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SESJE RADY GMINY
W okresie od lipca do daty wydania niniejszego biuletynu odbyło się pięć sesji 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 przystąpienia Gminy Opatówek do projektu konkursowego oraz wyrażenia zgody na zawarcie
partnerstwa na rzecz realizacji projektu konkursowego "Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa
w powiecie kaliskim" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014 - 2020, Osi priorytetowej 7: Włączenie
społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja,
- w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy Opatówek do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
stanowiących własność Gminy Opatówek,
- w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości oznaczonych jako
działki: nr 719/10, nr 719/7, nr 767 położonych
w Opatówku,
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-

-

-

-
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w sprawie określenia przeznaczenia mienia Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku
włączonego do Szkoły Podstawowej im. Janusza
Kusocińskiego w Opatówku,
w sprawie wskazania szkoły zobowiązanej do naliczania odpisu na zakładowy funduszu świadczeń
socjalnych na nauczycieli będących emerytami
i rencistami oraz nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne w Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku,
w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół w Tłokini
Wielkiej, w skład którego wchodzi jedynie szkoła
podstawowa i gimnazjum w Szkołę Podstawową im.
Władysława Broniewskiego w Tłokini Wielkiej,
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku,
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu
Szkół im. Jana Pawła II w Chełmcach, w skład którego wchodzi jedynie szkoła podstawowa i gimnazjum w Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II
w Chełmcach,
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu
Szkół w Rajsku, w skład którego wchodzi jedynie
szkoła podstawowa i gimnazjum w Szkołę Podstawową w Rajsku,
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w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Opatówek,
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Opatówek na lata 2017 - 2025,
w sprawie zmiany uchwały Nr 106/15 Rady Gminy
Opatówek z dnia 11 grudnia 2015 r. ws. określenia
wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,
w sprawie przyjęcia od Powiatu Kaliskiego zadania
publicznego z zakresu dróg powiatowych,
w sprawie programu współpracy Gminy Opatówek
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność społeczno użyteczną na rok 2018,
w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka
Zdrowia w Opatówku,
w sprawie zmiany uchwały ws. określenia jednostki
obsługującej i jednostek obsługiwanych prowadzonych przez Gminę Opatówek oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach
wspólnej obsługi,
w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Opatówek na lata 2017 - 2023,
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Opatówek na lata 2017 - 2025,
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek
podatku od środków transportowych na 2018 rok (stawki podatku od środków transportowych na 2018
rok nie ulegają zmianie w porównaniu do roku
2017).
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w podatku od nieruchomości na
2018 r. - stawki zostały utrzymane na poziomie
z 2017 roku - zmianie uległa jedynie stawka od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub
wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych (od 1 ha) z kwoty 4,54 zł na kwotę
4,63 zł., stawka od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.
U. 2017 poz. 1023, 1529, 1566) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie
pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia
w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów
upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono
budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego
z kwoty 2,98 zł. na kwotę 3,04 zł..
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego na
2018 rok - obniża się średnią cenę skupu żyta za
okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia
podatku rolnego na rok podatkowy 2018 opublikowaną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego z dnia 18 października 2017 r.
(M.P.2017 poz. 958) z kwoty 52,49 zł za 1 dt. do
kwoty 50,00 zł za 1 dt., która stanowić będzie podstawę podatku rolnego na 2018 rok. Podatek rolny
na rok podatkowy 2018 wynosi: od 1 ha przeliczeniowego gruntów dla gospodarstw rolnych równowartość pieniężną 2,5 q żyta tj. - 2,5 q x 50,00 zł =
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125,00 zł, od 1 ha fizycznego gruntów dla nieruchomości rolnych równowartość pieniężna 5q żyta tj. 5q x 50,00 zł= 250,00 zł.
cena drewna do celów wymiaru podatku leśnego na
2018 r. jest zgodna z ogłoszoną w Komunikacie
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20
października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy
kwartały 2017 r (M. P. 2017 poz. 963) i wynosi
197,06 zł za 1 m³. Podatek leśny od 1 ha - równo3
wartość pieniężna 0,220 m drewna tj. 197,06 zł x
0,220=43,3532 zł
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas
nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, części
działki nr 106/14 położonej w Opatówku przy ul. Piaskowej,

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Kaliskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa
dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4630P
w miejscowościach: Żydów, Borek, Chełmce i Porwity, drogi powiatowej nr 4627P w miejscowości Wolica, tworzących ciąg komunikacyjny" w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016 - 2019". W ramach zadania
planuje się zrealizować poszerzenie jezdni do szerokości 5,5 m. na całej długości, wymianę konstrukcji jezdni w miejscach występowania przełomów,
wykonanie na odcinkach warstwy wyrównawczej,
a także położenie nowej warstwy ścieralnej na całej
długości przebudowanych dróg, wybudowanie
chodników o długości 3 652,5 m oraz ścieżek rowerowych po ogólnodostępnym pasie ruchu o długości
28 383 m oraz ścieżek rowerowych po pasie ruchu
dla rowerów o długości 861 m, wybudowanie przystanków z peronami 14 szt, wykonanie i uzupełnienie oznakowania pionowego, wykonanie oznakowania poziomego, długość odcinków odwadnianych za
pomocą rowu/rowów 10.908 m, wykonanie przejść
dla pieszych z pasami wibracyjnymi oraz przejściami
dla pieszych z pasami wibracyjnymi i aktywnym
znakiem B - 6. Całkowita wartość inwestycji to
7 534 959 zł, natomiast Gmina Opatówek planuje
przekazać Powiatowi Kaliskiemu ok. 760 000 zł. dotacji na budowę w/w drogi.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o partnerstwie z Powiatem Kaliskim w w/w sprawie.
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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 miejscowości Szałe
w ciągu ul. Słoneczna i ul. Południowa z odgałęzieniami w ul. Zieloną, ul. Wiśniową, ul. Morelową i ul.
Porzeczkową
Zakup agregatu prądotwórczego
zakup agregatu prądotwórczego
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 drogi gminnej nr 219 w m. Michałów
Drugi - Michałów Trzeci
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 działki nr 382/2 w m. Borów
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
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m. Opatówek
Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie
wkładów do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe
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3 920 000
3 943 000

23 100
9 000
23 000
900 000
30 008
50 000
3 072 812
70 000
20 000

508 689

Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji
Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej
Termomodernizacja budynku byłej Szkoły Podstawowej w m. Michałów Drugi
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 Tłokini Wielkiej
Zdrowo i sportowo przy stawach w Opatówku - budowa siłowni zewnętrznej
Program dofinansowania przydomowych oczyszczalni
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Opatówek oraz w gminach Brzeziny,
Godziesze Wielkie
Zakup budynku - domku gotyckiego tzw. Cukierni"
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:

11 241
137 527
250 972

473 349

10 000
50 000
45 000
15 000
24 000
39 000
71 000
50 000
110 000

16 500

19 940 357

***************************************
70 000
186 159
70 000
70 000
170 000
155 000
120 000
50 000
61 000
20 000
40 000
270 000
5 000
3 000

30 000
15 000
18 000
12 000
15 000
10 000
4 360 000
131 000
186 000

REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH
Obowiązek sporządzenia i przestawiania informacji
o stanie realizacji zadań oświatowych wynika z Gminy
w roku szkolnym wynika z dyspozycji art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.
U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.). W imieniu Burmistrza
Gminy Opatówek Sebastiana Wardęckiego szczegółową informację o stanie realizacji zadań oświatowych
Gminy Opatówek przedstawił, odpowiedzialny za oświatę gminną Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic.
Zadania oświatowe gminy
- Zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty m.in.
w zakresie edukacji publicznej należy do zadań własnych gminy - art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie
gminnym.
- Zakładanie i prowadzenie przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów - ustawa o systemie oświaty.
- Zabezpieczenie bazy lokalowej i sprawności technicznej obiektów oświatowych oraz środków rzeczowych i finansowych dla działalności - ustawa
o systemie oświaty.
- Zabezpieczenia kadry pracowniczej, w tym administracyjno - obsługowej - ustawa o systemie oświaty.
- Stanowienie o wysokości niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli - ustawa Karta Nauczyciela.
- Wspieranie nauczycieli w procesie dydaktyczno wychowawczym - ustawa Karta Nauczyciela.
- Kontrolowanie spełniania przez uczniów obowiązku
szkolnego i obowiązku nauki -ustawa o systemie
oświaty.
- Realizacja zadań wspierających uczniów w nauce ustawa o systemie oświaty.
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Stan organizacji
W roku szkolnym 2016/2017 Gmina Opatówek była organem prowadzącym dla 1 publicznego przedszkola,
6 szkół podstawowych w tym 1 filialnej i 4 gimnazjów.
Stan organizacji szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2016/2017 przedstawiają się następująco:
Nazwa placówki
Szkoła Podstawowa w Opatówku
Filia w Sierzchowie
Zespół Szkół w Rajsku - Szkoła Podstawowa
Zespół Szkół w Rajsku - Gimnazjum
Zespół Szkół w Chełmcach - Szkoła
Podstawowa
Zespół Szkół w Chełmcach - Gimnazjum
Zespół Szkół w Tłokini Wielkiej - Szkoła
Podstawowa
Zespół Szkół w Tłokini Wielkiej - Gimnazjum
Gimnazjum w Opatówku
RAZEM

22
2

Liczba
uczniów
i dzieci
430
21

7

112

Liczba oddziałów

3

64

9

158

3

71

7

118

3

42

11
67

238
1254

W roku szkolnym 2016/2017 r. w stosunku do roku
szkolnego 2015/2016 sieć przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjów nie uległa zmianie. Publiczne
Przedszkole w Opatówku oferuje w sumie, na 5 oddziałów, 125 miejsc dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Podobnie jak w poprzednim roku sytuację poprawiło utworzenie w 2010 r., w ramach projektu unijnego, 3 oddziałów
przedszkolnych dla 67 dzieci przy zespołach szkół
w Rajsku, Chełmcach i Tłokini Wielkiej. Niewątpliwym
wpływem na ogólną sytuację przedszkolną w naszej
gminie jest możliwość posyłania dzieci do przedszkoli
niesamorządowych w Kaliszu oraz samorządowych
w Kaliszu, Szczytnikach, Żelazkowie, Koźminku, Godziesze Wielkie. Do przedszkoli niesamorządowych
uczęszczało 63 dzieci - koszty tego zadania wyniosły
290 825,50 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami
samorządy dokonują wzajemnego rozliczenia ( zwrotu
kosztów pobytu dzieci w przedszkolach samorządowych).
W związku z tym Gmina Opatówek zobowiązana była do
zwrotu kosztów w wysokości 174 070,21 zł za 32 dzieci
uczęszczających do przedszkoli w Kaliszu, Koźminku,
Żelazkowie, Szczytnikach, Brzezin i Godziesze Wielkie.
Natomiast do przedszkoli prowadzonych przez nasza
gminę uczęszczało 62 dzieci, zamieszkałych poza terenem gminy Opatówek, co stanowiło przychód
315 775,50 zł. Generalnie, w porównaniu z ubiegłymi latami, zauważa się coraz większe zapotrzebowanie na
tego rodzaju usługi. Związane jest to przede wszystkim
z coraz większą świadomością rodziców związaną z rozwojem edukacyjnym dziecka. Cała baza przedszkolna,
łącznie z oddziałami przedszkolnymi w Chełmcach , Rajsku i Tłokini Wielkiej, tworzy dogodną dla mieszkańców
sieć, która w dużym stopniu realizuje zapotrzebowanie
na tego rodzaju usługi. W szkołach prowadzonych przez
gminę naukę pobierało 24 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, co powodowało dodatkowe obowiązki nauczycieli wobec tych uczniów. Ponadto, na wniosek rodziców i zgodnie z orzeczeniami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kaliszu, realizowano indywidualne nauczanie w ilości godzin, która
wynika z odpowiednich przepisów prawa oświatowego.
Nauczanie takie zorganizowano, w porozumieniu z organem prowadzącym, dla 19 uczniów.
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Kadra i system doskonalenia zawodowego
W roku szkolnym 2016/2017 w przedszkolu publicznym,
szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych
przez gminę pracowało 166 nauczycieli oraz 56 pracowników administracji i obsługi. Dyrektorami jednostek
oświatowych byli:
-

Mateusz Przyjazny - Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku
Jolanta Pokojowa - Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku
Tomasz Mikucki - Zespół Szkół im. Jana Pawła II
w Chełmcach
Honorata Wolniaczyk - Zespół Szkół w Rajsku
Teresa Kobierska - Zespół Szkół w Tłokini Wielkiej
Zdzisława Pawliczak - Publiczne Przedszkole
w Opatówku

Działalnością Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego
Szkół Gminy Opatówek kierował Dyrektor Arkadiusz
Łańduch.
Zatrudnienie w szkołach
2016/2017:
- etaty: 194,10 w tym:
- nauczyciele: 143,37
- pozostali: 50,20
- osoby: 222, w tym:
- nauczyciele: 163
- pozostali: 56

w

roku

szkolnym

W stosunku do poprzedniego roku szkolnego praktycznie nie zmniejszyła się etatów nauczycielskich. Poziom
zatrudnienia nauczycieli wynika przede wszystkim
z liczby oddziałów i godzin zajęć obowiązkowych oraz
dodatkowych (indywidualne nauczania i rewalidacje
z uczniami o specjalnych potrzebach), realizowanych
w przedszkolu i szkołach, a pracowników administracji
i obsługi ze specyfiki działalności placówki. Dla zabezpieczenia odpowiedniego poziomu nauczania w roku
szkolonym 2016/2017, zgodnie z wymogami prawa i potrzebami poczyniono nakłady w zakresie doskonalenia
zawodowego nauczycieli.
Nakłady na doskonalenie zawodowe nauczycieli
w latach 2016/2017
- wykonanie za 2016 rok ogółem: 32 756,26 zł
- plan na 2017 rok ogółem: 54 717,00 zł
W ramach wyodrębnionych środków na doskonalenie
zawodowe nauczycieli, dyrektorzy placówek oświatowych mieli możliwość zawierania z nauczycielami umów
o dofinansowaniu kosztów kształcenia pobieranych
przez uczelnie wyższe. W roku szkolnym 2016/2017 dofinansowaniem objętych było łącznie 12 nauczycieli.
System doskonalenia i dokształcania nauczycieli spowodował, że większość nauczycieli posiada już kwalifikacje do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów.
Coraz liczniejsza jest grupa nauczycieli posiadających
uprawnienia do uczenia trzech przedmiotów. Efektem
podejmowanych działań oraz właściwej polityki kadrowej
jest niewątpliwie aktualna bardzo dobra struktura w zakresie poziomu wykształcenia nauczycieli oraz szeroki
"wachlarz" form i metod pracy nauczycieli, a w konsekwencji osiągane wyniki nauki uczniów, w tym ze
sprawdzianów na zakończenie szkoły podstawowej oraz
z egzaminu gimnazjalnego.
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Poziom wykształcenia nauczycieli w 2016/2017 143,37 etatów nauczycieli:
- wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym - etatów: 135,40 (94,44% ogółu)
- licencjat - etatów: 6,97 (9,43% ogółu)
- pozostałe - etatów: 1 (0,70% ogółu)

zacja rodziców, imprezy klasowe, szkolne). Działania
opiekuńcze oraz wychowawcze szkoły w 2016/2017 były
realizowane w oparciu o harmonogram Programu Profilaktyki, Programu Wychowawczego, Programu Promocji
Zdrowia i Sportu oraz Planu Pracy Pedagoga Szkolnego.

Stopniem zawodowym nauczyciela dyplomowanego
w 2017 r. legitymowało się 72 nauczycieli tj. 52,31 %
spośród ogółu zatrudnionych. W roku szkolnym
2016/2017 troje nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela dyplomowanego, 2 nauczycielki uzyskały stopień nauczyciela mianowanego, a 2 stopień nauczyciela kontraktowego. Dobra polityka kadrowa w szkołach w zakresie doboru kadry nauczycielskiej zapewniła także
w roku szkolnym 2016/2017 w miarę dobrą strukturę zatrudnienia. Dominują nauczyciele ze stażem pracy
w przedziale od 10 do 25 lat. Przy nauczycielach z dużym dorobkiem zawodowym pracują młodzi, co zapewnia pożądaną dobrą jakość pracy.

Stan realizacji zadań oświatowych gminy na rzecz
uczniów i szkół.
W roku szkolnym 2016/2017 realizowano szereg zadań
wynikających z ustawowych obowiązków gminy na rzecz
uczniów i szkół. Najważniejszym zrealizowanym zadaniem Gminy było zabezpieczenie na odpowiednim poziomie przedszkolu i szkołom prowadzonym przez gminę środków finansowych na prowadzenie działalności,
w tym na wynagrodzenia pracowników i eksploatację
budynków komunalnych. Realizując obowiązki określone
w art. 17 ustawy o systemie oświaty dowożono lub refundowano rodzicom wydatki związane z dowożeniem
do szkół uczniów niepełnosprawnych i zamieszkałych
w znacznym oddaleniu od szkół.

Poziom nauczania
Osiągnięcia uczniów są wynikiem nauczania i uczenia
się. W znacznym stopniu zależą od zdolności i aspiracji,
ale także środowiska rodzinnego. Badanie postępów
edukacyjnych i osiągnięć uczniów może przybierać różne formy. Najczęściej są to sprawdziany wewnętrzne
i zewnętrzne oraz konkursy przedmiotowe. W roku
szkolnym 2016/2017 Ministerstwo Edukacji Narodowej,
ze względu na reformę ustroju szkolnego, zrezygnowało
ze sprawdzianów w klasach szóstych. Pozostawiono
egzaminy na zakończenie nauki w gimnazjum.
Sukcesy uczniów
Rok szkolny 2016/2017 był kolejnym okresem w którym
uczniowie szkół naszej Gminy osiągali znaczące sukcesy w różnych dziecinach życia szkolnego. Szkoły brały
udział, z sukcesami, w konkursach: matematycznych,
przyrodniczych, z języka polskiego i angielskiego, biologicznych, geograficznych, chemicznych, fizycznych, plastycznych, historycznych i recytatorskich. Uczniowie
szkół podstawowych i gimnazjów rozwijali, przy pomocy,
nauczycieli swoje zainteresowania w wielu dziedzinach,
śmiało podejmując rywalizację na różnego rodzaju i różnej rangi konkursach oraz przeglądach. Szkoły prowadzone przez gminę były również organizatorami imprez
kulturalnych o zasięgu gminnym i ponadgminnym. Ważnym elementem w pracy dydaktyczno-wychowawczej
szkół był sport dzieci i młodzieży. Jak co roku uczniowie
szkół podstawowych i gimnazjów uzyskiwali znaczące
osiągnięcia w rywalizacji sportowej. Sukcesy uczniów są
ich zasługą, ale nie byłyby możliwe bez dużego wkładu
pracy nauczycieli szkół oraz rodziców, a sportowe także
działających w gminie stowarzyszeń sportowych.
Formy pracy wychowawczej, działalności profilaktycznej
Zgodnie z potrzebami i wymogami prawa w roku szkolnym 2016/2017 we wszystkich szkołach realizowano
zadania przyjętych programów wychowawczych i programów profilaktyki. W ramach programów wychowawczych, oprócz wyborów do samorządów klasowych
i szkolnych podjęto współpracę z rodzicami, celem której
było przekazywanie informacji o postępach w nauce
i zachowaniu, a także zapobieganie demoralizacji wśród
dzieci i udzielanie uczniom pomocy edukacyjnej i materialnej (spotkania indywidualne, wywiadówki, pedagogi-
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Dowożenie uczniów do szkół
Na dowóz uczniów do szkół gmina wydatkowała z budżetu kwotę 648 389,85 zł (dowożeni i dojeżdżający 655 osób, dowożeni niepełnosprawni - 20).
Stypendia socjalne
Zgodnie z dyspozycją art. 90b i art. 90m ustawy o systemie oświaty wspomagano uczniów w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych. Z tej formy wsparcia korzystali uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów
ale także szkół ponadgimnazjalnych, którzy zamieszkują
na terenie gminy. Kryterium dochodowe uprawniające
do uzyskania pomocy określone było w kwocie 514 zł na
członka rodziny. Koszt całkowity wynosi: 58 548,00 zł
w tym: dotacja 46 791,20 , środki własne:11 756,80 zł.
Złożonych zostało 103 wnioski, wszystkie zostały pozytywnie rozpatrzone.
Stypendia naukowe
Od szeregu lat w naszej gminie realizowane są, w ramach funduszu stypendialnego Gminy Opatówek, stypendia za wyniki w nauce. Możliwość ubiegania się
o stypendium, po spełnieniu regulaminowych warunków,
mają uczniowie szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz studenci. Wnioski są rozpatrywane dwa razy
do roku przez specjalnie do tego powołaną Komisję.
W roku szkolnym 2016/2017 złożono 86 wniosków, pozytywnie rozpatrzono 79 na łączną kwotę 51 220,00 zł.
Innym zadaniem o charakterze pomocy materialnej było
wsparcie w zakresie zakupu podręczników w ramach
rządowego programu "Wyprawka szkolna" Z tej formy
pomocy skorzystało 2 uczniów. Na realizację zadania
pozyskano, od Wojewody Wielkopolskiego, środki finansowe w kwocie 422,10 zł. Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych
pracowników zamieszkałych na terenie Gminy rozpatrywano zgodnie z dyspozycją art. 70b ustawy o systemie
oświaty wnioski pracodawców o zwrot kosztów kształcenia młodocianych uczniów, którzy ukończyli naukę zawodu i zdali egzamin lub egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Na realizację powyższego zadania uzyskano środki z Funduszu Pracy
w kwocie 72 729,00 zł, która w 100% pokryła poniesione
wydatki. Naukę zawodu ukończyło 12 młodocianych.
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Obowiązek szkolny i obowiązek nauki
Ważnym zadaniem realizowanym w roku szkolnym
2016/2017 była kontrola obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Obowiązkowi szkolnemu podlegają
uczniowie w wieku od 7 lat do ukończenia gimnazjum,
a obowiązkowi nauki uczniowie w wieku 16 - 18 lat życia. Kontroli spełniania obowiązku szkolnego dokonują
dyrektorzy szkół w obwodach, w których zamieszkują
uczniowie, a obowiązku nauki - gmina. Liczba uczniów
zobowiązanych do spełnienia obowiązku nauki w roku
szkolnym 2016/2017 wyniosła 377 osób.
Finansowanie zadań oświatowych
Wydatki na oświatę stanowią średnio ok. 31 % (36,34%
- wykonanie za 2016 r. i 25,51% plan na 2017 r.)
w ogólnych wydatkach budżetu Gminy. Szczegółowe
rozliczenie poniesionych wydatków stanowi i stanowić
będzie treść sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
za rok budżetowy 2016 i 2017. W latach 2016 - 2017
budżet związany z finansowaniem zadań oświatowych
obejmował dział 801 "Oświata i wychowanie" (rozdziały:
80101, 80103, 80104 ,80110, 80113, 75085, 80146,
80195, 80149, 80150) oraz dział 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" (rozdziały: 85412, 85416) oraz dział
750 i przedstawia się następująco:
- w roku 2016 wydatki wyniosły 14 613 868,43 zł.
Wielkość
subwencji
oświatowej
wynosiła
10 564 169,00 zł natomiast dochody wyniosły
642 991,06.
- w roku 2017 plan wydatków wynosi 15 680 567,71 zł
w tym wielkość subwencji oświatowej 9 861 500,00
zł z czego do końca września wydatkowano
10 810 066,71 zł natomiast dochody planowane są
w kwocie 678 365,00 zł z czego wykonanie do końca września 275 902,95.
Inwestycje oświatowe
W miesiącu sierpniu dokonano wszelkich odbiorów
związanych z oddaniem do użytku najważniejszej inwestycji w naszej gminie a mianowicie budynku nowego
przedszkola przy ulicy Szkolnej w Opatówku. Od 4 września wszyscy zapisani przedszkolacy mają zajęcia
w nowoczesnym obiekcie, który spełnia wszelkie normy
budowlane, sanitarne i p.poż . Ponieważ nowe przedszkole zlokalizowane jest w kompleksie istniejących
szkół: gimnazjum oraz szkoły podstawowej podjęto decyzję aby oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej przenieść do nowego przedszkola. W ten sposób
będzie możliwość uzyskania w szkole podstawowej kolejnych sal lekcyjnych bez konieczności jej rozbudowy.
Koszt inwestycji to 5 247 947,02 zł. W związku z realizacją tego przedsięwzięcia Gmina Opatówek otrzymała
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. Całość dofinansowania
wynosi ok. 1,7 mln zł.
Remonty w placówkach oświatowych w roku szkolnym 2016/2017
W celu utrzymania dobrego stanu bazy lokalowej szkół
i przedszkola w całym roku szkolnym przeprowadzono
różnego rodzaju remonty na ogólną kwotę 160 408,30
zł. Przeprowadzono m.in. następujące prace: malowanie
ścian i wymiany podłóg w niektórych pomieszczeniach,
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naprawa ogrodzenia uszkodzonego podczas wichury,
naprawa i udoskonalenie komputerów w sali komputerowej, remont łazienek i wiele innych.
Projekt "Umiem pływać"
Trzy szkoły podstawowe w gminie Opatówek brały
udział w projekcie powszechnej nauki pływania pn.
"Umiem pływać" ogłoszonym przez Ministerstwo Sportu i
Turystyki. Uczniowie klas trzecich szkół podstawowych
w: Rajsku, Chełmcach i Tłokini Wielkiej uczestniczyli
w powszechnej nauce pływania w ramach projektu dofinansowanego z Ministerstwa Sportu i Turystyki, którego
operatorem wojewódzkim było Wielkopolskie Zrzeszenie
Ludowe Zespoły Sportowe z siedzibą w Poznaniu. Projekt przewidywał po 20 godz. nauki pływania dla każdej
grupy prowadzonej przez wykwalifikowanych instruktorów. Uczestnicy, wraz ze swoimi nauczycielami, którzy
podczas pobytu pełnili funkcję opiekunów grup, dowożeni byli autobusami na baseny Kaliskiego Parku Wodnego. Żaden z uczniów biorących udział w projekcie nie
poniósł kosztów uczestnictwa.
Koszt projektu to 13 tys. zł z czego Gmina Opatówek
pokryła połowę kosztów czyli 6,5 tys. zł. Na koszt składało się: wynajęcie basenów, opłacenie instruktorów nauki pływania, ubezpieczenie oraz transport uczniów wraz
z opiekunami.
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Biblioteka Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów
w Opatówku wzbogaciła się o nowe pozycje książkowe,
które zostaną zakupione przede wszystkim zgodnie
z potrzebami i zainteresowaniami samych uczniów. Realizacja przedsięwzięcia, przy udziale Ministerstwa Edukacji Narodowej, pn. "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" przewiduje rozwijanie zainteresowań uczniów
przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa
wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Całość dofinansowania programu wynosi 15
tys. zł przy 20% wsparciu gminy.
Program "Szkolny Klub Sportowy" 2017
Program "Szkolny Klub Sportowy" jest skierowany do
uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej
w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką
nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Program polega na zorganizowaniu i prowadzeniu przez 35 tygodni w dwóch edycjach
wiosennej 10.01.2017-22.06.2017 i jesiennej 1.09.201715.12.2017, systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika, w 60minutowych jednostkach ćwiczebnych, w grupach minimum 15-osobowych. Zakłada się przeprowadzenie
w okresie realizacji projektu 70 jednostek zajęć sportowych dla każdej grupy. W naszej gminie w programie
uczestniczą wszystkie szkoły. Całość dofinansowania
programu wyniosła 30,4 tys. zł przy 2 tys. zł wsparcia
gminy.
Podziękowania
Wszystkim, którzy przyczynili się do dobrej realizacji zadań oświatowych w gminie Opatówek składamy podziękowania za ich trud, zaangażowanie i pracę na rzecz
szkół i przedszkola. Szczególne podziękowania składamy:
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-

dyrekcji, nauczycielom, wychowawcom, wszystkim
pracownikom szkół i przedszkola,
- pracownikom Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół na czele z dyrektorem Arkadiuszem
Łańduchem,
- rodzicom działającym w trójkach klasowych, w radzie rodziców i wszystkim wspierającym szkoły
i przedszkole,
- także różnym instytucjom i urzędom, organizacjom,
stowarzyszeniom, grupom działającym na rzecz
oświaty lub współpracującym ze szkołami i przedszkolem, a także wielu osobom - przyjaciołom
oświaty, którzy w różny sposób wspierali placówki
poprzez swoją działalność, pracę oraz przekazywanie środków finansowych.
Dzięki tej współpracy szkoły i przedszkole pełniły niejednokrotnie obok zadań oświatowych i wychowawczych
także zadania kulturalne, środowiskowe, były miejscem
spotkań, zabaw, rozrywki - były po prostu przyjazne dla
uczniów i miejscowości, w których są położone. Podziękowania składamy także Radzie Miejskiej Gminy Opatówek na czele z Przewodniczącym Pawłem Bąkowskim oraz Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Zdrowia
na czele z Przewodniczącą Marleną Kiermas - Gruszką.
***************************************

INWESTYCJE, REMONTY,
PROJEKTY UNIJNE

Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności
publicznej
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 publicznej 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 2018
- termomodernizacja budynku szkoły podstawowej
w miejscowości Sierzchów. Planowany termin realizacji - rok 2018
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-

termomodernizacja budynku (byłej szkoły podstawowej) w miejscowości Michałów Drugi. Planowany
termin realizacji - rok 2018.

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szałe etap II
Gmina Opatówek kończy realizację projektu 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. "Budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Szałe etap II, gmina Opatówek". Inwestycja jest już w ostatecznej fazie realizacji prace rozpoczęto w miesiącu czerwcu 2016 roku, planowane zakończenie grudzień 2017. Całkowita wartość
zadania - 2 609 276,90 zł, wartość dofinansowania 1 803 158,83 zł. W ramach zadania Gmina Opatówek
realizuje następujące działania budowę: sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej PVC o średnicy 200 mm - dł.
10 244,40 mb, wraz z odgałęzieniami kanalizacyjnymi
z PVC o średnicy 160 mm - 465/1844,60 szt./mb, doprowadzonymi do granicy z posesją zainteresowanych;
sieci kanalizacji tłocznej PEHD o średnicy 90 mm dł. 329,80 mb; komory pomiarowej 2 kpl oraz budowę
pompowni ścieków 1 szt.

Rozwój instytucji kultury na terenie gminy Opatówek
W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014 - 2020. Oś priorytetowa 4:
Środowisko. Działanie 4.4. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego.
Poddziałanie 4.4.4. Zachowanie, ochrona, promowanie
i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla rozwoju AKO Gmina Opatówek złożyła
wniosek o dofinansowanie na projekt pn. "Rozwój instytucji kultury na terenie gminy Opatówek", w skład, którego wchodzą:
- Przebudowa, rozbudowa (w miejscu istniejących
budynków gospodarczych) oraz zmiana sposobu
użytkowania domku gotyckiego tzw. "Cukierni" na
funkcję użyteczności publicznej oraz budowa muru
ażurowego. Termin realizacji zadania 2019 rok.
- Termomodernizacja wraz z przebudową oraz zmiana sposobu użytkowania budynku byłego dworca
PKP na cele kulturalne, oświatowe i rekreacyjne
w miejscowości Opatówek. Termin realizacji zadania
2019 rok.
- Przebudowa nawierzchni placu manewrowego przy
ul. Poniatowskiego w m. Opatówek. Termin realizacji
zadania 2018 rok.
Całkowita wartość projektu wynosi 3 052 648,23 zł, natomiast kwota dofinansowania to 2 594 750,98 zł. Inwestycje zrealizowane zostaną po uzyskaniu dofinansowania. Obecnie trwa proces oceny i weryfikacji złożonych
wniosków.
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Pięknieje wielkopolska wieś
Gmina Opatówek w ramach promocji zdrowego stylu życia i sportu zainstalowała dla mieszkańców kolejne siłownie zewnętrzne. Nowe siłownie usytuowano w Opatówku, Tłokini Wielkiej oraz w Rajsku.
Siłownia zewnętrzna w Tłokini Wielkiej powstała w ramach projektu pn. "Budowa siłowni zewnętrznej w Tłokini Wielkiej" - składa się z takich urządzeń jak: wioślarz,
wypychacz - przyciągacz, orbitrek oraz wahadło - biegacz - twister. Koszt projektu to 12 177,00 zł wysokość
dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wynosi 8 500,00 zł. Siłownia zewnętrzna
w Opatówku powstała w ramach projektu pn. "Zdrowo
i sportowo przy stawach w Opatówku" - składa się z takich urządzeń jak: wioślarz, wypychacz - przyciągacz,
nordic - walking, motyl - schodek. Koszt projektu wynosi
33 443,70 zł, zaś wysokość dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 17 000,00 zł.
Projekty zostały współfinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu " Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020". Siłownia zewnętrzna w Rajsku powstała ze środków własnych Gminy Opatówek i składa się z takich urządzeń jak: wioślarz, wypychacz - przyciągacz, orbitrek oraz wahadło - biegacz twister. Koszt siłowni to 12 792, 00 zł.

Renowacja Domu Fiedlera w Opatówku
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014 - 2020 Gmina Opatówek otrzymała środki na
realizację projektu: "Renowacja elewacji domu Fiedlera,
obiektu biblioteki, przedszkola i apteki przy ul. Kościelnej
2 w Opatówku". Gmina Opatówek przygotowuje przetarg
na generalny remont dachu oraz elewacji budynku.
Umowa o przyznaniu pomocy podpisana została dnia 14
listopada 2017 roku, w gmachu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przez Dyrektor
Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
Izabelę Mroczek oraz Burmistrza Gminy Opatówek Sebastiana Wardęckiego, przy kontrasygnacie Skarbnika
Gminy Dagmary Gajewskiej - Pająk. Zadanie zrealizowane zostanie w ramach poddziałania "Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatyw
LEADER". Celem projektu jest zachowanie lokalnego
dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego
sprzyjającego wzrostowi zaangażowania społeczeństwa
w jego ochronę i wykorzystanie poprzez wykonanie renowacji elewacji Domu Fiedlera w Opatówku. Ponadto
planuje się wymianę dachu (ze środków własnych),
ocieplenie ścian budynku i wymianę stolarki okiennej
i drzwiowej. Realizacja zadania pozwoli na poprawę
bezpieczeństwa w tym budynku. Przed wojną w budynku tym mieściła się Preparanda Nauczycielska i Semina-
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rium dla Ochroniarek, obecnie: biblioteka i apteka, a do
niedawna zlokalizowane było tam przedszkole. Budynek
ten powstał prawdopodobnie w połowie XIX w. i był
określany przez opatowian jako pałac właściciela fabryki
sukna. Otrzymane od Województwa Wielkopolskiego
wsparcie finansowe wynosi ponad 200 000 zł. Całkowita
wartość projektu to ok. 344 444,03 zł. Stosowne prace
wykonywane będą w 2018 roku.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
W ramach WRPO na lata 2014 - 2020 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, Gmina Opatówek - lider
projektu w partnerstwie z Gminą Brzeziny i Godziesze
Wielkie realizuje zadanie pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Opatówek oraz Gmin Brzeziny, Godziesze Wielkie". Pismem
z dnia 23 listopada 2017 roku Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego poinformował Gminę Opatówek o przyznaniu dotacji na realizację w/w zadania.
Wartość dofinansowania to 1 911 228,51 zł. W ramach
działania przeprowadzona zostanie termomodernizacja
Świetlicy Wiejskiej w Cieni Pierwszej, Cieni Drugiej i Porwitach oraz budynku Urzędu Miejskiego Gminy Opatówek. Termin realizacji projektu to lata 2018 - 2019.

Gospodarka wodno- kanalizacyjna
Gmina Opatówek realizuje projekt w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014 - 2020 Oś priorytetowa 4 Środowisko Działanie 4.3
Gospodarka wodno - ściekowa Poddziałanie 4.3.1. Gospodarka wodno - ściekowa. W ramach tego projektu
Gmina Opatówek realizuje następujące zadania inwestycyjne:
- budowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni
ścieków dla Gminy Opatówek. Planowany termin
realizacji 2018 rok. W ramach przedsięwzięcia przebudowana zostanie oczyszczalnia ścieków z uwagi
na konieczność zwiększenia jej przepustowości.
Projekt budowlany przewiduje rozbudowę oczyszczalni do przepustowości Q=1220 m3/d. Na przedmiotowe zadanie składać się będzie: budowa budynku technicznego z zapleczem socjalnym i prasą
osadu nadmiernego, przebudowa pompowni ścieków z kratą i budowa piaskownika, budowa punktu
zlewnego ścieków dowożonych wraz z tacą najazdową, budowa dwóch ciągów technologicznych
z wydzielonym komorami nitryfikacji/denitryfikacji,
osadnikami wtórnymi, separatorami zawiesiny łatwoopadalnej, budowa podziemnego magazynowego zbiornika osadu wraz z układem napowietrzania
i układem zagęszczania, budowa stacji mechanicznego odwadniania osadu wraz ze stacją wapnowania osadu i silosem na wapno. We wrześniu przy-
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stąpiono do karczowania i wycinki drzew. W miesiącu październiku dokonano demontażu istniejącego
ogrodzenia i wiaty magazynu sprasowanych osadów, wykonano wykopy pod reaktory biologiczne 3A
i 3B, ułożono chudy beton pod bioreaktorami, wykonano izolację z papy termozgrzewalnej na chudym
betonie bioreaktora 3A. Obecnie są prowadzone roboty betoniarsko ciesielskie na obiektach: zbiornik
osadu ob. 6, reaktorach (3Ai3B) oraz ob. nr 2 - budynek techniczny. Rozpoczęto prace związane
z wykonywaniem sieci technologicznych i kanalizacyjnych. Ogólne zaawansowanie prac budowlanych
na realizowanych obiektach to około 40 %.
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Tłokinia Wielka, Tłokinia Kościelna, Tłokinia Nowa, Tłokinia Mała, Opatówek. Planowany
termin realizacji 2018 rok. W ramach przedsięwzięcia wykonana zostanie: kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC o średnicy 200 mm - 8 808,30 mb wraz
z odgałęzieniami kanalizacyjnymi z PVC o średnicy
160 mm - 248/1408,10 szt./mb doprowadzonymi do
granic z posesją zainteresowanych; kanalizacja sanitarna PEMD o średnicy 90 mm - 3 968,00 mb,
o średnicy 110 m - 1 583,50 mb; przepompownia
ścieków - 5 szt. Prace rozpoczęto od budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tłokinia Kościelna
ul. Nędzerzewska oraz montażu przepompowni
ścieków w miejscowościach: Tłokinia Wielka, Tłokinia Kościelna, Tłokinia Mała.
Całkowita wartość zadań - 14 208 065,92 zł, wartość dofinansowania - 7 363 936,59 zł. W czwartek, 23 listopada 2017 r. w remizie OSP w Tłokini Wielkiej, odbyło się
spotkanie ws. budowy kanalizacji. W zebraniu uczestniczyli sołtysi i mieszkańcy Tłokini Wielkiej, Tłokini Kościelnej i Tłokini Małej, Sekretarz Gminy Opatówek
Krzysztof Dziedzic, Radny Rady Miejskiej Gminy Opatówek Andrzej Borwik, Kierownik Wydziału Zamówień
Publicznych, Inwestycji i Funduszy Europejskich Urzędu
Miejskiego Gminy Opatówek Krzysztof Matusiak, Projektant Jarosław Grzelak, Inspektor Nadzoru Jan Lenartowski oraz Przedstawiciel Wykonawcy Robert Wawrzyniak.
Na spotkaniu poinformowano o inwestycji, haromonogramie prac i korzyściach wynikających z przyłączenia.
Kanalizacja ulic Słonecznej i Południowej w Szałe
Wyłoniono wykonawcę projektu na przedsięwzięcie polegające na budowie sieci wodociągowej w miejscowości
Szałe w ciągu ulic Słonecznej i Południowej z odgałęzieniami w ul. Zieloną, ul. Morelową, ul. Wiśniową i ul.
Porzeczkową. W ramach zadania zostanie opracowana
dokumentacja projektowa wraz z kosztorysem oraz
przedmiarem robót. Koszt tego etapu zadania to
23 001,00 zł.
Prace remontowe w budynkach komunalnych.
W związku z bieżącym utrzymaniem budynków komunalnych zostały wykonane następujące prace:
- remont lokalu przy ul. Szkolnej 2/2,
- wymiana okien i drzwi w lokalu przy ul. Św. Jana 4A,
- wymiana okien i drzwi w lokalu komunalnych przy ul.
Kościelnej 1B,
- adaptacja lokalu komunalnego przy ul. Kościelnej
1B,
- naprawa części dachu na budynku komunalnym
przy ul. Poniatowskiego 2.

Wiadomości Gminne

-

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz inne roboty remontowe na budynkach komunalnych związane z ich rocznym przeglądem.
Łączny koszt powyższych prac to 74 641,74 zł.
Wykonano badania konserwatorskie i opracowano program prac na dawnej oficynie dworskiej w Opatówku ul.
Kościelna 17. Zadanie objęło opracowanie dokumentacji
konserwatorskiej wraz z programem prac przy zabytku,
wykonanie projektu kolorystyki, projektu odwodnienia
i izolacji murów piwnic i parteru. Łączny koszt opracowania tej dokumentacji to 24 018,61 zł.
Wykonano projekt związany z wymianą pokrycia dachu
oraz elewacją budynków komunalnych przy ul. Kościelna 2 oraz Pl. Wolności 18. Kwota opracowania powyższego dokumentu to 9 225,00 zł.
Przebudowa ul. Ogrodowej w Opatówku
Dnia 26.10.2017 r. odbył się ostateczny odbiór robót na
wykonanie zadania pn: "Przebudowa nawierzchni drogi
gminnej w m. Opatówek ul. Ogrodowa". Wykonawcą
prac była firma SIDROG Sp. z o.o. z/s Domaniew 9, 98 235 Błaszki. Wartość robót 142 618,20 zł brutto. Zakres
prac obejmował: roboty przygotowawcze na odcinku 0,440 km, koryto na poszerzeniach jezdni, warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, nawierzchnia z mieszanek mineralno - asfaltowych. Prace zakończone zostały
24 października 2017 r. Gmina Opatówek na przebudowę w/w drogi otrzymała dofinansowanie z Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych.
Otwarcie ul. Kaliskiej w Szałe

Przebudowa ul. Kaliskiej w m. Szałe zrealizowana została w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019". Długość remontowanej drogi to 4,1 km. Zakres prac obejmował:
roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne i
odwodnienie, budowa chodników, peronów, zatok autobusowych, placów manewrowych, miejsc postojowych,
ścieżki rowerowej, ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej. Okres realizacji zadania to: maj - wrzesień 2017.
Montaż finansowy przedstawia się następująco: Wojewoda Wielkopolski: 1 326 406 zł (środki rządowe), Powiat
Kaliski:
739
670 zł,
Gmina
Opatówek:
915 620,73 zł. Całkowita wartość inwestycji wynosi
2 981 696,73 zł.
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Uroczyste otwarcie drogi gminnej, miało miejsce w
czwartek 16 listopada 2017 r. Uroczystość rozpoczęła
się spotkaniem na drodze i symbolicznym poświęceniem
przez Proboszcza parafii Chełmce ks. Jerzego Salamona.

Przecięcia wstęgi oraz oficjalnego otwarcia dokonali:
Wicewojewoda Wielkopolski Marlena Maląg, Burmistrz
Gminy Sebastian Wardęcki, Sekretarz Gminy Opatówek i Przewodniczący Komisji Budżetu Rady Powiatu
Kaliskiego Krzysztof Dziedzic, Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Opatówek Paweł Bąkowski, Starosta
Powiatu Kaliskiego Krzysztof Nosal, Przewodniczący
Rady Powiatu Kaliskiego Mieczysław Łuczak, Projektant Wiktor Piętka, Przedstawiciel Wykonawcy Krzysztof Stępiński oraz gospodarze miejscowości Szałe Sołtys Andrzej Brodziak i Radna Rady Miejskiej Gminy
Opatówek Elżbieta Bielewicz. Wszyscy zgodnie podkreślili, że jest to droga gminna o bardzo dużym natężeniu ruchu dlatego też inwestycja ta była bardzo potrzebna i spełnia nasze oczekiwania.
Przebudowa drogi Michałów Drugi - Michałów Trzeci
W dniu 02.10.2017 r. została podpisana umowa na "Przebudowę nawierzchni drogi gminnej nr 219 w m. Michałów Drugi - Michałów Trzeci, gm. Opatówek" z Zakładem Usługowo - Produkcyjnym "ROL - DRÓG" z/s
Rajsko 2 62 - 860 Opatówek na kwotę 178 233,77 zł
brutto. Zadanie to dofinansowane zostało z Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych. Zakres prac obejmował: roboty przygotowawcze na odcinku - 0,67 km, roboty
ziemne, górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, nawierzchnia asfaltowa. W/w prace zostały zakończone w dniu 26.10.2017 r.
Plac manewrowy przy cmentarzu w Opatówku
Dnia 10.11.2017 r. została podpisana umowa z Firmą
BEDRÓG Roboty Drogowo - Budowlane z/s Smółki 1a
62-840 Koźminek na wykonanie "Przebudowę drogi wewnętrznej i placu manewrowego przy cmentarzu w Opatówku ul. Piaskowa". Zakres prac obejmuje: roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, studzienki ściekowe,
roboty ziemne, nawierzchnia z kostki brukowej. Koszt
zadania wynosi 257 791,76 zł. brutto.
Przebudowa chodnika w Rajsku
W dniu 24.11.2017 r. został rozstrzygnięty przetarg
ograniczony na wykonanie zadania pn: "Przebudowa
nawierzchni drogi powiatowej nr 4620P w m. Rajsko
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w zakresie chodnika". Wpłynęła jedna oferta firmy
"BEDRÓG". Inwestycja ta będzie realizowana we
współpracy z Powiatem Kaliskim który przekaże na ten
cel kwotę 50 000,00 zł, a Gmina Opatówek 30 000,00 zł.
Zakres prac obejmuje: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne i odwodnienie, ułożenie krawężników i obrzeży, chodnik z kostki betonowej na długości
108 mb.
Przebudowa ul. 3 Maja i Ludowej w Opatówku
Wojewoda Wielkopolski ogłosił ostateczną listę rankingową oceny komisji na dofinansowanie budowy dróg
w ramach "Programu gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016-2019". Złożony przez Gminę
Opatówek wniosek na "Przebudowę dróg gminnych
w Opatówku - ul. 3-go Maja, ul. Ludowej" znalazł się na
wysokim 9 miejscu, tym samym otrzymując ponad 20
punktów. Łączna wartość projektu wynosi 1 121 048,62
zł, dofinansowanie to ponad 560 000 zł. Długość odcinka wynosi 1,58 km. Droga budowana będzie po podpisaniu stosownych umów w 2018 roku. Z terenu powiatu
kaliskiego dofinansowanie otrzymali również: Powiat Kaliski - "Przebudowa dróg powiatowych: drogi powiatowej
nr 4630P w miejscowościach: Żydów, Borek, Chełmce
i Porwity, drogi powiatowej nr 4627P w miejscowości
Wolica, tworzących ciąg komunikacyjny", Powiat Kaliski:
"Przebudowa drogi powiatowej nr 4595P na odcinku Morawin - Szadek", Miasto i Gmina Stawiszyn - "Przebudowa drogi gminnej nr 674331P w miejscowości Zbiersk,
działka nr 711/1, 711/2", Gmina Kraszewice: "Przebudowa drogi gminnej nr 836559 Jaźwiny - Nieszkodnia,
Gmina Koźminek: "Przebudowa drogi gminnej nr
675341P od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 471
do granicy gminy", Gmina Blizanów: "Przebudowa drogi
gminnej nr 674121P Janków Trzeci - Blizanów Drugi,
Gmina Godziesze Wielkie: "Przebudowa drogi gminnej
nr 675904P Godziesze Małe - Kakawa Kolonia".
Ciąg komunikacyjny Opatówek - Szczytniki

Zadanie pn. "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 m.
Cieszyków i Szczytniki, tworzących ciąg komunikacyjny"
zostało współfinansowane ze środków budżetu państwa
w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata2016 - 2019". Montaż finan-
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sowy przedstawia się następująco: całkowita wartość
inwestycji 6 108 117,76 zł, dofinansowanie: 2 844 056
zł, Powiat Kaliski 1 908 665,51 zł, Gmina Opatówek
437 280,88 zł, Gmina Szczytniki 918 115,37 zł.

Jest to bardzo ważna inwestycja dla Gminy Opatówek
i całego regionu. Cieszymy się, że wspólnie w partnerstwie z Gminą Szczytniki i Powiatem Kaliskim udało się
pozyskać środki na to przedsięwzięcie. Całkowita długość wyremontowanej drogi wraz z chodnikami wynosi
17 km, z czego 5 km przebiega przez teren naszej gminy. W środę, 29 listopada 2017 r. miało miejsce uroczyste otwarcie ciągu komunikacyjnego Opatówek Szczytniki. Symbolicznego przecięcia wstęgi i otwarcia
drogi wspólnie dokonali: Wicewojewoda Wielkopolski
Marlena Maląg, Starosta Powiatu Kaliskiego Krzysztof
Nosal, Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego Mieczysław Łuczak, Burmistrz Gminy Opatówek Sebastian
Wardęcki, Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Opatówek Paweł Bąkowski, Wójt Gminy Szczytniki Marek
Albrecht, Przewodniczący Rady Gminy Szczytniki Bogdan Augustyniak, Wiceprezes Zarządu PBD Mariusz Harędarz, Inspektor Nadzoru Wiktor Piętka. W uroczystości
uczestniczyli również: Sekretarz Gminy Opatówek
i Radny Powiatu Kaliskiego Krzysztof Dziedzic, Radni
Rady Miejskiej Gminy Opatówek Sławomir Śniegula, Jarosław Kłysz i Józef Gryczyński, Sołtys Michałowa Drugiego Bogusław Jaśkiewicz oraz Sołtys Opatówka Karolina Olejniczak.

Przedszkole "Wesoły Smyk"
Zakończono budowę Publicznego Przedszkola "Wesoły
Smyk" i dokonano wszelkich niezbędnych formalności
związanych z odbiorem obiektu. W nowoczesnej placówce pod opieką przebywa obecnie 200 dzieci. Całko2
wita powierzchnia użytkowa obiektu to 1 935 m . Przedszkole tworzy 8 sal dla 200 dzieci wraz z sanitariatami
oraz magazynem sprzętu, kuchnia do przygotowywania
posiłków w pełnym zakresie oraz stołówka, zaplecze
administracyjno - socjalne wraz z sanitariatami i pomieszczeniami technicznymi. Obiekt wyposażony jest
w instalacje: elektryczną, odgromową, wodociągową,
hydrantów p.poż., kanalizacyjną, wentylacji mechanicz-
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nej, domofonową, komputerową, telefoniczną, TV, gazową, alarmową i monitoringu. Wejście główne do budynku wyposażone jest w schodową platformę elektryczną dla osób niepełnosprawnych. Także i teren wokół przedszkola został zagospodarowany na najwyższym poziomie bowiem wykonano wszelkie niezbędne
drogi wewnętrzne, chodniki, dojścia, dojazdy, miejsca
postojowe, ciekawy i przestronny plac zabaw, do którego można wyjść bezpośrednio z budynku, ponadto cały
teren jest ogrodzony i odpowiednio oświetlony. Łączny
koszt budowy to ok. 5,4 mln zł. Ponadto Gmina Opatówek, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, realizuje projekt
pn. "Utworzenie 75 miejsc przedszkolnych w nowej bazie lokalowej i podniesienie kwalifikacji kadry Publicznego Przedszkola w Opatówku. W ramach projektu utworzono m.in. 75 nowych miejsc przedszkolnych dla 72
pełnosprawnych i 3 niepełnosprawnych dzieci w wieku 3
- 4 lat, organizowane są szkolenia i studia podyplomowe
dla nauczycieli wychowania przedszkolnego. Poza podstawą programową realizuje się dodatkowe zajęcia rytmiczne i logopedyczne dla dzieci w wieku 3 - 4 lat.
***************************************

WIADOMOŚCI KULTURALNE
Dzień Seniora w Opatówku
16 listopada 2017 r. w sali Gminnego Ośrodka
Kultury w Opatówku odbył się Dzień Seniora. Inicjatorem
tego spotkania był Burmistrz Gminy Opatówek we
współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
oraz Kołem Gospodyń Wiejskich w Opatówku. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Koła Gospodyń Wiejskich z Opatówka, Michałowa Drugiego, Chełmc oraz
Rajska, członkowie Towarzystwa Przyjaciół Opatówka,
Związku Emerytów i Rencistów w Opatówku, emerytowani pracownicy Urzędu Gminy, działacze Polskiego
Komitetu Pomocy Społecznej oraz podopieczni i przyjaciele GOPS w Opatówku. Ogółem w spotkaniu uczestniczyło 180 osób.

Święto Seniora w Opatówku prowadzili: Karolina
Góra i Adam Jakóbek - pracownicy GOPS, życzenia dla
seniorów przekazał Przewodniczący Rady Miejskiej
Gminy Opatówek Paweł Bąkowski oraz Sekretarz Gminy
Opatówek Krzysztof Dziedzic. Spotkanie rozpoczęto zabawnym wierszem o Dniu Seniora: "Znów jesieni przyszła pora z nią, jak zwykle, Dzień Seniora. W kim się
jeszcze plącze dusza, ten na Dzień Seniora rusza. Szu-
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kamy pięknych strojów w komodzie i myślimy również
o modzie, strzelimy wąsik i makijażyk, by było ładniej
i do twarzy. Czy sukienka, czy też spodnie, grunt, że
modnie i wygodnie. Skoro człowiek jeszcze dycha, to
zabawa nie będzie licha. Potem tańce, harce, zbytki, tak
się bawią emerytki. Emeryci, jak przystoi, niech się każdy dwoi, troi".
Jako pierwszy na scenie zaprezentował się Teatrzyk "Figlarny Smyk", którego aktorami są rodzice
dzieci z Przedszkola "Wesoły Smyk" w Opatówku.
Przedstawienie nosiło tytuł "Jaś i Małgosia w krainie bajek". Honorowym gościem spotkania była Kapela "Emilia" z Krzykosów. Zespół istnieje od 17 lat i bierze udział
w wielu konkursach i przeglądach muzyki biesiadnej.
Zespół jest organizatorem Krajowego Festiwalu w Krzykosach "Śpiewaj Razem z Nami". Kierownikiem kapeli
jest p. Irena Gorzelańczyk - Ryś. Kolejnym występem
był występ Zespołu "Stawiszynianki" ze Stawiszyna. Zespół powstał z inicjatywy Burmistrz Stawiszyna Justyny
Urbaniak i działa przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Zbiersku.
Uczestnicy Dnia Seniora poczęstowani zostali
przepysznym tortem ufundowanym przez władze Gminy
Opatówek. Następnie na scenie zaprezentowała się
p. Maria Dziedzic deklamując wiersz pt. "Jak ja się czuję" i "Dziad i baba". Przygotowano także występ Zespołu
"Opatowianie". Zespół został reaktywowany w 2002 r.
Kierownikiem zespołu jest p. Stanisława Jakóbczak,
oprawę muzyczną od kilkunastu lat nieodpłatnie zapewnia p. Jerzy Karolak. Ostatnim punktem Dnia Seniora był
występ "Kapeli Słoneczko", która powstała w 2016 r.
Tworzą ją członkowie Zespołu Opatowianie. Kapela zaprezentowała dawne melodie - polki, walce i wiązanki
muzyczne.
Przedstawiciele Teatrzyku "Figlarny Smyk", Kapeli "Emilia" i Zespołu "Stawiszynianki" z rąk przedstawicieli władz Gminy Opatówek: Sekretarza Gminy Krzysztofa Dziedzica i Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Opatówek Pawła Bąkowskiego oraz p. Haliny Dobrzańskiej - Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich
w Opatówku otrzymali upominkowe kosze wiklinowe ze
słodyczami.
Sponsorami Dnia Seniora byli: p. Karolina Olejniczak z Opatówka, p. Jolanta Michalak z Opatówka,
p. Dariusz Góra z Opatówka, Piekarnia Sierzchów Alfreda i Józef Mikołajczykowie, Colian Sp. z o.o.
Festiwal Tradycyjnych Smaków
Dnia 20 sierpnia na boisku sportowym w Rychnowie podczas powiatowo - gminnych dożynek odbył się
VII Festiwal Tradycyjnych Smaków w Krainie Nocy i Dni.
Organizatorem tego kulinarnego przedsięwzięcia było
Stowarzyszenie "LGD 7 - Kraina Nocy i Dni". W festiwalu udział wzięły Koła Gospodyń Wiejskich działające na
terenie LGD. Po raz kolejny udział w festiwalu wzięły
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Michałowie Drugim.
Panie: Rozalia Ludwiczak, Barbara Piechota przy pomocy seniorek KGW Mirosławy Gibus, Anny Śnieguły, Celiny Włodarz oraz członków OSP Michała Kaczmarka
i Bartka Gryczyńskiego przygotowały stoisko, na którym
można było spróbować potraw związanych z tradycjami
naszego regionu. Komisja konkursowa doceniła i nagrodziła ich wysiłek. Koło znalazło się wśród zwycięzców
festiwalowych konkursów. Zajęło I miejsce za "Soloną
szynkę żniwną" w kategorii "Regionalne produkty i po-
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trawy pochodzenia roślinnego - z ziemniaka, kapusty,
pomidora, mąki i farsze roślinne, produkty pochodzenia
zwierzęcego oraz najciekawsza aranżacja stoiska”, III
miejsce (nalewki regionalne) za "Śliwkówkę" i wyróżnienie za "Damską różaną nalewkę" w kategorii "Sekrety
Smaku - nalewki i napoje regionalne (alkoholowe i bezalkoholowe) oraz najciekawsza aranżacja stoiska", III
miejsce (napoje regionalne) za "Kapuścianą głowę"
w kategorii "Sekrety Smaku - nalewki i napoje regionalne
(alkoholowe i bezalkoholowe) oraz najciekawsza aranżacja stoiska".

Swoje stoisko zaprezentował również Gminny
Ośrodek Kultury w Opatówku. Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem. Panie przygotowały wiele pysznych potraw, które zyskały uznanie jury. Gminny Ośrodek Kultury w Opatówku zajął: I miejsce za "Nalewkę
owocową mieszaną" w kategorii "Sekrety Smaku - nalewki i napoje regionalne (alkoholowe i bezalkoholowe)
oraz najciekawsza aranżacja stoiska", II miejsce za
"Miętówkę - miodową" - napoje regionalne, wyróżnienie
za "Jabłka w szlafrokach" w kategorii "Ciasta i desery
tradycyjne oraz najciekawsza aranżacja stoiska", wyróżnienie w kategorii "Najciekawsza aranżacja stoiska",
a także wyróżnienie za wkład pracy, oryginalność i różnorodność przygotowanych potraw. Wszystkim uczestnikom festiwalu serdecznie gratulujemy!
Festyn Strażacki

W sobotę, 29 lipca 2017 roku przy stawach
w Opatówku odbył się Festyn Strażacki, który zgromadził liczne grono mieszkańców gminy Opatówek i stra-
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żaków z kilkunastu okolicznych jednostek OSP. Impreza
ta rozpoczęła się po godz. 16:00. Organizatorzy przygotowali wiele pokazów i atrakcji, m.in.: Konkurs "Strażackie Skrzynki" w wykonaniu OSP Sulisławice, spektakl
"Mali Strażacy w akcji" (pozorowany pożar), konkurs
"Precyzyjny Strażak", w czasie którego strażacy zaprezentowali niezwykłe umiejętności i precyzję w posługiwaniu się specjalistycznym sprzętem używanym podczas akcji. Były także pokazy samochodów strażackich
i zabytkowych motocykli. Nie zabrakło również licznych
atrakcji dla najmłodszych, m.in. Klaun Leopold, dmuchańce, kolejki i wiele innych. Na zakończenie imprezy
wszyscy uczestnicy wzięli udział we wspólnej biesiadzie
przy muzyce.
Festyn Strażacki został zorganizowany przez:
Urząd Miejski Gminy Opatówek, Gminny Ośrodek Kultury w Opatówku oraz Ochotniczą Straż Pożarna w Opatówku. Impreza odbyła się pod patronatem firmy FireMax oraz Radia Centrum. Organizatorzy składają serdecznie podziękowania wszystkim osobom, które przyczyniły się do zorganizowania tego wydarzenia.

zorganizowane zostaną do stolicy Wielkopolski - Poznania, a także do Puszczykowa.

Wycieczka do Rogalina
Kontynuując cykl wycieczek po Wielkopolsce
KGW w Opatówku w dniu 09.07.2017 r. odwiedziło Rogalin. Wszystkich zachwycił przepiękny Pałac Raczyńskich, jeden z najcenniejszych zabytków rezydencjonalnych w Polsce, jego wnętrza historyczne, gabinety: londyński i portretów, księgarnia, galeria obrazów oraz powozownia. Zespół pałacowo - parkowy, stworzony w latach 1770 - 1776 przez Kazimierza Raczyńskiego, starostę generalnego Wielkopolski i marszałka nadwornego, do 1939 roku pozostawał w rękach rodziny.

W dniu 16.07.2017 r. Zespół "Opatowianie" oraz
Kapela "Słoneczko" uczestniczyli w IV Krajowym Festiwalu Seniorów "Śpiewaj Razem z Nami" w Krzykosach.
Organizatorem Festiwalu był Wójt Gminy Krzykosy Andrzej Janicki, Dyrektor GOK w Krzykosach Ryszard
Włodarczyk i Irena Gorzelańczyk - Ryś Kapela Emilia.
Na Festiwalu zaprezentowały się Zespoły: "Ton" Luboń,
"Emilia" Krzykosy; "Złota Jesień" Jaraczewo; "Dębowy
Liść " Suchy Las; "Chrzanowianki" Chrzan, "Głuchowianie" Głuchowo; "Wilkowianie" Wilkowo Polskie; "Aspirinki" Plewiska, "powiślanki" Kwidzyń; "Opatowianie" Opatówek, "Olszyna" Swarzędz, "Chojanki" Chojno, "Sonata" Oborniki, "Lutynia" Zaniemyśl, "Zgoda" Kamieniec,
"Szczęśliwa 13" Środa, "Niebieskie Modraczki" Dobrzyca, "Komorniczanie" Komorniki; "Jawor" Pogorzela, "Złoty Kłos" Duszniki, "Pogodni" Krotoszyn, "Melodia" Gostyń, "Złota Jesień" Kosztrzyn, "Retro" Borek, "Piccolo"
Komorniki, "Zawsze Młodzi" Jarocin, "Niezapominajki"
Luboń, "Wrzosy" Września, "Domino" Dominowo, Pępowo.
Kapela Słoneczko została uhonorowana przepięknym Pucharem Dyrektora Szkoły w Krzykosach.
Ponadto Zespół Opatowianie i Kapela Słoneczko otrzymały puchary za udział w Festiwalu. Wyjazd na Festiwal
Seniorów został sfinansowany ze środków finansowych
GOK w Opatówku.

Od 1948 roku Pałac w Rogalinie jest Oddziałem Muzeum Narodowego w Poznaniu. Wokół pałacu rozciąga
się przepiękny rokokowy ogród o skomplikowanej budowie przestrzennej z kopcem widokowym, kurtynami
ziemnymi, szpalerowymi gabinetami i korytarzami, które
zdobią pojedyncze akcenty roślinne i rzeźby mitologicznych bóstw. Rezydencję otacza 27 hektarowy park krajobrazowy, który łączy się w naturalny sposób z nadwarciańskimi łęgami i polami dawnego majątku. Zwiedzając
park wszyscy uczestnicy wycieczki podziwiali słynne zabytkowe dęby: Lecha, Czecha i Rusa.
Na zakończenie wycieczki odbył się piknik przygotowany przez panie z KGW Opatówek. W drodze powrotnej wszyscy zgodnie ustalili, iż następne wycieczki
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IV Krajowy Festiwal Seniorów "Śpiewaj razem z nami"

Gala finałowa konkursu studenckiego
Gala Finałowa konkursu studenckiego pn. "Koncepcja przestrzennego i ekologicznego zagospodarowania zbiornika retencyjnego w miejscowości Szałe" odbyła
się we wtorek, 24 października w Pałacu Tłokinia. Konkurs organizowany został wspólnie przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska oraz Gminę Opatówek.
Skierowany był do studentów Politechniki Poznańskiej
oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Konkurs
odbywał się w dwóch kategoriach: "Rekultywacja zbiornika retencyjnego w miejscowości Szałe" oraz "Koncepcja zagospodarowania przestrzennego zbiornika retencyjnego w miejscowości Szałe".
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W sumie wpłynęło 12 prac konkursowych, po 6
w każdej z kategorii. Na uroczystej Gali Finałowej wyłoniono i nagrodzono zwycięzców, a byli to:

-

-

W ramach Koncepcji I pt. "Rekultywacja zbiornika
retencyjnego w miejscowości Szałe"
- I miejsce: Patryk Antoszewski, Agnieszka Lewandowska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, za: dokonanie diagnozy stanu zbiornika oraz uwzględnienie różnych metod poprawy stanu zbiornika wraz
z szczegółową ich charakterystyką i kosztorysem,
uwzględniającym montaż proponowanych rozwiązań
i koszty eksploatacyjne. Wskazano na potencjalną
ekologiczną skuteczność propozycji oraz szybkość
i trwałość proponowanych rozwiązań.
- II miejsce, Paulina Kowalska, Róża Kaźmierczak,
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział
Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, za: Dokonanie oceny stanu jakości wód zbiornika i jego dopływów. Korzystny wpływ proponowanego rozwiązania,
zastosowania metod biologicznych, na atrakcyjność
turystyczną zbiornika oraz realność zastosowania
proponowanego rozwiązania.
- III miejsce, Maria Konowalczyk, Patrycja Dreczka,
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział
Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, za: dokonanie oceny stanu zbiornika z uwzględnieniem pełnionych przez niego zróżnicowanych funkcji ekologicznych, społecznych i gospodarczych; zaproponowanie zróżnicowanych metod rekultywacji zbiornika
uwzględniające źródła zanieczyszczeń jego wód.
- III miejsce, Agata Jasiak, Stanisław Zaborowski,
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, za: zaproponowanie zróżnicowanych metod rekultywacji zbiornika uwzględniające planowany efekt ekologiczny.
Dokonanie oceny możliwości zastosowania proponowanych metod na podstawie przeprowadzonych
badań lub danych literaturowych.
W ramach Koncepcji II pt. "Koncepcja zagospodarowania przestrzennego zbiornika retencyjnego i jego okolic"
- I miejsce: Łukasz Gąska, Politechnika Poznańska,
Wydział Architektury, za: stworzenie całorocznej,
atrakcyjnej, oferty wypoczynkowo - rekreacyjnej
opartej na rozbudowie istniejącej bazy sportów wodnych w oparciu o potencjał miejsca, z szacunkiem
dla walorów estetycznych krajobrazu i z dbałością o
proekologiczne rozwiązania przestrzenne.
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II miejsce: Olga Spychała, Politechnika Poznańska,
Wydział Architektury, za: racjonalne wykorzystanie
przestrzeni, propagujące dobre praktyki na terenie
zlewni rzek Pokrzywnica i Trojanówka oraz koncepcję sprzyjającą rozwojowi funkcji rekreacyjno - edukacyjnej ze szczególną uwagą na ekspozycję walorów chronionego krajobrazu.
III miejsce, Patrycja Hałaś, Politechnika Poznańska,
Wydział Architektury, za: spójną koncepcję ekologicznego zagospodarowania terenu wokół zbiornika
retencyjnego Szałe, z wykorzystaniem walorów kulturowych, przyrodniczych i krajobrazowych, podnoszącą jakość i bezpieczeństwo przestrzeni.

I Piknik Sołectw
W dniu 15 lipca 2017 r. delegacja sołectwa Michałów Drugi uczestniczyła w I Pikniku Sołectw - historia, kultura i gwiazdy. Piknik odbywał się w sołectwie Parzynów w gminie Kobyla Góra i związany był z projektem
Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego pn. "Jeden dzień w Sołectwie - przyroda, kultura i tradycja". W pikniku uczestniczyło 13 sołectw z terenu województwa wielkopolskiego, które brały udział
w konkursie organizowanym przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego i Urząd
Marszałkowski w Poznaniu. Organizatorzy pikniku przygotowali dla uczestników szereg atrakcji m.in.: zwiedzanie drewnianego kościoła modrzewiowego z 1780 r. pw.
św. Mikołaja w Parzynowie, ośrodka rehabilitacji "Na
wzgórzu", gdzie odbywają się zajęcia z hipoterapii i dogoterapii, Centrum Wiedzy i Nowych Technologii im. Jana Pawła II, ośrodka duchowości przy Krzyżu Jubileuszowym oraz "wyprawa w góry" na najwyższe wzniesienie Wielkopolski - Krzyż Jubileuszowy i obejrzenie
Rzeźby Jana Pawła II.

Po zakończeniu zwiedzania na uczestników pikniku czekała wspólna biesiada, w trakcie której wszyscy
bawili się podczas koncertu Orkiestry Dętej z Czajkowa,
Kabaretu "Ławka rezerwowych" oraz degustowali "Perliczkę w sosie żurawinowym" - potrawę nagrodzoną
w konkursie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego i Urzędu Marszałkowskiego
w Poznaniu oraz wiele innych przysmaków przygotowanych przez mieszkańców sołectwa Parzynów.
II Międzynarodowy Festiwal "Jesień Organowa"
II Międzynarodowy Festiwal "Jesień Organowa Chełmce 2017" dobiegł końca. Wydarzenie muzyczne
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zostało zorganizowane przez Fundację "Inicjatywa dla
Opatówka" oraz Parafię pw. Narodzenia NMP w Chełmcach. Po inauguracji festiwalu na początku października,
dwa kolejne koncerty odbyły się w dniach 22 i 29 października. Gośćmi pierwszego z nich byli: skrzypaczka
Anna Maria Stankiewicz oraz organista Daniel Nowak.
W repertuarze wieczoru znalazły się utwory takich kompozytorów jak m.in. V. Lübeck, N. W. Gade czy
F. Mendelssohn - Bartholdy. Na finałowym koncercie
publiczność mogła wysłuchać recitalu rosyjsko - włoskiego duetu: Iriny Bogdanowej (sopran) oraz Antonio di
Deddy (organy), a na program złożyły się utwory W. A.
Mozarta, J. S. Bacha czy arie G. F. Händla.
Warto dodać, że 23 października odbyły się
cztery koncerty edukacyjne dla dzieci i młodzieży,
w czasie których uczniowie poznali budowę i funkcjonowanie organów piszczałkowych. Poprowadzili je organista Łukasz Mosura oraz organmistrz Andrzej Sutowicz,
który dodatkowo zaprezentował grający model organów,
cieszący się dużym zainteresowaniem wymagających,
młodych słuchaczy. W muzycznych warsztatach wzięło
udział ok. 600 uczniów z pobliskich szkół wraz z opiekunami, a także osoby prywatne. Festiwal został dofinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, a głównym partnerem jest Fundacja PZU. Patronat
honorowy nad festiwalem objęli: Biskup Kaliski Edward
Janiak oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dyrektorem artystycznym Festiwalu był Łukasz
Mosur, a za sprawy organizacyjne odpowiadał Mateusz
Walczak - Prezes Zarządu Fundacji "Inicjatywa dla Opatówka". Festiwal odbył się dzięki aprobacie Proboszcza
Parafii pw. Narodzenia NMP w Chełmcach ks. kan. Jerzego Salamona. Cykl koncertów organowych wsparli
także liczni partnerzy, darczyńcy i ludzie dobrego serca.

Tematem warsztatów była potrawa "Pyry z gzikiem".
Ugotowane w łupinach ziemniaki, pieczone ziemniaki,
gzik z koperkiem, gzik z cebulką i szczypiorkiem, gzik z
rzodkiewką, gzik z estragonem zostały wspólnie przygotowane pod okiem instruktora gospodarstwa domowego
p. Krystyny Nowak.
Dzieci ze Świetlicy Środowiskowej "Słoneczko" były zachwycone tą starodawną potrawą. Ponadto p. Krystyna
Nowak zapoznała dzieci ze Świetlicy Środowiskowej
"Słoneczko" oraz Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w
Opatówku z ciekawostkami na temat historii, nazw i pochodzenia ziemniaka. Projekt dofinansowany został ze
środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Jubileusz 40 - lecia Yacht Klubu Polski Kalisz
W sobotnie popołudnie, 7 października br., miały
miejsce uroczyste obchody 40 - lecia istnienia Yacht
Klubu Polski Kalisz. Yacht Klub Polski Kalisz swa siedzibę ma w miejscowości Szałe. To właśnie, przede
wszystkim z tym miejscem, wiąże się 40 - letnia już historia klubu, która jest efektem działań wielu pokoleń
pasjonatów yachtingu. Na uwagę zasługuje fakt, że
Yacht Klub Polski Kalisz nadal podtrzymuje i aktywnie
kultywuje wspaniałą tradycję żeglarską. Z racji jubileuszu Yacht Klubu Polski Kalisz odbyły się ogólnopolskie
regaty. Uroczystości te były również okazją do podsumowania i zakończenia sezonu żeglarskiego 2017 r.

Organizatorzy dziękują wszystkim wspomnianym osobom i instytucjom, które przyczyniły się do pomyślnego przebiegu tej inicjatywy, dzięki współpracy festiwal zakorzenił się w kalendarzu wydarzeń kulturalnych regionu i już dziś serdecznie zapraszają na kolejną
edycję festiwalu "Jesień Organowa" w Chełmcach
w przyszłym roku.
III warsztaty kulinarne
W dniu 25.09.2017 r. członkowie Koła Gospodyń
Wiejskich w Opatówku wraz z dziećmi ze Świetlicy Środowiskowej "Słoneczko" uczestniczyli w III warsztatach
kulinarnych w ramach realizacji projektu "Warsztaty
z tradycją".
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W imieniu władz Gminy Opatówek, najserdeczniejsze życzenia realizacji dalszych planów i zamierzeń,
niesłabnących sił i pasji, wszystkim członkom i sympaty-
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kom Yacht Klubu Polski Kalisz, złożył Przewodniczący
Rady Miejskiej Gminy Opatówek Paweł Bąkowski.
IV Przegląd Zespołów Śpiewaczych "Piosenka jest
dobra na wszystko"
Dnia 7 października 2017 r. Centrum Kultury
i Biblioteki Publicznej w Suchym Lesie odbył się IV Przegląd Zespołów "Piosenka jest dobra na wszystko".
W przeglądzie wziął udział zespół "Opatowianie" oraz
Kapela "Słoneczko" z Opatówka. W IV Przeglądzie Zespołów zaprezentowali się ponadto: Zespół "AVE" Koziegłowy, Zespół " Szczęśliwa 13" Środa Wlkp., Zespół
"Lutnia" Zaniemyśl, Zespół " Odrodzenie" Słupca, Zespół
"Kleszczewianki" Kleszczewo, Zespół "Dębowy Liść"
Suchy Las. Każdy z zespołów przedstawił po 3 melodie.
Zespół "Opatowianie " zaprezentował melodie: "Zabrałaś
serce moje", "Słoneczko, słoneczko", "Złota kareta" natomiast Kapela "Słoneczko" zaprezentowała wiązankę
polek. Wszystkie zespoły otrzymały statuetkę i dyplom
uczestnictwa w przeglądzie oraz słodycze, przewodniki
po powiecie poznańskim i gminie Suchy Las.
Wraz z zespołem "Opatowianie" i Kapelą "Słoneczko" na zaproszenie organizatorów do Suchego Lasu pojechali: Jarosław Budka Radny Rady Miejskiej
Gminy Opatówek, Violetta Galant Kierownik GOPS Opatówek i Jolanta Woźniak Główny Księgowy GOPS Opatówek. Przekazali oni pozdrowienia od najmłodszego
miasta w województwie wielkopolskim - Opatówka.
Liderzy Wielkopolskiej Odnowy Wsi

W niedzielę, 5 listopada br. w hali widowiskowo sportowej w Opatówku odbyło się spotkanie pn. "Liderzy
Wielkopolskiej Odnowy Wsi". Spotkanie stanowiło podsumowanie dotychczasowej działalności mieszkańców
sołectw, które aktywnie uczestniczą w samorządowym
programie "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020". Była to okazja do podziękowania za dotychczasowy wkład
pracy w odnowę wsi i uhonorowania najaktywniejszych.
Wśród laureatów konkursu "Aktywna Wieś Wielkopolska" znalazło się sołectwo Rajsko z gminy Opatówek.
W imieniu sołectwa nagrodę odebrała p. Lilianna Sieradzka. Sołectwo uczestniczy w Wielkopolskiej Odnowie
Wsi od początku funkcjonowania programu. Rajsko posiada sołecką strategię rozwoju opracowaną przy
współudziale moderatorów odnowy wsi. Jest to bardzo
aktywna wieś, mieszkańcy angażują się w szereg oddolnych inicjatyw, ponadto sołectwo jest wielokrotnym
laureatem konkursów organizowanych w ramach Wiel-
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kopolskiej Odnowy Wsi. W Rajsku odbywają się cykliczne imprezy "Rajskie Klimaty" oraz "Rajskie Plenery", których celem jest zachęcenie mieszkańców wsi do aktywności kulturalnej, poprzez rozpowszechnianie swojej
twórczości artystycznej.
Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych w Puławach

W dniach 1 - 3 września Młodzieżowa Orkiestra
Dęta OSP Rajsko pod batutą Adriana Wałowskiego wraz
z mażoretkami wzięła udział w VII Międzynarodowym
Festiwalu Orkiestr Dętych w Puławach. Na tegorocznej
edycji Festiwalu po raz pierwszy gościła również orkiestra dęta z Chełmc. Festiwal był bogaty w koncerty
i przemarsze paradne, a Młodzieżowa Orkiestra Dęta
OSP Rajsko swoje występy rozpoczęła koncertem na
Skwerze Niepodległości. Niesamowicie ciepłe i serdeczne przyjęcie publiczności oraz gromkie oklaski były najlepszym podziękowaniem dla Orkiestry za wykonany
koncert.
Kolejnego dnia Orkiestra miała możliwość zagrania podczas rejsu po Wiśle w Kazimierzu Dolnym.
W niedzielę w Sali Widowiskowej Puławskiego Ośrodka
Kultury Dom Chemika odbyła się gala finałowa. Przed
koncertami, na Placu Chopina odbyły się przemarsze,
pokazy musztry paradnej oraz wspólne wykonanie utworów "Orkiestry Dęte" i " Happy Marching Band" pod kierownictwem kapelmistrza orkiestry z Lwowa - Andriana
Ljeskiwa. Podczas koncertów finałowych każda orkiestra
miała swoje 20 min. na scenie, gdzie w blasku świateł
scenicznych mogła się zaprezentować i pożegnać
z przybyłą publicznością, która tak licznie dopisała - sala
była wypełniona po brzegi!
Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Rajsko dziękuje Organizatorom Festiwalu za ponowne zaproszenie
i niesamowite wrażenia muzyczne oraz: Urzędowi Miejskiemu Gminy Opatówek, Powiatowi Kaliskiemu i Bankowi Spółdzielczemu Ziemi Kaliskiej za wsparcie wyjazdu.
Obchody Narodowego Święta Niepodległości
Dnia 11 listopada br. w 99. rocznicę odzyskania
niepodległości, po 123 latach zaborów, przy licznym
udziale mieszkańców Gminy Opatówek, obchodzono
Narodowe Święto Niepodległości. Uroczystości odbywały się we wszystkich parafiach na terenie gminy Opatówek. Główne obchody rozpoczęły się o godz. 11:00
w kościele parafialnym w Opatówku mszą św. w intencji
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Ojczyzny i Polaków. Mszę św. odprawił ks. prałat Władysław Czamara. Warto przypomnieć bogatą historię parafii w Opatówku, w której gościł nuncjusz apostolski
Achille Ratti, późniejszy papież Pius XI. W czasie wojny
polsko - bolszewickiej, kiedy sytuacja wydawała się beznadziejna, a klęska polaków nieuchronna, wszyscy ambasadorzy opuścili Rzeczpospolitą, jedynie nuncjusz
apostolski pozostał do końca z polakami w ojczyźnie.
W tym też okresie w Opatówku odwiedził swojego serdecznego przyjaciela z czasów uniwersyteckich ks.
Adama Marczewskiego, co dla mieszkańców było
ogromnym wyróżnieniem.

Wszyscy uczestnicy tegorocznych obchodów
Narodowego Święta Niepodległości otrzymali symboliczne kotyliony. Wyjątkowy charakter uroczystości podkreśliły liczne poczty sztandarowe szkół i jednostek OSP
oraz orkiestry dęte. Po uroczystościach w kościele, nastąpił przemarsz na Plac Wolności i złożenie kwiatów
pod obeliskiem upamiętniającym bohaterów naszej Ojczyzny. Kwiaty złożyły delegacje organizacji działających na terenie Gminy Opatówek, władze samorządowe
na czele z Burmistrzem Gminy Sebastianem Wardęckim, Przewodniczącym Rady Miejskiej Gminy Opatówek
Pawłem Bąkowskim, Sekretarzem Gminy Opatówek
Krzysztofem Dziedzicem oraz licznie zgromadzona społeczność lokalna.
Pielgrzymi z Gminy Opatówek
W dniach 9 - 13 sierpnia br. pątnicy z Gminy
Opatówek wzięli udział w pieszej pielgrzymce na Jasną
Górę. W środę, 9 sierpnia 2017 roku, po porannej Mszy
Św., na pielgrzymkowy szlak wyruszyła Grupa Oliwkowa
z Opatówka, licząca ok. 140 pielgrzymów oraz Grupa
Żółto - Czerwona z Chełmc - ok. 80 pielgrzymów. Mimo
zróżnicowanych warunków pogodowych, pątników nie
opuszczały dobre nastroje. Po kilku dniach pieszej wędrówki, zmęczeni, ale szczęśliwi dotarli na Jasną Górę.
Grupa Oliwkowa z Opatówka wróciła z Częstochowy 15
sierpnia. Tradycyjnie pielgrzymi zostali przywitani w Cieni Pierwszej, skąd wspólnie przeszli do kościoła parafialnego w Opatówku, gdzie ich tegoroczna pielgrzymka
dobiegła końca. Grupa Żółto - Czerwona
z Chełmc swój pielgrzymkowy trud zakończyła 19 sierpnia przy Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu. Pielgrzymowanie, w takiej formie, możliwe jest dzięki wsparciu wielu życzliwych osób, darczyńców i przyjaciół.
Wszystkim tegorocznym pielgrzymom gratulujemy wytrwałości.
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Nagroda dla Jana Kolańskiego
Jan Kolański, Prezes Zarządu grupy Colian, został laureatem tegorocznej nagrody "European Candy
Kettle Award". To pierwszy Polak doceniony przez prestiżowe stowarzyszenie "European Candy Kettle Club"
za wybitne osiągnięcia i wkład w rozwój rynku słodyczy,
wyrobów czekoladowych oraz ciastek. Colian Holding
S.A. to polska grupa kapitałowa skupiająca silne i znane
marki. Specjalizuje się w produkcji, dystrybucji i sprzedaży wysokiej jakości artykułów spożywczych. Siedziba
spółki mieści się w Opatówku.
Wręczenie nagrody odbyło się podczas uroczystej gali 20 października br. w hotelu Mazurkas w Ożarowie Mazowieckim. W czasie tej uroczystości Gminę
Opatówek reprezentował Burmistrz Sebastian Wardęcki.
Obóz szkoleniowo - wypoczynkowy dla członków
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej
W terminie 19 - 20 sierpnia br. Ochotnicza Straż
Pożarna w Opatówku zorganizowała obóz szkoleniowy
dla członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.
Uczestnicy obozu nocowali w OSP Kobyla Góra
w liczbie 21 druhen i druhów. Młodzieżą na obozie opiekowało się sześciu opiekunów. Głównym celem wyjazdu
było pogłębianie i doskonalenie wiedzy o pożarnictwie
naszej MDP, nawiązanie kontaktu z innymi jednostkami
OSP działającymi poza naszą gminą. Członkowie MDP
poznali działalność i funkcjonowanie OSP Kobyla Góra.
Poza zajęciami związanymi ze szkoleniem pożarniczym
młodzież aktywnie wypoczywała zwiedzając okolice Kobylej Góry, a przy sprzyjającej pogodzie korzystała
z plażowania i kąpieli. Bardzo dużym zainteresowaniem
cieszyły się gokarty. W trakcie wyjazdu nie brakowało
czasu na pamiątkowe zdjęcia i upominki. Całe dwa dni
obozu minęły bardzo szybko. Wszyscy w doskonałych
humorach wrócili do domów.

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Opatówek
i opiekunowie serdecznie dziękują Druhom z OSP Kobyla Góra za miłe i serdeczne przyjęcie w swojej remizie
oraz Urzędowi Miejskiemu Gminy Opatówek za pomoc
i wsparcie w organizacji wyjazdu.
Organizacja stoiska promującego tradycję w ramach
projektu "Warsztaty z tradycją"
W dniu 27.08.2017 r. członkowie Koła Gospodyń
Wiejskich w Opatówku przygotowali stoisko na Dożynkach Gminno - Parafialnych promujące tradycję. Stoisko
zostało ozdobione wcześniej przygotowanymi ozdobami
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z bibuły - kolorowymi kwiatami. Ponadto stoisko zostało
udekorowane zbożem, owocami, warzywami i ziołami.
Odwiedzający stoisko mogli skosztować potraw staropolskiej wsi symbolizujących dawne tradycje - placek
drożdżowy, chleb ze smalcem i ogórkiem oraz pomidorem, staropolski żurek z kiełbasą i jajkiem. Potrawy zostały wcześniej przygotowane przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich na warsztatach. Członkowie Koła
KGW zachęcali odwiedzających do degustacji dawnych
potraw, dzieli się zdobytą wiedzą o sposobie ich przygotowania. Kapela "Słoneczko" działająca przy Kole Gospodyń Wiejskich w Opatówku umilała odwiedzającym
czas dawnymi polkami i oberkami.

Przy dożynkowym stoisku uczestnicy projektu
przygotowali wspólnie konkurs dla osób odwiedzających, w którym udział wzięli zarówno dorośli, jak i dzieci.
Konkurs polegał na wykonaniu białych kucharskich czapek z papieru. Zabawa w formie konkursu była świetną
okazją do ćwiczeń manualnych i integracji międzypokoleniowej. Wykonane czapki kucharskie cieszyły się
ogromnym powodzeniem wśród dzieci i dorosłych. Stoisko Koła Gospodyń Wiejskich w Opatówku podczas dożynek odwiedziło ponad 500 osób. Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Powiatowe w spotkanie z kulturą
W sobotę, 30 września 2017 r. w Brzezinach
odbyło się Powiatowe Spotkanie z Kulturą. Uchwałą Zarządu Powiatu Kaliskiego wyróżnione zostały osoby
szczególnie zasłużone dla powiatu kaliskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony
kultury. Wśród nagrodzonych znaleźli się także mieszkańcy gminy Opatówek.
Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Rajsko pod
kierownictwem Pana Adriana Wałowskiego, składa się
z następujących członków: Bach Robert, Bartoszek Gabriela, Bączyk Gabriela, Bagniuk Przemysław, Bagniuk
Weronika, Bukowiecki Robert, Chęciński Łukasz, Cholajda Adrian, Danielewski Adrian, Danielewski Wiktor,
Dziedzic Anna, Filipiak Natalia, Gaczyńska Julia, Herman Mateusz, Herman Przemysław, Kańduła Julia, Kopeć Katarzyna, Kopeć Marcin, Kurdyk Julia, Kurdyk Maria, Matuszak Artur, Miklas Magdalena, Miklas Natalia,
Mikołajczyk Edward, Pawlak Mariusz, Perskawiec Mariusz, Pilarska Aleksandra, Przybył Krystian, Przybył
Marcin, Tomiec Piotr, Wieruszewski Szymon, Woźny
Wojciech, Wójtowicz Adam, Wójtowicz Maciej, Wójto-
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wicz Michał, Zgarda Grzegorz, Zgarda Michał. Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Rajsko działa nieprzerwanie
od 1987 r. Od samego początku bierze czynny udział
w uroczystościach na terenie gminy Opatówek, powiatu
kaliskiego oraz na terenie kraju. Koncertując na Przeglądach Orkiestr Dętych wielokrotnie zdobywała nagrody
i wyróżnienia. Prezentując wysoki poziom artystyczny
podczas swoich występów jest dobrym ambasadorem
kultury Gminy Opatówek i Powiatu Kaliskiego.
Jadwiga Miluśka - Stasiak to autorka wielu publikacji na temat gminy Opatówek. Wieloletnia Dyrektorka Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów
w Opatówku. Za swoją działalność kilkanaście razy wyróżniona w tym Srebrnym Krzyżem Zasługi, odznaką
Ministra Kultury i Sztuki "Zasłużony Działacz Kultury"
czy odznaczeniem Marszałka Województwa Wielkopolskiego "Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego".
Pani Jadwiga Miluśka - Stasiak cały czas jest niezwykle
zaangażowana na rzecz rozwoju, upowszechniania
i ochrony dóbr kultury w szczególności na terenie gminy
Opatówek.
Małgorzata Antczak od 2007 roku jest instruktorem grup tanecznych CDN działających przy Gminnym
Ośrodku Kultury w Opatówku. Dzięki swojemu profesjonalizmowi potrafiła przyciągać do uczestnictwa w zajęciach coraz większe grupy dzieci i młodzieży. Jej pomysły i aranżacje przekładały się na sukcesy trenowanych
grup tanecznych, z którymi zdobywała wiele nagród
i wyróżnień. Trenowane przez nią grupy taneczne CDN
uczestniczyły zarówno w powiatowych, jak i regionalnych przeglądach zespołów tanecznych m.in. w Wieluniu, Świdnicy, Ostrowie Wielkopolskim, Włocławku, Koninie promując poprzez swe występy gminę Opatówek
oraz Powiat Kaliski.
Specjalne podziękowania za zasługi i zaangażowanie w dotychczasową działalność kulturalną, społeczną i edukacyjną na rzecz rozwoju Gminy Opatówek
wręczono Mateuszowi Walczakowi - Prezesowi Zarządu
Fundacji Inicjatywa dla Opatówka.
Pożegnanie lata przez klub włóczykijów

Uczestnicy projektu "Nie starzeje się ten, kto nie
ma na to czasu" realizowanego w 2016 r. przez członków Towarzystwa Przyjaciół Opatówka założyli Klub
Włóczykijów. Cały rok kontynuują marsze z kijkami - pokonali już w pieszych wędrówkach kilkadziesiąt kilometrów tras. W dniu 12 września 2017 r. przy przepięknej
pogodzie, o godz. 17:00 wyruszyli spod Gminnego
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Ośrodka Zdrowia w Opatówku do "Marszałówki " w Trojanowie. Przy wspólnym pieczeniu kiełbasek, w wesołej
atmosferze podsumowali wiosenne i letnie wędrówki
z kijkami oraz omówili plany na przyszłe wyprawy.
Miłą niespodziankę dla klubowiczów była obecność p. Marka Matysiaka - instruktora Nordic Walking,
który prowadził zajęcia w 2016 r. dla członków Towarzystwa Przyjaciół Opatówka. Wspólnie z członkami TPO
przemierzył trasę z Opatówka do Trojanowa, nie krył
swego zadowolenia dla z członków Klubu Włóczykijów,
którzy nadal kontynuują marsze Nordic Walking. Na pikniku "Pożegnanie Lata" obecni byli także pracownicy
GOPS: Violetta Galant i Jolanta Woźniak, które również
należą do Towarzystwa Przyjaciół Opatówka i w 2016 r.
współpracowały z TPO przy realizacji projektu.
Projekt "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. Patronem Projektu został Kaliski Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego im. Stanisława Grevego.

W ramach projektu w dniach 24.07.2017 r. i 31.07.2017
r. zrealizowano pierwsze działania "Warsztaty z rękodzieła artystycznego i bibułkarstwa". Ogółem przeprowadzono 2 spotkania po 2 godziny. Na wstępie warsztatów Przewodnicząca KGW w Opatówku Halina
Dobrzańska w krótkiej prelekcji przedstawiła informację
na temat rękodzieła artystycznego - bibułkarstwa artystycznego. Omówiono podstawowe zasady tworzenia
różnych kompozycji. Uczestnicy poznali techniki wykonywania kwiatów i innych dekoracji z bibuły marszczonej
oraz podstawowe zasady tworzenia różnych kompozycji.
Każdy z uczestników wykonał indywidualne prace - różnokolorowe kwiaty. Dzieci ze Świetlicy Środowiskowej
"Słoneczko", które zostały zaproszone do projektu wykonywały kwiaty z bibuły marszczonej pod czujnym
okiem i z pomocą Pań z Koła Gospodyń Wiejskich
w Opatówku. Wykonane dekoracje, różne kompozycje
kwiatowe zostały zaprezentowane na stoisku KGW Opatówek w czasie dożynek w dniu 27.08.2017 r.
Na zakończenie każdego spotkania dzieci ze
Świetlicy Środowiskowej "Słoneczko", które w bardzo
czynny sposób włączyły się w projekt i wykonywały
przepiękne kwiaty i ozdoby zostały obdarowane przez
Panie z KGW słodką niespodzianką. Projekt dofinanso-
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wany został ze środków Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich.
Przychylna pogoda i dobra zabawa - Dożynki Gminno - Parafialne w Opatówku
Coroczne święto plonów, które odbyło się w niedzielę, 27 sierpnia br. na terenie przyszkolnym Zespołu
Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku, tradycyjnie zgromadziło tłumy mieszkańców i gości. Uroczystości rozpoczęły się wejściem pocztów sztandarowych
OSP gminy Opatówek prowadzonych przez Komendanta Gminnego OSP Stanisława Barana. Z towarzyszeniem Orkiestry Dętej OSP z Chełmc, na plac dożynkowy
wszedł barwny korowód przedstawicieli sołectw, którzy
wnieśli bogate wieńce, kosze i inne symbole dożynkowe.
Delegacje wsi zostały powitane przy scenie, na której
ustawiono ołtarz polowy. Wszystkie wieńce i symbole
wyeksponowane przy scenie wymagały wiele pracy
i twórczego wysiłku, dlatego w podziękowaniu za obecność, każda delegacja otrzymała od przedstawicieli
władz samorządowych, z rąk Sekretarza Gminy Krzysztofa Dziedzica i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
Wojciecha Pokojowego okolicznościowy dyplom, a były
to:
- sołectwo Borów - kosz z chlebem, owocami i warzywami wnieśli: Małgorzata Janik, Sandra Salamon,
Iwona i Andrzej Gruszka,
- sołectwo Cienia Druga - wieniec dożynkowy wniosły:
Elżbieta Marciniak, Monika Marciniak, Marta Marciniak,
- sołectwo Cienia Trzecia - wieniec dożynkowy wnieśli: Barbara Przepiórka, Jerzy Kliber,
- sołectwo Cienia - Folwark - kosz z chlebem i owocami wnieśli: Magdalena Łańduch, Jakub Antczak,
- sołectwo Chełmce - kosz z chlebem wnieśli: Elżbieta
Sowa, Martyna Kwaśniewska, Wiktoria Tułacz, Krystian Krzywda,
- sołectwo Dębe - Kolonia - kosz z chlebem i owocami
wnieśli: Agnieszka i Piotr Kaczor,
- sołectwo Michałów Drugi - bochen chleba wnieśli:
Bogusław Jaśkiewicz, Artur Jaśkiewicz, Mateusz
Kopeć
- sołectwo Michałów Trzeci - wieniec dożynkowy
wnieśli: Ewa Borowiak, Martyna Kulawinek, Małgorzata Kulawinek, Ewelina Jaśkiewicz,
- sołectwo Janików - element dożynkowy wnieśli: Violetta i Zofia Antczak, Maciej Wawrzyniak,
- sołectwo Józefów - wieniec dożynkowy wnieśli: Małgorzata Marciniak, Anna Frasunek, Ryszard Gonera,
- sołectwo Opatówek - wieniec dożynkowy wnieśli:
Karolina Olejniczak, Anna Majewska, Adam Michalak, Magdalena i Jan Majewscy,
- sołectwo Porwity - bochen chleba z owocami wnieśli: Andrzej Knop, Maciej Szyszkiewicz,
- sołectwo Rajsko - kosz z chlebem, owocami i dekoracją kwiatową wnieśli: Karol Jaśkiewicz z żoną Karoliną i synem Nikodemem,
- sołectwo Rożdżały - kosz z chlebem i dekoracją
wnieśli: Tomasz Niewiadomski, Roman Niewiadomski, Henryka Olszewska,
- sołectwo Sierzchów - wieniec dożynkowy wnieśli:
Aneta Kaźmierczak, Elżbieta Panfil, Krzysztof Michałek, Mariusz Ludwiczak,
- sołectwo Szulec - wieniec dożynkowy wnieśli: Ilona i
Zenon Świec, Maria i Zdzisław Zimni,
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sołectwo Szałe - kosz owoców wnieśli: Andrzej Brodziak, Dorota Poniatowska, Grażyna Bartoszek Szłapak,
- sołectwo Trojanów - kosz z darami wnieśli: Maciej
Olejnik, Emil Sztandera,
- sołectwo Tłokinia Wielka - kosz z chlebem i owocami wnieśli: Maria Baran, Helena Tomaszewska, Florian Tomaszewski,
- sołectwo Warszew i Modła - kosz z chlebem wnieśli:
Aneta Bilska, Grzegorz Krzywda,
- sołectwo Zduny - wieniec dożynkowy wnieśli: Anna
Tułacz, Anna Marciniak, Zbigniew Muzalewski, Józef
Wilczyński,
- Związek Emerytów i Rencistów - wieniec dożynkowy
wnieśli: Janina Jankiewicz, Mirosława Nosal, Stanisław Feliksiak.
Korowód zamykali Starostowie tegorocznych dożynek:
Marta Janiak z Michałowa Trzeciego i Krzysztof Kasprzak z Porwit, przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich oraz Burmistrz Gminy Sebastian Wardęcki
i Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Paweł Bąkowski.

W imieniu gospodarzy prowadzący uroczystości
dożynkowe przywitał wszystkich gości, poczty sztandarowe, delegacje wsi, radnych, dyrektorów placówek
oświatowych, kierowników jednostek organizacyjnych
gminy, przedstawicieli duchowieństwa, urzędów i instytucji, sponsorów i wystawców oraz mieszkańców. O godzinie 15:00 rozpoczęła się msza święta dziękczynna za
plony, która miała wyjątkowy charakter bowiem była ona
mszą polową. Mszy przewodniczył ks. proboszcz Jacek
Paczkowski z parafii Tłokinia Kościelna, przy koncelebrze ks. Piotra Bałoniaka, ks. Jerzego Salamona, ks.
Władysława Czamary. Tak bogata i uroczysta oprawa
mszy świętej była możliwa dzięki Orkiestrze Dętej OSP
Chełmce - pod przewodnictwem Jacka Kapitaniaka oraz
chórowi z Opatówka - prowadzonemu przez Tomasza
Niegowskiego. W trakcie mszy zostały przekazane dary
- symbole wdzięczności. Po mszy i poświęceniu darów
oraz symboli dożynkowych, nastąpiła część obrzędowa.
Jak obyczaj każe, Starostowie Dożynek wręczyli bochen
chleba na ręce Burmistrza Gminy Opatówek, aby sprawiedliwie podzielony, wystarczył dla wszystkich. Chleb
został przekazany przez Burmistrza Gminy Sebastiana
Wardęckiego, Starostów Dożynek Martę Janiak i Krzysztofa Kasprzaka, Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Pawła Bąkowskiego, Sekretarza Gminy Krzysztofa
Dziedzica, ks. proboszcza Jacka Paczkowskiego i ks.
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prałata Władysława Czamarę wszystkim zebranym, jako
symboliczny gest dzielenia się chlebem. Nie zabrakło
również staropolskiego zwyczaju "Obtańczenia chleba",
do którego Kapela "Słoneczko" zaprosiła zebranych gości.
Część oficjalna była także okazją do składania
życzeń rolnikom, sadownikom, ogrodnikom i hodowcom
oraz skierowania do nich ciepłych słów z uznaniem za
ciężką pracę. Burmistrz Gminy Sebastian Wardęcki wyraził słowa podziękowania rolnikom za całoroczny trud
oraz przygotowanie wieńczących żniwa Dożynek.
W swoim wystąpieniu zapewnił, że podział chleba będzie sprawiedliwy. Jednocześnie życzył, aby chleba nigdy nikomu nie zabrakło w naszej gminie i naszej Ojczyźnie. Życzenia i podziękowania złożyli również goście:
Poseł na Sejm RP Jan Mosiński, ks. proboszcz Jacek
Paczkowski, Przedstawiciel Marszałka Województwa
Wielkopolskiego Marka Woźniaka, Przedstawiciel
Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzeny Wodzińskiej, w imieniu Wicemarszałka Województwa
Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego - Szymon
Wdowczyk w imieniu władz powiatu kaliskiego Przewodniczący Rady Powiatu Mieczysław Łuczak. Wśród
zaproszonych gości byli: samorządowcy województwa
wielkopolskiego, powiatu kaliskiego, których reprezentował Starosta Kaliski Krzysztof Nosal, gminy Opatówek
oraz sąsiednich gmin, dyrektorzy i kierownicy instytucji
rządowych, grup lokalnych, straży. Listy z życzeniami
dla mieszkańców przekazali: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jan Dziedziczak, Biskup
Kaliski Senior Stanisław Napierała, Poseł na Sejm RP
Bożena Henczyca, Poseł na Sejm RP Piotr Kaleta, Poseł na Sejm RP Tomasz Ławniczak, Poseł na Sejm RP
Andżelika Możdżanowska, Poseł do Parlamentu Europejskiego Adam Szejnfeld, Poseł na Sejm RP Adam
Szłapka, Poseł na Sejm RP Jarosław Urbaniak, Poseł
na Sejm RP Mariusz Witczak, Poseł na Sejm RP Wojciech Ziemniak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, Radny Województwa
Wielkopolskiego Mikołaj Grzyb, Wójt Gminy Lisków Maria Krawiec, Burmistrz Stawiszyna Justyna Urbaniak.

W tym roku, bardzo bogate w płody ziemi, jadło
i napitki, a do tego pięknie i pomysłowo udekorowane,
liczne stoły biesiadne przygotowały sołectwa: Borów,
Cienia Druga, Chełmce, Michałów Drugi, Michałów
Trzeci, Opatówek, Porwity, Rajsko, Sierzchów, Szulec,
Szałe, Koło Gospodyń Wiejskich oraz Związek Emerytów i Rencistów. Dodatkową atrakcją było stoisko pro-
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mocyjne Gminy Opatówek, w którym najmłodsi otrzymali
kolorowe balony, gadżety i słodycze. Ponadto w tym roku na terenie Gminy Opatówek pojawiły się witacze dożynkowe usytuowane przy drogach w: Borowie, Cieni
Drugiej, Chełmcach, Porwitach oraz Szałe, przygotowane przez mieszkańców tychże sołectw. Każde sołectwo
otrzymało z rąk Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Krzysztofa Dziedzica oraz Przewodniczącego
Rady Miejskiej Gminy Opatówek Pawła Bąkowskiego,
podziękowanie w formie symbolicznych pucharków, jako
wyraz wdzięczności i uznania za włożony trud w przygotowanie bogatych, pięknie udekorowanych stoisk i witaczy.

Po zakończeniu części oficjalnej, wszyscy zaproszeni goście, organizatorzy, mieszkańcy gminy i okolic chętnie i tłumnie korzystali z przygotowanych atrakcji
i bogatego programu artystycznego. Dla najmłodszych
przygotowane zostały niespodzianki w postaci różnorodnych zabaw i konkursów, dmuchanych zjeżdżalni,
trampolin, kul wodnych i kolejki torowej. Gromkimi brawami nagrodzone zostały występy taneczne grup
CDN..., działających przy Gminnym Ośrodku Kultury
w Opatówku, które prowadzi p. Małgorzata Antczak. Następną część wieczoru umilały zgromadzonym trzy znakomite koncerty. Wspaniałe, taneczne przeboje zaprezentowali wokaliści Studia Piano - Song, pod przewodnictwem p. Anny Kowalkiewicz - Olginy. Kolejno na scenie pojawiły się zespoły Fischer i Selfie. Wykonawcy porwali publiczność do wspólnej, radosnej zabawy. Cała
uroczystość, została zakończona w sposób symboliczny,
przepięknym pokazem sztucznych ogni.
Tak uroczysta i huczna oprawa tegorocznego
święta plonów nie byłaby możliwa, gdyby nie tak liczni
i przychylni sponsorzy, a byli to:
- Agencja Reklamowa EMU Aneta i Tomasz Cyl, Opatówek
- Agent Ubezpieczeniowy Dorota Poniatowska, Szałe
- Agent Ubezpieczeniowy Monika Poniatowska, Szałe
- Aleksandra i Eligiusz Wszędobył, Rajsko
- Alicja i Maciej Burdelakowie, Pietrzyków
- Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej
- Bendykowski Konrad, Trojanów
- Biuro Rachunkowe Honorata Waliś, Chełmce
- Bogusław Olejnik, Sierzchów
- Bronisława Wolf, Tłokinia Kościelna
- Centrum Rolnicze AVENA Łuczak&Żarnecki, Szulec
- Dorota i Damian Perskawiec, Rajsko
- Dorota i Paweł Naszyńscy, Opatówek
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Ewa i Henryk Suchorzewscy, Kalisz
FH ANNA Bogdan Kozanecki, Opatówek
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Opatówek
- Gospodarstwo Rolne Brodziak, Opatówek
- Gospodarstwo Rolne Ilona i Zbigniew Wojtaszczyk,
Tłokinia Mała
- Gospodarstwo Rolne Paweł Brodziak, Szałe, Opatówek
- Grażyna Mania, Opatówek
- Halina i Julian Dobrzańscy, Opatówek
- Jadwiga i Henryk Mencel, Opatówek
- Jarosław Ficner KOMPLAST Przetwarzanie Tworzyw Sztucznych, Szałe,
- Jolanta i Artur Matysiakowie, Opatówek
- Jutrzenka COLIAN Opatówek
- KALDROG Zakład Budowlano - Drogowy Damian
Dzikowski, Kalisz
- Krystyna i Grzegorz Olczakowie, Opatówek
- LIDIA - HORTI - LOGISTIC Mirosław Gimla, Opatówek
- Marek i Ewa Siewieja, ul. Piaskowa, Opatówek
- Maria Miluśka, Opatówek
- MAT - BUD H.P.M. Pawlak s.c. Tłokinia Kościelna,
- MG Community Solutions sp. z o.o. Siedlików Ostrzeszów
- MIPAMA E.Z. Szafarz Spółka Jawna, Opatówek
- PHU FARMER K. Wyremsbki, Błaszki
- PHU STARPOL Mariusz Waszak, Sierzchów
- PHU Wiesław Rutkowski, Opatówek
- Piekarnia Alfreda i Józef Mikołajczykowie, Sierzchów
- Piotr Olczak, Opatówek
- PPHU AGROMECHANIKA s.c. J. Mikołajczyk,
J. Saganowski, Opatówek
- PPHU Bednarz Paweł Bednarek Kolonia Kokanin
- Przedsiębiorstwo Handlowe ALWER, Karol Bartoszek, Michałów Drugi
- Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowo - Produkcyjne ASO Opatówek, sp. z o.o. Tłokinia Kościelna
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe JG MINI Jarosław
Gadera, ul. Św. Jana Opatówek
- Restauracja ZACISZE Ewelina Stasiak, Opatówek
- Rzeczoznawca Majątkowy Władysław Mizier, Kalisz
- SIDROG Sp. z o.o. Domaniew
- Sklep MALWA, Opatówek
- TOMPOL T. Jajecznik i spółka
- Transport Osobowy, Julian i Krystyna Jaszek, Koźminek
- Wiktor Piętka, Rajsko
- ZPHU OMEGA Piotr Kwiatkowski, Kalisz
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy współpracowali przy organizacji
i realizacji wspólnego święta. Podziękowania należą się
sołtysom wraz z mieszkańcami, druhom strażakom
z jednostek OSP w Chełmcach, Opatówku, Tłokini Wielkiej i Rajsku, na czele z ich prezesami oraz Prezesowi
Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP Bogdanowi
Marszałowi, Komendantowi Gminnemu OSP Wiesławowi Baranowi, wszystkim pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku, pracownikom Urzędu Miejskiego Gminy Opatówek oraz Zespołu Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku. Organizatorami tegorocznego rolniczego święta byli: Komitet Organizacyjny, Gminny Ośrodek Kultury w Opatówku, Urząd Miejski Gminy Opató-
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wek, Parafia Opatówek, Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku.
Szkolenie minersko - pirotechniczne służb ratowniczych w Borowie
Z inicjatywy Burmistrza Gminy Opatówek
w dniach 13 - 14 września 2017 r. na terenie naszej
gminy, a dokładnie na terenie kompleksu leśnego w m.
Borów odbyło się szkolenie minersko - pirotechniczne
służb ratowniczych.

Celem szkolenia było oczyszczanie terenu z materiałów niebezpiecznych z wykorzystaniem przenośnych urządzeń służących do wykrywania metali.
W dwudniowej akcji uczestniczyło blisko 40 osób, wśród
których byli żołnierze z Patrolu Rozminowania nr 15
z Jednostki Wojskowej 1523 Inowrocław pod dowództwem st. chor. sztab. Dariusza Łyszkiewicza, policjanci
z nieetatowych grup rozpoznania minersko - pirotechnicznego województwa wielkopolskiego (KMP w Kaliszu,
KPP w: Ostrowie Wlkp., Pleszewie, Krotoszynie, Wrześni, Kępnie, Ostrzeszowie, Zespół Pirotechniczny Samodzielnych Pododdziałów Antyterrorystycznych Policji
KWP w Poznaniu, Wojewódzki Koordynator Działań Minersko - Pirotechnicznych) oraz strażacy z OSP Sierzchów i OSP Chełmce. Podczas szkolenia ww. uczestnicy doskonalili swoje umiejętności m.in. z zakresu prowadzenia przeszukania terenu, rozpoznawania materiałów niebezpiecznych, organizowania i prowadzenia
ewakuacji osób, a także wykorzystywania środków zabezpieczenia indywidualnego oraz sprzętu technicznego
do prowadzenia rozpoznania. Dodatkowo działania te
były doskonałą okazją do wymiany informacji oraz doświadczeń pomiędzy funkcjonariuszami z różnych jednostek.
Wynikiem tegorocznego szkolenia było odnalezienie ponad 400 sztuk różnego rodzaju niewybuchów
z okresu II wojny światowej. Służby ratownicze odnalazły i zabezpieczyły m.in. pociski artyleryjskie i zapalające, granaty przeciwpiechotne, amunicję oraz zapalniki.
Wszystkie wydobyte przedmioty niebezpieczne trafiły do
neutralizacji, podczas której zostały zdetonowane.
Współorganizatorem całej akcji była Komenda Miejska
Policji w Kaliszu pod dowództwem insp. Dariusza Bieńka.
UWAGA!
Ogólne zasady postępowania w przypadku znalezienia
niewypału lub niewybuchu:
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po odnalezieniu niewypału lub niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno nim poruszać, przemieszczać lub przenosić go w inne miejsce,
- w przypadku odnalezienia przedmiotu przez dzieci
i młodzież, powinny one o tym zdarzeniu natychmiast powiadomić pierwszą napotkaną osobę dorosłą,
- o znalezieniu przedmiotu należy natychmiast powiadomić najbliższą jednostkę Policji lub Urząd Gminy,
podając: lokalizację, w miarę możliwości rodzaj
i ilość tych przedmiotów, sposób zabezpieczenia
i oznakowania oraz swoje dane personalne,
- po przybyciu Policji należy wskazać miejsce lokalizacji niebezpiecznych przedmiotów.
Dalsze czynności związane z zabezpieczeniem i neutralizacją tych przedmiotów przejmuje Policja oraz wojska
inżynieryjne.
Święto Ulicy Kościelnej w Opatówku
Po raz trzeci Fundacja "Inicjatywa dla Opatówka" zorganizowała Święto Ulicy Kościelnej w Opatówku,
przygotowując bogaty program wydarzenia dla mieszkańców i gości. Tym razem, ze względu na niekorzystną
pogodę, zrezygnowano z organizacji części plenerowej.
Pierwsze wydarzenia zostały zaplanowane w Gminnym
Ośrodku Kultury w Opatówku. W dniu 23 września przed
południem każdy zainteresowany mógł porozmawiać z
dietetykiem, przeprowadzić proste badania lekarskie,
zapoznać się z ofertą Stowarzyszenia LGD - 7 Kraina
Nocy i Dni, obejrzeć ciekawe stoisko ekologiczne przygotowane przez Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie
oraz prace kowala. Fundacja "Inicjatywa dla Opatówka"
przygotowała bogaty stół ze zdrowym jedzeniem wraz
ze stosownymi opisami, a także loterię fantową, w której
każdy los wygrywał, a dodatkowo losowano atrakcyjne
nagrody główne, w tym weekendowy wyjazd do Willi Tęcza w Karpaczu oraz voucher na usługę księgową.

Wieczorem odbył się IV Koncert Młodych Talentów, tym razem dedykowany wokalistom z terenu Gminy
Opatówek. Tradycyjnie już młodzi wykonawcy zaprezentowali repertuar polskich wykonawców. Występowali debiutanci oraz wokaliści, którzy co rok prezentują swoje
umiejętności w trakcie jesiennego koncertu, odbywającego się w Muzeum Historii Przemysłu. Wydarzenie poprowadziła Agata Małoburska, a wśród gości znaleźli się
Radni Rady Miejskiej Gminy Opatówek: Mariusz Małoburski i Jarosław Budka - jednocześnie wiceprezes Stowarzyszenia LGD7 "Kraina Nocy i Dni", który na zakoń-
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czenie koncertu wraz z Mateuszem Walczakiem - prezesem zarządu Fundacji "Inicjatywa dla Opatówka" wręczył upominki dla młodych artystów oraz ich opiekunów
przygotowane przez obie organizacje.
Święto Ulicy Kościelnej zorganizowała Fundacja
"Inicjatywa dla Opatówka", a partnerami wydarzenia był:
Urząd Miejski Gminy Opatówek, Gminny Ośrodek Kultury, Muzeum Historii Przemysłu, Stowarzyszenie LGD7
"Kraina Nocy i Dni", Stowarzyszenie "Tak dla Wielkopolski", Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie, Fundacja
Biura Rachunkowego FiK. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Burmistrz Gminy Opatówek Sebastian
Wardęcki. Organizatorzy dziękują także wszystkim, którzy przekazali ciekawe przedmioty na loterię fantową.
Turniej Orkiestr Dętych o "Złoty Róg"

W niedzielę 27 sierpnia 2017 r. Młodzieżowa
Orkiestra Dęta OSP Rajsko pod batutą Adriana Wałowskiego miała okazję, po raz kolejny zmierzyć się z orkiestrami województwa wielkopolskiego podczas Turnieju
Orkiestr Dętych o "Złoty Róg" im. Leona Schuberta.
W tym roku wydarzenie to miało miejsce w Sompolnie
k. Konina. Ocenie podlegały: gra w marszu oraz wykonanie 3 utworów koncertowych. W opinii komisji Orkiestra z Rajska była bezkonkurencyjna podczas przemarszu, a w klasyfikacji ogólnej zajęła II miejsce, wyprzedzając Swarzędzką Orkiestrę Dętą oraz Orkiestrę
z Brzezna. Czołowe miejsce zajęła Orkiestra Dęta z Koła, która od lat tryumfuje podczas tego typu turniejów.
Imprezę zakończył Koncert Jubileuszowy Sompoleńskiej Orkiestry Dętej i spontaniczna zabawa taneczna zainicjowana przez członków Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Rajska.
Wizyta uczniów z Czech
Pięćdziesięcioosobowa grupa dzieci wraz
z opiekunami, z gminy Říčany przebywała w Opatówku.
To była pełna atrakcji wycieczka. W dniach od 18 do 21
października 2017 roku, mieliśmy zaszczyt gościć grupę
wycieczkową z czeskiego miasta Říčany, która w ramach porozumienia o międzynarodowej współpracy
partnerskiej przybyła do naszej Gminy. Dnia 26 sierpnia
2016 roku podpisane zostało porozumienie o międzynarodowej współpracy partnerskiej pomiędzy gminą Opatówek a gminą Říčany w Czechach.
Goście powitani zostali w środę, 18 października
przez Sekretarza Gminy Opatówek Krzysztofa Dziedzica, Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Sportu
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i Zdrowia Marlenę Kiermas - Gruszka oraz Dyrektora
Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku Mateusza Przyjaznego. Wieczorem nasi uczniowie wraz z rówieśnikami z Czech grali w siatkówkę i piłkę nożną, dzięki czemu już po pierwszym dniu zaobserwować można było pełną integrację. W czasie drugiego
dnia pobytu wycieczka z Czech gościła w Urzędzie Miejskim Gminy Opatówek. Burmistrz Gminy Sebastian
Wardęcki przyjął gości w sali sesyjnej, gdzie opowiedział
o Gminie Opatówek oraz jej funkcjonowaniu. Goście
otrzymali symboliczne upominki. Następnie wycieczka
udała się do Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie.
Grupa zwiedziła Muzeum Leśnictwa "Powozowania",
park - arboretum oraz pokazową zagrodę zwierząt. Po
powrocie do Opatówka i krótkiej regeneracji sił wszyscy
udali się do Gospodarstwa Rolno - Ogrodniczego Prus
Ryszard w Cieni Pierwszej. Tam grupa poznała cały
proces produkcji pomidorów. W piątek uczniowie z
Czech uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych wspólnie ze
swoimi kolegami z Opatówka, w czasie których mogli
obserwować, jak w Polsce wygląda proces kształcenia w
szkole podstawowej. Następnie wycieczka dotarła do
Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku by zwiedzić jego gmach i obejrzeć ekspozycje. W muzeum na uczniów
czekały również bardzo ciekawe warsztaty. Dzieci mogły
samodzielnie stworzyć papier, co z pewnością na długo
pozostanie w ich pamięci.
W programie znalazło się również zwiedzanie
Schronu Przeciwatomowego w Kaliszu, który jeszcze do
niedawna był jednym z najbardziej tajemniczych obiektów w mieście. Powstał on w latach sześćdziesiątych
ubiegłego wieku. To w tym właśnie miejscu, w razie ataku atomowego mieli schronić się najważniejsi oficjele w
mieście oraz dowodzić. Kolejnym punktem wycieczki była Fabryka Pieczywa Cukierniczego "Kaliszanka", gdzie
uczniowie mieli okazję zobaczyć, jak przebiega proces
produkcji wafelków "Grześki".

Na zakończenie wizyty w fabryce wszyscy otrzymali
słodki upominek. Delegacja udała się także do Ratusza
na spotkanie z Prezydentem Miasta Kalisza Grzegorzem
Sapińskim. Dzieci miały okazję podziwiać rozciągającą
się z wieży ratuszowej panoramę miasta oraz zasiąść w
fotelu prezydenta. Podczas kilkudniowego pobytu nawiązane zostały nowe znajomości. Uczniowie rozmawiając w języku polskim, czeskim i angielskim poznawali
się, wymieniali się szkolnymi doświadczeniami i uczyli
się wzajemnie swoich języków narodowych. Pod koniec
spotkania wyrazili chęć podtrzymywania dalszych kon-
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taktów. Mamy nadzieję, że wizyta uczniów i nauczycieli
z Pragi zaowocuje dalszą współpracą szkół.
Warsztaty kulinarne w ramach projektu "Warsztaty
z tradycją"

W dniach 24.08.2017 r. i 25.08.2017 r. odbyły
się warsztaty kulinarne dot. pogłębienia wiedzy w zakresie przygotowania dawnych potraw. Warsztaty odbywały
się pod okiem instruktora gospodarstwa domowego
p. Krystyny Nowak zatrudnionej, jako doradca Ośrodka
Doradztwa Rolniczego. W warsztatach uczestniczyły
członkinie Koła Gospodyń Wiejskich oraz mieszkańcy
Gminy Opatówek zainteresowani przystąpieniem do w/w
Koła. Uczestnicy warsztatów zapoznali się z estetyką
i atrakcyjnym podaniem przygotowanych potraw.
W pierwszym dniu warsztatów uczestniczki przygotowywały szary smalec, uczyły się wypieku chleba oraz ciasta drożdżowego według dawnych receptur.
Przygotowane potrawy zostały zaprezentowane
przez członkinie KGW w strojach ludowych na ulicach
Opatówka wśród napotkanych mieszkańców w celu degustacji i promocji projektu. Członkinie KGW zachęcały
młodych przechodniów do wstępowania w szeregi Koła
Gospodyń Wiejskich oraz zapraszały do stoiska KGW
promującego tradycję w ramach Dożynek Gminnych
w dniu 27.08.2017 r. W drugim dniu warsztatów uczestnicy przygotowywali staropolski żurek i szare kluchy wg
dawnych receptur. Otrzymali od instruktora prowadzącego warsztaty przepisy na w/w potrawy. Na zakończenie warsztatów odbyła się wspólna degustacja potraw.
Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich.
Wyjazd szkoleniowo - rekreacyjny
W terminie od 30 września do 1 października br.
członkowie grup tanecznych działających przy Gminnym
Ośrodku Kultury w Opatówku przebywali na wyjeździe
szkoleniowo - rekreacyjnym. Pierwszym punktem wyjazdu było zwiedzanie portu lotniczego w Łodzi. Uczestnicy
mieli możliwość zapoznania się z zasadami funkcjonowania lotniska i specyfiką pracy służb lotniskowych. Odbyli przejażdżkę lotniskowym autobusem oraz podziwiali
start i lądowanie samolotów. Następnie grupa udała się
z wizytą do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Moszczenicy, gdzie odbyły się zajęcia taneczne
z p. Maciejem Cieleckim z Warszawy. Warto przypomnieć, że grupa taneczna "CDN...mini" wygrała voucher
na warsztaty z p. Maciejem podczas konkursu "Wieluń-
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ski Dance 2017". Kolejną atrakcją przygotowaną przez
organizatorów były warsztaty wyrobu pizzy. Dzieci miały
okazję samodzielnie przygotować swoją ulubioną pizzę,
co wzbudziło wiele pozytywnych emocji. Zwieńczeniem
pierwszego dnia pobytu była msza święta w kościele
w Moszczenicy, po której wszyscy udali się na nocleg,
który przygotowany był w Wolborzu.
W niedzielę grupa udała się do Muzeum Pożarnictwa w Wolborzu, gdzie wszyscy mogli podziwiać bogate zbiory sztandarów strażackich, medali i odznaczeń,
dyplomów, świadectw kursów pożarniczych, mundurów,
hełmów, sprzętu strażackiego i wiele innych. W Izbie
Regionalnej zlokalizowanej w tymże muzeum znajdowały się pamiątki z czasów II wojny światowej, dokumenty
historyczne, kolekcje monet, zbiory kultury i sztuki ludowej, sprzęt gospodarstwa domowego. Podobnie, jak
i w pierwszy dzień pobytu, grupa uczestniczyła w zajęciach tanecznych, które odbyły się w GOKiS w Moszczenicy.

Zajęcia tańca nowoczesnego prowadziła p. Izabela Obszerny. Po zajęciach grupa udała się na zwiedzanie ekspozycji PGE Giganty Mocy oraz prezentację
procesu wytwarzania energii elektrycznej z wykorzystaniem węgla brunatnego. Ostatnim punktem wyjazdu był
Ośrodek Sportu i Rekreacji Góra Kamieńsk, gdzie wszyscy chętnie korzystali z wyciągu i toru saneczkowego.
Wyjazd możliwy był dzięki współpracy Gminnego
Ośrodka Kultury w Opatówku z Gminnym Ośrodkiem
Kultury i Sportu w Moszczenicy.
Wyjazd edukacyjno - integracyjny do Poznania
W dniu 17.09.2017 r. członkowie Koła Gospodyń
Wiejskich w Opatówku uczestniczyli w warsztatach
w Rogalowym Muzeum Poznania, który jest żywym centrum poznańskiej tradycji i kultury z elementami gwary
i historii Poznania.
Muzeum mieści się w samym sercu Poznania na Starym Rynku z widokiem na wieżę ratuszową z koziołkami. Uczestnicy wzięli udział w rogalowym pokazie
na żywo, przeprowadzonym przez Rogalowego Mistrza
oraz najprawdziwszego Poznaniaka - Wuja Binia. Panie
z KGW najbardziej interesowała receptura i składniki do
produkcji rogali świętojańskich. Wszyscy poznali również
legendę o powstaniu rogali wraz z poznańską gwarą.
Uczestnicy warsztatów pod okiem Mistrza dokonali
wspólnego wypieku rogali świętojańskich. Na zakończenie odbyła się degustacja, a uczestnicy otrzymali certyfikat czeladniczy. Następnym punktem wyjazdu było zwie-
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dzanie starówki: kościoła Na Farze, Katedry Poznańskiej, pomnika Bamberki oraz pokaz poznańskich koziołków na Wieży Ratuszowej. Przewodnik zapoznał
uczestników wyjazdu się z historią Poznania. Ostatnią
atrakcją była wizyta w Muzeum Czekolady. Zapoznano
się tam z wyrobem cukierków i pralinek. Obejrzano również film o pochodzeniu, wędrówce ziarna kakaowego,
powstawaniu i produkcji czekolady.

Cała wycieczka minęła bardzo szybko przy opowieściach z historii ziem wielkopolskich przedstawionych
przez pilota wycieczki p. Andrzeja Matysiaka. Zdobyte
umiejętności na warsztatach kulinarnych z pieczenia rogali świętojańskich w Poznaniu zostały zaprezentowane
przez członków koła KGW na zorganizowanej imprezie
integracyjnej "Pożegnanie lata" w dniu 14.10.2017 r. - co
świadczy o przedłużeniu i trwałości projektu "Warsztaty
z tradycją" realizowanego przez KGW Opatówek pod
patronatem Kaliskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa
Turystyczno - Krajoznawczego im. Stanisława Grevego
w Kaliszu. Projekt dofinansowany ze środków Programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Wyjątkowy koncert pieśni patriotycznych

10 listopada br, Gminny Ośrodek Kultury w Opatówku był miejscem wyjątkowego koncertu operetkowego oraz wspólnego śpiewu pieśni patriotycznych w wykonaniu chóru składającego się z blisko 200 mieszkańców gminy Opatówek oraz artystów scen poznańskich.
Uroczystość, w imieniu organizatorów, rozpoczął wprowadzeniem oraz przypomniał historię Krzysztof Dziedzic, zaznaczając, że mottem spotkań, które wrosło już

Wiadomości Gminne

na stałe w tradycję Opatówka, jest motto pierwszego
wspólnego śpiewu, który odbył się w 2005 roku, zaczerpnięte od papieża Jana Pawła II "Narody, które tracą pamięć giną". Ten rok był wyjątkowy: 12. wspólny
śpiew pieśni patriotycznych, 99. rocznica Odzyskania
Niepodległości, która zbiegła się z 135 - leciem działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Opatówku.
W uroczystości wziął udział Burmistrz Gminy
Opatówek Sebastian Wardęcki, ks. prałat Władysław
Czamara, Radni Rady Miejskiej Gminy Opatówek wraz
z Przewodniczącym Pawłem Bąkowskim. Serdeczne życzenia przekazał Minister Spraw Zagranicznych Poseł
RP Jan Dziedziczak. Wspólne świętowanie, zgodnie
z tradycją, rozpoczęło się od Hymnu Polski. Następnie
sala rozbrzmiała pieśniami patriotycznymi, m.in. "Przybyli ułani", "Rozkwitają pęki białych róż", "Wojenko, wojenko". Ucztę dla sympatyków pieśni operetkowej przygotował zespół artystów poznańskich w składzie: Anna
Bajerska - Witczak, Karolina Gralińska, Klaudiusz Kapłon, Jarosław Patycki. Szczególną atrakcją wieczoru
była przygotowana przez druhny i druhów strażaków
grochówka, podawana prosto z kuchni polowej. Wszyscy obecni mogli też skosztować słodkich rogali marcińskich oraz otrzymali pamiątkowy śpiewnik, co jest już
tradycją wspólnych śpiewów.
Organizatorami uroczystości był Gminny Ośrodek Kultury w Opatówku, na czele z Dyrektor Mieczysławą Jaskułą oraz pracownikami, Urząd Miejski Gminy
Opatówek, Ochotnicza Straż Pożarna w Opatówku oraz
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Opatówku. Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim
uczestnikom oraz każdemu, kto przyczynił się do zorganizowania tak udanego wieczoru.
X Gminny Rajd Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
Sześć drużyn z jednostek OSP z terenu gminy
Opatówek: Borowa, Chełmc, Cieni Pierwszej, Opatówka,
Sierzchowa oraz Tłokini Wielkiej wzięło udział
w X Gminnym Rajdzie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, który odbył się 16.09.2017 r. Młodzież wzięła
udział w rajdzie, aby doskonalić sprawność fizyczną,
popularyzować turystykę pieszą, pogłębiać wiedzę z zakresu pożarnictwa, popularyzować młodzieżowe drużyny
pożarnicze, a przede wszystkim, aby się dobrze bawić.
Rajd rozpoczął się na placu przy remizie OSP w Tłokini
Wielkiej, gdzie odbyła się rejestracja uczestników. Następnie przyszli strażacy - ochotnicy udali się do Pałacu
Tłokinia w Tłokini Kościelnej. Na miejscu wysłuchali prelekcji na temat historii regionu wygłoszonej przez p. Jadwigę Miluśką - Stasiak.
Uczestnicy mieli do pokonania trasę liczącą około 6 km, która wiodła z Tłokini Wielkiej do Nędzerzewa.
Poszczególne drużyny, według wylosowanej kolejności,
wyruszyły na trasę i już na terenie Pałacu Tłokinia przystąpiły do pierwszej konkurencji rajdowej, jaką było rozwijanie węża do celu. Maszerując dalej wyznaczoną trasą, uczestnicy rajdu napotkali kolejne punkty kontrolne
z konkurencjami: rozpoznanie sprzętu strażackiego,
śpiew lub recytacja hymnu strażackiego "Rycerze Floriana", zadanie z pierwszej pomocy, konkurs przyrodniczy oraz sztafeta sprawnościowa.
Na trasie rajdu każdej drużynie towarzyszył pełnoletni opiekun. Dla opiekunów została zorganizowana
osobna konkurencja - każdy miał za zadanie ubrać się w
przygotowane ubranie specjalne i uzbrojenie osobiste
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strażaka, a następnie rozpoznać tylko przy pomocy
zmysłu dotyku ukryty w skrzyni sprzęt i armaturę. Rajd
zakończył się wspólnym strażackim ogniskiem oraz wręczeniem pucharów i dyplomów. W klasyfikacji generalnej
rajdu najlepsza okazała się Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Tłokini Wielkiej, drugie miejsce zajęła drużyna
MDP z Chełmc, a na trzeciej pozycji uplasowała się drużyna z Sierzchowa.

kłady różnych rodzajów dzieł tekstylnych, jakie były
modne i lansowane od XIX w. do naszych czasów. Od
żakardowej kopii jednej z najsłynniejszych tapiserii europejskich z przedstawieniem alegorii zmysłu słuchu wg
XV - wiecznej serii "Dama z jednorożcem" (ze zbiorów
Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi) poprzez
ogromnie popularne w wieku XIX i XX tkane portrety
sławnych ludzi, widoczki w stylu japońskim, makatki
z scenami rodzajowymi do wzorzystych jedwabiów, tkanych na potrzeby liturgii, eksplorujących różne formy historyczne.
Zachęcamy do zwiedzenia wystawy "Żakardy.
Dzieła sztuki użytkowej XIX - XXI wieku", która czynna
będzie do dnia 6 stycznia 2018 roku.
XVIII Rajd Barwy Jesieni
W dniu 6 października 2017 r. odbył się kolejny
tj. XVIII rajd "Barwy Jesieni". Mimo dżdżystej pogody na
metę przybyło 266 osób (na 329 zgłoszonych). Patronat
nad tegorocznym rajdem objął Starosta Powiatu Kaliskiego - Krzysztof Nosal.

Organizatorami rajdu, nad którym patronat objął
Burmistrz Gminy Sebastian Wardęcki, byli: Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Opatówku oraz Ochotnicze Straże Pożarne
z terenu gminy. Rolę gospodarza pełnili druhowie z OSP
w Tłokini Wielkiej. Organizatorzy serdecznie dziękują
wszystkim osobom i instytucjom, które pomogły w organizacji rajdu oraz wszystkim jego uczestnikom. Do zobaczenia na kolejnym rajdzie!

Klasyfikacja generalna przedstawia się następująco:
- I miejsce - SP nr 12 w Kaliszu
- II miejsce - SP nr 11 w Kaliszu
- III miejsce - SP w Opatówku
Jak zwykle wiele emocji wzbudził konkurs dla opiekunów. W tym roku odbył się on pod tytułem: "Niedaleko
pada jabłko od jabłoni".

Wystawa "Żakardy. Dzieła sztuki użytkowej XIX - XXI
wieku"

W piątek 6 października br. w Muzeum Historii
Przemysłu w Opatówku otwarto wystawę pt: "Żakardy.
Dzieła sztuki użytkowej XIX - XXI wieku". Zaprezentowana wystawa przybliżyć ma zarówno technikę żakardową - zastosowaną w produkcji tekstyliów, jak i poprzez wybrane przykłady - wytwory europejskiego przemysłu i osiągnięcia polskiej tkaniny artystycznej. Zwiedzając wystawę mogą Państwo zobaczyć, jaką drogę
należy przejść, by stworzyć tkaninę żakardową (od projektu plastycznego, technicznego, łańcucha kart do gotowego wyrobu). Dzięki wystawie poznać można przy-
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Polegał on na wrzucaniu jabłek w wyznaczone pola wokół pnia oznaczające zasięg korony drzewa. Zwycięzcy
to: p. Dorota Skinder - 13 pkt, p. Agnieszka Kowalczyk 10 pkt, p. Magdalena Janik - 9 pkt. (po dogrywce). Puchary, dyplomy i nagrody wręczali: Sekretarz Gminy
Opatówek Krzysztof Dziedzic i Prezes Kaliskiego Oddziału PTTK im. Stanisława Graevego Mateusz Przyjazny. W jury rajdu pracowali: p. Wanda Pietrzykowska kierownik konkursów, p. Agnieszka Figiel - kierownik
mety oraz p. Danuta Urbaniak - potwierdzająca pkt. na
OTP. Obsługę logistyczną zapewnili uczniowie Zespołu
Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku. Komandor rajdu Mateusz Przyjazny serdecznie dziękuje
współorganizatorom oraz fundatorom nagród, a także
wszystkim opiekunom drużyn szkolnych przybyłych na
metę. Rajd ten, realizowany od roku 2000,wg pomysłu p.
Mateusza Przyjaznego, stawia sobie następujące cele:
popularyzacja turystyki pieszej i kolarskiej, budzenie
wrażliwości na piękno przyrody, promowanie edukacji
regionalnej, popularyzacja idei zdobywania odznak tury-
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styki kwalifikowanej, poznawanie piękna Ziemi Kaliskiej,
doskonalenie realizacji podstawy programowej w terenie
dla przedmiotów: np. przyroda, geografia, biologia, historia, w - f, matematyka ( np. mierzenie wysokości drzew
lub szerokości rzeki bez jej przekraczania), wyrabianie
tężyzny fizycznej i odporności psychicznej.
Organizatorzy rajdu to: Starostwo Powiatowe w Kaliszu, Zespół Szkół im. S. Mikołajczyka w Opatówku,
Urząd Miejski Gminy Opatówek, Kaliski Oddział PTTK
im. Stanisława Graevego, Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Kalisz. Organizatorzy rajdu zapewnili uczestnikom:
okolicznościową plakietkę, ciepły żurek na mecie - przy
ognisku, nagrody dla zwycięzców w konkursach, Puchary Starosty Kaliskiego, nagrody dla zwycięskich drużyn.
Dzień Seniora w Czajkowie

25 listopada br., na zaproszenie Wójta Gminy
Czajków i Stowarzyszenia "Razem Dla Czajkowa" grupa
32 opatowian uczestniczyła w imprezie z okazji Dnia
Seniora połączonej z Jubileuszem Złotych Godów zorganizowanej w Gminnym Ośrodku Kultury w Czajkowie.
Wójt Gminy Czajków Henryk Plichta wraz z Prezesem
Stowarzyszenia "Razem dla Czajkowa" Danutą Przybyłek przywitali zaproszonych gości. Do Czajkowa, w piękne sobotnie popołudnie, wyruszyła grupa 32 osób:
członków Towarzystwa Przyjaciół Opatówka, Koła Gospodyń Wiejskich oraz Kapela "Słoneczko", która swoim
występem reprezentowała Gminę Opatówek. Wspólnie
z seniorami do Czajkowa pojechali: Sekretarz Gminy
Opatówek Krzysztof Dziedzic, Główna Księgowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatówku Jolanta
Woźniak oraz Sołtys Gminy Opatówek Karolina Olejniczak. W spotkaniu uczestniczyło wielu znakomitych gości: w imieniu Wojewody Wielkopolski Marleny Maląg
doradca Piotr Trybek, Poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb, Poseł na Sejm RP Tomasz Ławniczak, Posłanka Bożena Henczyca, Wicemarszałek
Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski,
Starosta Ostrzeszowski oraz z Radnymi, Przewodniczącym Rady Gminy i Skarbnik Gminy Czajków.
Z okazji jubileuszu 50 - lecia, 55 -lecia i 60 - lecia pożycia małżeńskiego Wójt Gminy Czajków Henryk
Plichta oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Katarzyna Mituła - Adamus dokonali aktu dekoracji jubilatów
oraz złożyli życzenia długich lat życia w dobrym zdrowiu,
pogody ducha oraz spełnienia marzeń. Dalszą część
uroczystości wypełniły przemówienia gości oraz niespodzianka - tort z dedykacją dla Seniorów. W miłą atmos-
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ferę wprowadziły wszystkich występy artystyczne zespołu "Czajkowianki", kabaretu stworzonego z członkiń zespołu "Czajkowianki" oraz kapeli "Słoneczko" z Opatówka pod kierownictwem Jerzego Karolaka, gdzie przy
dźwiękach dobrej muzyki seniorzy bawili się do późnych
godzin wieczornych.
Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Rajsko nagrodzona
Na wniosek Burmistrza Gminy Opatówek Sebastiana Wardęckiego Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP
Rajsko nominowana została do Nagrody Głównej Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego za rok 2017.
Nagroda Główna Wielkopolskiego Towarzystwa
Kulturalnego przyznawana jest od ponad czterdziestu
lat. Celem Nagrody jest promowanie osób i instytucji zasłużonych dla kultury Wielkopolski. Uroczystość ogłoszenia nominacji połączona z wręczeniem okolicznościowych dyplomów odbyła się w piątek 1 grudnia 2017
r. w Poznaniu. W imieniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej
OSP Rajsko nominację odebrała Prezes Natalia Miklas.
Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Rajsko działa
nieprzerwanie od 1987 roku. Orkiestra od początku swojego koncertowania bierze czynny udział w uroczystościach kościelnych i środowiskowych. MOD OSP Rajsko
reprezentuje Gminę Opatówek, powiat kaliski i województwo wielkopolskie na licznych przeglądach, festiwalach i koncertach, osiągając przy tym liczne sukcesy.
W 2017 roku zdobyła I miejsce na Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych OSP w klasyfikacji powiatowej
oraz X miejsce i srebrne pasmo Festiwalu podczas
Ogólnopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych OSP w Częstochowie.
Cykl spotkań "Prawo na co dzień"
W miniony piątek 17 listopada zainaugurowano
nowy cykl spotkań prawnych "Prawo na co dzień", przygotowany przez Fundację "Inicjatywa dla Opatówka"
oraz Kancelarię Sdzlegal Schindhelm.

Tematem inauguracyjnej prelekcji, która odbyła się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku, były umowy
konsumenckie. Obecnych na spotkaniu powitał Mateusz
Walczak, prezes zarządu Fundacji "Inicjatywa dla Opatówka", a następnie głos zabrał prowadzący prelekcję
Tomasz Miś - pochodzący z Opatówka radca prawny,
pracujący na co dzień we wrocławskiej Kancelarii Sdzlegal Schindhelm, który był także pomysłodawcą cyklu.
W trakcie spotkania uczestnicy dowiedzieli się
m.in. o czym należy pamiętać zawierając umowę na od-
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ległość i poza lokalem przedsiębiorstwa, jakie są obowiązki przedsiębiorcy oraz jakie są możliwości odstąpienia od tego rodzaju umów. Ciekawa dyskusja oraz wiele
pytań ze strony mieszkańców potwierdzają konieczność
organizowania kolejnych takich spotkań.
Już dziś organizatorzy zapraszają na kolejne
spotkania, a następne dotyczące tematyki gwarancji
i rękojmi zaplanowano wstępnie po Nowym Roku.
Kolacja Wigilijna w Chełmcach
Koło Gospodyń Wiejskich oraz OSP w Chełmcach zainaugurowało tegoroczne spotkania świąteczne
bowiem 2 grudnia odbyła się Kolacja Wigilijna dla
mieszkańców Chełmc i Wolicy oraz zaproszonych gości.
Spotkanie, na które przybyło ponad 200 osób odbyło się
w Domu Strażaka OSP Chełmce. Z koncertem wystąpiła
orkiestra dęta OSP Chełmce pod batutą Wojciecha
Olejnika. W pierwszej części koncertu Orkiestra zagrała
utwory popularne, a następnie kolędy, do których przygotowano komentarz o ich historii oraz najpiękniejsze
wiersze świąteczne. Po występie ks. Jerzy Salamon
proboszcz z Parafii Chełmce poświęcił opłatki, którymi
przełamali się wszyscy obecni.

W świątecznej atmosferze uczestnicy przystąpili
do degustacji tradycyjnych potraw związanych z kolacją
wigilijną. W spotkaniu wzięli udział m.in. Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski, Przewodniczący
Rady Powiatu Kaliskiego Mieczysław Łuczak, Starosta
Powiatu Kaliskiego Krzysztof Nosal, Wicestarosta Powiatu Kaliskiego Jan Adam Kłysz, Sekretarz Gminy Opatówek Krzysztof Dziedzic, Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Opatówek Paweł Bąkowski, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku Mieczysława Jaskuła
Radny Rady Miejskiej Gminy Opatówek Jarosław Budka, Radni Rady Gminy Godziesze Wielkie Paweł Grabowski i Stanisław Owczarek, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach Tomasz Mikucki,
Komendant Gminny Stanisław Baran, delegacja z zaprzyjaźnionych Chełmc koło Inowrocławia na czele
z Ewą Kaczmarek oraz Jerzym Stanny Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Inowrocławiu,
Ksiądz Jerzy Salamon - proboszcz parafii Chełmce,
Ksiądz Zbigniew Kołodziejczyk - wikariusz parafii
Chełmce.
W miłej i rodzinnej atmosferze goście oraz
członkinie Koła Gospodyń Wiejskich przy OSP i członkowie OSP w Chełmcach spędzili sobotni wieczór. Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy pomogli w zor-
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ganizowaniu kolacji wigilijnej: Urzędowi Miejskimu Gminy Opatówek, Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Opatówku, Przewodniczącemu Rady Powiatu Kaliskiego, pp.
Ewie i Henrykowi Suchorzewskim, pp. Małgorzacie i Andrzejowi Brodziakom, p. Elżbiecie Sowa, p. Dorocie Poniatowskiej, p. Stefanii Owczarek, pp. Monice i Tomaszowi Nawrockim oraz firmie Nestle.
Kapuśniaczek
W sobotę 25 listopada, w Gminnym Ośrodku
Kultury w Opatówku odbyło się spotkanie pn. "Kapuśniaczek". Tego wieczoru, wszystkim znana kapusta stała się podstawą wielu potraw, piosenek i konkursów jednym słowem wspaniałej zabawy, na którą przybyło
130 gości. Swoją obecnością zaszczycili nas m.in.: Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof
Grabowski, Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego Jerzy Szukalski, Dyrektor Biura Posła Jana Dziedziczaka - Żaneta Stodolna,
Wicedyrektor OSRiR w Kaliszu - Marek Stodolny, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Kalisza Edward Prus,
Radni Rady Miejskiej Gminy Opatówek, Skarbnik Gminy
Opatówek Dagmara Gajewska - Pająk, Komendant
Gminny OSP Wiesław Baran, przedstawiciele OSP
z Chełmc i Opatówka, sympatycy Gminnego Ośrodka
Kultury w Opatówku. Zgromadzonych gości powitał
Burmistrz Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki życząc
wszystkim dobrej zabawy.
Podczas imprezy odbył się konkurs szatkowania
kapusty, w którym udział wzięła drużyna samorządowców - Burmistrz Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki
i Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Opatówek Paweł Bąkowski, drużyna OSP: Mariusz Małoburski oraz
Jarosław Budka, drużyna sołtysów: Jerzy Jakubek i Antoni Gryczyński. W ciągu 10 minut największą ilość kapusty poszatkowała drużyna sołtysów , tym samym wygrywając konkurencję. Nie zabrakło również deptania
kapusty. Wszystkim konkurencjom towarzyszył śląski
Zespół Metrum. Następnie na scenie pojawiły się panie:
Joanna Wojtczak, Henryka Dębowa, Elżbieta Wojtaszek
i Emilia Gruszka prezentując pełną humoru piosenkę
o Gminie Opatówek. Zgromadzonych gości bawił także
zaprzyjaźniony z Opatówkiem parodysta i kabareciarz.

Na stołach znalazły się potrawy przygotowane
przez osoby sympatyzujące z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Opatówku. Oczywiście potrawy związane były
głównie z kapustą. Był więc m.in. kapuśniak, gołąbki
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z kapustą, kapuściane głowy z klejnotami, rozkosze warzywne i wiele innych.
Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim
sponsorom, bez ofiarności których wieczór ten nie byłby
tak wspaniały, a byli to:
-

pp. Ewa i Henryk Suchorzewscy z Kalisza,
pp. Janina i Mieczysław Wangowie z Nędzerzewa,
p. Paweł Bąkowski z Opatówka,
pp. Honorata i Mariusz Małoburscy z Opatówka,
p. Józef Saganowski z Opatówka,
p. Krystyna i Grzegorz Olczakowie z Opatówka,
p. Edward Prus z Kalisza,
pp. Aldona i Jarosław Dobrach z Wolicy,
pp. Teresa i Henryk Łazarkowie,
p. Maria Baran z Tłokini Wielkiej,
p. Maria Juszczak z Chełmc,
p. Elżbieta Sowa z Chełmc,
p. Małgorzata Krzywda
p. Janusz Pogorzelec,
p. Janusz Mancewicz
p. Elżbieta Wojtaszek,
pp. Irena i Stanisław Rogozińscy.

opowiedział o tradycjach genealogicznych i kronikarskich w jego rodzinie, zapoczątkowanych przez ojca. Zainteresowanym pokazał różne formy drzew genealogicznych oraz krótko omówił źródła, z których można czerpać przy poszukiwaniach przodków. Szczególnie przydatne i wygodne dla takich badań są, ciągle powiększające się bazy Internetowe, zawierające indeksy lub nawet skany archiwalnych aktów USC.
- http://geneteka.genealodzy.pl/
- http://poznan-project.psnc.pl/
- http://szukajwarchiwach.pl/
- http://www.ksiegi-parafialne.pl/

Zespół "Opatowianie" i Kapela "Słoneczko" dla DPS
Kalisz
Natomiast do porządkowania wyników oraz prezentacji opracowanych drzew służyć mogą programy
komputerowe np. http://www.ahnenblatt.com/ (dostępne
także w polskiej wersji językowej). Duże wrażenie na
zebranych zrobiło drzewo genealogiczne Grzegorza
Mendyki, wydrukowane na kilkumetrowym zwoju. Byłoby
idealnie, gdyby prelekcja stała się impulsem do podjęcia
lub kontynuowania dalszych badań genealogicznych
oraz kolejnych spotkań w bibliotece, służących wymianie
doświadczeń.

W dniu 9 sierpnia 2017 r. Zespół "Opatowianie"
i Kapela "Słoneczko" odwiedzili mieszkańców Domu
Pomocy Społecznej w Kaliszu na ul. Winiarskiej. Zespół
Opatowianie przedstawił 5 utworów: "Tam Dolina", "Ta
nasza wioseczka", "Nad Prosna", "Świci miesiąc, świci",
"Jest tam ścieżka, jest". Natomiast Kapela "Słoneczko"
zagrała kilka polek i oberków.
Dla mieszkańców DPS Kalisz wystąpił również
Zespół Stawiszanki. W/w zespoły umiliły czas wszystkim
mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej. Zaprezentowanych zostało wiele piosenek biesiadnych i ludowych
z czasów młodości mieszkańców DPS.
***************************************

WIADOMOŚCI BIBLIOTECZNE
Spotkanie warsztatowe z genealogiem
Dnia 1 sierpnia 2017 r. odbyło się w bibliotece
spotkanie z Grzegorzem Mendyką, prezesem Śląskiego
Towarzystwa Genealogicznego we Wrocławiu, który
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Jak zmieniają się wielkopolskie biblioteki
W środę, 8 listopada br. w gmachu Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku odbyła
się narada bibliotekarzy powiatu kaliskiego. Jak wyglądają biblioteki publiczne w Polsce, w Wielkopolsce czy
wreszcie w powiecie kaliskim, czy ich wnętrza, wystrój
i atmosfera tam panująca sprzyjają zainteresowaniu
społeczności lokalnej, której mają służyć? O tym jak
w ostatnich latach zmieniły się wielkopolskie biblioteki
można było dowiedzieć się podczas wykładu, który poprowadziła Alicja Urbańska - instruktorka z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury
w Poznaniu. W spotkaniu wraz z bibliotekarzami udział
wziął Wójt Gminy Koźminek Andrzej Miklas oraz pracownicy Urzędu Miejskiego Gminy Opatówek.
Po zapoznaniu się z materiałem zebranym do
wykładu oraz prezentacją przedstawiającą również biblioteki gminne w powiecie kaliskim należy być optymistą. Biblioteki wyglądają coraz lepiej, a ich potrzeby nie
są pomijane. Poza gromadzeniem i udostępnianiem
zbiorów bibliotekarze mają środki i warunki do tego by
zaoferować lokalnej społeczności szeroki wachlarz rozmaitych imprez edukacyjnych i kulturalnych. Utrzymanie
bibliotek, dofinansowywanie, dbanie o ich wizerunek, to
inwestycje, które nie zwrócą się za rok czy dwa. Na
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efekty trzeba czekać nieco dłużej. Mimo to jest coraz
więcej programów i źródeł finansowania działań zmierzających do podnoszenia rangi bibliotek gminnych, a co
najważniejsze jest coraz więcej osób rozumiejących, że
warto inwestować w kulturę, a biblioteka jest tak samo
ważna i potrzebna w naszym otoczeniu, jak kanalizacja,
drogi, czy oświetlenie.

nej, pastę jajeczną bez jajek, majonez sojowy bez jajek,
pesto z natki marchewki, smalec z białej fasoli ze śliwkami, smalec z cebulką i jabłkiem, smalec z suszonymi
pomidorami, hummus, masło lniano - orzechowe, zupę
węgierską.

Magiczna Bajkowa Noc w Bibliotece
Z 30 na 31 sierpnia 2017 r. w Gminnej Bibliotece
Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku odbyła się
X Bajkowa Noc. Po kilkuletniej przerwie w organizowaniu tego rodzaju imprez dla dzieci, organizatorkom udało
się w dobrym stylu ugościć: Anię z Zielonego Wzgórza,
Czerwonego Kapturka, Kota w butach, Alicję z Krainy
Czarów, Hermionę Granger, Myszkę Mini, Rycerza Jedi,
Wilkołaka, Śpiącą Królewnę, Pirata, Wróżki i inne zacne
postaci.

Praca w grupach, a potem wspólne jedzenie dało wiele radości i było okazją do wymiany rozmaitych
doświadczeń kulinarnych i przepisów. Warsztaty kulinarne zostały zorganizowane we współpracy z Gminnym
Ośrodkiem Kultury w Opatówku

Aby umilić czas wszystkim uczestnikom bajkowej nocy przygotowano moc atrakcji w postaci konkursów i zabaw. Dzieciom szczególnie przypadły do gustu
zabawy polegające na wzajemnej rywalizacji, zbijaniu
balonów czy bezpieczne przetransportowanie magicznego eliksiru z jednego naczynia do drugiego. Miłym akcentem zabawy był także wieczorny spacer po parku
i słuchanie fragmentów książki "Magiczne drzewo". Mili
goście biblioteki mieli okazję stworzyć własne dzieła plastyczno - techniczne w postaci pająków i obrazków, które teraz pięknie zdobią jej wnętrza. Choć koniec zabaw
przewidziano na godzinę pierwszą w nocy o spaniu nikt
jednak nie chciał myśleć. Ostatnie szepty i cichutkie chichoty słychać było jeszcze do godziny trzeciej nad ranem.
Organizatorki dziękują wszystkim Magicznym
Postaciom za przybycie do biblioteki i piękną zabawę,
a rodzicom za zaangażowanie w organizację kostiumów
i solidne wyposażenie dzieci w słodycze i owoce.
Warsztaty kulinarne - kuchnia roślinna
Ania Buncler była przewodniczką po świecie
kuchni wegańskiej, której tajniki można było zgłębiać na
warsztatach kulinarnych, zorganizowanych w Opatówku
22 września 2017 r. Przeważającą grupę zainteresowanych stanowiły panie, ale nie zabrakło także kilku panów, którzy nie deklarowali porzucenia mięsa w swojej
diecie, ale chętnie zapoznawali się z wegańskimi nowinkami. Podczas spotkania przygotowano: twarożek ze
słonecznika, twarożek z migdałów, masło z kaszy jagla-
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"Wesele" w Opatówku
Akcja narodowego czytania jest organizowana
przez Prezydenta RP od 2012 r. Wówczas po raz pierwszy odczytano "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza.
W kolejnych latach były to: Dzieła Aleksandra Fredry,
"Trylogia" Sienkiewicza, "Lalka" Bolesława Prusa oraz
"Quo Vadis". W tym roku decyzją internautów do wspólnego narodowego czytania wybrano "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego.

Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów
włączyła się do Narodowego Czytania po raz trzeci i tak,
jak w latach poprzednich, zaprosiła do udziału w nim
władze samorządowe, radnych, przedstawicieli różnych
grup społecznych i przyjaciół biblioteki. Wybrane fragmenty dramatu czytali: Przewodniczący Rady Miejskiej
Gminy Opatówek - Paweł Bąkowski, Prezes Zarządu
Gminnego ZOSP RP - Bogdan Marszał, Radni: Damian
Jakóbczak i Sławomir Śniegula, członek Towarzystwa
Przyjaciół Opatówka - Jan Stasiak, studenci PWSZ
w Kaliszu: Kinga Dycfeld i Wiktor Dogielski, uczennica
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klasy Vc Szkoły Podstawowej w Opatówku - Julia Matysiak oraz bibliotekarki Agnieszka Przepiórka, Jadwiga
Miluśka - Stasiak i Małgorzata Matysiak.
Deszczowa aura, która dominowała tego dnia
skłoniła bibliotekarki do zorganizowania wydarzenia
w korytarzu biblioteki. Ogromne wrota korytarza zostały
szeroko otwarte, ozdobione po bokach snopkami pszenicy, zaś wnętrze korytarza stało się izbą weselną ze
stołem nakrytym obrusem. Przy stole, na którym położono bochen chleba, zasiedli wszyscy czytający. Piękną
dekorację tworzyły i dopełniały ludowe stroje, czapka
z pawimi piórami i kwiaty. W atmosferę ludowego wesela wprowadziły czytających i przybyłych gości członkinie
Koła Gospodyń Wiejskich z Opatówka w strojach regionalnych i działający przy Kole muzycy Państwo Janina
i Jerzy Karolakowie. Przestronny i otwarty korytarz, który
na co dzień kryje się za wielkimi wrotami, wydobywająca
się z niego żywa muzyka oraz niosący się echem głos
lektorów intrygowały przechodniów. Kolejne osoby dołączały do grona słuchaczy.
Inscenizacja przygotowana przez bibliotekę
w Opatówku była niezwykle barwna i udana. Dyrektor
Biblioteki Małgorzata Matysiak podkreśliła, że w zorganizowanie tegorocznej edycji Narodowego Czytania włączyło się wiele osób. Szczególne podziękowania skierowała do zespołu pracowników biblioteki i Gminnego
Ośrodka Kultury, członkiń Koła Gospodyń Wiejskich,
Państwa Janiny i Jerzego Karolaków oraz sołtysa wsi
Szulec Kazimierza Frankiewicza.
"Podróże do granic" - spotkanie autorskie

23 listopada 2017 r. Opatówek odwiedził pochodzący z wielkopolskiej Mosiny podróżnik Robert Czerniak, człowiek o barwnym życiorysie, ciekawych pasjach
i doświadczeniach. Podczas spotkania opowiadał o swojej podróży do Ameryki Łacińskiej, którą odbył wraz ze
swoim synem Joachimem. Była to opowieść o niezwykłych, barwnych, ale czasem i niebezpiecznych przygodach, które w znaczący sposób wpływały na budowanie
relacji pomiędzy ojcem i synem. Podróż trwała trzy miesiące i była szczęśliwym okresem w życiu obu mężczyzn. Niestety krótko po powrocie do Polski u Joachima
zdiagnozowano śmiertelnie niebezpieczny nowotwór
mózgu. Zaczął się nowy etap w życiu ojca i syna polegający na walce z chorobą i powikłaniami jakie ze sobą
przyniosła. Robert i Joachim walczyli, pokonywali kolejne granice, tym razem nie terytorialne, ale granice własnych możliwości fizycznych i emocjonalnych w walce
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z nowotworem. W tej opowieści jest na szczęście happy
end, gdyż Joachim wyzdrowiał i jak opowiedział Robert,
tak stanął twardo na ziemi, że postanowił wybrać się
z tatą w kolejną wyprawę, tym razem do Australii, gdzie
na rowerach przejechali 10 000 km. Na koniec swej relacji Robert Czerniak podkreślił, że podróżowanie nie
musi być kosztowne, że nie pochłania życiowych
oszczędności. Wszystko zależy od naszych oczekiwań
i tego czy chcemy w ogóle wyjść z domu i choćby wybrać się na spacer.
Na zakończenie spotkania wielu zainteresowanych oddało się dyskusji i wymianie doświadczeń dotyczących podróży rowerowych oraz wyjazdów do takich
państw jak Boliwia czy Kolumbia. Część osób nabyła
książkę Roberta Czerniaka pt.: "Podróże do granic",
w której opisał relacjonowane na spotkaniu przeżycia.
Organizatorem spotkania była GBP w Opatówku.Organizatorki imprezy dziękują p. Mieczysławie Jaskule - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku
za umożliwienie zorganizowania spotkania z Robertem
Czerniakiem w tamtejszej sali. Ze względu na dużą ilość
osób zainteresowanych tego typu wydarzeniami kulturalnymi, w czytelni biblioteki nie byłoby to możliwe.
Punkt biblioteczny w Przedszkolu "Wesoły Smyk"
W październiku tego roku udało się zrealizować
nowy pomysł na promocję czytelnictwa, który zrodził się
wśród zespołu pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku. O tym, że sąsiadujące z biblioteką przedszkole wyprowadzi się do nowobudowanego, pięknego obiektu wiadomo było już od dawna. Czas mijał, wszyscy z niecierpliwością czekali na
nowe przedszkole.
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatówku Małgorzata Matysiak zdając sobie sprawę, że
choć odległość od przedszkola do biblioteki nie będzie
miała wpływu na współpracę między instytucjami, to
może mieć wpływ na zainteresowanie biblioteką ze strony rodziców. Nawet ci, którzy chętnie odwiedzają bibliotekę ze swoimi pociechami, mogą mieć po prostu nie po
drodze. Tak więc po konsultacjach z Dyrektor Przedszkola Zdzisławą Pawliczak zostało zawarte porozumienie polegające na umożliwieniu pracownikom biblioteki
wypożyczania książek na terenie przedszkola "Wesoły
Smyk".

Minęły dwa miesiące odkąd pomysł jest realizowany i widać, że był bardzo trafny i przynosi więcej niż
oczekiwane rezultaty. Z możliwości wypożyczania ksią-
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żek w przedszkolu korzystają nie tylko stali bywalcy biblioteki i miłośnicy książek, ale co również bardzo istotne
do grona czytelników dołączają nowi. Punkt biblioteczny
w przedszkolu "Wesoły Smyk" czynny jest w każdy
czwartek w godzinach od 13:00 do 15:00.

Szałe oraz Tłokinia Wielka. O godzinie 11:00 zawodników i gości przywitał prezes Zarządu Oddziału Gminnego dh Bogdan Marszał i przewodniczący Komisji d/s
Młodzieży ZOG ZOSP RP dh Henryk Łazarek.

***************************************
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Puchar Polski w kolarstwie szosowym

W dniach 1 - 3 września br, w Koźminku rozgrywany był Finał Pucharu Polski w kolarstwie szosowym.
Zgodnie z regulaminem wyścigu zawodnicy i zawodniczki wystartowali w następujących kategoriach: żak,
młodzik, junior młodszy, junior, kobiety open, masters
i amator. Celem wyścigu była popularyzacja kolarstwa
wśród młodzieży, zdobycie punktów do rankingu Pucharu Polski 2017 oraz promocja Powiatu Kaliskiego, Gminy
Opatówek i Gminy Koźminek.
W piątkowy wieczór, na Placu Wolności w Koźminku miała miejsce prezentacja ekip oraz Rudna Honorowa ulicami Koźminka. Następnie w sobotę kolarze
i kolarki zmagali się w jeździe indywidualnej na czas.
W ramach ostatniego dnia Pucharu Polski rozgrywane
były wyścigi ze startów wspólnych, które zakończyły tegoroczny cykl Pucharu Polski. Mimo różnych warunków
pogodowych zmagania zawodników na trasach śledziło
liczne grono kibiców.
Zwycięzcy otrzymali medale i dyplomy, które
wręczył m.in. Burmistrz Gminy Opatówek Sebastian
Wardęcki. Organizatorem zawodów był UKS Koźminianka, a współorganizatorami: Starostwo Powiatowe w Kaliszu, Gmina Opatówek, Gmina Koźminek oraz Wielkopolski Związek Kolarski.
Strażacki Turniej Piłki Wodnej
W niedzielę, 15.10.2017 roku, przy stawach
w Opatówku odbył się Strażacki Turniej Piłki Wodnej na
rzece Trojanówce, który zgromadził liczne grono strażaków z kilkunastu okolicznych jednostek. W turnieju wzięło udział 15 drużyn: OSP Aleksandria, OSP Borów, OSP
Chełmce, OSP Iwanowice, OSP Kalisz - Lis, OSP Koźminek, OSP Opatówek, OSP Piwonice, OSP Rajsko,
OSP Sierzchów, OSP Staw, OSP Stawiszyn, OSP Szałe, OSP Tłokinia Wielka oraz OSP Żelazków.
Turniej został zorganizowany przez: Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Opatówku oraz jednostki
OSP: Borów, Chełmce, Opatówek, Rajsko, Sierzchów,
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W zawodach uczestniczyły drużyny, które składały się
z czterech osób - dwóch osób po jednej stronie rzeki
i dwóch po drugiej. Konkurencja polega na umiejętnym
operowaniu piłką, która była unoszona nad rzeką strumieniem wody ze strażackiego węża. Rozgrywkom sędziowali: sędzia główny - Patryk Pogorzelec (OSP Opatówek), sędzia roboczy - Janusz Wojtaszek (OSP
Chełmce), sędzia liniowy - Jakub Świerek (OSP Rajsko),
sędzia liniowy - Sebastian Sołtysiak (OSP Tłokinia Wielka), sędzia bramkowy - Krzysztof Banasiak (OSP Borów), sędzia bramkowy - Andrzej Brodziak (OSP Szałe),
sędzia pompowy - Krzysztof Tośta (OSP Sierzchów),
sekretariat: Natalia Rogozińska, Agnieszka Rogozińska,
Małgorzata Janik.
Końcowa klasyfikacja przedstawia się następująco:
- I miejsce - OSP Aleksandria
- II miejsce - OSP Kalisz - Lis
- III miejsce - OSP Rajsko
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do wzięcia udziału za rok.
Wakacyjny obóz piłkarski
W terminie 30 lipca - 05 sierpnia 2017 roku młodzież z Klubu Sportowego Opatówek wzięła udział
w obozie piłkarskim połączonym z letnim wypoczynkiem.
W zgrupowaniu w Piwnicznej Zdrój udział wzięło 25 młodych piłkarzy. W ekipie sportowców znaleźli się między
innymi nowi zawodnicy.
W trakcie obozu nie było czasu na nudę ponieważ przewidziano mnóstwo atrakcji. Już pierwszy dzień
przyniósł dużo pozytywnych wrażeń. Mianowicie, do
dyspozycji KS Opatówek został oddany cały ośrodek
wypoczynkowy wraz z licznymi udogodnieniami i atrakcjami dla młodzieży. Grupie udostępniono również dwa
boiska sportowe, basen oraz siłownię. Młodzi piłkarze
chętnie korzystali z tych udogodnień. Codzienne wędrówki po górach nie tylko zbliżyły drużynę, ale także
pozwoliły na odkrycie własnych słabości. Wyjazd do Krynicy Zdrój dostarczył wiele radości. Młodzi sportowcy
mieli okazję, po wjeździe na Górę Parkową, brać udział
w zjazdach na rajskich ślizgawkach oraz zjeżdżali pontonowej. Na pożegnanie z Krynicą udali się na tor saneczkowy, który dostarczył wielu emocji i frajdy nie tylko
najmłodszym. Wspólne wędrówki po górach bardzo zin-

str. 32/52

tegrowały młodzież. Wyjazd ten miał wpływ na podniesienie sportowych umiejętności i rozwijanie pasji do piłki
nożnej.
Ponadto, podczas pobytu w Piwnicznej Zdrój
młodzież rozgrywała mecze sparingowe z miejscową
drużyną. Był to wspaniały moment na sprawdzenie zawodników, ale także wiązał się z ciężką pracą. Jednak
warunki zapewnione przez Ośrodek Wypoczynkowy "Iskra" pomagały szybko wrócić do pełnej formy i zregenerować siły na nadchodzące treningi.

Zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza Gminy
Opatówek
Już po raz kolejny, dzięki współpracy Urzędu
Miejskiego Gminy Opatówek oraz Zarządu Koła PZW
Opatówek, udało się zorganizować zawody wędkarskie.
Impreza pod patronatem Burmistrza Gminy Sebastiana
Wardęckiego odbyła się w 16.09.2017 r. nad stawami
w Opatówku.
Do rywalizacji o Puchar Burmistrza stanęły 24
osoby, wśród których było 21 seniorów i 3 juniorów.
Bardzo cieszy fakt, że wędkarstwo to również sport dla
kobiet, bowiem w kategorii junior dzielnie walczyła Wiktoria Stelmasiak. Po krótkiej odprawie i sprawnym przygotowaniu się do wędkowania o godzinie 7:30 rozbrzmiał sygnał rozpoczynający rywalizację. Pierwsze
minuty wędkowania mocno rozbudziły apetyt ryb, najpierw wyholowany został karp, a następnie kilka płoci,
karasi i leszczy. W trakcie trwania łowienia, ryby coraz
rzadziej lądowały w siatkach. Jedynie szczęście i doświadczenie wędkarzy mogło wpłynąć na zmianę tej sytuacji.

Podsumowując, grupa spędziła tam tydzień, który był pełen emocji i niezapomnianych wrażeń. Czas ten
wykorzystany został nie tylko na pracę, treningi, ale także by lepiej poznać siebie i innych, co w przypadku pracy w zespole okazuje się kluczem do sukcesu. Oczywiście oprócz treningów i meczy, znalazł się także czas na
wypoczynek nad wodą, na wspólne rozmowy przy ognisku oraz zwiedzanie pobliskich miejscowości m.in. Krynicy Zdrój.
Wyścig Nutella Mini Tour de Pologne

3 sierpnia 2017 roku w Zakopanem odbywał się
wyścig szkółek kolarskich "Nutella Mini Tour de Pologne". Jest to największe wydarzenie kolarskie dla dzieci
i młodzieży w Polsce. Mogą w nim startować chłopcy
i dziewczęta w wieku od 8 do 14 lat. Wśród uczestników
byli również zawodnicy Szkółki Kolarskiej Opatówek.
W klasach 6 Jakub Musiał zajął 3 miejsce. Serdecznie
gratulujemy!
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W samo południe zabrzmiał ostatni sygnał kończący zawody. Sędziowie przystąpili do swojej dalszej
pracy, ważenie ryb i klasyfikacja zawodników zajęła
dłuższą chwilę. W tym czasie zawodnicy zostali poczęstowani obiadem. Wędkarze wymieniali się wrażeniami
i ogólną oceną przebiegu imprezy. Później nastąpił moment ogłoszenia wyników. Łączna waga złowionych ryb
wyniosła blisko 15,5 kg. Puchar Burmistrza Gminy Opatówek zdobyli: Mariusz Wąsik (kat. Senior) 5 600 pkt
i Adrian Stępniewski (kat. Junior) 40 pkt. Statuetką za
złowienie największej ryby (karp - 1 900g) został obdarzony Marcin Pawlak. Organizatorzy imprezy zadbali
o to, by najlepsi zawodnicy otrzymali również dyplomy
i wartościowe upominki. Każdy uczestnik zawodów
otrzymał drobne gadżety przygotowane przez Urząd
Miejski Gminy Opatówek i Zarząd Koła PZW Opatówek.
Uśmiechy na twarzach uczestników świadczyły
o pozytywnych emocjach towarzyszących tak niecodziennej imprezie. Słaba aktywność ryb wróżyła pogorszenie się pogody i opady deszczu. Teoria ta potwierdziła się po południu. Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego Opatówek dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania imprezy, a w szczególności: Burmistrzowi Gminy Opatówek Sebastianowi Wardęckiemu oraz p. Ewelinie Stasiak - Restauracja "Zacisze".
***************************************
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Awans zawodowy nauczycieli
W miesiącu lipcu w naszej gminie odbyło się postępowanie egzaminacyjne dla dwóch nauczycielek, które ubiegały się o stopień nauczyciela mianowanego.
Dnia 7 sierpnia br. w tutejszym urzędzie miała miejsce
uroczystość związana z awansem zawodowym nauczycieli.

Po pomyślnie zakończonym egzaminie Panie
Anna Nowińska - szkolny psycholog i Monika Leń - nauczycielka języka niemieckiego - obie z Gimnazjum im.
Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku, po złożeniu
ślubowania, otrzymały z rąk Burmistrza Gminy Opatówek Sebastiana Wardęckiego, akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego. W uroczystości uczestniczyli
również: Jolanta Pokojowa Dyrektor Gimnazjum im.
Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku, Marlena Kiermas - Gruszka Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Opatówek, Krzysztof
Dziedzic Sekretarz Gminy Opatówek oraz Arkadiusz
Łańduch Dyrektor ZEAS Gminy Opatówek.
Nowo mianowane nauczycielki zostały obdarowane kwiatami. Po części oficjalnej była też chwila na
rozmowę dotyczącą przebiegu awansu zawodowego
nauczyciela oraz dalszych planów rozwoju. Mianowanym nauczycielkom serdecznie gratulujemy i życzymy
dalszego pomyślnego rozwoju po ścieżkach zawodowego awansu.
Gminny Dzień Edukacji Narodowej
Obchody Gminnego Dnia Edukacji Narodowej
połączone z uroczystym otwarciem przedszkola "Wesoły
Smyk" odbyły się 13 października 2017 roku w Publicznym Przedszkolu "Wesoły Smyk" w Opatówku. Gospodarzami tego wydarzenia było Publiczne Przedszkole
"Wesoły Smyk" w Opatówku, Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół Gminy Opatówek oraz Urząd
Miejski Gminy Opatówek. W imieniu organizatorów
zgromadzonych gości powitała Dyrektor Przedszkola
Zdzisława Pawliczak.
Uroczystość rozpoczęła się od symbolicznego
przecięcia wstęgi i oficjalnego otwarcia Publicznego
Przedszkola "Wesoły Smyk" w Opatówku, którego
wspólnie dokonali: przedstawiciele dzieci, Przewodnicząca Rady Rodziców p. Anna Bartoszek, Dyrektor
Przedszkola Zdzisława Pawliczak, przedstawiciel biura
projektowego Mariusz Jagliński, przedstawiciel firmy
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SKANSKA Jerzy Tykociński, Burmistrz Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki, Sekretarz Gminy Krzysztof
Dziedzic, w imieniu Marzeny Wodzińskiej - Jerzy Szukalski, Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Opatówek Paweł Bąkowski, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Marlena Kiermas - Gruszka. Gmach przedszkola został poświęcony przez ks.
prałata Władysława Czamarę.
Burmistrz Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki
przekazał serdeczne życzenia wszystkim pedagogom
i nauczycielom, podziękował za trud i zaangażowanie
w kształcenie i wychowywanie kolejnych młodych pokoleń mieszkańców naszej gminy. Złożył również podziękowania wszystkim, którzy włączyli się w budowę przedszkola "Wesoły Smyk". Następnie, w imieniu przedszkolnej społeczności, z rąk dzieci specjalne podziękowania za zaangażowanie i trud włożony w budowę
przedszkola otrzymali: Burmistrz Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki, Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic, Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Opatówek
Paweł Bąkowski, Przewodnicząca Komisji Oświaty,
Kultury, Sportu i Zdrowia Marlena Kiermas - Gruszka,
były Przewodniczący Komisji Oświaty Gminy Opatówek
Stanisław Kuś, Dyrektor ZEAS Gminy Opatówek Arkadiusz Łańduch, Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych i Inwestycji Urzędu Miejskiego Gminy Opatówek p. Krzysztof Matusiak, Skarbnik Urzędu Miejskiego Gminy Opatówek Dagmara Gajewska - Pająk,
przedstawiciel biura projektowego p. Mariusz Jagliński,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego p. Wojciech Kinastowski, przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej
w Kaliszu p. Maciej Saganowski, kierownik budowy przedstawiciel firmy SKANSKA p. Jerzy Tykociński,
przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego p. Jerzy Szukalski, w imieniu Starosty
Powiatu Kaliskiego Jan Kłysz. W imieniu gospodarzy
podziękowania dla wszystkich za trud, wytrwałość i poświęcony czas w wychowywanie i naukę dzieci i młodzieży, przekazał Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic.
Wszyscy zebrani goście z rąk władz samorządowych
Gminy Opatówek otrzymali słodki upominek.

Życzenia i gratulacje przekazali również: Wicestarosta Powiatu Kaliskiego Jan Kłysz, Przewodniczący
Rady Powiatu Kaliskiego Mieczysław Łuczak, Dyrektor
Delegatury Kuratorium Oświaty w Kaliszu Violetta Słupianek, w imieniu Marzeny Wodzińskiej - Jerzy Szukalski. Listy z życzeniami przekazali: Minister Jan
Dziedziczak, Senator RP Łukasz Mikołajczyk, Poseł
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na Sejm RP Bożena Henczyca, Poseł na Sejm RP Jerzy Kozłowski oraz Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski. Miłym akcentem uroczystości był
wiersz okolicznościowy przygotowany przez lokalną poetkę Mariannę Kocembę. To niezwykłe wydarzenie nie
miałoby tak uroczystego i wyjątkowego charakteru gdyby nie występ dzieci z przedszkola, które przygotowanymi wierszami i tańcami ujęły gości. Zwieńczeniem
uroczystości był występ teatru "Figlarne Smyki". Przed
publicznością, w przedstawieniu zaprezentowali się rodzice przedszkolaków z Publicznego Przedszkola "Wesoły Smyk", którzy przygotowali występ pt. "Jaś
i Małgosia w krainie bajek". Aktorzy otrzymali gromkie
brawa oraz bisy. Na zakończenie wszyscy goście zaproszeni zostali na poczęstunek w pełni przygotowany
przez przedszkolną stołówkę.

Kwota uzyskanej dotacji wynosi ponad 20 000
zł. W ramach zadania do Szkół Podstawowych w Tłokini
Wielkiej, Chełmcach, Opatówku oraz Rajsku zakupione
zostaną niezbędne elementy wyposażenia gabinetów
lekarskich oraz specjalistyczny sprzęt medyczny, m.in.:
glukometr, defibrylatory, stabilizatory.
Otwarcie Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Opatówku została oficjalnie otwarta 11 września br. Siedziba Poradni znajduje się na I piętrze internatu należącego do Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku. Podczas otwarcia obecne były
władze powiatu kaliskiego, miasta Kalisza, gmin powiatu
kaliskiego, kuratorium oświaty, służb mundurowych oraz
dyrekcje szkół z terenu powiatu. Oficjalnego otwarcia
dokonał Starosta Kaliski Krzysztof Nosal, Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego Mieczysław Łuczak i Dyrektor Poradni Daria Jurek. W imieniu władz samorządowych Gminy Opatówek głos zabrał Burmistrz Gminy
Sebastian Wardęcki.

Raz jeszcze składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania
tak wspaniałej uroczystości.
Dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki
zdrowotnej
Powiatowa Poradnia to placówka publiczna,
świadcząca bezpłatne usługi dla dzieci, młodzieży, rodzin oraz instytucji oświatowych z terenu powiaty kaliskiego. Organem prowadzącym jest Powiat Kaliski.
W skład zespołu wchodzą psycholodzy, pedagodzy, logopedzi oraz doradca zawodowy. Dyrektorem Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej została
Daria Jurek, której powierzono stanowisko dyrektora
zgodnie z uchwałą Nr 1132/2017 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 9 sierpnia 2017 r. Poradnia swoją pomocą
obejmuje już dzieci w wieku od 3 do 19 lat, a docelowo
będą też dzieci do 3 roku życia. Do Poradni będzie
można zgłaszać się po opinie lub po konsultacje.
Z wnioskiem o pomoc mogą wystąpić zarówno rodzice,
jak i dyrekcja szkoły.

Gmina Opatówek po raz kolejny otrzymała dotację na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej
w szkołach. Umowa o dofinansowanie zadania podpisana została we wtorek, 14 listopada 2017 r. w Starostwie
Powiatowym w Kaliszu przez Wicewojewodę Wielkopolski Marlenę Maląg oraz Burmistrza Gminy Opatówek
Sebastiana Wardęckiego i Skarbnika Gminy Dagmarę
Gajewską - Pająk.

Wiadomości Gminne

Stypendia z Funduszu Stypendialnego Gminy Opatówek
W tegorocznej sesji jesiennej 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
109 stypendiów w tym: dla uczniów szkół podstawowych
i gimnazjalistów - 53, uczniów szkół średnich - 25, dla
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studentów wyższych uczelni - 31. W poszczególnych
grupach stypendia otrzymali:
Szkoły Podstawowe, Gimnazjaliści
- Antczak Agnieszka - Gimnazjum w Rajsku
- Antczak Justyna - Gimnazjum w Rajsku
- Bąkowska Alicja - Szkoła Podstawowa w Opatówku
- Cieślak Mateusz - Gimnazjum w Tłokini
- Długaś Anna - Szkoła Podstawowa w Rajsku
- Dziedzic Martyna - Gimnazjum w Opatówek
- Frątczak Sylwia - Szkoła Podstawowa w Opatówku
- Gibus Kornelia - Gimnazjum w Tłokini Wielkiej
- Gibus Julia - Gimnazjum w Tłokini Wielkiej
- Janiak Julia - Gimnazjum w Opatówku
- Janiak Zuzanna - Gimnazjum w Opatówku
- Jasiorski Patryk Gimnazjum w Opatówku
- Jakóbczak Franciszek - Szkoła Podstawowa w Opatówku
- Każmierczak Zuzanna Ewa - Gimnazjum w Opatówku
- Klepanda Katrzyna - Gimnazjum w Tłokini Wielkiej
- Koło Joanna - Szkoła Podstawowa w Chełmcach
- Kołodziejczyk Marcelina - Gimnazjum w Opatówku
- Kowalczyk Wiktoria - Gimnazjum w Chełmcach
- Kurpik Zuzanna - Gimnazjum w Opatówku
- Kwaśniewska Martyna - Gimnazjum w Chełmcach
- Leszczyńska Paulina - Szkoła Podstawowa w Tłokini
Wielkiej
- Łuczak Julia - Gimnazjum w Opatówku
- Małoburska Agata - Gimnazjum w Opatówku
- Mazurek Mateusz - Gimnazjum w Chełmcach
- Michalska Wiktoria - Gimnazjum w Chełmcach
- Milczarek Bartosz - Gimnazjum w Opatówku
- Misiak Dorota - Gimnazjum w Tłokini Wielkiej
- Nowak Gabriela - Szkoła Podstawa w Opatówku
- Nowak Patrycja - Gimnazjum w Chełmcach
- Olejnik Maryla - Szkoła Podstawowa w Rajsku
- Olejnik Sebastian - Gimnazjum w Opatówku
- Przepiórka Agnieszka - Szkoła Podstawowa
w Chełmcach
- Raczkowska Patrycja - Gimnazjum w Opatówku
- Rosińska Weronika - Szkoła Podstawowa w Chełmcach
- Stankiewicz Zuzanna - Gimnazjum w Opatówku
- Strzałka Kamila - Gimnazjum w Rajsku
- Szafirowicz Katarzyna - Gimnazjum w Opatówku
- Tomaczak Iwona - Gimnazjum w Opatówku
- Tułacz Wiktoria - Gimnazjum w Chełmcach
- Wielgocka Anna Szkoła Podstawowa w Tłokini Wielkiej
- Wielgosz Justyna - Gimnazjum w Opatówku
- Wolf Monika - Gimnazjum w Opatówku
- Wosiek Andżelika - Gimnazjum w Opatówku
- Wosiek Martyna - Szkoła Podstawowa w Opatówku
- Wróblewski Aleksander - Szkoła Podstawowa
w Opatówku
- Witczak Julia - Szkoła Podstawowa w Opatówku
- Warszewska Hanna - Szkoła Podstawowa w Opatówku
- Bąkowska Katarzyna - Szkoła Podstawowa w Opatówku
- Chrystek Kacper - Szkoła Podstawowa w Opatówku
- Fiechowska Amelia - Szkoła Podstawowa w Opatówku
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Mazurowska Izabela - Szkoła Podstawowa w Opatówku
Musiał Jakub - Szkoła Podstawowa w Opatówku
Salamon Aleksandra - Szkoła Podstawowa w Opatówku

Licealiści
- Antczak Katarzyna - II Liceum Ogólnokształcące
w Kaliszu
- Antczak Piotr - Zespół Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu
- Chudaś Ewa - Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
- Dworniak Mateusz - III Liceum Ogólnokształcące
w Kaliszu
- Dziedzic Alicja - Liceum Plastyczne w Kaliszu
- Grabiński Jakub - I Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu
- Grabińska Magdalena - I Liceum Ogólnokształcące
w Kaliszu
- Gruszka Mateusz - III Liceum Ogólnokształcące
w Kaliszu
- Janiak Aleksandra - III Liceum Ogólnokształcące
w Kaliszu
- Jasiorska Paulina - Zespół Szkół Ekonomicznych
w Kaliszu
- Kaczor Tobiasz - Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku
- Kubiaczyk Igor - III Liceum Ogólnokształcące w Bełchatowie
- Mancewicz Joanna - I Liceum Ogólnokształcące
w Kaliszu
- Mazurowska Elżbieta - I Liceum Ogólnokształcące
w Kaliszu
- Panfil Agata - I Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu
- Perskawiec Piotr - Zespół Szkół TechnicznoElektronicznych w Kaliszu
- Pomykała Joanna - Zespół Szkół Ekonomicznych
w Kaliszu
- Sobczak Daria - III Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu
- Sztrajt Michał - Zespół Szkół TechnicznoElektronicznych w Kaliszu
- Szymańska Dominika - Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
- Wanga Wiktoria - Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku
- Wietrzych Joanna - Zespół Szkół GastronomicznoHotelarskich w Kaliszu
- Zimna Kinga - III Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu
- Pawelec Michał Ireneusz - Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu
- Gibus Patrycja - I Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu
Studenci
- Binkowski Jakub - Politechnika Wrocławska
- Biniewska Martyna - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
- Brodziak Anna - Uniwersytet Warszawski
- Figiel Agnieszka - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu
- Jach Katarzyna - Politechnika Poznańska
- Jakubek Małgorzata - Uniwersytet Łódzki
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Janiak Marcin - Uniwersytet Wrocławski
Janiak Małgorzata -Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
- Jerzak Sylwia - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu
- Jędrzejak Konrad - Szkoła Główna Handlowa
w Warszawie
- Kołodziejczyk Martyna - Uniwersytet Przyrodniczy
we Wrocławiu
- Lachowski Piotr - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu
- Łańduch Bartłomiej - Politechnika Wrocławska
- Michalak Joanna - Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
- Nowak Daria - Akademia Wychowania Fizycznego
w Poznaniu
- Pietrzak Agnieszka -Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
- Raszewska Marcela - Politechnika Wrocławska
- Raszewska Ola - Uniwersytet Ekonomiczny we
Wrocławiu
- Salamon Sandra - Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu
- Strzałka Sara - Politechnika Wrocławska
- Słowińska Justyna - Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
- Szczęsna Gabriela - Uniwersytet Wrocławski
- Sztrajt Weronika - Uniwersytet Wrocławski
- Śnieguła Olimpia - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
- Tołoczko Aleksandra - Uniwersytet Wrocławski
- Wielgusiak Katarzyna - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu WPA w Kaliszu
- Witczak Ewelina - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
- Wojtaszczyk Anita - Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu
- Wojtysiak Justyna - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu
- Wróbel Adam - Uniwersytet Łódzki
- Żarnecka Karolina - Uniwersytet Przyrodniczy we
Wrocławiu
Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy
tak wysokich wyników w nauce i życzymy dalszych sukcesów.
Szkoły w Gminie Opatówek z szybkim łączem
Cztery szkoły w Gminie Opatówek podpisały
umowę na podłączenie ich do szybkiego Internetu światłowodowego. Wysoka prędkość łącza to świetna wiadomość zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli, ponieważ będą mogli wykorzystywać najnowsze technologie
do nauki. Warto podkreślić, że dedykowane łącze światłowodowe będzie zgodne z zaleceniami Ministerstwa
Cyfryzacji i posłuży usprawnieniu pracy administracji
szkolnej oraz urozmaiceniu zajęć z uczniami.
Już w roku szkolnym 2017/2018 z szybkiego Internetu o gwarantowanej przepływności 150/30 Mb/s,
świadczonego przy wykorzystaniu nowoczesnej sieci
światłowodowej, skorzystają następujące placówki edukacyjne w Gminie Opatówek:
- Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego
w Opatówku
- Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego
w Tłokini Wielkiej
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Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chełmcach
Szkoła Podstawowa w Rajsku.
Firma INEA przeprowadzi również audyt sieci wewnętrznej. Wizyta inżyniera pozwoli ocenić jakość i zasięg usług Wi - Fi. Dzięki temu wszystkie placówki będą
mogły otrzymać najlepszą możliwą jakość usług. Szybki
Internet umożliwi szkołom przyłączenie się do powstającej Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE), gdyż sieci
światłowodowe spełniają warunki techniczne niezbędne
do posiadania dostępu do Internetu szerokopasmowego
o przepływności gwarantowanej od 100 Mb/s do 1 Gb/s.
Uruchomienie OSE pozwoli na wprowadzenie nowych
form kształcenia i wyrównanie szans edukacyjnych
wszystkich uczniów w Polsce, bez względu na wielkość
zamieszkiwanej miejscowości.

Podczas spotkania dotyczącego podpisania umowy,
które odbyło się dn. 7 września br. w Urzędzie Miejskim
Gminy Opatówek obecni byli przedstawiciele Gminy
Opatówek oraz dyrektorzy szkół: Mateusz Przyjazny,
Teresa Kobierska, Tomasz Mikucki i Honorata Wolniaczyk. W imieniu firmy INEA obecna była Agnieszka Lewandowska - Koordynator ds. Klientów Rynku Public.
**********
PRZEDSZKOLE W OPATÓWKU
Drzwi otwarte w przedszkolu
W sobotę, 23 września w naszym przedszkolu
odbyły się Drzwi Otwarte. Dzień ten był doskonałą okazją by poznać organizację przedszkola, jego funkcjonowanie oraz zapoznać się z pełną ofertą dydaktyczną
placówki. Mieszkańcy Opatówka mimo niepogody licznie
przybyli, aby obejrzeć nowo powstały gmach przedszkola.
Teatrzyk w przedszkolu
W listopadzie do przedszkolaków przyjechali aktorzy z kaliskiego teatru z bajką pt.: "Kocia pułapka".
Przedstawienie było przyjęte przez dzieci bardzo żywiołowo.
W tym roku szkolnym będziemy kontynuować
comiesięczne spotkania przedszkolaków ze sztuką teatralną wprowadzającą dzieci w świat bajek. Dzieci ze
starszych grup obejrzały też bajkę pt.: "Kot w butach"
przedstawioną na scenie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
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Pasowanie na przedszkolaka
25 października 2017 r. był niezwykle ważnym
dniem dla dwóch najmłodszych grup przedszkolnych.
Tego dnia bowiem dzieci z grup "Motylków" i "Biedronek" wkroczyły do grona prawdziwych przedszkolaków.
W obecności rodziców i zaproszonych gości: Sekretarza
Gminy Opatówek Krzysztofa Dziedzica i Dyrektor
Przedszkola "Wesoły Smyk" Zdzisławy Pawliczak zaprezentowały krótki program artystyczny, w którym miały
okazję pokazać to, czego dotąd się nauczyły.

Na koniec dzieci złożyły krótką przysięgę i poprzez symboliczne pasowanie zostały włączone przez
Dyrektor do grona przedszkolaków. W nagrodę każde
dziecko otrzymało dyplom i upominek, a dzięki uprzejmości rodziców wszyscy w miłej atmosferze mogli jeszcze świętować ten miły dzień.
Spotkanie autorskie
Dzieci z Przedszola "Wesoły Smyk" w Opatówku
miały okazję spotkać się z autorką wspaniałych wierszy i
bajek p. Marianną Kocembą. Gość został serdecznie
powitany w nowopowstałym przedszkolu. Pani Marianna
czytała i opowiadała przedszkolakom bajki, których
dzieci słuchały z dużym zainteresowaniem.

Był to również doskonały czas na wspólną pogawędkę. Na zakończenie spotkania każdy przedszkolak otrzymał autorską książkę pt. "Wierszyki i bajki babci
Marianny", co spotkało się z dużą radością obdarowanych. Pani Mariannie serdecznie dziękujemy za wspólnie spędzony czas, który z pewnością długo i miło będziemy wspominać.
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Konferencja
Dnia 17 listopada 2017 r w przedszkolu "Wesoły
Smyk" odbyło się spotkanie przedstawicieli i dyrektorów
Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura w Kaliszu,
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opatówku

oraz szkół i przedszkoli z terenu powiatu kaliskiego,
m.in. z Opatówka, Godziesz Wielkich, Szczytnik, Brzezin, Koźminka, Liskowa. Konferencja poświęcona była
zmianom w prawie oświatowym.
Na spotkaniu omawiano tematy związane z
edukacją dzieci i młodzieży, edukacją włączającą oraz
zakresem działania poradni. Po zakończonej konferencji
goście zwiedzili gmach nowopowstałego przedszkola.
**********
SZKOŁA PODSTAWOWA W OPATÓWKU
Próbna ewakuacja szkoły
W dniu 29 września oraz 2 października 2017 r.
w trosce o bezpieczeństwo uczniów w naszej szkole
przeprowadzony został próbny alarm pożarowy. Alarm
połączony był z ewakuacją uczniów, nauczycieli oraz
pracowników z budynków A i B naszej szkoły. Celem
tych ćwiczeń było uświadomienie przede wszystkim
uczniom, a także innym osobom, jak należy się zachować w sytuacji zagrożenia.
Cała akcja w wyznaczonym czasie przebiegła
bardzo sprawnie i zgodnie zasadami postępowania
w czasie niebezpieczeństw. Po usłyszeniu alarmu - 3
długich dzwonków uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy opuścili budynki szkoły. Budynek A opustoszał po 4
minutach, a budynek B po 3,5 min. Uczestnicy akcji doświadczyli najistotniejszych wzorców, gdzie priorytetem
był brak paniki, szybkość i rozsądek w opuszczeniu terenu zagrożenia oraz wspólnie pomaganie sobie. Na
uwagę zasługuje fakt, że uczniowie, nauczyciele, a także wszyscy pracownicy obsługi, zachowują środki bezpieczeństwa, doskonale znają drogi ewakuacyjne, a także bardzo szybko i sprawnie stawiają się na miejscu
zbiórki. Przeprowadzona akcja była potwierdzeniem, że
wszyscy wiedzą, jak się zachować w takich sytuacjach.
Składamy serdeczne podziękowania strażakom
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Opatówku z druhem
Mariuszem Małoburskim na czele, za nadzór w przeprowadzeniu próbnego alarmu pożarowego.
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Dzień Edukacji Narodowej
W piątek 13 października br. uczniowie klasy 7a
szkoły podstawowej oraz 3a gimnazjum pod kierunkiem
opiekunek koła polonistyczno - artystycznego, p. Honoraty Warszewskiej i p. Anny Smolickiej, przygotowali
akademię z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Obchody Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia
wzbudziły w uczniach wiele pozytywnych emocji, pobudziły chęć zdrowej rywalizacji. Miejmy nadzieję, że matematyczne święto, wejdzie na stałe do naszego szkolnego kalendarza. Gratulujemy Mistrzom, dziękujemy egzaminatorom i wszystkim uczestnikom.
Konkurs fotograficzny
Temat konkursu fotograficznego organizowanego przez Kaliski Oddział PTTK im. Stanisława Graevego
oraz Szkołę Podstawową im. Janusza Kusocińskiego
w Opatówku, zrodził się z potrzeby ocalenia od zapomnienia piękna drewnianej architektury, dawnych obiektów i przedmiotów wykonanych z drewna, a także
wszystkiego, co stanowi dorobek dziedzictwa kulturowego minionych pokoleń. Okazało się, że doskonale
wkomponował się w tematykę 25. edycji Europejskich
Dni Dziedzictwa przebiegających pod hasłem "Krajobraz
dziedzictwa - dziedzictwo krajobrazu". Ogłoszenie wyników VIII Konkursu Fotograficznego "Zachowajmy pamięć…o tym, co jeszcze drewniane" odbyło się 13 września 2017 r. w kaliskim ratuszu.

Swoją obecnością w tym wyjątkowym dniu zaszczycili nas - Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy
Opatówek Paweł Bąkowski, Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Opatówku Małgorzata Matysiak, przedstawicielki Rady Rodziców: p. Renata Włodarczyk oraz
p. Marta Sroczyńska, a także emerytowani pracownicy
naszej szkoły, którzy jak co roku licznie przybywają na tę
uroczystość, aby z łezką w oku oglądać występy kolejnego pokolenia młodych opatowian. Uczniowie z niezwykłą charyzmą zaprezentowali przedstawienie, w którym z przymrużeniem oka ukazane zostały blaski i cienie
pracy nauczyciela. Na koniec młodzież życzyła swoim
pedagogom "samych aniołów w ławkach szkolnych".
Miejmy nadzieję, że ta anielska atmosfera pozostanie
w naszej szkole jak najdłużej.
Po części artystycznej głos zabrał Dyrektor
Szkoły Mateusz Przyjazny. W swoim przemówieniu rozważał niełatwą pracę nauczycieli, podkreślając, że nauczanie to niezwykle odpowiedzialne zadanie, do wykonywania którego potrzeba dużo cierpliwości i wytrwałości, ale przede wszystkim pasji. Jak co roku, dyrektor
docenił swoich pracowników i wręczył nagrody za wysiłek, szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno - wychowawczej oraz za zaangażowanie w podnoszenie
wyników nauczania. Nie zapomniano również o pracownikach administracji i obsługi.
VII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
Dnia 29 września po raz pierwszy obchodziliśmy
w naszej szkole Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia (World Multiplication Table Day). Jest to międzynarodowa akcja, która ma na celu zachęcenie wszystkich do
przypomnienia sobie tabliczki mnożenia po długich wakacjach, a także uświadomienie, iż znajomość tabliczki
mnożenia jest niezbędna w życiu codziennym. W tym
dniu przeprowadzone zostały przez Komisje Egzaminacyjne egzaminy z tabliczki mnożenia dla chętnych.
Uczniowie klas IV - VI losowali zestawy i w ciągu trzech
minut musieli prawidłowo rozwiązać pięć przykładów.
Osoby, które prawidłowo wykonały zadanie otrzymywały
tytuł "Eksperta Tabliczki Mnożenia".
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Uroczystego otwarcia dokonał p. Mateusz Przyjazny - Prezes Zarządu Kaliskiego Oddziału PTTK im.
Stanisława Graevego i równocześnie Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Opatówku, witając serdecznie uczestników konkursu wraz z opiekunami oraz zaproszonych
gości, wśród których byli: p. Andrzej Plichta - Przewodniczący Rady Miejskiej Kalisza, p. Anna Woźniak Główny Inspektor Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki UM w Kaliszu, p. Arkadiusz Łańduch - Dyrektor
Zespółu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół Gminy
Opatówek, p. Marlena Kiermas - Gruszka - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Gminy
Opatówek. p. Danuta Urbaniak - Wiceprezes Kaliskiego
Oddziału PTTK im. Stanisława Graevego, p. Anna Piotrowska - Wągrocka - Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Kaliszu. Konkurs skierowany
był do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych z całej Polski. Łącznie nadesłano
162 zdjęcia od 62 uczestników z 16 szkół.
Z dużym zainteresowaniem uczestników wydarzenia spotkało się wystąpienie Kasi Szafirowicz uczennicy Gimnazjum w Opatówku, ubiegłorocznej laureatki warsztatów fotograficznych przeprowadzonych
przez p. Pawła Szpuleckiego, przewodniczącego jury.
Kasia w imieniu wszystkich uczestników podzieliła się
wrażeniami i umiejętnościami z odbytych zajęć, podczas
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których zgłębiono tajniki artystycznej fotografii oraz poznano możliwości wykorzystania profesjonalnego aparatu fotograficznego. Zarówno laureaci, jak i uczestnicy
konkursu otrzymali dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez organizatorów. Ponadto zwycięzcy uhonorowani zostali statuetkami wykonanymi z drewna
przez firmę "Upominkowy Zakątek" z Kalisza. Zdjęcia
podlegały ocenie jury powołanego przez organizatorów,
w składzie: Przewodniczący - Paweł Szpulecki oraz
członkowie: Paweł Patynowski, Joanna Litwin, Renata
Narczyńska i Dorota Skinder. Komisja brała pod uwagę
wartość artystyczną prac, ich jakość i oryginalność.
Ślubowanie pierwszoklasistów
W piątek, 20 października 2017 r. odbyła się
w naszej szkole uroczystość ślubowania pierwszoklasistów. Uroczystość rozpoczęła p. wicedyrektor Izabela
Dubanowicz, która powitała serdecznie dzieci, rodziców,
nauczycieli oraz zaproszonych gości Krzysztofa Dziedzica Sekretarza Gminy Opatówek, Marlenę Kiermas Gruszkę Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu i Zdrowia, Małgorzatę Matysiak Dyrektor Gminnej
Biblioteki Publicznej w Opatówku, Mieczysławę Jaskułę
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, p. Jadwigę Miluśką
- Stasiak, p. Martę Sroczyńską - przewodniczącą Rady
Rodziców oraz wiceprzewodniczącą p. Renatę Włodarczyk. Na uroczystości obecna była również p. Pokorna wicedyrektor szkoły w położonej niedaleko Pragi miejscowości Řičany, która wraz z grupą uczniów gościła
w dn. 18 - 21 października w naszej szkole.

Pierwszoklasiści w przygotowanym pod okiem
wychowawczyń programie artystycznym - zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i recytatorskie, udowadniając w ten sposób, że w pełni zasłużyli na miano
ucznia. Najważniejszym momentem uroczystości było
złożenie ślubowania na sztandar szkoły. Pasowania na
ucznia dokonał Dyrektor Mateusz Przyjazny. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona
uczniów Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku. W imieniu społeczności szkolnej młodszych kolegów powitały przedstawicielki Samorządu
Uczniowskiego Zuzanna Kaźmierczak i Nikola Kasprzycka. W tym uroczystym dniu nie zabrakło też życzeń i prezentów. Dzieci otrzymały przybory szkolne
ufundowane przez Urząd Miejski Gminy Opatówek, mapy od rady Rodziców oraz słodycze i piękne kwiaty doniczkowe od Samorządu Uczniowskiego. Po wykonaniu
pamiątkowych zdjęć uczniowie udali się do sal lekcyj-
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nych, gdzie czekał na nich przygotowany przez rodziców
słodki poczęstunek.
Wycieczka do Gołuchowa
26 października 2017 r. uczniowie klasy IIa, IIIa,
IIIc wraz z paniami Anetą Cyl, Anną Karwowską, Iwoną
Walczak, Agnieszką Witczak wybrali się na wspaniałą
wycieczkę do Gołuchowa. Zwiedzanie rozpoczęli od
Zamku, gdzie obejrzeć można było wspaniałe gobeliny,
renesansowe malarstwo europejskie, rzadkie okazy mebli, kolekcję rzemiosła artystycznego oraz niektóre meble z dawnego wyposażenia zamku.

Następnie udali się do budynku dawnej Powozowni i Owczarni gdzie obejrzeli stałą wystawę z zakresu przyrodniczych podstaw leśnictwa zatytułowaną
"Spotkanie z lasem". Na tej wystawie las jest ukazany
jako zjawisko geograficzne, ekologiczne, botaniczne
oraz jako obiekt ochrony przyrody. Część ekspozycji poświęcona jest gatunkom drzew leśnych występującym w
polskich lasach. Integralną częścią wystawy jest ekspozycja gatunków leśnych z "Polskiej Czerwonej Księgi".
W dawnej Owczarni prezentowane są narzędzia
i maszyny używane w hodowli, ochronie i użytkowaniu
lasu. Część ekspozycji poświęcono nasiennictwu
i szkółkarstwu leśnemu. Znajdują się tu zarówno proste
narzędzia, jak i maszyny i urządzenia wieloczynnościowe, związane z mechanizacją prac w leśnictwie. Kolejnym punktem zwiedzania była "Oficyna" to XIX - wieczny obiekt mieszkalny powstały na bazie wybudowanej
w latach 1852 - 1853 gorzelni. Swój wygląd zawdzięcza
Izabelli i Janowi Działyńskim. Dziś udostępnia podwoje,
jako Muzeum Leśnictwa. Prezentowane są tutaj dwie
stałe ekspozycje: "Kulturotwórcza rola lasu" i "Dzieje leśnictwa w Polsce". Ciekawą formą powtórzenia i utrwalenia zdobytej wiedzy była lekcja terenowa "Szukamy
dendrologicznych skarbów" polegająca na zabawie w
podchody z użyciem mapki i kart pracy. Uwzględniała
ona obserwację i opis 5 drzew okazowych w części
ozdobnej parku - arboretum. W trakcie lekcji wykonywane były rysunki pokroju znalezionych drzew i ich prezentacja. Na koniec wszyscy udali się do Pokazowej Zagrody Zwierząt, gdzie na żywo można było zobaczyć żubry,
koniki polskie, daniele i dziki. Przy pięknej, słonecznej,
jesiennej aurze uczestnicy zmęczeni, ale bardzo zadowoleni wracali do domu.
**********
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SZKOŁA PODSTAWOWA W CHEŁMCACH
Dzień Edukacji Narodowej
Dnia 13 października odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej i ślubowania
uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła II w Chełmcach. Pierwszaki zaprezentowały się
podczas występu, przygotowanego pod kierunkiem wychowawcy p. Karoliny Gramzy. Podczas uroczystości,
uczniowie klasy pierwszej ślubowali uczyć się pilnie,
godnie reprezentować szkołę i być jej dumą. Dyrektor
Szkoły Tomasz Mikucki dokonał oficjalnego pasowania
na uczniów.

Uczniowie klas czwartych wraz z wychowawcami: p. Anną Kornacką - Paszek i p. Iwoną Poradą, przygotowali część artystyczną przepełnioną humorem, piosenką i życzeniami płynącymi prosto z serca. Pełne życzeń i miłych słów były wystąpienia gości: Sekretarza
Gminy Opatówek Krzysztofa Dziedzica, Radnego Rady
Miejskiej Gminy Opatówek Jarosława Budki, Prezesa
OSP Chełmce Henryka Łazarka i ks. Zbigniewa Kołodziejczyka. Po zakończeniu akademii, uczniowie klasy
pierwszej udali się na słodki poczęstunek - tort w kształcie tarczy szkolnej zakupiony przez rodziców. Uczniowie
otrzymali "Wyprawkę Pierwszaka" ufundowaną przez
Gminę Opatówek, szkołę i rodziców.
Mistrzostwa Polski Młodzików w Boksie
Ogromnym sukcesem Karola Matysiaka zakończyły się Mistrzostwa Polski Młodzików w Boksie im.
Pawła Szydły. Podczas turnieju rozgrywanego w Tarnowie Podgórnym w dniach 11 - 15 października 2017 roku
Karol zajął drugie miejsce zdobywając tytuł I Wicemistrza Polski. Karol jest uczniem klasy II Gimnazjum
w Chełmcach. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Dzień Zdrowego Śniadania
Nasza szkoła zawsze otwarta na ciekawe inicjatywy już po raz dziesiąty włączyła się do ogólnopolskiej
akcji edukacyjnej "Śniadanie daje moc". Barwnie,
smacznie, ale przede wszystkim zdrowo - tak obchodzono dn. 8 listopada br. Dzień Zdrowego Śniadania.
Akcja miała na celu zwiększenie świadomości na temat
zdrowego odżywiania i roli śniadania. W tym roku po raz
pierwszy połączona została z pierwszą szkolną edycją
konkursu MasterChef Junior, w której uczestniczyli
uczniowie klas IV - VII szkoły podstawowej oraz ucznio-
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wie klas gimnazjalnych. W każdej klasie zaistniał prawdziwy kalejdoskop pomysłów. Dla uczniów była to prawdziwa frajda.

Nie zabrakło inwencji twórczej wśród uczniów,
ich rodziców, a także nauczycieli, którzy chętnie wspierali wszystkich uczestników. Dzięki nim na naszych
szkolnych "stolikach śniadaniowych" znalazły się różne
produkty, z których powstały kolorowe kanapki, sałatki
warzywno - owocowe i inne pyszności. Była to świetna
zabawa zarówno dla dzieci, jak i wychowawców, dzięki
której dzieci uczą się, jak ważne jest codzienne i zdrowe
śniadanie. Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia.
Udowodnili to uczniowie naszej szkoły, którzy w ramach
akcji "Dzień Zdrowego Śniadania" przygotowali mnóstwo
zdrowych smakołyków.
Dzień ten był zarówno zdrowy, jak i kolorowy.
Mamy nadzieję, że uczestnictwo w programie przyczyni
się do zmiany nawyków żywieniowych i większej dbałości o spożywanie śniadania zarówno w domu, jak
i w szkole. Koordynatorkami tegorocznej akcji były p. Lidia Kałuża i p. Magdalena Karolak. Dziękujemy wszystkim rodzicom i sponsorom za zaangażowanie i pomoc
w organizacji śniadania, a szczególnie Zakładowi Przetwórstwa Mięsnego Państwa Wiolety i Jacka Bzdyrków
z Wolicy.
Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca
Równolegle z rozbrzmiewającym dzwonkiem,
zwiastującym koniec trzeciej lekcji, chłopcy i dziewczęta
ze szkoły podstawowej oraz uczniowie klas gimnazjalnych zostali zaproszeni, przez członków Szkolnego Koła
PCK, do udziału w niecodziennej przerwie.
Na każdej kondygnacji szkoły zaprezentowano
łańcuch przeżycia oraz zasady udzielania pierwszej pomocy. Celem akcji była popularyzacja wiedzy na temat
zasad udzielania pierwszej pomocy w stosunku do osoby, u której wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia. Wydarzenie to zostało zorganizowane w ramach obchodów
"Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca".
Dzięki pomysłowi członków SK PCK uczniowie mogą się
aktywizować, integrować, a zarazem urozmaicać czas
spędzony w szkole.
Wycieczka do Łodzi
2 listopada 2017 r. odbyła się jednodniowa wycieczka do Łodzi, w której udział wzięli uczniowie klasy
IIIIa wraz z rodzicami oraz uczniowie kl. VI. Głównym
celem wycieczki był spektakl na lodzie "Disney on Ice:
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Zaczarowany Świat Disneya", który pozwolił przenieść
się widzom do trzech niezwykłych krain: na tory wyścigowe, do podwodnego świata oraz do zimowego królestwa, w których pojawiły się postacie ze znanych animacji Disneya.
Następnym punktem programu była wizyta
w najnowocześniejszym polskim dworcu PKP - Łódź
Fabryczna, przejazd do Manufaktury oraz podziwianie
dawnego kompleksu fabrycznego z XIX w. Wycieczka
zakończyła się wspólnym posiłkiem, przy którym uczestnicy dzielili się wrażeniami.
Lekcja otwarta "Piramida żywieniowa"

Uczniowie klasy 3a wraz z wychowawczynią
p. Żanetą Tułacz zorganizowali zajęcia otwarte, na które
zaprosili dyrekcję, nauczycieli oraz przedszkolaków.
Spotkanie rozpoczęło się od inscenizacji wiersza J. Tuwima "Rzepka". Następnie zaprezentowano konstrukcję
piramidy na podstawie, której omówiono poszczególne
grupy produktów spożywanych przez człowieka. Zadaniem dzieci było ułożenie produktów spożywczych na
właściwej półce piramidy. Zajęcia zostały ożywione inscenizacją ruchową piosenki "Sałatka jarzynowa". Na
zakończenie uczniowie wyklejali piramidy żywieniowe
z wykorzystaniem przygotowanych ilustracji.
Narodowe Święto Niepodległości.

W piątek, 10 listopada w naszej szkole dobyła
się akademia z okazji 99. Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Uczniowie w piękny sposób przedstawili historię
naszego kraju od czasów rozbiorów, poprzez walkę
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i zrywy niepodległościowe, aż do dnia 11 listopada 1918
roku. Wspaniałe, wzruszające przedstawienie przygotowali uczniowie klasy VI pod kierunkiem p. Krzysztofa
Drobnika.
Pielgrzymka na Jasną Górę
Dnia 4 października 2017 r. uczniowie Gimnazjum wzięli udział w corocznej pielgrzymce Rodziny
Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę. Młodzież modliła
się przed Cudownym Obrazem i podczas uroczystej
mszy św. zawierzyła swoje życie Matce Bożej. Przedstawiciele Rodziny Szkół wysłali do Ojca Świętego Franciszka list, w którym poinformowali o swoim spotkaniu.
Pielgrzymka to nie tylko modlitwa, to również spotkanie
rówieśników z całej Polski, możliwość nawiązania nowych kontaktów. Kolejny rodzinny zjazd już za rok.
Projekt edukacyjny "Historia drogi do wolności"
Realizując projekt edukacyjny "Historia drogi do
wolności" młodzież II klasy gimnazjum w dniu 10 października uczestniczyła w wycieczce do Poznania.
Głównym celem tej wyjazdowej lekcji historii było zwiedzenie Muzeum Powstania Poznańskiego Czerwca '56
oraz spotkanie z kombatantem - p. Jerzym Majchrzakiem. W programie wycieczki było także zapalenie zniczy przy pomniku Ofiar Poznańskiego Czerwca '56.
W muzeum uczniowie obejrzeli ekspozycję dokumentującą pierwsze w czasach PRL masowe wystąpienie społeczeństwa przeciwko komunistycznej władzy.
Na długo pozostanie w pamięci spotkanie z p. Jerzym
Majchrzakiem - uczestnikiem tych krwawych manifestacji, który podczas ich trwania stracił śmiertelnie ranionego kolegę, a w czasie stanu wojennego skatowanego na
śmierć przez przedstawicieli MO i ZOMO - syna.
Sprzątanie świata
"Nie ma śmieci - są surowce" to hasło tegorocznej edycji Sprzątania Świata. Celem tegorocznej akcji
"Sprzątanie świata" było zwrócenie uwagi, na to że
przedmioty, które potocznie nazywamy śmieciami, są
w rzeczywistości surowcami. Nie mogą one kończyć jako "śmieci" - na składowisku, w lesie czy w rzece, ale
poprzez segregację odpadów powinny z powrotem trafiać do wykorzystania, funkcjonując jako zasób w gospodarce o obiegu zamkniętym, bądź też jako rzeczy
"z drugiej ręki" służyć innym. Z tej okazji uczniowie z klasy V pod kierunkiem p. Nataszy Paszkowiak - Kopeć
przygotowali dla naszej społeczności szkolnej apel o
tematyce proekologicznej. Następnie wraz z nauczycielami sprzątali teren wokół szkoły.
Lubimy pomagać
Uczennice klasy III gimnazjum zorganizowały na
terenie szkoły zbiórkę karmy do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Kaliszu. Celem tego przedsięwzięcia była poprawa standardu pobytu zwierząt w schronisku, kształtowanie postawy przyjaciela zwierząt oraz
wdrażanie dzieci i osób dorosłych do aktywnego udziału
w zbiórce żywności. Cieszymy się, że tak wielu uczniów
wzięło udział w tej akcji i że los bezdomnych, porzuconych zwierząt nie jest obojętny uczniom naszej szkoły.
Zebraliśmy zarówno suchą karmę, puszki, smycze, jak
i wiele innych rzeczy niezbędnych w schronisku.
**********
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SZKOŁA PODSTAWOWA W TŁOKINI WIELKIEJ
Dzień Edukacji Narodowej

"Za trud, za uśmiech, za serce - dziękujemy".
Tymi słowami rozpoczęła się akademia z okazji Dnia
Edukacji Narodowej, która w Szkole Podstawowej im.
Władysława Broniewskiego odbyła się 12 października.
Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Violetta Słupianek - dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Kaliszu, p. Jadwiga Borwik, p. Barbara Sobieraj oraz p. Eugeniusz Gruszka - byli pracownicy szkoły, p. Kinga Jopek i p. Renata Pilas - przedstawicielki Rady Rodziców,
Dyrektor Teresa Kobierska, nauczyciele, pracownicy
szkoły, rodzice i uczniowie.
Reprezentanci Samorządu Uczniowskiego zaprosili uczestników akademii do nietypowej galerii sztuki,
gdzie czekały na nich niezwykłe rzeźby złożone z samych przedmiotów szkolnych. Za sprawą wróżki ożyły
one i pochwaliły się swoimi zasługami. Aktorzy w wypowiedziach zaznaczyli, że gdyby nie nauczyciele to nauka
nie byłaby taka przyjemna. Na koniec pedagodzy i pracownicy szkoły zostali obdarowani serdecznymi życzeniami i kwiatami.
Do życzeń dołączyła się p. Violetta Słupianek,
która pogratulowała uczniom wspaniałego występu.
Również przewodnicząca Rady Rodziców Kinga Jopek,
wyraziła wdzięczność wszystkim pracownikom szkoły.
Za miłe słowa i życzenia podziękowała Dyrektor Szkoły
Teresa Kobierska.
"mPotęga"
Program grantowy Fundacji mBanku pn. "mPotęga" nabiera rozpędu z każdą edycją. W tym roku zawitał także do Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Tłokini Wielkiej. "mPotęga" to program
grantowy, który popularyzuje matematykę wśród
uczniów i zachęca nauczycieli, rodziców i pasjonatów
matematyki do przezwyciężenia rutyny i schematów
w nauczaniu tego przedmiotu.
W Szkole Podstawowej w Tłokini Wielkiej program realizowany będzie pod hasłem "Giełda matematyczna" i obejmie on dzieci uczące się w klasach 4 - 7.
Termin realizacji to wrzesień - grudzień 2017 r. Dzięki
wsparciu fundacji uczniowie pod opieką p. Katarzyny
Wybornej i p. Anny Andrzejewskiej będą mieli możliwość
zapoznania się z elementami ekonomii i ciekawostkami
dot. inwestowania i oszczędzania, przygotowania do do-
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brego zarządzania własnymi środkami finansowymi.
Program grantowy "mPotęga", został wyróżniony statuetką Złotego Bankiera w plebiscycie "Bankiera" i "Pulsu
Biznesu" w kategorii "Bank odpowiedzialny społecznie"
za rok 2016.
Pasowanie na przedszkolaka
Dzień 16 listopada pozostanie na długo w pamięci dzieci z oddziału przedszkolnego grupy "Misiaczki"
i ich rodziców. Tego właśnie dnia odbyła się pierwsza
ważna przedszkolna uroczystość - pasowanie na przedszkolaka. W uroczystości brali udział zaproszeni goście:
Sekretarz Gminy Opatówek Krzysztof Dziedzic, Dyrektor
Szkoły Teresa Kobierska, Przewodnicząca Rady Rodziców Kinga Jopek, nauczyciele oraz rodzice. Uroczystość
rozpoczęła się od krótkiej części artystycznej, w której
dzieci zaprezentowały swoje umiejętności, dając tym
samym dowód, jak dużo już potrafią. Po części artystycznej Dyrektor Teresa Kobierska dokonała uroczystego pasowania każdego dziecka na przedszkolaka
i starszaka. Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia każdy przedszkolak otrzymał dyplom.

Dla przedszkolaków było to wielkie przeżycie,
a dla rodziców powód do dumy i zadowolenia ze swoich
pociech. Największą radość sprawiły prezenty ufundowane przez Burmistrza Gminy Opatówek, które wręczył
Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic. Na zakończenie,
na wszystkie dzieci oraz gości czekał słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców naszych przedszkolaków.
Ślubowanie uczniów klasy pierwszej
W tradycji naszej szkoły są chwile niezwykle
ważne. Do nich właśnie należy przyjęcie nowych
uczniów do grona społeczności szkolnej. 27 października 2017 r. uczniowie klasy pierwszej wraz z wychowawczynią p. Anną Macniak przygotowali piękne wystąpienie. Aby pierwszoklasiści mogli przystąpić do grona
uczniów, musieli sprostać licznym zadaniom.
Pierwszoklasiści ubrani odświętnie w stroje galowe i granatowe birety złożyli uroczyste ślubowanie na
sztandar szkoły. Pani dyrektor wręczyła pierwszoklasistom legitymacje szkolne i Akt Nadania Klasy, a wychowawczyni pamiątkowe dyplomy. Świadkami tego wydarzenia byli: p. Renata Pilas - zastępca Rady Rodziców,
p. Magdalena Grzeluszka - sekretarz Rady Rodziców,
przedstawiciele grona pedagogicznego, rodzice i
uczniowie klasy siódmej. Na cześć patrona szkoły Wła-
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dysława Broniewskiego nowo pasowani uczniowie złożyli pod tablicą pamiątkowa biało - czerwone kwiaty w postaci serca.

Później przyszedł czas na życzenia, gratulacje
i upominki, które sprawiły ogromną radość wkraczającym w nowe obowiązki szkolne. Po zakończeniu uroczystości wszyscy udali się na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców uczniów klasy pierwszej. Była
to dla wszystkich miła i radosna chwila.
Pamiętamy…
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Władysława
Broniewskiego w Tłokini Wielkiej po raz kolejny przystąpili do międzynarodowego Projektu Krokus. Jest on inicjatywą Irlandzkiego Towarzystwa Edukacji o Holokauście i Żydowskiego Muzeum Galicja w Krakowie, w której obecnie bierze udział kilka krajów europejskich.
W ramach projektu uczestnicy sadzą otrzymane cebulki
krokusów dla upamiętnienia półtora miliona żydowskich
dzieci i tysięcy dzieci innych narodowości, które straciły
życie w wyniku Holokaustu i II wojny światowej. W ten
sposób pamięć o nich trwa, a opowieści z ich życia
przekazywane są kolejnym pokoleniom. Żółte krokusy
przypominają żółte gwiazdy Dawida, do noszenia których Żydzi zmuszeni byli przez władze nazistowskie,
a obowiązywały one w większości podbitych przez
Niemców obszarów. Na terenie okupowanej Polski Żydzi
zmuszeni byli nosić białe opaski z gwiazdą. Uczestnictwo w tym projekcie ma na celu zaznajomić dzieci i młodzież z tematem Holokaustu oraz zwiększyć świadomość na temat zagrożeń związanych z rasizmem i nietolerancją. Uczy on znaczenia integracji, szacunku wobec
wszystkich ludzi niezależnie od ich pochodzenia etnicznego, niepełnosprawności lub wyznania.
18 października, uczniowie klasy III gimnazjum
zaznajomili się z istotą Holokaustu, dowiedzieli się, dlaczego to właśnie krokusy upamiętniają ofiary tych okrutnych wydarzeń oraz posadzili obok już istniejącej rabaty,
kolejne kwiaty. I tak, jak do tej pory będą o nie dbać, aby
wiosną zakwitły w całej swej okazałości. Szkolnymi koordynatorkami projektu są p. Izabela Krupińska i p. Marlena Pilarczyk.
Pomagamy czworonogom
Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny udowodnili, że mają wielkie serca i są wrażliwi na dobro zwierząt. W dn. 25 i 26 października zorganizowali zbiórkę
karmy i innych potrzebnych rzeczy dla Schroniska dla
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Bezdomnych Zwierząt w Kaliszu. Po przeprowadzonej
akcji uczniowie klasy VI wraz z wychowawczynią p. Beatą Przybylską oraz nauczycielką matematyki p. Katarzyną Wyborną wybrali się na ulicę Warszawską w Kaliszu, aby przekazać zebrane dary. Na czas pobytu w
schronisku zaświeciło słońce, a pieski swoim szczekaniem podziękowały wolontariuszom za przepyszne smakołyki.

Rada Wolontariatu składa gorące podziękowania wszystkim uczniom, rodzicom oraz nauczycielom,
którzy zaangażowali się w akcję.
Święto Niepodległości
Data 11 listopada skłania nas do przypomnienia
losów Ojczyzny i do okazania szacunku dla tych, którzy
podjęli wyzwanie historii, potrafili wywalczyć, zorganizować i obronić odrodzone państwo. Dla upamiętnienia 99.
rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości 9 listopada odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia
zatytułowana "O czym szumią drzewa…". Już piękna
scenografia, na którą się składały: gałęzie drzew w jesiennej szacie, brzozowe krzyże, białe i czerwone znicze
wprowadziły zebranych w podniosły nastrój.

Uczniowie klasy VII w poetycki sposób opowiedzieli historię walk o polskość, chór zaśpiewał patriotyczne pieśni, a moment odzyskania niepodległości podkreśliły anioły, zrywające z krzyży kajdany i wieszające
na nich biało - czerwoną flagę. Uroczystość przygotowały: p. Wiesława Giercarz, p. Izabela Krupińska i p. Urszula Borwik.
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Wycieczka
W dniach 13 - 15 października 2017 r. odbyła
się kolejna wycieczka zorganizowana dla rodziców naszych uczniów i nauczycieli, w programie której znalazły
się: Kłodzko, Wiedeń oraz atrakcyjne miejsca Morawskiego Krasu. Pierwszą miejscowością na turystycznym
szlaku, którą mogli podziwiać uczestnicy było Kłodzko.
Spacer pełnymi uroku uliczkami miasta doprowadził nas
do twierdzy, Rynku oraz gotyckiego mostu - miniatury
mostu św. Karola z Pragi.
Drugi dzień powitał wszystkich piękną aurą.
Zwiedzanie w taką pogodę Wiednia, a przede wszystkim
miejsc takich jak: wzgórze Kahlenberg, Hofburg - zamek
władców Austrii, Ring - główna ulica z licznymi zabytkami, katedra św. Szczepana, Belweder, Schönbrunn - letnia rezydencja Habsburgów pozostawia niezapomniane
przeżycia. W drodze powrotnej przed uczestnikami wycieczki swoje podwoje otworzyła Jaskinia Katarzyńska
i Jaskinia Punkevni. Niezwykle urokliwe rzeźby skalne,
powstałe w wyniku działalności wody oraz doskonała
akustyka tych miejsc, pozwoliła na chwilę oderwać od
codzienności i otaczającego nas świata. Dużą dawkę
wrażeń wszystkim dostarczył przejazd kolejką linową
nad przepaść Macochy.
Kolejna wycieczka za nami, następne przed
nami. Bardzo dziękujemy Państwu za miłą atmosferę.
Mam nadzieję, że będziecie ciepło wspominać te trzy
wspólnie spędzone dni, podobnie jak aurę, która w tym
roku wyjątkowo dopisała.

wstęp pierwszoklasistów, przygotowany pod kierunkiem
p. Doroty Okrasy, wychowawcy klasy. Po zakończeniu
przedstawienia odbyło się uroczyste ślubowanie pierwszaków. Uczniowie złożyli przysięgę. Następnie Pani
Dyrektor pasowała każde dziecko na ucznia klasy
pierwszej Szkoły Podstawowej.
Z okazji ślubowania uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, a od Urzędu Miejskiego Gminy Opatówek - z rąk Sekretarza Gminy Krzysztofa Dziedzica
przybory szkolne. Pani Dyrektor pogratulowała pierwszoklasistom oficjalnego przyjęcia do szkolnej społeczności i życzyła im wielu sukcesów w nauce. Do gratulacji
i życzeń przyłączył się także Sekretarz Gminy Krzysztof
Dziedzic. W drugiej części akademii głos zabrali uczniowie klas starszych. Uczniowie klas III - VII pod kierunkiem p. Mariusza Maciaszka przygotowali krótkie przedstawienie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na zakończenie przedstawiciele samorządu szkolnego złożyli życzenia i wręczyli dyrekcji, nauczycielom i pracownikom
szkoły drobne upominki. Pani Dyrektor podziękowała
występującym uczniom i nauczycielom, którzy zaangażowali się w przygotowanie akademii.
Jubileusz 50 - lecia pracy zawodowej p. Barbary
Nowak

**********
SZKOŁA PODSTAWOWA W RAJSKU
Dzień Nauczyciela

Dnia 13 października 2017 roku o godz. 12.00
w Szkole Podstawowej w Rajsku odbyła się uroczysta
akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Sekretarz Gminy Opatówek Krzysztof Dziedzic, emerytowani nauczyciele
i pracownicy szkoły, przedstawiciele Rady Rodziców
oraz Grono Pedagogiczne na czele z Dyrektor Honoratą
Wolniaczyk, współpracownicy szkoły, uczniowie oraz rodzice uczniów z klasy I.
Uroczysty apel odbył się w sali gimnastycznej,
która na ten dzień przybrała odświętny wygląd. Na początku został wprowadzony poczet flagowy szkoły i odśpiewano hymn państwowy. Ślubowanie poprzedził
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Dnia 29 września 2017 r. w Szkole Podstawowej
w Rajsku odbył się niezwykle ważny jubileusz 50 - lecia
pracy zawodowej p. Barbary Nowak. Było to niezwykłe
wydarzenie nie tylko dla uczniów i pracowników placówki, ale także dla całej społeczności lokalnej. Uroczystość
rozpoczęła się Mszą św. w Kościele Parafialnym w Rajsku, celebrowaną przez obecnych i byłych księży związanych z parafią. Po podniosłej mszy, wszyscy zgromadzeni przeszli do szkoły. Na początku uroczystości głos
zabrali konferansjerzy: p. Elżbieta Wosiek i p. Mariusz
Maciaszek, witając przybyłych gości. Następnie Dyrektor
Honorata Wolniaczyk złożyła Jubilatce gratulacje i wyrazy uznania za długoletnią pracę i wychowanie wielu pokoleń młodzieży oraz życzenia niezawodnego zdrowia
i czasu na realizację własnych pasji i marzeń. Kolejnym
punktem programu była prezentacja multimedialna
(przygotowana przez p. Małgorzatę Burdelak i p. Martę
Lewicką) przedstawiająca dorobek zawodowy oraz prywatne życie Jubilatki. Później na scenie zaprezentowali
się uczniowie naszej szkoły z programem artystycznym.
Było wiele pięknie recytowanych wierszy, jednak najwięcej wzruszeń wywołały Aleksandra Pilarska i Amelia Jaworska, które wykonały piosenkę "Szczęśliwej drogi już
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czas" w aranżacji naszego nauczyciela muzyki p. Damiana Pyrka.
Nadszedł czas na przemówienie Jubilatki, w którym p. Barbara Nowak wróciła pamięcią do dnia rozpoczęcia pracy w szkole podstawowej, jako nauczycielka
języka polskiego. Później do mikrofonu zaproszono
przybyłych gości. Życzenia składał Burmistrz Gminy
Opatówek Sebastian Wardęcki, Dyrektor ODN w Kaliszu
Jarosław Wujkowski, przedstawiciele Rady Rodziców
oraz byłego Komitetu Rodzicielskiego, koleżanki i koledzy Jubilatki oraz absolwenci naszej szkoły. Tak zakończyła się druga część obchodów 50 - lecia działalności
zawodowej p. Barbary Nowak. Całemu wydarzeniu towarzyszyła niesamowita, ciepła i przyjacielska atmosfera.
Święto Odzyskania Niepodległości

W dniu 99. rocznicy odzyskania przez Polskę
Niepodległości uczniowie Szkoły Podstawowej wystąpili
z programem artystycznym przygotowanym przez
p. Małgorzatę Burdelak, p. Lidię Napierałę oraz p. Damiana Pyrka w Kościele Parafialnym w Rajsku. Głównym założeniem występu było wspólne śpiewanie polskich pieśni i piosenek patriotycznych. To właśnie
w słowach i nutach pieśni patriotycznych zaklęta jest
opowieść o Ojczyźnie. Dziś, śpiewając te pieśni, ożywiamy pamięć o naszych bohaterach, opowiadamy historie o partyzanckich marszach i o żołnierzach biegnących do ataku przy wybuchach pocisków. Po koncercie,
na którym nie mogło zabraknąć takich utworów, jak: "Rozkwitały, pąki białych róż", "O mój rozmarynie" i wiele innych, przedstawiciele pocztów sztandarowych OSP, nauczyciele wraz z Dyrektor Honoratą Wolniaczyk,
uczniowie SP w Rajsku oraz harcerze złożyli wieńce
i zapalili znicze pod tablicą katyńską znajdującą się
przed wejściem do kościoła. W poniedziałek, 13 lisopada ten sam program artystyczny został zaprezentowany
na uroczystym apelu w szkole.
Mistrzostwa Powiatu Kaliskiego Ziemskiego w Drużynowych Szachach
W czwartek 26.10.2017 r. w Koźminku odbyły
się Mistrzostwa Powiatu Kaliskiego Ziemskiego w Drużynowych Szachach. Zawody odbyły się w ramach
Igrzysk Młodzieży Szkolnej - edycja 2017/2018. Zorganizowane zostały przez Kaliski Ziemski SZS w ramach
zadania publicznego zleconego przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu we współpracy ze Szkołą Podstawową

Wiadomości Gminne

w Koźminku oraz głównym sędzią zawodów - Dawidem
Kupajem. Zawody odbyły się systemem szwajcarskim
kontrolowanym na dystansie 5 rund. Reprezentacja każdej ze szkół składa się z czterech osób w tym obowiązkowo jedna dziewczyna. W kategorii szkół gimnazjalnych oraz klas 7 szkół podstawowych nasza drużyna zajęła trzecie miejsce, dzięki czemu awansowała do etapu
wojewódzkiego.
Sprzątanie świata 2017
Jak co roku, we wrześniu odbywa się akcja "Sprzątanie Świata". W związku ze zmienną pogodą udział
naszej szkoły w tej akcji zaplanowany został na 27
września br. W tym dniu uczniowie wszystkich klas zaopatrzeni w rękawice i worki wyruszyli by uprzątnąć teren wokół szkoły. Zgodnie z tegorocznym hasłem "Nie
ma śmieci - są surowce" zebrane śmieci posegregowaliśmy do odpowiednich pojemników. Na zakończenie
ciężkiej pracy, dzięki pomocy rady rodziców i przyjaciół
szkoły zorganizowany został grill.
Szczęśliwe buty
21 października 2017 r. w Zespole Szkół nr 9
w Kaliszu odbył się Rejonowy Przegląd Monodramów.
W przeglądzie wzięła udział uczennica naszej szkoły Zuzanna Rybarczyk z klasy piątej. W określonych regulaminem trzech kategoriach, wystąpiło szesnaścioro
uczestników ze szkół kaliskich i powiatu kaliskiego. Młodzi aktorzy zaprezentowali bardzo różnorodny repertuar.
Przedstawicielka Szkoły Podstawowej w Rajsku wystąpiła z monodramem pt. "Para butów".Występ Zuzi spotkał
się z wysoką oceną jury. Zuzia zawędrowała swoją "Parą butów" na II miejsce. Tym samym uzyskała kwalifikacje do finału konkursu, który odbył się 3 listopada 2017 r.
w Kleczewie k/ Konina. Podczas finałowego 19. Wojewódzkiego Przeglądu Monodramów Młodzi Koryfeusze
2017 wystąpiło dwadzieścioro uczestników.

W kategorii klas 5 - 6 można było zobaczyć trzynaście prezentacji. Nagrodzone zostały cztery występy.
Wśród nagrodzonych znalazła się także nasza przedstawicielka. Gratulujemy Zuzannie i życzymy wielu sukcesów!
Z wizytą w Poznaniu
W nowy rok szkolny uczniowie klas gimnazjalnych przy Szkole Podstawowej w Rajsku pod opieką
p. Małgorzaty Burdelak, Ewy Cichorek i Agnieszki Wosiek wyruszyli na wycieczkę do Poznania. 16 paździer-
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nika pojechali do stolicy województwa wielkopolskiego.
Po drodze zatrzymali się w Puszczykowie - w Muzeum
Arkadego Fiedlera. Kolejnym punktem programu było
zwiedzanie Starówki Poznańskiej, najbardziej znanej
części miasta, założonej w 1253 roku. Spacerując po
starówce uczniowie udali się na ulicę Klasztorną, do Rogalowego Muzeum Poznania. To żywe centrum poznańskich tradycji i kultury mieści się w samym sercu miasta.
Podstawowa oferta Muzeum obejmuje pokaz na żywo
prowadzony przez Rogalowego Mistrza oraz najprawdziwszego Poznaniaka - Wuja Binia. Podczas pokazu
nasi gimnazjaliści poznali recepturę i składniki używane
do produkcji Rogali Świętomarcińskich. Na zakończenie
pokazu, podczas degustacji Rogali, uczniowie obejrzeli
multimedialną prezentację o historii i dumach Poznania
oraz otrzymali certyfikaty czeladnicze. W drodze powrotnej wszystkim dopisywały humory i pod szkołę podjechał rozśpiewany autokar. To była bardzo udana wycieczka.
Żywa lekcja historii
18 października 2017 r. w naszej szkole miała
miejsce "Żywa Lekcja Historii", której tematem była Bitwa pod Wiedniem. Przedstawienie zostało zaprezentowane przez aktorów z agencji widowiskowej "Arkona"
z Torunia. Uczniowie oglądali i nazywali, a także mogli
przymierzyć stroje chłopskie, szlacheckie i husarskie.
Zostały zaprezentowane sylwetki królów elekcyjnych.
Szczególną uwagę zwrócono także na uzbrojenie husarii. Ze względu na nietypowe uzbrojenie i taktykę husaria jest zaliczana do najskuteczniejszych formacji wojskowych w dziejach Polski. Wykorzystano husarię
podczas bitwy pod Wiedniem w roku 1683. Punktem
kulminacyjnym był wystrzał z pistoletu. Lekcja była bardzo ciekawa, uczniowie sprawdzili i uzupełnili swoją
wiedzę. Kto wie, może uczniowie sami zaprezentują
"żywą lekcję historii".

2017 rok. Testy zostaną wykorzystane w trakcie działań
służbowych przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji
w Opatówku.
Należy pamiętać, że zarówno po alkoholu, jak
i po narkotykach człowiek ma osłabioną koncentrację.
Za kierownicę powinni siadać tylko zupełnie trzeźwe
osoby. Kierowcy, którzy prowadzą po spożyciu narkotyków i innych substancji psychoaktywnych stanowią zagrożenie zarówno dla siebie, jak i dla innych osób. Dzięki testom narkotykowym podczas kontroli drogowej policjanci będą wstanie wyeliminować kierowców stwarzających zagrożenie. Przekazane Komisariatowi Policji
w Opatówku narkotesty już w kilka minut pozwalają wykryć obecność narkotyków w organizmie człowieka.
Policja oraz władze Gminy Opatówek chcą zadbać o bezpieczeństwo społeczności lokalnej. Głównym
celem tego przedsięwzięcia jest profilaktyka oraz zwiększenie świadomości społeczności na temat zagrożeń, na
które mogą być narażeni w ruchu drogowym. Jednym
z elementów działań jest uświadomienie społeczności,
konsekwencji zażywania substancji psychoaktywnych.
Gmina Opatówek od wielu lat wspiera działania funkcjonariuszy w zwalczaniu przestępczości narkotykowej.
Współdziałanie władz gminy z Policją dowodzi, jak ważne jest dla nich bezpieczeństwo mieszkańców gminy
Opatówek.
Profilaktyczny Rajd Rowerowy "Powitanie Jesieni
2017"
W sobotę 23.09.2017 r. grupa 90 cyklistów wzięła udział w Profilaktycznym Rajdzie Rowerowym "Powitanie Jesieni 2017" organizowanym w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na terenie Gminy Opatówek.

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

GOPS W OPATÓWKU
23. rocznica Grupy AA Idylla w Opatówku
Spotkanie z okazji 23. rocznicy powstania grupy
AA "Idylla" w Opatówku odbyło się 18 listopada 2017 r.
w sali OSP Opatówek. Mottem spotkania były słowa:
"Boże użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym,
czego nie mogę zmienić, odwagi, abym zmieniał to, co
mogę zmienić i mądrości, abym odróżnił jedno od drugiego"
W spotkaniu uczestniczyły zaprzyjaźnione grupy
AA z Kalisza, Łęczycy, Ostrowa Wielkopolskiego, Koźminka, Zgierza, Władysławowa, Krotoszyna, Raszkowa.
Zaproszenie na spotkanie przyjęły: Małgorzata Rektor
Przewodnicząca Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Violetta Galant
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Opatówku.
Narkotesty dla Policji
W ramach współpracy Burmistrza Gminy Opatówek z Komisariatem Policji w Opatówku na rzecz
mieszkańców gminy Opatówek w zakresie profilaktyki
uzależnień zakupiono testy narkotykowe. Zakup dokonany został z funduszy Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Opatówek na
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Jak co roku, rajd rowerowy prowadził działacz
sportowy p. Bronisław Krakus. Po pokonaniu trasy
z Opatówka przez Tłokinię Wielką, Zmyślankę, Borów,
z postojem w Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierzchowie uczestnicy spotkali się w Szkole Podstawowej
w Rajsku, gdzie czekał na nich ciepły poczęstunek.
Wszyscy rowerzyści otrzymali słodki upominek oraz kamizelkę i elementy odblaskowe, aby chroniły ich podczas rowerowych wypraw. W trakcie spotkania odbyła
się pogadanka na temat udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej, przeprowadzona przez ratownika medycznego p. Krzysztofa Poradę. Z powodu padającego
deszczu uczestnicy rajdu nie mogli skorzystać z przyszkolnego boiska sportowego i placu zabaw. Jednak
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wszystkim dopisywały humory i każdy z uśmiechem
wrócił do Opatówka. Wszyscy uczestnicy zgodnie
stwierdzili, że pierwszy "deszczowy rajd rowerowy" na
długo pozostanie w ich pamięci. Bezpieczeństwo
uczestnikom na trasie rajdu zapewniali policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego w Kaliszu i Komisariatu Policji
w Opatówku oraz druhny i druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Opatówku.
Organizatorem tegorocznego rajdu był Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku oraz Świetlica
Środowiskowa "Słoneczko". Organizatorzy składają serdeczne podziękowania za ufundowane upominki oraz
artykuły żywnościowe darczyńcom, a byli to: Urząd Miejski Gminy Opatówek, Colian Sp. z o.o., Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej, Piekarnia Państwa Alfredy i Józefa
Mikołajczyków z Sierzchowa, p. Zbigniew Zarzycki
z Opatówka, p. Henryk Suchorzewski z Opatówka, p.
Karolina Olejniczak z Opatówka, Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego w Kaliszu. Szczególne podziękowania organizatorzy kierują dyrekcji, nauczycielom
i uczniom Szkoły Podstawowej w Rajsku za pomoc i miłe przyjęcie uczestników rajdu.
Projekt socjalny "Bliżej siebie"
W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych
- specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny,
specjalność praca socjalna z rodziną z problemami
opiekuńczo - wychowawczymi, Sylwia Matczak - starszy
pracownik socjalny GOPS w Opatówku i Kinga Kaczmarek - starszy pracownik socjalny GOPS w Żelazkowie
realizują w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Opatówku projekt socjalny "Bliżej siebie"
dla dzieci i ich rodziców z terenu Gminy Opatówek.
Zajęcia i spotkania odbywały się w okresie od
01.06.2017 r. do 31.07.2017 r. w Świetlicy Środowiskowej "Słoneczko" w Opatówku. W trakcie pierwszego
spotkania uczestnicy projektu brali czynny udział w zajęciach z zakresu gospodarstwa domowego, poprowadzonych przez członkinie Koła Gospodyń Wiejskiej z Opatówka: p. Halinę Dobrzańską i p. Marię Miluśką. Powyższe zajęcia miały na celu edukację w zakresie estetyki
i higieny przygotowywania posiłków ze wskazaniem
ważności wspólnego ich spożywanie w gronie rodziny.
Dzieci wraz z rodzicami przygotowały desery owocowe
oraz uczyły się dekoracji stołu. W czasie zajęć obecni
byli Sekretarz Gminy Opatówek Krzysztof Dziedzic oraz
Kierownik GOPS Opatówek Violetta Galant. W dniu
29.06.2017 r. odbyły się kolejne zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, które poprowadził ratownik medyczny p. Krzysztof Porada. Uczestnicy projektu nabyli wiedzę i umiejętności dotyczące
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w stanie
zagrożenia zdrowia i życia oraz kształtowania wrażliwości i otwartości na potrzeby innych. Pod profesjonalnym
okiem specjalisty, dzieci i dorośli ćwiczyli na fantomie,
w jaki sposób udzielać pierwszej pomocy poszkodowanemu. Tego samego dnia odbyła się również pogadanka
z sierż. sztab. Komisariatu Policji w Opatówku Arturem
Woźniakiem. Tematem spotkania były zasady bezpiecznego zachowania jazdy rowerem oraz w ruchu drogowym, w podróży, nad wodą, w lesie i w domu, szczególnie w okresie wakacji. Policjant przypomniał numery
alarmowe, pod którymi można uzyskać pomoc. Dzieci
otrzymały ulotki informacyjne z numerami alarmowymi
i zasadami bezpieczeństwa oraz odblaski.
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W dniu 05.07.2017 r. odbyła się pogadanka
o prawidłowym dbaniu o higienę osobistą i o własne
zdrowie, poprowadzona przez pielęgniarkę p. Elżbietę
Rychlewską. Dzieci miały możliwość z bliska poznać rekwizyty medyczne, tj. stetoskop, ciśnieniomierz, termometr, środki opatrunkowe i inne artykuły medyczne niezbędne w pracy pielęgniarki. Każdy z uczestników, zarówno starszy jak i młodszy mógł skorzystać z porady
pielęgniarki i zmierzyć ciśnienie. W dniu 17.07.2017 r.
odbyło się spotkanie z psychologiem p. Natalią Tułacz.
Spotkanie przeprowadzone zostało w formie rozmowy
i warsztatów na temat prawidłowych ról i komunikacji
w rodzinie, umiejętności rozwiązywania problemów,
umacniania więzi rodzinnych oraz radzenia sobie ze
stresem w trudnych sytuacjach. Zarówno dzieci, jak i dorośli aktywnie angażowali się w zajęcia, dzieląc się własnymi doświadczeniami.

Mamy nadzieję, że wiedza, umiejętności i zdobyte doświadczenie w czasie zajęć w trakcie realizowanego projektu socjalnego zaowocują w dalszym życiu.
Wszystkie powyższe zajęcia i spotkania poprowadzone
zostały nieodpłatnie przez wyspecjalizowaną kadrę oraz
mogły być zrealizowane, dzięki pomocy i wsparciu darczyńców: p. Dorota Naszyńska z Opatówka, FH "Anna”
Bogdan Kozanecki Opatówek, p. Wiesław Rutkowski Sklep Spożywczy w Opatówku, Bank Spółdzielczy Ziemi
Kaliskiej Odział w Opatówku oraz Firma Mondelez Polska Sp. z o. o. Warszawa.
Warsztaty w ramach działań PKPS - Zarząd Gminny
w Opatówku
Dnia 24 października 2017 r. w Świetlicy Środowiskowej "Słoneczko" w Opatówku odbyły się warsztaty
szkoleniowe z zakresu edukacji ekonomicznej oraz
warsztaty dietetyczne dotyczące zdrowego żywienia
przeprowadzone przez p. Krystynę Nowak. Z bezpłatnych warsztatów skorzystało 40 osób zakwalifikowanych
do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020.
Uczestnicy w ramach działań towarzyszących
PKPS pogłębili wiedzę w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego: dowiedzieli się jak zarządzać budżetem domowym, zapoznali się z kalkulowaniem przychodów i wydatków oraz sposobami na oszczędności,
poznali rolę i znaczenie tłuszczy w żywieniu oraz właściwości zdrowotne oleju lnianego, degustowali proste
i zdrowe posiłki, przygotowane przez prowadzącego
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warsztaty oraz otrzymali ulotki na temat wartości i zastosowania tłuszczów i octu jabłkowego w żywieniu.

"Zdrowa rodzina naszym wspólnym celem"
W dniu 23.11.2017 r. odbyło się szkolenie pt.
"Zdrowa rodzina naszym wspólnym celem" wzmacniające zaangażowanie lokalnego środowiska w działania na
rzecz trzeźwości w rodzinach. Zadanie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz w ramach Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy
Opatówek na rok 2017.
Patronat nad szkoleniem objął Burmistrz Gminy
Opatówek Sebastian Wardęcki. Sekretarz Gminy
Krzysztof Dziedzic powitał uczestników szkolenia i dokonał uroczystego rozpoczęcia. Organizatorem przedsięwzięcia był GOPS w Opatówku. Warsztaty zrealizowała Wielkopolska Fundacja ETOH w Poznaniu. Zajęcia
edukacyjno - warsztatowe poprowadziła dr Teresa Kobrzyńska - ekspert Państwowej Agencji Rozwiązywania
Problemów alkoholowych w Warszawie, certyfikowany
specjalista w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych, certyfikowany instruktor ds. szkolenia sprzedawców handlujących napojami alkoholowymi, Dyrektor Centrum Edukacji i Profilaktyki Problemów Uzależnień. Uczestnikami
szkolenia byli przedstawiciele: Fundacji Haliny Sroczyńskiej, Towarzystwa Przyjaciół Opatówka, Ruchu Trzeźwościowego, Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotniczej
Straży Pożarnej, Sołectw, Polskiego Komitetu Pomocy
Społecznej, koordynator GPPiRPA.
W programie spotkania podjęto następujące zagadnienia:
- Jak to jest z tym piciem Polaków. Wskaźniki oraz
trendy dotyczące wzorów spożywania alkoholu. Co
może niepokoić. Alkohol jako substancja psychoaktywna - jak działa i dlaczego jego używanie oraz
sprzedaż muszą podlegać regulacjom. Szkody powodowane przez nadużywanie alkoholu przez dorosłych. Zagrożenia wynikające z sięgania po środki
psychoaktywne przez dzieci i młodzież.
- Czym dysponuje nasza społeczność. Analiza zasobów gminy pod kątem możliwości wspierania rodziny oraz jej członków w sytuacjach kryzysowych - lokalny system poradnictwa rodzinnego, prawnego,
pomocy psychologiczno - pedagogicznej, instytucji
i organizacji udzielających pomocy dziecku i rodzinie.
- Procedury prawne wspomagające rodziny w sytuacjach uzależnionego członka oraz przemocy w rodzinie.
- Profilaktyka w pigułce, o czym wiedzieć warto. Co
chroni, a co jest czynnikiem ryzyka sięgania po alkohol i inne ryzykowne zachowania przez dzieci
i młodzież. Rola dorosłych we wspieraniu prawidłowego rozwoju dziecka.
- Jak przedstawiciele lokalnej społeczności mogą
wpływać na kształtowanie otoczenia sprzyjającego
trzeźwości w rodzinach.
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Szkolenie zrealizowano w ramach Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Opatówek na rok 2017.
Wyjazd do Tarnowskich Gór, Chorzowa i okolic
W dniach 24 i 25 listopad br. przez Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zorganizowany został wyjazd krajoznawczo - edukacyjno - profilaktyczny do Tarnowskich Gór , Chorzowa i okolic. Wyjazd
zorganizowany został ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
terenie Gminy Opatówek w roku 2017. W wyjeździe
wzięły udział dzieci, rodzice i opiekunowie ze Świetlicy
Środowiskowej "Słoneczko".

W piątek uczestnicy zwiedzili Sztolnie Czarnego Pstrąga, gdzie 30 m. pod ziemią przepłynęli łodziami od szybu Ewa do szybu Sylwester. Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzanie zabytkowej Kopalni Srebra wpisanej na listę UNESCO. Wszyscy obejrzeli multimedialną wystawę, a następnie zjechali na dół specjalną windą. Wędrując korytarzami, oglądając dawne wyrobiska i
sprzęty górnicze przewodnik opowiadał o pracy górników i legendy związane z wydobywaniem srebra. Po południu uczestnicy dotarli do Muzeum Chleba w Radzionkowie, gdzie wyrabiali i formowali ciasto, z którego upieczono chleb. W czasie zwiedzania obiektu wszyscy mieli
możliwość zobaczenia szkolnej klasy z czasów "Plastusia" oraz zapoznania się ze starodawnymi przyborami
szkolnymi. Pełen wrażeń dzień zakończył wieczorny
spacer po tarnowskim Rynku z pięknie oświetlonym ratuszem. Po dużej dawce ruchu uczestnicy udali się na
nocleg, który przygotowano w Domu Wycieczkowym
Gwarek mieszczącym się w zabytkowej kamienicy.
Drugi dzień wyjazdu rozpoczął się zajęciami profilaktycznymi dla dzieci pn. "Kto mieczem wojuje" oraz
rodziców pn. "Bezpieczny Internet" przeprowadzonymi
przez Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii w Katowicach. Następnie zwiedzono Muzeum Śląskie w Katowicach, największą atrakcją był wjazd na wieże widokową oraz spacer w okolicach Spodka. Ostatnim punktem wycieczki był seans w Chorzowskim Planetarium pt.
"Wokół Księżyca". Wszyscy szczęśliwi i uśmiechnięci
wrócili do Opatówka.
Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych
- obowiązujące przepisy prawa
W dniu 23.11.2017 r. odbyło się szkolenie pt.
"Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych -
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obowiązujące przepisy prawa". Sekretarz Gminy Opatówek Krzysztof Dziedzic powitał uczestników szkolenia
i dokonał uroczystego rozpoczęcia. Organizatorem
przedsięwzięcia był GOPS w Opatówku. Warsztaty zrealizowała Pracownia Promocji Zdrowia w Poznaniu reprezentowana przez dr Teresę Kobrzyńską - eksperta
Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów alkoholowych w Warszawie, certyfikowanego specjalistę w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych, certyfikowanego instruktor ds. szkolenia sprzedawców handlujących napojami alkoholowymi.
Uczestnikami szkolenia byli: właściciele prowadzący punkty sprzedaży alkoholu z terenu gminy Opatówek oraz przedstawiciele Komisariatu Policji w Opatówku, Urzędu Miejskiego Gminy Opatówek, członkowie
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opatówku.
Adresaci szkolenia otrzymali informacje na temat:
- zakresu i zasady kontroli punktów sprzedaży alkoholu - etapy kontroli,
- obowiązujących regulacji prawnych dot. obrotu napojami alkoholowymi - o czym powinien wiedzieć
przedsiębiorca, aby działać zgodnie z tymi przepisami,
- uprawnień i obowiązków przedsiębiorców oraz osób
kontrolujących,
- wyroków sądów - Naczelnych Sądów Administracyjnych, rekomendacje NIK i RIO dotyczące handlu alkoholem.
Przedsiębiorcy uzyskali wyczerpujące informacje od
eksperta na nurtujące ich zagadnienia. Szkolenie zrealizowano w ramach Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy
Opatówek na rok 2017.
***************************************

UTRZYMANIE ROWÓW
MELIORACYJNYCH
Zgodnie art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca
2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121)
informujemy, że utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych należy do właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej do tej spółki. Rów melioracyjny, jak i drenaż znajdujący
się na gruntach rolników stanowią urządzenia melioracji
wodnych szczegółowych. Na zakres robót związanych
z utrzymaniem rowów i drenażu składa się głównie:
- wykaszanie roślinności ze skarp i dna rowu,
- wycinka drzew i krzewów ze skarp i dna rowów po
uzyskaniu zgody gminy,
- wybieranie namułu z dna rowów oraz usuwanie
przetamowań,
- naprawa uszkodzonych skarp i dna rowów,
- ochrona rowów przed pasącymi się zwierzętami,
- odmulanie studzienek drenarskich i ich naprawa,
- bieżąca naprawa wylotów drenarskich.
Rowy znajdujące się na działkach gminnych lub
w pasie drogowym drogi gminnej są utrzymywane na
koszt Gminy Opatówek. Stosownie do art. 77 ust. 1 Prawa wodnego gmina, jako właściciel gruntu, jest bowiem
zobowiązana do bezpośredniego utrzymywania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych (w tym rowów).
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W odniesieniu do rowów i innych urządzeń melioracji
wodnych szczegółowych, znajdujących się na gruntach
prywatnych, nie ma możliwości ich utrzymywania ze
środków budżetu Gminy, gdyż z tego źródła nie można
finansować obowiązków spoczywających na właścicielach nieruchomości. Odmulanie rowów melioracyjnych
nie jest zadaniem własnym gminy, stąd nie może ona ze
swojego budżetu finansować takich prac. Może natomiast w formie dotacji, wspierać działalność spółek
wodnych funkcjonujących na terenie Gminy Opatówek
i w ten sposób wspierać i pomagać rolnikom, którzy posiadają grunty położone w miejscach podmokłych.
Jeżeli zainteresowani właściciele gruntów lub
spółka wodna nie będą wykonywać ciążących na nich
obowiązków w stosunku do urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, Starosta, w drodze decyzji, określa
proporcjonalnie do odnoszonych korzyści przez właścicieli gruntu, szczegółowe zakresy i terminy wykonywania
ich obowiązków. Jeżeli właściciel gruntu lub inna zobowiązana do dbałości o należyty stan urządzeń melioracji
szczegółowej osoba nie wykonuje nałożonych na nią
obowiązków, popełnia - zgodnie z art. 193 lub 194 ustawy Prawo wodne - wykroczenie i podlega karze grzywny. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Starostwa Powiatowego w Kaliszu, telefon: (62) 50-14240.
***************************************

OGŁOSZENIA
Procedura przyłączenia do kanalizacji
Obowiązek podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej wynika z art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz.
1399 ze zm.). Korzyści płynące z podłączenia działki do zbiorczego kolektora sanitarnego to m. in.: ograniczanie zrzutu nieoczyszczonych ścieków, które są szkodliwe dla wód powierzchniowych
i gruntu, co znacznie przyczynia się do poprawy stanu wód gruntowych i powierzchniowych, likwidacja szamb - podniesienie komfortu życia, ograniczenie kosztów związanych z opróżnianiem
osadnika, koszt odprowadzania ścieków do kanalizacji stanowi
około 10 - 15% kosztów wywozu specjalistycznymi samochodami,
wzrost atrakcyjności terenu, poprawa jakości życia mieszkańców,
wzrost wartości rynkowej nieruchomości. Przyłączenia do kanalizacji sanitarnej nieruchomości położonych na terenie gminy Opatówek odbywa się na wniosek, który można pobrać ze strony internetowej www.bip.opatowek.pl (zakładka: wnioski do pobrania gospodarka komunalna i mieszkaniowa wniosek o przyłączenie do
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej). Wypełniony wniosek wraz
z załącznikami, tj. mapą sytuacyjno - wysokościową posesji z wrysowana lokalizacją przyłącza, należy złożyć w Urzędzie Miejskim
Gminy Opatówek (sekretariat, pierwsze piętro, pok. nr 13). Po
otrzymaniu warunków technicznych oraz uiszczeniu opłaty przyłączeniowej w kwocie 108,00 zł brutto można przystąpić do prac
w terenie dot. włączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.
Bliższych informacji uzyskać można pod nr telefonu (62) 76-18453, (62) 76-18-454 wew. 21 i 59 lub osobiście w tut. urzędzie pok. nr 1.
**********
Zwrot podatku akcyzowego - luty 2018
Na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. 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 lutego do 28 lutego 2018 r. 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 ewi-
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dencji 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 01 sierpnia 2017 r.
do 31 stycznia 2018 r. (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 - 30 kwietnia 2018 r. 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.
**********
Szkolenia w Drugim Wielkopolskim Urzędzie Skarbowym
w Kaliszu
W każdy wtorek grudnia o godz. 13:00 w Drugim Wielkopolskim
Urzędzie Skarbowym w Kaliszu prowadzone będą specjalne szkolenia, podczas których będzie można dowiedzieć się czym jest
Jednolity Plik Kontrolny. Szkolenia te związane są z faktem, że od
dnia 1 stycznia 2018 r. wszyscy mikroprzedsiębiorcy będą mieć
obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestr
sprzedaży i zakupów VAT) i przesyłania jej jako JPK_VAT (Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT). W czasie szkolenia dowiedzą
się Państwo czym jest Jednolity Plik Kontrolny, jak go wygenerować i wysłać oraz jak uniknąć błędów w jego przygotowaniu.
Szczegółowe informacje organizacyjne uzyskać można w Drugim
Wielkopolskim Urzędzie Skarbowym w Kaliszu
**********
Bezpieczne obejście
Smutne statystyki wskazują, ze właśnie na terenie obejścia zdarza
się najwięcej wypadków, których w bardzo prosty sposób można
było by uniknąć. Najczęściej dochodzi do wypadków na skutek
zwykłego wywrócenia się, bądź upadku z wysokości. Rzadko kto
przewraca się na prostej i równej drodze, natomiast każdy z nas
wielokrotnie przewrócił się na śliskim podłożu czy też zaczepił nogą o wystające przedmioty. Wyrównując i utwardzając podwórko,
nie tylko stwarzamy bezpieczniejsze warunki pracy, ale możemy
także znacznie ułatwić sobie pracę, poprzez zastosowanie np.
wózków, na których można przewozić bańki z mlekiem. Oczywistym jest, że na nierównym podłożu podwórka, a w szczególności
wiosną w trakcie roztopów, wózka takiego nie można zastosować
i wówczas wszystkie ciężary trzeba niestety przenosić ręcznie,
uważając, aby nie wywrócić się w koleinie odprowadzającej wodę
z podwórka. Zimą można likwidować śliskość nawierzchni przejść
komunikacyjnych przez usuwanie śniegu, posypywanie oblodzeń
piaskiem, popiołem lub trocinami. Pamiętać, należy, że dopuszczalny ciężar przenoszony jednorazowo dla dorosłego mężczyzny
wynosi 50 kg, a dla kobiety 20 kg. Znaczna część wypadków na
terenie obejścia zdarza się, podczas przenoszenia różnych materiałów używanych w gospodarstwie. Przenosząc ładunki, należy
dostosować ich ciężar do własnych możliwości. Podnoszenie
i przemieszczanie nadmiernych ciężarów może prowadzić do poważnych schorzeń układu mięśniowo - szkieletowego. Pamiętać
należy, że podnoszenie ciężarów w taki sposób by nie obciążać
kręgosłupa wykonuje się na ugiętych nogach i prostym kręgosłupie. Pamiętać, należy też o używaniu właściwego obuwia z podeszwą protektorowaną, które zmniejsza niebezpieczeństwo poślizgnięcia się w czasie pracy oraz chroni palce przed przygnieceniem. Należy zaznaczyć, że bezpieczeństwo rolnika i jego najbliższych zależy przede wszystkim od jego samego. Zmniejszenie ryzyka wypadku to przede wszystkim sprawa wiedzy, wyobraźni,
ostrożności i stosowania się do zasad bezpiecznej pracy.
**********
Zima to wyjątkowa pora roku, czas korzystania z atrakcji na śniegu
i lodzie, wypoczynku podczas ferii, świątecznego spotkania z rodziną czy sylwestrowej zabawy z przyjaciółmi. Niestety to także
czas bardzo trudnych warunków atmosferycznych - wcześniej za-
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pada zmrok, poruszanie po drogach wymaga większej ostrożności, a niska temperatura powietrza może stanowić zagrożenie dla
życia i zdrowia. Obfite i długotrwałe opady śniegu mogą sparaliżować funkcjonowanie całych regionów kraju. Nawet tereny
o zwykle łagodnym przebiegu zimy mogą być nawiedzone gwałtownymi atakami mrozu, opadów śniegu i marznącego deszczu.
Tego rodzaju zdarzenia prowadzą do zablokowania dróg i powodują przerwy w dostawach energii elektrycznej. W takich warunkach normalne funkcjonowanie lokalnych społeczności jest bardzo
utrudnione, a sprawne prowadzenie działań ratowniczych bywa
niemożliwe. Każda zabawa musi się odbywać w warunkach zapewniających bezpieczeństwo wszystkim osobom, które biorą
w niej udział. Dotyczy to zarówno dzieci, jak i dorosłych. Chcąc
więc uniknąć zimowych zagrożeń warto skupić się na swoim osobistym bezpieczeństwie korzystając z poniższych porad.
Główne wskazówki:
w czasie zimy szczególnie obserwuj pogodę i zmiany w jej
stanie, zapowiadane w prognozach meteorologicznych
zrozum znaczenie stosowanych w mediach określeń stanu
pogody i towarzyszących im zjawisk atmosferycznych
zgromadź w domu i w samochodzie niezbędne wyposażenie,
które pomoże Ci przetrwać trudne godziny lub dni bez ogrzewania, oświetlenia, łączności, ciepłej strawy, leków itp. codziennych udogodnień
zadbaj o stan podręcznego sprzętu gaśniczego (z braku wody
w zamarzniętych rurociągach nie ugasisz nawet małego pożaru, a blokada dróg uniemożliwi szybkie przybycie straży
pożarnej)
stosuj w zimie ubrania składające się z kilku warstw lekkiego
materiału zamiast np. jednego grubego płaszcza zimowego
nakrywaj głowę, bo to miejsce szczególnie narażone na duże
straty ciepła
zwracaj uwagę na pierwsze odczuwalne objawy odmrożenia
palców rąk i stóp, uszu, nosa, brody i policzków. Jak stracisz
czucie, na pomoc może być już za późno ze względu na nieodwracalne zmiany.
Bezpieczeństwo na ulicy
staraj się poruszać chodnikami odśnieżonymi, posypanymi.
Przechodząc obok budynków uważaj na wiszące sople lodu
unikaj wieczornych spacerów. Jeśli już musisz poruszać się
nocą to omijaj ciemne zaułki, przejścia podziemne, nieoświetlone parki czy dzielnice szczególnie niebezpieczne. Nie mając samochodu lub towarzystwa dobrych znajomych skorzystaj lepiej z taksówki, a poruszając się pieszo wybieraj drogi
ruchliwe i dobrze oświetlone
unikaj pobytu na ulicy czy spacerów po spożyciu alkoholu,
zwłaszcza w dużej ilości. Nie dopuść do zaśnięcia na mrozie
bądź widoczny dla innych na drodze, szczególnie po zmroku,
gdy idziesz poboczem lub znajdujesz się na jezdni.
Świąteczne zakupy i wyjazdy
nie pozostawiaj portfela z pieniędzmi w otwartej torbie i na
widoku, w sklepowym koszyku, na ladzie, przy kasie czy
w innych miejscach, gdzie możesz stracić go z widoku
posiadaną gotówkę schowaj w kilku miejscach, najlepiej
w kieszeniach wewnętrznych ubrania, zabezpieczanych guzikiem lub zamkiem
płać odliczoną gotówką, bez zbytecznego pokazywania rzeczywistej zawartości portfela, unikaj ostentacyjnego chowania portfela w określone miejsce
zwracaj uwagę na inne osoby stojące w kolejce, a posiadany
bagaż czy zakupy trzymaj blisko siebie
podczas podróży lokalnymi środkami transportu wykazuj się
czujnością i zainteresowaniem otoczeniem wokół, unikaj
wpychania się w tłok, szczególnie przy wsiadaniu czy wysiadaniu
nie zostawiaj zakupów w samochodzie na widocznym miejscu, schowaj je w bagażniku
upewnij się, że samochód jest zamknięty, użyj wszystkich
możliwych zabezpieczeń(np. alarm, blokada kierownicy czy
skrzyni biegów itd.)
nie zostawiaj włączonego silnika i otwartych drzwi samochodu (np. podczas odśnieżania, zamykania bramy czy w innych
sytuacjach)
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wychodząc z samochodu zabierz wszystkie cenne rzeczy.
Nie zapisuj w nawigacji dokładnego adresu domowego
parkując samochód wybieraj miejsca oświetlone i uczęszczane.

Telefony alarmowe
112 - Telefon ratunkowy
997 - Policja
998 - Straż pożarna
999 - Pogotowie ratunkowe
986 - Straż miejska
601 100 300 - Numer ratunkowy w górach
**********
Informujemy, że z dniem 10 grudnia 2017 r. w życie wchodzą
zmiany rozkładu PKP. Poniżej przedstawiamy Państwu połączenia
ze stacji kolejowej w Opatówku.
IC Dąbrowska relacji Wrocław Główny - Białystok - odjazd
6:19
IC Asnyk relacji Warszawa Wschodnia - Wrocław Główny odjazd 07:39
IC Konopnicka relacji Białystok - Węgliniec - odjazd 18:39
IC Asnyk relacji Wrocław Główny - Warszawa Wschodnia odjazd 20:33
W związku ze zmianami zrezygnowano z postoju w Opatówku pociągu IC Dąbrowska dlatego też powrót o godz. 22:00 z Warszawy
będzie niemożliwy.
**********
Ochotnicza Straż Pożarna w Rajsku wynajmie pomieszczenie
o pow. 45 m2 + zaplecze, przeznaczone na działalność gospodarczą np. sklep, salon fryzjerski. Telefon: 504-309-610.
**********
Język angielski - nauka, korepetycje, przygotowanie do matury.
Barbara Andrzejak, Kościuszki 30, Opatówek. Telefon: (62) 76-18397.
**********
Serdeczne podziękowania za udział w ceremonii pogrzebu śp.
Sławomira Nowickiego składa żona i rodzina.
**********

Składamy serdeczne podziękowania dla sąsiadów i znajomych za
zamówione msze św., złożone kwiaty oraz uczestnictwo w Ostatniej Drodze Naszej Kochanej Mamy i Siostry Zofii Grzelaczyk oraz
za okazane wsparcie podczas jej choroby. Dzieci i bracia.
**********
Składam serdeczne podziękowania dla Sołtysów Gminy Opatówek
za zamówioną mszę świętą złożone kwiaty i uczestnictwo
w Ostatniej Drodze Mojej Kochanej Siostry Zofii Grzelaczyk. Brat
Maciej Wawrzyniak.
**********
"Kto żyje w sercach tych, którzy pozostają, nie umiera nigdy". Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy okazali wiele serca i życzliwości w bardzo bolesnych dla mnie chwilach, dzieląc mój smutek,
pocieszając słowem i dodając otuchy. Dziękuję także za przybycie
na uroczystość pogrzebową mojej mamy Śp. Marianny Adamczewskiej, liczne intencje mszalne, złożone kwiaty. Z wyrazami
wdzięczności córka z rodziną.
**********
Podziękowania dla wszystkich osób, które żegnali mojego męża
Śp. Sławomira Nowickiego w jego ostatniej drodze. Dziękuję za
zamówione msze św. oraz złożone kwiaty.
**********
Firma MAG - TRANS oferuje usługi: transportowe - busy, wywrotki, ciągniki siodłowe, niskopodwozie; koparko - ładowarką; podnośnikiem koszowym: przycinanie drzew, naprawa i czyszczenie rynien, montaż reklam, czyszczenie i malowanie elewacji, a także
wywóz nieczystości płynnych. Promocyjne ceny. Telefon 606-254418 lub 570-526-023.
**********
Salon fryzjerko - kosmetyczny "TATIANA" Opatówek, ul. Kaliska 3,
oferuje usługi z zakresu fryzjerstwa damskiego i męskiego, jak
również usługi kosmetyczne: hennę i regulację brwi oraz rzęs, paznokcie hybrydowe, paznokcie akrylowe, manicure, pedicure, peeling dłoni połączony z okładem parafinowym, makijaż dzienny
i wieczorowy, maseczki na twarz, oczyszczanie twarzy - mikrodermabrazję i kwasy. Czynne: wtorek - piątek 09:00 - 17:00, sobota 08:00-15:00. Telefon: 664-304-005.

Sprzedam mieszkanie w Opatówku, ok. 60 m2. Więcej informacji
pod nr tel. 503-024-228.

**********

**********

Sprzedam piec PER - EKO, KSW 9, ze sterownikiem, stan idealny.
Telefon: 691-407-399.

Pragnę serdecznie podziękować mieszkańcom Sierzchowa,
a w szczególności: p. Elżbiecie i Sławomirowi Panfilom, Ewie i Janowi Dopierałom, Anecie i Radosławowi Kaźmierczakom, Jadwidze i Krzysztofowi Michałkom, Marii i Józefowi Ludwiczakom, Janinie Sucheckiej za udział i przygotowanie tegorocznych Dożynek
Gminno - Parafialnych. Serdeczne podziękowania składa Sołtys
wsi Sierzchów Stanisław Suchecki.
**********
Pragniemy serdecznie podziękować Burmistrzowi Gminy Opatówek Sebastianowi Wardęckiemu, Sekretarzowi Gminy Krzysztofowi Dziedzicowi, pracownikom GOPS za zaangażowanie, pomoc
i wsparcie po nawałnicy, która dotknęła naszą miejscowość w dn.
11.08.2017 r. Dziękujemy również strażakom i elektrykom za niezwłoczne przybycie i usuwanie skutków huraganu. Ponadto jesteśmy wdzięczni naszemu proboszczowi ks. Władysławowi Czamarze oraz wszystkim osobom, które okazały życzliwość i zrozumienie w ciężkich dla nas chwilach. Z poważaniem poszkodowani
mieszkańcy Cieni Pierwszej.
**********
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**********
Malowanie, gipsowanie, KG, płytki, panele. Telefon: 600-447-266.
*************************************************
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