IV wraz z rodzicami oraz wychowawcą
panią Beatą Rogalą zawieźli dary do schroniska, gdzie
jeden z pracowników serdecznie podziękował darczyńcom za pomoc, oprowadził dzieci po schronisku i zapoznał je ze specyfiką pracy wolontariusza.
***************************************

WIADOMOŚCI SPORTOWE
Udane regaty w Szałem
Ponad 100 młodych wioślarzy zagościło w sobotę na zalewie w Szałem. Reprezentanci siedmiu czołowych klubów m.in. z Poznania i Wrocławia rywalizowali
w ogólnopolskich regatach wioślarskich - memoriale
Władysława Żyto. W sumie rozegrano 24 biegi, od wioślarskich jedynek dzieci po najbardziej widowiskowe
starcie wioślarskich ósemek. Współorganizatorem zawodów obok Kaliskiego Towarzystwa Wioślarskiego i
Wielkopolskiego Związku Towarzystw Wioślarskich w
Poznaniu była Gmina Opatówek, na terenie której rozegrano regaty.

sza Śliwy i Maksyma Dudka z Polonii Poznań. Puchar
wręczył sekretarz gminy Opatówek Krzysztof Dziedzic.
Tymczasem w gronie reprezentantów KTW Kalisz złote
medale zdobyła w jedynkach juniorka młodsza Katarzyna Grabowska, oraz czwórka juniorska w składzie: Damian Bora, Konrad Senderecki, Szymon Owsiany i Maciej Jasiński. Warto dodać, że gościem specjalnym regat
w Szałem był wioślarski mistrz olimpijski z Pekinu Adam
Korol.
X Turniej Halowej Piłki Nożnej Ochotniczych Straży
Pożarnych Gminy Opatówek
W dniu 6 listopada 2021roku na hali sportowej
im. Polskich Olimpijczyków w Opatówku odbył się X
Turniej Halowej Piłki Nożnej OSP Gminy Opatówek.
Głównym celem turnieju było doskonalenie sprawności
fizycznej, popularyzacja sportu, a w szczególności halowej piłki nożnej, popularyzacja zdrowego stylu życia,
popularyzacja Ochotniczych Straży Pożarnych oraz integracja Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy
Opatówek. Na turnieju stawiło się 8 drużyn z 5 jednostek: OSP Opatówek (3 drużyny), OSP Porwity (1 drużyna), OSP Rajsko (2 drużyny), OSP Sierzchów (1 drużyna) oraz OSP Tłokinia Wielka (1 drużyna).
Po drobnej korekcie przygotowanego planu rozgrywek nastąpiło powitanie wszystkich zawodników
przez Przewodniczącego Komisji MDP Henryka Łazarka, Prezesa ZOG ZOSP RP Bogdana Marszała, Burmistrza Gminy Opatówek Sebastiana Wardęckiego oraz
Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Opatówek
Pawła Bąkowskiego. Sędzia Michał Jarczewski omówił
system rozgrywek oraz nastąpiło otwarcie turnieju. Po
rozegraniu wszystkich meczów klasyfikacja przestawia
się następująco:
kat. 10-14 lat:
I miejsce - OSP Tłokinia Wielka
II miejsce - OSP Rajsko
kat. 14-18 lat:
I miejsce - OSP Porwity
II miejsce - OSP Opatówek
III miejsce - OSP Sierzchów
kat. 18 lat i powyżej:
I miejsce - OSP Opatówek dr. nr II
II miejsce - OSP Opatówek dr. nr I
III miejsce - OSP Rajsko
Podczas turnieju wybrano także najlepszego strzelca i
bramkarza w danej kategorii wiekowej:
najlepsi strzelcy:
kat 10-14 lat - Adam Maciejewski - OSP Tłokinia Wielka
kat.14-18 lat - Marcin Łukaszczyk - OSP Porwity
kat.18 lat i powyżej - Sebastian Łatkowski - OSP Opatówek
najlepsi bramkarze:
kat 10-14 lat - Antoni Matuszczak - OSP Tłokinia Wielka
kat.14-18 lat - Maksym Sroczyński - OSP Opatówek
kat.18 lat i powyżej - Szymon Gruszka - OSP Opatówek

Fundatorem jednego z głównych pucharów był
burmistrz Opatówka Sebastian Wardęcki. To trofeum
trafiło do najlepszej dwójki juniorów młodszych Sergiu-
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Podsumowania turnieju dokonali: Przewodniczący Komisji MDP Henryk Łazarek, Sędzia główny: Michał Jarczewski, Sekretarz Gminy Opatówek Krzysztof
Dziedzic oraz Komendant OSP Stanisław Baran. Zostały
wręczone puchary, dyplomy, piłki, statuetki. Organizato-
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rami turnieju był: Zarząd Oddziału Gminnego Związku
OSPRP w Opatówku, Burmistrz Gminy Opatówek oraz
Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku.
Jan Gadera laureatem Mistrzostw Polski w kolarstwie szosowym
Niedawno mieliśmy przyjemność gościć w naszej gminie p. Jana Gaderę oraz Prezesa Kaliskiego
Towarzystwa Kolarskiego p. Jacka Kasprzaka. Burmistrz
Gminy Sebastian Wardęcki złożył zawodnikowi serdeczne gratulacje.

walizowano na dystansie głównym 10 kilometrów (zaliczanym do cyklu Grand Prix) lub 5 kilometrów. Wydarzenie wpisuje się także w obchody 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Przed startem biegacze odśpiewali hymn państwowy. Dekoracji najlepszych zawodników oraz wręczenia nagród wspólnie dokonali: Burmistrz Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki,
Sekretarz Gminy Opatówek Krzysztof Dziedzic oraz reprezentujący Starostę Powiatu Kaliskiego Mieczysław
Łuczak, Państwo Angelika i Piotr Mazek.
Bardzo serdecznie dziękujemy za wielkie zaangażowanie wolontariuszom z Fundacji Inicjatywa dla
Opatówka, którzy u boku Prezesa Fundacji Mateusza
Walczaka oraz Wiceprezesa Fundacji Ewy Machelak dali z siebie wszystko, aby pomóc w organizacji wydarzenia. Dziękujemy Wam wszystkim za działanie i energię
oraz za wsparcie- to już kolejny Bieg, który dzięki Waszej pomocy możemy wspólnie organizować. Dziękujemy za tak liczną frekwencję. Dziękujemy również Komendantowi Gminnych Straży Pożarnych Stanisławowi
Baranowi oraz druhom OSP za zabezpieczenie trasy
biegu a także Komendzie Miejskiej Policji w Kaliszu. Organizatorami wydarzenia byli: Gmina Opatówek, Pałac
Tłokinia, Starostwo Powiatowe w Kaliszu.
***************************************

Jan Gadera ma na swoim koncie 4 medale Mistrzostw Polski w kategorii wiekowej Junior młodszy, 2
złote podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w
konkurencji Omnium i Madison, 1 srebrny podczas
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w konkurencji
Sprint Drużynowy oraz złoty medal podczas Szosowych
mistrzostw polski w wyścigu drużynowym. Cieszymy się,
że w naszej gminie mamy tak zdolnego sportowca!
II Bieg Chrystowskich
W dniu 14 listopada 2021 r. blisko 200 osób wystartowało w organizowanym po raz drugi Biegu Chrystowskich. Na zaproszenie organizatorów odpowiedzieli
biegacze z całego regionu. Sportowe zmagania zainaugurowane zostały przez najmłodszych uczestników imprezy, którzy tuż po godz. 10:00 wystartowali w biegach
na dystansie od 200 metrów do 1,5 kilometra, w zależności od kategorii wiekowej. Trasy biegów dziecięco młodzieżowych wytyczone były za tylną bramą kompleksu Pałacu Tłokinia. Każdy zawodnik otrzymał symboliczny medal.

Niewątpliwie największe emocje wzbudził Bieg
Główny, który wystartował o godz. 13:00. To już II Bieg
Chrystowskich dla Niepodległości, podczas którego ry-
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GOPS W OPATÓWKU
27 rocznica Grupy AA Idylla w Opatówku
Spotkanie z okazji 27 rocznicy powstania grupy AA
"Idylla" w Opatówku odbyło się 20 listopada 2021 r. w sali
OSP Opatówek. Mottem spotkania były słowa: "Boże użycz
mi POGODY DUCHA abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić ODWAGI abym zmieniał to, co mogę zmienić I
MĄDROŚCI abym odróżnił jedno od drugiego". W spotkaniu uczestniczyły zaprzyjaźnione grupy AA z: Koźminka
KWANT; Brzezin BRZOZA; Kalisza ODRODZENIE i
ROGATKA;
Ostrowa
Wielkopolskiego
PORANEK,
ENKLAWA; Błaszki ALBERT. Tematy spotkania: "Moja
droga zdrowienia", "Czym jest dla mnie jedność we wspólnocie". Jubileusz istnienia Grupy IDYLLA był świętem
wspólnot działających dzięki ludziom i dla ludzi.
Wspólnota AA odgrywa niezwykle istotną rolę w
systemie wsparcia społecznego i oddziaływań prozdrowotnych skierowanych do lokalnej społeczności. Oddziaływania grupy poprzez dzielenie się swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją są źródłem niewymiernych korzyści w radzeniu
sobie z problemami i powrotem do zdrowego funkcjonowania. Miting to spotkanie ludzi rozmawiających, uczących żyć
na trzeźwo. Nieprzecenioną wartością dla uzależnionych od
alkoholu są grupy wsparcia AA. Tragedią każdego uzależnionego, jego bankructwem jest między innymi upadek życia duchowego, systemu wartości. A odbudować go można
właśnie dzięki poczuciu solidarności i wspólnoty z tymi, którzy również przechodzą trudną drogę do trzeźwości. Każdy
uczestnik spotkania został udekorowany okolicznościowym
emblematem wykonanym przez członków rodzin grupy Idylla.
Kolejne rocznicowe spotkanie odbyło się szczególnie uroczyście i z idealną organizacją, co odzwierciedla
rozwój działalności GRUPY IDYLLA i zaangażowanie jej
członków. Gupa IDYLLA podzieliła się radością o tworzonym Stowarzyszeniu POMOCNA DŁOŃ. W spotkaniu
uczestniczyli Sebastian Wardęcki Burmistrz Gminy Opatówek, Paweł Bąkowski Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Opatówek, Halina Marszał - Sroczyńska PRZYJACIEL
AA Wiceprzewodnicząca GKRPA w Opatówku, Lidia Wiatr
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GKRPA w Nowych Skalmierzycach, Agata Urbańska i Ewelina Kasprzak GOPS Opatówek, Małgorzata Rektor Przewodnicząca GKRPA w Opatówku. Grupa IDYLLA do swoich szeregów zaprasza wszystkich, którzy mieli lub mają
problem z uzależnieniem alkoholowym i chcieliby z nim
skończyć. Na pytanie, co doradziliby ludziom, którzy chcą
powiedzieć "dość", odpowiadają - Trzeba przyjść do nas,
porozmawiać. Spotkania grupy odbywają się w każdą sobotę o godzinie 18:00 w świetlicy w Opatówku przy ul. Poprzecznej 2.
"Aktywni +"
W dniu 21.09.2021 r. w siedzibie Gminnego
Ośrodka Kultury w Opatówku odbyło się kolejne spotkanie
w ramach projektu "Edukacja dla seniora w Krainie Nocy i
Dni". Spotkanie podzielone było na dwie części. W części
pierwszej beneficjenci programu mieli możliwość rozmowy
oraz zadania pytań Burmistrzowi Gminy Opatówek Sebastianowi Wardęckiemu. Poruszone zostały głównie tematy
związane z infrastrukturą Opatówka i jego okolic. Pytania
dotyczyły m.in. ścieżek rowerowych, przejść dla pieszych,
odwodnienia terenów, powstawania miejsc kulturalnych,
wycinki drzew, dbania o zieleń. Burmistrz dużo czasu poświęcił także zagadnieniu bezpieczeństwa seniorów na terenie naszej Gminy. Podziękował przybyłym seniorom za
mile spędzony wspólnie czas oraz za duże zainteresowanie
oraz chęć udziału w przedsięwzięciach do nich kierowanych.
Kolejnym punktem spotkania była prelekcja przedstawicieli Policji: dzielnicowych Komisariatu Policji w Opatówku p. Dominiki Bartnik i p. Artura Woźniaka. Tematem
przewodnim było bezpieczeństwo seniorów. Policjanci
przybliżyli metody działania oszustów m.in. "na wnuczka",
"na policjanta", "na pracownika gazowni". Przypomnieli także numery alarmowe, pod którymi można zgłaszać podejrzenie takich działań. Wielokrotnie funkcjonariusze Policji
apelowali, aby seniorzy byli czujni i ostrożni w kontaktach z
osobami pukającymi do ich mieszkań. Uczulono także na
wizyty różnego rodzaju akwizytorów oraz fałszywe zbiórki
pieniędzy min. na chore dzieci.
W ramach edukacji kulturalnej w dniu 23.09.2021r.
zorganizowany został wyjazd do Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu na spektakl "Dwoje biednych Rumunów mówiących po polsku" Celem tego działania było
pokazanie beneficjentom możliwości korzystania z oferty
kulturalnej dostępnej w pobliskim dużym mieście i rozbudzenia potrzeb uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych
dostarczających niezwykłych wrażeń.
W poniedziałek 27 września 2021 r. w sali GOK w
Opatówku odbyły się kolejne działania w ramach realizacji
projektu "Edukacja dla seniora w Krainie Nocy i Dni". Jarosław Budka Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia "LGD 7Kraina Nocy i Dni", a zarazem reprezentant OSP Chełmce
posiadający uprawnienia ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy przeprowadził dla uczestników projektu pokaz
i ćwiczenia praktyczne z zakresu pierwszej pomocy
przedmedycznej.
Bezpieczna Gmina Opatówek - profilaktyka
W dniu 30 kwietnia 2021 r. Sebastian Wardęcki
Burmistrz Gminy Opatówek przekazał elementy odblaskowe Edwardowi Bilskiemu Prezesowi OSP Rajsko i Krzysztofowi Toście Prezesowi OSP Sierzchów. Międzynarodowy
Dzień Strażaka to międzynarodowe święto strażaków obchodzone 4 maja, w dniu wspomnienia w Kościele katolickim Świętego Floriana. W Polsce od 2003 roku Dzień Strażaka obchodzony jest jako święto zawodowe, ustanowione
przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Około 42% wszystkich ofiar wypadków drogowych w Polsce stanowią "nie-

Wiadomości Gminne

chronieni" uczestnicy ruchu drogowego. Na tę grupę należy
zwrócić szczególną uwagę, ponieważ w przeciwieństwie do
poruszających się samochodami, osoby te nie są osłonięte
karoserią samochodu, nie mogą liczyć na działanie poduszek powietrznych ani pasów bezpieczeństwa. Strażacy
codziennie ryzykują zdrowie i życie, niosąc pomoc podczas
pożarów, ale również wypadków drogowych czy powodzi.
Nierzadko płacą za to najwyższą cenę. Druhowie kierują
się misją i cechuje ich odpowiedzialność, wewnętrzna dyscyplina, poczucie honoru, wiara we własne możliwości, odwaga, wytrwałość, determinacja, pracowitość, sumienność,
inicjatywa i lojalność. Praca strażaków nierozerwalnie wiąże się z niebezpieczeństwem, poświęceniem, odpowiedzialnością wobec społeczeństwa. Ochotnicze Straże Pożarne zajmują się nie tylko zwalczaniem pożarów, ale przeciwdziałaniem temu wszystkiemu, co stanowi zagrożenie
dla zdrowia, życia, mienia i środowiska. Nie ma dziedziny,
gdzie nie byłaby potrzebna straż pożarna. Strażacy codziennie ryzykują zdrowie i życie, niosąc pomoc podczas
pożarów, ale również wypadków drogowych czy powodzi.

W dniu 02 maja 2021 r. Zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej z Rajska i Sierzchowa w ramach współpracy z
Burmistrzem Gminy Opatówek zadbali o bezpieczeństwo
społeczeństwa rozdając im elementy odblaskowe, informując na temat zagrożeń, na które mogą być narażeni w ruchu drogowym. Jednym z elementów działań było uświadomienie pieszym, roli odblasków w poprawie bezpieczeństwa na drogach oraz konsekwencji nie posiadania ich.
Współdziałanie władz gminy z OSP dowodzi, jak ważne jest
dla nich bezpieczeństwo mieszkańców gminy Opatówek.
Realizacja zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Opatówek na 2021 rok.
Profilaktyka - Kampania "Dopalacze - powiedz stop!"
Gmina Opatówek została włączoną do Wielkiej
Koalicji Gmin na rzecz zdrowia bezpieczeństwa, przystępując do ogólnopolskiej kampanii "Dopalacze - powiedz stop!"
Krakowskiej Akademii Profilaktyki. Patronat nad realizacją
kampanii sprawuje Burmistrz Gminy Opatówek Sebastian
Wardęcki. Ambasadorem współpracującym z Krakowską
Akademią Profilaktyki jest psycholog Szkoły Podstawowej
im. Janusza Kusocińskiego w Opatówek Anna Nowińska.
Plan działań:
Inauguracja kampanii - Rajd Rowerowy "Powitanie Jesieni 2021".
Rozpowszechnienie plakatów i ulotek na terenie Opatówka wśród mieszkańców przez młodzież ze Szkoły
Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku.
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Konkurs plastyczny dla młodzieży Szkoły Podstawowej
im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku pt. "Dopalacze
- powiedz stop!".
Rozpowszechnienie plakatów i ulotek w szkołach z terenu gminy Opatówek.
Przekazanie plakatów i ulotek do placówek służby
zdrowia, Komisariatu Policji w Opatówku, Urzędu Miejskiego Gminy Opatówek, Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Braci Gillerów, celem propagowania idei życia bez
nałogów na rzecz społeczności lokalnej: młodzież ze
Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w
Opatówku.
Warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców dzieci ze
Świetlicy Środowiskowej "Słoneczko" w Opatówku pt.
"Dopalacze - powiedz stop!".
Spotkanie z rodzicami uczniów ze Szkoły Podstawowej
im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku pt. "Dopalacze
- powiedz stop!".
Szkolenie dla Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku pt. "Dopalacze - powiedz stop!". Osoba prowadząca: psycholog
Anna Nowińska.
Warsztaty dla młodzieży Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku pt. "Dopalacze powiedz stop!".
Szkolenie dla kadry GOPS Opatówek, GKRPA w Opatówku, Zespołu Interdyscyplinarnego w Opatówku,
PPPP w Opatówku, pedagogów ze szkół z terenu gminy Opatówek, Komisariatu Policji w Opatówku. Realizator szkolenia Komenda Miejska Policji w Kaliszu.
Heppening "Dopalacze - powiedz stop!" przygotowany i
zrealizowany przez młodzież ze Szkoły Podstawowej w
Opatówku.
Promocja kampanii. Realizacja zgodnie z Gminnym
Program Przeciwdziałania Narkomanii gminy Opatówek na 2021 rok

Profilaktyka - Kampania "Dopalacze - powiedz stop!"
Jednym z celów kampanii "Dopalacze - powiedz
stop!" prowadzonej na terenie Gminy Opatówek jest prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej w ramach
realizacji zadań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem narkomanii. W Szkole Podstawowej w Opatówku
przeprowadzono działania, których celem było podniesienie
kompetencji osób zajmujących się profilaktyką oraz psychoedukacją młodzieży na temat szkodliwości substancji
psychoaktywnych. Psycholog szkolny Anna Nowińska
przeprowadziła szkolenie dla Rady Pedagogicznej podczas, której Grono Pedagogiczne zostało zapoznane z zaktualizowanymi informacjami na temat nowych substancji
psychoaktywnych, nauczyciele mogli poszerzyć wiedzę z
zakresu skutecznych oddziaływań profilaktycznych oraz
wczesnych interwencji z obszaru przeciwdziałania zażywaniu substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież. W
psychoedukacji rodziców z zakresu kampanii "Dopalacze powiedz stop!" została zorganizowana wywiadówka profilaktyczna z rodzicami dzieci klas starszych. Podczas spotkania omówiono pojawiające się u nastolatków możliwe
symptomy sięgania po substancje psychoaktywne, oraz
sposoby działania na zdrowie psychiczne i fizyczne nowych
narkotyków zwrócono uwagę na czynniki ryzyka, podkreślono znaczenie czynników chroniących mających swoje
źródło przede wszystkim w rodzinie.
Zorganizowano również działania w formie warsztatów psychoedukacyjnych adresowane dla uczniów klas
starszych V-VIII. Podczas zajęć uczniowie zostali zapoznani z szerokimi konsekwencjami zażywania substancji psychoaktywnych zarówno zdrowotnych jak i prawnych, pracowali nad wzmacnianiem postawy asertywnej wobec sytu-
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acji nacisku grupy rówieśniczej w aspekcie propozycji spróbowania substancji psychoaktywnej, zostali poinformowani
o możliwych formach pomocy kierowanych do osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych. Uczniowie
mieli również możliwość przymierzenia narkogogli, które
miały na celu ukazanie uczniom zniekształconej pracy
zmysłów oraz upośledzenia percepcji w sytuacjach zadaniowych. Ambasador współpracujący z Krakowską Akademią Profilaktyki psycholog Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Opatówek Anna Nowińska przeprowadziła warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców dzieci ze
Świetlicy Środowiskowej "Słoneczko" w Opatówku pt. "Dopalacze - powiedz stop!", które spotkały się ze szczególnym
zainteresowaniem uczestników. Realizacja w ramach
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii gminy
Opatówek na 2021 rok.
"Kraina Nocy i Dni dla Seniora"
W ramach programu wieloletniego na rzecz Osób
Starszych "Aktywni+" na lata 2021-2025 Edycja 2021 na terenie gminy Opatówek realizowany jest projekt pn. "Kraina
Nocy i Dni dla Seniora". Dla beneficjentów projektu, czyli
osób 60+ został przygotowany cykl wykładów z:
psychologiem - psychologiczne skutki pandemii
fizjoterapeutą - fizyczne skutki pandemii
trenerem personalnym - jak przygotować się do aktywności fizycznej
lekarzem - wpływ pandemii na nasze zdrowie
dietetykiem - jak powinniśmy się odżywiać, aby odzyskać sprawność
pedagogiem senioralnym - funkcjonowanie człowieka
60+ w środowisku rodzinnym i społecznym
policjantem - bezpieczeństwo z szczególnym uwzględnieniem tematyki wyłudzeń
pielęgniarką - opieka nad osobami starszymi
oraz wielu innych zarówno dotyczących aktywności kulturalnej, różnych form plastyczno-artystycznych, krajoznawczym itp.

W dniu 17 sierpnia 2021 r. odbyło się pierwsze spotkanie
inauguracyjne. W dniach 17.08.2021 r., 27.08.2021r i
02.08.2021r. na sali Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku oraz w plenerze odbyły się spotkania w zakresie edukacji zdrowotnej - zajęcia sportowe z p. Agnieszką Sulikowską. Celem zajęć było uświadomienie seniorom konieczności dbania o zdrowy tryb życia i profilaktyki chorób wieku
starczego. Podczas spotkania uczestnicy w sposób aktywny poznali szereg ćwiczeń min.: ćwiczenia na stojąco, ćwiczenia na siedząco na krześle oraz ćwiczenia na matach
na leżąco. Poznali również zasady prawidłowego wykonywania codziennych czynności min: utrzymanie prostych
pleców, przy noszeniu ciężaru obciążanie równo obu rąk
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siedzenie jako czynność mniej wskazana dla kręgosłupa
niż stanie i chodzenie, w miarę możliwości używanie schodów- to dobry trening dla mięśni nóg i kręgosłupa, a także
dla układu krwionośnego i oddechowego, itp. Uczestnicy
projektu skorzystali z pomiarów na specjalistycznej wadze
lekarskiej, pomiarów tętna i ciśnienia krwi. W ramach zajęć
sportowych seniorzy mieli także możliwość spotkań na
świeżym powietrzu min. spacery z kijkami nordic walking.
Ponadto w ramach programu odbędą się jeszcze
wyjazdy na koncert do filharmonii, spektakl teatralny, wyjazd do muzeum lub galerii. Projekt przewiduje zaangażowanie wolontariuszy, którzy pomogą w przygotowaniu do
korzystania ze sprzętu i aplikacji Teams w warunkach domowych. Koordynatorem lokalnym projektu na terenie
Gminy Opatówek jest pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatówku.
Program "Przyjaciele Zippiego" - profilaktyka
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku
skoordynował realizację II części programu wychowawczo profilaktycznego pn. "Przyjaciele Zippiego" adresowanego
do dzieci w Szkołach Podstawowych w Rajsku, Chełmcach
i Tłokini Wielkiej. Warsztaty przeprowadziły panie: Agnieszka Wałęsa, Anna Chlebio, Ewa Napierała-Kowalczyk - kadra pedagogiczna posiadająca uprawnienia do realizacji
programu zajęć wychowawczo - profilaktycznych program
"Przyjaciele Zippiego". Program "Przyjaciele Zippiego" został opracowany w celu wyposażenia małych dzieci w podstawowe kompetencje społeczno - emocjonalne, które pomagają radzić sobie w sytuacjach trudnych, a w przyszłości
pozwolą im dobrze funkcjonować w relacjach z innymi i
unikać zachowań ryzykownych. Celem programu jest troska o zdrowie, dobre samopoczucie i dobre funkcjonowanie
małych dzieci, a także zapobieganie problemom w przyszłości poprzez wyposażenie dzieci w podstawowe umiejętności życiowe, społeczne i emocjonalne, radzenia sobie
z trudnościami, ze zmianą i stratą oraz rozwiązywania konfliktów.

Efekty z realizacji programu: dzieci aktywnie brały
udział w zajęciach, chętnie dzieliły się swoimi odczuciami,
czuły się bezpieczne, odkrywały swoje emocje. Dzieci stanowią bardziej zżyty zespół, są bardziej empatyczne, rozpoznają stany emocjonalne swoje i innych, są bardziej
otwarte, łatwiej im przychodzi mówić o własnych problemach, odczuciach, potrzebach. Zwiększenie u dzieci umiejętności rozpoznawania na czym polega dobre rozwiązanie,
radzenia sobie w sytuacjach bycia krzywdzonym, umiejętności rozwiązywania problemów, szczególnie w sytuacjach
kiedy są rozgniewane. Doskonalenie u uczestników zdolności pomagania innym w rozwiązywaniu konfliktów. Poszerzenie rozumienia przez dzieci, że zmiana i strata są
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elementami zwykłej, codziennej rzeczywistości. Doskonalenie u dzieci zdolności korzystania w nowych sytuacjach z
nabytych umiejętności radzenia sobie z trudnościami. Dzięki uczestnictwu w programie "Przyjaciele Zippiego" dzieci
wiedzą jak rozpoznać własne uczucia, jak mówić to co się
chce powiedzieć, jak słuchać uważnie, jak prosić o pomoc,
jak nawiązywać przyjaźnie, jak radzić sobie z samotnością i
odrzuceniem. Zakończenie realizacji programu odbyło się
wspólnym świętowaniem i wręczeniem uczestnikom zajęć
dyplomów. Realizacja w ramach Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii gminy Opatówek na 2021 rok.
Profilaktyka i edukacja najmłodszych - "Bezpieczny
Opatówek"
W miesiącach wrześniu i październiku r. w ramach
współpracy Burmistrza Gminy Opatówek z Komisariatem
Policji w Opatówku zrealizowano kolejne zadanie na rzecz
najmłodszych uczniów Szkół Podstawowych w: Chełmcach,
Rajsku, Tłokini Wielkiej, Opatówku.

Policjanci przeprowadzili prelekcję w zakresie profilaktyki, poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród
najmłodszych niechronionych uczestników ruchu. Przypomnieli dzieciom zasady bezpiecznego poruszania się po
drogach w mieście i na wsi. Zwrócili również uwagę na
sposób zachowania się w przypadku napotkania wałęsających się psów, znalezienia cudzej własności, nieznajomych
osób składających propozycję poczęstowania cukierkiem
albo podwiezienia do domu, właściwego korzystania z Internetu, nie udostępniania danych osobowych o sobie i rodzinie osobą obcym, znajomości numerów alarmowych.
Funkcjonariusze przedstawili zainteresowanym
drogę edukacyjną do wykonywania zawodu policjanta oraz
krótko scharakteryzowali, jak wygląda ich praca. Prelegenci
swoją postawą i przekazaną wiedzą zbudowali zaufanie
wśród uczniów i wychowanków przedszkola. Przedstawiciele Komisariatu Policji w Opatówku chętnie odpowiadali na
pytania zadawane im przez dzieci i nauczycieli. Na zakończenie wręczyli dzieciom chusty odblaskowe poprawiające
widoczność na drodze. Spotkania przebiegły w miłej atmosferze, co dokumentuje zamieszczona poniżej galeria zdjęć.
Realizacja zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Opatówek na 2021 rok.
Profilaktyczny Rajd Rowerowy
W dniu 02.10.2021 r. odbył się Profilaktyczny Rajd
Rowerowy "Powitanie Jesieni 2021", promujący zdrowy styl
życia bez nałogów, który zgromadził 100 osób. Uczestnicy
pokonali 22 kilometry na trasie Opatówek, Tłokinia Wielka,
Zmyślanka, Borów, Nakwasin Stary, Słoneczna, Tłokinia
Mała, Tłokinia Wielka, Opatówek. Cyklistów prowadził
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Krzysztof Dziedzic Sekretarz Gminy Opatówek. Wszyscy
zgromadzeni uczcili pamięć minutą ciszy i oklaskami zmarłego P. Bronisława Krakusa - działacza sportowego i przewodnika rajdów rowerowych. W rajdzie udział wzięli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Opatówku z opiekunami:
Anną Nowińską, Agnieszką Kowalczyk, Magdaleną Janik,
Zbigniewem Muzalewskim oraz grupa ze Szkoły Podstawowej w Tłokini Wielkiej z opiekunem Moniką Baran. Dzieci
ze Świetlicy Środowiskowej "Słoneczko" brały udział
w rajdzie pod opieką wychowawcy świetlicy Eweliny Kasprzak.

Na miejscu, w Terenowej Wiacie Edukacyjnej, w
miejscowości Słoneczna czekał na cyklistów poczęstunek
w postaci: pieczonej kiełbaski, ciasta, owoców, herbaty,
kawy i zimnych napojów. Dla dzieci i młodzieży przygotowano konkurencje sportowe z nagrodami. Wybrano Królową Rajdu Julię Domagałę. Podczas rajdu odbyła się inauguracja kampanii "DOPALACZE - POWIEDZ STOP!".
Warsztat edukacyjny w zakresie profilaktyki uzależnień od
substancji psychoaktywnych został przeprowadzony przez:
Annę Nowińska - psycholog, Krzysztofa Poradę - ratownik
medyczny, Artura Woźniaka - dzielnicowy. Uczestnicy
otrzymali ulotki tematyczne. W celu lepszego zrozumienia i
zobrazowania poruszanych tematów uczestnicy warsztatów
mieli możliwość założenia narkogogli i alkogogli specjalnych okularów, które sprawiają, że świat wygląda podobnie
jak po zażyciu narkotyków lub wypiciu alkoholu. Okazało
się, że założenie alkogogli i narkogogli skutkuje podwójnym
widzeniem, spowolnieniem czasu reakcji, problemem z
ustaleniem odległości, myleniem kierunków, pogorszeniem
koordynacji ruchowej, zniekształceniem widzianego obrazu,
zniekształceniem widzenia kolorów. Było sporo śmiechu,
ale te ćwiczenia dały pełną świadomość tego, jak trudno

wykonywać zwykłe czynności po spożyciu alkoholu czy też
narkotyków. Przede wszystkim uzmysłowiły, że będąc pod
wpływem substancji psychoaktywnych, częstokroć nieświadomie można wyrządzić krzywdę sobie lub innym ludziom.
W ramach realizacji projektu "Gmina Opatówek
bez przemocy!" współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, przedstawiciel GOPS
Opatówek Adela Pokojowczyk wraz z dzielnicowym Komisariatu Policji w Opatówku Arturem Woźniakiem przekazali
uczestnikom rajdu gadżety profilaktyczne oraz ulotki tematyczne, zawierające informacje o możliwych formach uzyskania pomocy w zakresie przemocy w rodzinie. W ramach
akcji "Szczepimy się" uczestnicy rajdu otrzymali gadżety i
ulotki zachęcające do szczepienia przeciw Covid - 19. O
bezpieczeństwo uczestników zadbali przedstawiciele Policji
i OSP Opatówek - za co uczestnicy składają szczególne
słowa uznania. Rajd uzyskał wsparcie od następujących
sponsorów: COLIAN sp. z o. o. w Opatówku, Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej w Opatówku, P.P. Ewa i Henryk
Suchorzewscy, Sklep LEWIATAN P. Bogdan Kozanecki.
Organizatorzy i uczestnicy składają wyrazy podziękowania.
Organizatorem rajdu był GOPS Opatówek oraz Świetlica
Środowiskowa "Słoneczko" w Opatówku. Realizacja w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
Wycieczka profilaktyczno - krajoznawczo - edukacyjna
do Pacanowa, Kielc i Jędrzejowa
W dniach 9-10 lipca 2021 roku odbyła się wycieczka profilaktyczno - krajoznawczo - edukacyjna do Pacanowa, Kielc i Jędrzejowa. W wyjeździe uczestniczyły dzieci i
młodzież ze Świetlicy Środowiskowej "Słoneczko" z rodzicami i opiekunami oraz rodziny objęte wsparciem Asystenta
Rodziny. W pierwszym dniu wycieczki główną atrakcją było
Europejskie Centrum Bajek w Pacanowie.

Pobyt w Pacanowie rozpoczęły zajęcia warsztatowo- profilaktyczne pt. "Wybuchowy Świat", ciekawie prowadzone przez animatora angażowały uczestników do aktywnego udziału. Następnie w małych grupach, pod opieką
wykwalifikowanej kadry Europejskiego Centrum Bajek odbyło się zwiedzanie wystawy "Bajkowy Świat". Pozostały
czas uczestnicy spędzili w bajkowym klimacie, w otoczeniu
pięknej przyrody. Pełni wrażeń wycieczkowicze udali się na
nocleg do Kielc. Po zakwaterowaniu i kolacji wszyscy
zgromadzili się na integracyjnym ognisku z pieczeniem
kiełbasek. Uczestnicy rozwiązywali krzyżówki o tematyce
profilaktycznej przygotowane przez Asystenta Rodziny Joannę Sieradzką.
Niemniej intensywny był drugi dzień wycieczki. Po
śniadaniu cała grupa przejechała do Tokarni, Skansenu Muzeum Wsi Kieleckiej. Zwiedzanie Skansenu zajęło 2 godziny, pod opieką miejscowych przewodników uczestnicy
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poznali charakterystyczne budownictwo Ziemi Kieleckiej,
rozpoczynając od zwiedzania domu lekarza i aptekarza,
poprzez domy wiejskie do okazałego dworu. Grupa zwiedziła drewniany wiatrak i starą szkołę, dorośli uczestnicy
pamiętali jeszcze wiele elementów wyposażenia. Kolejnym
punktem było zwiedzanie Muzeum Zegarów im. Przypkowskich w Jędrzejowie. Pod opieką muzealnego przewodnika
uczestnicy wycieczki obejrzeli kolekcję starych zegarów,
zegarów słonecznych, bibliotekę starodruków, zespół zabytkowych wnętrz z początku XX wieku i apartament z XVIII
wieku, a w piwnicach zbiory dawnej gastronomii i farmacji.
Ostatnim punktem wycieczki było Opactwo Cystersów w
Jędrzejowie z XII wieku. Grupę oprowadził brat Cysters,
który przybliżył dzieje pierwszego klasztoru na ziemiach
polskich oraz ciekawą postać Wincentego Kadłubka biskupa krakowskiego, który ma swoją kaplicę i jest pochowany
w kościele. Było to ciekawe i ważne miejsce w historii Polski. Pełni wrażeń, zadowoleni i uśmiechnięci, marząc już o
kolejnej wycieczce uczestnicy wyjazdu wrócili do Opatówka.
Zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka
Dnia 1.06.2021r. nad stawem w Opatówku zostały
rozegrane zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka. Do
zabawy przystąpiło łącznie 22 miłośników wędkarstwa.
Wszyscy uczestnicy imprezy otrzymali upominki, a wędkujący dodatkowo puchary, dyplomy i nagrody. Klasyfikacja
przedstawia się następująco: I miejsce - Michał Pietrzykowski, II miejsce - Maja Kuczyńska, III miejsce - Paulina Kazimierczak.
Rywalizacja była bardzo emocjonująca, do samego
końca nie było wiadomo kto jest liderem. Osoby które nie
wędkowały, gorąco kibicowały koleżeństwu, a w międzyczasie zaprezentowały swoje zdolności artystyczne w postaci rysunków na deptaku przy stawie. Bardzo miłym akcentem jest fakt, że wędkarstwem interesują się również
kobiety, które od najmłodszych lat udowodniają, że wędkarstwo to nie tylko męski sport. Największą rybą zawodów
okazał się karp złowiony przez Maję Kuczyńską. Zarząd
Koła PZW Opatówek dziękuje wszystkim za pomoc w organizacji imprezy, a szczególne podziękowania dla Urzędu
Miejskiego Gminy Opatówek, Świetlicy Środowiskowej "Słoneczko" oraz sklepu wędkarsko-zoologicznego "Sumik".

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

OGŁOSZENIA
Informacje podatkowe
Stawki podatku od nieruchomości na 2022 r. - nastąpiła
niewielka korekta stawek z poprzednich lat. Stawki podatku
od nieruchomości zostały zwiększone średnio o 3,6%
(wskaźnik inflacji). Podatek rolny na 2022 r. pozostaje bez
zmian, na poziomie z kilku poprzednich lat. Podatek leśny
2022 r. - przyjmuje się stawkę 46,6972 zł za hektar fizyczny
lasu. Kwota 46,6972 zł stanowić będzie podstawę naliczenia podatku leśnego na 2022 rok. Stawki podatku od środków transportowych pozostają bez zmian, na poziomie z
kilku poprzednich lat.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na
stronie internetowej i w Twoim smarfonie!
Aplikacja mobilna EcoHarmonogram pozwala na pobranie
harmonogramu wywozu odpadów komunalnych dla swojego adresu zamieszkania. Dzięki automatycznym powiadomieniom wysyłanym dzień wcześniej nie trzeba już spoglądać codziennie do kalendarza. W aplikacji znajdują się
również informacje dotyczące: terminów płatności za odpady, prawidłowego sortowania śmieci oraz Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Więcej informacji
znajduje się na stronie internetowej www.opatowek.pl
**********
Zbiornik Szałe - podstawowe informacje
"Zbiornik Szałe" to sztuczny zbiornik retencyjny, tzw. jezioro
Pokrzywnickie.
Główny cel: ochrona przed powodzią m.in. terenów miasta
Kalisza.
Właściciel zbiornika: Skarb Państwa.
Zarządca zbiornika: Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie (wcześniej Wielkopolski Zarząd Melioracji i
Urządzeń Wodnych w Poznaniu).
Gmina Opatówek podejmowała, podejmuje i będzie podejmować wszelkie możliwe inicjatywy w celu poprawy stanu
zbiornika oraz zlewni rzek Pokrzywnicy i Trojanówki.
**********
Grupa AA "Idylla" w Opatówku składa serdeczne podziękowania Burmistrzowi Gminy Opatówek Sebastianowi
Wardęckiemu, Kierownikowi GOPS Wiolecie Galant oraz
Małgorzacie Rektor, Adeli Pokojowczyk, OSP Opatówek,
firmie Colian w Opatówku za pomoc i wsparcie w zorganizowaniu 27 Rocznicy powstania Grupy. Dziękujemy
wszystkim sympatykom i przyjaciołom grupy oraz wszystkim uczestnikom uroczystości.
**********
Sprzedam przyczepę do ciągnika i części do Żuka, tel. (62)
76-190-72.
**********
Sprzedam prasę belującą Morra, tel. 604-713-610.
**********
Serdeczne podziękowania Rodzinie, przyjaciołom, kolegom
z pracy oraz wszystkim tym którzy łącząc się z nami w bólu,
uczestniczyli w ostatnim pożegnaniu sp. Tadeusza Łosiaka.
Dziękujemy za okazane wsparcie, słowa otuchy, wieńce i
kwiaty. Żona, córka i syn.
*******************************************

Urząd Miejski Gminy Opatówek
Pl. Wolności 14, 62-860 Opatówek
tel. (62) 76-18-080, faks (62) 76-18-017

**********
Zwrot podatku akcyzowego
W dniach od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. można
będzie składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego.
Wnioski wraz z załącznikami należy wcześniej pobrać ze
strony internetowej urzędu, dostępne będą one również w
biurze podawczym tutejszego urzędu. Tylko kompletne i
wypełnione wnioski należy złożyć w pok. 23 (II piętro).
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