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- w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
SESJE RADY GMINY
w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiąW minionym okresie, od grudnia 2017 r. do dnia wydacej działkę nr 457 położonej w Tłokini Kościelnej
nia niniejszego biuletynu odbyło się sześć sesji Rady
- w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe użyMiejskiej Gminy Opatówek, podczas których podjęto naczenie na czas nieoznaczony części nieruchomości
stępujące uchwały:
gruntowej stanowiącej mienie gminy
- w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finan- w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju
sowej Gminy Opatówek na lata 2018 - 2026
Wsi Michałów Drugi. Sołecka Strategia Rozwoju Wsi
- w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług
Michałów Drugi służyć będzie mobilizacji społecznow zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów
ści lokalnej i pobudzeniu aktywności do podejmowakomunalnych od właścicieli zamieszkałych nierunia wspólnych przedsięwzięć na rzecz poprawy wachomości, ustalenia operatora Punktu Selektywnej
runków i jakości życia w swojej miejscowości.
Zbiórki, sposobu świadczenia usług przez Punkt SeZ uwagi na możliwość rozwoju sołectwa Michałów
lektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie
Drugi oraz możliwość aplikowania przez Gminę
Gminy Opatówek, oraz określenie szczegółowego
Opatówek o pomoc finansową w ramach różnych
sposobu obliczania należnej Operatorowi Rekomprogramów, w tym Programu Wielkopolska Odnowa
pensaty (mechanizm Rekompensaty) wraz ze
Wsi na lata 2013-2020, konkurs ''Pięknieje wielkowskaźnikiem służącym do obliczania, kontrolowania
polska wieś'', podjęcie uchwały było w pełni zasadne
i przeglądu Rekompensaty oraz reguły dotyczące
- w sprawie przyjęcia przez Gminę Opatówek prowaunikania i zwrotu nadwyżek
dzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla
- w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych
Powiatu Kaliskiego przez Gminną Bibliotekę PuRady Miejskiej Gminy Opatówek na 2018 rok
bliczną im. Braci Gillerów w Opatówku. Gminna Bi- w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewiblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku
zyjnej Rady Miejskiej Gminy Opatówek na 2018 rok
przyjęła zadania biblioteki powiatowej dla Powiatu
- w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na
Kaliskiego 1 grudnia 1999 r. i prowadzi te zadania
czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, czędo chwili obecnej. Porozumienie o powierzeniu zaści działki oznaczonej nr 768 położonej w miejscodań biblioteki powiatowej bibliotece w Opatówku jest
wości Opatówek przy ul. Tadeusza Kościuszki
zawierane każdego roku i po jego podpisaniu możli- w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas
we jest przekazanie środków finansowych przez
nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, lokalu
Powiat Kaliski dla Gminnej Biblioteki Publicznej im.
użytkowego
Braci Gillerów w Opatówku.
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w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu z przeznaczeniem na budowę
bazy śmigłowcowej Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie lotniska w Michałkowie
w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Opatówek. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka zapewniane
przez przedszkole oraz oddziały przedszkolne
w szkołach podstawowych, prowadzonych przez
Gminę Opatówek, są realizowane w wymiarze 5 godzin dziennie, przez 5 dni w tygodniu. Określa się
opłatę za jedną godzinę korzystania z wychowania
przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem
przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu
oraz w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w czasie przekraczającym wymiar 5 godzin dziennie - w wysokości 1 złotych. Zwalnia się
w części 50% opłaty z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego rodziny posiadające dwoje
i więcej dzieci
w sprawie niewyrażenia zgody na zmianę granic
Gminy Opatówek poprzez próbę włączenia sołectw
Szałe, Zduny, Nędzerzew w granice administracyjne
miasta Kalisza.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Opatówek na lata 2018 - 2026.
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2018
rok
w sprawie funduszu sołeckiego
w sprawie podziału Gminy Opatówek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby
radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
w sprawie zaliczenia drogi nr ew. 123/1 i 123/2 m.
Szulec oraz drogi nr ew. 152/1 m. Zduny gm. Opatówek do kategorii dróg gminnych
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Opatówek
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2018 rok w
szkołach i przedszkolu na ternie Gminy Opatówek
oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za
kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady
kształcenia nauczycieli, a także specjalności i form
kształcenia, na które dofinansowanie to jest przyznawane.
sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji
dla Gminy Opatówek na lata 2017 - 2023.

Poniżej przedstawiamy Państwu aktualny wykaz wydatków majątkowych Gminy Opatówek na 2018 rok
Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni
ścieków dla gminy Opatówek
Dostosowanie istniejącej stacji transformatorowej do
zwiększonego poboru mocy w m. 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
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5 182 786
75 000
7 250 000
23 100

w ul. Zieloną, ul. Wiśniową, ul. Morelową i ul. Porzeczkową
Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na zadanie
pn: Przebudowa dróg powiatowych: drogi powiatowej
nr 4630 P w miejscowościach Żydów, Borek, Chełmce i Porwity, drogi powiatowej 4627P w miejscowości
Wolica tworzących ciąg komunikacyjny"
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Opatówku
ul. 3-go Maja (675561P) i ul. Ludowej (675565 P)
Przebudowa drogi gminnej Tłokinia - Rożdżały
Przebudowa drogi gminnej Nędzerzew - Rożdżały
Przebudowa drogi gminnej Opatówek - Borów
Przebudowa drogi gminnej Rajsko - Smółki
Przebudowa drogi gminnej Szulec - Józefów
Przebudowa drogi gminnej Trojanów
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 71 w m.
Michalów Drugi
Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych
Przebudowa nawierzchni placu manewrowego
Komendy Powiatowe Policji
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w
m. Sierzchów
Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego
na budowę bazy śmigłowcowej Służby Ratownictwa
Medycznego na terenie lotniska Michałków w Ostrowie Wlkp.
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Opatówek
Renowacja elewacji, kolorystyka elewacji wraz z wymianą pokrycia dachu na budynku Domu Fiedlera w
m. Opatówek
Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji
Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej
Termomodernizacja budynku byłej Szkoły Podstawowej w m. Michałów Drugi
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Opatówek oraz Gminy Brzeziny
i Gminy Godziesze Wielkie
Termomodernizacja i przebudowa budynku Biblioteki
Publicznej im. Braci Gillerów filia w Tłokini Wielkiej
oraz zmiana sposobu użytkowania części tego budynku na pomieszczenia Przedszkola Publicznego
Rewitalizacja centrum miejscowości Opatówek
Program dofinansowania przydomowych oczyszczalni
Program rozwoju małej infrastruktury sportowej - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2018
RAZEM

760 000

1 500 000
60 000
270 000
250 000
230 000
550 000
40 000
100 000
124 411
283 000
10 000
488 400

18 720

220 000
750 000
45 697
470 400
381 000

606 000
50 000
80 000
50 000
19 868 514
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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
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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
- termomodernizacja budynku (byłej szkoły podstawowej) w miejscowości Michałów Drugi. Planowany
termin realizacji - rok 2018. Realizacja zadania uzależniona jest od rozstrzygnięć przetargowych.

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.

Teromodernizacja 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. Realizacja projektu uzależniona jest od rozstrzygnięć przetargowych.

Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji
Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej
Zadanie realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Działanie 4.1. Wdrażanie technologii komunikacyjno - informacyjnych dla
rozszerzenia stosowania e - usług Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju AKO. Projekt
obejmuje: utworzenie serwerowi RZIIP AKO, zaprojektowanie, dostawę i wdrożenie technologii GIS dla RZIIP
AKO, nadzory techniczne, działania informacyjno - promocyjne. Projekt partnerski z Miastem Kalisz (lider) oraz
pozostałymi członkami Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej. Całkowita wartość zadania wynosi 8 988 442,00 zł,
wnioskuje się o 85% dofinansowania. Prawdopodobny
termin wdrożenia zadania to rok 2018, uzależniony jest
on od rozstrzygnięć przetargowych.

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
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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 elewacji budynku. Umowa o przyznaniu pomocy podpisana została dnia 14 listopada
2017 roku. 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 wykorzy-
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stanie poprzez wykonanie renowacji elewacji Domu Fiedlera w Opatówku. 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 Seminarium 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 wynosić będzie ponad 200
000 zł. Całkowita wartość projektu to ok. 344 444,03 zł.
Stosowne prace wykonywane będą w 2018 roku.

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 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.
- 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 składa się: 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 przystąpiono do karczowania i wycinki drzew. W miesiącu październiku dokonano demontażu istniejącego ogrodzenia i wiaty
magazynu sprasowanych osadów, wykonano wyko-
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py 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 %.
W dniu 13 marca 2018 r. na terenie budowy odbyła się
narada koordynacyjno - informacyjna, w trakcie której
wykonawca robót przedstawił inwestorowi sprawozdanie
z postępu prac. W chwili obecnej realizacja poszczególnych etapów budowy przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Zakończenie inwestycji
przewidziane jest na dzień 29.06.2018 r.
Całkowita wartość zadań - 14 208 065,92 zł, wartość dofinansowania - 7 363 936,59 zł.

Utworzenie 75 miejsc przedszkolnych w nowej bazie
lokalowej Publicznego Przedszkola w Opatówku
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. Całkowita wartość projektu to 570 926,20 zł.
Przebudowa ul. 3-go Maja i ul. Ludowej w Opatówku
W dniu 22 lutego 2018 r. odbył się drugi przetarg na wykonanie zadania pn: ''Przebudowa dróg gminnych w
Opatówku ulicy 3 Maja nr drogi 675561P i ulicy Ludowej
nr drogi 675585P". Złożone zostały następujące oferty:
- SIDROG Sp. z o.o. z/s Domaniew 9, 98 - 235 Błaszki. Kwota 1 831 682,84 zł.
- Bud - TRANS Roboty Budowlano - Drogowe z/s ul.
Uniejowska 170A, 98 - 200 Sieradz. Kwota 1 903 245,85 zł
- ROL - DRÓG Zakład Usługowo - Produkcyjny, Roboty Drogowo - Budowlane, z/s Rajsko 2 62 - 860
Opatówek. Kwota 1 473 081,63 zł.
Gmina Opatówek złożyła do Wojewody Wielkopolskiego
wniosek o dofinansowanie w/w zadania w ramach programu wieloletniego pn. ''Program rozwoju gminnej i
powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019''.
Po rozpatrzeniu i pozytywnym zaopiniowaniu wniosku
Wojewoda Wielkopolski przyznał dotację celową na realizację inwestycji w wysokości 560 524,00 zł. W chwili
obecnej trwają prace komisji przetargowej.
Gospodarka odpadami komunalnymi
Pomimo dwukrotnie przeprowadzonego postępowania przetargowego na odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych nie udało się utrzymać opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomo-
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ści zamieszkałych na dotychczasowym poziomie, który
obowiązuje od 2013 roku. Należy nadmienić, że na terenie Gminy obowiązywały jedne z najniższych stawek
w powiecie kaliskim. Zauważyć należy także, że w ciągu
tego okresu zwiększała się częstotliwość odbioru odpadów, natomiast cena pozostawała na tym samym poziomie (odbiór co 2 tygodnie odpadów zmieszanych, odbiór co 2 tygodnie odpadów bio, odbiór 1 raz w miesiącu
odpadów selektywnie zebranych - przy możliwości wystawienia dowolnej ilości selektywnie zebranych odpadów, odbiór co pół roku odpadów wielkogabarytowych
i elektrośmieci sprzed nieruchomości).
Obowiązujący system gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z założeniami ustawodawcy oparty ma
być na zasadzie samofinansowania (samobilansowania).W konsekwencji na systemie gospodarki odpadami
komunalnymi gmina nie może zarabiać (przeznaczać
nadwyżki środków na cele niezwiązane z nowym systemem gospodarki odpadami komunalnymi), jak i nie może go dofinansowywać z innych źródeł ''ogólnego budżetu gminy'' (ze środków pochodzących co do zasady z innych źródeł aniżeli opłata za gospodarowanie odpadami
komunalnymi).
Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które
obejmują koszty:
1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
3) obsługi administracyjnej tego systemu
4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.
W związku z powyższym Rada Miejska Gminy Opatówek na sesji w dniu 15 marca 2018 roku uchwaliła nowe
stawki opłat, które od 1 kwietnia będą wyglądały następująco:
- 10,00 zł za osobę na miesiąc w przypadku zbiórki
odpadów w sposób selektywny,
- 15,00 zł. za osobę na miesiąc w przypadku zbiórki
odpadów w sposób nieselektywny.
Zatem opłata za II kwartał 2018 roku powinna być uiszczona w nowej stawce do 31 maja 2018 roku. Mieszkańcy, którzy uiścili opłatę za odpady z góry za cały
2018 rok, zobligowani są dopłacić różnicę w ustalonych
terminach rat, bez dodatkowego wezwania. Właściciele
nieruchomości nie są zobowiązani do składania nowej
deklaracji związanej z opłatą za gospodarowanie odpadami.

szym obelisku złożono kwiaty. Dalsza część uroczystości rocznicowych odbyła się w Szkole Podstawowej
w Marchwaczu, gdzie wygłoszono okolicznościowe
przemówienia i przygotowano ciepły poczęstunek.

W obchodach udział wzięli: Posłowie Piotr Kaleta i Tomasz Ławniczak, Wicewojewoda Województwa
Wielkopolskiego Marlena Maląg, Witold Tomczak,
przedstawiciele władz powiatu kaliskiego Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego, władze Gminy Szczytniki
Wójt Marek Albrecht i Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Augustyniak. Gminę Opatówek reprezentował
Sekretarz Krzysztof Dziedzic, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Gminy Opatówek Marek Szlenkier, Radni
Sławomir Śniegula oraz Mateusz Walczak. Obecni byli
także sołtysi, przedstawiciele Izb Rolniczych, delegacje i
poczty sztandarowe ''Solidarności'', ''Solidarności Rolników Indywidualnych'', ''Samoobrony'', środowiska patriotyczne, dyrektorzy szkół, wychowawcy, a także przede
wszystkim licznie zgromadzeni rolnicy - uczestnicy tamtych wydarzeń. Wszystkich obecnych przywitał inicjator
spotkania Paweł Domagała wraz ze współpracownikami.
Organizatorzy informują, iż z uwagi na fakt 15 lecia protestów rolniczych, kolejne obchody upamiętniające te wydarzenia odbywać będą się co 5 lat.
Betlejemskie Światło Pokoju w Opatówku

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

WIADOMOŚCI KULTURALNE
15. Rocznica Protestów Rolniczych
W niedzielę 25 lutego 2018 r. odbyły się obchody 15. Rocznicy Protestów Rolniczych w Marchwaczu
i Cieni Drugiej. Uroczystości rozpoczęły się od złożenia
kwiatów pod tablicą upamiętniającą brutalną pacyfikację
protestu rolniczego w dn. 12 lutego 2003 r. w Cieni Drugiej. Następnie uczestnicy wzięli udział w nabożeństwie
w intencji Ojczyzny i Rolników w kościele parafialnym
w Rajsku odprawionym przez ks. Jędrzeja Zaczyka. Po
uroczystościach kościelnych udano się do Marchwacza miejsca największych protestów rolniczych. Przy tamtej-
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W poniedziałek, 18 grudnia do Urzędu Miejskiego Gminy Opatówek przybyli harcerze z Betlejemskim
Światłem Pokoju, które tradycyjnie stawiane jest na wigilijnym stole. Harcerze przybyli z życzeniami dla wszystkich mieszkańców gminy Opatówek. Burmistrz Seba-
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stian Wardęcki podziękował za tę piękną tradycję "sztafety betlejemskiej" obiecując przekazać ją dalej wraz
z życzeniami.
Przypomnijmy, że Betlejemskie Światło Pokoju
to coroczna skautowska i harcerska akcja przekazywania przed świętami Bożego Narodzenia symbolicznego
ognia zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem. Stamtąd do Europy przywożone jest przez austriackich skautów i sztafetą trafia do najdalszych zakątków naszego kontynentu. W Polsce akcję od 1991 roku
prowadzą harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego,
którzy odbierają Betlejemskie Światło Pokoju od skautów słowackich na przejściu granicznym Łysa Polana
w Tatrach. Następnie, po uroczystej mszy świętej odprawianej w Kaplicy Betlejemskiego Światła Pokoju, zlokalizowanej na terenie Schroniska Górskiego ZHP "Głodówka", Światło trafia do wszystkich chorągwi, hufców
i drużyn harcerskich, a za ich pośrednictwem do mieszkańców miast i wsi.

Panie powitała sołtys Opatówka Karolina Olejniczak.
Gorące życzenia w imieniu Burmistrza Gminy Opatówek
Sebastiana Wardęckiego i własnym złożyli: Sekretarz
Gminy Krzysztof Dziedzic oraz Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Opatówek Paweł Bąkowski.

Dzień Kobiet w Czajkowie
Słodkim upominkiem dla Pań od władz gminy był okolicznościowy tort. Wszystkim świętującym Paniom dopisywał dobry humor, uśmiechom i żartom nie było końca.
O miłą atmosferę uczestniczek zadbał Wodzirej Marek,
natomiast pyszny poczęstunek przygotował p. Krzysztof
Waszak. Sołtys Opatówka Karolina Olejniczak kieruje
gorące podziękowania do wszystkich uczestniczek,
władz Gminy Opatówek, Dyrektor Mieczysławy Jaskuły
i pracowników GOK w Opatówku, a także wszystkich
osób, które pomagały w zorganizowaniu tego spotkania.

Na zaproszenie Wójta Gminy Czajków Henryka
Plichty i Prezesa Stowarzyszenia ''Razem dla Czajkowa''
Danuty Przybyłek grupa 20 kobiet z gminy Opatówek 10
marca uczestniczyła w Gminnym Dniu Kobiet w Czajkowie.
''Jesteście źródłem miłości, piękna i mądrości'' zwrócił się Wójt Gminy Czajków do 200 uczestniczek
Gminnego Dnia Kobiet. Zaznaczył, że w samorządzie
Gminy Czajków, co bardzo go cieszy, od 4 lat pracują
kobiety. Wśród 8 sołtysów - 5 to kobiety, 5 pań zasiada
w Radzie Gminy Czajków, kobiety piastują także stanowiska kierowników instytucji i jednostek organizacyjnych
gminy. Wspólnie zaśpiewano "Sto Lat" dla wszystkich
Pań uczestniczących w spotkaniu. Przekazane zostały
również życzenia od Burmistrza Gminy Opatówek Sebastiana Wardęckiego. Uczestnicy spotkania poczęstowani
zostali przepięknym i przepysznym tortem ufundowanym
przez Wójta Gminy Czajków i Przewodniczącego Rady
Gminy Czajków. Spotkanie zostało uświetnione występem Zespołu Czajkowianki, występem Natalii Cłapka mieszkanki Gminy Czajków oraz Krzysztofa Ogórkiewicza z Ostrowa Wlkp. Wspólny śpiew znanych melodii
rozbrzmiewał do późnych godzin wieczornych.
Dzień Kobiet w GOK'u
Dnia 3 marca 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Opatówku świętowano Dzień Kobiet. Wszystkie
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Dzień Babci i Dziadka w Chełmcach
W poniedziałek, 22 stycznia w sali OSP
w Chełmcach odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci
i Dziadka. Na zaproszenie dzieci odpowiedziało ponad
100 osób. Obecni byli także: Burmistrz Gminy Opatówek
Sebastian Wardęcki oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Opatówek Paweł Bąkowski. Uroczystość
została przygotowana przez p. Elżbietę Sowę - sołtys
Chełmc i p. Żanetę Tułacz - nauczycielkę Szkoły Podstawowej w Chełmcach.
Specjalnie dla wszystkich babć i dziadków, dzieci z kl. IIIa wystąpiły w przedstawieniu ''Rzepka na wesoło''. Następnie dzieci wręczyły własnoręcznie wykonane
laurki. Z okazji Dnia Babci i Dziadka sołtys Elżbieta Sowa przygotowała tort, który sfinansowany został przez
Burmistrza Gminy Opatówek Sebastiana Wardęckiego.
Dla wszystkich obecnych zagrała Orkiestra Dęta OSP
Chełmce. Nie zabrakło licznych konkursów, zarówno dla
dzieci, jak i dorosłych.
Gmina Opatówek laureatem konkursu ''Wielkopolska
Gmina Przyjazna Rodzinie''
Dnia 18.12.2017 r. w Wielkopolskim Urzędzie
Wojewódzkim w Poznaniu odbyło się podsumowanie
konkursu ''Wielkopolska Gmina Przyjazna Rodzinie''.
Celem konkursu było promowanie działań prorodzinnych
w ramach działań podejmowanych przez gminy, promocja pozytywnego wizerunku władz samorządowych, jako
podmiotów realizujących działania o charakterze prorodzinnym oraz wybór Liderów wśród wielkopolskich gmin
przyjaznych rodzinie.
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Oceny zgłoszeń dokonała Rada Rodziny, działająca przy wojewodzie wielkopolskim oraz powołani
w skład komisji przedstawiciele samorządu gmin, laureatów poprzedniej edycji. Laureatami tegorocznej edycji
konkursu zostało Gniezno, Leszno i Śrem. Spośród kilkudziesięciu zgłoszeń wyłoniono 21, w których znalazła
się Gmina Opatówek, otrzymując wyrazy uznania za
działania na rzecz rodziny i propagowanie dobrych praktyk polityki prorodzinnej.

Wyróżnienie dla gminy Opatówek na uroczystej
gali przekazali Wojewoda Wielkopolski Zbigniew
Hoffmann oraz Wicewojewoda Wielkopolski Marlena
Maląg. Gmina Opatówek została dostrzeżona za działalność placówki wsparcia dziennego - Świetlicy Środowiskowej ''Słoneczko'', działalność edukacyjną tj. rozwój
oświaty gminnej (w tym bazy materialnej), rozwój bazy
sportowej i rekreacyjnej (boiska sportowe, place zabaw
itp.) oraz wyjątkową na region Wielkopolski budowę
przedszkola. Gmina Opatówek na w/w działania zarówno inwestycyjne, jak i tzw. w kapitał ludzki w ostatnich
kilkunastu latach przeznaczyła kilkadziesiąt milionów
złotych.
Gminna Wieczerza Wigilijna
16 grudnia, w świątecznie udekorowanej sali
GOK w Opatówku spotkali się uczestnicy tradycyjnej
Gminnej Wieczerzy Wigilijnej, która odbyła się pod patronatem Burmistrza Gminy Opatówek. Przy stołach zasiedli mieszkańcy gminy Opatówek oraz zaproszeni goście wśród, których byli: Dyrektor Biura Posła Jana
Dziedziczaka Żaneta Lesicka - Stodolna, Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego Mieczysław Łuczak, Radny
Powiatu Kaliskiego Henryk Kurek, Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Opatówek Paweł Bąkowski, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Gminy Opatówek Marek
Szlenkier, Radni Rady Miejskiej Gminy Opatówek,
Skarbnik Gminy Opatówek Dagmara Gajewska - Pająk,
Ksiądz Prałat Władysław Czamara, Dyrektor Szkoły
Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku
Mateusz Przyjazny, Wicedyrektor Beata Tomczyk i Izabela Dubanowicz, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Braci Gillerów w Opatówku Małgorzata Matysiak,
Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP
Bogdan Marszał, Komendant Gminny OSP Stanisław
Baran, sołtysi z Gminy Opatówek. Sobotni wieczór rozpoczął się występem uczniów ze Szkoły Podstawowej
im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku. Uczniowie,
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pod kierunkiem p. Izabeli Bugajnej i p. Anny Nowackiej,
przygotowali jasełka.
Wspólne dzielenie się opłatkiem - nieodłącznie
związane z chrześcijańską tradycją bożonarodzeniowych świąt - zapoczątkował ks. prałat Władysław Czamara, składając przy tym życzenia świąteczne obecnym
na wieczerzy, ich rodzinom i wszystkim mieszkańcom
gminy. Serdeczne życzenia pomyślności na święta oraz
nadchodzący Nowy Rok w imieniu Burmistrza Gminy
Opatówek Sebastiana Wardęckiego, Sekretarza Gminy
Opatówek Krzysztofa Dziedzica oraz Radnych złożył
Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Opatówek Paweł
Bąkowski, a w imieniu władz powiatu kaliskiego Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego Mieczysław Łuczak. Listy z życzeniami przekazali Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Prezes Zarządu ''Gaz Serwis'', Członek Zarządu Województwa
Wielkopolskiego Marzena Wodzińska, Poseł na Sejm
RP Adam Szłapka, Komendant Miejski PSP w Kaliszu
st. kpt. Sławomir Kotoński, władze Gminy Czajków, Sieroszewic, Stawiszyna i Szczytnik, Zarząd PUK w Kaliszu. Na stołach, przy których zasiedli biesiadnicy, królowały polskie potrawy wigilijne przygotowane przez panie: Zofię Gąsioroską, Krystynę Tomczak, Joannę Wojtczak, Danutę Głowinkowską, Emilię Gruszka, Aleksandrę Stawiraj, Marię Pawelec, Jadwigę Mencel, Krystynę
Kołomecką oraz panów: Stanisława Rogozińskiego i Józefa Sanagowskiego. Był oczywiście karp pod różnymi
postaciami, śledź w śmietanie z ziemniaczkami, czerwony barszcz z pasztecikami i krokietami, kasza z sosem
grzybowym, pierogi z grzybami, kapusta z fasolką, kapusta z grzybami, makiełki, tradycyjny kompot
z suszonych owoców, a do kawy podano wielki wybór
ciast typowych dla Świąt Bożego Narodzenia. Potrawy
wyglądały smakowicie i szybko znikały z półmisków i talerzy biesiadników, co cieszyło gospodarzy i było widocznym uznaniem dla kunsztu kulinarnego i podziękowaniem dla pań przygotowujących kolację. Wspólne
biesiadowanie, rozmowy, składanie życzeń, wspominanie oraz śpiewanie kolęd trwało do późnego popołudnia.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim,
którzy przyczynili się do zorganizowania tradycyjnej wieczerzy wigilijnej. W szczególności dziękujemy Burmistrzowi Gminy Opatówek Sebastianowi Wardęckiemu,
pp. Krystynie i Grzegorzowi Olczakom z Opatówka, pp.
Ewie i Henrykowi Suchorzewskim z Kalisza, pp. Jadwidze i Henrykowi Menclom z Opatówka, p. Pawłowi Bąkowskiemu.
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Kolejny udany sezon hodowców gołębi z Opatówka
Dnia 17 lutego hodowcy gołębi pocztowych
zrzeszeni w sekcji nr 5 Opatówek świętowali zdobyte
mistrzostwa w sezonie 2017. Po krótkim przywitaniu zebranych hodowców oraz gości przez prezesa Daniela
Napierałę rozpoczęto wręczanie nagród dla najlepszych.
Przepiękne puchary dla mistrzów po raz kolejny ufundował Burmistrz Gminy Opatówek - Sebastian Wardęcki,
który tradycyjnie wręczył je zwycięzcom. Na zebraniu nie
zabrakło również "słodkiego upominku" który ufundowała firma "Piekarnia - Cukiernia Jasiński" z Aleksandrii.
Zebranie przebiegło w milej i koleżeńskiej atmosferze.

Jak co roku hodowcy naszej sekcji widnieją
w gronie czołowych zawodników tego wspaniałego hobby na arenie oddziałowej, jak i ogólnopolskiej. Niezmiernie cieszy fakt, że Związek Hodowców Gołębi Pocztowych tak aktywnie promuje nasze miasto i gminę na
arenie całego kraju. Niejednokrotnie zdarza się tak, że
w lotach, na których rywalizują ze sobą gołębie poszczególnych hodowców karty rozdaje pogoda. Zdarzają
się bowiem loty z których gołębie ze względu na warunki
pogodowe nie są w stanie powrócić do macierzystych
gołębników w dniu startu. Dlatego na taką wyczerpującą
podróż muszą być bardzo dobrze przygotowane, jak
prawdziwi atleci. Doskonale wiedzą o tym nasi mistrzowie.
W sezonie 2017 w mistrzostwie gołębi dorosłych
"typowanych", gdzie główną rolę odgrywa znajomość
własnych gołębi i ich predyspozycji na dane zawody Mistrzem został kolega Jarczewski Paweł, drugie miejsce
przypadło dla kolegi Skowrońskiego Janusza natomiast
trzecia pozycja dla kolegi Sobockiego Zbigniewa. W rywalizacji gołębi młodych w mistrzostwie z serią 15/8
(wyniki z tego mistrzostwa liczą się do mistrzostw okręgu - regionu, jak również do Mistrzostw Polski) tytuł Mistrza sekcji zdobył kolega Skowroński Janusz, v-ce Mistrzem został kolega Ciamciak Krzysztof natomiast trzecie miejsce zajął kolega Bach Michał. Godnym podziwu
jest fakt, że najstarszy hodowca naszej sekcji z przeszło
60 - letnim stażem przynależności do szeregów PZHGP
kolega Jerzy Gunera ciągle aktywnie uczestniczy w organizowanych zawodach i niejednokrotnie udowadnia,
że doświadczenie ma ogromne znaczenie- czego dowodem są osiągane przez niego rezultaty.
Mikołajkowy Koncert Galowy w Opatówku
W sobotę 9 grudnia w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku odbył się Mikołajkowy Koncert Galowy,
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wieńczący czwarty cykl "Spotkania ze sztuką" w Opatówku oraz działalność Fundacji "Inicjatywa dla Opatówka" w roku 2017. Tradycją stały się już koncerty galowe
organizowane na koniec każdego roku przez Fundację
"Inicjatywa dla Opatówka". Po dwóch Galach Operowych i ubiegłorocznej Gali Musicalowej przyszła pora na
Mikołajkowy Koncert Galowy, w trakcie którego wystąpili
wspaniali artyści związani z Kaliszem: Małgorzata Biniek
(wokal) i Filip Pinczewski (fortepian). W programie koncertu znalazły się klasyczne i rozrywkowe utwory wprowadzające w zimowo - świąteczny klimat. W pierwszej
części publiczność wysłuchała kompozycji J. S. Bacha,
P. Czajkowskiego czy F. Chopina ze słynnym Scherzo
h-moll z motywem kolędy "Lulajże Jezuniu". Drugi muzyczny blok koncertu wprowadził zebranych w klimat
Świąt Bożego Narodzenia, dzięki popularnym piosenkom kojarzącym się z tym czasem.
W przerwie pomiędzy muzycznymi częściami
koncertu prowadzący koncert Mateusz Walczak - prezes
zarządu Fundacji "Inicjatywa dla Opatówka" podsumował kolejny rok działalności. A ta była niezwykle bogata,
warto przypomnieć realizowane projekty:
- "Spotkania ze sztuką - Opatówek 2017" z czterema
różnorodnymi koncertami
- III Święto Ulicy Kościelnej z ciekawymi stoiskami instytucji i organizacji z regionu
- II Międzynarodowy Festiwal "Jesień Organowa"
w Chełmcach z trzema koncertami na zabytkowych
organach SchlagundSöhne
- Festiwal "Wieczory Organowe" w Kaliszu, na który
złożyły się cztery koncerty organowe, koncert specjalny oraz koncerty edukacyjne
- II Turniej Wiedzy Regionalnej "Calisiada" zorganizowany wraz z Towarzystwem Miłośników Kalisza
dla uczniów szkół z regionu kaliskiego
- działania charytatywne dla Nikodema, dzięki którym
chłopiec pojechał a turnus rehabilitacyjny
- nowy cykl spotkań dot. edukacji prawnej dla mieszkańców "Prawo na co dzień" wraz z Kancelarią
SDZLegalSchindhelm
- kontynuacja współpracy ze Stowarzyszeniem "Aktywni Borów - Dzierzków" i wizyta studyjna delegacji
w Gminie Opatówek.

Ostatni koncert w roku to także okazja do podziękowań dla podmiotów wspierających działalność Fundacji
"Inicjatywa dla Opatówka". Tytuł Mecenasa Fundacji za
rok 2017 wraz z okazjonalną statuetką otrzymali: Kwiaciarnia Malwa, Drukarnia OFFSET - KOLOR, Bank PKO
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BP o/Kalisz, Stowarzyszenie LGD - 7 Kraina Nocy i Dni,
Burmistrz Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki, pp.
Maria i Dawid Borowiakowie, pp. Dorota i Stanisław Gralińscy, pp. Małgorzata i Andrzej Brodziakowie, p. Piotr
Lisowski, Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, Colian Holding S.A., Chata Składy Budowlane, Hotel Radosny Dwór, Fundacja Biura Rachunkowego FiK, Hotel
Calisia, Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej, ASO Sp.
z o.o.
Ognisko strażackie i pokaz laserów
W sobotę 24 lutego br., na placu przy stawach
w Opatówku odbyło się ognisko strażackie i pokaz laserów. Spotkanie to było zwieńczeniem kończących się ferii. Dobiegły końca ferie zimowe 2018. Gmina Opatówek
przygotowała na ten czas szereg atrakcji m.in. gry i zabawy zespołowe, dmuchany plac zabaw, turniej tenisa
stołowego oraz działania animacyjne, które cieszyły się
dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży.
Urząd Miejski Gminy Opatówek, Gminny Ośrodek Kultury w Opatówku oraz Ochotnicza Straż Pożarna
w Opatówku zorganizowali ognisko połączone z pokazem laserów. Na uczestników tego spotkania czekała
pyszna strażacka grochówka, ciasto drożdżowe oraz
wspólne pieczenie kiełbasek. W imprezie uczestniczyło
wielu mieszkańców Gminy Opatówek, zarówno młodszych, jak i starszych. Na zakończenie organizatorzy
przygotowali widowiskowy pokaz laserów.
Otwarcie wystawy ''Dawnej fonii czar...''
W Muzeum Historii Przemysłu otwarto nową wystawę pt. ''Dawnej fonii czar. Wystawa sprzętu radiofonicznego i telewizyjnego”. Jej wernisaż odbył się w dniu
22 lutego. Tematyka wzbudziła duże zainteresowanie
publiczności, przybyło prawie 200 osób. Organizatorzy
zadbali o odpowiednią oprawę. Uroczystość uświetnił
koncert w wykonaniu wykładowców Wydziału Pedagogiczno - Artystycznego UAM: Adama Michalaka - tenor
koncertowy i Roberta Adamczaka - akompaniament fortepianowy.

Na wystawie ukazano ponad 70 obiektów ze
zbiorów Muzeum w Opatówku. Historia kolekcji urządzeń radiofonicznych w tym Muzeum zaczęła się w 1996
r. Wtedy to nasze muzeum zostało obdarowane dwoma
bardzo cennymi eksponatami. Były to radiole w drewnianej obudowie firmy Stern-Radio Stassfurt oraz firmy
Telefunken. Ofiarodawcami ich były: Państwowa Szkoła
Baletowa w Warszawie oraz Filharmonia im. R. Traugut-
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ta w Warszawie. Początkowo nie myślano o podjęciu jakichś działań kolekcjonerskich w tym kierunku. Jednakże
życie wymuszało również podjęcia tego typu zbioru. Muzeum w Opatówku zajmujące się dokumentowaniem
epoki przemysłowej nie mogło się odwracać tyłem od
wytworu tejże epoki. Należy stwierdzić, że ta kolekcja
radioodbiorników urodziła się właśnie z połączenia techniki i historii. Duży wpływ na rozwój kolekcji miał Zespół
Szkół Techniczno - Elektroniczny w Kaliszu. To ta placówka oświatowa rozpopularyzowała wśród swoich
uczniów i absolwentów ideę kolekcji. Ponadto w jej tworzenie włączyły się osoby indywidualne. Widzimy jej
ogromną wartość, która ukazujące nie tylko osiągnięcia
i możliwości techniki, ale też jej wpływ na kształtowanie
życia codziennego i postaw kulturowych. Urządzenia te
bowiem przez jakiś czas (raczej krótki, bo cały czas
wchodziły nowinki) stawały się współdomownikami towarzysząc nam w różnych sytuacjach ważnych (np. uroczystości rodzinne imieniny, urodziny, prywatki itd.) oraz
zwykłych codziennych, ot choćby podczas wypoczynku
po pracy. Były też źródłem dostarczania nam podstawowej wiedzy o świecie i kształtowały nasze gusta.
Wręcz można zaryzykować twierdzenie, ze wyparły one
z naszych mieszkań instrumenty muzyczne, gdyż zamiast nich zagospodarowywały naszą foniczną przestrzeń. Stąd kolekcję tę można zaliczyć w tym sensie jako kontynuatorkę kolekcji instrumentów, które przecież
w epoce przedradiofonicznej zagospodarowywały naszą
przestrzeń dźwiękową.
Dzięki kolekcji udało się uchwycić różne okresy
w rozwoju radiotechniki. Ukazaliśmy to na wystawie poprzez podział eksponatów. Eksponujemy: gramofony jako najstarsze z odtwarzaczy; Następnie główny trzon kolekcji - radioodbiorniki w podziale na lata: do lat 50.
włącznie - lata 60., lata 70. i lata 80. Następnie odbiorniki telewizyjne (kineskopowe), magnetofony szpulowe,
magnetofony kasetowe, radiomagnetofony i radiole, czyli
zestaw elektroakustyczny, zawierający we wspólnej
szafce poza radioodbiornikiem: wzmacniacz, gramofon
lub magnetofon. Dalej dyktafony i radiobudziki. Na koniec magnetowidy w tym jeden szpulowy (ostatni magnetowid kasetowy firma ''Funai'' wyprodukowała
w grudniu 2016 r.). Fakt ten pokazuje, że te urządzenia
to już przeszłość i będzie je można jedynie oglądać w
muzeach, choć ich twórcy głosili, że są to najnowocześniejsze na świecie produktu w najwyższej jakości. No
cóż: ''tak szybko przemija chwała świata", ale zawsze
możemy pójść jeszcze do muzeum i powspominać. Dodatkową atrakcją jest możliwość odsłuchania muzyki na
niektórych sprzętach, bo okazało się, że nadal są
sprawne poznając ich możliwości techniczne i brzmieniowe. Wystawa czynna będzie do końca maja br.
''Podaruj pluszaka dla dzieciaka''
Wyjątkową zbiórkę zorganizowali strażacy
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Opatówku. Efekty akcji
pn. ''Podaruj pluszaka dla dzieciaka'' mile zaskoczyły
wszystkich. W terminie od 28 do 30 grudnia 2017 r. strażacy OSP Opatówek przeprowadzili zbiórkę pluszaków,
które mają być przeznaczone dla dzieci uczestniczących
w wypadkach. Na odzew mieszkańców Gminy Opatówek druhowie nie musieli długo czekać. W tak krótkim
czasie udało zebrać się ponad 1 700 maskotek.
W związku z tym, że zebrano tak wiele pluszaków orga-
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nizatorzy postanowili przekazać je także innym służbom
ratunkowym.
Spotkanie, w czasie którego przekazano przygotowane maskotki, odbyło się we wtorek 16 stycznia br.
Uczestniczyli w nim inicjatorzy: Krzysztof Korolewski
Prezes OSP Opatówek, Mariusz Małoburski Naczelnik
OSP Opatówek, Tomasz Chojnacki Członek Zarządu
OSP Opatówek oraz st. kpt. Sławomir Kotoński Komendant Miejski PSP w Kaliszu, bryg. Dariusz Byliński zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Kaliszu, insp.
Dariusz Bieniek Komendant Miejski Policji w Kaliszu,
Przemysław Czarnecki Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Kaliszu, Burmistrz Gminy Opatówek
Sebastian Wardęcki i Sekretarz Gminy i Radny Powiatu
Kaliskiego Krzysztof Dziedzic. Maskotki trafiły do: Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu i Państwowej Straży
Pożarnej w Kaliszu.

Druhowie z Opatówka część pluszaków przekazali
również
dla
licznych
jednostek
OSP
z terenu Gminy Opatówek i powiatu kaliskiego. Pluszaki
będą przekazywane dzieciom podczas udzielania im
pomocy przy wypadkach, kolizjach, pożarach i innych
zdarzeniach losowych wywołujących szok w psychice
małego człowieka. Pluszaki mają minimalizować stres,
zwiększyć poczucie bezpieczeństwa i odwracać uwagę
maluchów od dramatycznego dla nich zdarzenia.
OSP Opatówek oraz Urząd Miejski Gminy Opatówek składają serdeczne podziękowania mieszkańcom
oraz parafianom z terenu Gminy Opatówek za włączenie
się w szlachetną akcję. Szczególne podziękowania druhowie strażacy składają wszystkim dzieciom, za okazane przez nich serce i podarowane pluszaki oraz laurki.
Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego
W dniu 19.01.2018 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Opatówku odbyło się rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego ''Zapobiegajmy Pożarom'' (eliminacje gminne). Komisja w składzie: Bogdan
Marszał - Przewodniczący, Henryk Łazarek, Agnieszka
Rogozińska, Magdalena Janik, Barbara Sulwińska
i Małgorzata Judasz dokonała oceny prac 115 prac plastycznych, w tym:
- w kategorii przedszkoli - 16 prac
- w kategorii kl. I - III szkół podstawowych - 37 prac
- w kategorii kl. IV - VI szkół podstawowych - 35 prac
- w kategorii kl. VII - VIII szkół podstawowych i kl. II III gimnazjów - 27 prac
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Prace wpłynęły do Oddziału Gminnego ZOSP RP
w Opatówku z następujących placówek: Przedszkola
''Wesoły Smyk'' w Opatówku, Oddziału Przedszkolnego
w Rajsku, Szkoły Podstawowej w Rajsku, Szkoły Podstawowej w Chełmcach, Szkoły Podstawowej w Tłokini
Wielkiej, Szkoły Podstawowej w Opatówku, Gimnazjum
w Opatówku, Oddziału Gimnazjalnego w Chełmcach.
Wyniki przedstawiają się następująco:
I grupa - kategoria przedszkoli:
- I miejsce: Szymon Wałęsa - Przedszkole w Rajsku,
opiekun Agnieszka Wałęsa
- II miejsce: Hanna Bartoszek - Przedszkole ''Wesoły
Smyk'' w Opatówku, opiekun Urszula Woźniak
- III miejsce: Zofia Kazikowska - Przedszkole w Rajsku, opiekun Marlena Kazikowska
Wyróżnienia:
- Marianna Wałęsa - Przedszkole w Rajsku, opiekun
Mariusz Wałęsa
- Oliwia Kuźniacka - Przedszkole ''Wesoły Smyk''
w Opatówku, opiekun Mirosława Gałach
II grupa - kategoria kl. I - III szkół podstawowych:
- I miejsce: Witold Adamczewski - Szkoła Podstawowa w Rajsku, opiekun Agnieszka Wosiek
- II miejsce: Nadia Olek - Szkoła Podstawowa
w Chełmcach, opiekun Karolina Gramza
- III miejsce: Mateusz Janczarek - Szkoła Podstawowa w Rajsku, opiekun Agnieszka Wosiek
Wyróżnienia:
- Jakub Wojtczak - Szkoła Podstawowa w Chełmcach, opiekun Żaneta Tułacz
- Weronika Tomczak - Szkoła Podstawowa w Rajsku,
opiekun Agnieszka Wosiek
III grupa - kategoria kl. IV - VI szkół podstawowych:
- I miejsce: Róża Krzywda - Szkoła Podstawowa
w Rajsku, opiekun Agnieszka Wosiek
- II miejsce: Julia Szewczyk - Szkoła Podstawowa
w Rajsku, opiekun Agnieszka Wosiek
- III miejsce: Hubert Kasprzak - Szkoła Podstawowa
w Rajsku, opiekun Agnieszka Wosiek
Wyróżnienia:
- Anastazja Drytkiewicz - Szkoła Podstawowa
w Chełmcach, opiekun Żaneta Tułacz
- Patrycja Kraszewska - Szkoła Podstawowa w Tłokini
Wielkiej, opiekun Artur Kraszewski
wyróżnienia na poziomie gminnym (bez wysyłania na
etap powiatowy):
- Adam Kocoń - Szkoła Podstawowa w Chełmcach,
opiekun Żaneta Tułacz
- Alicja Dobrach - Szkoła Podstawowa w Chełmcach,
opiekun Żaneta Tułacz
- Anna Karwacka - Szkoła Podstawowa w Tłokini
Wielkiej, opiekun Urszula Borwik
IV grupa - kategoria kl. VII - VIII szkół podstawowych i kl.
II - III gimnazjów:
- I miejsce: Emilia Militowska - Szkoła Podstawowa
w Opatówku Oddział Gimnazjalny, opiekun Magdalena Janik
- II miejsce: Kacper Knop - Szkoła Podstawowa
w Chełmcach Oddział Gimnazjalny, opiekun Iwona
Porada oraz Zuzanna Stankiewicz - Szkoła Podstawowa w Opatówku Oddział Gimnazjalny , opiekun
Magdalena Janik
- III miejsce: Nikola Kasprzycka - Szkoła Podstawowa
w Opatówku Oddział Gimnazjalny , opiekun Magdalena Janik
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Wyróżnienie:
- Emilia Militowska - Szkoła Podstawowa w Opatówku
Oddział Gimnazjalny, opiekun Magdalena Janik oraz
wyróżnienia na poziomie gminnym (bez wysyłania
na etap powiatowy):
- Zuzanna Woźniak - Szkoła Podstawowa w Opatówku Oddział Gimnazjalny, opiekun Magdalena Janik
- Patrycja Nowak - Szkoła Podstawowa w Chełmcach
Oddział Gimnazjalny, opiekun Iwona Porada
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy
i gratulujemy. Zapraszamy do wzięcia udziału w przyszłorocznej edycji konkursu.
Setna rocznica śmierci Stefana Januarego Gillera
27 stycznia 2018 r. minęła 100. rocznica śmierci
Stefana Januarego Gillera - jednego z dwóch wybitnych
braci zasłużonych dla historii i literatury polskiej urodzonych w Opatówku. Pogrzeb Stefana Gillera był wielką
manifestacją patriotyczną. Uczestniczyli w nim licznie
mieszkańcy Opatówka i Kalisza oraz oficjalne delegacje
władz i organizacji społecznych Kalisza. Pamięć zmarłego została uczczona na posiedzeniu Rady Miejskiej Kalisza w dniu 31 stycznia 1918 r. W największych polskich
czasopismach ukazały się nekrologi.

Opatówek nie zapomniał o swoim wybitnym mieszkańcu. W 1959 r. na domu rodzinnym Gillerów została wmurowana tablica upamiętniająca braci Agatona i Stefana
Gillerów. Po 1990 r. bracia Gillerowie zostali patronami
jednej z ulic w Opatówku, biblioteki gminnej oraz gimnazjum. Staraniem biblioteki i Kaliskiego Towarzystwa
Przyjaciół Nauk ukazały się publikacje dotyczące Stefana i jego brata, a dzięki b. zakładowi ''Hellena" tom wierszy poety.
Dnia 26 stycznia 2018 r, w przeddzień rocznicy
śmierci Stefana Gillera, hołd wielkiemu opatowianinowi
oddali przedstawiciele władz samorządowych Opatówka
z Sekretarzem Gminy Krzysztofem Dziedzicem, bibliotekarze z Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów
w Opatówku oraz młodzież z pocztami sztandarowymi
ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego
wraz z Dyrektorem Mateuszem Przyjaznym. Złożono
kwiaty, zapalono znicze, a regionalistka Jadwiga Miluśka
- Stasiak, Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic i Dyrektor
Mateusz Przyjazny przypomnieli postać zmarłego i jego
patriotyczną działalność.
Stefan Giller urodził się 2 września 1833 r.
w Opatówku w rodzinie byłego żołnierza napoleońskiego
i wieloletniego burmistrza Opatówka Jana Kantego Gille-
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ra. Jego starszy brat - Agaton był redaktorem, publicystą, historykiem, jednym z przywódców powstania
styczniowego, współorganizatorem Muzeum Polskiego
w Rapperswilu, historykiem Syberii i ojcem duchowym
Związku Narodowego Polskiego w Ameryce. Stefan
ukończył Wyższą Szkołę Realną w Kaliszu, gdzie przyjaźnił się z Adamem Asnykiem i braćmi Chodyńskimi.
Dalszą wiedzę zmuszony był zdobywać jako samouk.
W 1862 r. otrzymał posadę nauczyciela przedmiotów historyczno - filologicznych w kaliskiej szkole, której był
absolwentem.
W czasach wzmożonej rusyfikacji krzewił znajomość
polskiej literatury, dbał o poprawność językową, zwalczał
rusycyzmy. Sam posługiwał się piękną polszczyzną,
wobec braku odpowiednich podręczników przygotowywał wykłady, prowadził bibliotekę szkolną. Posiadał też
własny bogaty księgozbiór, z którego mogli korzystać
zaufani uczniowie. Był jednym z najbardziej lubianych
i cenionych nauczycieli.
Stefan Giller zasłynął głównie jako poeta piszący
pod pseudonimem - Stefan z Opatówka. Był autorem
licznych wierszy publikowanych na łamach prasy polskiej i zagranicznej. Pisał także powieści, gawędy, dramaty, rozprawy historyczne, artykuły o charakterze dydaktyczno-moralizatorskim, mowy okolicznościowe i dedykacje. Tłumaczył utwory poetów niemieckich. Jednym
z jego pierwszych utworów poetyckich jest poemat, którego akcja toczy się w Rosochatce pod Opatówkiem.
Rodzinnym stronom, zwłaszcza Kaliszowi, poświęcił
także inne utwory. Stefan Giller był także działaczem
społecznym, jedną z najbardziej znanych postaci Kalisza
II połowy XIX wieku. Życie osobiste Stefana Gillera nie
układało się szczęśliwie. Z pierwszą żoną - Teresą, która była jego wielką miłością miał sześcioro dzieci, z których troje zmarło we wczesnym dzieciństwie. Później
zmarła także żona i owdowiały poeta sam wychowywał
trzy córki. Ożenił się po raz drugi dopiero wtedy, gdy
córki usamodzielniły się. Niestety dwie z nich zmarły
wcześniej niż ojciec. Po przejściu na emeryturę i śmierci
drugiej żony Stefan Giller wrócił do Opatówka i zamieszkał w rodzinnym domu. Zmarł 27 stycznia 1918 r. nie
doczekawszy upragnionej niepodległości Polski.
Świąteczna zbiórka żywności
Wzorem lat ubiegłych w miesiącu grudniu 2017
r. została przeprowadzona świąteczna zbiórka żywności
dla potrzebujących. Powyższa akcja pomocy została
przeprowadzona we współpracy z Wielkopolskim Bankiem Żywności w Poznaniu. W akcję tegorocznej zbiórki
żywności włączyły się: sklepy spożywczo - przemysłowe
Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" Opatówek,
sklep spożywczo - przemysłowy p. Renata Kłysz Cienia
Druga, sklep spożywczo - przemysłowy "Grosik" p. Monika Kasperek Opatówek, ul. Poniatowskiego, ZM Smoliński Zbigniew Smoliński i wspólnicy S.J. Długa Wieś,
"Delikatesy Centrum" sklep nr 15 Opatówek ul. Spacerowa, sklep spożywczo - przemysłowy p. Iwona Gryczyńska Borów, P.H.U. "Mars" p. Agata Szczepańska
Szałe ul. Kaliska, F.H. "Anna" p. Bogdan Kozanecki
Opatówek ul. Św. Jana, P.H.U. Robert Klupś i Beata
Otwiaska - Klupś Kalisz, sklep spożywczo-przemysłowy
Chełmce, DINO Polska S.A. Oddział w Opatówku ul.
Szkolna 1A
Dziękujemy za możliwość przeprowadzenia
świątecznej zbiórki żywności w Państwa sklepach. Ogó-
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łem zebrano 191 kg 562 g żywności oraz 3 szt. kalendarzy. Wykonano 43 paczki świąteczne, które przed Świętami Bożego Narodzenia zostały przekazane do 42 rodzin potrzebujących - rodzin wielodzietnych, niepełnych,
osób chorych, niepełnosprawnych oraz samotnych.
Burmistrz Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki składa
wyrazy podziękowania wszystkim mieszkańcom gminy
Opatówek, którzy odpowiadając na apel włączyli się
w Świąteczną Zbiórkę Żywności.
Setne urodziny mieszkanki Opatówka

Setną rocznicę urodzin dnia 11 marca 2018 r.
obchodziła mieszkanka Opatówka - Helena Gieszczyńska. Dostojna Jubilatka otrzymała moc serdecznych
i ciepłych życzeń, przede wszystkim zdrowia na dalsze
lata życia oraz ciepła rodzinnego i radości z każdego
dnia. Z rąk Burmistrza Gminy Opatówek Sebastiana
Wardęckiego i Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Beaty Berezowskiej otrzymała kwiaty, drobny upominek
i tort okolicznościowy. Burmistrz Gminy Opatówek złożył
życzenia również w imieniu władz samorządowych i pracowników Urzędu Miejskiego Gminy Opatówek oraz całej społeczności gminnej. Odczytano list gratulacyjny od
Prezesa Rady Ministrów - Premiera Mateusza Morawieckiego.
Warto dodać, że Dostojna Jubilatka cieszy się
dobrym zdrowiem i pamięcią, a także pogodą ducha.
Pani Helena wychowała czwórkę dzieci, ma ośmioro
wnucząt i szcześcioro prawnucząt.
Spotkanie noworoczne w Starostwie Powiatowym
8 stycznia 2018 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu odbyło się spotkanie noworoczne.
Organizatorem był Starosta Kaliski Krzysztof Nosal, Wicestarosta Powiatu Kaliskiego Jan Kłysz oraz Przewodniczący Rady Powiatu Mieczysław Łuczak.
Gminę Opatówek na uroczystości tej reprezentowali:
Burmistrz Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki oraz
Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic.
Spotkanie Noworoczne było okazją do podsumowania ubiegłorocznych wydarzeń i przedstawienia
zamierzeń na nowy, 2018 rok. Życzenia noworoczne
mieszkańcom Powiatu Kaliskiego złożyli m.in. Biskup
Pomocniczy Diecezji Kaliskiej Łukasz Buzun, Krzysztof
Nosal Starosta Kaliski, Mieczysław Łuczak Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego, parlamentarzyści oraz
przedstawiciele władz województwa wielkopolskiego.
Goście wysłuchali koncertu w wykonaniu wokalistki Stu-
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dia Piano Song Eweliny Łuszczek z oraz akordeonisty
Witora Matela i Barbary Dymalskiej. Spotkanie zakończyło się wspólnym dzieleniem opłatkiem oraz kolędowaniem.
Spotkanie KGW w Opatówku z okazji Dnia Kobiet
W dniu 12 lutego 2018 r. odbyło się uroczyste
spotkanie członków Koła Gospodyń Wiejskich w Opatówku związane z Dniem Kobiet. Spotkanie zostało połączone z podziękowaniami dla Pana Jerzego Karolaka,
który złożył rezygnację z prowadzenia Zespołu Opatowianie. Pan Jerzy Karolak prowadził nieodpłatnie Zespół
Opatowianie od 2014 roku. To pomysłodawca i założyciel Kapeli Słoneczko.
Zarówno Zespół Opatowianie, jak i Kapela Słoneczko prowadzone przez niego w latach 2014 - 2017
otrzymał wiele wyróżnień, dyplomów i pucharów na
przeglądach zespołów, festiwalach seniorów, biesiadach
folkloru min: na Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych
"Piosenka jest dobra na wszystko" w Suchym Lesie,
Krajowym Festiwalu Seniorów "Śpiewaj razem z nami"
w Krzykosach, Estradzie Folkloru w Brzezinach, Biesiadzie Folkloru w Przygodzicach i Choczu. Zespół Opatowianie i Kapela Słoneczko kierowana przez niego zawsze uczestniczyła w Gminnych Dniach Seniora w Opatówku, Dożynkach Gminnych w Opatówku, gościnnie
w Dniach Seniora w Czajkowie, Dożynkach Gminnych
w Krzykosach itp.

Podziękowanie złożył Burmistrz Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki wraz ze Skarbnikiem Gminy Dagmarą
Gajewską - Pająk i Przewodnicząca Koła Gospodyń
Wiejskich Haliną Dobrzańską.
Stowarzyszenie ''Dar Serca'' w Opatówku
Z inicjatywy rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych podjęto działania reaktywowania Stowarzyszenia ''Dar Serca'' w Opatówku. Dnia 27.02.2018 r.
w Gminnym Ośrodku Kultury w Opatówku odbyło się
walne zebranie członków Stowarzyszenia. Głównym celem działania Stowarzyszenia jest osiągnięcie jak najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju ludzi niepełnosprawnych oraz aktywnego i godnego uczestnictwa ich w życiu społecznym,
a także pomoc ich rodzinom. Członkami Stowarzyszenia są osoby, którym problem niepełnosprawności jest
dobrze znany.
Został uchwalony nowy Statut Stowarzyszenia oraz dokonano wyborów do władz Stowarzyszenia.
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Nowy skład Zarządu Stowarzyszenia:
Prezes - Anna Musiał,
Wiceprezes - Jarosław Budka,
Sekretarz - Małgorzata Owsiana,
Skarbnik: - Barbara Nowak
Członek Zarządu - Henryka Tułacz.
Nowy skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia:
Andrzej Michalski - przewodniczący
Urszula Pogorzelec - członek
Iwona Jendrzejak - członek

Marek Szlenkier - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Gminy, Mieczysława Jaskuła - Dyrektor GOK, Małgorzata Matysiak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej,
Violetta Galant - Kierownik GOPS w Opatówku, Dagmara Pająk - Gajewska - Skarbnik Gminy, Aleksandra Kaleńska - inspektor p.poż, Eleonora Gieszczyńska - prezes Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska, Teresa
Kobierska oraz Honorata Wolniaczyk - dyrektorzy szkół
z terenu gminy Opatówek, Kinga Jopek - Przewodnicząca Rady Rodziców w Tłokini Wielkiej.
Przybyłych gości w imieniu Zarządu Gminnego
ZOSP RP oraz gospodarzy powitał dh Damian Jakóbczak. Następnie głos zabrał Prezes Zarządu Gminnego
dh Bogdan Marszał, który podziękował władzom samorządowym, gościom i sympatykom Ochotniczych Straży
Pożarnych za wsparcie oraz złożył wszystkim życzenia z
okazji Świąt Bożego Narodzenia. Ks. Jacek Paczkowski
- proboszcz parafii, poświęcił opłatki, którymi na końcu
po odśpiewaniu wspólnie kolędy, wszyscy się podzielili,
składając sobie wzajemnie życzenia Niespodzianką dla
wszystkich była Jasełka Bożonarodzeniowa przygotowana przez dzieci i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej
w Tłokini Wielkiej. Mali artyści z dużym przejęciem i zaangażowaniem wiernie odtwarzali swoje role. Śpiewem,
wierszykami oraz piękną scenografią wprowadzili
wszystkich obecnych w bożonarodzeniowy nastrój.

Na terenie Gminy Opatówek widoczna jest potrzeba wsparcia osób niepełnosprawnych w kwestii organizacji pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych i ich
rodzin. W inicjatywę tę włączyły się władze Gminy Opatówek oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Duże
wsparcie zaoferował p. Mariusz Dembicki - kierownik
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Koźminku. Jego zaangażowanie i wieloletnie doświadczenie usprawniło pracę
nad reaktywacją Stowarzyszenia ''Dar Serca''.
Tradycyjna uroczystość opłatkowa w Tłokini Wielkiej
10 grudnia 2017 roku Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Opatówku wraz z Zarządem
OSP w Tłokini Wielkiej zorganizowali tradycyjną uroczystość opłatkową w sali OSP w Tłokini Wielkiej. Tradycją
już się stało, że Spotkanie Opłatkowe Zarządu Gminnego ZOSP RP odbywa się co roku w innej strażnicy.
W tym roku gospodarzami byli druhowie z OSP Tłokinia
Wielka . Spotkanie odbyło się 10 grudnia 2017 i było podzielone na dwie części. Najpierw przedstawiciele
wszystkich straży zgromadzili się w świetlicy na posiedzeniu Zarządu. W pierwszej części krótką historię OSP
Tłokinia przedstawił prezes dh Stanisław Baran. Ta
część zebrania dotyczyła również spraw organizacyjnych i związkowych m.in. harmonogramu walnych zebrań sprawozdawczych czy zakupu kalendarzy. Strażacy odbyli również szkolenie z zakresu używania środków
łączności w OSP i sygnalizacji alarmowej.
Oficjalna część uroczystości rozpoczęła się
o godz. 14:00. Jak co roku, na spotkanie wigilijne przybyli również przedstawiciele władz samorządowych. Był
to dobry moment na złożenie sobie życzeń, podzielanie
opłatkiem, ale także do rozmowy w świątecznej atmosferze i dokonania krótkiego podsumowania roku. Zaproszenie przyjęli: st. kpt. mgr inż. Sławomir Kotoński - Komendant Miejski PSP, Mieczysław Łuczak - Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego, Jan Kłysz - Wicestarosta, Sebastian Wardęcki - Burmistrz Gminy Opatówek,
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Na zakończenie głos zabrali zaproszeni goście,
którzy podziękowali strażakom z terenu gminy Opatówek oraz złożyli życzenia. Burmistrz Gminy Opatówek
dh Sebastian Wardęcki wyraził wdzięczność w imieniu
mieszkańców za poświęcenie i zaangażowanie w akcjach ratowniczych po huraganie, który nawiedził gminę
w 2017 roku. Komendant Miejski PSP w swoich życzeniach również zwrócił uwagę na rekordową liczbę wyjazdów do akcji. St. kpt. Sławomir Kotoński podkreślił
również, że jednostki OSP w naszej gminie należą do
wyróżniających się w powiecie kaliskim. Spotkanie zakończyło się wspólną wieczerzą wigilijną przygotowaną
przez gospodarzy.
Udany Dzień Kobiet w Opatówku - pełna sala
uśmiechniętych Pań
W piątek, 9 marca br. w Hali Sportowo - Widowiskowej im. Polskich Olimpijczyków w Opatówku odbył
się Gminny Dzień Kobiet, w którym uczestniczyło blisko
1 800 pań. Każda z kobiet powitana została przez gospodarzy i obdarowana słodkim upominkiem w postaci
czekolady. Honory gospodarzy pełnili samorządowcy,
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druhowie strażacy oraz pracownicy Urzędu Miejskiego
Gminy Opatówek.
Prowadzący serdecznie powitał wszystkich gości, w szczególności drogie Panie ''bez których mężczyźni nie daliby sobie rady i które są dla Panów najpiękniejszymi kwiatami w ogrodzie życia''. Wśród Pań
z terenu gminy Opatówek oraz zaprzyjaźnionych miejscowości znalazły się Panie z gminy Czajków, na czele
z Przewodniczącym Rady Gminy Andrzejem Puchała.

Serdeczne życzenia wspólnie przekazali: Burmistrz Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki, Sekretarz
Gminy Krzysztof Dziedzic, Radni Rady Miejskiej Gminy
Opatówek z Przewodniczącym Pawłem Bąkowskim, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Opatówku Mateusz Przyjazny. Symboliczne kwiaty, w podziękowaniu za codzienną pracę na rzecz Gminy Opatówek otrzymały: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku Mieczysława Jaskuła, Radna Marlena Kiermas - Gruszka, Wicedyrekor Beata Tomczak i Izabela Dubanowicz oraz
Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Marzena
Wodzińska. Życzenia dla obecnych przekazali również
Poseł na Sejm RP Jan Dziedziczak, Senator Łukasz Mikołajczak, w imieniu władz wojewódzkich Marzena Wodzińska, w imieniu władz powiatowych Wicestarosta Jan
Kłysz i Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego Mieczysław Łuczak.

z zarówno znanych już, jak i nowych utworów wystąpiła
Anna Jurksztowicz - Dębska i Krzesimir Dębski wraz
z zespołem. Zaprezentowali oni takie utwory jak: ''Diamentowy kolczyk'', ''Na dobre i na złe'', ''Mama Afryka'' i
wiele innych.
Gminny Dzień Kobiet zorganizowany był przez:
Urząd Miejski Gminy Opatówek, Gminny Ośrodek Kultury w Opatówku oraz Szkołę Podstawową im. J. Kusocińskiego w Opatówku, przy współpracy z LGD7 - Kraina
Nocy i Dni oraz wparciu druhów strażaków z jednostek
z terenu Gminy Opatówek. Organizatorzy składają serdeczne podziękowania za wspólną zabawę oraz pomoc
w organizacji tego wyjątkowego dnia.
Warsztaty dla muzyków orkiestr dętych w Pawłowicach
W niedzielę 4 marca br. Młodzieżowa Orkiestra
Dęta OSP Rajsko wraz z kilkoma przedstawicielami Orkiestry Dętej OSP Chełmce wzięli udział w III Ogólnopolskich Warsztatach dla Muzyków Orkiestr Dętych
w Pawłowicach. Kilkugodzinny trud przygotowań zwieńczony został wspólnym koncertem galowym, który wypełnił pawłowicką salę po brzegi. W tegorocznej edycji
Warsztatów udział wzięli muzycy orkiestr z Olesna, Bażan, Tokar, Wysoki, Borek Wielkich oraz Łowkowic. Intensywna praca nad utworami trwała od godzin rannych.
Początkowo muzycy spotkali się w swoich grupach sekcyjnych, a wszystko po to by na kolejnym etapie warsztatów zasiąść w pełnym - ok. 100 - osobowym składzie
podczas koncertu finałowego.

Organizatorami wydarzenia byli: Fundacja Rozwoju Artystycznego ''Fabryka Muzyki'' oraz Pałac Pawłowice. Warsztaty dla orkiestr z terenu gminy Opatówek
były przygotowaniem do Regionalnych Przeglądów Orkiestr Dętych OSP, do których orkiestry z Rajska
i Chełmc zakwalifikowały się drogą eliminacji wojewódzkich."

Pierwszą atrakcją wieczoru był recital słowno muzyczno - kabaretowy w wykonaniu Krzysztofa Respondka, który swym występem rozbawił publiczność do
łez, za co otrzymał gromkie brawa. Następnie ze specjalnie przygotowanym programem składającym się
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Żywa pamięć o uczestnikach Powstania Styczniowego w Opatówku
Dnia 22 stycznia, w 155. rocznicę Powstania
Styczniowego, złożono symboliczne kwiaty i znicze by
uczcić pamięć o wielkich patriotach i działaczach społecznych związanych z gminą Opatówek. Przed pamiątkową tablicą upamiętniającą Agatona i Stefana Gillerów
w Opatówku kwiaty złożyli: Poseł na Sejm RP Joanna
Lichocka, Sekretarz Gminy Opatówek i Radny Powiatu
Kaliskiego Krzysztof Dziedzic, regionalistka i wieloletnia
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dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów
w Opatówku Jadwiga Miluśka - Stasiak, druhowie strażacy z OSP Opatówek: Prezes Krzysztof Karolweski
i naczelnik Mariusz Małoburski oraz radny i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Gminy Opatówek Marek
Szlenkier. Następnie udano się na miejscowy, zabytkowy cmentarz, gdzie zapalno znicze na nagrobku Konstantego Skotkowskiego. Bracia Gillerowie w wyjątkowy
sposób zapisali się na kartach historii gminy Opatówek,
pamięć o nich nie zanika, ich nazwisko ma swoje znaczące miejsce w przestrzeni publicznej, m.in. ich nazwę
nosi Gminna Bibliotka Publiczna w Opatówku oraz jedna
z ulic.

Agaton Giller urodził się 9 stycznia 1831 w Opatówku, zm. 18 lipca 1887 w Stanisławowie. Polski dziennikarz i pisarz, konspirator i działacz niepodległościowy,
członek Rządu Narodowego; brat Stefana Gillera. Był
synem burmistrza Opatówka Jana Kantego Gillera
i Franciszki ze Szpadkowskich. Kształcił się m.in. w Kaliszu, Warszawie i Łomży. W czasie Wiosny Ludów próbował się przedostać na Węgry, jednak został aresztowany przez Prusaków w Raciborzu. Zwolniony z więzienia w lutym 1850, podjął pracę nauczyciela domowego
w wielkopolskich dworach ziemiańskich. W 1852 wyjechał do Krakowa i jako wolny słuchacz uczęszczał na
wykłady na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wyśledzony
przez policję austriacką jako poddany rosyjski, został
wydany 10 kwietnia 1853 żandarmerii rosyjskiej.
Więziony w Cytadeli Warszawskiej pod zarzutem działalności antyrosyjskiej. Skazany na katorgę w batalionach karnych we wschodniej Syberii. W kajdanach,
przykuty do żelaznego drąga w 16 miesięcy odbył tę
drogę na piechotę. W 1858 zwolniony z katorgi, został
przymuszony do osiedlenia się w Irkucku. Tam założył
polską szkołę, w której sam nauczał. W październiku
1860 powrócił do kraju. Związał się ze środowiskiem Delegacji Miejskiej. Po masakrze manifestantów 8 kwietnia
1861 roku wydał odezwę Posłanie do wszystkich rodaków na ziemi polskiej, w której wzywał do zbratania stanów i wspólnego wystąpienia zbrojnego przeciwko Rosji.
16 października został ranny w czasie masakry w archikatedrze warszawskiej. Od 1862 był korespondentem
krakowskiego „Czasu" w Królestwie Kongresowym.
Wszedł w skład Komitetu Centralnego Narodowego, starając się odwieść czerwonych od próby rychłego wybuchu powstania, jednocześnie namawiał białych do porzucenia iluzji pokojowego zakończenia tych niepokojów.
Był zwolennikiem dobrze przygotowanej i rokującej
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szanse powodzenia akcji militarnej. 24 lipca zredagował
instrukcję dla organizacji narodowej do powszechnego,
na dobry skutek obrachowanego powstania. Był autorem
koncepcji utworzenia tajnego państwa polskiego. We
wrześniu wyjechał do Londynu, gdzie zawarł porozumienie z redaktorami rosyjskiego ''Kołokoła".
Po wybuchu powstania styczniowego podał się
do dymisji z KCN, uważając, że jest to działanie przedwczesne i sprowokowane przez Rosjan. Wkrótce jednak
wszedł w skład Komisji Wykonawczej - rządu powstańczego. Przeszedł jawnie na stronę białych, 24 lutego
powrócił do KCN i forsował oddanie dyktatury Marianowi
Langiewiczowi. Po tragicznej śmierci Stefana Bobrowskiego został najbardziej wpływowym członkiem Rządu
Narodowego. Redagował wówczas liczne pisma powstańcze: ''Strażnica", ''Ruch" i ''Wiadomości pola bitwy". Spod jego ręki wyszła Odezwa do obywateli zaborów pruskiego i austriackiego oraz Instrukcja dla agentów Rządu Narodowego za granicą. Po otrzymaniu anonimowego wyroku śmierci odsunął się od pracy rządowej. Po upadku powstania przebywał m.in. w Saksonii
i w Szwajcarii. W 1864 został skazany zaocznie w Lipsku na 4 lata więzienia za wydawanie tam nielegalnego
pisma „Ojczyzna". W 1867 osiadł w Paryżu. Współorganizował Legion Polski w Turcji. Zmarł na zapalenie płuc
18.07.1887. 20 lipca 1887 odbył się jego uroczysty pogrzeb na cmentarzu Sapieżyńskim w Stanisławowie. W
wyniku zniszczenia cmentarza w okresie Ukraińskiej
SRR jego prochy zostały w 1981 sprowadzone do Warszawy i złożone na cmentarzu Powązkowskim.
Stefan Giller urodził się w Opatówku 2 września
1833 r. Był uczniem Wyższej Szkoły Realnej w Kaliszu,
gdzie zaprzyjaźnił się z Adamem Asnykiem, braćmi
Chodyńskimii innymi znanymi kaliszanami. Już wówczas
dał się poznać jako doskonały mówca, autor scenek
dramatycznych i wierszy. Po latach Giller napisał powieść pt. Dwaj towarzysze, której akcja działa się w kaliskiej szkole. Po ukończeniu szkoły kaliskiej udał się do
Warszawy i jako samouk pogłębiał wiedzę z dziedziny
historii Polski oraz historii literatury i języka polskiego.
Jednocześnie pracował jako adiunkt w Archiwum Akt
Dawnych Polsko-Łacińskich i prywatnie wykładał język
polski, literaturę i dzieje Polski. Następnie pracował jako
pomocnik w kaliskim archiwum pod kierownictwem Józefa Szaniawskiego. W 1862 r. Stefan Giller zdał egzamin na nauczyciela gimnazjum przed komitetem egzaminacyjnym Komisji Oświecenia i otrzymał posadę nauczyciela przedmiotów historyczno-filologicznych w Gimnazjum Męskim w Kaliszu. Ponadto uczył w innych szkołach w Kaliszu. Z braku odpowiednich polskich podręczników sam opracowywał kursy historii literatury polskiej,
stylistyki i poetyki z przeglądami historycznymi i dyktował je swoim uczniom po wykładach. W czasie wzmożonej działalności rusyfikacyjnej Giller wytrwale pracował
nad zachowaniem języka polskiego i znajomości literatury polskiej wśród uczniów. Giller, posiadający dar pięknej i porywającej wymowy, potrafił rozbudzać wyobraźnię uczniów i uczucia narodowe. Należał do najbardziej
lubianych i szanowanych nauczycieli. Uczniami Gillera
byli: prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w latach 192226 Stanisław Wojciechowski, artysta malarz Alfred Wierusz Kowalski, prawnik, rektor Uniwersytetu Wileńskiego
- Alfons Parczewski, historyk Aleksander Rembowski,
lekarze: Adam Pałęcki i Kazimierz Orzeł, dziennikarze,
prawnicy i wielu innych. Stefan Giller brał czynny udział

str. 15/32

w życiu społecznym i kulturalnym Kalisza i Opatówka.
Organizował odczyty, wygłaszał mowy okolicznościowe,
był członkiem instytucji kulturalnych, wspierał akcje
oświatowe i charytatywne. Był współzałożycielem "taniej
czytelni" w Kaliszu, członkiem Zarządu Kaliskiego Towarzystwa Muzycznego. W 1905 r. przekazał bezpłatnie lokal w swoim domu w Opatówku na dom ludowy i czytelnię publiczną. Po 35 latach pracy w Gimnazjum Filologicznym, a następnie w Gimnazjum Męskim w Kaliszu
Stefan Giller przeszedł na emeryturę, żegnany przez
najwybitniejszych przedstawicieli społeczeństwa Kalisza.
Utworzone w 1911 r. w Warszawie Towarzystwo Byłych
Wychowańców Szkół Kaliskich mianowało Stefana Gillera pierwszym honorowym członkiem (drugim został Alfons Parczewski). W 1909 r. powrócił na stałe do rodzinnego domu w Opatówku.
Ważną rolę w życiu Stefana Januarego Gillera
odgrywała twórczość literacka. Swoje utwory podpisywał
najczęściej - Stefan z Opatówka. Zadebiutował w 1859 r.
w Warszawie w periodyku "Klejnoty Poezji Polskiej"
wierszem Modlitwa młodej matki. Rok później w "Bibliotece Warszawskiej" ukazał się poemat pt. Krótkie curriculum vitae Matyjasza, co zwany był Kobeżnikiem na
Wilczej Ustroni, którego akcja toczy się w Rosochatce
pod Opatówkiem. Wiele utworów poetyckich ukazało się
w "Czytelni Niedzielnej" z 1862 r. redagowanej przez
brata Agatona w Warszawie. Poemat Stefana z Opatówka Jan Kochanowski z Czarnolesia, zdobył pierwszą
nagrodę w konkursie poetyckim w Warszawie. Część
swoich utworów Giller opublikował w Krakowie w 1890 r.
w wydawnictwie Gebethnera i Wolffa w zbiorze Elegie
i sonety. Wiersze Gillera pojawiały się w wydawnictwach
zbiorowych: kalendarzach, almanachach, księgach pamiątkowych, antologiach i jednodniówkach.
Dzień Kobiet w Porwitach
W sobotę 10 marca 2018 r., wzorem lat ubiegłych, Ochotnicza Straż Pożarna w Porwitach oraz sołtys wsi p. Andrzej Knop przygotowali dla mieszkanek
swojej miejscowości spotkanie z okazji Dnia Kobiet.
Każda z Pań otrzymała przepiękną róże oraz moc życzeń od organizatorów wydarzenia. Nie zabrakło również słodkości. Sobotnie popołudnie upłynęło wszystkim
uczestnikom spotkania w miłej i przyjaznej atmosferze.
Turniej Wiedzy Pożarniczej
17 marca br. w Szkole Podstawowej w Chełmcach odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej ''Młodzież Zapobiega Pożarom''. Turniej zorganizowany został przez Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Opatówku i Urząd Miejski
Gminy Opatówek. Do eliminacji zgłoszono 19 uczestników reprezentujących Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy Opatówek. Zawodników i gości przywitali:
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chełmcach Tomasz Mikucki, Przewodniczący Komisji d/s Młodzieży ZOG
ZOSP RP dh Henryk Łazarek oraz Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Opatówku Bogdan Marszał.
Młodzież rywalizowała w dwóch etapach: pisemnym i ustnym. W części pisemnej należało rozwiązać test, a w ustnej, odpowiedzieć na pytania z zakresu
pożarnictwa oraz wykazać się znajomością sprzętu pożarniczego i zasad udzielania pierwszej pomocy. Tuż po
godzinie 9:00 rozpoczęto eliminacje pisemne. Uczestni-
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cy otrzymali test składający się z 30-40 pytań (zależnie
od grupy wiekowej), na rozwiązanie którego przewidziano 30 minut. Zakres tematyczny turnieju obejmował wiedzę z takich dziedzin jak: historia pożarnictwa, procesy
fizykochemiczne, sprzęt i wyposażenie straży pożarnych, organizacja działań ratowniczych, przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz pomoc przedmedycznej.

Do ścisłego finału zakwalifikowało się od 2 do 5
uczestników z każdej grupy wiekowej, którzy uzyskali
największą liczbę punktów w teście pisemnym.
Końcowa klasyfikacja przedstawia się następująco:
I grupa wiekowa
1 miejsce - Anna Śnieguła
2 miejsce - Krzysztof Piekarski
II grupa wiekowa
1 miejsce - Klaudia Dąbrowska
2 miejsce - Ewa Witasiak
3 miejsce - Julia Gaczyńska
4 miejsce - Maciej Dobrach
5 miejsce - Nikola Cholajda
III grupa wiekowa
1 miejsce - Ewa Sobczak
2 miejsce - Martyna Dziedzic
3 miejsce - Michał Pawelec
4 miejsce - Kamil Kosierb
5 miejsce - Daniel Nowakowski
Zdobywcom poszczególnych miejsc dyplomy
oraz nagrody rzeczowe wręczyli: dh Bogdan Marszał, dh
Henryk Łazarek dh Stanisław Baran, Sekretarz Gminy
Opatówek dh Krzysztof Dziedzic oraz Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Chełmcach dh Tomasz Mikucki. Pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz
drobny upominek za udział w eliminacjach gminnych
Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Zawodnicy, którzy zajęli
pierwsze i drugie miejsce w każdej z kategorii wiekowej,
będą reprezentować gminę Opatówek podczas eliminacji powiatowych OTWP, które w tym roku odbędą się 24
marca w Szkole Podstawowej w Rajsku.
Organizatorzy i uczestnicy turnieju składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy pomogli w organizacji i sprawnym przebiegu eliminacji, w szczególności: władzom samorządowym gminy Opatówek, dyrekcji Szkoły Podstawowej w Chełmcach oraz pracownikom szkoły. Szczególne podziękowania należą się
druhnom i druhom z OSP w Chełmcach, Rajsku, Sierzchowie, Tłokini Wielkiej oraz osobom przygotowującym
zawodników, za czas poświęcony na pracę z młodzieżą,
która przyniosła owoce w postaci miejsc na podium.
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Dziękujemy również członkom jury, władzom ZOG
ZOSP RP w Opatówku, prezesom OSP z terenu gminy,
którzy jak co roku dbają o to, by młodzież brała udział
w turnieju, a tym samym poszerzała swą wiedzę dotycząca pożarnictwa. Zawodnikom, którzy będą reprezentować gminę Opatówek w eliminacjach powiatowych życzymy zajęcia jak najlepszych miejsc.
Finał XVIII Międzygminnego Festiwalu Piosenki
Dziecięcej i Młodzieżowej.
W niedzielę, 18 marca br. odbył się finał XVIII
Międzygminnego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej. Jury obradowało w składzie: Ewa Borowicz Kasznicka, Izabela Pinczewska - Kubiak, Elżbieta Włodarczyk, Marek Łakomy.
Wyniki przedstawiają się następująco:

Kategoria I kl. I - III SP:
I miejsce: Nadia Janiak
II miejsce: Julita Tomczak
III miejsce: Julia Góźdź
Wyróżnienie: Marianna Piątkowska
Kategoria II kl. IV - VI SP:
I miejsce: Natalia Góra
II miejsce: Rozalia Piątkowska
III miejsce: Alicja Wróblewska
Wyróżnienie: Piotr Welke
Kategoria III gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce: Aleksandra Kaczmarek
II miejsce: Natalia Bora
III miejsce: Aleksandra Pilarska
Wyróżnienie: Weronika Kulawinek
Wyróżnienie: Michał Marek
Wyróżnienie: Malwina Olszewska
Organizatorzy dla wszystkich uczestników przygotowali statuetki, dyplomy oraz nagrody finansowe
ufundowane przez sponsorów festiwalu, które wręczyli
Marlena Maląg Wicewojewoda Wielkopolski, Jan Adam
Kłysz Wicestarosta Powiatu Kaliskiego, Marek Albrecht
Wójt Gminy Szczytniki, Krzysztof Dziedzic Sekretarz
Gminy Opatówek, Elżbieta Włodarczyk - Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej , Ewa Milewska Dyrektor Biura
AKO oraz Arkadiusz Jakubek - Pianowera.
Laureaci I miejsc wszystkich kategorii kwalifikują
się do finału Kaliskiego Konkursu Piosenki Dziecięcej
i Młodzieżowej o Puchar Prezydenta Miasta Kalisza oraz
będą uczestniczyć w nagraniu płyty CD sponsorowanej
przez Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
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Szczególne podziękowania organizatorzy kierują
do sponsorów Festiwalu, ponieważ bez ich wsparcia nie
udało by się przygotować tak wyjątkowego święta muzycznego w powiecie kaliskim, a byli to: Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej, Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko
- Ostrowska oraz PIANOWERA Arkadiusz Jakubek Renowacja, naprawa pianin oraz fortepianów.
***************************************

WIADOMOŚCI BIBLIOTECZNE
Ferie z kotem
Międzynarodowy Dzień Kota to coroczne święto
przypadające na 17 lutego. Swój początek znalazło we
Włoszech w 1990 roku. W Polsce obchodzone jest od
roku 2006. W tym dniu zwraca się uwagę na znaczenie
kotów w życiu człowieka oraz niesienie pomocy wolno
żyjącym i bezdomnym zwierzętom. 19 lutego w Gminnej
Bibliotece Publicznej w Opatówku obchodzone było
święto kota na specjalnie zorganizowanych zajęciach
dla dzieci poświęconych tej tematyce. Już na początku
uczestnicy spotkania poznali największego i najmniejszego przedstawiciela tego gatunku, jak również dowiedzieli się, że rozróżniamy koty, które ryczą i te które tylko mruczą. W trakcie dalszej zabawy były przygotowane
specjalne puzzle, poprzez które należało odgadnąć co to
za kot. Przypomniane zostały zasady pielęgnacji zwierzaka, jak również jego budowa. Z książek dzieci dowiedziały się m.in. że kot ma po 12 wąsów (wibrysów) znajdujących się po obu stronach nosa.

Odczytany został fragment książki ''Przygody kota Filemona'' Marka Nejmana, na podstawie którego wykonana została praca plastyczna - wizerunek kocich bohaterów Filemona i Bonifacego. Kolejnym punktem programu było ''kocie polowanie'', podczas którego kotki łapały swoje myszki. Sprawdzona została również wiedza
uczestników ze znajomości kotów z bajek. Na zakończenie przedstawione były kocie rekordy: najmniejszy
i największy kot, najstarszy kot, kot o najdłuższej sierści,
najszybszy kot, itd. Największe zaskoczenie wywołała
informacja o najbogatszym kocie świata Tommaso
z Włoch, który odziedziczył w spadku po swojej właścicielce 10 milionów euro.
Popołudnia z planszówkami
Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów
zaprasza do udziału w spotkaniach poświęconych grom
planszowym. Spotkania będą odbywać się cyklicznie
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w bibliotece w każdy pierwszy wtorek miesiąca od godz.
17:00. Można przyjść na dowolne spotkanie. Udział w
spotkaniach jest bezpłatny i dla wszystkich którzy ukończyli 7 lat - dzieci młodzież, dorośli i seniorzy. Mile widziane zespoły rodzinne. Każdy może przybyć z własną
ulubioną grą planszową. Dzieci do lat 13. przychodzą
zawsze z opiekunem. Pozostałe osoby niepełnoletnie
proszone są o zabranie oświadczenia rodziców lub
prawnych opiekunów z informacją, że wyrażają oni zgodę na udział niepełnoletniego dziecka w spotkaniach. Do
tej pory odbyły się dwa spotkania 21 lutego i 6 marca,
które zgromadziły kilkunastu graczy w różnym wieku.
Były osoby doskonale znające rozmaite gry, jak i Ci, którzy zasiadali do planszy po raz pierwszy. Początkowa
konsternacja niektórych uczestników szybko zmieniała
się pełne zaangażowania rozgrywki.

czak przesłuchało 30 uczniów ze szkół podstawowych,
klas gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych z powiatu kaliskiego i zadecydowało o przyznaniu:
w kategorii szkół podstawowych i gimnazjów:
- I miejsca Paulinie Wiertelak z Zespołu Szkół
w Brzezinach - opiekunka Alicja Krajewska
- II miejsca ex aequo Aleksandrowi Wawrzyniakowi
z gimnazjum w Kamieniu - opiekunki Wioletta Bartosik i Aleksandra Ordyniak i Natalii Czarnek z gimnazjum w Kaliszu obecnie SP nr 10 - opiekunka Anna
Korniłowicz
- III miejsca Adamowi Paczkowskiemu z Zespołu
Szkół w Stawie - opiekunka Marzena Łysek
Wyróżnienia:
- Martynie Kowalskiej z Zespołu Szkół w Brzezinach opiekunka Ewelina Połośka,
- Kamili Cuper z Zespołu Szkół w Brzezinach - opiekunka Alicja Krajewska
- Kamili Jaskule z Zespołu Szkół w Stawie - opiekunka Marzena Łysek
w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:
- I miejsca Adriannie Kołak z II LO Tadeusza Kościuszki w Kaliszu - opiekunka Agnieszka Matecka
- II miejsca Joannie Pomykale z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu - opiekunki Bogumiła
- III miejsca Elżbiecie Mazurowskiej z I LO im. Adama
Asnyka w Kaliszu - opiekunka Paulina Litwicka Tomczyk
Wyróżnienia:
- Kacprowi Sobańskiemu z I LO im. Adama Asnyka
w Kaliszu - opiekunka Paulina Litwicka - Tomczyk

Propozycja Popołudni z planszówkami jest alternatywą dla rozmaitych sposobów spędzania wolnego
czasu a, że granie w planszówki jest fajne, coraz bardziej popularne i pozwala na świetną integrację międzyludzką nie można z niej nie skorzystać. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z biblioteką poprzez email: biblioteka@opatowek.pl, facebook: Biblioteka Opatówek lub telefonicznie pod nr 62 76 18 209;
510 456 021.
XIV Powiatowy Konkurs Recytatorski
16 stycznia 2018 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku odbył się XIV
Powiatowy Konkurs Recytatorski im. Stefana Gillera. Patronat nad konkursem objął starosta kaliski Krzysztof
Nosal. W tym roku formuła konkursu odbiegała nieco od
poprzednich edycji gdyż po raz pierwszy sięgnięto, nie
po twórczość Stefana Gillera, czy kaliskich poetów, ale
do listów rodziny Gillerów. Zadaniem uczestników była
nie tylko recytacja, ale i przeczytanie listu bądź jego
fragmentu, wybranego ze zbioru pt. ''Nieznana korespondencja rodziny Gillerów'' oprac. Jadwigi Miluśkiej.
Dzięki takiemu założeniu organizatorzy chcieli rozpropagować wśród młodego pokolenia wiedzę o życiu codziennym i zwyczajach, szanowanej i zasłużonej dla historii i literatury polskiej rodziny Gillerów żyjącej w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku oraz zwrócić
uwagę na piękno i wagę tradycyjnej korespondencji listowej. Istotnym celem konkursu było także kształtowanie umiejętności czytelniczych i recytatorskich młodzieży. Jury powołane przez organizatora w składzie: Stefania Wodzińska, Anna Burek i Maria Bednarczyk - Ant-
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Laureaci konkursu otrzymali cenne nagrody ufundowane przez Kino Helios Kalisz, Kawiarnię-Restaurację
Anabell w Kaliszu, Starostwo Powiatowe w Kaliszu
i Gminną Bibliotekę Publiczną im. Braci Gillerów w Opatówku. W przesłuchaniach i pracach konkursowych
uczestniczyła Jolanta Golicka - kierownik Biura Oświaty,
Zdrowia, Sportu i Kultury w Starostwie Powiatowym
w Kaliszu.
Organizatorzy serdecznie gratulują wszystkim laureatom, uczestnikom i opiekunom zaś serdeczne podziękowania ślą pod adresem Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Kawiarni-Restauracji Anabell w Kaliszu oraz Dyrekcji Kina Helios Kalisz za powiększenie puli nagród.
Serdeczne podziękowania składają także Jerzemu Marciniakowi Dyrektorowi Muzeum Historii Przemysłu
w Opatówku za umożliwienie uczestnikom konkursu
zwiedzania muzeum i udziału w warsztatach czerpania
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papieru. Szczególne podziękowania kierują pod adresem członkiń jury za profesjonalną i bezinteresowną
pracę.

Zdradził kilka zawodowych tajemnic. Szczególnie namawiał do tego, aby nie bać się cięcia roślin i zademonstrował, jak to prawidłowo robić.

Przedszkolaki w filii w Rajsku
25 stycznia 2018 r. dzieci z Przedszkola Rajskie
Jabłuszka wraz z opiekunkami, odwiedziły Gminną Bibliotekę Publiczną. Kilkoro z nich, było już wcześniej
w bibliotece ze swoimi rodzicami, ale dla zdecydowanej
większości była to pierwsza wizyta wśród tylu książek.

Podczas wizyty w bibliotece dzieci miały możliwość przejścia między regałami i zapoznania się z biblioteką. Dzieci przeglądały książeczki znajdujące się na
półkach. Szczególne zainteresował ich dział dla najmłodszych. Wszystkim spodobały się kolorowe i bogato
ilustrowane książeczki, które z chęcią oglądały i komentowały. Dzieci poznały zasady wypożyczania książek.
Dowiedziały się także, jak należy dbać o książki. Rozwiązywały zagadki związane z postaciami z bajek
i baśni. Przedszkolaki znakomicie sobie poradziły. Na
zakończenie spotkania wysłuchały fragmentu opowiadania ''Basia i biblioteka''. Ci, którzy są już czytelnikami naszej biblioteki wypożyczyli książeczki, a pozostali obiecali, że wrócą z rodzicami aby się zapisać.

Pani Ola Małoburska podzieliła się swoją fascynacją ziołami. Przedstawiła portrety kilku mniej i bardziej znanych: bazylii, mięty, melisy, rozmarynu, bylicy bożego
drzewka, lubczyku, szałwii. Temat ten był bliski wszystkim, którym zależy na pysznym i zdrowym jedzeniu. Natomiast p. Damian Jakóbczak wprowadził nas w podstawy teorii i praktyki gleb, ich odczynu, nawożenia, podlewania. Wszak "dobry korzeń to podstawa". Zwrócił
uwagę także na dobór roślin do stref klimatycznych naszego kraju.
Spotkanie zakończyła seria pytań o konkretne
prace w ogrodzie: kiedy przycinać orzechy, czereśnie,
morele, trzmielinę, jak ciąć różne pnącza, gdzie kupić
daglezję? Za oknem od kilkunastu dni termometry wskazywały poniżej minus 14 stopni, a my rozmawialiśmy
o ogrodach! Czy ktoś zaprzeczy, że z optymizmem patrzymy w przyszłość?
***************************************

WIADOMOŚCI SPORTOWE
Mistrzostwa Wielkopolski Taekwon - do ITF

W ogrodzie, ogródku i na balkonie
''Człowiek potrzebuje do życia ogrodów i bibliotek'' zapisał Cyceron, a Audrey Hepburn mówiła, że ''założyć ogród, to uwierzyć w jutro''. Zgadzamy się
z tym w stu procentach. W myśl tych stwierdzeń,
w czwartek 1 marca 2018 r. w naszej bibliotece spotkali
się sami optymiści - miłośnicy ogrodów, ogródków, balkonów i wszystkiego co tam rośnie, cieszy oczy i upiększa nasz mały kawałek świata.
Bohaterami spotkania byli pp. Honorata Ola Małoburska i Mariusz Małoburski, ogrodnicy z zamiłowania
i profesji, właściciele szkółki ''Ogrodowe ABC'' w Opatówku. Wspierał ich tego wieczoru Damian Jakóbczak nauczyciel Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka
w Opatówku. Pan Mariusz przeprowadził zebranych niełatwą drogą od pragnienia własnego ogrodu do stworzenia sobie miłego dla oka, bujnego i łatwego w pielęgnacji
kawałka zieleni. Zwrócił uwagę na konieczność wcześniejszego rozplanowania różnych stref w ogrodzie,
przygotowania podłoża, ukształtowania terenu, odchwaszczenia, doboru i rozplanowania nasadzeń. Sztuką jest skomponowanie nowych roślin, z tymi, które już
mamy na stanie. Mówił też o tym, jak dbać o ogród.
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W niedzielę, 14 stycznia 2018 r. w Opatówku
odbyły się VII Mistrzostwa Wielkopolski Taekwon - do
ITF. Zawody zgromadziły 340 uczestników z całej Polski. Organizatorem turnieju był Sportowy Klub Taekwon
- do z trenerem Kazimierzem Kurzawskim oraz Łukaszem Chmielewskim na czele. Do Opatówka dotarli re-
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prezentanci miast: Łodzi, Bełchatowa, Zduńskiej Woli,
Sieradza, Wielunia, Kluczborka, Kępna, Krotoszyna,
Dzierżoniowa, Bielawy, Świdnicy, Kalisza oraz Opatówka. Nad zawodami patronat honorowy sprawował Burmistrz Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki.
Wszystkie konkurencje turnieju rozgrywane były
na bardzo wysokim poziomie. Zawodnicy w kategoriach
wiekowych od 4 do 18 lat startowali w następujących
konkurencjach: Light Contact, Semi Hogo, Układy Formalne, Techniki Specjalne oraz najmłodsi w technikach
szybkości i walk Kalaki.
W czasie turnieju prezes SKT SILLA Kazimierz
Kurzawski wręczył Burmistrzowi Gminy Opatówek Sebastianowi Wardęckiemu oraz Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Opatówku Mateuszowi Przyjaznemu podziękowania za pomoc w organizacji turnieju oraz wkład
w rozwój sztuk walki.
Turniej o Puchar Burmistrza Gminy Opatówek w tenisie stołowym
W sobotę 24 lutego 2018 r. w Hali Widowiskowo
- Sportowej im. Polskich Olimpijczyków w Opatówku odbył się zorganizowany po raz czternasty Turniej o Puchar Burmistrza Gminy Opatówek w tenisie stołowym
ph. ''Żyj zdrowo i sportowo''. Organizatorami tegorocznych rozgrywek sportowych byli: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku, Związek Gminny OSP,
Ochotnicza Straż Pożarna Borów, Sołectwo Tłokinia Kościelna, Urząd Miejski Gminy Opatówek oraz Szkoła
Podstawowa w Opatówku. Uroczystej inauguracji turnieju dokonał Krzysztof Dziedzic- Sekretarz Gminy Opatówek oraz Bogdan Marszał - Prezes ZOG ZOSP RP
w Opatówku. Natomiast sędzia główny turnieju Daniel
Kupczyk przedstawił zasady gry w tenisa stołowego.

Celem turnieju było wzbudzenie wśród dzieci,
młodzieży i osób dorosłych motywacji do życia bez nałogów, wyuczenie zdrowych postaw rywalizacji, promocja atrakcyjnego zdrowego stylu życia, wspomaganie
rodzin w procesie wychowywania dzieci. W sportowych
zmaganiach wzięło udział 123 zawodników z 9 jednostek OSP: z Borowa, Chełmc, Cieni Pierwszej, DębeKolonii, Opatówka, Porwit, Rajska, Sierzchowa, Tłokini
Wielkiej oraz z 4 sołectw z gminy Opatówek: Józefowa,
Kobierna, Borowa i Tłokini Kościelnej, a także ze Szkoły
Podstawowej w Rajsku, Tłokini Wielkiej. Nad przebiegiem rozgrywek tenisowych czuwali sędziowie: Daniel
Kupczyk, Monika Baran, Zbigniew Muzalewski i Arkadiusz Stach.
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Osiągnięte wyniki w rozgrywkach w tenisie stołowym:
Dziewczęta/kobiety:
kategoria wiekowa do 13 lat:
I miejsce - Martyna Prętczyńska, OSP Borów
II miejsce - Oliwia Krzywda, OSP Porwity
III miejsce - Amelia Frakowska, Sołectwo Józefów
kategoria wiekowa 14 - 16 lat:
I miejsce - Gabriela Sobieraj, OSP Borów
II miejsce - Julia Janik, OSP Borów
III miejsce - Anna Wielgocka, OSP Tłokinia Wielka
kategoria wiekowa 17 - 21 lat:
I miejsce - Monika Bach, OSP Tłokinia Wielka
II miejsce - Lucyna Szymańska, OSP Rajsko
III miejsce - Dominika Szymańska, OSP Rajsko
kategoria wiekowa 22 - 30 lat:
I miejsce - Alicja Sobczak, OSP Tłokinia Wielka
II miejsce - Karolina Janik, OSP Borów
kategoria wiekowa 31- 40 lat:
I miejsce - Magdalena Frakowska, Sołectwo Józefów
II miejsce - Monika Ćwiklińska, OSP Borów
III miejsce - Małgorzata Janik, OSP Borów
kategoria wiekowa 41 lat i powyżej:
I miejsce - Maryla Bachurska, Sołectwo Józefów
II miejsce - Marlena Kiermas-Gruszka, OSP Opatówek
III miejsce - Agnieszka Szczęsna, Sołectwo Józefów
Chłopcy/mężczyźni:
kategoria wiekowa do 13 lat:
I miejsce - Tomasz Janik, OSP Borów
II miejsce - Patryk Pietrykowski, Szkoła Podstawowa
w Tłokini Wielkiej
III miejsce - Szymon Gruszka, OSP Opatówek
kategoria wiekowa 14 - 16 lat:
I miejsce - Adrian Olejnik, Sołectwo Józefów
II miejsce - Adrian Prętczyński, OSP Borów
III miejsce - Jakub Wieczorek, Szkoła Podstawowa
w Rajsku
kategoria wiekowa 17 - 21 lat:
I miejsce - Michał Tomaszewski, OSP Rajsko
II miejsce - Wiktor Pejaś, OSP Porwity
III miejsce - Patryk Biernat, OSP Porwity
kategoria wiekowa 22 - 30 lat:
I miejsce - Michał Frątczak, OSP Rajsko
II miejsce - Jacek Sobieraj , OSP Borów
III miejsce - Marcin Wałęsa, OSP Borów
kategoria wiekowa 31- 40 lat:
I miejsce - Kamil Kwiatkowski, OSP Borów
II miejsce - Maciej Gruszka, OSP Opatówek
III miejsce - Krzysztof Skutecki, Sołectwo Józefów
kategoria wiekowa 41 lat i powyżej:
I miejsce - Robert Wielgosz , Sołectwo Tłokinia Kościelna
II miejsce - Grzegorz Janik , OSP Borów
III miejsce - Marek Szczęsny , Sołectwo Józefów
W klasyfikacji generalnej zarówno w kategorii
mężczyzn jak i kobiet niepokonani okazali się zawodnicy
z OSP Borów i tym samym zdobyli Puchary Burmistrza
Gminy Opatówek. Indywidualni zwycięzcy w poszczególnych kategoriach z rąk Sekretarza Gminy Opatówek
Krzysztofa Dziedzica, Pawła Bąkowskiego - Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Opatówek, Bogdana
Marszała - Prezes ZOG ZOSP RP w Opatówku, Marleny
Kiermas- Gruszki - przewodniczącej komisji oświaty, kultury, sportu i zdrowia, Andrzeja Borwika - wiceprzewodniczącego komisji rolnictwa, Stanisława Janika - prezesa
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OSP Borów, Stanisława Barana - Komendanta Gminnego, prezesa OSP Tłokinia Wielka otrzymali dyplomy, nagrody rzeczowe i medale. Pozostałym zawodnikom wręczono dyplomy uczestnictwa w turnieju.
Podczas turnieju przedstawiciele jednostek
OSP, zawodnicy i kibice uczestniczyli w pogadance na
temat uzależnień i współuzależnień przeprowadzonej
przez mgr Justynę Górecką- Pracownia Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Kaliszu. Turniej uzyskał wsparcie Colian S.A. w Opatówku oraz Banku Spółdzielczego Ziemi
Kaliskiej w Opatówku. Gminny Turniej Tenisa Stołowego
"Żyj zdrowo i sportowo" realizowany jest w ramach
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Turniej Piłki Siatkowej Ochotniczych Straży Pożarnych
W dniu 03.02.2018 r. w hali sportowej im. Polskich Olimpijczyków w Opatówku odbył się VII Turniej
Piłki Siatkowej Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy
Opatówek. W turnieju wzięło udział 7 jednostek (OSP
Opatówek, OSP Sierzchów, OSP Szałe, OSP Rajsko,
OSP Tłokinia Wielka, OSP Chełmce, OSP Zduny).
Uczestnicy rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych: kat. I - drużyny męskie do 16 roku życia, kat. II drużyny męskie powyżej 16 roku życia oraz kat. III - drużyny żeńskie
Wyniki przedstawiają się następująco:
Kategoria drużyny żeńskie:
I miejsce: OSP w Tłokini Wielkiej
II miejsce: OSP w Rajsku
III miejsce: OSP w Opatówku
Kategoria drużyny męskie do 16 lat:
I miejsce: OSP w Opatówku
II miejsce: OSP w Sierzchowie
III miejsce: OSP w Szałe
Udział brały również drużyny z OSP Tłokini Wielkiej
i Rajska.
Kategoria drużyny męskie powyżej 16 lat
I miejsce: OSP w Rajsku
II miejsce: OSP w Chełmcach
III miejsce: OSP w Sierzchowie
Udział brała również drużyna z OSP Zduny.
Uroczystego otwarcia oraz powitania wszystkich
obecnych dokonali: Sekretarz Gminy dh Krzysztof Dziedzic, Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Opatówku
Bogdan Marszał oraz Przewodniczący Komisji ds. MDP
Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Opatówku dh
Henryk Łazarek. Na uroczystym otwarciu obecni byli
również: Radny Rady Miejskiej Gminy Opatówek dh Mariusz Małoburski, Komendant Gminny OSP Wiesław Baran, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Opatówku Mateusz
Przyjazny oraz liczni opiekunowie.
Sędziami turnieju byli: Izabela Dubanowicz, Daniel Kupczyk, Zofia Marciniak oraz Zbigniew Muzalewski. Turniej medycznie zabezpieczali druhowie Patryk
Pogorzelec i Tomasz Chojnacki.
Za zajęcie miejsc I - III w każdej kategorii drużyny
otrzymały puchary, a wszystkie drużyny otrzymały dyplomy oraz piłki do gry. Organizatorzy serdecznie dziękują za pomoc w organizacji turnieju, w szczególności
pracownikom Szkoły Podstawowej w Opatówku, opiekunom drużyn oraz sędziom.
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Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Gminy
Opatówek
Dnia 20 stycznia 2018 roku w Hali Widowiskowo
- Sportowej im. Polskich Olimpijczyków w Opatówku rozegrany został Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza
Gminy Opatówek. Do rywalizacji przystąpiły trzy kluby
sportowe: KKS Kalisz, KS Opatówek, Liskowiak Lisków.
Zespoły zostały podzielone na siedem drużyn, w sumie
rozegrano 21 meczy. Tegoroczny turniej otworzył Dyrektor Szkoły Podstawowej w Opatówku Mateusz Przyjazny
witając wszystkich gości oraz zawodników. Uczestnikom
turnieju życzył sukcesów i niezapomnianych wrażeń,
przypominając przy tym o zasadach gry ''fair play''.

Po rozegraniu meczy i podliczeniu punktów
I miejsce przyznano drużynie KS Opatówek I, II miejsce
KKS Kalisz I, III miejsce KS Opatówek III. Wszystkie
uczestniczące w turnieju drużyny nagrodzone zostały
pucharami i medalami. Rozgrywki młodych piłkarzy obserwował Burmistrz Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki, który ufundował nagrody dla drużyn. Na wszystkich zawodników czekał także słodki poczęstunek, napoje i owoce zakupione przez rodziców dzieci z KS Opatówek. Dla grupy zwycięskiej niespodzianką była pizza
ufundowana przez p. Roberta Bugajnego z pizzerii
w Opatówku. Powyższa inicjatywa jest doskonałym sposobem na wyuczenie zdrowych postaw rywalizacji, jak
i promocji aktywnego spędzania czasu wolnego wśród
dzieci i młodzieży.
***************************************

WIADOMOŚCI OŚWIATOWE
PRZEDSZKOLE W OPATÓWKU
Bal karnawałowy
W dniu 07.02.2018 r. w Przedszkolu odbył się
bal karnawałowy. Tego dnia już od rana w przedszkolu
pojawiały się kolorowe postacie. Dzieci przebrane były
za bohaterów znanych bajek, w salach przedszkolnych
można było spotkać wróżki, królewny, motylki, rycerzy,
piratów, policjantów, Spider - Mana, Batmana.
Dzieci świetnie się bawiły uczestnicząc wspólnie
ze swoimi paniami w zabawach prowadzonych przez
Pana Marka. Na sali podczas pląsów zrobiło się kolorowo, wszyscy bawili się wesoło, mimo chwilowego zmęczenia, uśmiech nie znikał z twarzy. Dziękujemy dzieciom i rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie
pięknych balowych strojów.
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Bal Charytatywny
2 luty 2018 roku był to dzień niezwykły dla społeczności Publicznego Przedszkola "Wesoły Smyk"
w Opatówku. Tego wieczoru w Restauracji Zdrojowa już
po raz piąty odbył się Bal karnawałowy dla rodziców
dzieci uczęszczających do przedszkola. Głównym inicjatorem i organizatorem była Dyrektor Przedszkola Zdzisława Pawliczak oraz członek Rady Rodziców p. Justyna Napierała.
Szampańską zabawę poprowadził Pan Marek
Ludwicki. Głównym gościem wieczoru był Finalista Mistrzostw Świata w Barcelonie oraz Multimedlista Polski
w tańcach latynoamerykańskich p. Tobiasz Uniejewski,
który poprowadził wśród gości krótki kurs tańca. Bal dostarczył gościom wiele niezapomnianych przeżyć i emocji, a na pamiątkę tego spotkania przedszkole otrzymało
sprzęt RTV. Dyrektor Zdzisława Pawliczak kieruje serdeczne podziękowania osobom, które zaszczyciły bal
swoją obecnością, wszystkim darczyńcom, sponsorom
oraz tym, którzy swoją dobrocią serca i bezinteresownością wsparli szczytny cel imprezy w szczególności:
- Hurtownia Rolno - Ogrodnicza Damian Chojnacki
- Mstyl Zakład Fryzjersko - Kosmetyczny Marta Starońska
- Zakład Fryzjersko Kosmetyczny Małgorzata Latoń
- Atelier Hair & Style Anna Chwirała
- Zakład Fryzjersko - Kosmetyczny Aleksandra Bartosik
- Świat Prezentów Dorota Walczak
- Restauracja Zacisze Ewelina Stasiak
- Agnieszka Szałek Photography
- Gospodarstwo Rolne Bogusław Zimny
- Karolina i Dariusz Mikołajczyk
- Wulkanizacja Bogumił Janik
- Piast Pasze Sp. z o.o.
- Syngenta Polska Sp. z o.o.
- Pepco Poland Sp. z o.o.
- Biuro Podróży Planet Tours Galeria Ostrovia
- Terravita
- Firma fotograficzna ''Struś''
Poznajemy zawód fryzjera

W lutym trzy najmłodsze grupy przedszkolne:
''Motylki'', ''Biedronki'' i ''Jeżyki'' wybrały się na bardzo
krótką, ale owocną wycieczkę do sąsiadującego
z przedszkolem Salonu Fryzjerskiego MSTYL prowadzonego przez p. Martę Starońską.
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Celem wizyty było poznanie zawodu fryzjera
w ramach zajęć o tej tematyce. Dzieci z zaciekawieniem
przyglądały się pracy fryzjerki oraz poznawały sprzęty
znajdujące się w salonie fryzjerskim. Oczywiście wizycie
tej towarzyszyła pogadanka na temat pielęgnacji i higieny skóry głowy. Dla chętnych dzieci Panie znalazły chwilę, by na ich włosach wyczarować karnawałowe cuda.
W długiej kolejce na fryzjerski fotel ustawiły się dziewczynki. Nie zabrakło także odważnych chłopców, którzy
w modnych, męskich fryzurach pozowali do zdjęć, jak
prawdziwi modele. Niezwykłą atrakcją dla dzieci była
lekcja ''praktycznej nauki zawodu''. Maluchy miały okazję
sprawdzić się w roli fryzjerów czesząc i upinając fryzury
na fryzjerskich manekinach. Mimo tego, że każde
z dzieci miało już wcześniej okazję odwiedzić salon fryzjerski, to takiej zabawy jak ta na pewno długo nie zapomną.
Dziękujemy p. Marcie Starońskiej - właścicielce
salonu, za ciepłe przyjęcie, ogromne zaangażowanie
oraz niespodzianki, które czekały na przedszkolaków.
Dzień babci i dziadka

Babcia i Dziadek to słowa, które każdemu
dziecku kojarzą się z ciepłem, miłością i wszystkim, co
dobre. Kochają, wspierają, zawsze są przy swoich wnukach, na każdy smutek mają słodkie i pyszne rozwiązanie, znajdą radę na każde zmartwienie. W przedszkolu
odbyły się spotkania, na które przybyli szczególni goście. Dziadkowie mogli zobaczyć, jak pięknie występują
ich wnuczęta. Przedszkolaki śpiewały piosenki, tańczyły
i recytowały wierszyki. Goście byli poruszeni. W oczach
niektórych, można było dostrzec łzę wzruszenia. Goście
z dumą patrzyli na swoje pociechy i gromkimi brawami
dziękowali za występy.
Niespodzianką dla gości były własnoręcznie wykonane przez dzieci laurki i upominki. Na koniec wszyscy rozkoszowali się pysznymi ciastami. Spotkania upłynęły w miłej i serdecznej atmosferze, którą na pewno na
długo zapamiętają zarówno dzieci, jak i zaproszeni goście.
Warsztaty pieczenia pierników
Dzieci z grupy ''Pszczółki'' poznawały świąteczne tradycje uczestnicząc w warsztatach pieczenia pierników w Pałacu Tłokinia w Tłokini Kościelnej. Dzieci, pod
czujnym okiem szefa kuchni, wyrabiały ciasto na pierniki, a następnie wycinały różne kształty: serduszka,
dzwoneczki, gwiazdeczki, kółeczka.
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Kiedy ciastka były już ułożone na tacy wszyscy
udali się do kuchni, gdzie pierniki trafiły do pieca. Przedszkolaki zwiedzały poszczególne sale pałacowe oraz
zapoznały się z dziejami szlacheckiej rodziny Zofii
i Ignacego Chrystowskich dawnych właścicieli pałacu.
Po wystudzeniu pierników dzieci zabrały się za lukrowanie i dekorowanie pachnących wypieków kolorowymi
posypkami, groszkami i perełkami.

Zwieńczeniem zmagań była wspólna degustacja pięknie
przystrojonych pierników oraz rozkoszowanie się ich cynamonowym smakiem. Spotkanie zakończyło się wręczeniem dyplomów uczestnictwa w warsztatach piernikowych. Każdy z uczestników otrzymał także przepis,
aby wspólnie z rodziną piec świąteczne słodkości.
Jasełka w wykonaniu rodziców
W dniu 22 grudnia teatrzyk ''Figlarny Smyk'' zaprezentował się przed naszymi milusińskimi, , pracownikami i dyrekcją przedszkola oraz zaproszonymi gośćmi.
Jasełka w wykonaniu rodziców wprowadziły nas w wyjątkowy, magiczny nastrój. Oprócz zdarzeń ze Świątecznej Nocy widzowie usłyszeli piękne kolędy oraz życzenia. Była też chwila na wspólne kolędowanie. Brawom nie było końca.

Bardzo dziękujemy rodzicom i opiekunom teatrzyku za poświęcony czas i wkład pracy włożony
w przygotowanie tak pięknego i wzruszającego widowiska.
**********
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SZKOŁA PODSTAWOWA W OPATÓWKU
Zapisy do klasy I Szkoły Podstawowej w Opatówku
Szanowni Rodzice! Szkoła Podstawowa w Opatówku przypomina o obowiązku zapisania: dziecka 7 letniego do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz informuje o możliwości zapisania do klasy pierwszej
dziecka 6-letniego (które w wieku lat 5 korzystało z wychowania przedszkolnego)
Z powodów organizacyjnych prosimy o dokonanie zgłoszeń (zapisów) do dnia 31 marca 2018 r.
(w kwietniu każda szkoła musi opracować arkusz organizacyjny na następny rok szkolny - tak więc wiedza o
decyzji Rodziców jest dla nas niezbędna). Wnioski
(zgłoszenia) do szkoły można pobrać w sekretariacie
szkoły oraz ze szkolnej strony internetowej - zakładka
''do pobrania''. Serdecznie zapraszamy!
Jednocześnie informujemy, iż w roku 2018
Szkoła Podstawowa w Opatówku przyjmuje zapisy do
oddziału przedszkolnego jedynie w Szkole Filialnej
w Sierzchowie.
Atuty naszej szkoły:
- wykształcona i doświadczona kadra,
- opieka pedagoga, psychologa i higienistki szkolnej,
- zajęcia logopedyczne (2 gabinety),
- 48 dobrze wyposażonych sal dydaktycznych (w tym
14 z tablicami interaktywnymi),
- Internet w każdej sali lekcyjnej,
- biblioteka i czytelnia z bogatym księgozbiorem
i możliwością korzystania z komputerów,
- świetlica zapewniająca opiekę w godzinach 6.00 16.00,
- duży plac zabaw,
- doskonała lokalizacja: w pobliżu park i las,
- podjazdy i platforma schodowa dla niepełnosprawnych,
- kuchnia i stołówka na terenie szkoły (prowadzona
przez dzierżawcę),
- dwa sklepiki,
- bogata oferta zajęć rozwijających zainteresowania
uczniów, m. in.: koło artystyczne, koło polonistyczno-recytatorskie, koło plastyczne, koło matematyczne, koło przyrodnicze, koło języka angielskiego, koło
języka niemieckiego, chór szkolny, Szkolne Koło Caritas, Klub Europejczyka, SKKT,
- wyjazdy do kina, teatru, filharmonii,
- liczne wycieczki dydaktyczne i krajoznawcze- krajowe i zagraniczne,
- nauka pływania na basenie w Kaliszu,
- zajęcia w ramach organizacji PCK i ZHP,
- wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach
edukacyjnych:
- zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze,
- zajęcia korekcyjno - kompensacyjne,
- gimnastyka korekcyjna,
- zajęcia rewalidacji indywidualnej,
- realizacja projektów ''Szklanka mleka'', ''Owoce
w szkole'', ''Mały Mistrz'',
- ponadto: możliwość udziału w zajęciach odpłatnych
prowadzonych na terenie szkoły, takich jak: Taekwon - do, Ju - Jitsu, nauka tańca.
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Konkurs fryzjerski
Konkurs fryzjerski organizowany od wielu lat
przez Zespół Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru
w Kaliszu cieszy się zawsze dużym zainteresowaniem
wśród uczniów naszej szkoły. W pierwszej kolejności organizowane są eliminacje, aby wybrać naszych reprezentantów w zmaganiach międzyszkolnych. Organizatorami konkurencji szkolnej były: p. Anna Nowińska
i p. Monika Ratajczyk.
W eliminacjach, które miały miejsce 6 listopada
brało udział ponad 20 uczniów naszej szkoły.
Eliminacje trwały 60 minut. Tematem przewodnim była
''plecionka''.
- I miejsce zajęła Martyna Gonera,
- II - Emilia Militowska,
- III - Natalia Wojtaszek.
Najlepsze ''szkolne fryzjerki'' oraz ich modelki pod opieką p. Moniki Ratajczyk wzięły udział w etapie międzyszkolnym w Kaliszu. Była to już piąta edycja konkursu,
oprócz naszych gimnazjalistek obecne na konkursie były
też uczennice z SP nr 16, SP nr 4 z Kalisza oraz SP
Iwanowice.

29 listopada 2017 r.w Zespole Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru, w kategorii dla gimnazjum
nasza uczennica Martyna Gonera z klasy IIIb wykonała
świetną fryzurę, zajmując zasłużone pierwsze miejsce.
Warto podkreślić, że jury, które oceniało prace konkursowe uczestniczek, składało się z wybitnych osób
w dziedzinie sztuki fryzjerskiej. W składzie jury zasiedli:
egzaminator egzaminów zawodowych, przedstawiciele
pracodawców i nauczyciele zawodu. Serdecznie gratulujemy!
''Smurfowisko''
W pierwszym tygodniu po feriach zimowych
2018 r. uczniowie klas młodszych, mieli okazję pojechać
do Teatru Muzycznego w Łodzi na spektakl pt. ''Smurfowisko, czyli Gargamel złapany''. Dnia 26.02. ten dziecięcy musical obejrzeli uczniowie klas I i klasy II,
a 28.02. uczniowie klas III.
Teatralna wersja opowieści o znanych dzieciom
Smurfach to interesujące, barwne widowisko, pełne tańca, śpiewu, a także akrobatycznych pokazów scenicznych. Widok na scenie niebieskich stworków mieszkających pośrodku lasu, wprawił wszystkich w duże zaciekawienie, połączone z dawką emocji, humoru, śmiechu
i wspólnej zabawy. Na scenie nie zabrakło też niebezpiecznego wroga Smurfów - Gargamela, który wraz ze
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swoim kotem Klakierem od lat próbują je złapać. Wyjazd, który zorganizowała p. A. Cyl, był bardzo udany,
a jednocześnie był okazją do obcowania ze sztuką teatralną i kształtowaniem postawy aktywnego odbiorcy.
Mistrzostwa Powiatu w Piłce Koszykowej Dziewcząt

Tradycją stało się, że Mistrzostwa Powiatu kaliskiego ziemskiego w piłce koszykowej dziewcząt odbywają się w naszej szkole. W tym roku, 13 grudnia, gościliśmy u siebie zespół z Iwanowic, który również każdego
roku przystępuje z nami do tej rywalizacji. Niestety
z przyczyn od nas niezależnych, w tym roku w rozgrywkach wzięły udział tylko dwa zespoły, które po wielkich
emocjach i 24 minutach czystej gry wyłoniły Mistrza Powiatu.
Zwycięstwo odniósł zespół z Opatówka w składzie: Hanna Warszewska, Sylwia Frątczak, Kinga Janiak, Aleksandra Stawiraj, Klaudia Owczarz, Zuzanna
Milczarek, Julia Nowak, Patrycja Kliber, Gabriela Jaśkiewicz, Dominika Szymańska i Katarzyna Pogorzelec,
prowadzone przez p. Joannę Kupczyk. Mecz po czterech kwartach zakończył się wynikiem 18:16. Puchary,
dyplomy i nagrody w postaci piłek do koszykówki, ufundowane przez kaliski ziemski SZS, wręczyła Dyrekcja
Szkoły, p. Mateusz Przyjazny i p. Izabela Dubanowicz.
Nad bezpiecznym przebiegiem zawodów czuwał sędzia
p. Daniel Kupczyk.
Sukcesy recytatorskie

13 grudnia 2017 r.w Szkole Podstawowej w Nowym Nakwasinie - gmina Koźminek odbył się IX Mię-
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dzygminny Przedszkolny Konkurs Recytatorski pod hasłem ''Świąteczne spotkania z poezją''.
Oddział przedszkolny w Sierzchowie reprezentowała Agnieszka Kosierb. Swoimi zdolnościami
recytatorskimi i urokiem osobistym skradła serca niezależnej komisji, zajmując I miejsce. Agnieszka zaprezentowała wiersz Joanny Herman ''Magiczne bombki'', do
którego przygotowała ją wychowawczyni p. Dżesika
Marciniak. Zwycięzcy otrzymali piękne nagrody, a pozostali uczestnicy konkursu dyplomy i drobne upominki.
Dziękujemy za udział w konkursie i dobrą zabawę.

rodzeniowych, które należą do tradycji niemieckiej i charakteryzują się niepowtarzalną atmosferą.
Dzięki udziałowi w wycieczce (zorganizowanej przez
nauczycielkę języka niemieckiego, p. Monikę Leń) uczniowie poznali kulturę, historię, architekturę oraz zabytki
jednego z miasta naszych zachodnich sąsiadów. Ponad-

Wojewódzki Konkurs Biologiczny
W dniu 8 grudnia 2017 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Adam Asnyka w Kaliszu odbył się etap
rejonowy Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego. Naszą szkołę reprezentowała Kasia Szafirowicz uczennica
klasy IIIa oddziału gimnazjalnego.

to mieli okazję szlifować języki obce (niemiecki, angielski) choćby podczas kupowania posiłków czy pamiątek.
Piękne widoki na długo pozostaną we wspomnieniach i
na fotografiach.

Konkurencja była ogromna bowiem w konkursie
wzięło udział ponad 70 uczniów z Kalisza, Konina oraz
okolicznych powiatów. Gimnazjaliści rozwiązywali test
składający się z 37 zadań. Do finału konkursu zakwalifikowało się tylko czworo uczniów, nasza uczennica
z bardzo wysoką liczbą punktów, jako jedyna z powiatu.
Gratulujemy ogromnego sukcesu Kasi oraz opiekunowi
merytorycznemu uczennicy p. Beacie Tomczak.
Wycieczka do Drezna
W poniedziałkowy poranek 11 grudnia 2017 r.
młodzież z siódmych klas Szkoły Podstawowej im.
J. Kusocińskiego w Opatówku oraz klas gimnazjalnych
wraz z opiekunami wyruszyła na wycieczkę do Drezna.
Po sześciogodzinnej podróży wycieczkowicze dotarli do
Saksonii. Uczniowie, spacerując po mieście w towarzystwie przewodnika, mogli podziwiać między innymi:
Zwinger - największy kompleks muzealny Drezna i jeden
z największych w Europie z Galerią Malarstwa, Muzeum
Porcelany i Gabinetem Fizyczno - Matematycznym, Kościół Marii Panny (Frauenkirche) - kościół odbudowany
ze zniszczeń wojennych na początku XXI w., zachwycający gmach opery wzorowany na budowlach wczesnego
renesansu włoskiego oraz ''Orszak książęcy'' - malowidło ścienne zdobiące zewnętrzną ścianę gmachu ''Langer Gang''. W oddali widoczny był również słynny most
Augusta Mocnego i pomnik ''Złotego Jeźdźca'' - symbol
Drezna.
Przed podróżą powrotną uczniowie mogli się
posilić i kupić pamiątki na jednym z jarmarków bożona-
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Rozstrzygnięcie konkursu ''Gdzie ukryła się głoska?''
Dnia 24 stycznia 2018 r. w Powiatowej Poradni
Psychologiczno - Pedagogicznej w Opatówku odbyło się
podsumowanie konkursu plastyczno - logopedycznego
''Gdzie ukryła się głoska''. Konkurs obejmował swym zasięgiem cały powiat kaliski. Również liczna grupa
uczniów naszej szkoły, zachęcona przez logopedę
szkolnego - p. Kingę Kobyłkę oraz wychowawców, wzięła w nim udział.

Dzieci wykonały prace plastyczne wykorzystując
różne ciekawe techniki plastyczne. Wśród pięciu nagrodzonych i wyróżnionych prac znalazły się dwie wykonane przez uczennice naszej szkoły. I miejsce zajęła Weronika Gawłowicz, uczennica III klasy szkoły filialnej w
Sierzchowie (opieka logopedyczna - Kinga Kobyłka, wychowawca - Magdalena Galuba). III miejsce zajęła
uczennica klasy Ib Marcelina Dąbrowska (opieka logopedyczna - Magdalena Buchla, wychowawca - Ala Lintner).
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Należy zauważyć, że do konkursu zakwalifikowano ponad sto prac dzieci z wielu szkół powiatu kaliskiego. Tym samym sukces naszych uczennic jest
znaczny. Dziewczynkom serdecznie gratujemy sukcesu,
a wszystkich uczniów zachęcamy do udziału w kolejnych
konkursach.

Apel z okazji Światowego Dnia Walki z AIDS

**********
SZKOŁA PODSTAWOWA W CHEŁMCACH
Awans zawodowy nauczyciela
W listopadzie w naszej gminie odbyło się postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela, który ubiegał
się o stopień nauczyciela mianowanego. W środę, 20
grudnia w tutejszym urzędzie odbyła się uroczystość
związana z awansem zawodowym nauczycieli. Po pomyślnie zakończonym egzaminie p. Krzysztof Drobnik nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie ze Szkoły

Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach, po złożeniu ślubowania, otrzymał z rąk Burmistrza Gminy Opatówek Sebastiana Wardęckiego, akt nadania stopnia
nauczyciela mianowanego. W uroczystości uczestniczyli
również: Tomasz Mikucki Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Chełmcach, Krzysztof Dziedzic Sekretarz Gminy Opatówek oraz Arkadiusz Łańduch Dyrektor ZEAS Gminy Opatówek. Nowo mianowany nauczyciel obdarowany został kwiatami. Po części oficjalnej
była też chwila na rozmowę dotyczącą przebiegu awansu zawodowego nauczyciela oraz dalszych planów rozwoju. Mianowanemu nauczycielowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszego pomyślnego rozwoju po ścieżkach awansu zawodowego.
Nauczyciel na Medal
Serdecznie gratulujemy p. Karolinie Gramzie nauczycielowi i wychowawcy klasy I naszej szkoły zajęcia II miejsca w plebiscycie Głosu Wielkopolskiego:
''Nauczyciel na medal''.
''Nominowanie mnie do nagrody w plebiscycie
organizowanym przez ''Głos Wielkopolski'' pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego jest dla mnie wyjątkową
nagrodą i uznaniem. Zajęcie II miejsca w kategorii nauczyciel klas I - III w Kaliszu i powiecie kaliskim, to sukces, który odniosłam dzięki głosom oddanym za pomocą
sms-ów. Za oddane głosy i słowa uznania, wszystkim
bardzo dziękuję." - mówi p. Karolina Gramza
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1 grudnia w naszej szkole odbył się apel z okazji Światowego Dnia Walki z AIDS. Uczniowie z klasy VII, pod
kierunkiem p. Magdaleny Karolak, przygotowali inscenizację o AIDS i HIV, której celem było uświadomienie
młodym ludziom specyfiki choroby, uwrażliwienie na
krzywdę drugiego człowieka oraz uczenie młodzieży tolerancji i troski o innych. Przedstawienie zawierało wiele
cennych informacji o HIV/AIDS, mowa była o możliwościach zakażenia się wirusem HIV oraz o śmiertelności
z powodu AIDS w Polsce i na świecie.
Bal Karnawałowy 2018
W sobotę 20 stycznia 2018 roku rodzice
uczniów, sympatycy naszej szkoły oraz zaproszeni goście bawili się Restauracji ''Perła'' w Godzieszach podczas kolejnego balu charytatywnego na rzecz naszych
uczniów. Serdecznie dziękuję Radzie Rodziców, władzom Gminy Opatówek, Powiatu Kaliskiego, wszystkim
sponsorom, instytucjom oraz osobom prywatnym, które
ufundowały nagrody oraz wsparły organizację Charytatywnego Balu Karnawałowego 2018 - Dyrektor Tomasz
Mikucki.
Mistrzostwa w warcabach klasycznych
27 lutego 2018 roku w Stawie odbyły się Mistrzostwa Powiatu Kaliskiego w warcabach klasycznych.
Zakończyły się one dużym sukcesem Emilki Jeziorskiej

z klasy IV. Emilka zajęła w turnieju II miejsce jednocześnie zapewniając sobie miejsce w Mistrzostwach Województwa Wielkopolskiego. Serdecznie gratulujemy.
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Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"
1 marca 2018 roku w naszej szkole odbyła się
uroczysta akademia z okazji Narodowego Dnia Pamięci
''Żołnierzy Wyklętych''. Uczniowie klasy szóstej pod
opieką p. Krzysztofa Drobnika przygotowali krótki apel
będący lekcją historii i wyrazem hołdu dla bohaterskich
żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego
podziemia.

W uroczystości udział wzięli Dyrektor Tomasz
Mikucki, Wicedyrektor Lidia Kałuża, Przewodnicząca
Rady Rodziców Magdalena Sroczyńska oraz najbliżsi
przedszkolaków. Dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy zaangażowali się w organizację uroczystości. Przedszkolakom, Paniom Karolinie Tupale, Katarzynie Galik
oraz Agnieszce Strupczewskiej gratulujemy pięknie
przygotowanego występu.

Pasowanie na czytelnika
5 marca br. uczniowie klasy I naszej szkoły zostali pasowani na czytelnika szkolnej biblioteki. Pierwszą
wizytę w szkolnej bibliotece uczniowie rozpoczęli od zapoznania się z jej wyposażeniem oraz zasadami korzystania z biblioteki i czytelni.

Warsztaty z okazji Dnia Kobiet
Z okazji Dnia Kobiet uczniowie klasy I uczestniczyli w warsztatach, które przybliżyły dzieciom świat kobiet z różnych kontynentów, a w szczególności życie kobiet w Indiach. Warsztaty prowadziła p. Karolina Bazan podróżniczka, dziennikarka, która w ciekawy sposób
przybliżyła życie indyjskich kobiet. Zaprezentowała ich
zwyczaje, stroje, biżuterię, instrumenty muzyczne,
banknoty i monety, opowiedziała o codziennych zajęciach, obowiązkach i wierzeniach kobiet.

Pierwszoklasiści chętnie odpowiadali na zagadki
i pytania, które poprzedziły złożenie przyrzeczenia. Długo wyczekiwany moment pasowania na czytelników zakończył się wręczeniem pamiątkowych dyplomów i zakładek do książek. Na zakończenie wizyty w bibliotece
szkolnej, każdy uczeń wypożyczył swoją pierwszą
książkę.
Pasowanie na Przedszkolaka
W środę 20 grudnia 2017 r. odbyło się Pasowanie na Przedszkolaka. Bohaterami dnia były najmłodsze
dzieci, które w tym roku rozpoczęły edukację w oddziałach przedszkolnych. Przedszkolacy za swoje występy
zostali nagrodzeni upominkami przygotowanymi przez
Gminę Opatówek oraz Radę Rodziców.
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Uczniowie zobaczyli wiele pamiątek przywiezionych z podróży. Dziewczynki przymierzały stroje typowe
dla indyjskich kobiet, a podczas warsztatów wykonywały
bransoletki na wzór biżuterii indyjskiej. Chłopcy kolorowali duży plakat przedstawiający indyjskiego słonia, który był prezentem dla koleżanek.
Wycieczka do Warszawy
7 grudnia 2017 r. uczniowie klasy drugiej gimnazjum uczestniczyli w wycieczce do Ursusa i Warszawy.
Wizyta w Ursusie wynikała z realizacji kolejnego etapu
projektu edukacyjnego "Historia Drogi do Wolności".
Podczas zorganizowanego spotkania uczniowie dowiedzieli się o przyczynach i przebiegu wydarzeń Czerwca
1976 roku.
Duże wrażenie na młodzieży zrobiły informacje
o działaniach oddziałów ZOMO, stosowaniu wobec
aresztowanych tzw. ''ścieżek zdrowia'' czy rozkręcaniu
szyn na międzynarodowej linii kolejowej celem szybkiego powiadomienia świata o strajku. Uczniowie zwiedzili
także muzeum z eksponatami ciągników produkowanych dawniej w Zakładach Ursus. Oprócz tej lekcji historii, młodzież miała okazję zobaczyć ważne miejsca naszej stolicy: metro, budynek Sądu Najwyższego, Pomnik
Powstania Warszawskiego, Starówkę, Zamek Królewski,
Pałac Prezydencki oraz Grób Nieznanego Żołnierza.
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XV Wewnątrzszkolny Konkurs Recytatorski
''Polscy poeci piszą o Ojczyźnie dla dzieci'' pod
takim hasłem odbył się 8 lutego 2018r. XV Wewnątrzszkolny Konkurs Recytatorski dla uczniów kl. I-III.
Celem konkursu było kształtowanie postaw patriotycznych oraz rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji. Lista zwycięzców konkursu przedstawia się następująco:
- I miejsce - Ada Karbowiak, klasa II,
- II miejsce - Zuzanna Jędrzejewska, klasa I,
- III miejsce - Wiktor Juszczak, klasa II.
Zwycięzcom wręczono dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki, ufundowane przez Radę Rodziców
przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach.
XVIII Międzygminny Festiwal Piosenki
W Gminnym Ośrodku Kultury w Opatówku w dn.
5 - 7 marca odbyły się przesłuchania do Międzygminnego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej. Młodzi
wokaliści zaprezentowali wysoki poziom, a decyzją jury
kwalifikacje do koncertu finałowego uzyskali Piotr Welke,
uczeń klasy 4b, który zaśpiewał piosenkę ''Już taki jestem zimny drań'', Natalia Bora, uczennica klasy 3 gimnazjum, z utworem ''Baśń''. Uczniów do konkursu przygotował p. Damian Pyrek.
Piotr Welke i Natalia Bora zakwalifikowali się
jednocześnie do II Finału XVI Kaliskiego Konkursu Piosenki Dziecięcej Młodzieżowej o Puchar Prezydenta
Miasta Kalisza organizowany jest przez Szkołę Podstawową Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu we współpracy z Centrum Kultury i Sztuki, Młodzieżowym Domem
Kultury w Kaliszu oraz Urzędem Miejskim w Kaliszu.
Gratulujemy serdecznie finałowej dwójce i życzymy dalszych sukcesów.
**********
SZKOŁA PODSTAWOWA W RAJSKU
Dzień Babci i Dziadka

2 lutego 2018 r. w Szkole Podstawowej w Rajsku miały miejsce uroczyste obchody Dnia Babci
i Dziadka. Zapraszanie babć i dziadków jest tradycją,
która na stałe wpisała się w kalendarz szkolnych imprez.
To zawsze wspaniała okazja do spotkania się w murach
szkoły dość licznego grona seniorów, towarzyskich roz-
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mów przy herbacie i cieście oraz odwiedzenia wnucząt
podczas dnia nauki szkolnej.
Z okazji Dnia Babci i Dziadka uczniowie wraz
z opiekunami i wychowawcami, jak co roku przygotowali
dla gości moc atrakcji. Najpierw publiczność wysłuchała
koncertu Orkiestry Dętej z Rajska. Następnie swoje talenty zaprezentowali przedszkolacy. Dla publiczności na
organach zagrał uczeń klasy VII Mateusz Herman. Specjalnie dla naszych gości wystawiono także sztukę teatralną pt. ''Król Bul'', czyli historię pewnego władcy, cierpiącego z powodu bólu zęba. Chory król Buluś staje się
nieobliczalny: wszczyna wojnę z królem - teściem, wsadza do więzienia królewskiego kucharza i buntuje się
przeciwko żądaniom ochmistrzyni, aby wszyscy nosili
kapcie. Na szczęcie bohaterom musicalu udaje się znaleźć rozwiązanie na bolączki swojego władcy, a ten
dzień wyleczenia zęba ogłasza świętem rodziny. Na
stworzenie atmosfery rodem z prawdziwego teatru zapewne wpływ miała także wspaniała scenografia oraz
bogate stroje. Wszyscy widzowie świetnie się bawili, byli
zrelaksowani i uśmiechnięci. Po przedstawieniu babcie
i dziadkowie otrzymali upominki z życzeniami przygotowane na zajęciach świetlicowych przez wnuczęta.
Na zakończenie Dyrektor Honorata Wolniaczyk
złożyła życzenia gościom i podziękowała wszystkim
uczniom, nauczycielom, pracownikom, którzy włożyli
wiele pracy w przygotowanie tej uroczystości. Życzenia
dla seniorów i wyrazy wdzięczności dla organizatorów
wyraził również Dyrektor ZEAS Gminy Opatówek Arkadiusz Łańduch, który zaszczycił nas swoją obecnością.
Głos zabrał także przedstawiciel Domu Pomocy Społecznej w Liskowie, dziękując za zaproszenie na uroczystość oraz za przygotowanie akademii.
Ferie w szkole
W czasie ferii w naszej szkole dla wszystkich
chętnych dzieci zorganizowane zostały ciekawe zajęcia
12 lutego 2018 r. w godzinach od 10:00 do 12:00 odbyły
się zajęcia muzyczno-ruchowe. Wiemy, że dziecko od
najwcześniejszych lat odczuwa potrzebę ruchu. Wyraża
się to między innymi w jego dążeniu do tańca. Zajęcia
tego rodzaju pozwalają ujawnić inicjatywę, aktywność
i samodzielność. Konieczność zapamiętania poszczególnych zmian zachodzących w układach tanecznych
zmusza do uwagi, szybkiej orientacji, decyzji, uczy przestrzegać ładu i porządku.
Zajęcia te sprawiły dzieciom ogromną przyjemność, chętnie uczyły się nowego układu tanecznego.
Dnia 19.02.2018 r. odbyły się zajęcia taneczne, w których uczestniczyły dziewczynki z klasy III i IV SP.
Dziewczynki z zaciekawieniem uczyły się rock and roll'a
i tworzyły układ choreograficzny do tego tańca. Roztańczonym dziewczynkom towarzyszył dobry humor, były
bardzo zadowolone. Również dzieci z oddziałów przedszkolnych uczestniczyły w wielu ciekawych zajęciach.
W czasie zajęć feryjnych dzieci obchodziły Dzień Pizzy.
Z tej okazji oczywiście nie obyło się bez własnoręcznego
przygotowania włoskiego przysmaku. W dniu Świętego
Walentego wykonały wspólnie 2 Mega Walentynki. Ponad to przedszkolaki układały puzzle i układanki, kolorowały ulubione postaci z bajek, robiły lizaki z masy.
W drugim tygodniu odbywały się zabawy muzyczne,
dzieci śpiewały piosenki i tańczyły do melodii znanych
piosenek.
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Kiermasz świąteczny
11 grudnia 2018 r. już po raz kolejny odbył się
Kiermasz Świąteczny organizowany przy przy udziale
Rady Rodziców. Magię świąt Bożego Narodzenia czuć
było od początku grudnia ponieważ uczniowie, ich rodzice i nauczyciele przygotowywali ozdoby świąteczne, które można było zakupić podczas Kiermaszu. Wystawione
w niedzielne przedpołudnie Jasełka nawiązywały tradycyjnie do wydarzeń sprzed 2000 lat.

fryzjer, tj. zdolności manualne, wyobraźnia, kreatywność, poczucie estetyki oraz umiejętności interpersonalne. Każdy uczestnik spotkania otrzymał od zaproszonego gościa dwa magazyny fryzjerskie, które mogą stać
się inspiracją do stworzenia nowych stylizacji. Chcielibyśmy podziękować panu Krzysztofowi za poświęcony
czas i spotkanie, a także prezenty.
Zabawa karnawałowa
Stałym elementem tradycji naszej szkoły jest corocznie odbywająca się zabawa choinkowa. To wyjątkowy dzień dla naszych uczniów zarówno tych najmłodszych, jak i tych nieco starszych. W tym roku zabawa
odbyła się w sobotę, tj. 10 lutego.
Frekwencja jak zwykle dopisała. O godz. 14:00
sala gimnastyczna wypełniła się najmłodszymi miłośnikami dobrej zabawy. Dzieci z oddziałów przedszkolnych
oraz uczniowie klas I, II i III tańczyli oraz brali udział
w najróżniejszych grach i zabawach aż do godziny
16:30.

Uczniowie przypomnieli sceny z Biblii przedstawiające okoliczności przyjścia na świat Pana Jezusa.
Usłyszeliśmy też piękne kolędy i pastorałki. Gościliśmy
w tym dniu licznie przybyłych rodziców oraz zaproszonych gości, a także okolicznych mieszkańców. Wszyscy
mogli miło spędzić czas przy kawie i smacznym cieście.
Spotkanie z fryzjerem
W poniedziałek 15.01.2018 r. uczniowie Szkoły
Podstawowej w Rajsku byli uczestnikami niecodziennego spotkania z p. Krzysztofem Pieczynia - stylistą fryzur
z Kalisza. Pomysłodawcą i współprowadzącą była p.
Monika Ratajczyk - doradca zawodowy. Od wielu lat
Szkoła w Rajsku stawia na wspieranie swoich uczniów
w wyborze zawodu i ścieżki kariery. Spotkanie z przedstawicielem fryzjerstwa było niezwykłą okazją do poszerzania horyzontów. Uczniowie z zaciekawieniem słuchali
o zaletach i wadach zawodu. Pan Krzysztof wspominał
miejsca, gdzie zdobywał wiedzę i umiejętności.

Następnie wraz z opiekunami dzieci przeszły do
sal na smaczny poczęstunek. W tym samym czasie na
szkolną choinkę w świetnych humorach przybyli uczniowie klas IV - VII i klas gimnazjalnych. Dla nich również
przygotowany został poczęstunek. Impreza dla starszych uczniów trwała aż do godziny 20:00. Warto także
wspomnieć, że Rada Rodziców zagospodarowała jedną
z sal jako kawiarenkę, która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem uczniów oraz rodziców. Wspomnienia
tych miłych chwil na długo zagoszczą w pamięci
uczniów.
**********
SZKOŁA PODSTAWOWA W TŁOKINI WIELKIEJ

Chętnie odpowiadał na przygotowane i zadawane przez młodzież pytania. Zebrani uzyskali informacje
na temat umiejętności, które powinien posiadać dobry
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Dzień Patrona
W Szkole Podstawowej w Tłokini Wielkiej stało
się już tradycją, że Święto Patrona - Władysława Broniewskiego - uczniowie i nauczyciele obchodzą w nietypowy sposób. Za każdym razem społeczność szkolna
przypomina sobie losy i twórczość poety. 19 grudnia,
w mury naszej szkoły, zawitał wyjątkowy gość, sam poeta, w którego rolę wcielił się Mateusz Wąsik z klasy II
gimnazjum. Spotkał się on z dziennikarką, która szukała
natchnienia, by napisać artykuł oraz z redaktorem naczelnym gazetki szkolnej. Wspólnie rozmawiali o życiu
i rodzinie Broniewskiego, o jego przeżyciach, inspira-
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cjach i miłości do ojczyzny. Opowieści były przeplatane
utworami poety w wykonaniu uczniów oraz wymownymi
pieśniami zaśpiewanymi przez chór szkolny.
Przedstawienie bardzo podobało się publiczności. Dzięki p. Renacie Szlenkier, p. Marlenie Pilarczyk
i p. Urszuli Borwik społeczności szkolna mogła przypomnieć sobie postać Władysława Broniewskiego. Po uroczystej akademii uczeń wcielający się we Władysława
Broniewskiego rozdał uczniom listy. Opisał w nich zasady gry dydaktycznej pt. ''Znam swojego Patrona szkoły''
przygotowanej przez Samorząd Uczniowski. Pierwszym
zadaniem dla dzieci i młodzieży było ułożenie hasła, którego litery był zamieszczone na kserówkach portretu
poety. Te wizerunki ukryto w różnych miejscach w szkole, w salach lekcyjnych i na korytarzach. To wyzwanie
wzbudziło entuzjazm wśród uczniów i z ogromną przyjemnością wybrali się na ''poszukiwanie'' patrona. Okazało się, że uczestnicy gry są bardzo spostrzegawczy
i szybko udało im się rozszyfrować zagadkę. Kolejne
zadanie polegało na ułożeniu z rozsypanek wierszy poety, które wybrzmiały podczas akademii. I tym razem
uczniowie okazali się znawcami twórczości swojego patrona. Na zakończenie gracze rozwiązywali quiz dotyczący życia i dorobku literackiego Władysława Broniewskiego oraz ilustrowali wybrany przez siebie utwór.

Za sprawą wszystkich wydarzeń tego dnia Władysław Broniewski jest ciągle żywy w pamięci uczniów,
którzy chodzą do szkoły jego imienia. Zawsze chętnie
o nim sobie przypominają, a to bardzo ważne, by wspominać tych, których wśród nas już nie ma. Szczególnie
kiedy można wiele nauczyć się od tak wartościowej postaci.
26. Finał WOŚP
W niedzielę, 14 stycznia 2018 roku po raz 26.
w całej Polsce zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy. W tym roku celem było pozyskanie środków
''dla wyrównania szans w leczeniu noworodków''.
Uczniowie klasy III gimnazjum z wielkim zaangażowaniem zbierali w szkole pieniądze dumnie nosząc
identyfikatory oraz specjalnie przygotowane na ten
szczególny cel puszki. W dniu finału, nie zważając na
przenikliwy chłód i porywisty wiatr, grupa 6 wolontariuszy przyłączyła się do tradycyjnego kwestowania na ulicach Kalisza.
XXVI Finał zakończyliśmy zebraniem kwoty
10 533,81 zł, którą przekazaliśmy do Sztabu znajdującego się w Ośrodku Sportu Rehabilitacji i Rekreacji
w Kaliszu. Jest to najwyższa kwota jaką udało się dotychczas zebrać. Po raz kolejny nasi uczniowie, ich ro-
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dzice, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz wszyscy
bezimienni darczyńcy udowodnili, że chcą pomagać
chorym dzieciom i hojnie wspierali datkami akcję Jurka
Owsiaka.

Serdecznie dziękujemy naszym wolontariuszom
za serce i energię włożoną w tę piękną akcję. Jesteście
wspaniali. Wyrażamy ogromne podziękowania wszystkim, którzy włączyli się do akcji.
''Dziękujemy za waszą ofiarność'' - Denis Adamczyk,
Klaudia Dąbrowska, Wiktor Dębowy, Angelika Gałęska,
Jakub Jakubczak, Gracjan Jeżyk, Gabriela Kępa, Marta
Klepanda, Agnieszka Kraszewska, Dorota Misiak, Roman Niewiadomski, Tomasz Wąsik i Tomasz Zajdel.
Bal choinkowy
Brak lekcji i wspaniała zabawa - to atuty ostatniego, przed feriami zimowymi, dnia w szkole. Nic więc
dziwnego, że 9 lutego to dzień długo oczekiwany przez
wszystkich. Jak co roku zabawa choinkowa połączona
była z Dniem Babci i Dziadka. Już o godzinie 11 na odświętnie udekorowaną salę sportową przybyły dzieci
z przedszkola oraz z klas młodszych wraz ze swymi
babciami i dziadkami.
Tegoroczną zabawę poprzedziło spotkanie z policjantkami z Oddziału Prewencji Komendy Policji w Kaliszu. Funkcjonariuszki w profesjonalny sposób ostrzegły
zebranych przed przestępcami, którzy,''na wnuczka'' lub
''na policjanta'' wykorzystują nieuwagę osób starszych
i je okradają. Swoją prelekcję panie wzbogaciły licznymi
przykładami z policyjnych akcji.
Po cennych uwagach przyszedł czas na serdeczności dla ukochanych babć i dziadków. Maluchy
przygotowały wiersze, piosenki, inscenizacje, a także
układ taneczny. Nie zabrakło życzeń, całusów i pięknych
upominków. Potem przyszedł czas na wspólną zabawę:
tańce, konkursy i słodki poczęstunek. Gośćmi pierwszej
części byli: Krzysztof Dziedzic- Sekretarz Gminy Opatówek, który dołączył się do życzeń oraz p. Eugeniusz
Gruszka.
Od godziny 16:00 parkietem zawładnęli uczniowie klas IV - VII i gimnazjaliści. W rytmie najnowszych
przebojów tańczyli i bawili się do późnych godzin wieczornych. Podsumowując, tegoroczny bal choinkowy
możemy zaliczyć do bardzo udanych. Dyrektor, grono
pedagogiczne oraz uczniowie serdecznie dziękują Radzie Rodziców, Sponsorom oraz wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania imprezy.
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Finał programu grantowego ''mPotęga''
Program grantowy Fundacji mBanku ''mPotęga''
dobiegł końca. W tym roku do grona grantobiorców dołączyła Szkoła Podstawowa im. Wł. Broniewskiego
w Tłokini Wielkiej. Na wniosek nauczycielek Anny Andrzejewskiej i Katarzyny Wybornej szkoła otrzymała
wsparcie w wysokości 5 000 zł na popularyzuje matematyki wśród uczniów. Program realizowany był pod hasłem ''Giełda matematyczna'' i obejmował wszystkich
uczniów klas IV - VII. W okresie wrzesień - grudzień
2017 r. uczniowie mieli możliwość zapoznania się
z elementami ekonomii i ciekawostkami dotyczącymi inwestowania i oszczędzania.
W ramach grantu uczniowie wraz z opiekunami
odwiedzili: siedzibę Banku PKO BP w Kaliszu oraz skarbiec depozytowy, Pocztę Główną w Kaliszu, hipermarket
Tesco w Kaliszu. Program zapewnił również dodatkowe
zajęcia, na których uczniowie mogli wykazać się zdolnościami ekonomicznymi. Podzieleni na grupy, zasiadali
do gier biznesowych (Monopoly, Biznes po europejsku,
Biznes po polsku i gra Kolejka), zarządzali nieruchomościami i akcjami, płacili podatki i opłaty skarbowe. Podsumowaniem działań były rozgrywki ''Uczniowie kontra
rodzice''. Potyczki z rodzicami zachęciły uczniów do
rozwijania logicznego myślenia, tworzenia strategii działania, współpracy oraz zdrowej rywalizacji. Uczniowie
i rodzice przez 2 godziny grali w gry ekonomiczne, a
spędzony wspólnie czas na długo pozostanie w ich pamięci. Wszystkim uczestnikom wręczono nagrody.
Program wzbogacił uczniów w niezbędną wiedzę, dzięki
której potrafią dziś: wykonywać operacje na wirtualnych
kontach bankowych, wypełniać różnego rodzaju druki
pocztowe, samodzielne dokonywać zakupów i opłacać
należności w kasach samoobsługowych, podejmować
strategiczne działania dotyczące inwestycji w grach,
rozpoznać banknoty różnych państw.
Koordynatorki dziękują zarówno uczniom, jak
i rodzicom za wspólnie spędzony czas, ale przede
wszystkim mFundacji, która swym wsparciem finansowym zainwestowała w przyszłość i rozwój dzieci ze
Szkoły Podstawowej im. Wł. Broniewskiego w Tłokini
Wielkiej.
Walentynki
Dnia 14 lutego w walentynki, przekazujemy sobie dowody sympatii. W tym roku ten szczególny dzień
wypadał podczas ferii zimowych, więc uczniowie ze
Szkoły Podstawowej w Tłokini Wielkiej postanowili go
uczcić jeszcze przed zasłużoną przerwą.
Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami przygotował specjalną ''serduszkową'' urnę, do której można
było wrzucać walentynkowe kartki dla swojej sympatii.
Nie zapomniano o odpowiedniej dekoracji na korytarzu.
Postanowiono również uatrakcyjnić obchody tego święta
apelem okolicznościowym. Uczniowie zabawnymi wierszykami i gestami ukazywali różne oblicza miłości. Najmilszym akcentem dnia było wręczenie stosu kartek walentynkowych zarówno uczniom, jak nauczycielom. Do
końca zajęć wszystkim nie schodził uśmiech z twarzy.
Taki dzień przypomniał wszystkim, że warto być
dla siebie życzliwym, bo wtedy atmosfera wokół jest zupełnie inna. Spróbujmy więc być mili dla innych na co
dzień. Czasem wystarczy jedno dobre słowo. Każdego
dnia mówmy i okazujmy swoim najbliższym, jak bardzo
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ich kochamy, a wobec swoich koleżanek, kolegów, nauczycieli i innych dorosłych bądźmy serdeczni.
Wyjazd do kina
Uczniowie klas II - VII oraz II - III gimnazjum
wraz z opiekunami uczestniczyli w niecodziennej lekcji
tolerancji, tym razem nie w szkole, lecz w kinie ''Helios''
w Kaliszu. Z przyjemnością obejrzeli ekranizację międzynarodowego bestsellera pt. ''Cudowny chłopak'', która wzruszyła i rozbawiła miliony na całym świecie. To
pełna czaru historia chłopca, który codziennie stawiał
czoła przeciwnościom losu.
Po filmie dzieci rozmawiały z pracownikiem kina
i psycholog o przemocy, tolerancji i przyczynach jej braku. Dowiedzieli się, że wystarczy jeden przyjazny gest,
pomocna dłoń, aby wyzwolić siłę, która pokona wszystkie przeszkody. Zrozumieli, że każdy chce się wyróżniać, ale nikt nie chce być ''innym'', że niełatwo nim być.
Mamy nadzieję, że wyniesione z wyjazdu przeżycia,
wiadomości i emocje sprawią, że staniemy się wrażliwsi
i bardziej tolerancyjni.
***************************************

GOPS W OPATÓWKU

Działania animacyjne, lokalne, środowiskowe w ramach
projektu EFS
W czasie ferii zimowych w dn. 19 - 23.02.2018 r. w
ramach projektu partnerskiego EFS pt. ''Poprawa dostępu do
usług społecznych w powiecie kaliskim'' odbyły się ''Działania
animacyjne, lokalne i środowiskowe'' dla 30 dzieci Gminy Opatówek. Była to okazja do relaksu po ciężkiej pracy przez cały
semestr oraz do nabrania energii do dalszej pracy w szkole.
Zajęcia realizowane były w sali Gminnego Ośrodka Kultury i
Ochotniczej Straży Pożarnej w Opatówku.

W tym czasie uczestnicy skorzystali z propozycji zajęć
przygotowanych przez 3 animatorów, którzy każdego dnia
przez 6 godzin zapewniali wesołe i bezpieczne formy spędzenia wolnego czasu. Realizatorzy programu starali się aby każdy dzień przyniósł nowe wrażenia i doznania. Organizowali zajęcia integracyjne, plastyczne, sportowe oraz relaksacyjne.
Uczestnicy wykonali piniaty, które z trudem, ale i z wielkim zaangażowaniem rozbijali, aby zdobyć ukryte w nich słodycze.
Dzieci w kolejnych dniach wykonały również pejzaże zimowe
oraz szereg doświadczeń m.in. ciecz nienewtonowską, gniotki
antystresowe, świetnie bawili się z chustą animacyjną, chętnie
brali udział w grach ruchowych oraz rywalizowali w sztafetach
sprawnościowych. W czasie trwania zajęć organizatorzy zapewnili dzieciom śniadania i obiady z podwieczorkiem.
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Największą atrakcją dla uczestników był wyjazd do
Ostrowa Wielkopolskiego do JJ - Parku Trampolin, gdzie
wszyscy mogli wyładować energię, świetnie się bawić skacząc
na trampolinach. Sprawiło im to dużo radości oraz dało możliwość wypróbowania przeróżnych akrobacji pod czujnym okiem
instruktorów. Po tak wyczerpującym i aktywnie spędzonym
czasie uczestnicy z wielkim apetytem zjedli pizzę.
Dzieci chętnie spotykały się i zawierały nowe znajomości. Działania te realizowane były przez Fundację AKME
przy współpracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Kaliszu, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatówku
oraz Świetlicy Środowiskowej ''Słoneczko'' w Opatówku.

Uczestnicy otrzymali narzędzia do tworzenia indywidualnego
profilu swojego ojcostwa oraz planu działania. Adresaci szkolenia uzyskali wiedzę na temat: utrzymywania równowagi na linii życie rodzinne - praca zawodowa, rozpoznawania silnych o
słabych stron swojego ojcostwa, wykorzystywania umiejętności
niezbędnych do wzmocnienia więzi z dzieckiem na każdym
etapie jego rozwoju, stworzenia i wdrożenia praktycznego planu działania dla taty. Ojcowie uzyskali wiedzę na temat zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa w obszarze uzależnień od komputera, narkotyków, alkoholu. Realizacja w ramach
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na terenie Gminy Opatówek na 2017 r.

Profilaktyka i edukacja najmłodszych
W listopadzie 2017 r. w ramach współpracy Burmistrza Gminy Opatówek z Komisariatem Policji w Opatówku
zrealizowano kolejne zadanie na rzecz najmłodszych uczniów
Szkół Podstawowych w: Chełmcach, Rajsku, Tłokini Wielkiej,
Filii w Sierzchowie, Opatówku. Policjanci przeprowadzili prelekcję za pomocą kart pracy i plakatów edukacyjnych w zakresie profilaktyki, poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym
wśród najmłodszych niechronionych uczestników ruchu.
Przypomnieli dzieciom zasady bezpiecznego poruszania się po drogach w mieście i na wsi. Zwrócili również
uwagę na sposób zachowania się w przypadku napotkania wałęsających się psów, znalezienia cudzej własności, nieznajomych osób składających propozycję poczęstowania cukierkiem
albo podwiezienia do domu, właściwego korzystania z Internetu, nie udostępniania danych osobowych o sobie i rodzinie obcym osobom, znajomości numerów alarmowych. Funkcjonariusze przedstawili zainteresowanym drogę edukacyjną do wykonywania zawodu policjanta oraz krótko scharakteryzowali,
jak wygląda ich praca. Prelegenci swoją postawą i przekazaną
wiedzą zbudowali zaufanie wśród uczniów i wychowanków
przedszkola.

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

OGŁOSZENIA
Składam serdeczne podziękowania władzom Gminy Opatówek, pracownikom urzędu oraz wszystkim służbom i organizacjom, za pomoc
i wsparcie, jakie otrzymaliśmy w tych trudnych dla nas chwilach. Dziękujemy całemu lokalnemu społeczeństwu, że jesteście z nami. Maciej
Śniegula z rodziną.
**********
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Psa Rasowego ''Kennel Club'' zaprasza
na wystawę psów rasowych, która odbędzie się 6 maja 2018 r. od
godz. 10:00 na terenie Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka
w Opatówku.
**********
Poszukuję lokalu mieszkalnego do wynajęcia w gminie Opatówek. Telefon: 669 - 756 - 964
**********
Serdeczne podziękowania księdzu proboszczowi, Ochotniczej Straży
Pożarnej, Związkowi Emerytów i Rencistów, sąsiadom, rodzinie oraz
wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej drodze Św. P. Mariana Dogielskiego składa żona oraz syn z rodziną.
**********
Sprzedam domek holenderski z wyposażeniem: CO, gaz, prąd, kanalizacja. Telefon: 608 - 857 - 000.
**********
Serdecznie zapraszamy do nowo otwartego sklepu ''Farby i wszystko
do remontu'', Pl. Wolności 8 w Opatówku, czynne: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00, sobota 8:00 - 13:00. Ceny do negocjacji.
**********

Przedstawiciele Komisariatu Policji w Opatówku chętnie odpowiadali na pytania zadawane im przez dzieci i nauczycieli. Na zakończenie wręczyli dzieciom elementy odblaskowe poprawiające widoczność na drodze. Spotkania przebiegły w miłej atmosferze. Realizacja zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Opatówek na 2017 rok.
Warsztaty pt. ''7 sekretów efektywnego ojcostwa''
9 grudnia 2017 r. GOPS w Opatówku skoordynował
realizację warsztatów pt. ''7 sekretów efektywnego ojcostwa''
dla ojców w wymiarze 10 godzin dydaktycznych przeprowadzonych przez Fundację im. Św. Cyryla i Metodego. Warsztaty
przeprowadził Rafał Lasek, przedstawiciel Tato.Net. "7 sekretów efektywnego ojcostwa" to program profilaktyczny mający
na celu angażowanie ojca do praktycznych ról i ponownie
ustanawianie go, jako kluczowej figury w rozwoju dziecka: zaangażowanie, stałość, znajomość dziecka, opiekuńczość. Program bazuje na studiach doktora Kena Canfielda, członka
Międzynarodowej Rady Programowej Tato.Net.
Warsztaty miały na celu zainspirowanie ojców do pogłębienia ich relacji z dzieckiem. Pokazanie ojcom negatywnego wpływu na przedkładanie innych aktywności nad dobro
dziecka kreujące oddalenie emocjonalne od swoich pociech.

Wiadomości Gminne

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 606-254-418 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 piec PER - EKO, KSW 9, ze sterownikiem, stan idealny. Telefon: 691-407-399.
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