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oraz koszty związane z oczyszczeniem i badaniem ścieków dowożonych nie wzrosły, zatem
stawka za odbiór ścieków pozostaje na niezmienionym poziomie,

SESJE RADY GMINY
W okresie od kwietnia do daty wydania niniejszego biuletynu odbyły się kolejne sesje Rady Miejskiej Gminy
Opatówek, podczas których podjęto następujące uchwały:
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Opatówek na lata 2017 - 2025,
- w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2017
rok,
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie
gminy Opatówek oraz gmin: Brzeziny, Godziesze
Wielkie",
- w sprawie nadania imienia Publicznemu Przedszkolu w Opatówku,
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia Lokalnego
Programu Rewitalizacji Gminy Opatówek na lata
2017- 2023,
- w sprawie dofinansowania oraz realizacji projektu
pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Szałe etap II, gmina Opatówek",
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w ramach Poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na kontynuację zadania
pn. "Budowa chodnika w m. Opatówek, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 471" (ul. Turkowska),
- w sprawie zmiany "Planu gospodarki niskoemisyjnej
dla Powiatu Kaliskiego, gmin z Powiatu Kaliskiego
oraz Gminy Sieroszewice",
- w sprawie ustalenia opłat za oczyszczanie ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi do
gminnej stacji zlewnej zlokalizowanej przy ul.
Parkowej 16 w Opatówku. Z uwagi na fakt, iż
znaczna część gminy nie została jeszcze skanalizowana wszystkie ścieki odbierane wozami
asenizacyjnymi z terenu gminy Opatówek są
dowożone do stacji zlewnej zlokalizowanej przy
ul. Parkowej 16 w Opatówku. Ilość ścieków dostarczanych do stacji zlewnej nie uległa zmianie
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-

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości oznaczonych jako
działki: nr 696/3, nr 696/4, nr 1767, nr 1772 położonych w Opatówku,

-

w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami
dla Gminy Opatówek Program został opracowany na
cztery lata. Uchwała jest wynikiem realizacji zapisów
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2003 roku Nr 162, poz. 1568 ze zmianami).
"Program opieki nad Zabytkami Gminy Opatówek"
wykonany został w oparciu o gminną ewidencję zabytków i uzyskał pozytywną opinię Wielkopolskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Z treścią
"Programu opieki nad Zabytkami Gminy Opatówek"
mogą się Państwo zapoznać na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego Gminy Opatówek oraz w Biuletynie Informacji Publicznej,
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w celu sfinansowania planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.
"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szałe, etap II, gmina Opatówek" na lata 2017 - 2020,
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania
dotychczasowej taryfy dotyczącej zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (stawki opłat pozostają na tym samym, niezmienionym poziomie),

-

-

-

w sprawie zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego
Ośrodka Zdrowia w Opatówku,

-

w sprawie zmiany uchwały nr 169/05 Rady Gminy
Opatówek z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie
Regulaminu Targowiska Gminnego w Opatówku
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SESJA ABSOLUTORYJNA
W dniu 30 czerwca br. odbyła się sesja absolutoryjna, podczas, której Burmistrz Gminy Opatówek przedstawił sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu
Gminy za 2016 rok, a Rada Miejska Gminy Opatówek
oceniła je pozytywnie. W przygotowaniu do sesji sporządzono sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za
2016 rok, przedkładając Radzie Miejskiej Gminy Opatówek następujące dokumenty:
- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za
2016 rok,
- sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego jednostek organizacyjnych gminy,
- informację o stanie mienia gminy,
- informację o wykonaniu wydatków majątkowych,

Zgodnie z wykładnią ustawy o finansach publicznych
oraz ustawy o samorządzie gminnym sprawozdanie to
zostało przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej
celem wydania opinii. Informacje zawarte w sprawozdaniu stanowiły również przedmiot dyskusji w poszczególnych komisjach Rady Miejskiej Gminy Opatówek,
w szczególności Komisji Rewizyjnej, która pozytywnie
opiniując wykonanie budżetu za 2016 rok wystąpiła
z wnioskiem o udzielenie Burmistrzowi absolutorium za
2016 rok(akceptacja wykonania budżetu udzielana przez
organ stanowiący - Radę Miejską Gminy Opatówek, organowi wykonawczemu - Burmistrzowi Gminy). Regionalna Izba Obrachunkowa, po analizie sprawozdania
z wykonania budżetu, na podstawie uchwały Składu
Orzekającego RIO, przedstawiła pozytywną opinię, nie
wnosząc uwag do wykonania dochodów i wydatków budżetu. Sytuacja finansowa kształtuje się następująco:
- dochody: plan - 41 582 737,22 zł, wykonanie 42 009 103,25 zł, co stanowi 101,03 %,
- wydatki: plan - 46 014 947,04 zł, wykonanie 40 214 557,51 zł, co stanowi 87,39 %,
- wydatki inwestycyjne i majątkowe: plan 8 348 202 zł, wykonanie 5 480 429,57 zł, co stanowi
65,65 %
- zadłużenie gminy na koniec 2016 roku z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 2 383 215 zł, co stanowi 5,67 % wykonanych dochodów.
Odnosząc się do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Opatówek oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, obecnych 14 radnych jednogłośnie udzieliło absolutorium Burmistrzowi Gminy za 2016 rok. Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Opatówek Paweł
Bąkowski w imieniu swoim i pozostałych radnych po-
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gratulował Burmistrzowi i współpracownikom dobrze wykonanego budżetu za 2016 rok. Burmistrz Sebastian
Wardęcki podziękował Radzie Miejskiej Gminy za zaufanie oraz wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego
Gminy, na czele z Sekretarzem Krzysztofem Dziedzicem i Skarbnikiem Gminy Dagmarą Gajewską - Pająk, za całoroczną pracę i uzyskane absolutorium.
Podczas sesji absolutoryjnej podjęto również uchwały:
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Opatówek na lata 2017-2025,
- w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2017
rok,
- w sprawie: zaliczenia drogi nr ew. 170/27, 173/1,
ciąg pieszo-jezdny pomiędzy ul. Piaskową a ul. Feliksa Dziubińskiego w m. Opatówek, gm. Opatówek
do kategorii dróg gminnych,
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. "Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej",
- w sprawie zmiany nazwy ulic na terenie miasta Opatówek.
- w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy Opatówek za 2016 rok,
- w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Opatówku za 2016 rok,
- w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku
za 2016 rok,
- w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci
Gillerów w Opatówku za 2016 rok,
- w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w celu sfinansowania planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu
Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie,
Lisków, Opatówek, Szczytniki".
***************************************

INWESTYCJE, REMONTY,
PROJEKTY UNIJNE

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szałe etap II
W ubiegłym roku gmina Opatówek złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 Priorytet II.
Ochrona Środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu
Działanie: 2.3 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach. Wniosek spełnił kryteria formalne oraz został
oceniony pozytywnie według kryteriów merytorycznych
I stopnia i znalazł się na liscie rankingowej zatwierdzonej
przez Instytucję Pośredniczącą. W ramach tego projektu
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gmina Opatówek realizuje zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szałe etap II, gmina
Opatówek". Inwestycja jest już w trakcie realizacji - prace rozpoczęto w miesiącu czerwcu 2016 roku, planowane zakończenie wrzesień 2017. Całkowita wartość zadania - 2 609 276,90 zł, wartość dofinansowania 1 803 158,83 zł. W czwartek 2 czerwca 2017 roku,
w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie miało miejsce podpisanie umowy o dofinansowanie projektu. Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko,
przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji
projektów w ramach Programu w sposób: etyczny, jawny, przejrzysty. Wychodząc na przeciw ww. oczekiwaniom zostało stworzone proste narzędzie do zgłaszania
wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy skorzystać ze specjalnego adresu
e-mail (naduzycia.PIOŚ@mir.gov.pl), elektronicznego
systemu zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci) lub
dodatkowego linku: http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizujeprojekt/kontrola-nieprawidlowosci-naduzycia-finansowe

Gospodarka kanalizacyjno - ściekowa
W listopadzie 2016 roku gmina Opatówek złożyła wniosek o dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 4 Środowisko Działanie 4.3 Gospodarka wodnościekowa Poddziałanie 4.3.1 Gospodarka wodno - ściekowa. W ramach tego projektu Gmina Opatówek przewiduje zrealizowanie następujących zadań inwestycyjnych:
- Budowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków dla gminy Opatówek. Planowany termin realizacji - lata 2017-2018.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach
Tłokinia Wielka, Tłokinia Kościelna, Tłokinia Nowa,
Tłokinia Mała, Opatówek. Planowany termin realizacji - lata 2017-2018.
Całkowita wartość zadania - 14 208 065,92 zł, wartość
dofinansowania - 7 363 936,59 zł. Wniosek został oceniony pozytywnie. W dniu 29.06.2017 r. miało miejsce
podpisanie umowy ws. dofinansowania projektu.

Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności
publicznej
W październiku 2016 roku gmina Opatówek zawarła porozumienie z: Powiatem Kaliskim - Liderem (partnerem
wiodącym), Gminą Blizanów, Gminą Brzeziny, Gminą
Ceków Kolonia, Gminą Gołuchów, Gminą Koźminek,
Gminą Lisków, Gminą Szczytniki oraz Gminą Żelazków Partnerami w sprawie wspólnej realizacji projektu pn.
"Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności pu-
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blicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa
3 Energia Działanie 3.2 Poprawa efektywności Energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym Poddziałanie 3.2.4 Poprawa efektywności Energetycznej
w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO.
Wartość kosztów inwestycji dla Gminy Opatówek 1 545 331,28 złotych, wartość dofinansowania 702 950,37 zł. W ramach tego projektu Gmina Opatówek przewiduje realizację następujących zadań inwestycyjnych:
- termomodernizacja i przebudowa budynku Biblioteki
Publicznej im. Braci Gillerów filia w Tłokini Wielkiej
oraz zmiana sposobu użytkowania części tego budynku na pomieszczenia przedszkola publicznego.
Planowany termin realizacji - rok 2017
- termomodernizacja budynku byłej szkoły podstawowej w miejscowości Michałów Drugi. Planowany
termin realizacji - rok 2017
- termomodernizacja budynku szkoły podstawowej
w miejscowości Sierzchów. Inwestycja zostanie zrealizowana po uzyskanym dofinansowaniu.
Planowany termin realizacji - rok 2017. Wniosek został
oceniony pozytywnie i znalazł się na liście rankingowej
projektów do dofinansowania.

"Pięknieje wielkopolska wieś"
W ramach VII edycji konkursu pn. "Pięknieje wielkopolska wieś" ogłoszonego przez Samorząd Województwa
Wielkopolskiego Gmina Opatówek otrzyma dofinansowanie na realizację projektów pn.:
- "Zdrowo i sportowo przy stawach w Opatówku"
koszt 39 813,90, dotacja 17 000,00. W ramach projektu przy stawach powstanie siłownia zewnętrzna
składająca się z takich urządzeń jak: wioślarz, wypychacz - przyciągacz, nordic - walking, motyl schodek.
- "Budowa siłowni zewnętrznej w Tłokini Wielkiej"
koszt 23 623,18 zł, dotacja 10 000,00 zł. W ramach
projektu powstanie siłownia zewnętrzna składająca
się z takich urządzeń jak: wioślarz, wypychacz przyciągacz, orbitrek oraz wahadło - biegacz - twister.
Realizacja projektów nastąpi do końca października
2017 roku.

Dofinansowanie zadań w zakresie ochrony i kształtowania przyrody w 2017 roku
Gmina Opatówek złożyła dwa wnioski o udzielenie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie
realizacji przedsięwzięć w zakresie ochrony i kształtowania przyrody w 2017 roku. W wyniku przeprowadzonej oceny, kryteria dostępu spełniło 88 wniosków, kwali-
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fikując się do dalszego etapu rozpatrywania - oceny
z zakresu występowania pomocy publicznej. Wśród zakwalifikowanych wniosków znalazły się wnioski złożone
przez gminę Opatówek. Dnia 13.06.2017 r. Gmina Opatówek podpisała umowę. WFOŚiGW zmniejszył procentową wysokość dofinansowania dlatego też Gmina Opatówek zmuszona była zmniejszyć zakres prac przewidzianych do zrealizowania, w związku z czym wykonane
zostaną:
- prace pielęgnacyjne wraz z usunięciem drzew na terenie zabytkowego parku w Opatówku. Działania te
wpłyną na poprawę bezpieczeństwa osób przebywających na terenie parku, jak i również na poprawę
kondycji fitosanitarnej terenu. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 35 000 zł, przy czym 25 000 zł to
dotacja z WFOŚiGW, a 10 000 zł to środki własne
gminy.
- wycinka oraz redukcja koron drzew znajdujących się
przy drogach gminnych w miejscowości: Cienia Druga, Cienia Trzecia, Chełmce, Kobierno, Michałów
Drugi, Michałów Trzeci, Józefów, Opatówek, Sierzchów, Szulec, Szałe, Trojanów, Tłokinia Kościelna,
Warszew, Zawady oraz Rajsko. Łączny koszt działania to 15 000 zł, w tym 10 000 zł to dotacja
WFOŚiGW, a 5 000 zł to wkład własny gminy.
Prace zostaną zrealizowane do dnia 30 listopada 2017
roku.
Przebudowa ul. Działkowej m. Szałe
Dnia 03.04.2017 r. został rozstrzygnięty przetarg na wykonanie zadania pn:,,Przebudowa nawierzchni drogi
gminnej nr 582 ul. Działkowa m. Szałe gm. Opatówek" zostały złożone następujące oferty:
- Zakład Usługowo - Produkcyjny, Roboty Drogowo Budowlane ROL - DRÓG - 102.752,36zł brutto,
- Roboty Drogowo - Budowlane "BEDRÓG" 107.686,87zł brutto
- SIDROG Sp. z o.o. - 95.034,78zł brutto,
- Zakład Budowlano - Drogowy "KALDROG" 90.858,56zł brutto
- Przedsiębiorstwo Drogowo - Inżynieryjne "KAREX" 66.823,56zł brutto.
W dniu 19.04.2017 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Drogowo - Inżynieryjnym "KAREX" na wykonanie w/w zadania. Zakres prac obejmował:
- roboty pomiarowe na odcinku - 0,240 km
- koryto na poszerzeniach jezdni
- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego
- nawierzchnia z mieszanek mineralno - asfaltowych
W/w prace zostały zakończone dnia 18.05.2017 r.

Przebudowa ul. Kaliskiej w Szałe
Dnia 14 marca br. odbył się przetarg na wykonanie zadania pn: "Przebudowa drogi gminnej 675537P ul. Kaliska w m. Szałe". Zostały złożone dwie oferty:
- Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego z Kalisza - 3.000.723,767 zł (brutto)
- "SIDROG" z/s Domaniew - 3.170.314,73zł (brutto)
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Gmina Opatówek na ten cel zarezerwowała środki
w wysokości 2.650.000,00 zł. W związku z tym należało
unieważnić przetarg i ogłosić kolejny.
Dnia 31 marca 2017 r. rozstrzygnięto przetarg na wykonanie w/w zadania, wpłynęły dwie oferty:
- "SIDROG" z/s Domaniew na kwotę 2.900.667,80 zł
(brutto)
- Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego z/s Kalisz na kwotę 3.147.739,47 zł (brutto)
W dniu 25.04.2017 r. została podpisana umowa z firmą
SIDROG na realizację w/w zadania. Zakres prac obejmuje: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe na odcinku
4,1 km, roboty ziemne i odwodnienie, budowę chodników, peronów, zatok autobusowych, placów manewrowych, miejsc postojowych, ścieżki rowerowej, ułożenie
nowej nawierzchni asfaltowej.
W chwili obecnej prace na w/w drodze trwają, termin realizacji 29 września 2017 roku. Montaż finansowy: Wojewoda Wielkopolski: 1 326 406 zł, Powiat Kaliski:
739 670 zł, 834 591,80 zł
Przebudowa drogi Rożdżały - Słoneczna
W dniu 09.06.2017 r. rozstrzygnięto przetarg na "Przebudowę nawierzchni drogi gminnej nr 146 w m. Rożdżały - Słoneczna, gm. Opatówek".
Zostały złożone trzy oferty:
- Usługi Drogowo - Budowlane "DROMAX" z/s
Chełmce kwota 58.271,25 zł brutto
- Zakład Budowlano Drogowy "KALDROG" z/s Kalisz
kwota 52.152,00zł brutto
- Projektowanie i Wykonawstwo, Roboty Drogowo Budowlane "ASBUD" z/s Rajsko kwota 57.853,05 zł
brutto).
Zakres prac obejmuje: roboty przygotowawcze na odcinku - 0, 425 km, roboty ziemne, dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego
Wybrana została najtańsza oferta. Dnia 14.06.2017 r.
podpisano umowę z wykonawcą prac Zakładem Budowlano - Drogowym "KALDROG" na wykonanie w/w zadania, termin realizacji to 14.07.2017 r.

Przebudowa drogi powiatowej nr 4621P
Trwa przebudowa drogi powiatowej nr 4621P w miejscowościach: Opatówek, Michałów Drugi, Marchwacz,
Krowica Zawodnia, Cieszyków, Staw i Lipka oraz drogi
powiatowej nr 4617P w miejscowości Cieszyków
i Szczytniki, tworzących ciąg komunikacyjny. Łączna
długość przebudowywanych dróg wynosi 17 kilometrów.
W ramach inwestycji wykonuje się poszerzenie jezdni do
szerokości 5,5 m oraz położenie nowej warstwy ścieralnej na całej długości dróg. Powstają chodniki, przystanki
z peronami oraz ścieżka rowerowa o długości 4,5 km.
Wniosek na dotację przebudowy został złożony w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019. Całkowitą wartość inwestycji szacuje się na kwotę 5 688 113,03 zł,
z czego dofinansowanie Wojewody Wielkopolskiego wyniesie ok. 50% całości kosztów, pozostała część to
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środki Powiatu Kaliskiego, Gminy Opatówek oraz Gminy
Szczytniki. Planowane zakończenie przebudowy to
wrzesień 2017.
Odbiór odpadów komunalnych
W dniu 22 czerwca br. została zawarta umowa na odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych pomiędzy
Gminą Opatówek a Firmą F.U.H. Jartex Szczepan Jarantowski. Firma Jartex wygrała przetarg nieograniczony
na świadczenie usługi do końca marca 2018 roku. Gmina wynegocjowała bardzo korzystne warunki, dzięki którym opłata nie uległa zmianie oraz do dotychczasowych
frakcji odpadów i częstotliwości, dodatkowo jeszcze będą odbierane odpady biodegradowalne co 2 tygodnie.
Odpady te należy gromadzić we workach koloru brązowego, które dostarczy na każdą nieruchomość firma Jartex.
Przypominamy, że na terenie gminy obowiązuje metoda
opłat zależna od liczby osób przebywających na nieruchomości. Opłata stanowi iloczyn liczby mieszkańców
zamieszkujących w danej nieruchomość i stawki opłaty,
które wynoszą: 7,00 zł./os./m-c przy segregacji odpadów
i 11,00 zł./os. m-c przy braku segregacji. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest zgłosić każdą zmianę, która stanowi podstawę obliczenia opłaty i powinno to nastąpić w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany (np. przeprowadzka osoby na inną nieruchomość, narodziny
dziecka etc.).
Nadmieniamy iż główną zasadą selektywnej zbiórki odpadów jest to, że wstępna selekcja odbywa się "u źródła" powstawania odpadów tj. w gospodarstwach domowych. Mieszkańcy w domach od razu segregują odpady według rodzajów - gromadząc je w oddzielnych
workach przeznaczonych na poszczególne frakcje odpadów, i tak:
-

szkło należy zbierać w workach koloru zielonego
(bądź pojemnikach - w przypadku mieszkańców budynków wielolokalowych), należy tutaj wrzucać: butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, butelki
po napojach alkoholowych, szklane opakowania po
kosmetykach,

-

papier należy zbierać w workach koloru niebieskiego, należy wrzucać opakowania z papieru lub tektury, gazety i czasopisma, katalogi, prospekty, foldery
papier szkolny i biurowy, książki i zeszyty, torebki
papierowe, papier pakowy,

-

tworzywa sztuczne i metale należy zbierać w workach koloru żółtego. W szczególności: butelki po
napojach, opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, proszkach, płynach do
mycia naczyń itp.), opakowania po produktach spożywczych, plastikowe zakrętki, plastikowe torebki,
worki, reklamówki i inne folie, styropian, puszki po
napojach, sokach, puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy),złom żelazny i metale kolorowe,
metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych
pojemników, folia aluminiowa,

-

odpady biodegradowalne gromadzimy w workach
koloru brązowego, należy do nich wrzucać: odpadki
warzywne i owocowe, gałęzie drzew i krzewów, skoszoną trawę, liście i kwiaty, trociny i korę drzew,
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resztki jedzenia (z wyjątkiem pozostałości mięsnych,
które winny trafiać do odpadów zmieszanych).
Pozostałe odpady, które nie są zbierane w sposób selektywny należy wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane (np. popiół, pampersy, ceramikę), natomiast nie
należy wrzucać: przeterminowanych leków, baterii, odpadów wielkogabarytowych, odpadów niebezpiecznych,
żarówek itp.)
Gospodarka wodno - kanalizacyjna
Wykonane zostały prace na kolejnych SUW pozwalające
na uzyskanie lepszej jakości wody przeznaczonej do
spożycia przez mieszkańców gminy. Prace zostały wykonane na SUW w miejscowościach: Sierzchów i Tłokinia Wielka. Koszt wykonanych robót to kwota 20 910 zł.
W trosce o nasze otoczenie zachęcamy mieszkańców,
którzy nie podłączyli się do sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Opatówek, Zduny oraz Szałe etap I, aby
skorzystali z tej możliwości. Obowiązek ten wnika z art.
5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
2016r. poz. 250). Ścieki z naszych gospodarstw domowych zbierane zbiorczą kanalizacją sanitarną i odprowadzane do oczyszczalni ścieków pozwolą na ochronę
środowiska naturalnego.
Prace remontowe w budynkach komunalnych
- W ramach bieżącego utrzymania zasobów mieszkaniowych na terenie gminy wykonano naprawę dachów na budynkach komunalnych przy ul. Kościelnej
2, Szkolnej 4 oraz Placu Wolności 9. Ogólny koszt
napraw wyniósł 6 500,00 zł.
- Ponadto przeprowadzone zostaną prace remontowe
w zakresie: wymiany uszkodzonych elementów rynny na budynkach komunalnych, wymiana okien oraz
remont lokalu przy ul. Szkolnej 2. Łączna kwota wydatków poniesiona na wykonanie tych prac wyniesie
około 34 000,00 zł.

Budowa Przedszkola w Opatówku
W związku z budową nowego przedszkola w Opatówku
Gmina Opatówek złożyła 2 wnioski o dofinansowanie ze
środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (poddziałania 8.1.1 oraz 9.3.1): na wsparcie budowy obiektu
oraz na wzmocnienie edukacji przedszkolnej poprzez
zorganizowanie dodatkowych zajęć pobudzających rozwój dzieci.
Na chwilę obecną wniosek na podziałanie 8.1.1, ze
względu na komplementarność działań, oczekuje na realizację w tzw. "zamrażarce". Jeśli tylko pozytywnie zostanie zaopiniowany wniosek w ramach poddziałania
9.3.1 nastąpi ich wspólna realizacja. W dniu 14 czerwca
br. otrzymaliśmy informacje z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego o pozytywnym wyniku
oceny formalnej. Łączna możliwa kwota dofinansowania
to ok. 1,6 mln zł. Planowany termin oddania budynku do
użytku to 01.09.2017 r.
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Poniżej przedstawiamy Państwu aktualny wykaz wydatków majątkowych Gminy Opatówek na 2017 rok
Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni
ścieków dla gm. Opatówek
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Tłokinia Wielka,
Tłokinia Kościelna, Tłokinia Mała, Tłokinia Nowa,
Opatówek, gm. Opatówek
Budowa sieci wodociągowej w m. Cienia-Folwark Michałów Drugi
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szałe w
ciągu ul. Słoneczna i ul. Południowa z odgałęzieniami
w ul. Zieloną, ul. Wiśniową, ul. Morelową i ul. Porzeczkową
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szałe etap II
Wiaty przystankowe
Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego
na budowę chodnika w m. Opatówek w ciągu drogi nr
471
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 675537 P
ul. Kaliska w m. Szałe
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 582 ul.
Działkowa w m. Szałe
Dokumentacja projektowa ścieżki rowerowej przy
drodze powiatowej Szałe - Opatówek
Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na zadanie:
Przebudowa dróg powiatowych: drogi powiatowej nr
4621P w miejscowościach: Opatówek, Michałów Drugi, Marchwacz, Krowica Zawodnia, Cieszyków, Staw i
Lipka (granica powiatu), drogi powiatowej nr 4617P
na odcinku od km 10+675 do km 13+930 w miejscowościach Cieszyków i Szczytniki, tworzących ciąg
komunikacyjny" w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 2019
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic
Wiśniowej, Różanej, Zielonej, Sosnowej, Cyprysowa,
Porzeczkowej, Działkowej w m. Szałe
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Szulec - Józefów
Przebudowa drogi gminnej nr 219 w m. Michałów
Trzeci - Michałów Drugi
Przebudowa nawierzchni drogi w m. Zduny ul. Żytnia
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 146 w m.
Rożdżały - Słoneczna, gm. Opatówek
Przebudowa drogi w m. Rajsko
Przebudowa drogi ul. Ogrodowa w m. Opatówek
Przebudowa drogi w m. Sierzchów
Przebudowa drogi ul. Polna w Zdunach
Przebudowa drogi w m. Józefów
Przebudowa drogi w m. Michałów Drugi
Przebudowa drogi ul. Porzeczkowa w m. Szałe
Budowa parkingu przy zabytkowej nekropoli
Aglomeracja Kalisko-Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych. dotacja na studium wykonalności
Aglomeracja Kalisko-Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych projekt
"Wykonanie opracowań konserwatorskich i architektoniczno - budowlanych dla remontu - sanacji budynku oficyny podworskiej zlokalizowanej w Opatówku ul
Kościelna 17
Zakup centrali telefonicznej
Wpłata na fundusz wsparcia policji
Remont strażnicy OSP w części operacyjnej ppoż.
Budowa łącznika budynków szkoły podstawowej w
Opatówku (projekt)
Budowa Przedszkola Publicznego w Opatówku
Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego
na budowę bazy śmigłowcowej Służby Ratownictwa
Medycznego na terenie lotniska Michałków w Ostrowie Wlkp
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m. Opatówek
Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie
wkładów do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe
Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji
Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej
Termomodernizacja budynku byłej Szkoły Podstawowej w m. Michałów Drugi
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3 820 000
3 343 000
60 000

23 100
900 000
30 008
50 000
2 942 812
70 000
20 000

508 689

Termomodernizacja wraz z przebudową i zmiana
sposobu użytkowania budynku byłego dworca PKP na
cele kulturalne, oświatowe i rekreacyjne w m. Opatówek
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w
m. Sierzchów
Termomodernizacja i przebudowa budynku Biblioteki
Publicznej im. Braci Gillerów filia w Tłokini Wielkiej
oraz zmiana sposobu użytkowania części tego budynku na pomieszczenia Przedszkola Publicznego
Renowacja elewacji, kolorystyka elewacji wraz z wymianą pokrycia dachu na budynku Domu Fiedlera, ob.
biblioteki, przedszkola i apteki ul. Kościelna 2/ Plac
Wolności 18
Budowa placu zabaw w Zdunach
Budowa kompleksu rekreacyjnego
Budowa siłowni zewnętrznej w Rajsku
Budowa siłowni zewnętrznej w Tłokinii Wielkiej
Budowa siłowni w Opatówku
Program dofinansowania przydomowych oczyszczalni
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Opatówek oraz w gminach Brzeziny,
Godziesze Wielkie
Przebudowa, rozbudowa (w tym miejscu istniejących
budynków gospodarczych) oraz zmiana sposobu
użytkowania domku gotyckiego tzw. "Cukierni" na
funkcję użyteczności publicznej - bibliotekę publiczną
oraz budowa muru ażurowego
RAZEM:

73 000

488 400

606 000

10 000
35 000
45 000
15 000
14 000
22 000
150 000
50 000

1 120 500

21 235 870

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

WIADOMOŚCI KULTURALNE
70 000
500 000
85 000
70 000
70 000
170 000
120 000
120 000
50 000
50 000
80 000
80 000
250 000

60 - lecie istnienia "Ziemi Kaliskiej"
W piątek, 26 maja 2017 r, w Centrum Kultury
i Sztuki w Kaliszu odbyła się uroczysta gala 60 - lecia
istnienia gazety "Ziemi Kaliskiej".
Tego wieczoru sala Centrum Kultury i Sztuki
wypełniła się po brzegi. Zasiedli na niej parlamentarzyści, władze miasta i powiatu oraz zaproszeni goście.
Gminę Opatówek reprezentował Burmistrz Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki oraz Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Opatówek Paweł Bąkowski.

5 000
3 000

30 000
18 000
12 000
15 000
10 000
4 300 000
18 720

131 000
100 000
11 241
470 400

W trakcie uroczystości wręczono wyróżnienia
dla ludzi 60 - lecia gazety. Wśród nich znaleźli się społecznicy, przedstawiciele różnych instytucji, ludzie kultury czy też sportowcy. W sumie nagrodzono 21 osób. Galę zakończył koncert Mietka Szcześniaka.
Ciekawostki z naszej gminy - "Czterej pancerni i pies"
Serial "Czterej Pancerni i pies" od wielu lat cieszy się niesłabnącą popularnością i uznaniem wśród wi-

str. 6/44

dzów. Wszyscy chętnie śledzimy przygody bohaterów.
Aktorzy odtwarzający główne role już po emisji pierwszego odcinka stali się ulubieńcami publiczności. Za
sukcesem szła chęć spotkań z nimi i ich wiernym towarzyszem Szarikiem. Dlatego bohaterowie serialu ruszyli
w tourne po Polsce. Odwiedzili także Opatówek.
Ich planowana wizyta w Opatówku została zapowiedziana w jednym z majowych wydań "Ziemi Kaliskiej" z 1967 roku. To spowodowało, że w Boże Ciało,
dnia 25 maja 1967 roku do Opatówka przybyło ponad 10
tys. osób z powiatu kaliskiego. Przyjechali oni zarówno
prywatnie, jak i w grupach zorganizowanych, np. przez
zakłady pracy. Na odświętnie udekorowanym placu pojawili się trzej aktorzy: Janusz Gajos, Franciszek Pieczka oraz Włodzimierz Press. Podzielili się oni ze zgromadzoną publicznością swoimi wrażeniami i przygodami,
jakie spotkały ich podczas kręcenia filmu, a także odpowiadali na zadawane pytania. Jednakże cała wizyta nie
trwała długo. Aktorzy zostali serdecznie pożegnani,
a mieszkańcy udali się na procesję Bożego Ciała.
To niecodzienne wydarzenie do dziś pozostało
w pamięci wszystkich uczestników i mieszkańców Opatówka, a opowieści o nim usłyszy za pewne jeszcze nie
jedno pokolenie mieszkańców naszej gminy.
Debata społeczna
Zdiagnozowanie i określenie potrzeb związanych z zagrożeniami bezpieczeństwa mieszkańców, to
główny cel debaty społecznej zorganizowanej dn.
27.04.2017 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku. Inicjatorem spotkania był Komendant Komisariatu
Policji w Opatówku asp. szt. Grzegorz Janus. Na pytania
mieszkańców oraz zaproszonych gości odpowiadali:
Komendant Miejski Policji w Kaliszu insp. Dariusz Bieniek, Sekretarz Gminy Opatówek Krzysztof Dziedzic
oraz Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki
Wstępem do dyskusji było wystąpienie Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu insp. Dariusza Bieńka,
który przedstawił zebranym ideę tego typu spotkań,
wskazał na znaczącą rolę środowisk lokalnych w tworzeniu strategii w zakresie bezpieczeństwa, określił też
sposób wykorzystania przez Policję sugestii i uwag
mieszkańców dotyczących podniesienia poziomu bezpieczeństwa. Szef kaliskich policjantów przybliżył również zasady działania "Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa" oraz aplikacji "Moja Komenda", stanowiących
wsparcie Policji na rzecz diagnozowania aktualnych zagrożeń. Ważnym aspektem, który został poruszony
przez Komendanta była służba dzielnicowego, który poprzez podejmowane działania i budowanie relacji z lokalnym społeczeństwem, ma duży wpływ na poczucie
bezpieczeństwa wśród mieszkańców swojego rejonu
służbowego. Przybliżone zostały sylwetki dzielnicowego,
działania priorytetowe służby dzielnicowego oraz działania w obszarze profilaktyki społecznej. Insp. Bieniek
przypomniał również mieszkańcom, że z dzielnicowymi
z Komisariatu Policji w Opatówku można kontaktować
się bezpośrednio. Wszyscy funkcjonariusze "pierwszego
kontaktu", jak popularnie nazywani są dzielnicowi, wyposażeni zostali w telefony komórkowe oraz posiadają
indywidualne, przypisane do rejonu adresy e - mail.
Następnym punktem debaty była otwarta dyskusja. Mieszkańcy gmin, którzy skorzystali z zaproszenia
Komendanta Komisariatu, mieli okazję nie tylko do przekazywania swoich opinii oraz uwag, ale też do zadawa-
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nia pytań policjantom oraz przedstawicielom władz samorządowych. Jednym z wiodących tematów było bezpieczeństwo w ruchu drogowym i postulaty o podejmowanie działań zmierzających do zwalczania "piractwa
drogowego". Mieszkańcy wskazali na konkretne miejsca,
gdzie często dochodzi do łamania przepisów ruchu drogowego. Zasygnalizowano również kilka istotnych potrzeb, które zdecydowanie poprawiłyby bezpieczeństwo
terenie powiatu. Obecni na dbacie wnioskowali o zwiększenie ilości patroli policyjnych szczególnie w porze wieczorowo - nocnej. Dyskutowano również na temat zaśmiecania miejsc publicznych i terenów leśnych. Ponadto poproszono dzielnicowych o zaprezentowanie przygotowanych planów działań priorytetowych na najbliższym
spotkaniu Komisji Bezpieczeństwa.
Przedstawiciele policji oraz władz samorządowych dokładnie i rzeczowo odpowiadali na wszelkie pytania i zapewniali uczestników debaty, że wszystkie ich
uwagi i spostrzeżenia będą dokładnie sprawdzone
i przeanalizowane.
Spotkanie z Babą Wielkanocną
Tradycja wypieku bab wielkanocnych sięga XV
wieku. Drożdżowe ciasto, słodzone miodem było jednym
z najstarszych wypieków przyrządzanych na obszarach
Polski. Na średniowiecznych stołach nie brakowało kołaczy czy placków mazurków. Baby, jakie znamy dzisiaj,
pojawiły się pod koniec XVIII wieku w poznańskim, mazowieckiem i na ziemiach południowo - wschodniej Polski. Przygotowanie Bab Wielkanocnych było nie lada
wyzwaniem. Każdej gospodyni zależało na tym, by ciasto dobrze wyrosło. Pięknie wyrośnięta baba zapowiada
powodzenie całej rodzinie. Wielkanocna Baba jest często chimeryczna - lubi ciepło i delikatne traktowanie.
Owijano je lnianymi obrusami, zamykano wszystkie
drzwi i okna aby nie dopuścić do przeciągów. Tajemnica
puszystości tkwi w proporcji mąki do jajek. Im więcej żółtek a mniej mąki tym baba lżejsza. W Wielkopolsce pieczono babkę tiulową zwaną też muślinową. Jeszcze dziś
można ją upiec sięgając do przepisu z końca XIX wieku.
Jest to ciasto drożdżowe z dużą ilością żółtek.

W dniu 2 kwietnia br. w sali OSP w Opatówku
obyło się IV Spotkanie z Babą Wielkanocną zorganizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich w Opatówku. Jak
podkreślił Burmistrz Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki, spotkanie to stało się już tradycją i na stałe wpisało się w kalendarz gminnych imprez. Gościem honorowym spotkania były Koła Gospodyń Wiejskich z Gminy
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Czajków wraz z Sekretarzem Gminy Czajków Pawłem
Galbierczykiem. Po raz drugi wydarzeniu "Spotkanie
z Babą Wielkanocną" towarzyszył konkurs na potrawy
wielkanocne. Organizatorem konkursu była p. Krystyna
Nowak - doradca z Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego. W tym roku nosił on nazwę "Baba w roli głównej". Jak nazwa wskazuje do konkursu zostały zgłoszone babki wielkanocne.
Do konkursu przystąpiły:
- Koło Gospodyń Wiejskich w Opatówku - Babka gotowana
- "Okupniczanki" - Grupa Odtworzeniowa Dziedzictwa
Kulinarnego - Sobiesęki Trzecie - Babka serowo rumowa
- Koło Gospodyń Wiejskich w Michałowie Drugim Babka "Tulipan"
- Koło Gospodyń Wiejskich w Rajsku - Babka przekładana
- Koło Gospodyń Wiejskich w Kuczewoli - Babka piaskowa
Komisja w składzie: p. Małgorzata Banaś - Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Kaliskiego, p. Paweł Galbierczyk - Sekretarz Gminy Czajków, p. Maria Bucikiewicz przedstawiciel gości dokonała oceny i degustacji babek
wielkanocnych. Wszystkie otrzymały I miejsce. Sponsorami nagród dla Kół Gospodyń Wiejskich byli: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu - organizator konkursu, Firma Tupperware Kalisz - p. Sylwia
Boczula oraz Centrum Dietetyczne Natur - House w Kaliszu. Przewodnicząca Koła KGW w Opatówku p. Halina
Dobrzańska dziękuje wszystkim, którzy w jakikolwiek
sposób przyczynili się do przygotowania IV Spotkania
z Babą Wielkanocną.

Jeden dzień w fotelu burmistrza
W piątek, 7 kwietnia w fotelu Burmistrza Gminy
Opatówek Sebastiana Wardęckiego zasiadł Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego Mieczysław Łuczak.
Nowy włodarz miasta urzędował jednak tylko jeden
dzień. Była to forma wsparcia charytatywnej akcji "Gramy dla Nikodema". Jednak dotychczasowy burmistrz
i "jednodniowy" przez cały dzień działali razem, omawiali
wspólne inwestycje powiatu i gminy Opatówek, m.in.
trwającą przebudowę drogi w Michałowie Drugim, zmiany w organizacji ruchu na skrzyżowaniu w Chełmcach,
czy kolejne drogowe zadania w Rajsku i Borowie.
Posada Burmistrza Gminy Opatówek była jedną
z licytowanych atrakcji Charytatywnego Koncertu "Gramy dla Nikodema", który odbył się w 1 kwietnia 2017 r.
w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku. Oprócz występów młodych, zdolnych muzyków z kaliskiej szkoły
muzycznej organizator imprezy - Fundacja "Inicjatywa
dla Opatówka" przygotował też licytacje, kiermasz świątecznych ozdób, a całych dochód przeznaczono na rehabilitację bardzo pogodnego, choć cierpiącego na zespół Downa dwuletniego Nikodema z Tłokini Wielkiej.
Jego mama Anna Dymna-Pawłowska przez wiele lat
sprawowała funkcję sołtysa Tłokini Wielkiej, a za swoją
pracę i działalność społeczną w 2012 roku otrzymała tytuł Supersołtysa.
Miejsko - Powiatowy Dzień Dziecka
Setki osób przybyło w sobotę nad zalew w Szałem, by bawić się na pikniku, wspólnie, rodzinnie spędzić
czas i skorzystać z atrakcji podczas MiejskoPowiatowego Dnia Dziecka.

Majowe uroczystości gminne

W dniu 3 maja br. w kościele parafialnym w Opatówku
odprawiona została msza św. w intencji Ojczyzny oraz
wszystkich strażaków z terenu naszej gminy. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, mieszkańcy oraz przedstawiciele Ochotniczych
Straży Pożarnych z pocztami sztandarowymi. Oprawie
muzycznej mszy towarzyszył chór parafialny i orkiestra
dęta OSP w Opatówku.
Po mszy, uczestnicy przeszli na Plac Wolności, gdzie
pod pomnikiem zapalili znicze i złożyli kwiaty, składając
tym samym hołd wszystkim poległym w imię wolności
i pokoju.
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Atrakcji dla najmłodszych, i nie tylko, było wiele: dmuchane zamki i zjeżdżalnie, kolejki, malowanie twarzy,
pokazy służb mundurowych. Jednym słowem, każdy
znalazł coś dla siebie. Dodatkowym urozmaiceniem były
stoiska z przysmakami przygotowanymi przez przedstawicieli gmin powiatu kaliskiego: Blizanów, Ceków Kolonia, Koźminek oraz Żelazków oraz KGW Opatówek.
Swoje stoiska promocyjne zaprezentowały także: Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Aglomeracja
Kalisko - Ostrowska, Stowarzyszenie Kraina Nocy
i Dni LGD 7, Komenda Miejska Policji w Kaliszu,
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu, Państwowa Straż Pożarna w Kaliszu, Straż Miejska, Nadleśnictwo Kalisz, Straż Graniczna oraz instytucje
i firmy z terenu powiatu kaliskiego.
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W trakcie festynu odbyły się zawody w pływaniu
na Byle Czem, podczas których uczestnicy startowali na
niekonwencjonalnym sprzęcie pływackim, napędzanym
jedynie siłą ludzkich mięśni.

Na scenie podziwiać można było pokazy taneczne w wykonaniu grup z Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku "CDN...", "CDN... Mini 2", "CDN... Junior", koncert w wykonaniu solistów grupy Pianosong
oraz zaproszonej na występ gwiazdy wieczoru - Ani
Dąbrowskiej wraz z zespołem. Wieczór zakończył się
pokazem sztucznych ogni.

Podczas festynu, jak co roku, zorganizowana
została loteria fantowa pod hasłem "Pomóż Pomagać".
Inicjatorem loterii była Akcja Charytatywna działającą
przy Parafii Chełmce pod patronatem Caritas Diecezji
Kaliskiej. Dochód z loterii w całości przekazany zostanie
na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, a w szczególności dzieci. W tą szlachetną akcję zaangażowało się wiele osób, cieszyła się
ona dużym zainteresowaniem wśród uczestników wydarzenia. Warto dodać, iż każdy los był losem wygranym,
ponadto brał udział w losowaniu nagród głównych.
Sponsorzy nagród głównych to: Poseł na Sejm RP Jan
Dziedziczak, Burmistrz Gminy Opatówek Sebastian
Wardęcki, Sekretarz Gminy Opatówek Krzysztof
Dziedzic, Poseł na Sejm RP Piotr Kaleta, Wójt Gminy
Godziesze Wielkie Józef Podłużny, Centrum Zdrowia
"Zdrowa Strefa" Kalisz, Skład opału i nawozów p. Militowscy Porwity, Zdzisław Gotfryd - artysta, rzeźbiarz w drewnie, a także firma Jumax Rower. W tegorocznej edycji loterii łączna liczba sponsorów to ok. 60. -
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były to zarówno osoby prywatne, jak i różnego rodzaju
firmy i instytucje.
Nad bezpieczeństwem na placu oraz organizacją ruchu czuwali nie tylko policjanci, ale także strażacy
ochotnicy z jednostek OSP z Sierzchowa, Rajska, Cieni Drugiej, Opatówka, Szałego, Tłokini Wielkiej,
Chełmc, Borowa, Michałowa Drugiego, Kamienia,
Kosmowa, Goliszewa, Piątku Wielkiego, Zakrzyna
oraz Koźminka.
Organizatorzy kierują szczególne podziękowania wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie
tego wydarzenia, a w szczególności: druhom strażakom
z jednostek OSP z terenu gminy Opatówek, KGW Opatówek, artystom występującym na scenie, Akcji Charytatywnej działającej przy Parafii Chełmce oraz pracownikom Urzędu Miejskiego Gminy Opatówek. Impreza odbyła się pod patronatem: Prezydenta Miasta Kalisza,
Burmistrza Gminy Opatówek, Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu, Starosty Kaliskiego.
Minifestyn Wędkarski z okazji Dnia Dziecka
Dnia 1 czerwca 2017 roku odbył się minifestyn
wędkarski z okazji Dnia Dziecka. Organizatorzy zapewnili wszystkim uczestnikom moc atrakcji. Głównym punktem imprezy były zawody wędkarskie, w których udział
wzięło 18 dzieci. Wśród nich była wędkarka - Wiktoria
Stelmasiak, która na równi z chłopcami walczyła o zwycięstwo. Wszyscy wędkarze byli bardzo cierpliwi i do
końca rywalizowali między sobą.
W tym samym czasie dla dzieci, które nie wędkowały zorganizowane zostały inne atrakcje. Pierwszą
z nich była konkurencja zręcznościowa, polegająca na
trafieniu woreczkiem do celu oraz rzut sztuczną rybką
przy użyciu wędki. Dzieci wykazały się zręcznością i na
różne sposoby trafiały do celu. Kolejną atrakcją była gra
zespołowa z wykorzystaniem maty edukacyjnej. W dalszej części imprezy dzieci miały malowane twarze,
a także same mogły sprawdzić swoje umiejętności plastyczne rysując kolorową kredą po deptaku. W konkurencji zręcznościowej najlepsza okazała się Justyna
Droszewska, a w zawodach wędkarskich miejsce I zajął
Łukasz Juszczak.
Na koniec mini festynu wszystkie dzieci zostały
poczęstowane kiełbaską z grilla. Dodatkowo wszystkie
dzieci otrzymały upominki w postaci słodyczy oraz gadżetów. Zarząd Koła PZW Opatówek dziękuje wszystkim,
którzy pomogli w zorganizowaniu wędkarskiego Dnia
Dziecka, a w szczególności Burmistrzowi Gminy Opatówek Sebastianowi Wardęckiemu oraz p. Ewie Brandenbura.
Dzień Dziecka w Kobiernie
11 czerwca br. druhowie strażacy OSP w Kobiernie zorganizowali dla miejscowych dzieci spotkanie
z okazji ich święta. Na zaproszenie strażaków odpowiedziało ok. 33 dzieci oraz ich rodzice, którzy w niedzielne
popołudnie przybyli na plac przy strażnicy OSP.
Atrakcji dla dzieci nie brakowało, były zjeżdżalnie, wesoły klaun oraz wiele innych uciech. Dzieci zostały obdarowane słodyczami i upominkami, które ufundowane były przez Urząd Miejski Gminy Opatówek oraz
OSP w Kobiernie. Na zakończenie spotkania wszyscy
wspólnie zasiedli przy ognisku, piekąc smaczne przekąski. Dzień ten minął wszystkim w miłej i przyjemnej atmosferze.
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Nagroda dla Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku
Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku zdobyło
I Nagrodę w Konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku
w Wielkopolsce - Izabella 2016. Izabella 2016 to XV
edycja przedsięwzięcia, które od początku odbywa się
pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Nagroda za najciekawsze inicjatywy muzealne
przyznawana jest w czterech kategoriach: działalność
wystawiennicza; działalność edukacyjna, promocyjna
i marketingowa; działalność naukowa i wydawnicza;
konserwacja, ochrona dziedzictwa kultury i inwestycje.

Nagroda dla Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku została przyznana w kategorii działalność wydawnicza i naukowa, za publikację "Fabryki Kalisza i okolic".
Podsumowanie XV edycji Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku w Wielkopolsce - Izabella 2016
oraz wręczenie nagród odbyło się 22 maja br. w Muzeum - Zamku Górków w Szamotułach. Do tej edycji
konkursu zgłoszono łącznie 51 projektów. Wyboru laureatów dokonała Kapituła powołana przez Fundację Muzeów Wielkopolskich.
Najlepszy Senior Wielkopolski z gminy Opatówek

Bronisław Krakus - kolarz z gminy Opatówek,
dyrektor ogólnopolskich wyścigów kolarskich, organizator rajdów i mistrzostw kolarskich na terenie Kalisza
i powiatu został laureatem konkursu "Viva, Wielkopolski
Senior".
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To konkurs o charakterze wojewódzkim organizowany przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu. Bronisław Krakus znalazł się w gronie trzech zwycięzców
konkursu z całego województwa. O przyznanie nagrody
w konkursie wnioskował Starosta Kaliski Krzysztof Nosal. 12 maja br. na terenie Międzynarodowych Targów
Poznańskich rozpoczęła się VIII edycja Targów "Viva!
Seniorzy". Organizatorami wydarzenia są Samorząd
Województwa Wielkopolskiego, Miasto Poznań oraz
MTP. W tym roku, po raz pierwszy otwarciu Targów towarzyszyła Gala Konkursu Viva! Wielkopolski Senior edycja 2017, podczas której uhonorowani zostali wielkopolscy liderzy działający na rzecz osób starszych. Liderem powiatu kaliskiego, a jednocześnie najprężniej działającą osobą został Bronisław Krakus, 73-letni dyrektor
ogólnopolskich wyścigów kolarskich, który nadal pracuje
nad organizacją przebiegu kaliskich etapów wyścigów
ogólnopolskich.
"Ja nie pracuję, bo to co robię jest moją pasją.
Ja to lubię i po prostu robię. Współpracuję z Kaliskim
Towarzystwem Kolarskim, ze Starostwem Powiatowym
w Kaliszu, jestem członkiem Ludzi Dobrej woli ziemi Kaliskiej, współpracuję przy organizacji rajdów powiatowych, finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
Rajdów Samorządowców do Częstochowy, Wielkoorkiestrowej Sztafety Cyklistów Kalisz - Warszawa. Teraz
pracuję nad wyrysowaniem mapy mojej gminy Opatówek. Bardzo lubię programy graficzne, których nauczyłem się sam i wszystkie trasy, które projektuję robię
sam, bo to jest właśnie to co lubię. Ja nie przeszedłem
jeszcze na emeryturę i myślę, że to się nie stanie tak
szybko, bo o tym w ogóle nie myślę" mówi Bronisław
Krakus laureat konkursu "Viva" Wielkopolski Senior. Za
aktywną działalność na rzecz osób starszych w województwie Wielkopolskim Bronisław Krakus otrzymał statuetkę dyplom i nagrodę finansową. Serdecznie gratulujemy.
Noc Muzeów 2017 w Muzeum Historii Przemysłu
w Opatówku
W sobotę 20 maja swoje ekspozycje na nocne
zwiedzanie, otworzyło jak każdego roku - Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku. Przypomnijmy, że jest to
impreza organizowana zawsze w trzeci weekend maja
i związana jest z obchodami Święta Muzealnika. Do
Opatówka przyjechali zarówno goście z najbliższej okolicy, jak i z nieco odleglejszych zakątków Polski, a nawet
z zagranicy. Na odwiedzających gmach prawie 200 letniej fabryki, czekały różne atrakcje. Można było obejrzeć wszystkie wystawy stałe, m.in. ceramikę polską XIX
- XXI w., największe maszyny pracujące z maszyną parową w ruchu, kolekcję pianin i fortepianów, tkaniny i hafty zabytkowe z ornatami Jana Pawła II i Benedykta XVI
oraz wyjątkową czasową wystawę malarską Marzeny
Gudajczyk - Sroczyńskiej i jej uczniów z Liceum Plastycznego w Zduńskiej Woli. Na każdej sali czekali
przewodnicy, udzielali odpowiedzi na nurtujące zwiedzających pytania. Dodatkową atrakcją był pokaz czerpania
papieru dla dzieci i nie tylko, z możliwością samodzielnego wykonania kartki. Każdy mógł spróbować swych sił
i zabrać do domu pamiątkę z muzeum. Z myślą o najmłodszych ze specjalnym programem kabaretowo edukacyjnym, zatytułowanym "Teatralne ABC", wystąpił
"Kabaret BZIK".
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W ramach tegorocznej odsłony Muzeum Utracone, przybliżono niezwykłą historię podróży słynnych
arrasów wawelskich, jednych z najbardziej wyjątkowych
dzieł wśród zbiorów polskich, powstałych na zamówienie
króla Zygmunta Augusta. Ich podróż zaczęła się na
Wawelu wraz z wywiezieniem obiektów w 1939 r., poprzez Kanadę, gdzie znalazły się po wielu zwrotach akcji, aby w 1961 r. powrócić do Polski słynnym statkiem
"Batory". O wyznaczonych godzinach odbywała się projekcja filmu "Arrasy wawelskie", który jest owocem projektu Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR
oraz Fundacji Ad Artis.

Każdy zwiedzający na pamiątkę wizyty w muzeum otrzymał bezpłatny bilet wstępu oraz wybrane
przez siebie foldery i informatory muzealne. Muzeum
opatóweckie odwiedziło tej nocy około 400 osób. Dziękujemy wszystkim za liczny udział w Nocy Muzeów oraz
zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach.
Spotkanie integracyjne OSP
W dniu 20 maja 2017 roku jednostkę OSP Opatówek odwiedziła Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza
z OSP Piaski. Spotkanie miało charakter integracji sportowej połączonej z elementami wiedzy pożarniczej, było
świetną okazją do wspólnych ćwiczeń, zabaw i gier. Na
początku młodzi strażacy poznali wszystkie zakamarki
remizy, zapoznali się ze sprzętem jakim dysponujemy
oraz przetestowali jego działanie.
Po krótkim pobycie w remizie wszyscy udali się
na "Orlika", gdzie czekał już na nich trener Rafał Stępień, by zacząć mecze piłki nożnej. Emocji nie było końca. Następnie zwiedzając i podziwiając nasz piękny park
wszyscy udali się na boisko sportowe "Kosa" - gdzie
zjedzono obiad. Po krótkim odpoczynku starsi koledzy
z OSP w Opatówku w składzie: Kamil Sendecki, Maciej
Kopeć i Patryk Pogorzelec, omówili działanie poszczególnych sprzętów, których na co dzień używają w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Pokazali działanie ciężkiego zestawu hydraulicznego LUKAS. Młodzież mogła
przekonać się jak działa szybkie natarcie. Dużo emocji
wzbudził pokaz wodny z działka. Następnie zaczęły się
konkurencje sportowo - pożarnicze: tor przeszkód, zakładanie ubrania specjalnego na czas, rzut jajkiem, konkurencje z użyciem hydronetek. Młodzież wykazała się
ogromną sprawnością i aktywnością. Dla zregenerowania sił zorganizowano grilla.
Młodzież doceniła starania organizatorów nagradzając ich gromkimi brawami. Organizatorzy oraz
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uczestnicy serdecznie dziękują sponsorom imprezy:
Burmistrzowi Gminy Opatówek Sebastianowi Wardęckiemu, Prezes GS "Samopomoc Chłopska" Eleonorze
Gieszczyńskiej, a także Rafałowi Stępniowi za okazaną
pomoc oraz życzliwość.
Otwarcie wystawy w Muzeum Historii Przemysłu
w Opatówku
W piątek, 21 kwietnia br, w Muzeum Historii
Przemysłu w Opatówku otwarto wystawy pn. "Pianoforte" i "Fortepiany". Zaprezentowano prace artystki i nauczycielki Liceum Plastycznego w Zduńskiej Woli Marzeny Sroczyńskiej - Gudajczyk oraz prace jej uczniów.
Łącznie można było obejrzeć 69 obrazów.
Marzena Sroczyńska - Gudajczyk jest absolwentką ASP we Wrocławiu. Aktywnie uczestniczy w życiu artystycznym poprzez udział w wystawach zbiorowych i konkursach, organizuje wystawy indywidualne.
Jej prace znajdują się w galeriach oraz zbiorach prywatnych w Polsce i za granicą. Jest laureatką wielu nagród,
także za krzewienie edukacji artystycznej.
Jedną z ostatnich jej inicjatyw jest projekt edukacyjny
Fortepian. Wystawa opatówecka jest jego owocem. Sam
projekt zrodził się w 2015 r. i jest od dwóch lat realizowany przez szkoły artystyczne w Zduńskiej Woli: Liceum
Plastyczne oraz Szkołę Muzyczną I i II stopnia. Jego zadaniem jest wzbogacanie wyobraźni, kreatywności
uczniów i pedagogów, stworzenie młodzieży możliwości
rozwoju poprzez szerokie spektrum wypowiedzi plastycznej i muzycznej.

W muzealnych wnętrzach XIX - wiecznej fabryki
uczniowie liceum plastycznego pokazali prace indywidualne i zbiorowe, inspirowane motywem fortepianu i biogramami sławnych pianistów. Pięćdziesięcioro autorów
wykonało je w różnych technikach malarskich i rysunkowych. Kompozycje malarskie Marzeny Sroczyńskiej Gudajczyk, pochodzące z ostatnich lat twórczości, również odwołują się do świata muzycznego, a ich motywami wiodącymi są fortepiany i pianiści.
Otwarciu wystawy towarzyszył koncert w wykonaniu uczniów wspomnianej szkoły muzycznej, uczestniczącej w programie Fortepian. Utwory A. Pogorilca,
A. Dworzaka, L. Van Beethovena, E. Młynarskiego, M.
Marais, F. Nowowiejskiego, K. Szymanowskiego, G. Bacewicz, H. Wieniawskiego, F. Kreislera oraz F. Chopina
przepięknie wykonali: Julita Gawrońska, Małgorzata
Mroziak, Weronika Pawlikowska, Bartosz Maniecki, Paweł Przybyłek, Piotr Lasota, Natalia Pławska, Jan Gra-
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biński, Hanna Józefowicz, Nikodem Turkiewicz, Michał
Adrianowicz z akompaniamentem nauczyciela Jarosława Niciejewskiego. Koncert przygotowała i poprowadziła
Małgorzata Józefowicz - nauczycielka i kierownik sekcji
fortepianu. Wystawę podczas wernisażu zobaczyło ok.
200 osób.
Stowarzyszenie "Światełko Rajska" - Wycieczka do
Pragi
Wycieczka do Pragi to kolejna inicjatywa integracyjno - aktywizacyjna Stowarzyszenia "Światełko Rajska". Wycieczka odbyła się w dn. 21 - 22.04.2017 r.
Rozpoczęła się ona od zwiedzenia dzielnicy ambasad Mala Strana, atrakcji Hardczan oraz Starego Miasta.
Wycieczkowicze podziwiali również słynny Most Karola.
Jednak największe wrażenie wywarł na nich spektakl
światło i dźwięk przy Fontannie Krizikova. Drugiego dnia
wycieczki wszyscy udali się do Skalnego Miasta, o którym to wiele ciekawych anegdot opowiadał przewodnik.
Pobyt urozmaicił widok imponującego wodospadu oraz
przeprawa wieloosobową tratwą.

Województwa Wielkopolskiego, Józef Racki wieloletni
poseł RP, Dariusz Grodziński Dyrektor Centrum i Sztuki
w Kaliszu, Wanda Pietrzykowska nauczycielka Zespołu
Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku
Każdy z czytających Konstytucję RP w ramach
powiatowych obchodów otrzymał na pamiątkę egzemplarz Konstytucji RP wydanej przez wydawnictwo Sejmowe.
Powiatowy Przegląd Formacji Tanecznych
22 kwietnia br. w Hali Widowiskowo - Sportowej
w Liskowie odbył się XIII Powiatowy Przegląd Formacji
Tanecznych. Uczestniczyło w nim aż 300 tancerzy
z powiatu kaliskiego. Organizatorami imprezy było Starostwo Powiatowe w Kaliszu oraz Urząd Gminy w Liskowie. Celem przeglądu była popularyzacja zespołowych form tanecznych wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz
ośrodków kultury z powiatu kaliskiego, a także prezentacja różnorodnych technik i stylów sztuki tanecznej.
Jury obradowało w składzie: Agata Wierzejska Holewska (przewodnicząca) - Wydział Kultury i Sztuki
Urzędu Miejskiego w Kaliszu; Tobiasz Uniejowski - tancerz towarzyski, finalista Mistrzostw Świata z Barcelony,
dwukrotny Mistrz Polski w tańcach latynoamerykańskich
i standardowych, 9-krotny medalista Mistrzostw Polski,
zwycięzca Crystal Palace w Londynie, Rimini Open we
Włoszech, czy Granollers w Hiszpanii; trener, choreograf; Błażej Ławecki - tancerz i instruktor HIP - HOP
w centrum Tańca Wypych.

Wycieczka z pewnością na długo pozostanie
w pamięci wszystkich uczestników. Stowarzyszenie
"Światełko Rajska" serdecznie dziękuje uczestnikom
wycieczki oraz wszystkim osobom, które przyczyniły się
do jej organizacji.
Powiatowe Obchody 20 - lecia uchwalenia Konstytucji RP
W niedzielę, 2 kwietnia br., w Centrum Kultury
i Sztuki w Kaliszu odbyły się Powiatowe Obchody 20 lecia uchwalenia Konstytucji RP. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej to podstawowe prawa dla państwa. Ten
najważniejszy akt prawny państwa polskiego został
uchwalony przez Zgromadzenie Narodowe dokładnie 20
lat temu.
Na początku obchodów odbył się wykład pt. "Od
Konstytucji 3 maja 1791 roku do Konstytucji z 2 kwietnia
1997 roku" zaprezentowany przez dr. Jarosława Dolata
z Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku. Starosta Kaliski Krzysztof Nosal oraz Przewodniczący Rady Powiatu
Kaliskiego Mieczysław Łuczak zaprosili do wspólnego
czytania Konstytucji RP przedstawicieli wszystkich środowisk społecznych. Wśród zaproszonych gości znaleźli
się m.in.: Sebastian Wardęcki Burmistrz Gminy Opatówek, Józef Podłużny Wójt Gminy Godziesze Wielkie,
Marzena Wodzińska Członek Zarządu Województwa
Wielkopolskiego, Krzysztof Grabowski Wicemarszałek
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Jury przyznało nagrody i wyróżnienia niżej wymienionym zespołom:
kategoria wiekowa szkół podstawowych - klasy I-III:
- I miejsce: CDN - MINI - Gminny Ośrodek Kultury
w Opatówku
- II miejsce: PROMYCZKI - MINI - Gminny Ośrodek
Kultury w Liskowie
- III miejsce: SŁONECZKA - Szkoła Podstawowa
w Koźminku
- wyróżnienie: PROMYCZKI JUNIOR II - Gminny
Ośrodek Kultury w Liskowie
- wyróżnienie: PIRACI - Szkoła Podstawowa w Morawinie
kategoria wiekowa szkół podstawowych - klasy IV-VI:
kategoria taneczna - inne propozycje taneczne:
- I miejsce: PROMYCZKI - JUNIOR - Gminny Ośrodek Kultury w Liskowie
- II miejsce: CDN - MINI 2 - Gminny Ośrodek Kultury
w Opatówku
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kategoria taneczna - aerobic i disco dance
- I miejsce: GREEN DAY - Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury w Zbiersku
- II miejsce: PRZYJACIELE - Szkoła Podstawowa
Wola Droszewska
kategoria wiekowej gimnazjów - klasy I-III:
- I miejsce: MARŻORETKI OSP TYKADŁÓW - OSP
Tykadłów
- II miejsce: PROMYCZKI - Gminny Ośrodek Kultury
w Liskowie
- III miejsce: CDN JUNIOR - Gminny Ośrodek Kultury
w Opatówku
- wyróżnienie: REMIX - Gminny Ośrodek Kultury
w Brzezinach
- wyróżnienie: FINEZJA - Gimnazjum w Koźminku
Sukces Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Rajsko
7 maja br. w Kaliszu odbył się Wojewódzki
Przegląd Orkiestr Dętych OSP. Uczestniczyło w nim 12
orkiestr dętych z Wielkopolski. Orkiestry prezentowały
swoje umiejętności, a oceniało je jury w składzie: Paweł
Joks - Przewodniczący Dowódca Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych, Jerzy Wiesław Zawisza - wieloletni Juror przeglądów amatorskiego ruchu artystycznego OSP, członek komisji ds. kulturalno - oświatowej
Związku Głównego OSP RP w Warszawie oraz Dariusz
Korczyński - Wiceprezes Zarządy Powiatowego ZOSP
RP. Zwycięzcą Wojewódzkiego Przeglądu Orkiestr Dętych OSP została Orkiestra OSP w Rychwale.

1 kwietnia w Domu Strażaka OSP w Chełmcach. Przybyło ponad 200 osób. Wydarzenie uświetnił koncert orkiestry dętej OSP Chełmce pod batutą Wojciecha Olejnika. Orkiestra zagrała marsze oraz wiele popularnych
utworów. Członkowie orkiestry przygotowali dla wszystkich zebranych niespodziankę - skecz pt. "Jerzyk dzisiaj
nie pije".
W świątecznej atmosferze wszyscy zgromadzeni
przystąpili do degustacji tradycyjnych, wielkanocnych
potraw. Uczestnicy spotkania mogli także podziwiać
ozdoby świąteczne, kwiaty z papieru, włóczki, materiału
- wykonane przez członkinie miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich oraz sympatyków tegoż koła. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego Mieczysław Łuczak, Wicestarosta
Kaliski Jan Adam Kłysz, Burmistrz Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki, Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana
Pawła II w Chełmcach Tomasz Mikucki, Prezes ZOGm.
ZOSP RP w Opatówku Bogdan Marszał, Komendant
Gminny Stanisław Baran, proboszcz parafii Chełmce ks.
Jerzy Salamon, wikariusz parafii Chełmce - ks. Zbigniew
Kołodziejczyk.
KGW w Chełmcach dziękuje wszystkim, którzy
pomogli w zorganizowaniu tegorocznego Śniadania
Wielkanocnego: Burmistrzowi Gminy Opatówek Sebastianowi Wardęckiemu, Przewodniczącemu Rady Powiatu Kaliskiego Mieczysławowi Łuczakowi, Gminnemu
Ośrodkowi Kultury w Opatówku, Państwu Ewie i Henrykowi Suchorzewskim, p. Bożenie Wlaźlak, p. Marii Juszczak, p. Joannie Szymkowiak, p. Annie Jabłońskiej,
p. Jolancie Budka, p. Wincentemu Nawrockiemu, Państwu Monice i Tomaszowi Nawrockim oraz firmie Nestle.
Symboliczne drzewo Catalpa
W dniu 18 kwietnia 2017 r. dokonano zasadzenia drzewa Nikodema - chłopca pochodzącego z terenu
naszej gminy, który urodził się z Zespołem Downa.

W ramach Wojewódzkiego Przeglądu Orkiestr
Dętych występujący oceniani byli także w klasyfikacji
powiatowej. Najlepsza w tejże kategorii okazała się Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP w Rajsku, która zajęła
I miejsce. Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Rajsko
działa nieprzerwanie od 1987 roku. Składa się na nią
ponad 30 młodych, zdolnych osób, dla których muzyka
jest wspólną pasją. To wspaniałe osiągnięcie było efektem ciężkiej i systematycznej pracy całego zespołu.
Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Rajsko wraz z siedmioma najlepszymi orkiestrami będzie reprezentowała
Wielkopolskę na przeglądzie regionalnym. Serdecznie
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Śniadanie Wielkanocne w Chełmcach
Koło Gospodyń Wiejskich w Chełmcach przy
wsparciu druhów z OSP w Chełmcach zorganizowało
Śniadanie Wielkanocne dla mieszkańców Chełmc, Wolicy i zaproszonych gości. Spotkanie to odbyło się
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Drzewo Catalpa zostało przekazane na licytacje charytatywną przez Mariusza Małoburskiego Radnego Rady
Miejskiej Gminy Opatówek. Licytacja została przeprowadzona w trakcie Koncertu Charytatywnego "Gramy
dla Nikodema" organizowanego przez Fundację "Inicjatywa dla Opatówka" 1 kwietnia 2017 r. Nowym właścicielem drzewa został Burmistrz Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki, który zapowiedział wówczas, że drzewo
zostanie przekazane do wsadzenia w publicznym miejscu, aby symbolizowało rosnącego chłopca, który będzie
rósł razem z drzewem.
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Na miejsce dla drzewa wyznaczono teren przy
figurze św. Józefa obok stawów przy ul. Poniatowskiego
w Opatówku. W posadzeniu drzewa udział wzięli: główny bohater - Nikodem wraz ze swoimi rodzicami Anną
i Wojciechem oraz babcią, Sebastian Wardęcki Burmistrz Gminy Opatówek, Mateusz Walczak Prezes Zarządu Fundacji "Inicjatywa dla Opatówka" w asyście
pracowników Urzędu Miejskiego Gminy Opatówek. Po
tej części spotkania jej uczestnicy udali się do Urzędu
Miejskiego, gdzie wyjątkowo radośnie bawił się Nikodem, zasiadając nawet w fotelu burmistrza.
Prawidłowy rozwój dziecka jest możliwy dzięki
ogromnej determinacji rodziców Nikodema, ale także
dzięki wsparciu wielu ludzi dobrego serca. Warto przypomnieć, że w trakcie koncertu "Gramy dla Nikodema"
zebrano ponad 5 300 zł.
Święto Strażaka w Cieni Pierwszej
W dniu 1 maja 2017 roku Zarząd OSP w Cieni
Pierwszej, z okazji Święta Strażaka, zorganizował grilla
wraz z towarzyszącymi atrakcjami dla dzieci i młodzieży
ze wsi: Cienia Pierwsza, Cienia Druga, Cienia Trzecia
oraz Cienia Folwark. Strażacy wykorzystując pokoleniową zmianę z ojca na syna chcieli zachęcić młodych do
wstępowania w struktury Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Na zaproszenie strażaków odpowiedziało około
100 osób. Z niektórych domów przybyły całe rodziny.
Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji. Mimo
chłodnego dnia zabawa była wyśmienita. Można było
ogrzać się przy ognisku piekąc kiełbaskę lub skosztować
kiełbasy w wersji grillowanej z jednym z kilkunastu sosów do wyboru. Serwowano również hot-dogi, napoje,
kawę i herbatę, a na deser dzieci otrzymały słodycze.
Najmłodszych najbardziej zainteresowały dmuchane zamki i samochody strażackie oraz nalewak, którym trzeba było trafić do celu, żeby włączyć sygnał
dźwiękowy. Zapoznawali się również z elementami
umundurowania strażaka, rodzajami węży oraz przeprowadzali próbę alarmową uruchamiając ręczną syrenę. Młodzież grała w piłkę nożną i ping - ponga. Druhowie z OSP Cienia Druga zaprezentowali pokaz sprzętu
strażackiego.

Organizatorzy pikniku strażackiego serdecznie
dziękują wszystkim, którzy pomogli w organizacji,
sprawnym i bezpiecznym przebiegu zabawy. W zorganizowanie zabawy włączyli się: Burmistrz Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki wraz z pracownikami Urzędu
Miejskiego Gminy Opatówek, Państwo Urszula i Paweł
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Tomaskowie z Cieni Pierwszej, Państwo Magdalena
i Marcin Łusiaczykowie z Cieni Pierwszej. Dzięki otrzymanej pomocy impreza obfitowała w wiele atrakcji oraz
ciekawych zabaw. Udało się osiągnąć cel, jakim było zainteresowanie młodych strażacką profesją. Z pewnością
w wielu milusińskich zaszczepiono zamiłowanie do pożarnictwa oraz chęć niesienia pomocy innym ludziom.
Wizyta delegacji z Dobromierza
W dniach 20 - 21 maja wizytę studyjną w Gminie
Opatówek, na zaproszenie Fundacji "Inicjatywa dla Opatówka", odbyło Stowarzyszenie "Aktywni Borów - Dzierzków" z Gminy Dobromierz (woj. dolnośląskie), reprezentowane przez delegację na czele z prezesem Krystianem Ulbinem. Nie zabrakło także przedstawicieli
władz samorządowych Gminy Dobromierz na czele
z wójtem Jerzy Ulbinem.

Stowarzyszenie i Fundacja w listopadzie 2016 r.
podpisały list intencyjny, którego zwieńczeniem było
podpisanie w sobotę 20 maja porozumienie o współpracy między organizacjami, zakładające m.in. podejmowanie wspólnych inicjatyw, wzajemną integracje i promocje
organizacji oraz gmin, z których pochodzą, a także wymianę doświadczeń. Celem wyjazdu, oprócz podpisania
dokumentu, było poznanie Gminy Opatówek i Fundacji
"Inicjatywa dla Opatówka" oraz ich funkcjonowania. Wizytę rozpoczęto od przyjazdu delegacji do Urzędu Miejskiego Gminy Opatówek, gdzie przywitali ich: Burmistrz
Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki, Przewodniczący
Rady Miejskiej Paweł Bąkowski oraz Prezes Zarządu
Fundacji "Inicjatywa dla Opatówka" i Radny Rady Miejskiej Mateusz Walczak. Gospodarze zaprezentowali gościom Gminę i jej charakterystykę, wymienili się doświadczeniami z życia samorządowego i społecznego,
a następnie, w czasie spaceru, pokazali i zaprezentowali
tereny wokół stawów, zabytki Opatówka oraz park z mostem żeliwnym z 1824 roku.
Po wspólnym obiedzie, przedstawiciele Stowarzyszenia i Fundacji udali się do kościoła pw. Narodzenia NMP w Chełmcach. W imieniu proboszcza przybyłych gości przywitał ks. Zbigniew Kołodziejczyk, wikariusz parafii, a następnie przedstawił krótko historię kościoła, w którym znajdują się zabytkowe organy firmy
Schlag und Söhne pochodzące ze Starych Bogaczowic położonej w sąsiedztwie Gminy Dobromierz. O samym
instrumencie opowiedział, a następnie zaprezentował
jego brzmienie Łukasz Mosur, organista, który był jednym ze współautorów renowacji instrumentu. Po popo-
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łudniowym odpoczynku goście zostali zaproszeni do
Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, gdzie w trakcie
Nocy Muzeów mogli zobaczyć wszystkie wystawy stałe,
uczestniczyli w pokazie czerpania papieru oraz obejrzeli
film "Arrasy wawelskie" w ramach cyklu Muzeum Utracone.
Zwieńczeniem sobotniego zwiedzania było wieczorne spotkanie w Gminnym Ośrodku Kultury w Opatówku. Okazją do spotkania była druga rocznica założenia Fundacji "Inicjatywa dla Opatówka". Na uroczystą
kolację zostali zaproszeni goście z Dobromierza, władze
samorządowe Gminy Opatówek, a ponadto uczestniczyli
w niej członkowie Zarządu i Rady Fundacji, wszyscy wolontariusze i osoby wspierające jej działalność. W swoim
wystąpieniu Wójt Gminy Dobromierz Jerzy Ulbin pogratulował zawiązanej współpracy i życzył wielu wspólnych
sukcesów. W imieniu obecnych Radnych Rady Miejskiej
Gminy Opatówek: Marleny Kiermas - Gruszki, Mariusza
Małoburskiego głos zabrał Jarosław Budka oraz prezesi
obu organizacji: Krystian Ulbin i Mateusz Walczak. Wydarzenie uświetnił koncert Dominika Niklasa, wokalisty
i pianisty z Opatówka, który przy akompaniamencie pianisty Mateusza Wywrockiego zaprezentował ciekawy
repertuar muzyczny w zaskakujących aranżacjach.
W niedzielę uczestnicy wyjazdu wzięli udział
w spływie kajakowym zorganizowanym przez Wiceprezesa Fundacji Zbigniewa Muzalewskiego i KajakiProsna.pl, a następnie zwiedzili Kalisz i po obiedzie wrócili
do domu. Wspólnie spędzony weekend był czasem zacieśniania wzajemnych relacji. Serdecznie dziękujemy
za wizytę naszym przyjaciołom z Dolnego Śląska.
Wycieczka do Kórnika
Koło Gospodyń Wiejskich w Opatówku w 2016 r.
rozpoczęło cykl wycieczek po ziemi wielkopolskiej.
W celu poznania województwa wielkopolskiego w 2016
r. KGW zorganizowało wycieczki do: Gniezna, Pola Lednickiego oraz Skansenu w Dziekanowicach. Następnym
punktem był Kórnik.

Dnia 03.06.2017 r. KGW wyruszyło na wycieczkę do Kórnika. Wycieczka rozpoczęła się mszą św.
w Kościele p.w. Wszystkich Świętych w Kórniku. Następnie udano się do Arboretum w Kórniku, które jest integralną częścią terenów Zamku. Arboretum stanowi 36
hektarowy park ze zbiorem 3 000 gatunków roślin. Początki tego parku to połowa XVIII wieku. W czasie
2 godzinnego spaceru po parku wszystkich uczestników
wycieczki zachwyciły kwitnące różaneczniki i azalie.
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Warto wspomnieć, iż Zamek w Kórniku powstał już
w XIII wieku. Przewodnik, w czasie oprowadzania po
zamku, przybliżył wszystkim jego, jakże ciekawą historię. Początkowo zamek był drewniany, a jako murowany
pojawił się na początku XV wieku. Obecny jego kształt
został nadany w pierwszej połowie XIX wieku przez jego
ówczesnego właściciela Tytusa Działyńskiego. Od 1924
r. jest własnością narodu polskiego - podarowany przez
wnuka Tytusa - Władysława Zamoyskiego. Ostatni właściciele zamku - Tytus, jego syn Jan, jak i wspomniany
wnuk Władysław - na przestrzeni ponad 100 lat zgromadzili wiele dzieł sztuki takich jak: zbroje i broń różnych
narodowości, obrazy królów polskich, hetmanów, portrety rodzinne Działyńskich i Zamoyskich, obrazy takich mistrzów jak: Rubens, Bacciarelli, Grottger,- które to nadały charakter wielowątkowemu i eleganckiemu muzeum.
Zamek w Kórniku ma swojego ducha - Białą
Damę. Jest nim Teofila z Działyńskich Szołdrska - Potulicka - kobieta oświecona, gospodarna właścicielka
zamku, która wiele uczyniła dla Kórnika. W sali jadalnej
zamku wisi jedyny wizerunek Teofilii - w białej sukni.
Biała dama z zamku w Kórniku jest jednym z najsłynniejszych polskich duchów. Ostatnim punktem zwiedzania była wozownia z przepięknymi powozami i karetami.
W drodze powrotnej do domu wszyscy uczestniczyli w pikniku przygotowanym przez panie z KGW Opatówek. Był to pyszny poczęstunek: chleb ze smalcem,
skwarkami, pomidorami i kiszonymi ogórkami oraz wypieki drożdżowe z owocami.
Zaplanowane zostały już kolejne miejsca
w Wielkopolsce warte odwiedzenia, jest to Poznań ze
słynnymi koziołkami na Starym Rynku oraz Muzeum Pałac w Rogalinie.
XX Targi Ogrodniczo - Rolnicze i Działkowe
Już po raz 20. na terenie przyszkolnym Zespołu
Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku odbyły się Targi
Ogrodniczo-Rolnicze i Działkowe "Pamiętajcie o ogrodach...". W sobotę, 29 kwietnia uroczystego otwarcia
targów dokonał dyrektor Zespołu Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku Marek Janiak, Starosta Kaliski
Krzysztof Nosal oraz Burmistrz Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki.
Miłośnicy działek i ogrodów podziwiali stoiska
targowe prezentowane przez 180 wystawców z całego
kraju. Podczas dwudniowej imprezy odwiedzający mogli
kupić kwiaty, drzewka i krzewy ozdobne, krzewy i drzewa owocowe, narzędzia i maszyny do pracy w ogrodzie
i gospodarstwie rolnym, środki ochrony roślin, małą architekturę ogrodową, a także produkty przetwórstwa rolno-spożywczego, wyroby użytkowe z wikliny i wiele, wiele innych. Były również stoiska obfitujące w wyroby regionalne takie jak: miód, nalewki, tradycyjne wędliny
i pieczywo. Bogata oferta tegorocznych wystawców
przyciągnęła tłumy zainteresowanych, wśród których
znaleźli się działkowcy, rolnicy oraz przedsiębiorcy.
W sumie targi odwiedziło 16 tysięcy osób.
Targom towarzyszyły imprezy dodatkowe m.in.:
coroczny Rajd Ogrodnika organizowany przez kaliski
oddział PTTK. W niedzielę rozstrzygnięto konkursy targowe na najlepszy produkt targowy i najpiękniejsze stoisko, a także podsumowano piątą edycję konkursu dla
uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych pod Patronatem Starosty Kaliskiego w roku szkolnym 2016/2017
- "Powiat kaliski - jaki znam". W trakcie Targów odbyła
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się loteria fantowa z atrakcyjnymi nagrodami. Imprezę
uświetnił koncert orkiestry OSP z Tłokini Wielkiej oraz
specjalnie przygotowany występ zespołu "Niechcice"
z Żelazkowa.

-

POLSAD Jacek Korczak
RECO Remigiusz Kaźmierczak
SEMI
VEGEX

Koncert charytatywny "Gramy dla Nikodema"
W dniu 1 kwietnia 2017 r. odbył się Koncert
Charytatywny "Gramy dla Nikodema", którego organizatorem była Fundacja "Inicjatywa dla Opatówka". W sobotni wieczór ludzie dobrego serca wypełnili Muzeum
Historii Przemysłu w Opatówku, aby wesprzeć pochodzącego z naszej gminy Nikodema.
Nikodem urodził się z gratisem w postaci dodatkowego chromosomu - powszechnie choroba ta nazywana jest zespołem Downa. Jak mówią jego rodzice
"...co dzień mamy wiele ćwiczeń, rehabilitacji, zajęć z logopedą by gonić rówieśników. Nikodem - jego imię
oznacza zwycięstwo, jest zodiakalnym bliźniakiem. Jest
osobą niezwykle ciekawą świata oraz pełną energii.
Uwielbia podróżować i poznawać nowe miejsca oraz ludzi, zaraża swoim uśmiechem."
Wyniki konkursu targowego na najlepszy produkt targowy:
- I miejsce - centrum zaopatrzenia ogrodnictwa SEMI
- za HYDROBOX - MAGAZYN WODY
- II miejsce - Zakład Usług Metalowych "HULAK" Kowalstwo Artystyczne - za fontannę ogrodową Oczka wodne "Czajka"
- III miejsce -"DELIS" Artur Ferenc - fontanna ogrodowa "DZBANY"
Wyróżnienie - "Meble - Ogród" Andrzej Bergandy - za
stół "ANTEK"
- Wyróżnienie - Gospodarstwo Rolno - Szkółkarskie
Paweł Szczot - za śliwę japońską "SHIRO"
- Wyróżnienie - Gospodarstwo A.L. Gulczyńscy - za
drzewa rozpinane na panelach bambusowych
- Wyróżnienie- F.H.U. WILD LILLY - za lilię "PRICOT
FUNGE"
- Wyróżnienie - TOKO ENERGO - za wkręt do ziemi;
montaż bezbetonowy
Wyniki konkursu targowego na najciekawszą aranżację
stoiska targowego:
- I miejsce -F.H.U ŚWIAT KAMIENIA - Monika Kania
- II miejsce - firma "Ogrodowe ABC" - Honorata i Mariusz Małoburscy
- III miejsce - POLSAD - Jacek Korczak
- Wyróżnienie - firma MAX-BRUK
- Wyróżnienie - firma Usługi Stolarskie - Jaworski
Wojciech
- Wyróżnienie - firma RECO Kaźmierczak
- Wyróżnienie - firma Kwiaciarnia "Magdalena"
Z okazji Jubileuszowych XX Wiosennych Targów Ogrodniczo - Rolniczych i Działkowych "Pamiętajcie o ogrodach..." wręczono statuetki oraz okolicznościowe podziękowania, za wsparcie idei targów i długoletnie
uczestnictwo w nich.
Statuetki wręczono przedstawicielom następujących firm:
- "AGRO-RAMI" Raniś i wspólnicy s.c.
- Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej
- Colian sp. z o.o.
- Firma Handlowa MG
- InterRisk
- Jan Hulak Kowalstwo Artystyczne
- OLBUS
- PHUP ASO OPATÓWEK SP. Z O.O.
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Zebrani wysłuchali koncertu uczniów ze Szkoły
Muzycznej Yamaha z Kalisza. Oprócz muzycznych akcentów nie zabrakło przeprowadzonej zbiórki publicznej
oraz niezwykle ciekawych licytacji. Wśród najatrakcyjniejszych przedmiotów były: dzień w fotelu Burmistrza
Gminy Opatówek, płyty z autografami: Pawła Kukiza
z osobistą dedykacją oraz Mezo. Ponadto była możliwość zakupu świątecznych ozdób i stroików, obrazów,
bonów i voucherów na różnorodne usługi, a także słodkości i wiele innych przedmiotów. W czasie całej imprezy zebrano ponad 5 300 zł. Środki te w całości zostały
przeznaczone na rzecz Nikodema. Wśród licznie zebranych uczestników, na koncercie obecni byli także m.in.
poseł na Sejm RP Jerzy Kozłowski, Przewodniczący
Rady Powiatu Kaliskiego Mieczysław Łuczak, Burmistrz
Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki, radni Rady Miejskiej Gminy Opatówek Marlena Kiermas - Gruszka oraz
Jarosław Budka, a także sołtysi Gminy Opatówek. Specjalnie na koncert przybyli także Nikodem wraz z rodzicami.
Warto dodać, że mama Nikodema - Anna Dymna - Pawłowska - w latach 2011 - 2016 sprawowała
funkcję sołtysa wsi Tłokinia Wielka. Była inicjatorką wielu
akcji społecznych m.in. Sołecki Dzień Kobiet czy piknik
rodzinny. Za swoją pracę w roku 2012 otrzymała tytuł
Supersołtysa. To właśnie pod hasłem wzajemnej pomocy odbył się koncert "Gramy dla Nikodema".
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Koncert, który poprowadził Mateusz Walczak zainaugurował czwarty cykl wydarzeń kulturalnych "Spotkania ze sztuką - Opatówek 2017". Fundacja "Inicjatywa
dla Opatówka", organizator koncertu, dziękuje wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do
uświetnienia tej wspaniałej uroczystości i zebrania tak
wysokiej kwoty.
Spotkanie sołtysów
Dnia 8 czerwca br. w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka odbyło się spotkanie Sołtysów Powiatu Kaliskiego. Spotkanie połączone było z obchodami
20 - lecia Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego. Wzięło w nim udział ponad dwustu sołtysów z wszystkich gmin powiatu kaliskiego. W trakcie
uroczystości przyznano szereg nagród i wyróżnień dla
wszystkich osób niezwykle zaangażowanych i oddanych
na rzecz rozwoju społeczności wiejskiej. Specjalne podziękowania i gratulacje otrzymali również aktywni sołtysi z terenu powiatu kaliskiego, którzy swoją funkcję pełnią nieprzerwanie od wielu lat. Z gminy Opatówek wyróżniono: sołtysa wsi Szulec Kazimierza Frankiewicza
oraz sołtysa wsi Tłokinia Nowa Bogumiła Raszewskiego.
Jubileusz 30-lecia działalności artystycznej Młodzieżowej Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej
w Rajsku
W niedzielę 11 czerwca 2017 r. miały miejsce
obchody 30 - lecia działalności artystycznej Młodzieżowej Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Rajsku oraz 5 - lecie pracy i zaangażowania w rozwój Orkiestry przez aktualnego kapelmistrza Adriana Wałowskiego. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w miejscowym kościele, po czym nastąpiła parada marszowa
zaproszonych orkiestr: Gminnej Orkiestry Dętej z Koźminka, Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP z Liskowa,
Parafialno- Strażackiej Orkiestry Dętej Gminy Brzeziny
oraz Orkiestry - Jubilatki.

ficzne mażoretek. Święto 30-lecia istnienia było również
okazją do wyróżnienia i przyznania odznak honorowych
PZCHiO, a otrzymało je 3 muzyków: Grzegorz Zgarda,
Wojciech Woźny, Marcin Przybył oraz dyrygent orkiestry
Adrian Wałowski. Wartym uwagi jest fakt, że pierwszy z
wymienionych muzyków jest jedynym członkiem orkiestry, który gra w niej od początku jej istnienia.
W uroczystości udział wzięli także zaproszeni
goście, m.in.: Burmistrz Gminy Opatówek Sebastian
Wardęcki, Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic, przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Paweł Bąkowski, Starosta Kaliski Krzysztof Nosal, liczne delegacje z jednostek OSP. Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP w Rajsku
serdecznie dziękuje sponsorom, strażakom, nieocenionemu Zarządowi OSP w Rajsku, a szczególnie prezesowi Edwardowi Bilskiemu, niezastąpionym Paniom
z Koła Gospodyń w Rajsku, stowarzyszeniu "Światełko
Rajska" oraz ZS w Rajsku.
Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Rajsko na festiwalu w Częstochowie
W dn. 16.06 - 18.06.2017 r. Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Rajsku pod batutą Adriana Wałowskiego reprezentowała województwo
wielkopolskie i gminę Opatówek podczas 3-dniowego
Ogólnopolskiego Festiwalu Orkiestr OSP w Częstochowie. Do tego etapu konkursu Orkiestra dostała się poprzez poszczególne etapy eliminacji: wojewódzkich oraz
regionalnych.

Podczas Festiwalu Orkiestra rywalizowała z 18
orkiestrami z całej Polski. Ocenie podlegały: koncert
w Filharmonii Częstochowskiej oraz gra w marszu.
W klasyfikacji końcowej Orkiestra z Rajska zajęła 10
miejsce, tym samym zdobyła srebrne pasmo Festiwalu
oraz zamknęła pierwszą dziesiątkę najlepszych orkiestr
dętych OSP w kraju. Orkiestrze podczas występów towarzyszyła grupa mażoretek OSP Rajsko. Serdecznie
gratulujemy.
Paradzie towarzyszyły zespoły mażoretkowe
Orkiestr z Koźminka oraz Rajska. Część obchodów mającą miejsce na boisku sportowym rozpoczęto utworem
"Orkiestry Dęte" we wspólnym wykonaniu wszystkich orkiestr, po czym przybyli słuchacze mogli spędzić miłe
popołudnie podczas kolejno prezentowanych koncertów.
W międzyczasie panie z koła gospodyń serwowały
pyszny żurek. Punktem kulminacyjnym obchodów był
Koncert Jubileuszowy Młodzieżowej Orkiestry Dętej
OSP w Rajsku, a jej występ uświetniły układy choreogra-
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Wycieczka do Wrocławia
W dniu 11 czerwca 2017 r. mieszkańcy sołectwa
Michałów Drugi udali się na wycieczkę do Wrocławia.
Wycieczka była nagrodą dla sołectwa za udział w konkursie "Jeden dzień w sołectwie - przyroda, kultura i tradycja" organizowanym przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego oraz Urząd Marszałkowski w Poznaniu.
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Wycieczka rozpoczęła się mszą św. Archikatedrze pw. Św. Jana Chrzciciela. Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzanie Wrocławia z przewodnikiem.
Uczestnicy wycieczki zobaczyli m.in. Ostrów Tumski,
Wrocławski Rynek, Katedrę, Aulę Leopoldyńską, Wieżę
Matematyczną, Ratusz. Główną atrakcją wycieczki był
rejs statkiem po Odrze.

Podczas rejsu podziwiano piękną infrastrukturę Wrocławia. Końcowym punktem programu wycieczki było zwiedzanie Panoramy Racławickiej. Uczestnicy wycieczki
składają podziękowania Burmistrzowi Gminy Opatówek
Sebastianowi Wardęckiemu za dofinansowanie kosztów
transportu wycieczki.
Biesiada na rozpoczęcie wakacji w Opatówku
W minioną sobotę odbył się Piknik Świętojański
Miasta i Gminy oraz Koncert Orkiestr Dętych, który
zgromadził liczne grono mieszkańców naszej gminy
i okolic. Na bazie organizowanej we wcześniejszych latach biesiady oraz koncertu orkiestr, w tym roku po raz
pierwszy wspólne ucztowanie zyskało nazwę "Pikniku
Świętojańskiego Miasta i Gminy Opatówek oraz Koncertu Orkiestr Dętych". Piknik uroczyście został otwarty
o godz. 17:00 przez Sekretarza Gminy Opatówek
Krzysztofa Dziedzica, Druha Naczelnika Mariusza Małoburskiego oraz Druha Komendanta Wiesława Barana.

Wszystkim zgromadzonym czas umilały kapele:
"Słoneczko" z Opatówka oraz "Złote Kłosy" z gminy
Szczytniki. Następnie plac przy stawach rozbrzmiał
echem instrumentów dętych, gdyż o godz. 18:00 rozpoczął się Koncert Orkiestr Dętych. Pierwsze utwory

Wiadomości Gminne

wspólnie wykonały 4 orkiestry z gminy Opatówek. Kolejno koncertowały orkiestry z Chełmc na czele z kapelmistrzem Jackiem Kapitaniakiem, z Tłokini Wielkiej wraz
z kapelmistrzem Józefem Czerniakiem, z Rajska pod
batutą kapelmistrza Adriana Wałowskiego oraz z Opatówka pod przewodnictwem Tomasza Gruszki. Publiczność nagrodziła występujących gromkimi brawami, a organizatorzy wręczyli symboliczne podziękowania i dyplomy. Po zakończonym koncercie orkiestr, ok. godz.
20:00 rozpoczęła się zabawa, którą poprowadził zespół
"Bene". Wszyscy wspaniale bawili się w rytmach włoskich utworów.

Urokliwy teren wokół stawów przy ul. Poniatowskiego w Opatówku wypełniony został licznymi stoiskami, pośród których na uczestników wydarzenia czekały
atrakcje. Wszyscy mogli skosztować kiełbasek i wielu
innych grillowanych przysmaków przygotowanych przez
jednostki OSP z: Borowa, Cieni Drugiej, Chełmc, Michałowa Drugiego, Rajska, Opatówka, Tłokini Wielkiej, Porwit, Szałego oraz Sierzchowa. Nie zabrakło także domowych wypieków i słodkości. Dla najmłodszych przewidziano dmuchańce w postaci wozu strażackiego
i zjeżdżalni oraz kolejkę elektryczną.

Uroczystość nie byłaby możliwa, gdyby nie
wsparcie sponsorów, a byli to: Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska" w Opatówku, Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej, P.H.U.P. "ASO Opatówek", Marek
Wolf Firma "Vegex", Paulina Kubiak, Janusz Humelt.
Wiesław Maciaszek, Państwo Maria i Ryszard Prus.
Uroczystego zamknięcia pikniku dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Opatówek Paweł Bą-
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kowski, który w imieniu organizatorów zaprosił wszystkich zebranych na Piknik Świętojański oraz Koncert Orkiestr Dętych za rok.
Piknik Świętojański Miasta i Gminy Opatówek
oraz Koncert Orkiestr Dętych zorganizowany został
przez: Urząd Miejski Gminy Opatówek, Gminny Ośrodek
Kultury w Opatówku, OSP Opatówek, OSP Tłokinia
Wielka oraz Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP
w Opatówku.
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które przyczyniły się do zorganizowania tego wydarzenia.
Zakończenie sezonu tanecznego
W poniedziałek, 19 czerwca 2017 roku, miało
miejsce uroczyste zakończenie sezonu tanecznego grup
"CDN...", które odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury
w Opatówku. Wzięli w nim udział wszyscy członkowie
grupy, rodzice, opiekun grupy p. Małgorzata Antczak,
Dyrektor GOK Mieczysława Jaskuła i Sekretarz Gminy
Opatówek Krzysztof Dziedzic. Wydarzenie to było okazją do podsumowania całego sezonu zmagań i ciężkiej
pracy, a także zaprezentowania nabytych umiejętności
przed zgromadzoną publicznością. Tego wieczoru w sali
Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku rozbrzmiały taneczne rytmy, nie zabrakło również uśmiechu i wspaniałej atmosfery.

Taniec jest jedną z form aktywności fizycznej,
dobrym sposobem spędzenia wolnego czasu oraz wyrażania emocji. Gminny Ośrodek Kultury w Opatówku od
lat związany jest z tańcem. Pierwsze wzmianki o zajęciach i grupach tanecznych pochodzą z 1991 roku, kiedy
to działała grupa tańca ludowego, organizowano także
kursy tańca towarzyskiego I stopnia.
Grupa "CDN..." działa przy Gminnym Ośrodku
Kultury w Opatówku nieprzerwanie od 2001 roku. Grupa
taneczna z Opatówka pierwszy swój występ dała w lutym 2002 roku w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu,
zdobywając III miejsce. Na kolejne sukcesy nie trzeba
było długo czekać. Grupa "CDN..." reprezentowała gminę Opatówek w licznych konkursach i przeglądach, zarówno powiatowych, wojewódzkich, jak i ogólnopolskich.
Zajęcia taneczne w Opatówku cieszyły się dużym zainteresowaniem, w związku z czym grupa "CDN..." stale
powiększała się - powstały grupy w następujących kategoriach: kl. 0 - 1 szkoły podstawowej, kl. 2 - 3 szkoły
podstawowej, kl. 4 - 6 szkoły podstawowej oraz gimnazjum.
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Początkowo opiekunem i choreografem zespołu
była p. Izabela Kwinta - Kołakowska. W 2007 roku instruktorem grupy została p. Małgorzata Kujawa, obecnie
Antczak - od lat związana z "CDN...", gdyż to właśnie
w tej grupie stawiała swe pierwsze taneczne kroki. Pani
Małgorzata Antczak swoją pasją zaraziła liczne grono
dzieci i młodzieży z naszej gminy. Jej pomysły i doświadczenie przekładają się na kolejne sukcesy grupy.
Jest ich na prawdę wiele.
W ostatnim czasie grupa z Opatówka zdobyła
I miejsce na Powiatowym Przeglądzie Formacji Tanecznych w Liskowie oraz III miejsce na X Konkursie Tańca
Nowoczesnego "Wieluńskie Dance 2017". Te wspaniałe
wyniki są efektem zaangażowania i systematycznej pracy całego zespołu. Wszystkie osiągane sukcesy stają
się dla grupy motywacją do dalszej pracy.
Całej grupie "CDN..." oraz Pani Instruktor gratulujemy minionego sezonu, życzymy udanych wakacji
i zasłużonego odpoczynku oraz sukcesów w kolejnych
okresach działalności.

Warsztaty z tradycją
"Warsztaty z tradycją" to tytuł projektu Koła Gospodyń Wiejskich w Opatówku, na który pozyskano dofinansowanie w wysokości 5.000,00 zł ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Celem głównym projektu jest zwiększenie zaangażowania 30 osób dorosłych i 15 dzieci w rozwój tradycji i obyczajów na terenie Gminy Opatówek w okresie od
1 lipca 2017 r. do 30 września 2017 r. Koło Gospodyń
Wiejskich w Opatówku do projektu zaprosiło dzieci ze
Świetlicy Środowiskowej "Słoneczko" w Opatówku, mając na celu nauczenie ich nowych umiejętności i nawyków przekazując tradycję. Patronem projektu został Kaliski Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego im. Stanisława Grevego.
W ramach projektu zostaną zrealizowane działania:
- warsztaty z rękodzieła artystycznego i bibułkarstwa
w ramach, których uczestnicy poznają techniki wykonywania kwiatów i innych dekoracji z bibuły
marszczonej oraz podstawowe zasady tworzenia
różnych kompozycji,
- warsztaty kulinarne, w ramach których uczestnicy
pogłębią swoją wiedzę w zakresie przygotowania
dawnych potraw takich jak: staropolski żurek, szare
kluchy, pyry z gzikiem, pieczenie ciasta drożdżowego i chleba, przygotowanie szarego smalcu. warsztaty odbywać się będą pod okiem instruktora gospodarstwa domowego,
- organizacja stoiska promującego tradycję w ramach
Dożynek Gminnych, gdzie zostaną zaprezentowane
dawne potrawy staropolskiej wsi symbolizujące
dawne tradycje tj.: placek drożdżowy, chleb ze
smalcem i ogórkiem, staropolski żurek z kiełbasą
i jajkiem. Stoisko zostanie udekorowane wcześniej
przygotowanymi ozdobami z bibuły.
- wyjazd edukacyjno - integracyjny do Poznania,
w ramach którego odbędą się warsztaty na wyjeździe w Rogalowym Muzeum Poznania, które jest
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żywym centrum poznańskiej tradycji i kultury z elementami gwary i historii Poznania. W ramach wyjazdu zaplanowano również zwiedzanie Wieży ratuszowej z pokazem poznańskich koziołków, zwiedzanie starówki, kościoła na Farze i zapoznanie się
z historią Poznania.
Wartość projektu wynosi: 6 000 zł, w tym dotacja
5 000 zł, wkład własny osobowy 500 zł, wkład własny finansowy 500 zł.
Akcja Poboru Krwi
Ponad 16 litrów krwi przyniosła akcja zorganizowana w minioną niedzielę 2 lipca przez Polski Czerwony Krzyż w Opatówku. Patronat nad akcją objął Burmistrz Gminy Sebastian Wardęcki. W niedzielne przedpołudnie po raz kolejny na Placu Wolności stanął ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Oprócz zapowiedzi akcji w mediach oraz zwyczajowych plakatów, w nagłośnienie akcji tradycyjnie już
włączył się Urząd Miejski Gminy Opatówek zapraszając
swoich mieszkańców do aktywnego udziału za pośrednictwem systemu powiadamiania sms - owego.

Jako pierwszy do oddania krwi zgłosił się Jarosław Antczak, który corocznie bierze udział w opatowieckiej akcji. Za nim dochodziły kolejne osoby, dbając
o to, by załoga mobilnego punktu poboru krwi oraz działacze PCK nie narzekali tego dnia na brak zajęcia. Bardzo miłym akcentem byli pierwszorazowi dawcy. Pierwszy raz krew oddała m.in. Aleksandra Gibus, którą do
podzielenia się bezcennym lekiem namówiła starsza siostra Dominika, oddająca krew już po raz kolejny. Także
pierwszorazowym dawcą była Anna Dymna-Pawłowska,
która oddawała krew wspólnie z mężem Wojciechem.
Łącznie spośród 44 zarejestrowanych osób,
9-osobową grupę stanowili ci, którzy zdecydowali się na
ten piękny gest pierwszy raz. Ostatecznie po przejściu
etapu kwalifikacji krew oddało 36 osób. W ten sposób
pozyskano 16,2 litra krwi. Na wszystkich dawców czekały pamiątkowe podziękowania oraz drobne upominki,
a wśród nich gadżety promocyjne przygotowane przez
Rejonową Radę Honorowego Krwiodawstwa PCK oraz
Urząd Miejski Gminy Opatówek.
Dzień Ratownika WOPR
Święto ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Polsce obchodzone jest 29
czerwca. Święto to jest aktywnie obchodzone przez ratowników WOPR i osoby sympatyzujące, zaprzyjaźnio-
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ne, którym idea ratowania ludzi w wodzie nie jest obca.
Dlatego też Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Województwa Wielkopolskiego, Oddział Rejonowy w Kaliszu dnia 30 czerwca br. zorganizowało Dzień Ratownika WOPR. Uroczystość odbyła się na Stanicy WOPR
im. Józefa Radwana w Szałe.
W czasie imprezy wręczone zostały legitymacje,
patenty na ratownika WOPR osobom, które w czerwcu
ukończyły kurs ratownika wodnego. Następnie członków
i ratowników WOPR obdarowano upominkami, w podziękowaniu za ich społeczną działalność. Upominki zakupione zostały przez Urząd Miejski Gminy Opatówek.
Zainteresowanie wśród przybyłych gości wzbudziły pokazy ratownictwa wodnego i medycznego z udziałem
wielokrotnych Mistrzów Polski w ratownictwie medycznym w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy. Na zakończenie imprezy organizatorzy przygotowali dla
wszystkich wspaniałe ognisko.
Jubileusz 45 - lecia istnienia Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku
Dnia 1 lipca br. w Zespole Szkół im. Stanisława
Mikołajczyka świętowano 45 - lecie istnienia szkoły. Obchody te połączone były ze zjazdem Absolwentów. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele parafialnym w Opatówku. Następnie, w gmachu Zespołu
Szkół, oficjalnie otwarto obchody oraz VI Zjazd Absolwentów. Odsłonięto pamiątkową tablicę upamiętniającą
ten piękny jubileusz. Uroczystości towarzyszyły wystąpienia artystyczne uczniów. Po części oficjalnej rozpoczęły się spotkania klasowe absolwentów z wychowawcami.
Od św. Jana w Opatówku do św. Jana w Pradze
W dniach 26 - 28 czerwca ok. 50 osobowa grupa z parafii Opatówek wzięła udział w wyjeździe do miasta partnerskiego w Czechach. Głównym celem wycieczki było zwiedzanie przepięknej stolicy Czech - Pragi
oraz wizyta w partnerskim mieście Opatówka - Ricanach.

Pierwszego dnia po przyjeździe na miejsce i zjedzeniu obiadu w szkolnej stołówce grupa udała się na
popołudniowy spacer po Pradze. Odwiedziła Stare Miasto by zobaczyć zegar astronomiczny (Pražský orloj).
Został on skonstruowany w 1410 roku i jest jednym
z najbardziej popularnych zegarów astronomicznych na
świecie. Mostem Karola - najstarszym i najbardziej rozpoznawalny mostem w stolicy Czech. Łączy on pieszym
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traktem Stare Miasto z dzielnicą Mała Strana. Jego długość to 516 metrów, a szerokość 10 metrów. W XVII
wieku na kamiennych balustradach mostu umieszczono
30 barokowych rzeźb przedstawiających świętych. Najbardziej znana jest figurka Jana Nepomucena - praskiego duchownego. Legenda głosi, iż to właśnie na Moście
Karola święty został strącony do Wełtawy. Wszyscy
uczestnicy wycieczki byli zachwyceni pięknem Pragi.
We wtorek po śniadaniu grupa wyruszyła na całodniowy pobyt i zwiedzanie Pragi. W planie wycieczki
była wizyta na dziedzińcu Zamku na Hradczanach, na
wzgórzu Petrin, na które grupa wjechała kolejką torową
oraz w labiryncie luster. Nie zabrakło także tradycyjnej
czeskiej kuchni. Na zakończenie dnia spacerem udano
się na punkt widokowy, z którego roztaczał się widok na
panoramę Pragi. W środę rano na zakończenie pobytu
w Czechach, uczestnicy wycieczki wraz z Sekretarzem
Gminy Opatówek Krzysztofem Dziedzicem odwiedzili
Burmistrza miasta Ricany Vladimíra Kořen, dzięki gościnności, którego grupa z Opatówka mogła nocować
w jednej z zaprzyjaźnionych z naszą Gminą szkół. Burmistrz opowiedział o historii miasta Ricany, obdarował
grupę drobnymi upominkami. Następnie uczestniczył
wraz z wycieczką w Eucharystii w tamtejszym kościele
i oprowadził po okolicy.

Dzięki współpracy, jaka nawiązała się między
czeskim miastem Ricany, a Gminą Opatówek, mogliśmy
skorzystać z gościnności i noclegów w jednej ze szkół,
która zapewniła wszystkim także częściowe wyżywienie.
Uczestnicy wycieczki bardzo serdecznie dziękują
wszystkim za wsparcie, zaangażowanie i podjęcie trudu
organizacji wyjazdu: ks. Mariuszowi Kubisiakowi, p. Marlenie Kiermas - Gruszka, p. Krzysztofowi Dziedzicowi
i grupie rodziców oraz wspaniałemu przewodnikowi po
Pradze - Panu Tomkowi.
Wystawa "Papieski Kraków"
W piątek 30 czerwca w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku odbył się wernisaż wystawy "Papieski Kraków", którego partnerem jest Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie.
Na Sali wystawowej zaprezentowano ponad 300
fotografii, przedstawiających życie i działalność Karola
Wojtyły, na tle swojego ukochanego miasta - Krakowa.
Ponadto, zaprezentowano również zdjęcia z kaliskiego
spotkania z papieżem z dnia 4 czerwca 1997 roku. Całość wystawy wzbogaca tron papieski, udostępniony
przez ks. Prał. Jacka Plotę, kustosza Sanktuarium św.
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Józefa w Kaliszu, zastawa, na której jadł obiad Ojciec
Święty będąc w Kaliszu (eksponat Muzeum Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Pleszewie) oraz ornat papieski
podarowany przez Jana Pawła II opatóweckiemu muzeum.

Wydarzenie to cieszyło się sporym zainteresowaniem, gromadząc szerokie grono zainteresowanych
papieską wystawą. Rozpoczęcie wernisażu uświetnił
występ Chóru Chłopięco - Męskiego Bazyliki Kaliskiej.
W dalszej części, licznie przybyli goście mieli okazję
obejrzeć film autorstwa Józefa Wojciecha Krenza pt:
"Będę Tutaj", przedstawiający kulisy pierwszej wizyty
Ojca Świętego Jana Pawła II w Polsce. Spośród obecnych osób, głos zabrał biskup kaliski Edward Janiak,
który podzielił się z publicznością, swoimi osobistymi
wspomnieniami, związanymi z Ojcem Świętym.
Wystawę będą mogli Państwo obejrzeć do końca sierpnia w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku.
Pierwszy etap Calisiady
Kilkadziesiąt uczestników ze szkół podstawowych z Kalisza i powiatu kaliskiego wzięło udział 19
czerwca w I etapie 2. edycji Turnieju Wiedzy o Regionie
Kaliskim Calisiada, czyli "pociąg" do... Ziemi Kaliskiej.
Tym razem organizatorzy Turnieju - Towarzystwo Miłośników Kalisza i Fundacja "Inicjatywa dla Opatówka" zaprosili uczestników do gospodarstwa agroturystycznego
"Karczma Kaliska" w miejscowości Szadek.
Drużyny uczniów rywalizowały ze sobą, wykonując przygotowane przez organizatorów zadania praktyczne. Tematyka zadań związana była ze Szlakiem
Piastowskim. Uczestnicy turnieju musieli m.in. tak zaplanować trzydniowy pobyt uczniów z zaprzyjaźnionej
szkoły w angielskim Preston, aby mogli oni poznać nasze piastowskie dziedzictwo, znajdujące się na jednej
z dwóch tras Szlaku Piastowskiego. Nie lada wyzwaniem było dopasowanie obiektów sakralnych do nazw
zakonów, które niegdyś się tam znajdowały oraz rozpoznanie na podstawie krótkiego opisu wybranych przedstawicieli dynastii Piastów. Zadania przygotowała koordynatorka projektu, Ewa Mąkowska.
Zmagania uczniów oceniało jury w składzie: Mateusz Walczak - prezes Fundacji "Inicjatywa dla Opatówka", Monika Sobczak - Waliś - pracownik Miejskiej
Biblioteki Publicznej im. A. Asnyka w Kaliszu oraz Marcin Mikołajczyk - wiceprezes Towarzystwa Miłośników
Kalisza. Najwięcej punktów zdobyły drużyny: Szkoły
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Podstawowej nr 8 w Kaliszu, Szkoły Podstawowej w Morawinie oraz Szkoły Podstawowej w Liskowie. Spotkają
się one powtórnie w czasie finału, który zostanie rozegrany w październiku 2017 r. w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku.
Podczas turnieju uczniowie uczestniczyli w bardzo ciekawych warsztatach. Mieli okazję wypleść koszyk
wiklinowy, przygotować orzeźwiający napój czy zrobić
masło w masielniczce. Dziewczyny chętnie wykrawały
i dekorowały ciasteczka oraz przygotowywały tzw. cebulorze. Chłopcy również ujawnili swoje kucharskie zdolności, smażąc na grillu kiełbaski.
Na zakończenie konkursu wszyscy uczestnicy
otrzymali drobne upominki, przygotowane przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu. Warto dodać, że jednym
z Partnerów wydarzenia jest Burmistrz Gminy Opatówek
Sebastian Wardęcki. Calisiada została objęta honorowym patronatem Starosty Kaliskiego, a wsparcia finansowego udzielił Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

acji niebezpiecznej, aby umiało tą sytuację dostrzec
i odpowiednio zareagować.
Na specjalne zajęcia dotyczące bezpiecznego
korzystania z Internetu zostały zaproszone do biblioteki
dzieci z klas czwartych szkoły podstawowej w Opatówku: 9 maja 2017 r. klasa IV c z p. Magdaleną Noskowską, 16 maja klasa IV b z p. Joanną Kupczyk, a 23 maja
- kl. IV a z p. Joanną Litwin. Dzięki specjalnemu scenariuszowi zajęć i filmom przygotowanym przez Fundację
Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Dzieci Niczyje) uczniowie mogli dowiedzieć się czym są takie zjawiska jak:
Cyberprzemoc, plagiat a poszanowanie cudzej własności intelektualnej, uzależnienie od Internetu, kontakty
z nieznajomymi czy ochrona danych osobowych w tym
także wizerunku.

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

WIADOMOŚCI BIBLIOTECZNE
Kamishibai - sposób na lekturę
Kamishibai (jap. kami - papier, shibai - sztuka) teatr obrazkowy lub inaczej teatr narracji. Jest to technika opowiadania wywodząca się z XII wieku z Japonii.
Głównym elementem jest drewniana lub kartonowa
skrzynka, w której przedstawiane są przy użyciu plansz
z obrazkami i tekstem kolejne fragmenty bajki.
Przedstawienia kamishibai stanowią pomoc dydaktyczną oraz są doskonałą formą zabawy, zabierają
uczestników w podróż do magicznej krainy teatru i literatury jednocześnie. Taką podróż odbyli uczniowie drugich
klas szkoły podstawowej w Opatówku wraz ze swoimi
wychowawczyniami w kwietniu 2017, dzięki zajęciom
zorganizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną im.
Braci Gillerów w Opatówku. Zorganizowanie zajęć z wykorzystaniem teatrzyku kamishibai i zaprezentowanie
w tej formie baśni Hansa Christiana Andersena - "Calineczka" stworzyło możliwość poznania zarówno treści
lektury, jak i zagadnień związanych z tą formą teatru.
Zespół Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci
Gillerów w Opatówku proponuje zainteresowanym
współpracę i organizację zajęć z wykorzystaniem techniki kamishibai. Poznając zasady teatru obrazkowego
dzieci mogą same wymyślać i ilustrować własne opowiadania. Jest to też ciekawa forma przybliżenia lektur
szkolnych.
Bezpieczeństwo w sieci dla dzieci
Popularność i nieograniczony dostęp do Internetu znacznie wpłynęły na aktywność dzisiejszego pokolenia dzieci. Spędzanie czasu na powietrzu, osiedlowy
plac zabaw, gra w klasy, czy w piłkę mają poważną konkurencję w postaci rozmaitych atrakcji jakie oferuje Internet.
Dziś trudno wyobrazić sobie życie bez możliwości korzystania z sieci, niewyobrażalne jest to szczególnie wśród młodego pokolenia. Niestety granica wieku,
w którym dziecko po raz pierwszy zaczyna "bawić się"
w Internecie stale maleje. Niezbędne jest zatem odpowiednie przygotowanie dziecka do tego, aby przebywając w świecie wirtualnym umiało poradzić sobie w sytu-
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Zajęcia miały na celu pokazanie dzieciom, że Internet daje im nieograniczone możliwości rozwoju intelektualnego, zabawy, komunikacji, że niezwykle ułatwia
poruszanie się w dzisiejszym świecie, ale niestety ma
też swoją ciemną stronę, gdzie można trafić na szkodliwe treści lub stać się ofiarą przemocy i przestępstw.
Działania na rzecz ochrony dzieci przed szkodliwymi zjawiskami szerzącymi się w Internecie podejmują szkoły, biblioteki, rozmaite stowarzyszenia i fundację, ale to rodzice są pierwszymi i najważniejszymi nauczycielami w tej kwestii. Warto by przede wszystkim oni
mieli świadomość, że ich dziecko, które spędza czas
przed komputerem, tabletem, czy smartfonem z dostępem do Internetu może natrafić tam na wiele szkodliwych treści.
Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa w sieci 800 100 100. Polecane strony www dla
dzieci i rodziców uczące właściwych zachowań podczas
korzystania z Internetu:
- https://sieciaki.pl/
- http://www.dzieckowsieci.pl/
- https://800100100.pl/
- http://fdds.pl/
- http://www.bezpieczneinterneciaki.pl/jak-zadbac-obezpieczenstwo-dzieci-w-internecie/
Gra biblioteczna, czyli prezent na Tydzień Bibliotek
Z okazji trwającego od 8 do 15 maja 2017r. Tygodnia Bibliotek i przypadającego w tym czasie Dnia Bibliotekarza zespół z Gminnej Biblioteki Publicznej im.
Braci Gillerów w Opatówku postanowił zrobić sobie prezent i zaprosił młodzież z trzecich klas Gimnazjum
w Opatówku do wspólnej zabawy w bibliotece.

str. 22/44

Było nietypowo i nowatorsko, bo dla gości przygotowano grę biblioteczną. Specjalnie ułożone przez bibliotekarzy questy, czyli ciąg powiązanych zagadek,
z rozwiązaniami ukrytymi w książkach i innych elementach obecnych w bibliotece dał młodzieży przedsmak tego, z czym na co dzień zmagają się bibliotekarze w swojej pracy. Bibliotekarki z przyjemnością obserwowały zaangażowanie w tropieniu kolejnych wskazówek oraz
błysk w oku i pojawiającą się na twarzach uczniów satysfakcję, kiedy udawało się odnaleźć kolejne rozwiązania, choć chwilami nie było łatwo. Trzeba było wykazać
się spostrzegawczością, umiejętnością analizowania
i wyciągania wniosków, inteligencją, umiejętnością korzystania z różnych źródeł informacji oraz pracą zespołową. Wszyscy podjęli wyzwanie i wszyscy odnieśli pełny sukces, rozwiązując poszczególne questy.

w promocję konkursu Pauliny Wróblewskiej Dyrektor
tamtejszej Biblioteki Publicznej oraz nauczycielki z Zespołu Szkół w Blizanowie Agnieszki Jurek. Duża część
fotografii dotarła do organizatora z gimnazjum w Korzeniewie, gdzie uczniów wspierała Iwona Kłysz, również
z Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku, dzięki zaangażowaniu Małgorzaty Rudowicz,
z gimnazjum w Opatówku, gdzie uczniów wspierała Anna Nowacka, z III LO im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu,
gdzie koordynatorem była Magdalena Pietrzak. Poza
tym zostało zgłoszonych wiele indywidualnych prac
z Brzezin, Stawiszyna, Kalisza, czy Opatówka.

Nagrody i dyplomy uznania dla dzieci i rodziców
W tym roku przy okazji Dnia Dziecka bibliotekarki z Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów
w Opatówku postanowił wyróżnić i nagrodzić Rodziców,
którzy wraz ze swoimi dziećmi przeczytali dużą ilość
książek i regularnie odwiedzają bibliotekę.

Grupa wybranych i nagrodzonych dużych i małych wiernych czytelników spotkała się w bibliotece
w południe 3 czerwca 2017 r. Podczas spotkania wręczono dyplomy uznania rodzicom za rozbudzanie pasji
czytania u swoich dzieci oraz dyplomy uznania dzieciom
za ich pasję czytania
i zamiłowanie do książek. Poza tym dzieci otrzymały nagrody książkowe. Miłym akcentem sobotniego wydarzenia było wspólne rysowanie ulubionych przez Dzieci
i Rodziców bohaterów książkowych.
Konkurs fotograficzny Sleeveface - schowaj się za
książkę rozstrzygnięty.
W marcu 2017 roku Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku ogłosiła pod patronatem Starosty Kaliskiego Krzysztofa Nosala konkurs fotograficzny Sleeveface - schowaj się za książkę.
Konkurs został skierowany do wszystkich
mieszkańców Powiatu Kaliskiego bez względu na wiek,
a zadaniem konkursowym było wykonanie fotografii sleeveface z wykorzystaniem dowolnej książki i wkomponowanie jej do tła adekwatnego do okładki tejże książki.
Do 31 maja 2017 r. wpłynęły 94 zdjęcia od 61
uczestników. Blisko połowa prac pochodziła od mieszkańców gminy Blizanów, a to za sprawą zaangażowania
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Pomysłowość, rozmaitość oraz poziom estetyczny zdjęć spotkał się z ogromnym uznaniem organizatora, a trudne zadanie wyboru tych najlepszych powierzono komisji konkursowej w składzie:
- Wioletta Przybylska - przewodnicząca
- Katarzyna Werbelska - członek
- Waldemar Rabiega - członek
- Filip Filipiak - członek
Komisja w oparciu o wytyczne regulaminu konkursu
dokonała weryfikacji zgłoszonych prac i zdecydowała
o przyznaniu: pierwszego miejsca Angelice Dziedzic za
wykonanie zdjęcia z okładką książki pt.: "Gwiazd naszych wina". Drugie miejsce ex aequo zajęli: Mikołaj
Kaźmierczak za wykonanie zdjęcia z okładką książki pt.:
Steve Jobs i Natalia Szymaniak za wykonanie zdjęcia
z okładką książki pt.: "Za drzwiami pałacu". Trzecie
miejsce przypadło Agnieszce Janiak, która do zrobienia
zdjęcia wykorzystała książkę pt.: "Arena Szczurów".
Poza tym komisja zdecydowała o przyznaniu aż
ośmiu wyróżnień dla:
- Patrycji Weber - zdjęcie z okładką książki "Tylko
dzięki miłości" i "Dziewczyny z Syberii"
- Klaudii Lassoty - zdjęcie z okładką książki z "Przewodnik las"
- Dawida Sodolskiego - zdjęcie z okładką książki "Ten
obcy"
- Martyny Nowak - zdjęcie z okładką książki "Tancerka Mao"
- Martyny Perskawiec - zdjęcie z okładką książki
"Strażnicy historii"
- Emilii Ciesielskiej - zdjęcie z okładką książki "Pchła
Szachrajka"
- Zuzanny Duleby - zdjęcie z okładką książki "Czerwone jak krew"
- Karoliny Łuczak - zdjęcie z okładką książki "Błahostka i kamyk"
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Wręczenie dyplomów, nagród i wyróżnień odbyło się
22 czerwca 2017 r o godzinie 17.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Opatówku. Gratulacje nagrodzonym
i wyróżnionym oraz wszystkim uczestnikom złożyli Starosta Kaliski Krzysztof Nosal, Wioletta Przybylska Dyrektor Wydziału Promocji, Informacji i Obsługi Rady, zarazem przewodnicząca komisji konkursowej i Małgorzata
Matysiak Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatówku.
Obdarowanie atrakcyjnymi nagrodami tak dużej grupy uczestników konkursu, było możliwe, dzięki wsparciu
sponsorów m.in. Kina Helios Kalisz, kawiarni AnaBell
w Kaliszu, kawiarni Columbus Coffee w Kaliszu, Aquaparkowi w Kaliszu oraz firmie Colian Opatówek. Nagrody ufundowali także organizatorzy: Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku oraz Starostwo Powiatowe w Kaliszu.
Dyrektor i pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Braci Gillerów w Opatówku składają serdeczne podziękowania i gratulacje wszystkim uczestnikom konkursu oraz osobom zaangażowanym w jego promocję. Organizator konkursu dziękuje za bezinteresowną pracę
członkom Komisji Konkursowej, Starostwu Powiatowemu i wszystkim sponsorom oraz zaprasza do oglądania
wystawy pokonkursowej, prezentowanej w korytarzu
Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatówku.
Niezapominajki dla stracha na wróble
Dnia 13 czerwca 2017 r. w siedzibie biblioteki
odbyły się kreatywne warsztaty literacko plastyczne
z udziałem młodzieży z gimnazjum i szkoły podstawowej
w Opatówku, które poprowadziła Magdalena Krytkowska, lokalna malarka, poetka oraz autorka bajek.

Grupa młodzieży, która wzięła udział w warsztatach nie była przypadkowa. Koordynatorzy warsztatów
Joanna Litwin ze szkoły podstawowej w Opatówku i Anna Nowacka z gimnazjum w Opatówku wybrały pośród
swoich uczniów tych, którzy przejawiają zamiłowania
i zdolności artystyczne oraz chcieli wzbogacić swoją
wiedzę i warsztat poprzez udział w zajęciach.
Instruktorka warsztatów uczyła młodzież jak łączyć kolory, tworzyć tło, jakich technik malarskich i materiałów używać do tworzenia i zabezpieczania obrazów.
Młodzież po wysłuchaniu wiersza o niezapominajce
i fragmentów bajki o wędrówkach dwóch strachów na
wróble napisanych przez Magdalenę Krytkowską przystąpiła pod jej okiem do tworzenia własnych prac, które
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będzie można oglądać jesienią na wystawie w korytarzu
biblioteki.
***************************************

WIADOMOŚCI SPORTOWE
WIADOMOŚCI SPORTOWE
Sukces zawodników Szkółki Kolarskiej Opatówek
W dniu 2 kwietnia br. zawodnicy Szkółki Kolarskiej Opatówek ścigali się w kryterium ulicznym w ramach wyścigu "Hellena Tour". Zawodnicy zmagali się
w trzech rundach, każda po dwa kilometry. W swojej kategorii wiekowej wśród dziewcząt Patrycja Perskawiec
zajęła pierwsze miejsce. Zaś w kategorii chłopców drugie miejsce zajął Jan Gadera. Gratulujemy sukcesów.
Wyścig Kolarski Szlakiem Bursztynowym Hellena
Tour 2017
Od 31 marca do 2 kwietnia br. kolarze rywalizowali na trasach czterech etapów XXXII Wyścigu Kolarskiego Szlakiem Bursztynowym Hellena Tour 2017, które wiodły szosami dwóch województw: łódzkiego i wielkopolskiego.
Zawodnicy, w czasie dwóch etapów, zmagali się
na trasach biegnących przez gminę Opatówek. Był to:
- etap II - rozegrany w dniu 1 kwietnia (jazda indywidualna na czas) na trasie: Opatówek - Trojanów Chełmce - Saczyn, Chełmce - Trojanów - Opatówek
- etap IV, który 2 kwietnia wystartował w Wieruszowie,
trasa: Wieruszów ul. Rynek - ul. Warszawska - ul.
Fabryczna - Polesie - Kowalówka - Kolonia Osiek Wyszanów - Lubczyna - Mirków - Wieruszów ul. Mirkowska - ul. Podzamcze - Rynek - Galewice - Rybka
- Lututów ul. Wieruszowska - ul. Gimnazjalna - ul.
Złoczewska - DK14 - Klonowa - Czajków - Kraszewice - Grabów Nad Prosną - Wielowieś - Sieroszewice Urząd Gminy- Latowice - Bilczew - Psary Sławin - Ołobok - Godziesze Wielkie - Brzeziny Opatówek - Zduny - Kalisz ul. Nowy Świat - ul. Ułańska - ul. Bankowa - Al. Wolności - ul. Częstochowska, ul. Nowy Świat.
Zwycięzcą wyścigu został Niemiec Christian
Koch, bowiem jego najgroźniejszym rywalom nie udało
się odrobić strat, wynoszących około 30 sekund. Drugi
był kolarz LKT Brandenburg Carl Soballa, trzeci Marek
Rutkiewicz (Wibatech 7R Fuji). W końcowej klasyfikacji
młodzieżowej U-23 pierwsze miejsce zajął Christian
Koch, natomiast w U-21 Szymon Sajnok (Polska). Klasyfikację punktową wygrał Grzegorz Stępniak (Wibatech
7R Fuji), najaktywniejszym został Szymon Sajnok, a najlepszym Wielkopolaninem Tobiasz Pawlak (KK Tarnovia
Tarnowo Podgórne).
Wyścig Kolarski o Puchar Wójta Gminy Koźminek
Dnia 8 kwietnia br. odbył się XIX Koźminecki
Wyścig Kolarski MTB o Puchar Wójta Gminy Koźminek
zorganizowany w ramach projektu "Szukamy Następców
Olimpijczyków". Wśród zawodników znaleźli się podopieczni Szkółki Kolarskiej Opatówek. Zawodnicy rywalizowali w kilku kategoriach wiekowych. W kategorii żaczek pierwsze miejsce zajęła zawodniczka Szkółki Kolarskiej Opatówek - Patrycja Perskawiec. Gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów.
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Wyścig "Szukamy następców Olimpijczyków"
Dnia 3 czerwca 2017 roku zawodnicy Szkółki
Kolarskiej Opatówek brali udział w XVII Ogólnopolskim
Wyścigu Kolarskim im. St. Mikołajczyka w Dobrzycy. Było to kryterium uliczne o Puchar Starosty Powiatu Pleszewskiego pn. "Szukamy następców Olimpijczyków".

Zawodnicy Szkółki Kolarskiej Opatówek zajęli
następujące miejsca:
kategoria dziewczęta
klasa V :
2 miejsce Patrycja Perskawiec
klasa VI
5 miejsce Amelia Fiechowska
kategoria chłopcy
klasa V:
4 miejsce Jan Gadera
9 miejsce Bartłomiej Musiał

kategoria senior:
- Janusz Malanowski - Mistrz
- Jerzy Wielgusiak - I v-ce Mistrz
- Grzegorz Glapa - II v-ce Mistrz
kategoria junior:
- Piotr Węderski - Mistrz
Pogoda towarzysząca zwodom była piękna i słoneczna. W przerwie wszyscy uczestnicy imprezy zostali
poczęstowani pysznym pączkiem oraz kawą i herbatą,
a po zakończeniu smacznym obiadem. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem zawodów sprawowali: Bogusław
Woźniak - Sędzia Główny i Bartosz Tokarek - Sędzia
Sekretarz. Organizatorzy i uczestnicy zawodów serdecznie dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do
stworzenia miłej atmosfery, a w szczególności: Urzędowi
Miejskiemu Gminy Opatówek, p. Jadwidze Mencel - zakład cukierniczy, p. Ewelinie Stasiak - restauracja "Zacisze".
Mistrzostwa Wielkopolski Szkółek Kolarskich
Dnia 27.05.2017 r. w Poznaniu odbyły się Mistrzostwa Wielkopolski Szkółek Kolarskich w Kolarstwie
Szosowym. Łącznie startowało 80 uczestników. Zawodnicy Szkółki Kolarskiej Opatówek w poszczególnych
etapach i kategoriach zajęli następujące miejsca:

Zawody wędkarskie
Dnia 13 maja 2017 r. nad stawami w Opatówku,
jak co roku, odbyły się zawody wędkarskie Polskiego
Związku Wędkarskiego o tytuł Mistrza Koła Opatówek.
W zawodach wzięło udział 23 członków w kategorii senior i jeden junior. Rywalizacja była zacięta do ostatniej
chwili.

Każdy z zawodników starał się maksymalnie
wykorzystać swoje umiejętności i doświadczenie by złowić jak największą ilość ryb. Trzeba było dużo wytrwałości i cierpliwości by dostrzec delikatne ruchy spławika.
Po zakończonych zawodach wyłoniono zwycięzców, którzy otrzymali puchary i dyplomy:
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Jazda indywidualna na czas
Kategoria dziewcząt :
klasa V
4 miejsce Patrycja Perskawiec
klasa VI
4 miejsce Amelia Fiechowska
kategoria Chłopcy
klasa V
6 miejsce Jan Gadera
9 miejsce Bartłomiej Musiał
klasa VI
5 miejsce Jakub Musiał
10 miejsce Łukasz Juszczak
Wyścig dystansowy - wspólny:
Dziewczeta:
klasa V
miejsce 3 Patrycja Perskawiec
klasa VI
miejsce 4 Amelia Fiechowska
Chłopcy:
klasa V
4 miejsce Jan Gadera
6 miejsce Bartłomiej Musiał
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klasa VI
3 miejsce Jakub Musiał
10 miejsce Łukasz Juszczak
***************************************

WIADOMOŚCI OŚWIATOWE
Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
Uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego z dniem
1 września 2017 roku w Opatówku uruchomiona zostanie Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna. Poradnia będzie mieścić się na I piętrze budynku internatu Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka
w Opatówku przy ul. Parkowej 1. Organem prowadzącym Powiatową Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Opatówku będzie Powiat Kaliski. Nadzór pedagogiczny nad Poradnią sprawować będzie Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.
Od 1 września w placówce w Opatówku będzie
można uzyskać opinię o potrzebie zajęć rewalidacyjnych
oraz wsparcie psychologiczno - pedagogiczne dzieci,
młodzieży i rodziców. W sprawach wydania orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego w dalszym ciągu należało będzie udać się do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kaliszu.
Poradnia będzie publiczną placówką oświatową.
Celem działania poradni jest udzielenie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz
pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielenie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem
i kształceniem uczniów oraz wspomaganie przedszkoli,
szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
**********
Przedszkole "Wesoły Smyk" w Opatówku
Nowe przedszkole w Opatówku od 1 września
będzie nie tylko nowoczesne, ale także i "wesołe". Na
wspólny wniosek rodziców, dyrekcji oraz pracowników,
publiczne przedszkole otrzymało nazwę. Stosowną
uchwałą Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dniem
1 września 2017 roku publicznemu przedszkolu w Opatówku nadaje się nazwę "Wesoły Smyk".
Przypomnijmy, że dotychczas przedszkole zorganizowane było w zabytkowym budynku przy ul. Kościelnej na I piętrze, z tego też powodu nie były możliwe
już żadne ulepszenia, ani zwiększenie liczby sal. Z uwagi na oczekiwania rodziców oraz w trosce o nasze dzieci
podjęliśmy decyzję o budowie nowoczesnego, 8 - oddziałowego przedszkola w nowej lokalizacji, w kompleksie istniejących szkół przy ul. Szkolnej. Nowoczesne
przedszkole spełnia wszystkie normy sanitarne i przeciwpożarowe. Będzie to przedszkole z przestronnymi salami, wyposażone w stołówkę oraz plac zabaw. Obecnie
trwające prace są już zaawansowane tak, iż liczymy na
to, że 1 września br. w przedszkolu "Wesoły Smyk"
opieką oraz edukacją objętych zostanie ok. 200 dzieci.
Zakończone prace elewacyjne pozwoliły na
uwiecznienie i wykonanie napisu z nazwą przedszkola,
wg. projektu Przedsiębiorstwa Projektowo - Wykonawczego "DEEM" Anny i Mariusza Dziuba - Jagliń-
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skich. Łączny koszt budowy to ok. 5,4 ml. Budowę realizuje wyłoniona w przetargu firma SKANSKA.
Budowa przedszkola jest możliwa dzięki życzliwości i pracy wielu osób. Począwszy od projektanta, firmy wykonującej budowę, pracowników Urzędu Miejskiego Gminy Opatówek, ZEAS na czele z dyrektorem Arkadiuszem Łańduchem oraz środowiska przedszkolnego. Budowa cieszy się także wielką przychylnością i poparciem Burmistrza Gminy Opatówek Sebastiana Wardęckiego, Rady Miejskiej Gminy Opatówek na czele
z przewodniczącym Pawłem Bąkowskim, Komisji Oświaty na czele z jej przewodniczącą Marleną Kiermas Gruszką.
Warto przypomnieć, iż już 10 lat temu, podczas
przeglądu placówek oświatowych, realizowanego w ramach Komisji Oświaty, pod przewodnictwem Stanisława
Kusia z inicjatywy Sekretarza Gminy Krzysztofa Dziedzica, zapisano pierwsze wzmianki o konieczności budowy
nowoczesnego przedszkola. W międzyczasie ze środków unijnych udało się otworzyć oddziały przedszkolne
w Rajsku, Chełmcach oraz Tłokini Wielkiej, co pozwoliło
na przyjęcie większej liczby dzieci. W związku z tym, iż
Gmina Opatówek nadal borykała się z miejscami dla
dzieci oraz warunkami lokalowymi, taka budowa stała
się niezbędna.
**********
Stypendia naukowe przyznane
Przyznano stypendia z Funduszu Stypendialnego Gminy Opatówek. W tegorocznej wiosennej sesji
Burmistrz Gminy Opatówek przyznał, na wniosek Komisji Stypendialnej, stypendia naukowe dla najzdolniejszej
młodzieży naszej gminy. Wnioskodawcy, składając dokumenty, spełnili wszystkie regulaminowe warunki.
W sumie przyznano 28 stypendiów dla studentów wyższych uczelni.
Wyróżnione osoby to:
- Martyna Biniewska - UAM Wydział PedagogicznoArtystyczny w Kaliszu
- Milena Gibus - Akademia Wychowania Fizycznego
we Wrocławiu
- Katarzyna Jach - Politechnika Poznańska
- Weronika Jaźwiec - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu
- Sylwia Jerzak - Uniwersytet Adama Mickiewicza
w Poznaniu
- Kamil Jędrzejak - Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
- Martyna Jeziorska - Uniwersytet Adama Mickiewicza
w Poznaniu
- Konrad Jędrzejak - Szkoła Główna Handlowa
w Warszawie
- Dominika Karczewska - Uniwersytet Warszawski
- Sylwia Marczak - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
- Marcin Mariański - UAM Wydział PedagogicznoArtystyczny w Kaliszu
- Joanna Michalak - Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
- Daria Nowak - Akademia Wychowania Fizycznego
w Poznaniu
- Magdalena Olejnik - Wyższa Szkoła Fizjoterapii we
Wrocławiu
- Aleksandra Pietrowska - Uniwersytet Wrocławski
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Maria Plota - Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Marcela Raszewska - Politechnika Wrocławska
Alicja Sobczak - Akademia Muzyczna w Poznaniu
Olimpia Śniegula - Uniwersytet Adama Mickiewicza
w Poznaniu
- Gabriela Szczęsna - Uniwersytet Wrocławski
- Agata Wardęga - Uniwersytet Łódzki
- Łukasz Wielgocki - Akademia Muzyczna we Wrocławiu
- Katarzyna Wielgusiak - UAM Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
- Ewelina Witczak - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
- Joanna Wszędobył - Wyższa Szkoła Oficerska
Wojsk Lądowych we Wrocławiu
- Anna Zimna - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
- Karolina Żarnecka - Uniwersytet Przyrodniczy we
Wrocławiu
- Łukasz Żarnecki - Politechnika Wrocławska
Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy tak
wysokich wyników w nauce i życzymy dalszych sukcesów.
**********
Wręczenie aktów powierzeń dla dyrektorów zespołów szkół
W dniu 25 maja br. w Urzędzie Miejskim Gminy
Opatówek odbyła się uroczystość wręczenia aktów
przedłużenia powierzeń stanowisk dyrektorom zespołów
szkół.

Burmistrz Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki, w obecności Sekretarza Gminy Opatówek Krzysztofa Dziedzica oraz Dyrektora ZEAS Gminy Opatówek Arkadiusza Łańducha, wręczył akty powierzeń następującym
dotychczasowym dyrektorom zespołów szkół:
- p. Teresie Kobierskiej - Dyrektorowi Zespołu Szkół
w Tłokini Wielkiej,
- p. Honoracie Wolniaczyk - Dyrektorowi Zespołu
Szkół w Rajsku,
- p. Tomaszowi Mikuckiemu - Dyrektorowi Zespołu
Szkół im. Jana Pawła II w Chełmcach.
Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r.
Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe organ prowadzący szkoły skorzystał z możliwości art. 250
ust. 3 i przedłużył powierzenie stanowiska dyrektora
ośmioletniej szkoły podstawowej dla ww. osób od dnia
1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. Powyższa
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decyzja podyktowana jest dużym zaufaniem dla dotychczasowych działań obecnych dyrektorów oraz przekonaniem, że sprawnie poprowadzą szkoły, w okresie
przejściowym, przez reformę oświaty.
**********
Zakończenie roku szkolnego w gminie Opatówek
Przedszkole w Opatówku
Dnia 26 czerwca br. pożegnaliśmy najstarszą
grupę starszaków, która zakończyła edukacje przedszkolną. Wychowawczyni p. Anna Mosińska wspólnie
z dziećmi przygotowała występ artystyczny, po którym
absolwenci przedszkola otrzymali pamiątkowe birety,
dyplomy i książeczki. Rodzice przygotowali słodki poczęstunek. Dziękujemy rodzicom grupy Zajączków za
wieloletnią współpracę i zaangażowanie w życie przedszkola.
Szkoła Podstawowa w Opatówku
23 czerwca 2017 roku w Szkole Podstawowej
w Opatówku odbyła się uroczystość zakończenia roku
szkolnego 2016/2017. Uroczystość zaszczycili swoją
obecnością: Sekretarz Gminy Opatówek - Krzysztof
Dziedzic, Marlena Kiermas - Gruszka - Przewodnicząca
Komisji Oświaty, Paweł Bąkowski - Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy oraz Małgorzata Matysiak - Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej, Renata Włodarczyk reprezentująca Radę Rodziców naszej szkoły oraz ksiądz
proboszcz Władysław Czamara.
Tego dnia uczniom rozdane zostały dyplomy,
medale i nagrody za pracę, odniesione sukcesy w nauce
i sporcie. Najlepsi uczniowie, wyróżniający się najwyższymi wynikami w nauce oraz sukcesami w dziedzinach
sportowych i artystycznych otrzymali z rąk zaproszonych
gości Nagrody Burmistrza. Byli to: Hanna Warszewska
klasa VI a, Izabela Mazurowska klasa VI a, Gabriela
Nowak klasa VI a, Maria Wolf klasa VI a, Weronika
Czajkowska klasa V c, Aleksandra Stawiraj klasa IVc,
Michał Zimny klasa IV a, Julia Góra klasa VIa
Słowa uznania i podziękowania dla Pani Marii
Pogorzelec, za wieloletnią pracę w szkole oraz ogromny
wkład w wychowanie i edukację uczniów, w imieniu organu prowadzącego oraz Dyrektora Szkoły Mateusza
Przyjaznego przekazał Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic. Przechodzącą na emeryturę p. Marię żegnali również uczniowie i rodzice.
Podziękowania za troskę o dobre imię szkoły,
ofiarną pracę na rzecz uczniów, cierpliwość i otwartość
w przekazywaniu wiedzy i miłą współpracę skierowane
zostały również do nauczycieli, którzy od września będą
pracowali w nowopowstałym przedszkolu w Opatówku,
p. Sylwii Bąkowskiej i p. Magdaleny Nycek.
Gimnazjum im. Stefana i Agatona Gillerów
Uroczystość zakończenia roku szkolnego to
moment, o którym marzą uczniowie od pierwszych
wrześniowych dni nauki. Wtedy rozpoczynają się wyczekiwane przez wszystkich wakacje. Obecność gości,
odświętne stroje, przystrojony hol - to wszystko dodaje
powagi temu wydarzeniu. Uczniowie klas pierwszych
i drugich otrzymali świadectwa promocyjne, wielu z nich
świadectwo z wyróżnieniem oraz Złote Tarcze.
Wśród pierwszo i drugoklasistów dwoje uczniów
otrzymało specjalne nagrody. Ich wysokie wyniki w nauce oraz wzorowa postawa ucznia znalazły uznanie
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w oczach Burmistrza Gminy Opatówek Sebastiana Wardęckiego oraz Marzeny Wodzińskiej Członka Zarządu
Województwa Wielkopolskiego. Na miano najlepszych
uczniów w roku szkolnym 2016/2017 zapracowali Katarzyna Szafirowicz z klasy II a oraz Bartosz Milczarek
z klasy I b. Gratulujemy.
Kilkoro spośród uczniów klas I i II musi się
w czasie wakacji wziąć do pracy, aby w sierpniu zdać
egzaminy poprawkowe - trzymajmy za nich kciuki.
Pożegnanie absolwentów w Gimnazjum im. Agatona
i Stefana Gillerów w Opatówku.
Piątek 23 czerwca 2017 roku dla uczniów klas
trzecich Gimnazjum był dniem szczególnym. Po trzech
latach nauki pożegnali się ze swoimi wychowawcami,
nauczycielami i kolegami z klas młodszych. Uroczystość
uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście: Sebastian Wardęcki - Burmistrz Gminy Opatówek, Ksiądz
Prałat Władysław Czamara, Krzysztof Dziedzic - Sekretarz Gminy Opatówek, Arkadiusz Łańduch - Dyrektor
ZEAS Gminy Opatówek, Małgorzata Matysiak - Dyrektor
Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku, Jerzy Marciniak - Dyrektor Muzeum Historii Przemysłu
w Opatówku, Mariusz Małoburski i Mateusz Walczak Radni Rady Miejskiej Gminy Opatówek oraz rodzice
uczniów.
W tym roku szkolnym absolwentami zostało 93
uczniów, z czego 19 osób uzyskało świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem. Ośmioro ukończyło szkołę, otrzymując laur "Złotego Absolwenta", są to: z klasy
IIIa: Zuzanna Kurpik, Alicja Muszyńska, Sebastian Olejnik, Andżelika Wosiek, z klasy IIIb: Agata Małoburska,
z klasy III d: Martyna Dziedzic, Patrycja Raczkowska,
Justyna Wielgosz.
Ponadto uczniowie uhonorowani zostali wieloma
nagrodami, zarówno za wyniki w nauce, jak i osiągnięcia
sportowe, aktywną działalność w kołach zainteresowań
i organizacjach młodzieżowych, wzorową frekwencję.
Najwybitniejszy absolwent, jak co roku, otrzymał Nagrodę Dyrektora Szkoły - w tym roku szkolnym na to wyróżnienie zasłużyła uczennica klasy IIId Martyna Dziedzic,
która ukończyła szkołę ze średnią ocen 6.0, poza tym
z sukcesami reprezentowała szkołę w wielu konkursach.
Burmistrz Gminy Opatówek uhonorował uczniów wyróżniających się w nauce (Martyna Dziedzic z klasy IIId, Justyna Wielgosz z klasy IIId, Andżelika Wosiek z klasy
IIIa, Zuzanna Kaźmierczak z klasy IIIb oraz Sebastian
Olejnik z klasy IIIa) oraz tych, którzy osiągali sukcesy
w innych dziedzinach (Gabriela Michalak z klasy IIIb,
Iwona Tomczak z klasy IIIa, Ewelina Spież z klasy IIId,
Oliwia Skowrońska z klasy IIIb oraz Agata Małoburska
z klasy IIIb). Nagrodę Marzeny Wodzińskiej - Członka
Zarządu Województwa Wielkopolskiego otrzymała Martyna Dziedzic.
Nie tylko uczniowie żegnali się z Gimnazjum.
Dyrektor Jolanta Pokojowa postanowiła w tym roku skorzystać z przywileju przejścia na emeryturę. W swoim
wystąpieniu mówiła: "Wszystko ma swój czas, ma początek i koniec. Dotyczy to także nas i naszej szkoły, tak
więc dzisiejsze spotkanie ma charakter historyczny.
Z jednej strony dlatego, że spotykamy się tu w takim
gronie po raz ostatni, z drugiej - ponieważ po raz ostatni
pożegnanie absolwentów odbywa się w gimnazjum. Gdy
nadchodzi czas pożegnania, uświadamiamy sobie, jakie
to wszystko, co nas otaczało, było ważne i wyjątkowe".
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Piękne 35 lat pracy pedagogicznej, z czego 10 lat jako
dyrektor gimnazjum, zasługują na szacunek i uznanie.
Panią Jolantę Pokojową ciepłymi słowami żegnali
uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły, przedstawiciele władz samorządowych oraz zaprzyjaźnionych ze
szkołą instytucji lokalnych. Mottem całej uroczystości były słowa księdza Jana Twardowskiego "Kiedy wydaje
się, że wszystko się skończyło, wtedy dopiero wszystko
się zaczyna" - niech te słowa będą dobrą wróżbą na
bliższą i dalszą przyszłość.
Zespół Szkół w Rajsku
Zakończenie roku szkolnego to zawsze emocjonujący czas dla uczniów, nauczycieli i pracowników
szkoły. Szczególnie dużo emocji towarzyszy klasom,
które kończą naukę na danym etapie edukacyjnym. Dnia
22 czerwca w otoczeniu rodziców uczniowie klasy III
gimnazjum odebrali dyplomy ukończenia gimnazjum
oraz nagrody za najlepsze wyniki w nauce i działalność
na rzecz społeczności szkolnej ufundowane przez Szkołę i Radę Rodziców. Nagrody Burmistrza Gminy Opatówek wręczył Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic. Nagrodę otrzymała: Justyna Antczak kl. III gim. Także
obecny na uroczystości ksiądz proboszcz Piotr Bałoniak,
wręczył uczniom upominki - kompendium wiedzy dobrego katolika. W części artystycznej uczniowie klasy II G
pożegnali starszych kolegów i wręczyli im drobne upominki. Potem przyszedł czas na zaprezentowanie się
uczniów klasy III, którzy swój występ rozpoczęli od zatańczenia Poloneza, a następnie podziękowali dyrektor
szkoły, nauczycielom, pracownikom szkoły i rodzicom za
naukę, opiekę, wychowanie i wspieranie ich rozwoju.
W piątek, 23.06.2017 r. nastąpiło uroczyste zakończenie roku szkolnego oraz rozdanie świadectw
z wyróżnieniem, nagród książkowych za wyniki w nauce,
czytelnictwo, frekwencję i działalność na rzecz szkoły
oraz nagród Burmistrza Miasta i Gminy Opatówek oraz
nagród Marszałka Województwa dla pozostałych klas.
Nagrody Burmistrza otrzymali: Zuzanna Więckowska kl.
IV, Krzysztof Piekarski kl. IV, Krzysztof Andrzejak kl. V,
Maryla Olejnik kl. VI, Martyna Anyszewska kl. I gim. oraz
Agnieszka Antczak kl. II gim.
Zespół Szkół w Chełmcach
W piątek 23 czerwca 2017 roku odbyła się uroczysta akademia z okazji zakończenia roku szkolnego
2016/2017. Rok ten był bardzo udany pod względem
dydaktycznym i wychowawczym. Bardzo duża ilość
uczniów otrzymała nagrody oraz świadectwa z wyróżnieniem za wysokie wyniki w nauce. Uczniowie w bieżącym roku dostarczyli także wiele satysfakcji zdobywając
nagrody i wyróżnienia konkursach, zawodach i turniejach wiedzy. Najlepsi uczniowie uhonorowani zostali za
swe osiągnięcia Nagrodami Burmistrza Gminy Opatówek. Było ich w tym roku dziesięcioro: Patrycja Jędrzejewska kl. IV, Nikola Kotala kl. V, Wiktoria Sowa kl. V,
Weronika Rosińska kl. VI, Wiktoria Kowalczyk kl. I gim.,
Wiktoria Tułacz kl. II gim., Martyna Nogaj kl. III gim., Karolina Bzderek kl. III gim., Piotr Przepiórka kl. III gim.,
Mateusz Mazurek kl. III gim. Specjalne nagrody przyznane przez grono pedagogiczne otrzymali z rąk dyrektora szkoły uczniowie klasy trzeciej gimnazjum, którzy
w okresie całej nauki w gimnazjum wyróżnili się wybitnymi osiągnięciami w nauce. Słowa uznania należą się
także wszystkim uczniom i nauczycielom za wysokie
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wyniki egzaminów gimnazjalnych. Wszystkie z nich są
dużo wyższe od średnich gminy, powiatu, województwa
i kraju. Szczególnie należy docenić wyniki z przedmiotów humanistycznych: historii i wosu, języka polskiego
oraz angielskiego, które są znacząco wyższe niż średnia
ich rówieśników w powiecie.
W nadchodzącym okresie wakacyjnym przewidziano odnowienie sal lekcyjnych w oddziałach przedszkolnych, świetlicy szkolnej oraz wykonanie odwodnienia wokół głównego budynku szkolnego. Dyrektor Zespołu Szkół w Chełmcach Tomasz Mikucki serdecznie
dziękuje wszystkim uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom i pracownikom obsługi za pracę, pomoc i wsparcie w mijającym roku szkolnym, życząc również wspaniałych, słonecznych i bezpiecznych dni podczas nadchodzących wakacji i urlopów.
Zespół Szkół w Tłokini Wielkiej
23 czerwca, o godz. 8:30 pożegnaliśmy absolwentów gimnazjum. W obecności zaproszonych gości:
Radnego Damiana Jakóbczaka, p. Janiny Banasiak,
p. Eugeniusza Gruszki, Przewodniczącej Rady Rodziców Kingi Jopek, Dyrektor Szkoły Teresy Kobierskiej,
nauczycieli, rodziców, pracowników szkoły, koleżanek
i kolegów z klasy II trzecioklasiści podziękowali za przekazaną wiedzę, opiekę i wspólnie spędzone chwile. Kierując dłonie w stronę pocztu flagowego, przyrzekli być
dobrymi Polakami, kochać swą Ojczyznę i godnie reprezentować szkołę. Z łezką w oku pożegnali szkołę, nauczycieli i swoją wychowawczynię p. Edytę Banasiak.
O godz.9.30 za stołem prezydialnym zasiedli:
Radny Damian Jakóbczak, członkinie Rady Rodziców p. Renata Pilas i p. Magdalena Grzeluszka oraz Dyrektor Teresa Kobierska. Pani dyrektor podkreśliła, że mijający rok szkolny był szczególny. Był to bowiem czas
przygotowywania szkół do wdrażania zmian w oświacie.
Odczytała list minister oświaty - Anny Zalewskiej, w którym minister podziękowała dyrektorom i nauczycielom
za ich pracę, a rodzicom za zaangażowanie w życie
szkoły, dbanie o nią i wspieranie jej aktywności. Wszystkim życzyła wspaniałych, niezapomnianych, ale przede
wszystkim bezpiecznych, wakacji.
Następnie zgromadzeni obejrzeli krótki montaż
słowno - muzyczny w wykonaniu uczniów klasy II i VI,
który w swoisty sposób podsumował rok szkolny
2016/2017. Dyrektor Teresa Kobierska przekazała informacje o wynikach uczniów i wraz z wychowawcami
wręczyła najlepszym świadectwa z wyróżnieniem, nagrody, dyplomy i podziękowania. Wyniki klasyfikacji
przedstawiają się następująco: w klasach I - III promowano 54 uczniów do klas programowo wyższych, w tym
26 z nagrodą książkową. Dyplomy za 100% frekwencji
otrzymało 6 osób. W klasach IV - VI promowano 42
uczniów, w tym 22 z wyróżnieniem, a nagrody książkowe wręczono 21 uczniom. Dyplomami za wzorową frekwencję nagrodzono 3 uczniów. Prymusi otrzymali również nagrody książkowe ufundowane przez panią Marzenę Wodzińską z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Wystawiono 25 ocen wzorowych z zachowania, 15 bardzo dobrych i 2 oceny dobre.
Nagrody Burmistrza Gminy Opatówek odebrali: Anna
Karwacka z kl. IV, Anna Śnieguła z kl. V, Paulina Leszczyńska i Franciszek Jakóbczak z kl. VI.
W gimnazjum promowano 27 uczniów, a 15
ukończyło szkołę. Świadectwa z biało - czerwonym pa-
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skiem wręczono 12 osobom. Dyplom za stuprocentową
frekwencję odebrał 1 uczeń. Wystawiono 21 ocen wzorowych z zachowania, 18 bardzo dobrych i 2 oceny dobre. Jedna uczennica otrzymała ocenę opisową. Nagrody Burmistrza Gminy Opatówek przyznano: Mateuszowi
Cieślakowi z kl. I, Dorocie Misiak z kl. II, Katarzynie Klepandzie i Karolinie Wąsik z kl. III. Najlepsi otrzymali
również nagrody ufundowane przez panią Marzenę Wodzińską z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego. Ponadto wytypowano następujących
gimnazjalistów do stypendium Rady Miejskiej Gminy
Opatówek, są to: Mateusz Cieślak, Julia Gibus, Dorota
Misiak, Kornelia Gibus, Katarzyna Klepanda i Karolina
Wąsik.
Dziękujemy Radzie Rodziców przy Zespole
Szkół w Tłokini Wielkiej, Burmistrzowi Gminy Opatówek
Sebastianowi Wardęckiemu oraz Marzenie Wodzińskiej
za ufundowanie nagród.
**********
PRZEDSZKOLE W OPATÓWKU

Festiwal Tańca i Piosenki Ludowej "Pyza" 2017
Dnia 11 maja 2017 roku w Centrum Kultury
i Sztuki w Kaliszu odbył się XIII Festiwal Tańca i Piosenki Ludowej PYZA 2017. Organizatorem festiwalu było
Publiczne Przedszkole nr 18 im. "Chatka Puchatka" oraz
Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.

W festiwalu uczestniczyło 210 małych artystów
z 12 placówek z Kalisza i okolic. Gminę Opatówek reprezentowały dzieci z Publicznego Przedszkola w Opatówku - grupa "Zajączki", pod kierunkiem p. Anny Mosińskiej. Grupa zaprezentowała układ taneczny pn. "Zabawy Wielkopolskie". Układ ten został wysoko oceniony
przez jury, które grupie przedszkolaków z Opatówka
przyznało II miejsce. Gratulujemy sukcesu.
Węże spacerowe dla przedszkolaków
We wtorek, 4 kwietnia br., miało miejsce przekazanie pluszowych węży spacerowych dla przedszkolaków z przedszkola w Opatówku oraz oddziałów przedszkolnych w Chełmcach, Tłokini Wielkiej, Rajsku i Sierzchowie.
Dzięki tej dużej, lecz lekkiej maskotce, panie
wychowawczynie nie będą miały problemów z organizacją dzieci biorących udział w spacerze, co znacznie
przyczyni się do zachowania odpowiedniego poziomu
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bezpieczeństwa. Z kolei dzieci trzymające węża w pewnym sensie naśladują osoby dorosłe, gdyż muszą pilnować pluszaka, aby grzecznie szedł razem z nimi.

Dzień Dziecka
Dzień dziecka to ulubione święto przedszkolaków. Ten wyjątkowy dzień przepełniony był radością
i zabawą. Przedszkolacy bawili się wesoło przy muzyce,
uczestniczyły w konkursach przygotowanych przez panie nauczycielki. Każde dziecko otrzymało wspaniały
upominek ufundowany przez Radę Rodziców. W uroczystość zaangażowali się także rodzice przedszkolaków obdarowując grupy prezentami
Konkursy plastyczne
Dzieci z przedszkola bardzo chętnie biorą udział
w konkursach plastycznych i osiągają w nich duże sukcesy. Do laureatów konkursów należą m. in. Julia Janiak, Nikola Rutkowska czy Paulina Kaźmierczak z najstarszej grupy. Dzieciom serdecznie gratulujemy i cieszymy się ze wszystkich ich osiągnięć. Życzymy również
tak licznych sukcesów w szkole.

Węże zostały zakupione w ramach działalności
Stowarzyszenia LGD7. Przekazania pluszowych węży
na ręce dyrekcji, nauczycieli i dzieci wspólnie dokonali:
Wiceprezes Stowarzyszenia LGD7 Jarosław Budka oraz
Sekretarz Gminy Opatówek Krzysztof Dziedzic.
Dzieci były bardzo zadowolone, wspaniale się bawiły
z pluszowymi wężami. Były tańce, spacery i ratowanie
pluszaka.

Wycieczki przedszkolaków
Na przełomie maja i czerwca dzieci z każdej
grupy wiekowej wspólnie ze swoimi rodzicami i wychowawczyniami uczestniczyły we wspaniałych wycieczkach. Grupa p. Agnieszki Przybylak i p. Anny Mosińskiej
wybrała się na wspólne zabawy do Westernlandu w Józefowie k. Chocza. Zarówno rodzicom jak i dzieciom podobały się tamtejsze atrakcje, m.in. poszukiwanie złota,
tor przeszkód, dojenie krów czy wizyta w komisariacie
szeryfa.

Rodzice - dzieciom - bajka w wykonaniu przedszkolnego teatru "Figlarne smyki"
Dnia 13.06.2017 r. w naszym przedszkolu swoją
działalność rozpoczął przedszkolny teatr "Figlarne Smyki", którego aktorami są rodzice naszych przedszkolaków.

Inauguracyjne przedstawienie miało tytuł "Jaś i Małgosia
w krainie bajek". Zachwycone przedszkolaki nagrodziły
aktorów dużymi brawami oraz orderami. Dziękujemy rodzicom za przygotowanie tak wspaniałej niespodzianki.
Spotkanie z policją
Policjanci odwiedzili dzieci z Publicznego Przedszkola w Opatówku. Celem wizyty były rozmowy o bezpieczeństwie oraz zagrożeniach występujących w naszym codziennym życiu. Policjanci zaprezentowali
sprzęt wykorzystywany w ich pracy. Dzieci otrzymały
także drobne upominki.
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Grupa "Biedronek", "Motylków" i "Mrówek" pod
opieką p. Karoliny Pawliczak, p. Moniki Kozłowskiej i p.
Urszuli Woźniak oraz rodziców udała się na wycieczkę
do Murowańca. Wśród przygotowanych dla dzieci atrakcji była: przejażdżki ciuchcią, bryczką, na kucyku, malowanie twarzy, poszukiwanie skarbów, przejście przez tor
przeszkód. Po wspólnych zabawach wszyscy udali się
na odpoczynek, gdzie czekały na nich smaczne przekaski. Wyjazdy dostarczyły dzieciom ich rodzicom oraz
opiekunom wielu niezapomnianych wrażeń.
Wizyta w Szkole Podstawowej
W maju grupa "Zajączki" pod opieką p. Anny
Mosińskiej udała się do Szkoły Podstawowej w Opatówku. Wizyta ta była bardzo udana i przepełniona mnóstwem atrakcji. Cieszy fakt, iż "Zajączki" dobrze czuły
się w murach szkoły, zwłaszcza z uwagi na to, iż już
niedługo, jako najstarsza z grup, będą oni uczniami tejże
szkoły.
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Teatrzyk kukiełkowy w wykonaniu rodziców dzieci
grupy "Zajączki"
Dnia 9 czerwca mamy z grupy "Zajączków"
przygotowały dla dzieci niespodziankę - teatrzyk kukiełkowy pt. "Jaś i Małgosia". Dzieci obdarzyły panie gromkimi brawami oraz wręczyły pamiątkowe medale.

o nazwie "Most kulturowy z Cagliari do Opatówka" założonego i prowadzonego przez p. Artura Szkudlarka
i p. Valerię Mameli, nauczycielkę języka angielskiego we
włoskiej szkole.

**********
SZKOŁA PODSTAWOWA W OPATÓWKU

Konkurs recytatorki "Żyjmy zdrowo i bezpiecznie"
Dnia 28 kwietnia 2017 r. w Szkole Podstawowej
w Opatówku odbył się XIII Gminny Konkurs Recytatorski
Poezji Dziecięcej pod hasłem "Żyjmy zdrowo i bezpiecznie".

Celem konkursu było propagowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia oraz uwrażliwienie na piękno
i kulturę żywego słowa. W konkursie uczestniczyło 24
dzieci 5 - 6 letnich z przedszkola i oddziałów przedszkolnych z terenu gminy Opatówek. Konkurs zainaugurował p. Mateusz Przyjazny - dyrektor Szkoły Podstawowej w Opatówku, witając przybyłych gości, nauczycieli, rodziców i dzieci. Gościem konkursu był Sekretarz
Gminy Opatówek Krzysztof Dziedzic. Jury obradowało
w składzie: p. Mariola Foltyńska - nauczyciel biblioteki
w Szkole Podstawowej w Opatówku oraz p. Agnieszka
Przepiórka - pracownik Gminnej Biblioteki Publicznej
w Opatówku. Jury przyznało trzy nagrody główne i cztery wyróżnienia.
Ponadto każdy z uczestników otrzymał książkę
pt. "Bezpieczny przedszkolak". Nagrody i słodki poczęstunek ufundował Urząd Miejski Gminy Opatówek,
a mleczne produkty przekazała OSM w Łowiczu. Czas
minął w miłej i przyjaznej atmosferze. Mamy nadzieję, że
dzieci na długo zapamiętają treści swoich wierszy, a co
za tym idzie będą dbały o swoje zdrowie i bezpieczeństwo.
Wycieczka na Sardynię
W dniach 26.04 - 03.05.2017 uczennice Szkoły
Podstawowej w Opatówku z klasy VIc- Maja Kępa i Julia
Witczak oraz uczennica klasy VIb - Alicja Bąkowska
wraz z opiekunem wycieczki, p. Arturem Szkudlarkiem,
p. Izabelą Dubanowicz oraz p. Kingą Kobyłką wzięły
udział w zagranicznej wycieczce szkolnej na Sardynię
do miasta Cagliari.
Wycieczka na włoską wyspę była podsumowaniem międzynarodowego projektu międzyszkolnego
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Wszyscy uczestnicy wycieczki zostali zakwaterowani u włoskich rodzin, które dołożyły wszelkich starań, aby pobyt polskich gości obfitował w niezapomniane
przeżycia i możliwości obcowania z jakże odmienną od
polskiej kulturą. Podczas tygodniowego pobytu uczestnicy odwiedzili szkołę Instituto Comparativo w mieście
Quartu San’t Elena oraz mieli okazję porozmawiać
z włoskimi rówieśnikami. Nauczyciele mieli również okazję do wymiany doświadczeń zawodowych z innymi nauczycielami i zapoznania się z zasadami funkcjonowania
włoskiej placówki oświatowej. W trakcie pobytu polscy
goście uczestniczyli między innymi w uroczystych obchodach patrona wyspy Sardynii, Sant’Effisio. Polscy
goście odbyli również spotkanie z burmistrzem dzielnicy
miasta Monserrato, p. Thomasem Locci, który pogratulował ogromnego sukcesu projektu międzynarodowego.
Nasze uczennice odwiedziły również rezerwat przyrody
Montelargius, w którym całorocznie żyją i rozmnażają
się flamingi. Uczennice wraz z nauczycielami odwiedzili
także wiele innych ciekawych miejsc i zabytków - Katedrę Santa Maria di Castello, bibliotekę mediów i kulturoznawstwa MEM, plaże Poetto oraz formację skalną Siodło Diabła.
Konkurs Mały matematyk
Dnia 31 maja 2017 r. odbył się szkolny konkurs
matematyczny "Mały matematyk". Konkurs zorganizowały i przeprowadziły Klaudia Kubacka i Agnieszka Witczak.
W konkursie uczestniczyli uczniowie z klas drugich i trzecich. Każdą klasę reprezentowało 2 przedstawicieli. Dla każdej grupy wiekowej przygotowany był
osobny zestaw zadań i łamigłówek matematycznych.
Dzieci mogły wykazać się wiadomościami i umiejętnościami z zakresu: sprawnego liczenia, rozwiązywania
zadań tekstowych prostych i złożonych, logicznego myślenia i rozumienia pojęć matematycznych.
Wyniki w kategorii klas drugich przedstawiają się następująco:
I miejsce - Jan Szumilas, kl. IIc
II miejsce - Wiktor Sztandera, kl. IIa
II miejsce - Iga Szymczak, kl. IIc
Najlepszymi w klasach trzecich okazali się:
I miejsce - Aleksandra Szymańska, kl. IIId
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II miejsce - Maciej Berezowski, kl. IIIa
III miejsce - Julia Dziedzic, kl. IIIc
Wymienieni uczniowie otrzymali nagrody książkowe, które ufundował Dyrektor Szkoły.
Wycieczka do Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Czeszewie.
Ośrodek Edukacji Leśnej w Czeszewie mieści
się w zabytkowym, historycznym budynku. Adaptacja
budynku byłego Nadleśnictwa Państwowego Czeszewo
pozwoliła na utworzenie nowoczesnego ośrodka edukacyjnego. Podczas wycieczki klas IIb i IId oraz dzieci
z Sierzchowa - 5 czerwca w ośrodku czekał na nas podleśniczy, edukator - Marek Dobroczyński.

W czasie pobytu na terenie ośrodka, dzieci mogły poznać pracę leśnika, narzędzia jakie wykorzystuje
w swojej pracy. Pan Marek opowiadał dzieciom o zwierzętach żyjących w lasach, grał na trąbce sygnały łowieckie. Dzieci obejrzały film ekologiczny i obserwowały
życie ptaków w budkach lęgowych. Kolejnym punktem
wycieczki było poznanie budowy rzeki. Konstrukcja instalacji umożliwia uczestnictwo w zabawie, którą towarzyszą: wrażenia akustyczne, wizualne - puzzle czy model oczyszczalni ścieków, płynące strugi wody, wyrastające rośliny i bodźce dotykowe. Realizowane jest tu bez
wątpienia hasło: "bawiąc - uczyć". Wykonywane przez
uczestników zadania były wzbogacane przez komentarz
podleśnika - Pana Marka. Uzmysłowiły dzieciom, ważną
rolę rzeki i wody w życiu roślin, zwierząt i człowieka. Poszczególnymi etapami zabawy były: napełnianie wiaderek wodą, z różnych źródeł, wylanie wody do rynny uruchamiającej nurt rzeki, budowa tamy bobrowej (puzzle),
wywołanie (zainscenizowanie) powodzi, podmywanie
brzegu, oczyszczanie rzeki ze śmieci i skażeń, powrót
do rzeki czystej i morza.
Na zakończenie przepłynęliśmy promem "Nikodemem" na drugą stronę Warty, gdzie mogliśmy posilić
się przy ognisku. Dzieci z apetytem zajadały samodzielnie upieczone w ognisku kiełbaski. Był to czas na zabawy i odpoczynek na leśnej polanie, położonej malowniczo nad Wartą. Dzieci w czasie wycieczki były pod opieką p. Magdaleny Galuby, p. Renaty Albrecht i p. Bogumiły Kwaśniewskiej.
Szkolny konkurs języka angielskiego
Dnia 31 maja 2017r o godz. 13.40 odbył się
szkolny konkurs wiedzy z języka angielskiego dla klas
drugich i trzecich. Organizatorem konkursu był nauczy-
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ciel prowadzący zajęcia z języka angielskiego w Szkole
Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku p. Katarzyna Lewicka. Był to konkurs szkolny i trwał po
45 minut dla każdego pionu klas, włączając czas na
sprawy organizacyjne dotyczące sposobu udzielania
odpowiedzi.

W konkursie wzięło udział 10 uczniów z klas drugich i 10 uczniów z klas trzecich. Konkurs został przeprowadzony w formie testu i obejmował zakres materiału
z klasy I i II dla klas drugich; z klas I, II i III dla klas trzecich. Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
w kategorii klas drugich I miejsce zajeła Wiktoria Biernat,
kl. IId, II miejsce Michał Szczepaniak, kl. IIc, III miejsce
Klaudiusz Kaźmierski, kl. IIb. W kategorii klas trzecich I
miejsce Aleksandra Szymańska, kl. IIId, II miejsce Amelia Napierała, kl. IIIc, III miejsce Olga Saganowska, kl.
IIIa. Podczas szkolnego apelu, Dyrektor szkoły wręczył
laureatom nagrody w postaci książek.
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej w Opatówku
Turniej odbył się 13 czerwca 2017. Była to już
kolejna edycja Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora
Szkoły Podstawowej w Opatówku. W tegorocznych
zmaganiach sportowych młodych piłkarzy brały udział
4 zespoły. Były to reprezentacje szkół podstawowych
z gminy Opatówek. Swoją obecnością zaszczycili nas:
Szkoła Podstawowa z Chełmc, Szkoła Podstawowa
z Tłokini Wielkiej, Szkoła Podstawowa z Rajska oraz jako gospodarz turnieju Szkoła Podstawowa z Opatówka.
Zawody odbywały się na boisku "Orlik" w Opatówku. Turniej został rozegrany systemem "każdy z każdym". Tegoroczny turniej cechował się wysokimi umiejętnościami młodych adeptów piłki nożnej z naszej gminy. Rywalizacja przebiegała w duch zasad "fair play".
Najbardziej zaciekłym i wyrównanym spotkaniem okazał
się mecz pomiędzy reprezentacją Szkoły Podstawowej
z Chełmc, a gospodarzami turnieju Szkołą Podstawową
z Opatówka. Ostatecznie to gospodarze cieszyli ze zwycięstwa, strzelając jedną bramkę swoim rywalom.
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Szkoły
Podstawowej w Opatówku zakończył się następującymi
wynikami:
- I miejsce - Szkoła Podstawowa w Opatówku
- II miejsce - Szkoła Podstawowa w Chełmcach
- III miejsce - Szkoła Podstawowa w Tłokini Wielkiej
- IV miejsce - Szkoła Podstawowa w Rajsku.
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Wszystkie reprezentacje szkół otrzymały pamiątkowe dymplomy oraz puchary ufundowane przez Dyrektora Szkoły Podstawowej z Opatówka Pana Mateusza
Przyjaznego. Organizatorem turnieju był nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w Opatówku Zbigniew Muzalewski.
**********
GIMNAZJUM W OPATÓWKU

Akcja masowego czytania
W naszej szkole przeprowadzona została ogólnopolska akcja masowego czytania "Jak nie czytam, jak
czytam" zorganizowana przez bibliotekę szkolną. Spotkaliśmy się w holu szkoły i biliśmy masowy rekord czytania. W związku z akcją każdy uczeń przyniósł do szkoły książkę, którą czytał.
Odbyły się również gry i zabawy: quiz "Znam
moją bibliotekę na wylot", przygotowany przez uczennice kl. IIId - Paulinę Buchlę i Martynę Dziedzic. Budowaliśmy najwyższą wieżę z naszych książek, zabawiliśmy
się w stworzenie absurdalnego tekstu, czytając piąte
słowo ze 122 strony wybrane z spośród 11 książkowych
pozycji. Stworzyliśmy również książkowy łańcuch, a następnie trzymając się za książki powędrowaliśmy długim
sznurem na teren rekreacyjny przy szkole, tworząc tam
trzy "książkowe okręgi". Wszyscy przyjemnie spędzili
czas i z entuzjazmem komentowali, że było naprawdę
super.
Bardzo dziękujemy wszystkim uczniom, p. Dyrektor Jolancie Pokojowej oraz nauczycielom za udział
w akcji, a w szczególności naszym gościom: Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej Małgorzacie Matysiak oraz
Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Opatówku Mateuszowi Przyjaznemu.
Nagrody w konkursie fotograficznym
W marcu 2017 roku Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku ogłosiła Konkurs Fotograficzny Sleeveface - schowaj się za książkę. Konkurs organizowany był pod patronatem Starosty Kaliskiego Krzysztofa Nosala.

Fotografie naszych uczennic rywalizowały z niemal setką prac. Komisja konkursowa doceniła prace naszych gimnazjalistek i zdecydowała o przyznaniu I miejsca Angelice Dziedzic za wykonanie zdjęcia z okładką
książki pt.: "Gwiazd naszych wina". Wyróżnienia otrzymały: Martyna Perskawiec - zdjęcie z okładką książki
"Strażnicy historii" oraz Karolina Łuczak - zdjęcie z
okładką książki "Błahostka i kamyk".
Dziękujemy organizatorom za pomysłowy konkurs i za możliwość wzięcia w nim udziału. Dziewczynkom gratulujemy i czekamy na kolejne piękne prace fotograficzne.
Warsztaty z Magdaleną Krytkowską

W ramach współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną
w Opatówku uczennice z naszego gimnazjum zostały
zaproszone do wzięcia udziału w warsztatach literackoplastycznych, które prowadziła p. Magda Krytkowska.
Inspiracją były wiersze oraz opowiadania Magdy Krytkowskiej i Anety Kolańczyk. Uczennice klas I i III miały
okazję poznać ten fantazyjny świat z niezapominajkami
i strachami na wróble w roli głównej. Dziękujemy p. Małgorzacie Matysiak Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatówku za zaproszenie i możliwość uczestniczenia w tak ciekawych i barwnych warsztatach.
XX Rajd Ogrodników
Uczniowie klas pierwszych naszego gimnazjum
wzięli udział w jubileuszowym - XX Rajdzie Ogrodników,
zorganizowanym przez Zespół Szkół im. S. Mikołajczyka
w Opatówku, który odbył się 29 kwietnia 2017r. Tego
dnia pogoda dopisała, zatem uczniowie wraz z opiekunkami - p. D. Janiszewską - Marciniak i p. A. Nowacką
mogli wędrować w pełnym słońcu. Podczas marszu
gimnazjaliści ćwiczyli piosenkę rajdową, do której ułożyli
własny tekst o tematyce ekologicznej. Nasza drużyna,
w konkurencjach przygotowanych przez organizatorów,
m. in. test z wiedzy o ekologii i MHP w Opatówku, test
sprawnościowy oraz prezentację w/w piosenki zdobyła
dużą liczbę punktów, co doprowadziło do zdobycia II
miejsca oraz pucharu.

Biblioteka szkolna przeprowadziła eliminacje
wewnątrzszkolne dla gimnazjalistów. Komisja, w której
pracowały p. Anna Nowacka i p. Magdalena Janik zdecydowała o zakwalifikowaniu do dalszego etapu konkursu trzy prace: Angeliki Dziedzic z kl. Ia, Martyny Perskawiec z kl. IIId i Karoliny Łuczak z kl. Ib.
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Nagranie piosenki w profesjonalnym studiu nagrań
Finalistki Międzygminnego Festiwalu Piosenki
Dziecięcej i Młodzieżowej Opatówek 2017, nasza
uczennica Kinga Wolf oraz absolwentka Karolina Janiak,
zostały zaproszone przez organizatorów do nagrania
piosenek konkursowych w studiu nagrań Radia Cen-
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trum. Było to dla dziewczyn nowe doświadczenie i niezapomniane przeżycie. Już niebawem będziemy mogli
posłuchać efektów tejże pracy.
Dzień Bibliotekarza i Bibliotek
Jak mówią słowa Wisławy Szymborskiej: "Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła". Dnia 8 maja w całym kraju obchodzimy
Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Tego dnia nie mogło zabraknąć świętowania i w naszej bibliotece szkolnej. Bibliotekarz - Anna Nowacka serdecznie dziękuje dziewczynkom z aktywu bibliotecznego za pamięć i życzenia.
Święto szkoły
Tegoroczne Święto Szkoły w Gimnazjum im.
Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku odbyło się
w piątek 2 czerwca. Tego dnia młodzież z koło teatralnego, pod opieką p. Izabelli Bugajnej, zabrała widzów
w podróż do starożytnej Grecji, wcielając się w bogów
i herosów mitologicznych. Przygotowane na tę okazję
przedstawienie pt. "Na Olimpie" przypadło widzom do
gustu, o czym świadczyły żywiołowe reakcje w trakcie
przedstawienia oraz tuż po nim. Na szczególną uwagę
zasługują młodzi aktorzy, którzy bardzo swobodnie czuli
się na scenie, a także piękne stroje przygotowane przez
uczniów i ich rodziców. Oprawę muzyczną przygotował
chór szkolny oraz soliści pod opieką p. Anny Nowackiej.
Gimnazjalistki śpiewały między innymi piosenki polskiej
artystki greckiego pochodzenia - Eleni, grały też na instrumentach muzycznych. Nie zabrakło również znanego na całym świecie tańca wywodzącego się z Grecji "Greka Zorby", do którego przygotowała uczniów p. Donata Janiszewska - Marciniak.

Po przedstawieniu uczniowie spotkali się z wychowawcami w klasach, by wzorem bogów olimpijskich,
skosztować ambrozji czyli sałatek i koktajli owocowych,
wcześniej przez siebie przygotowanych. Na olimpijską
ucztę wybrali się również zaproszeni goście wraz z dyrekcją, nauczycielami i pracownikami szkoły. W drugiej
części Święta Szkoły zaprezentowano w formie prezentacji Power Point dorobek 18 lat funkcjonowania naszego Gimnazjum. Była to praca zbiorowa nauczycieli, którą
koordynowała i opatrzyła komentarzem p. Honorata
Warszewska. Obecni na uroczystości usłyszeli wiele
ciekawostek z życia szkoły: o projektach realizowanych
w ciągu tych kilkunastu lat, certyfikatach, sukcesach
w konkursach i zawodach sportowych i wielu innych.
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Uroczystość uświetnili swoją obecnością przedstawiciele władzy samorządowej, kuratorium oraz zaprzyjaźnionych z gimnazjum instytucji, szkół i przedszkoli. Goście obejrzeli również kroniki szkolne oraz złożyli
pamiątkowe wpisy w Złotej Księdze. Święto Szkoły
w Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów był zawsze
wyjątkowym dniem. Obchodzono je na pamiątkę nadania szkole imienia, w tym roku po raz ostatni. Wierzymy,
że nasze Gimnazjum dobrze zapisało się w pamięci lokalnej społeczności.
Finalistki Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego
Trzy uczennice Gimnazjum Agatona i Stefana
Gillerów w Opatówku uzyskały tytuł finalistki Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego. Zmagania konkursowe na etapie szkolnym zaczęły już w październiku, aby
w kwietniu, po napisaniu prac konkursowych na etapie
rejonowym i finałowym, cieszyć się z otrzymania zaświadczenia - dokumentu potwierdzającego ich sukces.
Dziewczęta: Martyna Dziedzic i Justyna Wielgosz z klasy IIId oraz Katarzyna Szafirowicz z klasy IIa pracowały
pod kierunkiem nauczycielki języka polskiego p. Honoraty Warszewskiej.
Martyna i Justyna kończą już edukację w naszej
szkole, życzymy im dobrych wyborów i sukcesów, spełnienia marzeń i pogody ducha. Kasia od września będzie uczennicą klasy trzeciej - czekamy na jej kolejne
sukcesy. Powodzenia!
Zielona Szkoła w Mrówkach

W dniach 19 - 22 czerwca 51 uczniów klas drugich z wychowawczyniami i p. psycholog uczestniczyli
w zajęciach w ramach Zielonej Szkoły w miejscowości
Mrówki. Dni wypełnione były atrakcyjnymi zajęciami
m.in.: pływanie kajakami po jeziorze, pajęcza sieć,
skrzynki, nocne manewry, strzelanie z wiatrówki.
Uczniowie wrócili do domów uśmiechnięci, opaleni.
**********
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHEŁMCACH

Akcja "Gorączka złota PCK"
W Zespole Szkół w Chełmcach zakończona została akcja "Gorączka złota PCK", która polegała na
zbiórce złotych monet o nominałach 1 gr, 2 gr i 5 gr. Akcja ta oprócz pozyskania środków na kolonie i pomoc
rzeczową dla dzieci z najuboższych rodzin ma także
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wymiar społeczny ponieważ podczas akcji promowana
jest idea wolontariatu - bezinteresownej pomocy drugiej
osobie. Zebrane monety zostały posegregowane i zważone przez uczennice z klasy 1 gimnazjum: Agnieszkę
Wojnarowicz, Wiktorię Michalską i Wiktorię Kowalczyk
oraz przekazane do Zarządu Rejonowego PCK w Kaliszu. W tym roku nasi uczniowie zebrali rekordową ilość
złotych monet - 36,62 kg. Pobiliśmy ubiegłoroczny rekord szkoły.
Dziękujemy wszystkim dzieciom z przedszkola,
uczniom, ich rodzicom, nauczycielom oraz sponsorom
za udział w akcji "Gorączka Złota PCK", a w szczególności p. Małgorzacie Michalskiej, za wsparcie naszej akcji.
Dzień Dziecka w Krzesinach
Uczniowie gimnazjum uczestniczyli w niecodziennym festynie z okazji Dnia Dziecka zorganizowanym przez 31 Bazę Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu Krzesinach. Podczas festynu prezentowano sprzęt i wyposażenie na co dzień wykorzystywane w służbie żołnierzy Sił Powietrznych. Przygotowane atrakcje związane
z pracą w bazie samolotów wielozadaniowych F-16 zrobiły duże wrażenie na uczestnikach imprezy.

Rajd ekologiczny
Trzy uczennice klasy VI: Weronika Rosińska,
Katarzyna Kaleta i Agnieszka Przepiórka, brały udział
w rajdzie ekologicznym "Pod drzewami". Rajd odbywał
się na terenie parku dendrologicznego w Gołuchowie
z okazji Dnia Ziemi. Założeniami rajdu było: poszerzanie
wiedzy o dziedzictwie kulturowym regionu ze szczególnym uwzględnieniem Gołuchowa, rozwijanie zainteresowań ekologią i ochroną środowiska, rozwijanie współpracy między członkami drużyny oraz rywalizacji między
zespołami, poszerzenie wiedzy o szacie roślinnej i zwierzętach naszego regionu. Drużyna naszej szkoły zajęła
I miejsce. Gratulujemy.
Zwycięstwo w Grze Miejskiej
Uczniowie klasy III gimnazjum: Martyna Nogaj,
Adam Tułacz i Antoni Kowalczyk wraz z opiekunką
p. Katarzyną Juskowiak wzięli udział w grze miejskiej
"Przez Park do Ratusza". Gra zorganizowana była przez
Gimnazjum nr 10 w ramach projektu Centrum Edukacji
Obywatelskiej "Urząd od podszewki". Młodzież wykazała
się wiedzą o historii Kalisza, postaciach związanych
z tym miastem oraz sprawnością fizyczną i zajęła I miejsce.
Uczestnicy otrzymali puchar, upominki oraz podarunek dla szkoły. Jeden z naszych uczniów - Antoni
Kowalczyk - wziął udział we wspólnej zabawie, wcielił
się w rolę Prezydenta Miasta i wygłosił przemowę na
wylosowany temat. Publiczność wybrała najbardziej
przekonującego oratora. W tej konkurencji nasz uczeń
zajął III miejsce. Serdecznie gratulujemy!
Dzień Patrona Szkoły
W piątek 19 maja 2017 r. świętowaliśmy Dzień
Patrona Szkoły Jana Pawła II. Po Mszy Świętej w intencji uczniów i pracowników szkoły zgromadziliśmy się pod
tablicą upamiętniająca naszego Patrona by złożyć kwiaty i zapalić znicze.

Podczas festynu żołnierze i instruktorzy z dużą
cierpliwością, otwartością i w sposób, jak najbardziej interesujący przekazywali swoją wiedzę i wojskowe doświadczenie. Nasi uczniowie, mogli więc nie tylko oglądać, ale też czynnie uczestniczyć w punktach wystawowych wśród których były m.in.: samoloty zabytkowe,
sprzęt wojskowy, wyposażenia użytkowe, jak np. ważący 23 kg kombinezon przeciwwybuchowy EOD, sprzęt
Naziemnej Obsługi Statków Powietrznych czy działania
Sekcji Medycznej. Każdy mógł spróbować swoich sił,
w zależności od specyfiki prezentowanego sprzętu i zdobyć przy tym umiejętności wykorzystania broni, posługiwania się sprzętem pożarniczym czy ratowania życia
ludzkiego.
Niebywałą atrakcją dla wszystkich zgromadzonych był przylot 8 amerykańskich myśliwców F-16 do 31.
BLT w Krzesinach oraz pokaz dynamiczny samolotu
F-16 jaki zaprezentował pilot pokazowy F-16 DEMO
TEAM.
Niespodzianka od lotników udała się wyśmienicie. Wszyscy z zapartym tchem śledzili akrobacje powietrzne najnowocześniejszego samolotu w Siłach Powietrznych.
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Następnie udaliśmy się do hali sportowej na uroczystą akademię. W tym roku zorganizowali ją uczniowie
klas I - III szkoły podstawowej wraz z wychowawczyniami. Przygotowali oni piękną uroczystość pod hasłem "Miłość jest bodźcem". Rozstrzygnięto także i wręczono nagrody uczestnikom konkursu plastycznego. Uroczystość
swoją obecnością uświetnili min. Wicekanclerz Orderu
Uśmiechu Halina Sroczyńska, Sekretarz Gminy Opatówek Krzysztof Dziedzic oraz Prezes OSP w Chełmcach
Henryk Łazarek.
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Wycieczka do Anglii
W dniach od 7 - 12 maja grupa uczniów z gimnazjum udała się na wspaniałą wycieczkę do Wielkiej
Brytanii. Nasi uczniowie wyjechali razem z koleżankami
i kolegami z Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów
w Opatówku.

Zadaniem uczestników konkursu było stworzenie pracy w formie komiksu lub spotu o tematyce mieszczącej się w zakresie zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni. W Komendzie Miejskiej Policji w Kaliszu
wręczono nagrody laureatom etapu powiatowego. W kategorii "Spot', I miejsce zajęły uczennice klasy 6: Katarzyna Kaleta, Joanna Koło, Karolina Kotala. III miejsce
zajęli również reprezentanci naszej szkoły: Agnieszka
Przepiórka oraz Julita Przybył. Koordynatorem konkursu
była p. Lidia Kałuża.
Srebrna kamera
W dniu 14 czerwca 2017 roku w sali kinowej
Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu odbyła się jedenasta
edycja Miejskiego Festiwalu Filmów Obcojęzycznych realizowanego pod patronatem Prezydenta Miasta Kalisza, pana Grzegorza Sapińskiego.

W ciągu tych kilku dni młodzież miała okazję
zwiedzić przede wszystkim Londyn i jego najbardziej
znane miejsca jak London Bridge, Most Millenium, Teatr
Szekspirowski, Katedrę St. Paul’s, Pałac Buckingham,
Opactwo Westminsterskie, park St. James’s, Wieżę Zegarową ze słynnym Big Ben’em, Trafalgar Square, Leicester Square, China Town oraz Piccadilly Circus.
W Galerii Narodowej uczniowie obcowali ze sztuką
gdzie podziwiali m.in. słynne "Słoneczniki" Van Gogh’a.
Ostatnim punktem wycieczki było Greenwich ze słynnym
Królewskim Obserwatorium i południkiem "0" od którego
liczy się długość geograficzną na świecie. Ogromną popularnością cieszyły się szczególnie dwie atrakcje. Był to
pobyt w kultowym już gabinecie figur woskowych Madame Tussauds, gdzie uczniowie mieli okazję stanąć
oko w oko z takimi osobowościami jak Adele, Brad Pitt,
Cristino Ronaldo czy Donald Trump. Wielkie emocje
wzbudził również przepiękny widok na Londyn z wysokiej na 135 metrów karuzeli zwanej London Eye.
Podczas drugiego dnia pobytu uczniowie zwiedzili także piękne nadmorskie miasteczko Brighton ze
słynnym molo oraz wnętrza dawnej Rezydencji Królewskiej Royal Pavilion. Następnie udali się w kierunku
słynnych klifów zwanych Seven Sisters z cudownym widokiem na morze oraz kanał La Manche. Nie zabrakło
oczywiście czasu na zakup pamiątek i prezentów dla
najbliższych. Zarówno podczas zakupów jak i przebywania na terenie hotelu, w którym nocowali, uczniowie
mieli wiele okazji by posługiwać się językiem angielskim,
co szło im bardzo sprawnie. Wyjazd na pewno na długo
pozostanie wszystkim w pamięci.

W tym roku do gali festiwalowej zakwalifikowało
się 10 filmów, wśród których znalazła się produkcja
z naszej szkoły. Festiwal to konkurs, który pozwala
uczniom pochwalić się umiejętnościami językowymi, daje możliwość kreatywnego działania w grupie i realizacji
pomysłów wyrażających ich zainteresowania. Tegoroczny film "The Bet" przygotowali uczniowie gimnazjum: Karolina Bzderek, Piotr Przepiórka, Emilia Strupczewska,
Katarzyna Banach, Weronika Bartczak, Aleksandra
Urbaniak, Sergiusz Karolak i Marian Brodziak.
Celem filmu było pokazanie, jak czyny ludzi mogą zniszczyć komuś życie. Musimy uważać na to co robimy i mówimy, bo może to mieć nieprzyjemne skutki
w przyszłości, tak jak w życiu głównej bohaterki. W tym
roku członkowie jury ponownie docenili naszych młodych twórców i przyznali filmowi "The Bet" Srebrną Kamerę.
**********
ZESPÓŁ SZKÓŁ W RAJSKU

Dwie strony sieci
20 czerwca br. w Komendzie Miejskiej Policji
w Kaliszu nagrodzono laureatów konkursu profilaktycznego "Dwie Strony Sieci". Zwycięzcom nagrody wręczyli
Wiceprezydent Miasta Kalisza Karolina Pawliczak, Burmistrz Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki, Zastępca
Burmistrza Miasta i Gminy Stawiszyn Grzegorz Kaczmarek oraz Komendant Miejski Policji w Kaliszu insp. Dariusz Bieniek.
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Konkurs "Powiat kaliski - jaki znam"
Uczniowie naszej szkoły brali udział w konkursie
pod Patronatem Starosty Kaliskiego "Powiat kaliski - jaki
znam". Konkurs zorganizowany został w Zespole Szkół
im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku. Udział w nim
wzięło 84 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów powiatu kaliskiego i miasta Kalisza. Głównym celem konkursu było promowanie wśród uczniów wiedzy na temat
powiatu, w którym mieszkają. Konkurs adresowany był
do uczniów klas IV - VI szkół podstawowych i klas I - III
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gimnazjum. Dla uczniów szkół podstawowych konkurs
przebiegał w dwóch kategoriach: konkurs plastyczny
i konkurs na najciekawszy album. Laureatami zostali:
Igor Anyszewski w konkursie plastycznym i Krzysztof
Piekarski w konkursie na najciekawszy album. Obaj
chłopcy zajęli II miejsca.
Dla uczniów klas gimnazjalnych konkurs odbył
się w trzech kategoriach: konkurs plastyczny, konkurs
na najciekawszy album oraz konkurs na najciekawszą
prezentację multimedialną. Laureaci tej kategorii z naszej szkoły to: Julia Gaczyńska - I miejsce w konkursie
na najciekawszy album oraz Maria Jakubek - II miejsce
w konkursie na najciekawszą prezentację. Wszystkim
laureatom gratulujemy.
Wycieczka do Zakopanego.
Gimnazjaliści z Rajska w dniach 25 - 28 kwietnia
2017 roku uczestniczyli w wycieczce do Zakopanego.
Wyprawa rozpoczęła się od udziału we mszy świętej na
Jasnej Górze w Częstochowie. Po mszy był też czas na
krótkie zwiedzenie Sali Rycerskiej, w której znajduje się
dziewięć obrazów olejnych na płótnie anonimowych malarzy z XVII wieku, przedstawiających sceny z dziejów
Jasnej Góry oraz Skarbca, gdzie znajdują się liczne złote kielichy mszalne, świeczniki, srebrne tace oraz zbiór
zabytkowych szat liturgicznych i ornatów. Następnie
uczniowie wraz z opiekunami: p. M. Maciaszkiem,
p. M. Burdelak, p. E. Cichorek, p. A. Wosiek i p. M. Lipińską, spacerowali wzdłuż jasnogórskich wałów, oglądając zabytkowe fortyfikacje, by całe zwiedzanie zakończyć wejściem na Wieżę.

Po przybyciu do Zakopanego pierwszym punktem programu był wjazd na Gubałówkę koleją linowo- terenową, by podziwiać przepiękną panoramę Tatr. Drugiego dnia wycieczkowicze wraz z przewodnikiem zdobywali Morskie Oko - największe jezioro w Tatrach. Po
drodze minęli Wodogrzmoty Mickiewicza. Morskie Oko
o tej porze roku powinno zachwycać przejrzystością
i zieloną barwą, ale niestety przyroda spłatała figla i jezioro było całkowicie zamarznięte, a całą drogę przemierzało się w zimowej scenerii. Po tym niezwykłym spacerze wszyscy bardzo zmęczeni, ale żądni wrażeń wyruszyli na zakupy na Krupówkach. Kolejnego dnia uczniów
czekała wyprawa do Doliny Kościeliskiej. Spacer kończył
się w schronisku na Hali Ornak W tej niezwykle malowniczo położonej dolinie znajduje się kilka znanych i dostępnych dla turystów jaskiń. Niestety ze względu na
warunki atmosferyczne w tym dniu wszystkie były za-
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mknięte. Po tych jakże wyczerpujących spacerach dodatkową atrakcją okazał się wyjazd na termy w Białce
Tatrzańskiej.
Ostatniego dnia uczestnicy wycieczki udali się
do największego Parku Rozrywki w Polsce Energylandi
w Zatorze. To miejsce oferujące kilkadziesiąt atrakcji,
które znajdują się na obszarze 26 ha, przeznaczone dla
wszystkich grup wiekowych. Bezpieczeństwo w Energylandii jest na najwyższym poziomie - wszystkie urządzenia posiadają odpowiednie atesty. Dodatkowo park może pochwalić się certyfikatem ISO 9001, czyli międzynarodową normą określającą wymagania, jakie powinien
spełniać system odpowiadający za zarządzanie jakością
w organizacji. Atrakcje charakteryzują się specjalnie dobraną tematyczną dekoracją i scenografią, podzielone
są na 4 strefy: Bajkolandię, Strefę familijną, Strefę ekstremalną i Water Park. Po tej pełnej wrażeń wycieczce
zmęczeni, ale szczęśliwi uczniowie powrócili do szkoły.
Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
8 maja 2017 r. w Zespole Szkół w Iwanowicach
odbył się etap powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Wzięły w nim
udział 22 drużyny uczniowskie szkół podstawowych oraz
gimnazjalnych z terenu powiatu kaliskiego.

Celem turnieju jest popularyzowanie znajomości przepisów ruchu drogowego oraz bezpieczne poruszanie się
po drogach. Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą teoretyczną, sprawnością fizyczną, umiejętnościami jazdy
na rowerze na torze przeszkód, a także wiedzą, znajomością i umiejętnościami udzielania pierwszej pomocy.
Naszą szkołę reprezentowali uczniowie z klasy VI szkoły
podstawowej oraz II i III gimnazjum przygotowani przez
p. Agnieszkę Wosiek. Drużyna szkoły podstawowej
w składzie : Anna Długaś, Nikola Cholajda, Wiktor Kasprzycki i Bartosz Kasprzak zajęła 5 miejsce. Drużyna
gimnazjum w składzie: Julia Gaczyńska, Maria Jakubek
i Hubert Kozibura zajęła 8 miejsce. Wszystkie zespoły
wykazały się dużymi umiejętnościami i obszerną wiedzą.
Zwycięzcy turnieju otrzymali nagrody rzeczowe i puchary.
XVI Rejonowe Prezentacje Monodramów
Dnia 22 maja 2017r. uczennice naszego gimnazjum wystąpiły w XVI Rejonowych Prezentacjach Monodramów. Przegląd odbywał się w III LO w Kaliszu. Zuzanna Świerek przedstawiła "Pocałunek" na podstawie
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książki Jay Asher "13 powodów. Kaseta 1", Sylwia Matuszak zaprezentowała "List Joli" otrzymując wyróżnienie, a Martyna Karpisiewicz zdobyła III miejsce z monodramem "Jacek" według powieści Ewy Nowak "Yellow
bahama w prążki". Uczennice do konkursu przygotowała
p. Elżbieta Wosiek.

lista wyśpiewała Julia Starońska z klasy III, II miejsce
w kategorii zespół (dzieci pięcioletnie i sześcioletnie)
zdobyła zerówka, a 3 miejsce w kategorii zespół zajęła
grupa uczennic z klasy II i III. Dzieci do występu przygotowała p. Agnieszka Wosiek. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.

Konkurs "Ad fontes"

Warsztaty przyrodnicze "Eksperymenty - nauka i zabawa"
W dniu 17.05.2017 r. w Zespole Szkół w Rajsku
odbyły się po raz drugi warsztaty przyrodnicze "Eksperymenty - nauka i zabawa" dla uczniów i nauczycieli kl. I
- III. W warsztatach wzięli udział uczniowie szkół z gminy
Opatówek oraz uczniowie ze szkół podstawowych
w Moskurni i Nakwasinie.
Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela edukacji
wczesnoszkolnej p. Doroty Okrasy zamienili się w małych badaczy i przeprowadzali eksperymenty w trakcie,
których przekonali się, że z cytryny można zrobić wybuchający wulkan, zgasić ogień bez użycia wody, zrobić
wodną orkiestrę oraz tęczę na talerzu z cukierków. Doświadczenie z cukierkami pokazało minusy sztucznej
żywności przepełnionej cukrem i barwnikami rozpuszczającymi się po zjedzeniu w naszym żołądku. Podczas
eksperymentów uczniowie wnikliwie obserwowali zachodzące zjawiska, przyswajali podstawowe wiadomości
z zakresu chemii, fizyki i przyrody, uczyli się logicznego
myślenia i wyciągania wniosków. Na zakończenie
wszystkim małym badaczom Dyrektor Szkoły Honorata
Wolniaczyk wręczyła dyplomy za uczestnictwo w warsztatach.

Tradycją naszej szkoły stał się udział w konkursie "Ad fontes. Odkrywamy tajemnice Kalisza i regionu
kaliskiego". Tak, jak i w poprzednich latach, uczennice
z naszego gimnazjum, pod opieką p. Małgorzaty Burdelak, otrzymały nagrodę główną. Marysia Jakubek, Kamila Strzałka i Julia Gaczyńska, wszystkie z klasy II zmierzyły się z zagadnieniami, które dotyczyły osoby Stefana
Szolc - Rogozińskiego, 100. rocznicy internowania legionistów w Szczypiornie, cmentarza żydowskiego przy
ul. Podmiejskiej, obiektów sportowych na terenie Kalisza
oraz prasy regionu kaliskiego z lat 1945 - 1989. Zwycięzców nagrodzono podczas uroczystego spotkania
w kaliskim ratuszu 14 czerwca 2017 r.

**********
ZESPÓŁ SZKÓŁ W TŁOKINI WIELKIEJ

XIX Rajd Wiosenny

Międzygminny Konkurs Piosenki Ludowej
W dniu 14 czerwca 2017 r. w Publicznym Przedszkolu w Godzieszach Wielkich odbył się Międzygminny
Konkurs Piosenki Ludowej "Z Kolbergiem po regionie".

Konkurs cieszy się coraz większym zainteresowaniem.
Dzieci w pięknych strojach ludowych przedstawiały ciekawe i zróżnicowane programy artystyczne. Nasi
uczniowie wystąpili w trzech kategoriach, zaprezentowali
piosenki oraz układy taneczne. I miejsce w kategorii so-
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Już po raz 19. odbył się Rajd Wiosenny w Tłokini Wielkiej pod patronatem Starosty Kaliskiego i Burmistrza Gminy Opatówek. Na leśnych trasach rywalizowało
pod opieką drużynowych 127 harcerzy i zuchów z powiatu kaliskiego. Uczestnicy imprezy doskonale poradzili
sobie z zadaniami sprawnościowymi, ekologicznymi
i plastycznymi. Wszystkim dopingowali przybyli goście,
wśród których byli pan Sebastian Wardęcki - Burmistrz
Gminy Opatówek i pan Jan Kłysz -Wicestarosta Kaliski.
Zwycięzcami XIX Rajdu Wiosennego zostali: I miejsce Drużyna Harcerska z Gimnazjum w Brzezinach, II miejsce - Drużyna Harcerska z Gimnazjum w Koźminku, III
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miejsce - Drużyna Zuchowa ze Szkoły Podstawowej
w Tłokini Wielkiej.
Najlepsze drużyny otrzymały nagrody sportowe
ufundowane przez Starostę Kaliskiego, Burmistrza Gminy Opatówek oraz Firmę "ASO" z Tłokini Wielkiej. Na
mecie na wszystkich czekały kiełbaski, grochówka
i pyszne ciasto, które zawdzięczamy Radzie Rodziców
z Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej, pp. Paraczyńskim
i pp. Urszuli i Zbigniewowi Rychterom. Bardzo dziękujemy wszystkim sponsorom. Rajd stał się doskonałą okazją do integracji drużyn, nawiązania nowych przyjaźni,
a także do aktywnego spędzenia czasu wolnego na łonie natury oraz promowania działań ekologicznych. Zapewne piękna, słoneczna pogoda sprawiła, że cały rajd
przebiegł w miłej i serdecznej atmosferze.
Dziękujemy Staroście Kaliskiemu i Burmistrzowi
Gminy Opatówek za objęcie patronatem Rajdu Wiosennego, Komendantowi Hufca Powiatu Kaliskiego- dh.
Jackowi Kamińskiemu, instruktorom harcerstwa, dzieciom i młodzieży za udział, a Radiu Centrum za patronat
medialny. Szczególne podziękowania kierujemy w stronę organizatorów i nauczycieli Zespołu Szkół w Tłokini
Wielkiej. Dziękujemy dh. Joli Marciniak, p. Annie Macke,
dh. Agnieszce Figiel.
Spotkanie profilaktyczne
Współczesny świat nie zawsze jest przyjazny
dzieciom i młodzieży, niesie bowiem, wiele zagrożeń. Na
liście podstawowych problemów pojawiają się narkotyki,
dopalacze i cyberprzemoc. By im zapobiegać, 30 marca
2017 r., odbyło się w naszej szkole spotkanie profilaktyczne dla rodziców i nauczycieli z policjantką, młodszą
aspirant Marleną Potasińską z Zespołu ds. Profilaktyki
Społecznej z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej
w Kaliszu.

Pani aspirant przedstawiła i omówiła następujące zagadnienia: dlaczego młodzież sięga po środki odurzające, podział narkotyków ze względu na ich pochodzenie i działanie, forma przyjmowania środków odurzających, oznaki i skutki ich używania, narkotyki a prawo,
dopalacze dostępne na terenie Kalisza i okolic, procedura postępowania w przypadku posiadania przez ucznia
narkotyków. Ponadto prelegentka zaprezentowała różne
środki odurzające, ich opakowania oraz przedmioty służące do obróbki i przechowywania używek. Wszyscy
zgromadzeni mogli je obejrzeć i dokładnie się z nimi zapoznać. Część szkolenia poświęcono cyber - zagroże-
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niom. Warto pamiętać, że nie wszystko, co pojawia się
w Internecie, jest bezpieczne i rozsądne.
Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, uczestnicy uznali je za bardzo przydatne. Dyrektor
Teresa Kobierska podziękowała p. Marlenie Potasińskiej
za przekazanie nauczycielom i rodzicom cennych informacji.
W kierunku natury
Co roku, dnia 22 kwietnia obchodzimy Dzień
Ziemi. W tym dniu łączymy się z całym światem w obronie wspólnego domu całej ludzkości - planety Ziemi.
Również nasza szkoła wzięła udział w obchodach Dnia
Ziemi pod hasłem "W kierunku natury" oraz w projekcie
ekologicznym "Kaliska Przygoda z odpadami. Czas na
szkło - czas na decupage".
27 kwietnia odbył się apel, przygotowany przez
p. Annę Macke, który uzmysłowił nam, że działanie
przeciwko naturalnemu środowisku to nic innego, jak
działanie przeciwko samemu sobie. Ciekawe informacje,
mądre rady i wskazówki przeplatane były wierszami wybitnych polskich poetów o tematyce przyrodniczej. Klasa
III zaśpiewała proekologiczną piosenkę, a wszyscy na
koniec obejrzeli film o produkcji i rodzajach szkła. Obchodom Święta Ziemi towarzyszyła wystawa prac plastycznych uczniów klas młodszych. Mamy nadzieję, że
te kilkadziesiąt minut skłoniło zgromadzonych do refleksji i do zmiany swych zachowań na lepsze - wszystko po
to, aby chronić Ziemię.
Wizyta w Urzędzie Miejskim Gminy Opatówek
W środę, 19 kwietnia br. Urząd Miejski Gminy
Opatówek odwiedzili uczniowie IV klasy Zespołu Szkół
w Tłokini Wielkiej. Grupa uczniów przybyła do sali sesyjnej, gdzie czekała na nich niespodzianka przygotowana
przez władze gminy Opatówek - wszystkie dzieci zostały
obdarowane słodyczami oraz gadżetami z logo Gminy.

Sekretarz Gminy Opatówek Krzysztof Dziedzic
oraz Dyrektor Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół Arkadiusz Łańduch zapoznali dzieci ze strukturą organizacyjną Urzędu Miejskiego Gminy Opatówek.
Następnie oprowadzili uczniów po budynku, gdzie dzieci
miały okazję zobaczyć, jak wygląda praca na poszczególnych stanowiskach i jakie sprawy można załatwić
w urzędzie. Uczniowie zwiedzili także gabinet Burmistrza Gminy Opatówek, w którym każdy chętny mógł zasiąść w fotelu przy jego biurku.
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Wycieczka do Pragi
Uczniowie klas IV - VI i I - III gimnazjum wraz
z Dyrektor Teresą Kobierską i wychowawcami w dniach
22 - 24 maja wybrali się na wycieczkę do Pragi. Już
pierwszego dnia mieli okazję spędzić niezapomniany
czas we wnętrzach zamku w Mosznej, który słynie z tego, że ma 365 pomieszczeń i 99 wież. Niespotykana architektura tego miejsca zachwyciła wszystkich zwiedzających.
Po wspaniałej lekcji historii nadszedł czas na
ciężką pracę, uczestnicy stali się górnikami w kopalni
złota "Złoty Stok". Na szczęście uczniowie ze szkoły
w Tłokini Wielkiej nie byli zmuszeni porzucać nauki na
rzecz górniczych obowiązków, jedynie musieli słuchać
przewodnika, który miał wiele dopowiedzenia. Zwiedzanie kopalni rozpoczęli od Sztolni Gertrudy, gdzie zobaczyli wiele ciekawych ekspozycji, m. in. skarbiec. Można
w nim zobaczyć 1066 "złotych" sztabek odpowiadających 16 tonom złota uzyskanym w ciągu całego czasu
pracy kopalni tj. przez ok. 1 000 lat. Wycieczkowicze
wysłuchali legend o gnomach, czyli opiekunach górników. Poznali także dzieje chodnika śmierci, miejsca,
gdzie wykonywano na górnikach najsroższą karę za
kradzież złota. Spragnieni wrażeń uczniowie część trasy
zwiedzania przebyli po specjalnie przygotowanej
ośmiometrowej zjeżdżalni. Następnie podziwiali jedyny
w Polsce podziemny wodospad, na zewnątrz wyjechali
Podziemnym Pomarańczowym Tramwajem - największą
atrakcją turystyczną kopalni złota.
Na koniec dnia uczestnicy wycieczki wybrali się
w wyjątkowe miejsce - na szczyt góry Szczeliniec Wielki.
Następnym przystankiem na trasie wycieczki była stolica Czech - Praga. To jedno z najpiękniejszych
miast w Europie uznawane jest za wielkie muzeum na
świeżym powietrzu, otwarte przez cały rok. Uczestnicy
wycieczki spacerowali urokliwymi uliczkami Starego
Rynku, na którym mieli okazję spróbować tradycyjnego
czeskiego wypieku - trdelnika. Podziwiali katedrę św.
Wita, która jest najważniejszym praskim kościołem, zarazem symbolem państwa czeskiego. Nie można było
pominąć Muzeum Miniatur, czy najbardziej rozpoznawalnego znaku Pragi - Mostu Karola. Słynny most ma
ponad 500 metrów długości i prawie 10 metrów szerokości. Uczniowie mogli poczuć się jak bohaterowie bajek, patrząc na czerwone dachy kamieniczek, wieżyczki
bram, kościołów i wzgórze z Zamkiem Praskim.
Pobyt w Pradze zakończył się przejazdem metrem. Jest to jedyna sieć podziemna w Czechach i najszybszy środek lokomocji w stolicy, dziennie przewożący ponad półtora miliona pasażerów. W ostatni dzień
uczniowie stali się uczestnikami afrykańskiej ekspedycji,
a to za sprawą wyjazdu do ZOO położonego w miejscowości DvůrKrálové nad Labem. Znajduje się tam najliczniejsza kolekcja zwierząt afrykańskich w Europie. Największą atrakcją dla uczniów była przejażdżka Safari,
podczas której można było obserwować zwierzęta z odległości 2 - 3 metrów. Dostarczyła ona uczniom niezapomnianych wspomnień i była efektem niesamowitych
zdjęć.
Wycieczka ta była dla uczniów bardzo kształcącym przeżyciem. Oprócz doświadczenia wielu wrażeń
i emocji, młodzież mogła spędzić ze sobą mnóstwo czasu i zintegrować się. Wyjazd wszystkim upłynął w miłej
atmosferze i w towarzystwie pięknej pogody.
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Oskary 2017 rozdane
14 czerwca 2017 roku w naszej szkole odbyła
się pierwsza w historii Gala rozdania Oskarów. Zorganizowana przez Tłokińską Akademię Filmową. Uroczystość była pożegnaniem klasy III gimnazjum.

W tym roku uczniowie postanowili wcielić się
w największe gwiazdy hollywoodzkiego kina. Pokazując
zarówno swoje najsłabsze, jak i najmocniejsze strony,
wygłaszali charakterystyczne dla siebie przemówienia
oraz wyświetlali nagrane samodzielnie filmy. Wdzięczni
gimnazjaliści przekazali swoje statuetki nauczycielom.
W ten niezwykle spektakularny sposób podbili serca widzów. Trudno stwierdzić czy płynęło więcej łez wzruszenia czy rozbawienia.
Z sentymentem absolwenci będą powracać do
tych chwil. Choć przygoda ze szkołą w Tłokini Wielkiej
się zakończyła, nie tak łatwo wymazać z pamięci dziewięć wspaniałych lat swojego życia.
Na koniec uczniowie podziękowali swoim nauczycielom
za wysiłek i zaangażowanie w kształtowanie ich umysłów i charakterów.
***************************************

GOPS W OPATÓWKU
Spotkanie wielkanocne w świetlicy
W dniu 11.04.2017 w Świetlicy Środowiskowej
"Słoneczko" odbyło się tradycyjne spotkanie wielkanocne dla dzieci uczęszczających do świetlicy. Zaproszenie
na spotkanie przyjęli: Przewodniczący Rady Miejskiej
Gminy Opatówek Paweł Bąkowski, Sekretarz Gminy
Opatówek Krzysztof Dziedzic, ks. Prałat Władysław
Czamara, wiceprzewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Halina Sroczyńska oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatówku Violetta Galant.
W trakcie spotkania wszyscy skosztowali wielkanocnych potraw i omówili tradycje związane ze świętami wielkanocnymi. Potrawy świąteczne poświęcił ks.
Prałat Władysław Czamara. Wszyscy mile spędzili ten
przedświąteczny czas. Każde z dzieci otrzymało paczkę
ufundowana przez FH "ANNA" Bogdan Kozanecki
w Opatówku, za które serdecznie dziękujemy.
Archipelag Skarbów
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania
Narkomanii gminy Opatówek na 2017 rok w dniach od
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17 do 18 maja 2017 r. zrealizował szkolenie programu
profilaktyki zintegrowanej pt.: "Archipelag Skarbów".
Szkolenie skierowane było do uczniów klas gimnazjalnych, ich rodziców oraz nauczycieli z Zespołu Szkół
w Rajsku i Tłokini Wielkiej.
Zajęcia przeprowadziła firma "Pro Integro" z Łodzi. Program szkolenia został zrealizowany w wymiarze:
8 godzin dydaktycznych dla uczniów w dwóch częściach, w dniach 17 - 18 maja 2017 - 2 godziny spotkania dla rodziców uczniów objętych programem oraz
2 godziny szkolenia dla Rady Pedagogicznej. Program
"Archipelag Skarbów" został pozytywnie zaopiniowany
przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, Państwową Agencję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowe
Biuro Przeciwdziałania Narkomanii, Instytut Psychiatrii
i Neurologii został przyjęty z niezwykłym zainteresowaniem odbiorców.

Podczas warsztatów przedstawiono uczniom
elementy wiedzy o miłości w kontekście zadań rozwojowych wieku dojrzewania. Zaprezentowano pozytywne
aspekty budzącej się sfery emocjonalno - uczuciowej
związanej z zakochaniem, a także złością i gniewem.
Realizatorzy przedstawili także groźne aspekty żywiołów
uczuciowości i agresji wskazując konkretne sposoby nauki oswajania tych sił i kierowania nimi. W sposób jasny
pokazano, że oswajanie wewnętrznych sił jest możliwe
tylko gdy żyje się na trzeźwo. Przedstawiono skutki zażywania alkoholu i narkotyków powodujących zahamowanie rozwoju umiejętności radzenia sobie z emocjami
oraz nabywania umiejętności społecznych w wieku nastoletnim. Uczniowie zostali zaopatrzeni w wiedzę na
temat niekorzystnego wpływu środków psychoaktywnych na zawieranie znajomości i budowanie relacji.
Ukazano siłę presji rówieśniczej i sposoby asertywnego
radzenia sobie z nią.
Spotkanie dla rodziców dostarczyło wiele wskazówek, co do sposobów włączania skutecznego przekazu profilaktycznego do codziennej pracy wychowawczej
w rodzinie. Szczególny akcent położono na umiejętności
dobrej komunikacji, które są niezbędne w wychowaniu
nastolatka. W trakcie spotkania podano wskazówki, jak
rozmawiać z dorastającymi dziećmi o ich osobistych
sprawach.
Wykład dla Rady Pedagogicznej dostarczył gronu pedagogicznemu wielu cennych wskazówek dotyczących szkolnej pracy profilaktycznej oraz wybranych
aspektów wiedzy w zakresie skutecznych strategii
w profilaktyce młodzieżowej. Gminny Ośrodek Pomocy
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Społecznej składa szczególne wyrazy podziękowania
p. Honoracie Wolniaczyk - Dyrektorowi Zespołu Szkół
w Rajsku za umożliwienie przeprowadzenia szkolenia.
"Kto o swoje ząbki dba, bardzo piękny uśmiech ma"
"Kto o swoje ząbki dba, bardzo piękny uśmiech
ma" - taki temat miało spotkanie profilaktyczne w Świetlicy Środowiskowej "Słoneczko", które poprowadziła
p. Halina Marszał - Sroczyńska - stomatolog.
Dzieci zapoznały się podstawowymi zasadami
higieny jamy ustnej. Dowiedziały się jak duży wpływ na
zdrowie zębów ma to co jemy i pijemy, jakich produktów
unikać, np. z kwasem ortofosforowym, który możemy
spotkać w wielu niezdrowych przekąskach. Dziękujemy
bardzo za mile spędzone popołudnie.
Program domowych detektywów - "Jaś i Małgosia na
tropie"
8 maja 2017 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku skoordynował realizację szkolenia
w zakresie realizacji szkolnego programu wychowawczo
- profilaktycznego adresowanego do uczniów klas IV lub
V szkół podstawowych i ich rodziców. Szkolenie w zakresie realizacji "Programu Domowych Detektywów Jaś
i Małgosia na tropie" skierowane zostało do kadry pedagogicznej placówek oświatowych gminy Opatówek i wychowawcy Świetlicy Środowiskowej - łącznie 13 osób.
Warsztaty zrealizowała dr Agnieszka Pisarska
przedstawiciel Instytutu Psychiatrii i Neurologii Warszawa. Celem programu "Jaś i Małgosia na tropie" jest
opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród nastolatków. Program skuteczny, sprawdzony w praktyce i w badaniach
ewaluacyjnych, oparty na skutecznych strategiach profilaktycznych, opóźnia inicjację alkoholową wśród
uczniów, ogranicza częstość picia alkoholu przez
uczniów, zmniejsza intencję uczniów dotyczącą picia alkoholu w przyszłości, ogranicza postawy pro-alkoholowe
uczniów, zwiększa wiedzę uczniów na temat problemów,
jakie mogą wiązać się z piciem alkoholu przez dzieci
i młodzież.
Program Domowych Detektywów uzyskał bardzo wysokie oceny recenzentów i znalazł się w europejskiej bazie ewaluowanych programów EDDRA, Best
Practice portal jako program o najwyższym (trzecim) poziomie jakości. Znajduje się także w polskiej bazie programów rekomendowanych wspólnie przez: Ośrodek
Rozwoju Edukacji (MEN), Instytut Psychiatrii i Neurologii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania
Narkomanii.
Program Domowych Detektywów od ponad 10 lat jest
szeroko upowszechniany w Polsce. Uczestniczyło w nim
już ponad 100 tysięcy dzieci wraz z rodzicami. Cieszy
się ich akceptacją oraz powszechnym uznaniem wśród
nauczycieli - realizatorów programu, którzy dostrzegają
jego korzystny wpływ na zacieśnienie współpracy z rodzicami.
Uczestnicy szkolenia otrzymali materiały profilaktyczno - edukacyjne i zaświadczenia uprawniające do
przeprowadzenia zajęć Programu Domowych Detektywów "Jaś i Małgosia na tropie". Realizacja w ramach
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Opatówek na
2017 r.
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Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka
Dnia 10 czerwca 2017 r. w Opatówku odbył się
festyn rodzinny z okazji minionego Dnia Dziecka. Organizatorami festynu byli: Towarzystwo Przyjaciół Opatówka we współpracy z Kołem Sportowym Opatówek, Kołem PZW w Opatówku, Ochotniczą Strażą Pożarną,
Gminną Biblioteką Publiczną im. Braci Gillerów, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Świetlicą Środowiskową "Słoneczko".

Wzięły w nim udział trzy pokolenia Opatowian
dzieci, rodzice i dziadkowie. Obchody rozpoczęto wędkowaniem nad stawami w Opatówku przy ul. Poniatowskiego. Po południu rozpoczął się piknik na stadionie
sportowym przy ulicy Ogrodowej w Opatówku. Dla dzieci
przygotowano wiele atrakcji między innymi mecz piłki
nożnej, gry, konkursy, pokaz sprzętu gaśniczego OSP
Opatówek, zabawy z chustą animacyjną, zajęcia plastyczne oraz zabawy z obręczami. Organizator przygotował stoiska z grillem, naleśnikami, hot - dogami, słodyczami i napojami. Mimo braku słońca na początku, spotkanie należy zaliczyć do udanych.

"Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie
kaliskim"
Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20142020 Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne - "Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim".
Głównym celem projektu jest poprawa dostępu
do usług społecznych dla 349 osób fizycznych z terenu
powiatu kaliskiego, które zagrożone są ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym. Realizacja określonego celu
głównego będzie możliwa dzięki celom szczegółowym:
wzrost liczby świadczonych usług społecznych przez
rozwój usług dotychczasowych oraz wprowadzenie
usług nowego rodzaju. Termin realizacji projektu to:
01.01.2017 r. - 31.12.2018 r.
Projekt realizowany jest w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu- jako lider
projektu oraz z gminami: Brzeziny, Blizanów, Godziesze
Wielkie, Lisków oraz organizacją pozarządową - Fundacją AKME.
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W ramach projektu na terenie gminy Opatówek
realizowane są następujące działania:
- warsztaty, szkolenia oraz zajęcia praktyczne zwiększające możliwości w zakresie opieki nad osobami
niesamodzielnymi - dla 10 osób
- zwiększenie usług opiekuńczych - objęcie pomocą
5 osób
- poradnictwo specjalistyczne - psychologiczne - 10
godz. miesięcznie
- poradnictwo specjalistyczne - prawne - 6 godz. miesięcznie
- usługi asystenckie - zatrudnienie Asystenta Rodziny
pełen etat (wsparcie dla 15 rodzin)
Kwota dofinansowania projektu dla gminy Opatówek realizowanego w latach 2017-2018 przez GOPS w Opatówku wynosi 238.836,88 zł koszty bezpośrednie i koszty pośrednie 37.044,73 zł oraz wkład własny 8.127,96 zł
Ogółem koszty realizacji projektu wynoszą 284.009,57 zł
Szkolenie - Kurs dla opiekunów osoby niesamodzielnej
W dniu 30.06.2017 r. 10 osób z terenu gminy
Opatówek otrzymało zaświadczenia o ukończeniu szkolenia - kursu opiekuna osoby niesamodzielnej. Szkolenie
przeprowadził Zakład Doskonalenia Zawodowego Poznań Centrum Kształcenia Ustawicznego Kalisz w okresie od 25.05.2017 r. do 30.06.2017 r. Uroczystego wręczenia zaświadczeń dokonali: Krzysztof Dziedzic Sekretarz Gminy Opatówek oraz Anna Szafran Specjalista ds.
szkoleń Zakładu Doskonalenia Zawodowego Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Kaliszu.

Jego celem było przygotowanie 10 osób do pracy w charakterze opiekunki osób starszych i niepełnosprawnych. Szkolenie obejmowało warsztaty oraz zajęcia praktyczne dotyczące nabycia umiejętności w zakresie opieki nad osobami niepełnosprawnymi, w tym kurs
podstawowej pierwszej pomocy przedmedycznej, poradnictwa psychologicznego w zakresie zarządzania
emocjami. Szczegółowe zajęcia edukacyjne zrealizowane podczas kursu to: psychologiczno - społeczne aspekty pracy z osobami niepełnosprawnymi, komunikacja,
negocjacje, mediacje; rodzaje i charakterystyka niepełnosprawności umysłowej i intelektualnej; gerantologia
i terapia wieku późnego, podstawy higieny i pielęgnacji
osób starszych i niepełnosprawnych, rodzaje i charakterystyka niepełnosprawności ruchowej; podstawy rehabilitacji ruchowej; dietetyka, udzielanie pierwszej pomocy
w sytuacji zagrożenia życia lub czasowej niedyspozycji;
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etyka pracy opiekuna osoby starszej i niepełnosprawnej
oraz zajęcia praktyczne (razem 120 godzin zajęć edukacyjnych).
Zajęcia teoretyczne zostały przeprowadzone
w pomieszczeniach Świetlicy Środowiskowej "Słoneczko" przez wykładowców: Annę Szafran, Honoratę Jakubasz, Edytę Haranicz. Zajęcia praktyczne zostały przeprowadzone w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu ul.
Winiarska oraz u podopiecznych w domu. W trakcie
szkolenia uczestniczki otrzymały fartuchy ochronne do
wykonywania zajęć praktycznych. Na zakończenie spotkania uczestniczki podzieliły się swoimi wrażeniami,
spostrzeżeniami i zdobytą wiedzą ze szkolenia.
Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Oparacyjnego na lata 20142020 Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne - "Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim" Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne Działanie
7.2.: Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie: 7.2.1.
Usługi społeczne- projekty pozakonkursowe realizowane
przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki
organizacyjne.
***************************************

OGŁOSZENIA
Wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej drodze Ś.P. Jadwigi Szychty, za modlitwę, zamówione msze św., złożone kwiaty serdeczne podziękowania składają synowie z rodzinami.
**********
"Ludzie, których kochamy zostają na zawsze, bo zostawili ślady w naszych sercach". Składamy serdeczne podziękowania ks. Władysławowi Czamarze, Konradowi Pogońskiemu, rodzinie, znajomym, sąsiadom, koleżankom i kolegom Śp. Radosława Głowinkowskiego za okazaną pomoc i życzliwość w bolesnych dla nas chwilach. Żona i córki
z rodzinami.
**********
Na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej (Dz.U. Nr 52, poz. 379 ze zm.) w dniach od 1 do 31
sierpnia 2017r. należy składać w Urzędzie Miejskim Gminy Opatówek
wnioski o zwrot podatku akcyzowego (druk wniosku dostępny w urzędzie oraz na stronie: www.bip.opatowek.pl). Zwrot przysługuje producentowi rolnemu, który był w posiadaniu lub współposiadaniu użytków
rolnych określonych w ewidencji gruntów i budynków oraz był posiadaczem gospodarstwa rolnego w momencie składania wniosku. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT albo ich kopie (oryginały do wglądu),
stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego
2017r. do 31 lipca 2017r. (6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku). W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu
współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze
wyrazili pisemną zgodę (na wniosku). Pisemna zgoda nie dotyczy
współmałżonków. Wypłata kwoty zwrotu producentom rolnym nastąpi
w terminie: 1 - 31 października 2017r. wyłącznie przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku. Zgodnie z art. 9 ust. 1 w/w ustawy
producent rolny, który pobrał nienależnie lub w nadmiernej wysokości
zwrot podatku jest obowiązany do jego zwrotu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
**********
Bezpieczne wakacje
Bezpiecznie w domu
Zawsze, gdy usłyszysz dzwonek lub pukanie do drzwi sprawdź,
kto to. Wyjrzyj przez okno lub spójrz przez wizjer w drzwiach. Nie
wpuszczaj do mieszkania osób nieznajomych.
Przygotuj kartkę z najważniejszymi numerami telefonów, pod które możesz zadzwonić w razie potrzeby. Jeżeli nie masz w domu
telefonu, a coś Ci zagraża - zaalarmuj sąsiadów.

Wiadomości Gminne

-

Wychodząc z domu zamknij dokładnie drzwi.
Nie baw się gazem, prądem i zapałkami. Gaz - możesz się nim
zatruć lub spowodować wybuch, prąd elektryczny - może Cię porazić, ogień - możesz spowodować pożar.

Bezpiecznie na podwórku
Przechodź przez jezdnie w miejscach do tego wyznaczonych, zachowaj ostrożność, nigdy nie wchodź na jezdnię bezpośrednio
przed jadącym pojazdem.
Bądź widoczny na drodze.
Przed wyjściem na podwórko dobierz odpowiednio ubranie do
warunków panujących na zewnątrz.
Nie baw się na ulicy lub w bezpośrednim jej otoczeniu.
Zawsze uważaj w czasie jazdy na rowerze. Używaj kasku, przestrzegaj przepisów drogowych, jeżeli to możliwe korzystaj z drogi
dla rowerów, dokładnie rozejrzyj się zanim ruszysz.
Nie ufaj osobom obcym i nie przekazuj im żadnych informacji dotyczących adresu, domu, rodziców.
Nie przyjmuj jedzenia, napojów ani słodyczy od nieznanych osób.
Unikaj kontaktu z dzikimi zwierzętami, bezpańskimi psami, które
choć miłe i spokojne mogą być niebezpieczne i dotkliwie Cię pogryźć czy zarazić wścieklizną. W razie kontaktu z psem zachowaj
spokój, nie uciekaj, nie krzycz, nie wykonuj szybkich ruchów. Jeżeli pies zaatakuje przyjmij postawę żółwia. Kucnij, zwińcie się w
kłębek, chroniąc głowę.
Dbaj o higienę i czystość swoją i otoczenia.
Bezpieczny wypoczynek nad wodą
Nie zawsze pamiętamy, że woda - nawet ta pozornie najspokojniejsza
- jest groźnym, niebezpiecznym żywiołem. Większość utonięć oraz
poważnych uszkodzeń ciała, doznanych podczas kąpieli, jest rezultatem lekkomyślności. Dlatego:
Pływaj tylko w miejscach do tego przeznaczonych, strzeżonych.
Tam czuwa ratownik!
Nie wchodź do wody tam, gdzie kąpiel jest zakazana. Informuj
o tym znaki i tablice.
Przestrzegaj regulaminu kąpieliska, na którym przebywasz. Stosuj się do uwag i zaleceń ratownika.
Jeśli widzisz czerwoną flagę - oznacza ona zakaz kąpieli. Biała
flaga - można śmiało pluskać się w wodzie.
Zawsze wchodź do wody pod opieką dorosłych.
Po długim leżeniu na słońcu wchodź do wody powoli, stopniowo,
żeby organizm zdołał przygotować się na zmianę temperatury,
unikniesz wstrząsu termicznego.
Jeśli korzystasz z różnego rodzaju sprzętów wodnych: łódek, kajaków, rowerów wodnych itp. pamiętaj, że każdy powinien mieć
na sobie kamizelkę ratunkową.
Nie skacz do wody oraz do zbiorników o niezbadanym dnie - taki
skok może zakończyć się śmiercią lub kalectwem.
Nie pływaj bezpośrednio po posiłku - zimna woda może doprowadzić do bolesnego skurczu żołądka, co może ponieść za sobą
bardzo poważne konsekwencje. W przypadku złego samopoczucia, uczucia zimna - natychmiast wyjdź z wody.
W trakcie kąpieli nie krzycz, nie wzywaj pomocy, jeśli faktycznie
nie jest Ci ona potrzebna.
Nie wrzucaj przedmiotów do wody (śmieci, szkła).
Bawiąc się w wodzie nie zakłócaj wypoczynku i kąpieli innym.
Nie niszcz urządzeń i sprzętu kąpieliska, a zwłaszcza sprzętu ratunkowego.
Jeśli zauważysz przypadek tonięcia lub wypadek nad wodą natychmiast wezwij pomoc - powiadom Ratownika WOPR.
Bezpiecznie na słońcu
Zbyt intensywny wysiłek w czasie gorącego dnia, spędzanie zbyt długiego czasu na słońcu albo zbyt długie przebywanie w przegrzanym
miejscu może spowodować uraz termiczny. Aby móc skutecznie zapobiegać podobnym przypadkom, warto jest poznać objawy i być gotowym do udzielenia pierwszej pomocy w takich przypadkach. Pamiętaj:
Zachowaj umiar w przebywaniu na słońcu, stosuj specjalne kremy
z filtrami ochronnymi UVA i UVB.
Noś nakrycia głowy i okulary słoneczne (UWAGA: Noszenie
ciemnych okularów bez filtra jest szkodliwe. Źrenica, do której dochodzi mniej światła, rozszerza się, dzięki czemu do wnętrza oka
wnika więcej promieni UV).
Wystrzegaj się przebywania na słońcu między godziną 11.00
a 15.00, kiedy jest największe nasłonecznienie.
Unikaj wysiłku w pełnym słońcu.
Bezpieczny odpoczynek w lesie
Wchodząc do lasu czytaj i stosuj się do informacji zamieszczanych na tablicach informacyjnych.
Nie zbieraj i nie jedz jakichkolwiek leśnych owoców oraz grzybów,
które mogą okazać się trujące.
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Nie krzycz w lesie, ponieważ możesz spłoszyć zwierzynę.
Nie niszcz domów zwierząt.
Jeśli spotkasz dzikie zwierzę spokojnie wycofaj się z tego miejsca.
Nie podchodź do zwierząt, które są zbyt ufne i nie boją się ludzi
(mogą być zarażone wścieklizną).
Nie schodź z wyznaczonych szlaków i ścieżek.
Nie zostawiaj śmieci.
Uważaj na żmije, czy kleszcze.
Ogniska możesz rozpalać w obecności osoby dorosłej, tylko
w specjalnie wyznaczonych do tego miejscach, a po zakończeniu
należy zalać je wodą, przysypać piaskiem.

Nowootwarta cukiernia "Szarlotka" mieszcząca się przy Placu Wolności 15 w Opatówku, zaprasza Państwa serdecznie do skosztowania
pysznych ciast, tortów i ciasteczek. Posiadamy bogaty asortyment
smaków i rodzajów naszych wypieków. W każdą słodką środę zapraszamy do degustacji nowych ciast. Czekamy na Państwa od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 18:00, w soboty od godz. 8:00 - 15:00,
a także w niedziele w godz. 9:00 - 14:00. Przyjdź i spędź z nami najsłodsze chwile! Zespół Cukierni Szarlotka.

Bezpieczny odpoczynek w górach
Wybierając się w podróż po górskich szlakach zaopatrz się w odpowiednie buty i ubranie.
Pamiętaj, żeby nie wyruszać w góry bez opieki dorosłych.
Wychodząc ze schroniska na szlak, poinformujcie o tym jego pracowników podając planowaną trasę przemarszu i przybliżoną godzinę powrotu. Zgłoście swój powrót.
Słuchaj prognoz pogodowych w radiu, czy telewizji.
Co ważne - pogoda w górach może zmienić się niezwykle szybko, silny wiatr halny może utrudnić poruszanie się, a także doprowadzić do szybkiego wyziębienia organizmu, z kolei słońce to
ryzyko odwodnienia oraz poparzeń słonecznych.
Miej ze sobą na wszelki wypadek latarkę, płaszcz przeciwdeszczowy oraz ciepłe ubrania, nawet jeśli jest lato.
Bądź ostrożny w kontaktach z osobami obcymi.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia
2017 r. w formie papierowej i przez Internet. W przypadku gdy
osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny
okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia,
ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata
tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego
roku następuje do dnia 31 października tego roku. W przypadku
gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny
okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia
1 września do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa
do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada tego roku.

Pamiętaj! Zawsze możesz liczyć na pomoc niżej wymienionych służb
ratunkowych.
TELEFONY ALARMOWE:
Policja
997
Straż Pożarna
998
Pogotowie ratunkowe
999
Telefon ratunkowy /sieci komórkowe/
112
WOPR
601 100 100
GOPR/TOPR
601 100 300

**********

-

**********
Program "Rodzina 500+" - okres zasiłkowy 2017/2018

Stowarzyszenie Kalisz XXI zaprasza na kolonie z dofinansowaniem.
Podczas tegorocznych wakacji 100 dzieciaków z południowej Wielkopolski będzie wypoczywało nad morzem w Smołdzińskim Lesie na terenie Słowińskiego Parku Narodowego oraz w Międzywodziu na Pomorzu Zachodnim.

**********
Sprzedam 2 ha ziemi w miejscowości Porwity. Cena do uzgodnienia.
Telefon: 62 76 - 12- 430
**********
Sprzedam piec CO 5 kw, podgrzewacz wody 120 l, emaliowany. Telefon: 510 - 433 - 772
**********
Sprzedam narożnik kuchenny, stan bardzo dobry, cena 60 zł do
uzgodnienia. Telefon: 62 76 - 18 - 337
**********
Sprzedam krzesła kuchenne 2 szt., stan bardzo dobry, cena 15 zł/szt.
do uzgodnienia. Telefon: 62 76 - 18 - 337
**********
Zatrudnimy pracowników do prostych przeszyć. Osoby chętne do pracy przeszkolimy. Praca jednozmianowa, zatrudnienie na umowę o pracę. Telefon: 609 - 705 - 300 lub 576 - 585 - 881.

Stowarzyszenie Kalisz XXI, które już dziewiętnasty rok organizuje wypoczynek zaprasza dzieci płatników KRUS do skorzystania z dofinansowania, które pozyskało z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia
Społecznego Rolników.
2 sierpnia - 12 sierpnia - Smołdziński Las
19 sierpnia - 29 sierpnia - Międzywodzie
Bliższych informacji na temat wypoczynku udziela p. Żaneta Lasiecka Stodolna nr kontaktowy: 607 171 53

**********
********************************************************************************
Sprzedam mieszalnik zbożowy na 1 000 kg zboża. Telefon: 665 - 145 110.

Urząd Miejski Gminy Opatówek
Pl. Wolności 14, 62-860 Opatówek

**********

tel. (62) 76-18-080, faks (62) 76-18-017

Sprzedam działkę 0,26 ha w Opatówku. Cena do uzgodnienia. Telefon: 728 - 728 - 711

strona internetowa: www.opatowek.pl
e-mail: gmina@opatowek.pl

**********
Sprzedam mieszkanie własnościowe, kawalerka 24m2 - Tłokinia Kościelna, ul. Kościelna 22/7. Telefon: 725 -923 - 755
**********
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