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SESJE RADY GMINY
W minionym okresie, od marca 2018 r. do dnia wydania
niniejszego biuletynu odbyło się sześć sesji Rady Miejskiej Gminy Opatówek, podczas których podjęto następujące uchwały:
- w sprawie określania zasad udzielania i rozmiaru
obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć dla kadry kierowniczej i nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Opatówek
- w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców
zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Opatówek
- w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania
na obszarze Gminy Opatówek, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Obwody głosowania oraz siedziby komisji
pozostały niezmienione, konieczność podjęcia
uchwały wynikała ze zmiany przepisów.
- w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2018
rok
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Opatówek na lata 2018 - 2026
- w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Gminy Opatówek.
- ws. ustalenia opłat za oczyszczanie ścieków dowożonych wozami ascenizacyjnymi do gminnej stacji
zlewnej zlokalizowanej w Opatówku przy ul. Parkowej 16. Z uwagi na fakt, iż ilość ścieków dostarczanych do stacji zlewnej nie ulega zmianie oraz koszty
związane z oczyszczaniem i badaniem ścieków dowożonych nie wzrosły, stawka za odbiór ścieków
pozostaje na niezmienionym poziomie
- ws. wynagrodzenia Burmistrza Gminy. Łączne wynagrodzenie miesięczne po zmianach w przybliżeniu
do dziesiątek zł zostało ustalone na dotychczasowym poziomie. Podjęcie niniejszej uchwały podyk-
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towane jest koniecznością dostosowania wynagrodzenia burmistrza do przepisów zawartych w nowym
rozporządzeniu Rady Ministrów z dn. 15 maja 2018
r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
SESJA ABSOLUTORYJNA
W dniu 6 czerwca br. odbyła się sesja absolutoryjna,
podczas, której Burmistrz Gminy Opatówek przedstawił
sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu Gminy za
2017 rok, a Rada Miejska Gminy Opatówek oceniła je
pozytywnie. W przygotowaniu do sesji sporządzono
sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok,
przedkładając Radzie Miejskiej Gminy Opatówek następujące dokumenty:
- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za
2017 rok,
- sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego jednostek organizacyjnych gminy,
- informację o stanie mienia gminy,
- informację o wykonaniu wydatków majątkowych,
Zgodnie z wykładnią ustawy o finansach publicznych
oraz ustawy o samorządzie gminnym sprawozdanie to
zostało przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej
celem wydania opinii. Informacje zawarte w sprawozdaniu stanowiły również przedmiot dyskusji w poszczególnych komisjach Rady Miejskiej Gminy Opatówek, w
szczególności Komisji Rewizyjnej, która pozytywnie opiniując wykonanie budżetu za 2017 rok wystąpiła z wnioskiem o udzielenie Burmistrzowi absolutorium za 2017
rok (akceptacja wykonania budżetu udzielana przez organ stanowiący - Radę Miejską Gminy Opatówek, organowi wykonawczemu - Burmistrzowi Gminy). Regionalna
Izba Obrachunkowa, po analizie sprawozdania z wykonania budżetu, na podstawie uchwały Składu Orzekającego RIO, przedstawiła pozytywną opinię, nie wnosząc
uwag do wykonania dochodów i wydatków budżetu. Sytuacja finansowa kształtuje się następująco:
- dochody: plan - 49 867 211,34 zł, wykonanie 48 398 185,86 zł, co stanowi 97,05 %,
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wydatki: plan - 61 649 045, 34 zł, wykonanie 51 883 605,62 zł, co stanowi 84,16 %,
- wydatki inwestycyjne i majątkowe: plan 19 994 358,63 zł, wykonanie 13 161 580,55 zł
- zadłużenie gminy na koniec 2016 roku z tytułu
zaciągniętych kredytów wynosi 1 744 04,51 zł, co
stanowi 3,60 % wykonanych dochodów. W 2017
roku spłacono kredyty długoterminowe w wysokości 952 372 zł
Odnosząc się do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Opatówek oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, obecnych 12 radnych jednogłośnie udzieliło absolutorium Burmistrzowi Gminy za 2017 rok. Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Opatówek Paweł
Bąkowski w imieniu swoim i pozostałych radnych pogratulował Burmistrzowi i współpracownikom dobrze wykonanego budżetu za 2017 rok. Burmistrz Sebastian
Wardęcki podziękował Radzie Miejskiej Gminy za zaufanie oraz wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego
Gminy, na czele z Sekretarzem Krzysztofem Dziedzicem i Skarbnikiem Gminy Dagmarą Gajewską - Pająk, za całoroczną pracę i uzyskane absolutorium.
Podczas sesji absolutoryjnej podjęto również uchwały:
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Opatówek na lata 2018-2026
- w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2018
rok
- w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości oznaczonej jako
działka: nr 104/26 położonej w miejscowości Opatówek
- w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości oznaczonej jako
działka: nr 420/1 położonej w miejscowości Szałe
- w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na
okres 10 lat w trybie bezprzetargowym, części działki oznaczonej nr 1207/7 położonej w miejscowości
Opatówek przy ul. Ogrodowej
- w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na
czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym, części
działki oznaczonej nr 1207/7 położonej w miejscowości Opatówek przy ul. Ogrodowej
- w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Opatówek do organu regulacyjnego.
Poniżej przedstawiamy Państwu aktualną tabelę wydatków majątkowych:
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
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
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5 192 786
75 000
7 250 000

23 100

760 000

1 500 000
60 000
388 500

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
Dotacja dla OSP Opatówek na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego lekkiego
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 (dach)
Renowacja elewacji, kolorystyka elewacji wraz z wymianą pokrycia dachu na budynku Domu Fiedlera w
m. Opatówek (elewacja)
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

150 000
235 000
890 000
40 000
100 000
124 411
283 000
10 000
200 000
488 400
18 720

220 000
350 000

570 000

481 097
391 000

621 000

50 000
80 000
109 925

20 661 939

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

INWESTYCJE, REMONTY,
PROJEKTY UNIJNE

Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności
publicznej
Gmina Opatówek zawarła porozumienie z: Powiatem
Kaliskim - Liderem (partnerem wiodącym), Gminą Blizanów, Gminą Brzeziny, Gminą Ceków Kolonia, Gminą
Gołuchów, Gminą Koźminek, Gminą Lisków, Gminą
Szczytniki oraz Gminą Żelazków - Partnerami w sprawie
wspólnej realizacji projektu pn. "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie
Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014 - 2020 Oś priorytetowa 3 Energia Działanie 3.2
Poprawa efektywności Energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym Poddziałanie 3.2.4 Poprawa
efektywności Energetycznej w sektorze publicznym
w ramach ZIT dla rozwoju AKO. Wartość kosztów inwestycji dla Gminy Opatówek - 1 545 331,28 złotych, wartość dofinansowania - 702 950,37 zł. W ramach tego
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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.
Prace rozpoczęto w dniu 07.05.2018 r.
- termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w
miejscowości Sierzchów. Prace rozpoczęto w dniu
07.05.2018 r.
- termomodernizacja budynku (byłej szkoły podstawowej) w miejscowości Michałów Drugi. Planowany
termin realizacji - rok 2018. Realizacja zadania uzależniona jest od rozstrzygnięć przetargowych. Dotychczasowe dwa przetargi zostały unieważnione z
powodu zbyt wysokich cen.

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 9 050 046,10 zł,
wnioskuje się o 85% dofinansowania. Prawdopodobny
termin wdrożenia zadania to rok 2020, uzależniony jest
on od rozstrzygnięć przetargowych.

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". 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 wykorzystanie poprzez wykonanie renowacji elewacji Domu Fiedlera w Opatówku. Planuje
się ocieplenie ścian budynku i wymianę stolarki okiennej
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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. W dniu
05.06.2018 r. odbył się drugi przetarg na ''Renowację
elewacji domu Fiedlera, obiektu biblioteki, przedszkola i
apteki przy ul. Kościelnej 2 w Opatówku" złożona została
jedna oferta: firma ''BUDMAR PLUS'' Anita Grabarczyk,
Piotrów 38, 62 - 812 Jastrzębniki, kwota 525 576,52 zł.
Obecnie trwają prace komisji przetargowej. Planowane
podpisanie umowy oraz wykonanie prac to lipiec - wrzesień 2018.
Zmiana pokrycia dachu Domu Fidlera
W dniu 24 kwietnia 2018 r. odbył się przetarg na wymianę pokrycia dachu domu Fiedlera, obiektu biblioteki,
przedszkola i apteki przy ul. Kościelnej 2 w Opatówku.
W przetargu ofertę złożyła firma WIKPOL Łukasz Męcik
ul. Wesoła 113 42 - 311 Żarki Letnisko za kwotę
292 403,89 zł. Umowa z wykonawcą została podpisana
w dniu 21.05.2018 r. Trwające prace polegają na wymianie istniejącej dachówki na dachówkę karpiówkę ceramiczną w kolorze naturalnym (ceglasto - czerwonym)
wraz z wykonaniem opierzenia kominów i obróbek blacharskich. Roboty zostaną zakończone w czerwcu
2018 r.

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. W okresie od dnia 30.12.2017 roku
do dnia 27.03.2018 roku wykonano prace związane
z budową sieci kanalizacji grawitacyjnej - roboty
montażowe - 300,00 mb, sieci kanalizacji tłoczonej roboty montażowe - 2 500,00 mb oraz sieć kanalizacyjną - roboty ziemne - 5 436,00 mb.
- budowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni
ścieków dla Gminy Opatówek. Prace związane z
rozbudową i modernizacja istniejącej oczyszczalni
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ścieków w Opatówku przy ul. Parkowej 16 dobiegają
końca. W chwili obecnej trwają prace wykończeniowe na obiektach oczyszczalni oraz roboty związane
z zagospodarowaniem terenu roślinnością oraz ułożeniem kostki brukowej. Rozpoczął się rozruch
technologiczny na nowych obiektach. Proces
oczyszczania ścieków prowadzony jest już na nowym układzie technologicznym. Jakość oczyszczonych ścieków odprowadzanych do odbiornika spełnia wymagania pozwolenia wodnoprawnego. Aktualnie Wykonawca robót ubiega się o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu.
Całkowita wartość zadań - 14 208 065,92 zł, wartość dofinansowania - 7 363 936,59 zł.

Rozwój instytucji kultury na terenie gminy Opatówek
W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014 - 2020. Oś priorytetowa 4:
Środowisko. Działanie 4.4. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego.
Poddziałanie 4.4.4. Zachowanie, ochrona, promowanie
i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla rozwoju AKO Gmina Opatówek złożyła
wniosek o dofinansowanie na projekt pn. "Rozwój instytucji kultury na terenie gminy Opatówek", w skład, którego wchodzą:
- Przebudowa, rozbudowa (w miejscu istniejących
budynków gospodarczych) oraz zmiana sposobu
użytkowania domku gotyckiego tzw. "Cukierni" na
funkcję użyteczności publicznej oraz budowa muru
ażurowego. Termin realizacji zadania 2019 rok.
- Termomodernizacja wraz z przebudową oraz zmiana sposobu użytkowania budynku byłego dworca
PKP na cele kulturalne, oświatowe i rekreacyjne w
miejscowości Opatówek. Termin realizacji zadania
2019 rok.
- Przebudowa nawierzchni placu manewrowego przy
ul. Poniatowskiego w m. Opatówek. Termin realizacji
zadania 2018 rok.
Całkowita wartość projektu wynosi 3 052 648,23 zł, natomiast kwota dofinansowania to 1 421 528,59 zł.

Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w Opatówku
Otwarta Strefa Aktywności (OSA) to program ogłoszony
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach, którego
w okolicy boiska sportowego Orlik w Opatówku, powstanie tzw. rozszerzony wariant OSA obejmujący: siłownię
plenerową, strefę relaksu, plac zabaw dla dzieci. Łączny
koszt to ok. 100 000 zł, z czego 50% to dofinansowanie
z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Rozpoczęcie prac na-
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stąpi po wyłonieniu wykonawcy. Planowany termin realizacji zadania to 28.09.2018 r.

Szatnia na medal
W styczniu tego roku złożono wniosek o dofinansowanie
w/w zadania w ramach programu ''Szatnia na medal''
ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego. Wniosek spełnił kryteria formalne oraz
został pozytywnie oceniony według kryteriów merytorycznych. Prace, które rozpoczęły się 20.06.2018 r.
obejmować będą: remont budynku szatni oraz budynku
gospodarczego. Wykonane zostanie docieplenie ścian
zewnętrznych wraz z nałożeniem tynków, malowanie
ścian i sufitów, naprawa krycia dachu papą termozgrzewalną, wymiana parapetów zewnętrznych oraz pozostałe prace, które wpłyną na poprawę funkcjonalności i estetyki budynków. Całkowita wartość zadania wynosi ponad 50 000 zł, a wnioskowana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
to
25 680,10 zł.

Plac zabaw w Michałowie Drugim
W ramach VIII edycji Konkursu ''Pięknieje wielkopolska
wieś'' ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu Gmina Opatówek otrzymała dofinansowanie na
projekt :"Rodziny relaks pod chmurką - urządzenie placu
zabaw przy kompleksie rekreacyjnym w Michałowie
Drugim". Główną potrzebą realizacji projektu jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej przez poprawę estetyki miejscowości oraz stworzenie miejsca, gdzie całe
rodziny mogą bezpiecznie i aktywnie spędzać czas wolny. W ramach projektu powstanie plac zabaw dla dzieci i
młodzieży, który będzie uzupełnieniem powstałego
wcześniej kompleksu rekreacyjnego służącego mieszkańcom, jako miejsce spotkań.
Koszt całkowity projektu to 40 427,00 zł kwota dofinansowania 20 000,00 zł
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Prawie 700 tys. zł będzie kosztować budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla
Gminy Opatówek. Dzięki skutecznym staraniom Gmina
Opatówek pozyskała dofinansowanie na inwestycję w
wysokości 85 procent kosztów kwalifikowalnych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
Dziś mieszkańcy, którzy chcą pozbyć się np. mebli, odpadów wielkogabarytowych czy dużego sprzętu AGD
korzystają 2 razy w roku z ogólno gminnej akcji wywożenia tych odpadów sprzed nieruchomości.
Ta inwestycja ekologiczna zlokalizowana będzie przy ul.
Parkowej w Opatówku (przed gminną oczyszczalnią
ścieków), gdzie będzie można na bieżąco dostarczać
kłopotliwe odpady. Ustawione duże kontenery przeznaczone będą m.in. na odpady wielkogabarytowe, elektro-
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śmieci (RTV i AGD), odpady zielone, stolarkę budowlaną, gruz, opakowania wielomateriałowe. Zakres rodzaju
przyjmowanych śmieci będzie dostosowany do potrzeb
mieszkańców. W PSZOK - u będzie można zostawić
także baterie, leki, świetlówki i odpady niebezpieczne
(np. zużyte pojemniki po farbach czy oleju).
Warunkami przyjęcia na PSZOK odpadu będzie uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami na rzecz
Gminy. W tym celu będzie trzeba okazać obsłudze potwierdzenie opłaty za ostatni kwartał, bądź okazać dowód tożsamości, żeby obsługa PSZOK mogła zweryfikować czy opłata jest uiszczana. Drugim warunkiem koniecznym przyjęcia będzie to, że odpady powinny być
posegregowane i będą musiały być wrzucone do odpowiednich kontenerów. Inwestycja obejmuje także działania informacyjno - edukacyjne, takie jak chociażby ekolekcje na terenie punktu.
Decyzja o dofinansowanie inwestycji po złożeniu odpowiedniej dokumentacji i przejściu szczegółowej weryfikacji została podjęta przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą w sprawie: wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.04.02.01-IZ00-30-001/17 dla Działania 4.2 "Gospodarka odpadami",
Poddziałania 4.2.1 "Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnianie istniejących" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Kolejnym etapem będzie podpisanie umowy pomiędzy
Gminą a Marszałkiem, a następnie ogłoszenie przetargu
na wykonanie PSZOK - u. Zgodnie z harmonogramem
realizacja inwestycji ma nastąpić najpóźniej do 30 września 2018 roku.
Gospodarka wodno - kanalizacyjna
Zakończone zostały prace remontowe na Stacji Uzdatniania Wody w Opatówku ul. Zdrojowa 2 polegające na:
- wymianie stolarki okiennej na kwotę 12 920,23 zł
- wykonaniu posadzki w pomieszczeniach pomp,
warsztatu oraz pomieszczeń socjalnych na kwotę
8 913,91 zł,
- pracach malarskich wewnątrz obiektu na kwotę
19 286,56 zł.

16.05.2018 r. wydaną przez organ regulujący Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, została zatwierdzona Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Opatówek na okres trzech lat.
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Opatówek zostały opublikowane na BIP Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu
08.06.2018 r., w związku z powyższym zgodnie z art.24f
ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017r. poz.328 z późn. zm.) wchodzą w
życie z dniem 18.06.2018 r.
Decyzja
RZGW
w
Poznaniu
nr
PO.RET.070.226.2.2018.MZ z dnia 16.05.2018r. wraz z
zestawieniem obowiązujących cen i stawek dostępne są
na stronie www.bip.opatowek.pl na stronie głównej. Więcej informacji uzyskać można również pod nr telefonu
(62) 76 - 18 - 453 wew. 21 i 59 lub osobiście w Urzędzie
Miejskim Gminy Opatówek - parter, pok. nr 1.
Informacja dla mieszkańców miejscowości Szałe
Mieszkańcy, właściciele nieruchomości położonych w
miejscowości Szałe mogą składać w Urzędzie Miejskim
Gminy Opatówek wnioski o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacyjnej. Wniosek,
o którym mowa, można pobrać osobiście w siedzibie
Urzędu Miejskiego Gminy Opatówek (pok. nr 1) lub na
stronie internetowej
www.opatowek.pl (zakładka:
urząd/dokumenty do pobrania/gospodarka komunalna i
mieszkaniowa/wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej). Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Opatówku (sekretariat, pierwsze piętro, pok. nr 13). Po
otrzymaniu warunków technicznych można przystąpić
do prac w terenie związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego. Więcej informacji uzyskać można pod nr telefonu (62) 76-18-453 wew. 21 i 59 lub osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Opatówek - pok. nr 1.

Zakończone zostały prace remontowe na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Cienia Druga polegające
na uzupełnieniu złóż filtracyjnych oraz wymianie ciągów
technologicznych na łączną kwotę 6 519,00 zł.
Zakończone zostały prace remontowe na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Tłokinia Wielka 23 A polegające na wymianie uszkodzonych zasuw wraz z odcinkiem rurociągu łączącego studnię z zbiornikiem do magazynowania wody. Ogólny koszt prac wyniósł 1 033,20
zł.
Trwają prace związane z uszczelnieniem rurociągu
tłocznego na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości
Rajsko wraz z wymianą połączeń kołnierzowych, zasuw
oraz zaworów głównych. Przybliżony koszt prowadzonych prac wyniesie około 2 000,00 zł.
Nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Opatówek
Urząd Miejski Gminy Opatówek informuje, że
decyzją nr PO.RET.070.226.2.2018.MZ z dnia
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Przebudowa ul. 3 Maja i ul. Ludowej w Opatówku
Trwają prace przy realizacji zadania pn: ''Przebudowa
dróg gminnych w Opatówku ulicy 3 Maja nr drogi
675561P i ulicy Ludowej nr drogi 675565P". Wykonawcą
prac jest Zakład Usługowo - Produkcyjny, Roboty Drogowo - Budowlane ROL - DRÓG z/s Rajsko 2 62 - 860
Opatówek, termin zakończenia prac to 28 września 2018
r. Zakres prac obejmuje: przebudowę drogi na odcinku
1,58 km, roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, regulację
pionowa urządzeń, studzienki ściekowe, roboty nawierzchniowe, zjazdy i chodniki, elementy bezpieczeństwa ruchu i oznakowanie pionowe. Na przebudowę
drogi Gmina Opatówek otrzymała dofinansowanie w ramach programu pn: ''Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019". Gmina Opatówek uzyskała w kwocie 560 524,00 zł.
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Przebudowa drogi Rajsko - Smółki
W dniu 05.06.2018 r. została podpisana umowa z
Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego S.A. z/s ul.
Noskowska 3 - 5 62 - 800 Kalisz na wykonanie zadania
pn: ''Przebudowa drogi gminnej Rajsko - Smółki". Termin
realizacji zadania to 16 lipiec br. Zakres prac obejmuje:
przebudowę odcinka drogi na długości - 0,5 km, roboty
rozbiórkowe i ziemne, place manewrowe i chodniki,
jezdnia o nawierzchni asfaltowej, oznakowanie pionowe
i poziome

Przebudowa drogi ''Szulec - Józefów''
W dniu 18.06.2018 r. odbył się przetarg na wykonanie
zadania pn: ''Przebudowa drogi gminnej Szulec - Józefów gm. Opatówek". Złożone zostały trzy oferty. Prace
na w/w drodze obejmować będą: przebudowę odcinka
na długości - 1.699 km, roboty przygotowawcze i ziemne, poszerzenie jezdni, nawierzchnia asfaltowa, oznakowanie poziome i pionowe, roboty wykończeniowe. W
ramach rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz
Konkurencyjności Regionu poprzez Wsparcie Lokalnej
Infrastruktury Drogowej ogłoszonego przez Premiera
Mateusza Morawieckiego, w postępowaniu prowadzonym przez Wojewodę Wielkopolskiego, Gmina Opatówek otrzymała blisko 60% dofinansowania. Całkowita
wartość zadania wynosi 830 685,32 zł, wartość dofinansowania to 509 925,00 zł. Planowane zakończenie prac
to wrzesień 2018.
***************************************

Powiatu Kaliskiego, Paweł Bąkowski - Przewodniczący
Rady Miejskiej Gminy Opatówek, Mariusz Małoburski Radny Rady Miejskiej Gminy Opatówek, Sławomir Śniegula - Radny Rady Miejskiej Gminy Opatówek, Dagmara
Gajewska - Pająk - Skarbnik Gminy Opatówek oraz pp.
Żaneta i Marek Stodolni.
Podczas uroczystości publiczność mogła liczyć
na wiele atrakcji m.in. szlagierowo - biesiadne show
prowadzone przez grupę "FEST", wspólny śpiew wiązanki biesiadno - śląskiej oraz degustację grochówki
strażackiej z kuchni polowej i swojskich przekąsek. Cały
wieczór przebiegł w miłej atmosferze ze sporą dawką
humoru. Biesiada śląska zorganizowana została przez:
Gminny Ośrodek Kultury w Opatówku, Urząd Miejski
Gminy Opatówek oraz Ochotniczą Straż Pożarną w
Opatówku.
Na szczególne podziękowania za pomoc w organizacji tego wyjątkowego dnia zasługują: druhny OSP
w Opatówku: Danuta Wiertelak, Kamila Pawelec, Urszula Chojnacka, druhowie strażacy z OSP w Opatówku,a
także Zofia Gąsiorowska, Irena Dogielska, Elżbieta Wojtaszek, Krystyna Tomczak, Honorata Mania, Jadwiga
Mencel, Andrzej Brodziak oraz akustycy imprezy: Janusz Mancewicz i Janusz Pogorzelec.
"Dajmy przykład - posprzątajmy Naszą Gminę" przeprowadzono już 2 edycje
W dniach 20 - 21 kwietnia i 2 - 5 czerwca 2018
roku pod patronatem Burmistrza Gminy Opatówek odbyła się akcja sprzątania Naszej Małej Ojczyzny pn. "Dajmy przykład - posprzątajmy Naszą Gminę". W inauguracyjnej edycji podczas pierwszego dnia akcji udział wzięło
ponad dwieście dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku, które posprzątały las
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Biesiada śląska z grupą ''FEST'' - impreza ze sporą
dawką humoru
21 kwietnia 2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Opatówku odbyła się ''Kabaretowa Biesiada Śląska'' z zespołem ''FEST''. Uroczystość rozpoczęto odczytaniem podziękowań i życzeń od Jana Dziedziczaka Posła na Sejm RP i Sebastiana Wardęckiego - Burmistrza Gminy Opatówek oraz przywitaniem wszystkich
przybyłych gości.

Biesiadę swoją obecnością zaszczycili: Krzysztof Dziedzic - Sekretarz Gminy Opatówek i Radny Rady
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wokół szkoły i park. Po akcji na dzielnych małych sprzątaczy czekała słodka niespodzianka za trud włożony w
porządkowanie terenu. Następnego dnia do akcji przyłączyli się Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Opatówka
oraz inni wolontariusze wraz z Burmistrzem Gminy i pracownikami urzędu, którzy oczyścili las przyległy do
oczyszczalni ścieków oraz "Wądoły".
W drugiej edycji w dniach 2 - 5 czerwca uporządkowany został Zalew Szałe. Pierwszego dnia czynnie włączyli się do akcji członkowie Okręgu Polskiego
Związku Wędkarskiego w Kaliszu oraz wolontariusze,
którzy posprzątali teren przyległy do zalewu od strony
lasu. W kolejnych dniach do akcji dołączyli uczniowie z
Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyk w Opatówku,
którzy posprzątali teren od strony ul. Źródlanej, nato-
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miast pracownicy Urzędu Miejskiego Gminy Opatówek
uprzątnęli teren od strony ul. Kaliskiej.
Zarówno dzieci, jak i starsi uczestnicy sami zaproponowali by takie akcje powtarzać cyklicznie. Już teraz planowane są kolejne edycje, które zostaną przeprowadzone w poszczególnych sołectwach. Szczególne
podziękowania należą się dyrektorom, pracownikom
oraz uczniom: Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku i Zespołu Szkół im. Stanisława
Mikołajczyka w Opatówku - za trud i zaangażowanie w
akcję, firmie Jartex Szczepan Jarantowski z Kalisza, która udostępniła kontenery na czas trwania akcji oraz
przetransportowała odpady do zagospodarowania. Organizatorzy przekazują podziękowania również dla
Związku Komunalnego "Czyste Miasto, Czysta Gmina",
którego Gmina Opatówek jest członkiem, za podjęcie
uchwały dzięki której odpady ze sprzątania świata trafiły
nieodpłatnie do RIPOK "Orli Staw" oraz dla wszystkich
wolontariuszy, którzy postanowili swój wolny czas przeznaczyć na sprzątanie naszego wspólnego otoczenia.
Podsumowując te dwie akcje społeczne należy
zwrócić uwagę, że zebrano blisko 5 ton odpadów. Urząd
Miejski Gminy Opatówek zamierza uszczelnić system
gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie
Gminy Opatówek i walczyć z patologią zaśmiecania terenu. W tym celu zakupione zostaną fotopułapki. Ponadto urząd przypomina, że zanieczyszczanie czy zaśmiecanie miejsc dostępnych dla publiczności, a w szczególności drogi, ulicy, placu, ogrodu, trawnika lub zieleńca
podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany zgodnie z art. 145 Kodeksu Wykroczeń. W przypadku
skierowania sprawy do sądu należy liczyć się z surowszymi konsekwencjami karno - administracyjnymi, a nawet karą grzywny.
I miejsce dla kapeli z Opatówka

W niedzielę, 27.05.2018 r. w Sieradzu odbyły się
XVII Spotkania Folklorystyczne Polski Centralnej "Od
Kujawiaka Do Oberka. Autentyzm i inspiracje". W imprezie wzięło udział 36 uczestników: muzyków, par tanecznych i kapel, reprezentujących liczne powiaty jak: łowicki, sieradzki, skierniewicki, tomaszowski, kaliski oraz
miasta: Łódź, Poznań, Tomaszów Mazowiecki, Sieradz.
Wśród wykonawców znalazła się również kapela "Sami
Swoi" z Opatówka, która w kategorii "Kapel Opracowanych" zajęła I miejsce.
Kapela ludowa ''Sami Swoi'' powstała w 2010
roku, przy Gminnym Ośrodku Kultury w Opatówku. Za-
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łożycielem i kierownikiem zespołu jest Jerzy Knop, muzykujący mieszkaniec Gminy Opatówek. Kapela ludowa
''Sami Swoi'' gra zanikającą już muzykę ludową, regionalną: polki, oberki i wiele innych. W repertuarze nie
brakuje utworów biesiadnych. Gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów!
Dzień Seniora
"Jak co roku, o tej porze czy ktoś może czy nie
może? Lecz gdy już nadejdzie pora, spieszy się na
Dzień Seniora. By się w tańcu powyginać, młode lata
powspominać. Tutaj czas przyjemnie płynie, jak w dobrze zgranej rodzinie. Każdy się tu świetnie czuje, Pan
Burmistrz wszystkich szanuje. Więc o każdej dnia i roku
porze, zawsze uśmiechaj się Seniorze!”

24.05.2018 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury
w Opatówku odbył się Dzień Seniora. Inicjatorem tego
spotkania był Burmistrz Gminy Opatówek we współpracy
z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Opatówku. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy pomocy społecznej z zaprzyjaźnionej gminy Ricany z Czech: Pani
Blanka Spolkova Kierownik Organu Socjalnego w Ricanach, Pani Helena Bramborova, Pani Iva Kirejevova,
Pani Jolana Partlova, Pani Petra Janikova i Pani Alźbeta
Kostakova - pracownicy Organu Socjalnego w Ricanach,
członkowie Koła Gospodyń Wiejskich z Opatówka,
członkowie Towarzystwa Przyjaciół Opatówka, Związku
Emerytów i Rencistów w Opatówku, emerytowani pracownicy Urzędu Gminy oraz podopieczni i przyjaciele
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatówku.
Ogółem w spotkaniu uczestniczyło 160 osób. Święto
Seniora w Opatówku prowadziły: Ewa Brandebura i Karolina Góra pracownice GOPS w Opatówku, życzenia
dla seniorów przekazali Burmistrz Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki oraz Przewodniczący Rady Miejskiej
Gminy Opatówek Paweł Bąkowski.
Jako pierwsza na scenie zaprezentowała się
wokalistka Natalia Cłapka z zaprzyjaźnionej Gminy
Czajków. Natalia zaśpiewała wiele pięknych polskich
piosenek, a dla zaproszonych gości z Czech wykonała
piosenkę Heleny Vondrackovej pt. ''Malowany dzbanku''.
Uczestnicy Dnia Seniora zostali poczęstowani przepysznym tortem ufundowanym przez władze Gminy
Opatówek. Honorowym gościem spotkania był Zespół
Wokalny z Kaliskiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów pod kierownictwem p. Teresy Oźminy. Zespół zaprezentował się w różnorodnym repertuarze. Pierwszy
występ był poświęcony zbliżającemu się Dniu Matki,
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drugi występ nawiązywał do życia seniorów, muzyki rozrywkowej i biesiadnej.
Tradycyjnie, jak co roku zaprezentował się również Zespołu ''Opatowianie'', ostatnim punktem Dnia Seniora był występ ''Kapeli Słoneczko'', która zagraładawne melodie - polki, walce i wiązanki muzyczne. Sponsorami Dnia Seniora byli: Pan Sebastian Wardęcki Burmistrz Gminy Opatówek, Pani Karolina Olejniczak z
Opatówka, Pan Dariusz Góra z Opatówka, Piekarnia
Sierzchów Alfredy i Józefa Mikołajczyków, Colian Sp. z
o.o, Państwo Ewa i Henryk Suchorzewscy.
Na zakończenie spotkania organizatorzy przedstawili seniorom motto, które brzmi:
''O życiu, trzeba coś wiedzieć, by nie dać się zwariować.
By przeżyć je jak należy, niczego nie żałować.
By móc powiedzieć o sobie, że się ma wiarę i siłę,
Że wie się czego pragnie i wie też, po co żyje.
Że kocha się całym sercem, wybaczyć także się umie.
To motto życiowe seniorów, nikt młody go nie zrozumie.''
III Wielkopolskie Dni Sztuki i Zdrowia
W czwartkowy wieczór, 7 czerwca, sala Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku wypełniła się po
brzegi, a wszystko to za sprawą odbywających się III
Wielkopolskich Dni Sztuki i Zdrowia połączonych z nagrodzeniem wolontariuszy z terenu gminy Opatówek.
Zgromadzonych gości powitał prowadzący
Krzysztof Samela - Prezes Stowarzyszenia Wspierania
Sztuki, Edukacji i Terapii ArteFakt, który przybliżył zebranym gościom idee pomagania osobom wykluczonym
z przestrzeni kultury w wyniku podeszłego wieku, choroby czy kalectwa. Następnie wszyscy wysłuchali piosenek German i Demarczyk w wykonaniu utalentowanej
Natalii Nowaczyk.

Po pięknym występie nadszedł czas na wręczenie kwiatów, podziękowań i wyróżnień dla wolontariuszy
aktywnie działających na terenie gminy Opatówek, którego dokonali: Sekretarz Gminy Opatówek Krzysztof
Dziedzic, Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy
Opatówek Paweł Bąkowski, Radny Rady Miejskiej
Gminy Opatówek Mateusz Walczak oraz Przewodnicząca Komisji Oświaty Marlena Kiermas - Gruszka.
Podziękowania otrzymali: Aneta Bilska, Zdzisława Więckowska, Aleksandra Wszędobył, Elżbieta Sowa, Rozalia
Ludwiczak, Anna Dulas, Paweł Świerek, Nikola Kotala,
Ewelina Drytkiewicz, Katarzyna Kaleta. Wyróżnieni zostali: Klaudia Napierała, Bartłomiej Kaźmierczak, Dorota
Misiak oraz Marta Klepanda.

Wiadomości Gminne

Uhonorowano także laureatów, którym okolicznościowe statuetki wręczyli: Sekretarz Gminy Opatówek
Krzysztof Dziedzic, Przewodniczący Rady Miejskiej
Gminy Opatówek Paweł Bąkowski, Dyrektor GOK w
Opatówku Mieczysława Jaskuła, Wiceprezes Stowarzyszenia LGD7 Kraina Nocy i Dni Jarosław Budka, w imieniu Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzeny Wodzińskiej - Beata Sysiak. Laureatami zostali:
Jerzy Karolak, Lilianna Sieradzka, Małgorzata Judasz,
Julia Janik, Natalia Bora, Wiktoria Tułacz. Laureaci
otrzymali również Certyfikaty Wolontariusza Roku przyznane przez Stowarzyszenie Wspierania Sztuki, Edukacji i Terapii ArteFakt, Stowarzyszenie LGD7 Kraina Nocy
i Dni, Stowarzyszenie Światełko Rajska oraz Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej.
Na zakończenie w koncercie pn. ''Fogg - zapomniana piosenka'' zaprezentowali się: Piotr Hajduk, Michał Gajda, Jan Zeyland, Krzysztof Samela oraz Mirosław Kamiński. Organizatorami spotkania w Gminnym
Ośrodku Kultury w Opatówku byli: Stowarzyszenie
Wspierania Sztuki, Edukacji i Terapii ArteFakt, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, w partnerstwie z
Gminą Opatówek.
Poniżej przedstawiamy sylwetki wolontariuszy:
- Paweł Świerek
Aktywnie uczestniczy we wszystkich działaniach Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierzchowie. Zaktywizował
działalność Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, przewodził drużynie podczas rajdów i turniejów sportowych,
prowadził zbiórki. Za swoje zaangażowanie odznaczony
został Odznaką Wzorowy Starażak i Brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa.
- Anna Dulas
Od 1972 roku działa w Kole Gospodyń Wiejskich, początkowo w Kole Gospodyń w Cieni Pierwszej, później,
aż do chwili obecnej, w Kole Gospodyń w Opatówku.
Należy do zespołu Opatowianie.
- Rozalia Ludwiczak
Od lat pomaga rodzinom wielodzietnym z terenu Gminy
Opatówek. Włącza się w akcje charytatywne np. ''Ratujemy serduszko Wojtusia''. Co roku organizuje zbiórkę
żywności dla ''Dla domu samotnych chłopców z Broniszewic''. Współpracuje i wspiera finansowo wioski dziecięce.
- Elżbieta Sowa
Jest długoletnim sołtysem wsi Chełmce. Współorganizatorką imprez kulturalnych, festynów dedykowanych
mieszkańcom Chełmc. Organizatorką ''Kolacji wigilijnych'' odbywających się co roku.
- Aleksandra Wszędobył
Od około 20 lat należy do Koła Gospodyń w Rajsku, a
od 15 lat jest jego przewodniczącą. Poza tym należy do
Stowarzyszenia Światełko Rajska. Wielokrotnie inicjowała spotkania towarzyskie oraz szkolenia, w których
udział brały osoby w różnym wieku i o różnych poglądach.
- Zdzisława Więckowska
Jest wieloletnią członkinią Koła Gospodyń w Rajsku,
działa prawie od samego początku działalności Koła
Gospodyń Wiejskich. Angażuje się w pomoc przy organizacji spotkań, imprez, szczególnie od strony kulinarnej.
Współpracuje z druhami OSP Rajsko, sołectwem oraz
Stowarzyszaniem Światełko Rajska.
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- Aneta Bilska
Aktywnie działa w Radzie Rodziców oraz na rzecz Szkoły Podstawowej w Rajsku. Od roku jest członkinią Stowarzyszenia Światełko Rajska, dzięki któremu rozszerzyła swoją działność poza społeczeństwo szkolne. Jest
współorganizatorką wycieczek, szkoleń itd.
- Katarzyna Kaleta, Ewelina Drytkiewicz, Nikola
Kotala
Uczennice Szkoły Podstawowej w Chełmcach od lat
uczestniczą we wczasorekolakcjach dla osób niepełnosprawnych w Wojkowie. Co rocznie uczestniczą w akcji
zbiórki żywności i produktów higienicznych dla rodzin
przebywających w Powiatowym Ośrodku Interwencji
Kryzysowej w Słupi pod Kępnem. Uczestniczyły także w
zbiórce pluszaków na rzecz dzieci z Afganistanu
- Klaudia Napierała
Wolontariatem zajmuje się od najmłodszych lat. Od
2014 roku działa jako wolontariusz Fundacji ''Inicjatywa
dla Opatówka''. W tym czasie pełniła funkcję m.in. asystenta zarządu oraz koorydnatora wolontariatu w fundacji. Brała udział w przygotowaniu i realizacji projektów
fundacji, m.in. Spotkania ze sztuką, Święto ulicy Kościelnej w Opatówku i wiele innych
- Bartłomiej Kaźmierczak
Jest wolontariuszem Szkolnego Koła Caritas im. Św.
Jana Bosko w Szkole Podstawowej w Opatówku. Prowadzi warsztaty dla młodszych kolegów i koleżanek
promując wśród nich postawy wolontaryjne.
- Dorota Misiak
Uczennica Szkoły Podstawowej w Tłokini Wielkiej - należy do Rady Szkolnego Koła Wolontariatu, gdzie wykazuje się ogromnym zaangażowaniem. Uczestniczyła w
zbiórce warzyw i owoców dla potrzebujących.
- Marta Klepanda
Uczennica Szkoły Podstawowej w Tłokini Wielkiej - należy do Rady Szkolnego Koła Wolontariatu. Aktywnie
organizowała zbiórkę warzyw i owoców dla potrzebujących oraz zbiórkę karmy dla bezdomnych zwierząt.
- Jerzy Karolak
od lat współpracuje z Kołem Gospodyń Wiejskich Opatówek, nieodpłatnie prowadzi zajęcia muzyczne, których
głównymi uczestnikami są osoby starsze. Pan Jerzy
często występuje charytatywnie w Domu Opieki Społecznej w Kaliszu.
- Małgorzata Judasz
Wolontariacko działa na rzecz popularyzacji kronikarstwa. Jest pomysłodawczynią i współorganizatorką
warsztatów dla kronikarzy organizacji społecznych, udało się przeszkolić już ponad 300 osób. Uczestniczy w
przedsięwzięciach OSP Sierzchów
- Lilianna Sieradzka
jest założycielką Stowarzyszenia Światełko Rajska. Pozyskała dofinansowanie na organizację półkolonii dla
dzieci, napisała i zrealizowała projekt ''Rajska Kultura.
Aktywizacyjne warsztaty dla kobiet'' oraz projekt pn.
''Rajska akademia zdrowia'', podczas którego odbyły się
m.in. warsztaty dot. zdrowego trybu życia, a także wiele
innych
- Julia Janik
Uczennica Szkoły Podstawowej w Opatówku, jest przewodniczącą Szkolnego Koła Caritas im. Św. Jana Bosko. Jest koordynatorką sekcji Senior, w ramach której
wraz z kolegami i koleżankami pomaga starszym osobom, współprowadzi akcję zbierania korków, które póź-
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niej wymieniane są na sprzęt dla osób niepełnosprawnych.
- Wiktoria Tułacz oraz Natalia Bora
Uczennice Szkoły Podstawowej w Chełmcach. Uczestniczyły we wczasorekolekcjach dla osób niepełnosprawnych, w czasie których pomagały w opiece nad osobami
niepełnosprawnymi i wspólnie z nimi uczestniczyły w
wielu zajęciach. Dziewczyny promują postawy wolonatryjne w swojej szkole.
Koncert Zespołu Forsal
W sobotę, 14 kwietnia 2018 Fundacja "Inicjatywa dla Opatówka" muzycznie uczciła swoje trzecie urodziny, a gwiazdą wieczoru był zespół Forsal. Na zaproszenie Fundacji do Opatówka przyjechał zespół Forsal z
Częstochowy, który ma na swoim koncie debiutancki album "Idę" oraz występy na najważniejszych bluesowych
festiwalach w Polsce. Muzycy wystąpili w sali fortepianowej Muzeum Historii Przemysłu grając zarówno autorskie utwory, jak i standardy bluesowe.

Zespół Forsal wystąpił w składzie: Jakub Konieczko - wokal, harmonijka ustna; Adrian Lewandowski
- gitara; Dariusz Drążkiewicz - organy hammonda; Wojciech Pachuta - gitara basowa; Damian Smoliński - perkusja.
Koncert spotkał się z ciepłym przyjęciem publiczności, a podczas jednego z bisów do muzyków Forsala dołączył także Mateusz Walczak - prezes Fundacji
"Inicjatywa dla Opatówka", który także prowadził koncert. Nagłośnienie wydarzenia i jego obsługę akustyczną
zapewnił Dariusz Góra - DJ DA-KAR. Wieczorne spotkanie było okazją do podsumowania działań podejmowanych przez Fundację w ciągu minionych trzech lat.
Konferencja popularnonaukowa w Muzeum Historii
Przemysłu w Opatówku
20 kwietnia 2018 r. odbyła się Konferencja Popularnonaukowa w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku na temat ''200 lat kaliskich towarzystw muzycznych w perspektywie historycznej''. Wydarzenie zorganizowane zostało pod mecenatem Honorowych Obywateli
Kalisza: prof. doctor honoris causa Wandy Wiłkomirskiej
oraz Maestro Józefa Wiłkomirskiego w związku z tegorocznym jubileuszem kaliskich towarzystw muzycznych.
Tematyka konferencji nawiązywała do tego, że w trudnym i ciężkim okresie zaborów walka z najeźdźcą nie
polegała wyłącznie na oporze zbrojnym. Aktem moralnego wyboru stawało się również uczestnictwo w życiu
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kulturalnym, które było wówczas nośnikiem myśli patriotycznej. Muzyka przyczyniała się do utrwalania i pogłębiania świadomości narodowej oraz mobilizowała do
działalności społeczno - kulturalnej.
W 1818 roku ukonstytuowało się jedno z najstarszych towarzystw kulturalnych na ziemiach polskich
- Towarzystwo Przyjaciół Muzyki. Było ono początkiem
formalnego ruchu melomanów na ziemi kaliskiej. Ciągłość historyczna towarzystw - zjawisko rzadkie w polskim życiu kulturalnym - niezależnie od zmian w nazewnictwie, organizacji, transformacji i przemian było podłożem rozkwitu życia muzycznego w Kaliszu. Przez sto lat,
aż do uzyskania niepodległości w 1918 roku, przyjaciele
muzyki odgrywali ważną rolę w trosce o zachowanie polskiej kultury.

Organizatorami Konferencji byli: Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Kaliszu, Fundacja Rodziny Wiłkomirskich, Powiat Kaliski oraz Muzeum Historii
Przemysłu w Opatówku. Partnerami natomiast: Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków, Miasto Kalisz
oraz Gmina Opatówek. W rolę moderatora wcieliła się p.
Elżbieta Piszczorowicz - Mondra. Na konferencji pojawili
się przedstawiciele Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Opatówek w osobach: Alicja Łuczak - Wiceprzewodnicząca
Rady Powiatu Kaliskiego, Krzysztof Dziedzic - Sekretarz
Gminy Opatówek oraz Radny Powiatu Kaliskiego, Paweł
Bąkowski - Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Opatówek oraz Mateusz Walczak - Radny Miejskiej Gminy
Opatówek.
Konkurs plastyczny w powiecie kaliskim - olbrzymie
zainteresowanie
W siedzibie PT KRUS w Kaliszu odbyły się eliminacje do VIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
dla Dzieci ph. ''Bezpiecznie na wsi mamy - upadkom zapobiegamy''. Konkurs honorowym patronatem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel. Współorganizatorem konkursu jest Państwowa Inspekcja Pracy. Posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 11 kwietnia
2018 r. w Placówce Terenowej KRUS w Kaliszu.
Komisja w składzie: Przewodniczący - Andrzej
Plichta, Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Kaliszu;
członkowie: Krzysztof Dziedzic, Sekretarz Gminy Opatówek, Radny Powiatu Kaliskiego, Przewodniczący Komisji Budżetu Rady Powiatu; Andrzej Zalewski, Specjalista Oddziału Państwowej Inspekcji Pracy w Ostrowie
Wielkopolskim oraz Janusz Lewandowski, nauczyciel
plastyki, artysta-plastyk - Młodzieżowy Dom Kultury im.
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W. Broniewskiego w Kaliszu, ustaliła, że w wyniku przeprowadzonych eliminacji wśród 580 uczniów i wyłonionych 130 prac rysunkowych z 22 szkół podstawowych
laureatami etapu regionalnego zostali:
w I grupie wiekowej (klasy 0-III):
I miejsce - Zofia Szafrańska, kl. I SP w Rychnowie
II miejsce - Weronika Tomczak, kl. II SP w Rajsku
III miejsce - Łukasz Woźniak, kl. III SP w Opatówku
w II grupie wiekowej (klasy IV-VI):
I miejsce - Klaudia Bider, kl. V ZS w Szczytnikach
II miejsce - Michał Duras, kl. IV SP w Rychnowie
III miejsce - Bartosz Matczak, kl. VII SP w Rychnowie
Prace laureatów etapu regionalnego pierwszych
miejsc zostały przekazane do Oddziału Regionalnego
KRUS w Poznaniu i będą brać udział w etapie wojewódzkim. Ponadto Komisja wyróżniła po 4 prace dzieci
obu grup wiekowych, które też będą nagrodzone:
I grupa wiekowa:
Martyna Mrowińska, SP im. Józefa Wybickiego w Liskowie
Kacper Stradomski, SP w Sobiesękach
Natalia Grabowska, ZS w Iwanowicach
Alicja Wódka, Szkoła Filialna w Brudzewie
II grupa wiekowa:
Oliwia Wróbel, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dzierzbinie
Karolina Kałużna, ZS w Iwanowicach
Adam Pankowski, SP w Mycielinie
Iga Derendarz, SP w Skarszewie
Wszystkim szkołom i opiekunom dziękujemy za
udział w konkursie. Prace zostały przekazane z następujących szkół:
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stobnie Siódmym
- Szkoła Podstawowa w Ciepielewie
- Szkoła Podstawowa w Opatówku
- Zespół Szkół w Radliczycach - Szkoła Podstawowa
- Zespół Szkół w Chełmcach
- Szkoła Podstawowa w Liskowie
- Szkoła Podstawowa - Filialna w Brudzewie
- Szkoła Podstawowa w Brzezinach
- Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Szarych Szeregów
w Dzierzbinie - Kolonii
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębem
- Szkoła Podstawowa w Skarszewie
- Zespół Szkół w Blizanowie
- Szkoła Podstawowa w Moskurni
- Szkoła Podstawowa w Szczytnikach
- Zespół Szkół w Tłokini Wielkiej
- Szkoła Podstawowa w Rychnowie
- Szkoła Podstawowa w Rajsku
- Szkoła Podstawowa w Goliszewie
- Zespół Szkół w Iwanowicach - Przedszkole
- Zespół Szkół w Stawie - Szkoła Podstawowa
- Szkoła Podstawowa w Sobiesękach
- Szkoła Podstawowa w Mycielinie
Minifestyn wędkarski z okazji Dnia Dziecka
Dnia 1 czerwca 2018 r. od godziny 15:00 nad
stawem w Opatówku odbył się mini festyn wędkarski,
zorganizowany pod patronatem Burmistrza Gminy Opatówek Sebastiana Wardęckiego. Uczestnicy festynu mieli okazję sprawdzić swoje siły między innymi w zawodach wędkarskich oraz w zabawach zręcznościowych.
Główną konkurencją były zawody wędkarskie, do
których przystąpiło 14 zawodników. Pod nadzorem do-
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świadczonych wędkarzy próbowali złowić jak największą
ilość ryb. Ryby chętnie współpracowały i spora część
młodych wędkarzy mogła pochwalić się złowioną rybą.
Najlepszymi wędkującymi okazali się: Wiktoria Stelmasiak, Wojciech Jaśkiewicz, Hubert Jaśkiewicz.

Wszyscy wędkujący zostali nagrodzeni, otrzymali
upominki i dyplomy. Dla dzieci, które nie wędkowały
zorganizowane były zabawy zręcznościowe. Należało
odszukać zagubiony kufer z nagrodami. Dzieci szybko
go znalazły i otworzyły. W środku ukryte były słodycze i
upominki. Aby je otrzymać dzieci musiały wykazać się
zręcznością. Pierwszym etapem konkurencji była symulacja wabienia ryb, polegająca na rzucie woreczkiem do
celu, a następnym "rzut" rybką" za pomocą wędki.
Część dzieci skorzystała z możliwości rysowania kredą.
Powstało wiele kolorowych i ciekawych obrazków.
Na zakończenie imprezy wszyscy uczestnicy zostali
poczęstowani kiełbaską z grilla.
Zarząd Koła PZW Opatówek dziękuje wszystkim, którzy
przyczynili się do organizacji minifestynu wędkarskiego.
Szczególne podziękowania dla: Urzędu Miejskiego Gminy Opatówek oraz p. Ewy Brandenbura.
''Moja Przygoda w Muzeum'' - rozstrzygnięcie konkursu

Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku przystąpiło po raz kolejny do organizacji na szczeblu regionalnym Międzynarodowych Spotkań Artystycznych dla
Dzieci i Młodzieży ''Moja Przygoda w Muzeum'', którego
głównym organizatorem jest Muzeum Okręgowe w Toruniu. Konkurs w Opatówku zorganizowany został pod
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patronatem Starosty Kaliskiego. Jego celem było pogłębienie wiedzy dzieci i młodzieży o zbiorach muzealnych
różnego typu i profilu specjalistycznego, ich rodowodzie i
charakterze, a także wartościach naukowych, historycznych i artystycznych.
Do udziału zaproszono dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów ze szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i szkół średnich. Jury z udziałem specjalistów z
zakresu sztuki, muzealnictwa i pedagogiki przyznało
równorzędne nagrody i równorzędne wyróżnienia w
czterech kategoriach wiekowych: 7 - 9 lat, 10 - 12 lat, 13
- 15 lat, 16 - 19 lat. Na konkurs wpłynęło 61 prac w różnych kategoriach wiekowych. Wyłoniono 23 laureatów.
Nowością tej edycji była obok prac plastycznych kategoria ''Multimedia''. Jury w składzie: prof. Monika Kostrzewa, Ewa Ratajczyk i Tomasz Pielak wyłoniło następujących laureatów:
w kategorii prace plastyczne:
w przedziale wiekowym 7 - 9 lat
I nagroda: Gabriela Wąsik, Pracownia Plastyczna GOK
w Brzezinach
II nagroda: Michał Cichy, Szkoła Podstawowa w Opatówku
III nagroda: Adam Janik, Szkoła Podstawowa w Opatówku
Wyróżnienie: Wiktor Perskawiec, Szkoła Podstawowa w
Moskurni
w przedziale wiekowym 10 - 12 lat
I nagroda: Kacper Bill, Pracownia Plastyczna GOK w
Brzezinach,
II nagroda: Blanka Baś, Pracownia Plastyczna GOK w
Brzezinach,
Michał Zimny, Szkoła Podstawowa w Opatówku,
III nagroda: Zuzanna Więckowska, Szkoła Podstawowa
w Rajsku,
Adam Militowski, Pracownia Plastyczna GOK w Brzezinach,
Wyróżnienia: Martyna Zawadzka, Szkoła Podstawowa w
Zakrzynie,
Jacek Baś, Pracownia Plastyczna GOK w Brzezinach
w przedziale wiekowym 13 - 15 lat
I nagroda: Natalia Grudziecka, Szkoła Podstawowa w
Opatówku,
II nagroda: Amelia Fiechowska, Szkoła Podstawowa w
Opatówku,
III nagroda: Aleksandra Pfeifer, Szkoła Podstawowa w
Opatówku,
Olga Saganowska, Szkoła Podstawowa w Opatówku,
w przedziale 16 - 18 lat:
I nagroda: Zuzanna Duleba, Pracownia Plastyczna GOK
w Brzezinach
II i III miejsca nie przyznano
Wyróżnienie: Bartłomiej Kaźmierczak, Szkoła Podstawowa w Opatówku (oddział gimnazjalny).
w kategorii multimedia:
w przedziale wiekowym 16 - 18 lat:
I nagroda: Cezary Baranowski, Anna Smółka, Michał
Smółka, Katarzyna Szafirowicz, PTTK Oddział w Kaliszu,
II nagroda: Marta Szelągowska, Szkoła Podstawowa w
Korzeniewie (oddział gimnazjalny)
III nagroda: Wiktoria Chmielarska, Szkoła Podstawowa
w Korzeniewie (oddział gimnazjalny).
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Uroczyste wręczenie dyplomów, nagród i podziękowań dla opiekunów plastycznych miało miejsce 8
czerwca br. o godz. 14:00, w sali fortepianów naszego
muzeum. Wręczyli je: prof. UAM Monika Kostrzewa przewodnicząca jury konkursowego, w imieniu Starosty
Kaliskiego Krzysztofa Nosala, Wicestarosta Jan Kłysz,
Burmistrz Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa wszystkich, nadesłanych
do Opatówka prac. Otwarcie wystawy uświetnił koncert
uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w
Kaliszu.
Muzeum pragnie serdecznie podziękować Staroście Kaliskiemu Krzysztofowi Nosalowi za przyznanie
konkursowi wyróżnienia ''Patronat Starosty Kaliskiego''
oraz ufundowanie nagród. Serdeczne podziękowania
skierowane są także do Burmistrza Gminy Opatówek
Sebastiana Wardęckiego oraz Wiceprezesa Zarządu
Aquapark Kalisz Sławomira Lasieckiego. Pragniemy wyrazić wdzięczność za udzielenie rabatów przy zakupie
nagród: Wydawnictwu Martel z Kalisza i firmie ''Enter''
sklep komputerowy z Kalisza. Dzięki Prezesowi Zarządu
''Collian'' z Opatówka Janowi Kolańskiemu, mogliśmy
poczęstować wszystkich uczestników oranżadą i wafelkami, za co gorąco dziękujemy.
Osobom nagrodzonym serdecznie gratulujemy,
natomiast wszystkim, którzy nie zostali uhonorowani w
tej edycji, życzymy powodzenia w następnej, która już
za 2 lata!
Piknik Rodzinny oraz VIII Festiwal Tradycyjnych
Smaków w Opatówku
Rodzinna atmosfera, niepowtarzalne smaki,
liczne niespodzianki dla dzieci. Tak podsumować można
Piknik Rodzinny oraz VIII Festiwal Tradycyjnych Smaków, który odbył się 2 czerwca br. na boisku sportowym
przy Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku.
Po godzinie 16:00 Piknik Rodzinny oraz VIII Festiwal
Tradycyjnych Smaków oficjalnie otworzyli: Burmistrz
Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki, Sekretarz Gminy
Opatówek Krzysztof Dziedzic oraz Wiceprezes Stowarzyszenia LGD7 Kraina Nocy i Dni Jarosław Budka. Następnie zgodnie z programem wydarzenia rozpoczęto
prezentację stoisk kulinarnych gmin z terenu LGD7, a
specjalnie powołana komisja przystąpiła do oceny kulinarnych specjałów. W skład komisji weszli: Kamila Pawlak - Dyrektor Biura Stowarzyszenia LGD - 7 Kraina Nocy i Dni, Jarosław Budka - Wiceprezes Stowarzyszenia
LGD - 7 Kraina Nocy i Dni oraz Sebastian Wardęcki
Burmistrz Gminy Opatówek.
Atrakcji dla najmłodszych, ale i nie tylko, było
bardzo dużo: dmuchane zamki i zjeżdżalnie, kolejki, malowanie buziek, pokazy animacji i żonglerki w wykonaniu
Teatru ''Na - Co - Dzień''. Jednym słowem, każdy znalazł
coś dla siebie. Swoje stoiska promocyjne zaprezentowali
także: Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Stowarzyszenie Kraina Nocy i Dni LGD 7, Zespół Szkół im. St.
Mikołajczyka w Opatówku, Rekonstrukcje Historyczne
Kosma Kotschmarów, Zdzisław Gotfryd - artysta, rzeźbiarz w drewnie, Robotyka Kalisz.
Podczas festynu, jak co roku, odbyła się również
loteria fantowa pod hasłem ''Pomóż Pomagać'' organizowana przez Akcję Charytatywną działającą przy Parafii Chełmce pod patronatem Caritas Diecezji Kaliskiej.
Dochód z loterii zostanie przekazany na rzecz osób
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i material-
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nej, a w szczególności dzieci. Sponsorzy nagród głównych to: Poseł RP Piotr Kaleta, Poseł RP Jan Dziedziczak, Burmistrz Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki,
Sekretarz Gminy Opatówek Krzysztof Dziedzic, 10 IT
Technologia Przyszłości, Damian Militowski.
Na scenie podziwiać można było pokazy taneczne w wykonaniu grup ''CDN...'' z Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku, których instruktorem jest p.
Małgorzata Antczak. Następnie nastąpiło uroczyste wręczenie płyt finalistom ''XVIII Międzygminnego Festiwalu
Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Opatówek 2018'',
którego wspólnie dokonali Burmistrz Gminy Opatówek
Sebastian Wardęcki, Sekretarz Gminy Opatówek
Krzysztof Dziedzic oraz Wicestarosta Powiatu Kaliskiego
Jan Kłysz. Po wręczeniu płyt swoje popisy wokalne zaprezentowały: Natalia Góra, Malwina Olszewska, Alicja
Wróblewska. Nie zabrakło również występów zespołu ''Opatowianie'', kapeli ''Sami Swoi'' oraz kapeli ''Słoneczko''.

W koncercie pn. ''Szlagiery minionej ery - największe przeboje minionego wieku'' wystąpił duet profesjonalnych artystów estradowych z Krakowa Dorota Bojdo i Robert Lech - Zespół NH Brava. Uroczystego podsumowania konkursów kulinarnych dokonali gospodarze
oraz zaproszeni goście, Burmistrz Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki, Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic,
Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzena Wodzińska, Wójt Gminy Godziesze Wielkie oraz Prezes Stowarzyszenia LGD7 - Kraina Nocy i Dni Józef Podłużny i pracownicy biura Stowarzyszenia LGD7 - Kraina
Nocy i Dni. Wieczór zakończył się akrobatycznym pokazem ognia w wykonaniu grupy teatralnej ''Na Co - Dzień''.
Organizatorzy kierują szczególne podziękowania wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie
tego wydarzenia, a w szczególności: druhom strażakom
z jednostek OSP z terenu gminy Opatówek, artystom
występującym na scenie, Akcji Charytatywnej działającej
przy Parafii Chełmce oraz pracownikom Urzędu Miejskiego Gminy Opatówek.
Organizatorami wydarzenia byli: Stowarzyszenie
LGD7 - Kraina Nocy i Dni, Gminny Ośrodek Kultury w
Opatówku, Urząd Miejski Gminy Opatówek, Zespół
Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku. Partnerzy:
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego,
Radio Centrum.
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Lista laureatów konkursów kulinarnych VIII Festiwalu Tradycyjnych Smaków Krainy Nocy i Dni przedstawia się następująco:
Kategoria I - ''Regionalne produkty i potrawy pochodzenia roślinnego - z ziemniaka, kapusty, pomidora, mąki i
farsze roślinne, produkty pochodzenia zwierzęcego''
- Produkty pochodzenia zwierzęcego:
I miejsce - Koło Gospodyń Wiejskich Opatówek - Kaczka
II miejsce - Koło Gospodyń Wiejskich Przedzeń - Karkówka peklowana z zasmażaną kapustą i prażuchami
III miejsce - Koło Gospodyń Wiejskich przy OSP Chełmce - Wątroba cielęca podawana z kalafiorem faszerowanym
wyróżnienie - Koło Gospodyń Wiejskich w Michałowie
Drugim - Wędzonki michałowskie na olchowym dymie
- Produkty pochodzenia roślinnego:
I miejsce Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Żelazków nr 16 - Prażuchy z kapustą zasmażaną
II miejsce - Zakład Aktywności Zawodowej w Swobodzie
- Pierożki jaglane
III miejsce - Koło Gospodyń Wiejskich Opatówek - Zupa
parzybroda
wyróżnienie - Koło Gospodyń Wiejskich Bogusławice Chlebek Krysi
Kategoria II - ''Sekrety Smaku - nalewki i napoje regionalne (alkoholowe i bezalkoholowe)”
- Nalewki regionalne:
I miejsce - Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ''Dar Serca'' - Nalewka truskawkowa
II miejsce - Koło Gospodyń Wiejskich w Michałowie Rabarbarówka dla Pań
III miejsce - Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Związek Emerytów, Koło Żelazków nr 16 - Nalewka wigilijna ''Babci Grażynki''
wyróżnienie - Koło Gospodyń Wiejskich w Michałowie
Drugim Makóweczka
- Napoje regionalne:
I miejsce - Koło Gospodyń Wiejskich w Michałowie Drugim - Zielona bomba witaminowa
II miejsce - Zakład Aktywności Zawodowej w Swobodzie
- Kawa żołędziowa
III miejsce - Koło Gospodyń Wiejskich w Bogdanowie Serwatka z truskawkami
wyróżnienie - Zakład Aktywności Zawodowej w Swobodzie - Napój witaminowy z pigwą
Kategoria III - ''Nasze pomidory”
I miejsce - Koło Gospodyń Wiejskich Janków Pierwszy Baranina w pomidorach
II miejsce - Koło Gospodyń Wiejskich Bogusławice Chłodniczek Izuni
III miejsce - Koło Gospodyń Wiejskich Przedzeń - Pomidorowe tulipany
wyróżnienie - Koło Gospodyń Wiejskich przy OSP
Chełmce Pomidor faszerowany
Kategoria IV - ''Ciasta i desery tradycyjne''
I miejsce Koło Gospodyń Wiejskich przy OSP Chełmce Miód z mniszka lekarskiego
II miejsce - Koło Gospodyń Wiejskich w Bogdanowie Deser karmelowy na mleku
III miejsce - Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych
''Dar Serca'' - Tort
wyróżnienie Koło Gospodyń Wiejskich Janków Pierwszy
- Skubaniec
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Kategoria: "Najciekawsza aranżacja stoiska”
I miejsce - Koło Gospodyń Wiejskich w Opatówku
Wyróżnienia:
KGW przy OSP Chełmce (Gmina Opatówek)
Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Koło Żelazków nr 16
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ''Dar Serca''
(Gmina Opatówek)
Powiatowy Przegląd Formacji Tanecznych
21 kwietnia 2018 r. w Hali Widowiskowo - Sportowej w Liskowie blisko 250 tancerzy reprezentujących
17 zespołów z terenu powiatu kaliskiego wzięło udział w
XIV Powiatowym Przeglądzie Formacji Tanecznych w
Liskowie. Organizatorem imprezy był Powiat Kaliski reprezentowany przez Starostę Kaliskiego - Krzysztofa
Nosala oraz Gmina Lisków reprezentowana przez Wójta
Gminy - Marię Krawiec. Wyjątkowe umiejętności taneczne młodych mieszkańców Powiatu Kaliskiego oglądała
licznie zgromadzona publiczność oraz jury w składzie:
Ewa Paczkowska - wieloletni nauczyciel tańca i choreograf, Błażej Ławecki - tancerz Breakdance od 2000 roku oraz Tomasz Różański - tancerz, instruktor i choreograf. Jedną z atrakcji podczas Powiatowego Przeglądu
Formacji Tanecznych był występ pary tanecznej "Sieraszewski Dance Studio" oraz występy Laureatów Gminnego Festiwalu Piosenki w Liskowie.

Warto podkreślić, że Przegląd Formacji Tanecznych został zorganizowany w ramach upamiętnienia
niezwykłego wydarzenia jakim jest 100. Rocznica Odzyskania Niepodległości. Dodatkowym akcentem narodowym jaki został zaprezentowany podczas uroczystego
otwarcia wydarzenia był taniec "Krakowiak".
Sobotnią uroczystość swoją obecnością zaszczycili: Krzysztof Grabowski - Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Marzena Wodzińska - Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Piotr Trybek - doradca Wicewojewody Wielkopolskiego Marleny
Maląg, Mieczysław Łuczak - Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego, Alicja Łuczak - Wiceprzewodnicząca
Rady Powiatu Kaliskiego, Krzysztof Dziedzic - Sekretarz
Gminy Opatówek oraz Radny Rady Powiatu Kaliskiego,
Henryk Kurek - Radny Rady Powiatu Kaliskiego, Aleksander Tomalak - Przewodniczący Rady Gminy Lisków,
Leszek Aleksandrzak - były poseł na Sejm RP, dyrektorzy szkół oraz dyrektorzy gminnych ośrodków kultury w
tym: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku -
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Mieczysława Jaskuła i Dyrektor Zespołu Szkół im. St.
Mikołajczyka w Opatówku - Marek Janiak.
Jury postanowiło przyznać zespołom reprezentującym Gminę Opatówek następujące miejsca:
- w kategorii wiekowej szkół podstawowych - klasy I III:
I miejsce: CDN - MINI, Gminny Ośrodek Kultury w Opatówku
- w kategorii wiekowej szkół podstawowych - klasy IVVI:
I miejsce: CDN - MINI 2 - Gminny Ośrodek Kultury w
Opatówku
- w kategorii wiekowej gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych:
II miejsce: CDN JUNIOR - Gminny Ośrodek Kultury w
Opatówku
Wspaniałe przygotowanie i występy opatóweckich grup
tanecznych są zasługą p. Małgorzaty Antczak - prowadzącej grupy taneczne CDN.
Rower rehabilitacyjny dla Wiktora
5 czerwca br. odbyła się prezentacja roweru rehabilitacyjnego, zakupionego dla Wiktora, mieszkańca
Gminy Opatówek przez Fundację "Inicjatywa dla Opatówka" za środki zebrane w ramach Koncertu Charytatywnego "Gramy dla Wiktora".

Prezentację roweru połączono z zasadzeniem
drzewa Wiktora, które przekazał na licytację Mariusz
Małoburski, Radny Rady Miejskiej Gminy Opatówek.
Klon został wylicytowany na wspomnianym koncercie
przez przedstawicieli Fundacji "Inicjatywa dla Opatówka"
i przekazane do zasadzenia w miejscu publicznym na
pamiątkę wydarzenia. Po uzgodnieniu i w obecności
Sebastiana Wardęckiego Burmistrza Gminy Opatówek
drzewo obok stawów przy ul. Poniatowskiego zasadził
Wiktor wraz z tatą oraz reprezentacją Fundacji i osób,
które włączyły się w przygotowanie koncertu. Po spotkaniu zebrani udali się na drobny poczęstunek do
Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie była możliwość rozmów z Wiktorem.
Rower rehabilitacyjny dla Wiktora to okno na
świat, dzięki któremu aktywnie spędza czas. Fundacja
"Inicjatywa dla Opatówka" jeszcze raz składa serdeczne
wyrazy podziękowania dla wszystkich osób i instytucji,
które przyczyniły się do organizacji koncertu charytatywnego oraz zakupu roweru rehabilitacyjnego dla Wiktora.
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Warszawa da się lubić
22 kwietnia 2018 r. z inicjatywy Koła Gospodyń
Wiejskich w Michałowie Drugim mieszkańcy i przyjaciele
Michałowa Drugiego wybrali się na wiosenny spacer po
Warszawie. Organizatorzy wyjazdu zaplanowali dla
uczestników szereg atrakcji. Dopisała także słoneczna
pogoda, która przywitała uczestników wyjazdu już od
samego rana.

Spacer rozpoczął się od zwiedzenia Muzeum
Powstania Warszawskiego, gdzie przewodnik z wielką
pasją opowiadał o powstaniu warszawskim, okolicznościach jego wybuchu, przebiegu i skutkach. Ekspozycje
muzeum ukazują życie codzienne powstańców i zwykłych warszawiaków, grozę walk, umundurowanie, broń,
makietę liberatora, wygląd kanałów, fotografie autentycznych scen powstańczych i bohaterów zrywu. Wizyta
w Muzeum Powstania Warszawskiego to niewiarygodne
przeżycie. To możliwość wejścia w ówczesną sytuację,
przeżycia na nowo i w indywidualny sposób tamtejszych
wydarzeń. Muzeum łączy w sobie przeszłość z dzisiejszą współczesnością, daje możliwość dowiedzenia się o
tamtych wydarzeniach naprawdę wiele. Wizyta w muzeum pozostawiła niezatarte wrażenia i była dla uczestników prawdziwą żywą lekcją historii i patriotyzmu.
Następnym punktem programu była wizyta w
Łazienkach Królewskich wraz z uśmiechniętym przewodnikiem p. Sebastianem, który opowiadał o ciekawostkach związanych z tym miejscem. Łazienki Królewskie zaliczane są do najpiękniejszych ogrodów w Polsce, były letnią rezydencją ostatniego króla Rzeczypospolitej - Stanisława Augusta. Dla mieszkańców Warszawy są najszczęśliwszym miejscem w stolicy, zaś dla
turystów miejscem, które trzeba koniecznie odwiedzić.
Na zakończenie spaceru uczestnicy wraz z
przewodnikiem udali się do Wilanowa, aby obejrzeć pałac oraz park, które są prawdziwą perłą na mapie zabytków Polski. Pałac jest również jednym z nielicznych zabytków, który w niezmienionej niemal postaci przetrwał
czasy zaborów i obu wojen światowych. Całość stanowi
wielką ucztę dla oczu zachwycając wspaniałą barokową
architekturą pałacu, bogatym, znakomicie utrzymanym
parkiem z częścią w stylu francuskich klombów i tysiącami kwiatów oraz romantyczną częścią w stylu angielskim z rzeczką i stawem, a także uroczymi małymi pawilonami spotkań i rozmyślań. Uczestnicy spaceru z niezapomnianymi przeżyciami i w dobrych nastrojach powrócili do domu planując kolejne wyjazdy.
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Wiosenne Targi Ogrodniczo - Rolnicze i Działkowe w
Opatówku
''Pamiętajcie o ogrodach...'' - pod takim hasłem
w dniach 28 - 29 kwietnia 2018 r. odbyły się XXI. Wiosenne Targi Ogrodniczo - Rolnicze i Działkowe w Opatówku. Ponad 30 tysięcy osób odwiedziło XXI Wiosenne
Targi Ogrodniczo - Rolnicze i Działkowe "Pamiętajcie o
ogrodach" w Opatówku. Na terenie Zespołu Szkół im. St.
Mikołajczyka zaprezentowało swoje stoiska około 180
wystawców z całego kraju. Targi w Opatówku przyciągnęły między innymi szkółkarzy, ogrodników, producentów krzewów i drzew owocowych oraz ozdobnych, kwiatów, sadzonek roślin ozdobnych do uprawiania w ogrodach oraz zdobienia balkonów, a także roślin pokojowych oraz cebul kwiatowych i nasion. Swą ekspozycję
pokazały również firmy oferujące maszyny i narzędzia
rolnicze oraz ogrodnicze.
Jak co roku, odwiedzający targi mogli kupić
wszystko to, co związane jest z rolnictwem, ogrodnictwem, uprawianiem działek i ogrodów. Wśród licznych
stoisk znaleźć można było także te oferujące elementy
architektury i meble ogrodowe oraz akcesoria do dekorowania ogrodów. Wystawcy pomyśleli też o smakoszach polskiego jadła i napitków. Można było je kosztować i kupić na stoiskach z miodem, pieczywem i słodkościami. Odbyły się też konkursy na najlepszy produkt
targowy, najlepiej zaaranżowane stoisko oraz loteria fantowa dla gości targów z atrakcyjnymi nagrodami. Wygrać można było m.in. rower oraz maszyny i sprzęt
ogrodniczy.

W każdej z kategorii konkursowych jury przyznało ogółem kilkanaście wyróżnień oraz wytypowało zwycięzców. Linia preparatów do pielęgnacji oczek wodnych
Hydro Idea została uznana za najlepszy produkt XXI
Wiosennych Targów Ogrodniczo - Rolniczych i Działkowych, natomiast w konkursie na najciekawszą aranżację
stoiska targowego zwyciężyła ekspozycja Zakładu Usług
Metalowych Kowalstwo Artystyczne Jana Hulaka z Liskowa. Nowością była prezentacja nowego warsztatu
szkolnego, a także Powiatowe Dni Kariery z udziałem
firm i instytucji trudniących się doradztwem zawodowym
odbywające się pod patronatem Powiatowej Poradni
Psychologiczno - Pedagogicznej w Opatówku.
Oprawę artystyczną zapewnił Zespół "Niechcice"
oraz orkiestra dęta z Tłokini Wielkiej. Organizatorami
imprezy byli: Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka
w Opatówku, Urząd Miejski Gminy Opatówek oraz Starostwo Powiatowe w Kaliszu.
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Złote pary świętowały w Opatówku
Na zaproszenie Burmistrza Gminy Sebastiana
Wardęckiego, dwadzieścia sześć par małżeńskich wzięło udział w uroczystości Złotych Godów i uhonorowanych zostało Medalami Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę.

Wśród nich znaleźli się: Halina i Stanisław Banasiak, Helena i Stanisław Dębowi, Janina i Wacław
Dziedzic, Krystyna i Zbigniew Gąsiorek, Kazimiera
i Czesław Janiak, Janina i Tadeusz Jezierscy, Krystyna
i Stefan Kliber, Józefa i Józef Kłysz, Bożena i Kazimierz
Kosmalscy, Marianna i Józef Krzywda, Danuta i Wojciech Kucner, Maria i Jerzy Lisiak, Irena i Mirosław Mareccy, Danuta i Stanisław Najsarek, Anna i Jan Olszewscy, Teresa i Czesław Piechota, Zofia i Rafał Sobczak,
Bożena i Kazimierz Sowa, Zdzisława i Marek Tondowscy, Władysława i Kazimierz Wdowczyk, Wanda i Marek
Wieruccy, Teresa i Stanisław Wójciccy, Bożena i Henryk
Zawarscy, Zofia i Stanisław Zgarda, Danuta i Jerzy Żuliccy. Przeszli ze sobą bardzo długą drogę "na dobre i na
złe", drogę, która przed 50 laty została przypieczętowana aktem małżeństwa, a dzięki zrozumieniu, miłości
i wytrwałości - okazała się słuszna.
Zorganizowaną przez opatówecki samorząd
i Urząd Stanu Cywilnego ceremonię wręczenia medali
poprowadził Burmistrz Sebastian Wardęcki, który zebranym Jubilatom złożył życzenia. W uroczystości udział
wzięli i życzenia złożyli również Sekretarz Gminy Opatówek Krzysztof Dziedzic, Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Opatówek Paweł Bąkowski, Kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego w Opatówku Beata Berezowska oraz rodziny Jubilatów. Oficjalna część uroczystości
zakończyła się występami artystycznymi w wykonaniu
dzieci z Publicznego Przedszkola ''Wesoły Smyk''
w Opatówku. Zgromadzonych gości podjęto tradycyjną
lampką szampana oraz wspaniałym tortem.
Noc muzeów w Opatówku
Tegoroczna „Noc Muzeów” w Opatówku była
bardzo atrakcyjna. Można było zwiedzać 9 tematycznych wystaw. Udostępniono również nowy eksponat, tj.
urządzenie do produkcji napojów gazowanych firmy Hipolit Cegielski z 1936 r. Kustosz Jarosław Dolat przybliżył znaczenie tego obiektu dla kaliskiego ośrodka przemysłowego, na terenie którego działało wiele firm zajmujących się produkcją tego typu wyrobów w okresie ponad 100 lat.
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Przypomniano choćby Fabrykę Wód Mineralnych ''Zdrój'' oraz Wytwórnię Wody Sodowej Stanisława
Czerepaka i Konstantego Olicza z początku wieku XX.
Kliszę z emblematem tego pierwszego zakładu odzyskano w cudowny sposób podczas rozbiórki jednego z
domów w podkaliskiej miejscowości, a miedziany syfon
drugiej firmy pozyskano w przeddzień ''Nocy Muzeów''
od mieszkańca Kalisza, który usłyszał w zapowiedziach
medialnych wspomnianym urządzeniu. Zostało ono
poddane pracom renowacyjnym. Wykonali je uczniowie
klasy III B Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie pod opieką
mgr. inż. Ryszarda Ignasiaka. W ten wieczór specjalne
podziękowania wręczył im Wicestarosta Kaliski Jan
Kłysz. Trzecią atrakcją był pokaz druku zrekonstruowaną prasą Jana Gutenberga, wykonaną przez Mieczysława Machowicza. Z tej okazji wykonane zostały okolicznościowe druki, które można było wykonać osobiście lub
otrzymać.

Zajęcia taneczne w Opatówku cieszyły się dużym zainteresowaniem, w związku z czym grupa ''CDN...'' stale
powiększała się - powstały grupy w następujących kategoriach: kl. 0 - 1 szkoły podstawowej, kl. 2 - 3 szkoły
podstawowej, kl. 4 - 6 szkoły podstawowej oraz gimnazjum.

Warto przypomnieć, że w ostatnim czasie, tj.
4 czerwca, grupa brała udział w Międzypowiatowym
przeglądzie zespołów tanecznych w Kleczewie. Łącznie
w tych tanecznych zmaganiach udział wzięło 46 zespołów, a zespół ''CDN...Mini 2'', w swojej kategorii wiekowej i tanecznej, zdobył wyróżnienie.
Całej grupie ''CDN...'' oraz Pani Instruktor Małgorzacie Antczak gratulujemy minionego sezonu, życzymy udanych wakacji i zasłużonego odpoczynku oraz
sukcesów w kolejnych okresach działalności. Szczególne podziękowania składamy wszystkim rodzicom, za
zaangażowanie i wsparcie grup tanecznych.
Następnym punktem wydarzenia była wystawa
rysunku utalentowanych plastycznie uczniów klasy III
gimnazjalnej przy Szkole Podstawowej im. J. Kusocińskiego, przygotowana pod kierunkiem Magdaleny Janik.
W sali konferencyjnej udostępniano również w projekcję
filmową IX edycji ''Muzeum utracone''.
Zakończenie sezonu tanecznego
W poniedziałek, 18 czerwca 2018 roku, miało miejsce
uroczyste zakończenie sezonu tanecznego grup
''CDN...'', które odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury
w Opatówku. Wzięli w nim udział wszyscy członkowie
grupy, rodzice oraz zaproszeni goście. W uroczystości
udział wzięli także Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Opatówku Mieczysława Jaskuła oraz Sekretarz Gminy
Opatówek Krzysztof Dziedzic. Wydarzenie to było okazją do podsumowania całego sezonu zmagań i ciężkiej
pracy, a także zaprezentowania nabytych umiejętności
przed zgromadzoną publicznością. Tego wieczoru w sali
Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku rozbrzmiały taneczne rytmy, nie zabrakło również uśmiechu i wspaniałej atmosfery.
Grupa ''CDN...'' działa przy Gminnym Ośrodku
Kultury w Opatówku nieprzerwanie od 2001 roku. Grupa
taneczna z Opatówka pierwszy swój występ dała w lutym 2002 roku w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu,
zdobywając III miejsce. Na kolejne sukcesy nie trzeba
było długo czekać. Grupa ''CDN...'' reprezentowała gminę Opatówek w licznych konkursach i przeglądach, zarówno powiatowych, wojewódzkich, jak i ogólnopolskich.
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Moda i sztuka, czyli dyplomy Pracowni Sztuk Projektowych WPA UAM
Niezwykle udanym pokazem mody i wystawą
zakończyła ten rok Pracownia Sztuk Projektowych prof.
nadzw. Moniki Kostrzewy. W gościnnych wnętrzach Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku można było obejrzeć sześć odzieżowych kolekcji inspirowanych kulturą
ludową bądź malarstwem znanych artystów. Część studentów - dzięki współpracy uczelni z kaliską firmą Haft wykorzystała w swych projektach hafty i koronki.
Ten pokaz był w zasadzie zwieńczeniem kilkuletnich działań dydaktycznych realizowanych w ramach
przedmiotu Grafika Żurnalowa, którego kontynuacją jest
Kreacja Wizualna i Multimedialna, związana z projektowaniem ubioru i najbliższego otoczenia człowieka. ''Studenci zainteresowani modą, sztuką czerpią inspiracje
z różnych źródeł, aby kreować wizerunek współczesnego człowieka. W Pracowni Sztuk Projektowych mogą realizować swojej pasje, czego efektem są prace prezentowane na wystawie i w ramach pokazu'' - mówiła prof.
Kostrzewa. Zainicjowana przez nią współpraca ze środowiskiem biznesu pozwala studentom zapoznawać się
z nowymi technologami przemysłowymi, realizować własne projekty m.in. w firmie Haft, świętującej właśnie 140
- lecie istnienia, a także zdobywać staże i praktyki zawodowe, np. w firmie Big Star.
W wernisażu ''Od kreacji do rzeczy'' uczestniczyli nie tylko studenci, ich rodziny i przyjaciele, ale także
dziekan WPA UAM prof. dr. hab. Piotr Łuszczykiewicz i
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związany przez wiele lat z Pracownią Grafiki kaliskiej
uczelni prof. Andrzej Nawrot. Zaproszenie przyjęli wicestarosta Jan Adam Kłysz i wiceprezydent Tomasz Rogoziński, a także kilkoro przedstawicieli mecenasa, czyli
Fabryki Koronek i Firanek Haft z prezesem Mieczysławem Kędzierskim na czele.
W ramach pokazu można było obejrzeć cztery
kolekcje dyplomowe oraz dwie młodszych studentów.
Kończąca studia na WPA UAM Edyta Cichomska - dzięki współpracy z Haft S.A. - zrealizowała dwa wzory tkanin haftowanych, które wykorzystała w swej koncepcji
projektowej. Jej kolekcja ''Nowoczesny folklor'' urzekła
oglądających transformacją ludowych motywów usytuowanych w nowoczesnej odzieżowej formie.
Aneta Bartczak, również dyplomantka artystycznej pracowni magisterskiej ''Kreacja wizualna i multimedialna: Pracownia projektowania'' napisała pod opieką
prof. Moniki Kostrzewy pracę pt. ''Ikony stylu w kontekście kreacji wizerunku kobiety XXI wieku'', a dyplomową
kolekcję zatytułowała ''Feminity''. Połączywszy między
innymi haft i jeans zaproponowała zestaw artystycznych
ubiorów i dodatków interpretujących współczesną kobiecość. Inspiracyjną bazę dla dyplomowej kolekcji Małgorzaty Pawlik stanowiła z kolei twórczość Jacksona Pollocka. Jego abstrakcyjna ekspresja i malarstwo gestu
zaowocowało kolekcją ubiorów o oryginalnej formie malowanych rewolucyjną techniką pod nazwą ''Splash''.
Student ostatniego roku Adam Grześkowiak
czerpie garściami ze współczesnej estetyki i pop kultury.
Jego aktualna fascynacja twórczością Andy’ego Warhola znalazła odbicie zarówno w pisemnej pracy magisterskiej, jak i w dyplomowej kolekcji ubiorów i akcesoriów
pt. ZUPA. Sięgnął po motywy z okładki płyty ''Velvet Underground i Nico'' oraz słynną puszkę Campbell. Adam
jako projektant już od kilku lat współpracuje z gwiazdami
estrady, m.in. z Dodą i zespołem Video. Studentka III
roku licencjackiego, Barbara Michalak, w swej kolekcji
podjęła próbę przełożenia własnych wrażeń wzrokowych, powidokowych na tkaninę w taki sposób, aby jak
najlepiej oddawała ona realność tego doświadczenia.
Nastąpiło w ten sposób swoiste umiejscowienie w kompozycji żurnalowej powidoków, uzyskanych zgodnie z
Teorią Widzenia, poprzez spoglądanie w światło słoneczne połączone z obserwacją form unistycznych Władysława Strzemińskiego.
Szóstą kolekcją było wspólne dzieło Lidii Kaliszewskiej i Jagody Szymanowskiej, studentek I roku
magisterskiego. Lidka dostrzegła we współczesnych
trendach silne nawiązania do futuryzmu i zainteresowała
się twórczością Giacomo Balli. Jagoda z kolei ''wdała się
w dyskusję'' z Aleksandrem McQueenem, brytyjskim
projektantem mody, specjalistą od metod szokowych.
Tworząc wspólnie postawiły jednak na tożsamość narodową i - przeanalizowawszy stroje ludowe różnych regionów Polski - stworzyły nową formę zarówno strojów,
jak i biżuterii pt. Folklor Fusion.
Pokaz kolekcji oryginalnych ubiorów był integralną częścią wernisażu wystawy pt. „Od kreacji do rzeczy”, którą
nadal oglądać można w Muzeum Historii Przemysłu w
Opatówku. Ekspozycja ta zawiera prace prof. Moniki
Kostrzewy, fragment jej twórczości projektowej i graficznej, a także projekty studentów powstałe pod jej kierunkiem. W ten sposób artystyczny event nawiązywał do
pięknej tradycji prezentacji pod hasłem ''Mistrz i uczeń'',
podczas której studenci mogą korzystać z doświadczeń
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pedagoga i uczyć się pracy zespołowej, a oglądający
śledzić migrację myśli i inspiracji oraz dostrzegać, jak w
praktyce tworzy się artystyczna sztafeta pokoleń.
Piknik Świętojański Miasta i Gminy Opatówek oraz
Koncert Orkiestr Dętych
W dniu 23.06.2018 r. w Opatówku odbył się tradycyjny Piknik Świętojański Miasta i Gminy Opatówek
oraz Koncert Orkiestr Dętych z nutą patriotyzmu. Liczne
i ciekawe atrakcje dla mieszkańców Gminy Opatówek
przygotowali organizatorzy, tj. Gminny Ośrodek Kultury
w Opatówku, Urząd Miejski Gminy Opatówek, Ochotnicza Straż Pożarna w Opatówku, Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Opatówku.

Na placu przy stawach na wszystkich chętnych
czekały piknikowe atrakcje oraz wyjątkowy koncert orkiestr dętych. Uroczystego otwarcia imprezy dokonali:
Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Opatówku Bogdan Marszał, Naczelnik OSP Opatówek dh
radny Mariusz Małoburski oraz Sekretarz Gminy Opatówek dh Krzysztof Dziedzic. Dla uczestników przewidziano specjalny program, który składał się z następujących
występów: koncert orkiestr dętych z terenu Gminy Opatówek - specjalny repertuar orkiestr dętych z okazji 100 lecia odzyskania niepodległości; do wspólnej zabawy
przygrywały kapale ludowe: ''Słoneczko'' i ''Sami Swoi''
oraz zespół biesiadny. Wyjątkową atrakcją było wspólne
grillowanie, w które włączyły się jednostki OSP z terenu
Gminy Opatówek, m.in. OSP Opatówek, OSP Tłokinia
Wielka, OSP Rajsko, OSP Chełmce, OSP Sierzchów i
OSP Szałe. Równocześnie przygotowano atrakcje dla
dzieci. Chętni mogli skosztować swojskiego jadła. Na
uroczystości, obok gospodarzy, przy wspólnym biesiadnym grillu spotkali się Radni Rady Miejskiej Gminy Opatówek, Burmistrz Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki,
Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic, Radni Powiatowi, a
wśród nich Przewodniczący Mieczysław Łuczak, prezesi
jednostek OSP, m.in. Prezes Bogdan Marszał, Komendant Gminny Wiesław Baran i licznie zgromadzeni
mieszkańcy.
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu Pikniku
Świętojańskiego Miasta i Gminy Opatówek oraz Koncercie Orkiestr Dętych, m.in. kapelmistrzom, druhom strażakom oraz darczyńcom. A byli to: Państwo Maria i Ryszard Prus, Vegex Wolf Marek, ZPHU OMEGA Piotr
Kwiatkowski, PHUP ASO Opatówek Sp.z o.o., Bank
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Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej Oddział Opatówek, Gamex
Daniel Cieślak Sp.j.
***************************************

WIADOMOŚCI BIBLIOTECZNE
Chochliki i Rajskie Jabłuszka w Bibliotece
Dnia 24 maja 2018 r. dwie grupy przedszkolaków "Chochliki" i "Rajskie Jabłuszka" pod opieką p. Ewy
Andrzejewskiej i p. Elżbiety Wosiek ze Szkoły Podstawowej w Rajsku, zwiedzając Opatówek, przybyły do
Gminnej Biblioteki Publicznej.

Obejrzały czytelnię i wypożyczalnię, zatrzymując
się oczywiście na dłużej w kąciku dla dzieci. Okazją do
rozmowy o bibliotece i wypożyczaniu książek była głośna lektura opowieści "Jaś Czytalski", a stałym elementem programu, wzbudzającym zawsze entuzjazm, było
wspinanie się na drabiny w bibliotece - oczywiście zawsze z asekuracją bibliotekarza.
Czy chcesz być kimś?
Dnia 8.05.2018 r. Gminna Biblioteka Publiczna
w Opatówku zorganizowała spotkanie z Michałem Zawadką dla młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Opatówku. Michał Zawadka zajmuje się tematyką rozwoju
osobistego, jest autorem kilku książek dla dzieci i młodzieży oraz prowadzi warsztaty motywacyjne.

W wypełnionej po brzegi sali Gminnego Ośrodka
Kultury w Opatówku przez 2 godziny spotkania zaproszony gość przekonywał, że warto pracować nad sobą,
mierzyć się z trudnościami, wytyczać cele, dbać o przy-
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jaźnie i o siebie samego. Pokazywał jak można to zrobić. Słoik szczęścia, trzy kroki do osiągania celów Reinholda Messnera, jak siedzieć na 99%?, a także: kto jest
najważniejszym człowiekiem w Twoim życiu? czym jest
grupa? co daje poświęcenie 30 minut dla siebie każdego
dnia? jak odróżnić problemy od konsekwencji? oraz całkiem sporo doświadczeń osobistych samego prowadzącego. A na koniec prośba Michała: "jeśli ktoś z dzisiejszego spotkania wyniósł coś dla siebie niech wstanie. A
teraz niech zamknie oczy i wyobrazi sobie siebie] za 5,
10, 20 lat...". Bezcenne.
Czy Twój dziadek był żołnierzem? - Szukamy
uczestników I wojny światowej i wojny polskobolszewickiej w 1920 r. z gminy Opatówek
Dla uczczenia pamięci żołnierzy z gminy Opatówek walczących o niepodległość Polski w czasie I wojny
światowej i wojny polsko - bolszewickiej w 1920 r.
Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku zamierza przygotować wykaz żołnierzy tych wojen
wzbogacony fotografiami i notami biograficznymi.
W związku z tym zwracamy się z apelem do
mieszkańców i osób pochodzących z gminy Opatówek,
których przodkowie uczestniczyli w walce o niepodległość Polski o dostarczanie posiadanych informacji na
ich temat. Zależy nam na wszelkich dokumentach związanych z tymi osobami oraz wiadomościach przekazywanych w rodzinach.
Na podstawie zebranych informacji oraz fotografii, dokumentów, listów czy kartek z frontu zostaną sporządzone noty biograficzne oraz wykaz, który zamieścimy na stronie biblioteki www.biblioteka.opatowek.pl, a
także w formie broszurowej.
Prosimy o dostarczanie informacji do biblioteki
do 30 września 2018 r. Udostępnione fotografie i dokumenty zostaną zeskanowane i zwrócone ich posiadaczom. Apelujemy do wszystkich, którzy posiadają jakiekolwiek informacje, nawet jeżeli jest to jedynie nazwisko
żołnierza. Pozwolą one bibliotekarzom na dalsze poszukiwania, które mogą zaowocować przypomnieniem tych,
którzy zasługują na naszą pamięć.
Drzewo genealogiczne mojej rodziny - konkurs
Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów
zaprasza do udziału w konkursie pod patronatem Burmistrza Gminy Opatówek Sebastiana Wardęckiego na
drzewo genealogiczne. Konkurs jest przeznaczony dla
wszystkich mieszkańców gminy Opatówek zainteresowanych genealogią własnych rodzin. Mile widziane wielopokoleniowe zespoły rodzinne.
Praca konkursowa powinna zawierać graficzne
przedstawienie udokumentowanych informacji o przodkach w formie drzewa genealogicznego (zestawienia
osób pochodzących od jednej osoby) lub wywodu
przodków (zestawienia przodków w linii prostej od probanta czyli osoby, od której sporządzany jest wywód
przodków). Dokumentacja polega na podaniu np. numerów aktów chrztów, zaślubin i zgonów lub innych dokumentów, informacji pochodzących z tablic nagrobnych,
od członków rodziny, itp. Dodatkowym atutem będzie
dołączenie fotografii osób i tablic nagrobnych, dokumentów dotyczących poszczególnych osób (aktów urodzenia, zaślubin i zgonu, świadectw szkolnych i innych) oraz
informacji związanych z miejscem zamieszkania, wykształceniem, zawodem, pracą zawodową, danymi o
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współmałżonkach, datach śmierci i pogrzebu, miejscu
pochówku, itp.
Prace należy przekazać do Gminnej Biblioteki
Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku do 31 października 2018 r. Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z pełnym regulamin konkursu dostępnym w
Bibliotece Publicznej w Opatówku lub na stronie internetowej: http://www.biblioteka.opatowek.pl/ w zakładce: biblioteka - konkursy

Rajd rowerowy do Koźminka
13 maja 2018 r. w ramach akcji "Odjazdowy Bibliotekarz" organizowanej od kilku lat przez biblioteki w
całej Polsce, grupa miłośników dwóch kółek i książek
wybrała się z Opatówka do pobliskiego Koźminka.
Piękna pogoda oraz malownicza trasa zachęciły
ponad 40 osób do pokonania 30 kilometrów rowerami, a
wszystko zabezpieczali strażacy z OSP Opatówek i policja.

Filia w Tłokini okresowo przeniesiona
Filia Biblioteczna w Tłokini Wielkiej na czas remontu jest przeniesiona do budynku Szkoły Podstawowej w Tłokini Wielkiej - sala 32 (wejście od sali gimnastycznej). W okresie wakacyjnym filia biblioteczna w
Tłokini Wielkiej będzie czynna od poniedziałku do
czwartku w godz. 9:00 - 14:00.
Moralne aspekty marnowania jedzenia - warsztaty
dla młodzieży
''Jem, szanuję, nie marnuję'' to cykl spotkań, które zorganizowała Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci
Gillerów w Opatówku dla młodzieży ze szkół podstawowych w Opatówku, Tłokini Wielkiej, Chełmcach oraz
Rajsku. Prelegentem i prowadzącym spotkania był Michał Misiak absolwent Psychologii na Uniwersytecie
Adama Mickiewicza w Poznaniu, aktualnie doktorant
Psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim.

W Koźminku, w towarzystwie proboszcza Macieja Jóźwiaka, uczestnicy obejrzeli kościół parafialny.
Garść ciekawostek o kościele przytoczyła także Jadwiga
Miluśka - Stasiak. Kolejnym punktem programu była wizyta w Gminnej Bibliotece Publicznej w Koźminku. Dyrektor Tomasz Potemkowski przedstawił krótko działalność placówki, zaprosił do korzystania z bogatych zbiorów oraz, jako miłośnik historii, zdradził kilka ciekawostek z przeszłości Koźminka i stanu badań historycznych
tam prowadzonych.
Siły uczestnikom pomógł zregenerować żurek
przygotowany przez bibliotekarki z Opatówka oraz lody i
odpoczynek na rynku przy fontannie. Bibliotekarze dziękują wszystkim, którzy udzielili pomocy przy organizacji
wyprawy.
Warsztaty edukacyjne dla dzieci

Podczas spotkań młodzież została zaangażowana przez prowadzącego do wspólnej dyskusji oraz
rywalizacji w typowaniu pomysłów, które mogą uświadomić, dlaczego nie należy marnować jedzenia lub co
robić, aby to marnowanie ograniczyć.
Niestety w Polsce problem marnowania jedzenia
jest bardzo poważny. Statystyki mówią o milionach ton
jedzenia, które w ciągu roku trafia na śmietnik. Dlaczego
nie szanujemy własnych pieniędzy, cudzej pracy czy
środowiska? Właśnie to należy uświadamiać sobie kiedy
kupujemy za dużo, kiedy źle planujemy zakupy i po kolejnych świętach lub długim weekendzie okazuje się, że
mamy w domu wiele produktów spożywczych, które zostaną wyrzucone.
Założeniem tego przedsięwzięcia była zarówno
próba zwrócenia uwagi na problem jakim jest marnowanie żywności, jak i chęć wsparcia Michała w jego badaniach nad moralnymi aspektami marnowania jedzenia.

Wiadomości Gminne

Biblioteka Publiczna w Opatówku oferuje spotkania, warsztaty i lekcje biblioteczne dla zorganizowanych grup uczniów z różnych typów szkół. W ostatnim
czasie skorzystali z tego uczniowie i nauczyciele ze
szkół podstawowych w naszej gminie.
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Dnia 9 maja na zajęciach z cyklu "Jak powstaje
książka" gościli uczniowie z klasy IIIa Szkoły Podstawowej w Chełmcach z p. Żanetą Tułacz. Dzieci poznały kolejne fazy tworzenia książki, od pomysłu w głowie autora, do chwili, kiedy gotowa książka trafia do naszych rąk.
Po zajęciach potrafią także nazwać poszczególne elementy książki, odszukać nazwy wydawnictw oraz nazwać zawody osób pracujący przy produkcji książek.
30 maja 2018 r. odbyły się warsztaty z cyklu ''Bezpieczeństwo w sieci dla dzieci'' prowadzone dla grupy uczniów kl. I - IV ze Szkoły Podstawowej w Tłokini
Wielkiej. 5 czerwca 2018 r. wspólnie z uczniami II klasy
Szkoły Podstawowej w Opatówku i p. Anetą Cyl zastanawialiśmy się nad odpowiedzią na pytanie: ''Dlaczego
warto czytać?''. Znamy się już od kilku lat, bo dzieciaki
odwiedzały nas od czasów przedszkolnych, a spora
część grupy już jest w gronie naszych czytelników.
Szybko znaleźliśmy wiele powodów do czytania.

drugiego człowieka, a przede wszystkim bezpiecznego
życia w gronie rodziny. Następne spotkanie planowane
jest w bibliotece na jesień, wówczas Ada Widawska
opowie o Chinach.
***************************************

WIADOMOŚCI SPORTOWE
Awans Klubu Sportowego Opatówek
Piłkarze Klubu Sportowego Opatówek, w środę
30 maja, pokonali wynikiem 4:0 Stal Pleszew i tym samym zapewnili sobie awans do IV ligi piłkarskiej, jeszcze
przed zakończeniem rozgrywek.

Wiele kultur - taki sam człowiek. Spotkania z Adą
Widawską
Podróżą do Maroka i poznaniem tamtejszej kultury i zwyczajów zaczął się w bibliotece w Opatówku
cykl spotkań pod hasłem Wiele kultur - taki sam człowiek. Na spotkania, które odbyły się 8 i 15 czerwca 2018
r. zostali zaproszeni uczniowie klas piątych ze Szkoły
Podstawowej w Opatówku wraz z wychowawczyniami.

Drużyna prowadzona przez Rafała Stępnia, w trwającym
jeszcze sezonie 2017/18 jest zdecydowanie najlepszą
ekipą kaliskiej klasy okręgowej. Klub Sportowy Opatówek wygrał 23 mecze, po dwa zremisował i przegrał. Bilans bramek po 27 potyczkach wynosi: 77 - 12. Serdecznie gratulujemy sukcesu i życzymy kolejnych osiągnięć!

Prowadzącą spotkania była Ada Widawska nauczycielka w szkole podstawowej w Marchwaczu,
prywatnie wielka pasjonatka podróży. Ada Widawska
odwiedziła wiele państw, miała przyjemność doświadczać przygód na różnych kontynentach. Na tym spotkaniu skupiła się na kulturze arabskiej. Dzięki wielu zdjęciom i pamiątkom, które przywiozła z podróży w znakomity sposób pokazała, jak ludzie jedzą, bawią się, ubierają, jak wyglądają ich domy. Kolorowe stroje, brzęczące
ozdoby, aromatyczne przyprawy i egzotyczna muzyka
pozwoliły znakomicie wczuć się w opowieści podróżniczki. Ciekawym akcentem spotkania była możliwość
przymierzania różnych elementów garderoby i uświadomienie sobie, że bez niektórych praktyk modowych
wytrzymanie gorąca na pustyni nie byłoby możliwe.
Ada Widawska podczas swojej prezentacji często podkreślała, że powinniśmy doceniać, to co posiadamy i jak żyjemy. Opowiadała o ludziach, których spotkała podczas swoich podróży. Żyli oni w różnych warunkach, byli biedni lub bogaci, ale wszystkich łączył
uśmiech, te same potrzeby zabawy, jedzenia, poznania
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II Wojewódzki Finał w Piłce Halowej MDP OSP
W dniu 2 maja 2018 r. męska część Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Opatówek, pod opieką
Agnieszki Rogozińskiej, Natalii Rogozińskiej, Patryka
Pogorzelca i trenera Daniela Walczyńskiego wzięła
udział w II Wojewódzkim Finale w Piłce Halowej Drużyn
Młodzieżowych Ochotniczych Straży Pożarnych w Nowym Mieście nad Wartą.

Drużyna zagrała w składzie: Miłosz Bugajny, Jakub Łazik, Sebastian Nawrocki, Sebastian Olejnik, Ad-
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rian Olejnik, Dominik Pawlak, Filip Janik oraz Grzegorz
Mazurowski. Sponsorami turnieju byli: Ministerstwo
Sportu i Turystyki, Polski Związek Piłki Nożnej, WZPN
Poznań, Zarząd OSP RP w Poznaniu. GOK Nowe Miasto nad Wartą, OSP Nowe Miasto nad Wartą, ZS w Nowym Mieście nad Wartą.
Turniej był doskonałą okazją do poznania młodzieży z innych MDP oraz fantastycznym sposobem na
spędzenie wolnego czasu. Drużyna serdecznie dziękuje
p. Danielowi Walczyńskiemu oraz Urzędowi Miejskiemu
Gminy Opatówek.
Międzynarodowe Regaty
W terminie od 1 do 3 czerwca br. na zalewie
Szałe odbywały się VII regaty windsurfingowe ''International Windsurfing Regatta''. Na starcie stanęło ponad
100 zawodników z Polski i zagranicy.

Zawodnicy mieli możliwość sprawdzenia swoich
umiejętności w bardzo zmiennych - słabo wiatrowych
warunkach atmosferycznych. Regaty te były także eliminacją do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 2018.
Rozgrywki w klasie Techno 4.0 - dzieci do 12. roku życia
objęte zostały patronatem tytularnym przez Burmistrza
Gminy Opatówek Sebastiana Wardęckiego.
Zwycięzcami poszczególnych klas zostali:
Techno 4,0 chłopców: Tymon Cajdler UJKS Szturwał
Kalisz
Techno 4,0 dziewcząt: Maria Rudowicz UJKS Szturwał
Kalisz
RSX: Cituk Jędrzej KS Baza Mrągowo
Techno 7,8 chłopców: Manowiecki Kamil SKŻ Ergo Hestia Sopot
Techno 7,8 dziewcząt: Filip Karina GKŻ Gdańsk
Techno 6,8 dziewcząt: Wasiewicz Aleksandra SKŻ Ergo
Hestia Sopot
Techno 6,8 chłopców: Her Jan YKP Warszawa
Techno 5,8 dziewcząt: Kulik Nadia KS Baza Mrągowo
Techno 5,8 chłopców: Maciej Popłonyk AZS Poznań
Raceboard : Sinczak Maciej CSM Sport
XXXIII Wyścig szlakiem bursztynowym ''Hellena Tour
2018'' za nami
Już po raz kolejny Gmina Opatówek była współorganizatorem Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego
Szlakiem Bursztynowym ''Hellena Tour 2018''. Kolarze
rywalizowali na trasach czterech etapów, które wiodły
szosami dwóch województw: wielkopolskiego i łódzkie-
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go. W tegorocznej edycji aż trzy etapy przebiegały przez
Gminę Opatówek. Zawodnicy pokonali:
- etap II: Opatówek - Trojanów - Chełmce - Saczyn Chełmce -Trojanów - Opatówek
- etap III: Kalisz - ul. Łódzka - Zduny - Tłokinia - Rożdżały - Koźminek - Lisków - Strzałków - Przespolew
Kościelny - Ceków - Morawin - Żelazków - Goliszew
- Mycielin - Korzeniew - Zbiersk Cukrownia - Petryki
- Stawiszyn - Długa Wieś Druga - Lipe - Brudzew Janków Drugi - Blizanów - Długa Wieś Druga - Stawiszyn Plac Wolności
- etap IV: Wieruszów - Polesie - Kolonia Osiek - Wyszanów - Lubczyna - Mirków - Galewice - Rybka Lututów - Klonowa - Czajków - Kraszewice - Grabów
Nad Prosną - Wielowieś - Sieroszewice - Latowice Bilczew - Psary - Sławin - Ołobok - Wola Droszewska - Godziesze Wielkie - Brzeziny -Opatówek Zduny - Kalisz
Na trasie drugiego etapu - jazda indywidualna na czas,
ze startem i metą w Opatówku, najlepszy rezultat uzyskał Szymon Sajnok (16:59). Ostatnią odsłonę wyścigu
wygrał Alan Banaszek. Obaj kolarze startowali w barwach kadry Polski.

Uroczystego wręczenia pucharu zwycięzcy drugiego
etapu, w sobotnie popołudnie, dokonał Burmistrz Gminy
Opatówek Sebastian Wardęcki. Hellena Tour to prestiżowa impreza rozpoczynająca sezon kolarstwa szosowego. Co rocznie gromadzi liczne grono zawodników z
czołowych klubów kolarskich oraz przyciąga wielu kibiców i miłośników tego wspaniałego sportu.
Zawody wędkarskie
W sobotę, 12 maja 2018 r . nad stawami w Opatówku, jak co roku, odbyły się zawody wędkarskie Polskiego Związku Wędkarskiego o tytuł Mistrza Koła Opatówek. Do rywalizacji zgłosiło się 13 seniorów i jedna
dziewczyna startująca w kategorii Kadet. W trakcie odprawy każdy zawodnik otrzymał drobny upominek oraz
przekąskę. Sędzią głównym zawodów był Jerzy Tokarek, który przedstawił zasady wędkowania i zasady klasyfikacji punktowej. Następnie czuwał nad prawidłowym
przebiegiem zawodów.
I tura zawodów przebiegała bardzo ciekawie,
ponieważ szybko okazało się, że ryby częściej pluskały
się tuż obok spławika niż łykały robaka z haczykiem.
Spora część wędkujących jednak potrafiła sprowokować
ryby do ''brania'' i po zakończeniu I tury zdobyli cenne
punkty. Sukces jednak był połowiczny i szybko trzeba
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było szykować się do drugiej tury. Zmiana stanowisk
dawała spore nadzieje na poprawienie wyniku z pierwszego etapu i potwierdzenie swoich umiejętności wędkarskich. Podobnie jak wcześniej w soczach lądowały
głównie liny i karasie. Miłym zaskoczeniem okazał się
jednak amur (2200 g) złowiony przez Rafała Brożka.
Po zakończeniu łowienia i zważeniu złowionych
ryb, komisja sędziowska przystąpiła do podliczenia
punktów zdobytych przez zawodników. W tym czasie
każdy wędkarz został poczęstowany smacznym obiadem. W końcu nadszedł długo oczekiwany moment
ogłoszenia wyników. Sędzia główny przedstawił klasyfikację końcową a Prezes Koła Bartosz Tokarek wręczył
zwycięzcom puchary, dyplomy i upominki.
Klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco:
- kategoria senior:
Mistrz Koła - Grzegorz Glapa 5 pkt (1030 g i 1240 g)
I v - ce Mistrz - Jerzy Wielgusiak 6 pkt (2120 g i 880 g)
II v - ce Mistrz - Bartosz Tokarek 6 pkt (1240g i 1100g)
- kategoria kadet:
Mistrz Koła - Wiktoria Stelmasiak 2 pkt (120 g i 160 g)
Zarząd Koła PZW Opatówek składa serdeczne
podziękowania Urzędowi Miejskiemu Gminy Opatówek
oraz p. Ewelinie Stasiak - Restauracja „Zacisze”, za pomoc w organizacji zawodów.
XVIII Powiatowy Turniej Młodzieżowej Piłki Nożnej
im. Stanisława Posiłka
W niedzielę 24 czerwca 2018 r. odbył się XVIII
Powiatowy Turniej Młodzieżowej Piłki Nożnej im. Stanisława Posiłka. W zawodach rozegranych w Stawiszynie
wzięły udział cztery najlepsze zespoły z powiatu, które
awansowały z wcześniej rozegranych turniejów.

Rywalizacja odbywała się w ciężkich warunkach
atmosferycznych przy porywistym wietrze i padającym
deszczu. Reprezentację Gminy Opatówek tworzyli
uczniowie gimnazjum z Opatówka i Chełmc. Losowanie
skojarzyło przeciwko sobie pary półfinałowe Kalisz - Blizanów i Szczytniki - Opatówek. W półfinale nasza drużyna przegrała z reprezentacją Szczytnik 2:0. W meczu
o trzecie miejsce pokonaliśmy Blizanów 2:0. Rywalizację
wygrała drużyna z Kalisza.
Najlepszym piłkarzem turnieju został wybrany
reprezentant Opatówka, uczeń gimnazjum w Chełmcach
Szymon Nowak. Zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale i puchary, a zwycięzcy i nagrodzeni sprzęt sportowy. Reprezentacja naszej gminy była prowadzona przez
Tomasza Mikuckiego i Arkadiusza Stacha.
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Sukcesy kolarskie
W dniach 23 - 24. 06.2018 w Raszkowie odbyły
się Mistrzostwa Polski Szkółek Kolarskich w jeździe indywidualnej na czas i wyścig ze startu wspólnego. W
zawodach wzięło udział 600 zawodników z całej Polski.
Wśród uczestników znaleźli się również zawodnicy
Szkółki Kolarskiej Opatów. Zawodniczka naszej szkółki
Anna Długaś została V - ce Mistrzynią Polski w jeździe
indywidualnej na czas, a w wyścigu ze startu wspólnego
została Mistrzynią Polski w kat. klas VII, Amelia Fiechowska zajęła VI miejsce.
***************************************

WIADOMOŚCI OŚWIATOWE
Bardzo dobre wyniki egzaminów
Jeszcze przed zakończeniem roku szkolnego wszyscy
uczniowie gimnazjów zmagali się z egzaminami. Poniżej
przedstawiamy wyniki egzaminów ze szkół z terenu
Gminy Opatówek. Analiza wyników pozwala stwierdzić,
że nasze szkoły osiągnęły bardzo dobre bądź dobre wyniki, a uczniowie sukcesywnie rozwijają swoje umiejętności.
Egzamin gimnazjalny - historia, WOS
średni wynik:
- gminy: 58,73%
- powiatu: 58,19%
- województwa: 58,08%
- okręgu: 57,29%
Tłokinia Wielka - 62,85%
Rajsko - 52,00%
Opatówek - 59,27%
Chełmce - 59,5%
Egzamin gimnazjalny - język polski
średni wynik:
- gminy: 66,96%
- powiatu: 67,12%
- województwa: 65,87%
- okręgu: 65,51%
Tłokinia Wielka - 64,54%
Rajsko - 63,50%
Opatówek - 66,22%
Chełmce - 70,75%
Egzamin gimnazjalny - matematyka
średni wynik:
- gminy: 52,70%
- powiatu: 49,32%
- województwa: 47,93%
- okręgu: 46,64%
Tłokinia Wielka - 50,00%
Rajsko - 48,00%
Opatówek - 55,31%
Chełmce - 48,83%
Egzamin gimnazjalny - język angielski podstawowy
średni wynik:
- gminy: 68,05%
- powiatu: 64,39%
- województwa: 66,47%
Tłokinia Wielka - 68,5%
Rajsko - 67,00%
Opatówek - 65,54%
Chełmce - 72,50%
Egzamin gimnazjalny - język angielski rozszerzony
średni wynik:
- gminy: 50,70%
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- powiatu: 45,24%
- województwa: 50,43%
Tłokinia Wielka - 51,30%
Rajsko - 55,00%
Opatówek - 46,54%
Chełmce - 61,13
Egzamin gimnazjalny - język niemiecki podstawowy
średni wynik:
- gminy: 44,92%
- powiatu: 47,11%
- województwa: 50,02%
Tłokinia Wielka - 61,33%
Egzamin gimnazjalny - język rosyjski podstawowy
średni wynik:
- gminy: 47,80%
- powiatu: 52,83%
- województwa: 56,56%
Chełmce - 47,50%
Poniżej przedstawiamy listę osób, które uzyskały maksymalny wynik - 100% z poszczególnych części egzaminów:
- Tłokinia Wielka - Dorota Misiak - język angielski
podstawowy,
- Rajsko - Michał Zgarda - język angielski podstawowy, chemia i WOS, Julia Gaczyńska - fizyka,
Agnieszka Antczak - chemia, Aleksandra Pilarska WOS
- Opatówek - Jakub Andrzejczak - język angielski
podstawowy, Zuzanna Kaźmierczak - język angielski
podstawowy, Bartłomiej Kaźmierczak - język angielski podstawowy, Julia Kłysz - język angielski podstawowy, Marcin Ludwiczak - język angielski podstawowy, Katarzyna Szafirowicz - język angielski
podstawowy i rozszerzony oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych, Wojciech Dziedzic - z zakresu
historii i wiedzy o społeczeństwie.

Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Marlena Kiermas Gruszka oraz Dyrektor ZEAS Gminy Opatówek Arkadiusz Łańduch.
Wcześniej przeprowadzono procedurę konkursową w celu wyłonienia kandydata na to stanowisko. Do
konkursu zgłosiła się jedna kandydatka. Komisja konkursowa, powołana zarządzeniem Burmistrza Gminy
Opatówek, składała się z przedstawicieli organu prowadzącego przedszkole, organu nadzoru pedagogicznego
oraz przedstawicieli rady pedagogicznej i rady rodziców
przedszkola. W składzie komisji uczestniczył również
przedstawiciel związku zawodowego nauczycieli. Komisja, po sprawdzeniu dokumentów i wysłuchaniu kandydata, wyłoniła jednogłośnie w głosowaniu tajnym kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola.
Pani Zdzisława Pawliczak przedstawiła koncepcję funkcjonowania i rozwoju przedszkola oraz odpowiadała na zadawane, przez członków komisji, pytania. Całokształt wystąpienia kandydatki został wysoko oceniony
przez komisję.
Zakończenie roku szkolnego 2017/2018
Przedszkole ''Wesoły Smyk''

Wręczenie aktu powierzenia

W dniu 11 czerwca br. w Urzędzie Miejskim
Gminy Opatówek odbyła się uroczystość wręczenia aktu
powierzenia na stanowisko dyrektora Publicznego
Przedszkola ''Wesoły Smyk'' w Opatówku. Sekretarz
Gminy Opatówek Krzysztof Dziedzic, w imieniu Burmistrza Gminy Opatówek, wręczył akt powierzenia na pięcioletnią kadencję na stanowisko Dyrektora Publicznego
Przedszkola ''Wesoły Smyk'' w Opatówku - Zdzisławie
Pawliczak, dotychczasowej dyrektorce przedszkola.
W uroczystości brali również Przewodnicząca Komisji
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Dnia 21 czerwca 2018 r. pożegnaliśmy w przedszkolu najstarsze grupy dzieci, które od września br. będą uczniami klasy pierwszej. Na zakończenie swojej
edukacji przedszkolnej dzieci przedstawiły piękny program artystyczny, podziękowały wychowawczyniom i
Dyrektor Przedszkola za naukę i opiekę. Każde dziecko
otrzymało pamiątkowy dyplom, książeczkę oraz prezent
ufundowany przez Gminę Opatówek, który wręczał zaproszony osobiście przez dzieci Sekretarz Gminy
Krzysztof Dziedzic.
Rodzice i dzieci z grupy ''Zajączki'' pożegnały w
tym dniu również swoją wychowawczynię p. Urszulę
Woźniak, która od przyszłego roku szkolnego przechodzi na emeryturę. Po części artystycznej wszyscy zasiedli do słodkiego poczęstunku przygotowanego przez rodziców dzieci. W miłej atmosferze wspominano miniony
okres w przedszkolu.
Szkoła Podstawowa w Chełmcach
W czwartek 21 czerwca 2018 r. w oddziałach
przedszkolnych oraz w piątek 22 czerwca 2018 r. odbyły
się
uroczystości
zakończenia
roku
szkolnego
2017/2018. Uczniowie naszej szkoły wykazali się umiejętnościami i wiadomościami, które pozwoliły im otrzymać promocje do następnych klas. Za dobre należy
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uznać tegoroczne wyniki egzaminów gimnazjalnych. W
roku szkolnym 2017/2018 świadectwo ukończenia gimnazjum otrzymało dwudziestu czterech uczniów. Jedenastu uczniów za wysokie wyniki w nauce uzyskało Nagrody Burmistrza Gminy Opatówek. A byli to: Alicja Karbowiak klasa IV, Maja Nicpoń klasa IV, Iga Trocha klasa
V, Wiktoria Sowa klasa VI, Wiktoria Tułacz klasa VI,
Grzegorz Maciaszek klasa VI, Weronika Rosińska klasa.
VII, Wiktoria Kowalczyk klasa II gimnazjum, Wiktoria Michalska klasa II gimnazjum, Wiktoria Tułacz klasa III
gimnazjum, Natalia Bora klasa III

W uroczystości udział wzięli min. Sekretarz
Gminy Opatówek Krzysztof Dziedzic, Radny Rady Miejskiej Gminy Opatówek Jarosław Budka oraz Przewodnicząca Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach Magdalena Sroczyńska. Po
części oficjalnej przyszedł czas na przedstawienie przygotowane przez tegorocznych absolwentów gimnazjum.
W humorystyczny sposób przedstawili swoje wspomnienia oraz prezentację multimedialną dotyczącą lat spędzonych w szkole.
Dyrektor Szkoły Tomasz Mikucki składa wszystkim nauczycielom, pracownikom obsługi, uczniom, rodzicom oraz współpracującym instytucjom i organizacjom serdeczne podziękowania za pracę, pomoc i dobre
serce okazane naszej w roku szkolnym 2017/2018.
Szkoła Podstawowa w Opatówku
W piątek 22 czerwca 2018 r. zakończyły się zajęcia edukacyjne. Prawie 600 uczniów Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku otrzymało świadectwa i rozpoczęło wakacje. Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018 odbyła się w hali
sportowo - widowiskowej.
W imieniu własnym i dyrektora szkoły licznie
zgromadzoną dziatwę, rodziców, nauczycieli i zacnych
gości powitała wicedyrektor Izabela Dubanowicz. Wśród
zaproszonych miło było gościć przedstawiciela organu
prowadzącego Pawła Bąkowskiego - Przewodniczącego
Rady Gminy Opatówek, Marlenę Kiermas - Gruszkę Przewodniczącą Komisji Oświaty i Sportu, Mateusza
Walczaka - Radnego Rady Miejskiej Gminy Opatówek,
Mariusza Małoburskiego - Naczelnika Ochotniczej Staży
Pożarnej, Małgorzatę Matysiak - Dyrektor Publicznej Biblioteki im. Braci Gillerów w Opatówku. Swą obecnością
zaszczycili nas również: proboszcz opatóweckiej parafii ks. Prałat Władysław Czamara, siostra Alojza Kwiatkowska ze Zgromadzenia Sióstr Orionistek z misji na Mada-
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gaskarze z p. Elżbietą Garncarek - koordynatorką projektu z Fundacji Księdza Orione ''Czyńmy Dobro''. Nie
mogło również zabraknąć przedstawicielek Rady Rodziców, którą reprezentowały p. Marta Sroczyńska i p. Renata Włodarczyk.
Dyrektor Mateusz Przyjazny przyrównał miniony
rok szkolny do pełnych emocji zmagań sportowych - dla
większości zakończonych pięknym zwycięstwem. Wśród
uczniów znalazło się wielu, którzy odnieśli wielkie sukcesy, wypracowując najwyższe średnie, świadectwa z
wyróżnieniem i nagrody. Najlepsi tj.: Martyna Wosiek,
Bartosz Milczarek, Michał Zimny, Alicja Leń, Hanna
Warszewska, Izabela Mazurowska, Weronika Czajkowska, Julia Witczak, Aleksandra Szymańska, Bartosz
Warszewski otrzymali nagrody rzeczowe w postaci słuchawek, ufundowane przez Burmistrza Gminy Opatówek. Nagrody dla najlepszych ufundowała też p. Marzena Wodzińska Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Nagrodzeni to: Hanna Warszewska, Izabela
Mazurowska, Weronika Czajkowska, Gabriela Nowak.
Rozdano ponad sto nagród książkowych!
Ten dzień był szczególny nie tylko dla uczniów.
Po wielu latach pracy wychowawczej i pedagogicznej na
emeryturę przeszła p. Grażyna Chrystek, którą ciepłymi
słowami uznania, upominkami i kwiatami wspólnie pożegnali przedstawiciele Gminy Opatówek, Dyrektor Mateusz Przyjazny, koleżanki i koledzy, nauczyciele ze
szkoły podstawowej, rodzice i uczniowie.
Ten rok był bardzo pracowity i trudny, zarówno
dla uczniów, jak i nauczycieli, jednak wszystkim nam
udało się sprostać wymaganiom zreformowanego szkolnictwa i odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Przed nami najdłuższe wakacje! Życzymy wszystkim słonecznych
dni i chwil pełnych radości! Do zobaczenia 3 września.
Klasy III gimnazjum w Opatówku
22 czerwca 2018 r. to szczególna data w życiu
uczniów klas III gimnazjum. Absolwentami Gimnazjum
im. Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku zostało kolejnych 64 uczniów. Uroczystość zakończenia nauki rozpoczęła się w budynku szkoły o godz. 12:00, a poprzedzona była mszą św. w intencji absolwentów, odprawioną przez księdza proboszcza Władysława Czamarę w
kościele parafialnym. Ostatnie wspólne spotkanie w
szkole było doskonałym momentem na podsumowanie
trzyletniego w niej pobytu. Dokonał tego w swoim wystąpieniu Dyrektor Szkoły Mateusz Przyjazny. Najlepsi
uczniowie zostali uhonorowani różnymi nagrodami. Najważniejszą z nich, Nagrodę Dyrektora Szkoły, otrzymała
Katarzyna Szafirowicz za najwyższe wśród tegorocznych absolwentów wyniki w nauce, za liczne zwycięstwa
w konkursach, wzorowe reprezentowanie społeczności
szkolnej i środowiskowej oraz za wyjątkową kulturę osobistą.
''Złoty absolwent'' to specjalne wyróżnienie, na
które uczniowie naszego Gimnazjum pracują przez trzy
lata. Tylko nielicznym udało się uzyskać w klasie I, II i III
średnią stopni co najmniej 5,0 i wzorowe lub bardzo dobre zachowanie. W tym roku na taką nagrodę zasłużyli:
Zuzanna Kaźmierczak, Justyna Namysł, Zuzanna Stankiewicz, Katarzyna Szafirowicz i Jakub Woźniak. Tradycyjnie już, tablica z fotografiami tych uczniów została
odsłonięta podczas uroczystości i będzie zdobić salę
audiowizualną w budynku szkoły. ''Złotą tarczę'' otrzymali uczniowie, którzy w tym roku szkolnym uzyskali
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średnią ocen co najmniej 5,0 i bardzo dobre lub wzorowe zachowanie. Są to: Julia Janik, Julia Judasz, Julia
Kłysz i Nikola Kasprzycka. Do najlepszych dołączyli także uczniowie ze świadectwami z wyróżnieniem: Weronika Bartoszek, Wiktoria Łukaszczyk i Miłosz Ugorny. Rodzice wszystkich ww. uczniów otrzymali listy gratulacyjne od Dyrekcji Szkoły i Rady Pedagogicznej.
Najlepsi uczniowie z każdej z klas: Katarzyna
Szafirowicz, Julia Janik, Zuzanna Kaźmierczak, Zuzanna Stankiewicz oraz Klaudia Dworniak i Wiktor Gaweł
zostali uhonorowani Nagrodami Burmistrza Gminy Opatówek Sebastiana Wardęckiego. Nagrody dla najlepszych ufundowała także Marzena Wodzińska - Członek
Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Otrzymali je:
Katarzyna Szafirowicz, Stankiewicz Zuzanna, Kaźmierczak Zuzanna, Kasprzycka Nikola. Podziękowania, dyplomy i upominki otrzymali również najbardziej aktywni i
wzorowo pracujący na rzecz szkoły i środowiska, w różnych kołach zainteresowań i organizacjach, a najlepsi
sportowcy zostali dodatkowo uhonorowani pamiątkowymi medalami. Za pracę na rzecz szkoły podziękowania
otrzymali też rodzice.
Z wielką przyjemnością nagrody i świadectwa
wręczali: Dyrektor Szkoły Mateusz Przyjazny, Wicedyrektor Beata Tomczak, Wicedyrektor Izabela Dubanowicz, przedstawiciele władz gminy: Krzysztof Dziedzic Sekretarz Gminy Opatówek, p. Marlena Kiermas Gruszka - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu i Zdrowia oraz członek tejże komisji p. Grzegorz
Janik, a także nauczyciele i wychowawcy.
W imieniu absolwentów głos zabrała Nikola Kasprzycka, a trzecioklasistów żegnała przedstawicielka
klas II Marcelina Kołodziejczyk. W imieniu rodziców podziękowania, gratulacje i życzenia złożyła p. Małgorzata
Piwowarczyk - Szafirowicz. Szczególnym gościem uroczystości była polska zakonnica pracująca na Madagaskarze, która podziękowała za udział w akcji ''Zwierzęta
dla Afryki''.
22 czerwca 2018 r. to także ważny dzień dla
dwóch nauczycielek kończących pracę zawodową. Na
emeryturę przeszły panie Anna Kobierska i Elżbieta
Wojciechowska. W ciepłych słowach mówił o paniach i
ich dorobku zawodowym Dyrektor Szkoły. Podziękowania i życzenia płynęły też od przedstawicieli władz Gminy Opatówek, od Rady Pedagogicznej i pracowników
szkoły, od Rady Rodziców i uczniów. Mottem przewodnim tej pełnej wzruszeń uroczystości były słowa zaczerpnięte z piosenki wykonanej przez tegoroczną absolwentkę, Kingę Wolf – „ Szczęśliwej drogi, już czas]”
Szkoła Podstawowa w Tłokini Wielkiej
22 czerwca, o godz. 8:00 za stołem prezydialnym zasiedli: Marek Szlenkier - Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Gminy Opatówek, Damian Jakóbczak Radny Rady Miejskiej Gminy Opatówek, Teresa Kobierska - Dyrektor Szkoły oraz członkinie Rady Rodziców p. Kinga Jopek, p. Renata Pilas i p. Magdalena Grzeluszka. Głos zabrała p. Edyta Banasiak, która podkreśliła, że mijający rok szkolny był niezwykle pracowity. Był
to rok wdrażania nowej podstawy programowej, realizacji wielu projektów i programów, dzięki którym pozyskiwano fundusze dla szkoły. Następnie podziękowała
uczniom za solidną naukę, nauczycielom za bycie blisko
uczniów i ich pracę, a rodzicom za zaangażowanie w
życie szkoły, dbanie o nią i wspieranie jej aktywności.
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Wszystkim życzyła wspaniałych, niezapomnianych, ale
przede wszystkim bezpiecznych wakacji.
Pani Edyta Banasiak przekazała informacje o
wynikach uczniów i wraz z wychowawcami wręczyła najlepszym świadectwa z wyróżnieniem, nagrody, dyplomy
i podziękowania. Wyniki klasyfikacji przedstawiają się
następująco: w klasach I - III promowano 39 uczniów do
klas programowo wyższych, w tym 23 z nagrodą książkową, co stanowi 59%. Średnia frekwencja wyniosła
96%, dyplomy za 100% frekwencji otrzymały 4 osoby.
Dzieci z oddziałów przedszkolnych zostały obdarowane
przez Burmistrza Gminy Opatówek upominkami w postaci puzzli.

W klasach IV - VII promowano 65 uczniów, w
tym 28 z wyróżnieniem, a nagrody książkowe wręczono
27 uczniom. Średnia ocen wyniosła 4,67, a średnia frekwencja to 92,25%. Dyplomami za wzorową frekwencję
nagrodzono 3 uczniów. Prymusi otrzymali również nagrody rzeczowe od Burmistrza Gminy Opatówek oraz
nagrody książkowe ufundowane przez Marzenę Wodzińską - Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Wystawiono 29 wzorowych ocen z zachowania, 27 bardzo dobrych, 7 ocen dobrych i 2 oceny poprawne. Ponadto wytypowano 6 uczniów do stypendium
Rady Miejskiej Gminy Opatówek.
W klasach II - III gimnazjum klasyfikowano 26
uczniów, 13 ukończyło gimnazjum. Jedna uczennica
otrzymała ocenę opisową. Średnia ocen - 4,34, a średnia frekwencja - 90%. Dyplom za 100% frekwencję
otrzymał jeden uczeń. Najlepszym wręczono świadectwa z biało - czerwonym paskiem, nagrody książkowe,
nagrody rzeczowe od Burmistrza Gminy Opatówek oraz
nagrody książkowe ufundowane przez Marzenę Wodzińską - Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Wystawiono 8 wzorowych ocen z zachowania, 16 bardzo dobrych i 1 ocenę dobrą. Wytypowano 5
gimnazjalistów do stypendium Rady Miejskiej Gminy
Opatówek.
Podczas uroczystości nie zabrakło chwil wzruszenia - przedstawiciele organu prowadzącego, dyrektor, nauczyciele, rodzice i uczniowie ciepłymi słowami i
kwiatami żegnali długoletnich nauczycieli szkoły - p. Annę Macke i p. Marię Jolantę Marciniak, które odeszły na
emeryturę oraz p. Rafała Mrozińskiego, który zmienił
miejsce pracy.
O godz. 10:00 pożegnaliśmy absolwentów gimnazjum.
W obecności zaproszonych gości, Dyrektor Szkoły Teresy Kobierskiej, nauczycieli, rodziców, pracowników
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szkoły, koleżanek i kolegów z klasy II trzecioklasiści podziękowali za przekazaną wiedzę, opiekę i wspólnie
spędzone chwile. Kierując dłonie w stronę pocztu flagowego, przyrzekli być dobrymi Polakami, kochać swą ojczyznę i godnie reprezentować szkołę. Z łezką w oku
pożegnali szkołę, nauczycieli i swoją wychowawczynię p. Agnieszkę Madziałę. Na koniec Dyrektor Teresa Kobierska i p. Marek Szlenkier życzyli wszystkim wspaniałego wypoczynku i wielu przygód. Następnie uczniowie
udali się do swych klas, by po raz ostatni w tym roku
szkolnym spotkać się z wychowawcami.
Najlepsi uczniowie, wyróżniający się najwyższymi wynikami w nauce oraz sukcesami w dziedzinach
sportowych i artystycznych otrzymali Nagrody Burmistrza, a byli to: Alicja Kłodzińska klasa IV, Dominika Rybicka klasa V, Anna Karwacka klasa V, Anna Śnieguła
klasa VI, Franciszek Jakóbczak klasa VII, Mateusz Cieślak klasa II gimnazjum, Jakub Jakubczak klasa III gimnazjum.
Dziękujemy Radzie Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Tłokini Wielkiej, Burmistrzowi Gminy Opatówek Sebastianowi Wardęckiemu oraz Członkowi Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzenie Wodzińskiej za ufundowanie nagród.
Szkoła Podstawowa w Rajsku
''Każde pokolenie ma swój czas]''. Takim mottem uwieńczono zakończenie roku szkolnego 2017/2018
w Szkole Podstawowej w Rajsku. W czwartek 21 czerwca odbyła się uroczysta akademia pożegnania uczniów
klasy III Gimnazjum. Rozpoczął ją tradycyjny taniec Polonez w barwach biało czerwonych, jako nawiązanie
do 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Następnie młodzież zatańczyła walca ''Na falach
Dunaju''. Młodzież podziękowała całemu gronu pedagogicznemu za trud, pracę włożoną w ich edukację.
Nie obyło się bez wzruszeń, łez i pełnych ciepła
uśmiechów przy wspominaniu minionych lat w szkole.Za
całą oprawę artystyczną odpowiedzialna była wychowawczyni klasy III gimnazjum p. Ewa Cichorek. Dyrektor
Honorata Wolniaczyk pożegnała uczniów ciepłym słowem, najlepsi uczniowie zostali uhonorowani nagrodami
i dyplomami, za celujące wyniki w nauce, udział w konkursach przedmiotowych i wysokie noty na egzaminie
gimnazjalnym. Z życzeniami zwrócił się do absolwentów
również Sekretarz Gminy Opatówek Krzysztof Dziedzic
oraz ksiądz proboszcz naszej parafii Piotr Bałoniak.
Dnia 22 czerwca wszyscy uczniowie Szkoły
Podstawowej w Rajsku otrzymali świadectwa do klasy
programowo wyższej i świadectwa ukończenia gimnazjum. Tego dnia nagrody wręczyli również przybyli goście. Nagrody Burmistrza przekazał Dyrektor ZEAS Arkadiusz Łańduch, a otrzymali je: Hubert Kasprzak klasa
IV, Zuzanna Więckowska klasa V, Krzysztof Andrzejak
klasa VI, Maryla Olejnik klasa VII, Anna Długaś klasa
VII, Jakub Bryła klasa II gimnazjum, Agnieszka Antczak
klasa III gimnazjum. Natomiast najmłodsi uczniowie
otrzymali upominki, które Radny Rady Miejskiej Gminy
Opatówek Paweł Kołaciński.
**********
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PRZEDSZKOLE W OPATÓWKU
Dzień Dziecka w przedszkolu
29 maja obchodziliśmy w naszym przedszkolu
Dzień Dziecka. W tym Dniu było wiele atrakcji i niespodzianek dla dzieci. Specjalnie na tą okazję zaprezentowali się przed dziećmi aktorzy z kaliskiego teatru w
przedstawieniu pt: ''Przyjazny smok''.

Były zabawy w grupach i na placu zabaw. Dużą
atrakcją dla dzieci były wielkie bańki mydlane. Dzieci
otrzymały upominki, a dzień zakończyliśmy słodkim deserem przygotowanym specjalnie na tą okazję przez panie kucharki.
Wycieczki w przedszkolu

Na przełomie maja i czerwca odbyły się wycieczki dzieci
z rodzicami we wszystkich grupach wiekowych. Dzieci
miały okazje poznać różne środowiska, oglądały zwierzęta egzotyczne w Borysewie, uczestniczyły w warsztatach piekarskich w Góreczniku, poznały obrzędy i zwyczaje Indian w Choczu. Zobaczyły Park Miniatur w Koninie, jeździły na kucykach i bryczką z rodzicami w Murowańcu. Było wiele atrakcji, przeżyć i emocji.
Dzień Otwarty
Dzień 18 maja był dniem otwartym przedszkola
''Wesoły Smyk''. Skierowany był do dzieci, które będą
uczęszczać do przedszkola od nowego roku szkolnego.
Dzieci wraz z rodzicami miały okazję zobaczyć budynek,
sale oraz plac zabaw w przedszkolu. Uczestnicząc w
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tym dniu w zajęciach i zabawach miały możliwość poznania i zaadoptowania się w nowym środowisku.
Występ z okazji ''Złotych Godów''
Jak co roku, dzieci z przedszkola przedstawiły
program artystyczny z okazji ''Złotych Godów'' par z
Gminy Opatówek. Wychowankowie pod kierunkiem p.
Mirosławy Gałach oraz p. Urszuli Woźniak zaprezentowały tańce, piosenki oraz wiersze przygotowane specjalnie na tę okazję. Dzieci za występy otrzymały gromkie brawa od Jubilatów oraz upominki - niespodzianki
wręczone przygotowane przez Urząd Miejski Gminy
Opatówek.
Lekcja badawcza w grupach 6 letnich
W poniedziałek 21 maja w naszym przedszkolu
gościliśmy studentki z poznańskiego towarzystwa studentów medycyny laboratoryjnej. Studentki przeprowadziły lekcje diagnostyczne w grupach dzieci 6 letnich.

Jury konkursu w składzie: Małgorzata Matysiak - Dyrektor Gminnej Biblioteki w Opatówku, Agnieszka Stępień pracownik Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Kaliszu
przyznało trzy nagrody główne i pięć wyróżnień:
- I miejsce Agnieszka Kosierb - oddział przedszkolny
w Szkole Podstawowej
w Sierzchowie,
- II miejsce Przepiórka Igor Publicznego Przedszkola
''Wesoły Smyk'' w Opatówku
- III miejsce Zofia Antczak - oddział przedszkolny w
Szkole Podstawowej w Rajsku
wyróżnienia otrzymali:
- Magdalena Pilas - oddział przedszkolny w Szkole
Podstawowej
Tłokini Kościelnej
- Zofia Kazikowska - oddział przedszkolny w Szkole
Podstawowej w Rajsku
- Marcel Jakiewicz - Publiczne Przedszkole ''Wesoły
Smyk'' w Opatówku
- Wiktoria Grala - oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Sierzchowie
- Igor Świerczyński - Publiczne Przedszkole ''Wesoły
Smyk'' w Opatówku
Ponadto każdy z uczestników otrzymał książkę edukacyjną pt. ''Poznaję Świat''. Nagrody i słodki poczęstunek
ufundował Urząd Miejski Gminy Opatówek, a mleczne
produkty przekazała OSM w Łowiczu. Bank Spółdzielczy
Ziemi Kaliskiej w Koźminku - oddział w Opatówku przekazał dla dzieci odblaski i ekologiczne worki.

Dzieci miały możliwość dowiedzieć się, kto to
jest diagnosta, czym się zajmuje oraz jak ważne są badania diagnostyczne w życiu człowieka. Dowiedzieliśmy
się również wiele ciekawych rzeczy na temat krwi, m.in.
z czego się składa i jak ważną rolę odgrywa w organizmie ludzi i zwierząt. Dzieci pracowały w zespołach,
przeprowadzały analizy , oglądały krew pod mikroskopem oraz uczyły się jak poprawnie zabandażować ranę.
Na zakończenie otrzymały dyplom małego diagnosty. W
podziękowaniu za ciekawe zajęcia studentki otrzymały
dyplom od przedszkolaków.
Gminny konkurs recytatorski
Dnia 19 kwietnia 2018 r. w Publicznym Przedszkolu ''Wesoły Smyk'' w Opatówku odbył się XIV Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Dziecięcej pod hasłem
''Żyjmy zdrowo i bezpiecznie'', którego celem było propagowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia oraz
uwrażliwienie na piękno i kulturę żywego słowa.
W konkursie uczestniczyło 21 dzieci 5 - 6 letnich
z przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych na terenie gminy Opatówek. Gośćmi
konkursu byli: Sekretarz Gminy Opatówek Krzysztof
Dziedzic, Dyrektor Przedszkola Zdzisława Pawliczak,
Dyrektor Gminnej Biblioteki w Opatówku Małgorzata Matysiak oraz Agnieszka Stępień - przedstawiciel Kaliskiej
Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej - Sekcja Zdrowotna
w Kaliszu.
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Dzieci otrzymały również książeczki - kolorowanki o
zdrowiu i czystości od przedstawiciela sekcji zdrowotnej
Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Kaliszu. Czas
minął w miłej i przyjaznej atmosferze. Mamy nadzieję, że
dzieci na długo zapamiętają treści swoich wierszy, a co
za tym idzie będą dbały o swoje zdrowie i bezpieczeństwo.
**********
SZKOŁA PODSTAWOWA W OPATÓWKU
Powiatowe eliminacje XLI Ogólnopolskiego Turnieju
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla powiatu kaliskiego odbyły się w dniu 9 maja 2018 r. w Szkole Podstawowej w Opatówku. Organizatorzy: Komenda Miej-
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ska Policji w Kaliszu, Polski Związek Motorowy w Kaliszu, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu,
Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura w Kaliszu.
Komisja sędziowska w składzie: Sędzia główny - podkom. Sławomir Włodarczyk KMP Kalisz. Zespół Sędziowski: p. Magdalena Tomczak - specjalista KMP Kalisz, sierż. szt. Karolina Chmiela KMP Kalisz, sierż.
Magdalena Jarych KMP Kalisz, mł. asp. Artur Woźniak
KP Opatówek, st. sierż. Aleksandra Jurga KP Opatówek,
p. Irena Waliszewska - pielęgniarka

Przeprowadzono test, sprawdzian z udzielania pomocy przedmedycznej oraz jazdę sprawnościową po torze przeszkód. W Turnieju udział wzięło 10 drużyn trzyosobowych z gimnazjum/klas gimnazjalnych oraz 11
drużyn w kategorii klas szkoły podstawowej.
Wyniki zawodów:
Klasy szkoły podstawowej
I miejsce - Szkoła Podstawowa im. Ks. Augustyna Kordeckiego w Iwanowicach - opiekun p. Renata Janicka Szcześniak
II miejsce Szkoła Podstawowa w Goliszewie - opiekun p.
Jan Czaprowski
III miejsce Szkoła Podstawowa w Dzierzbinie - opiekun
Robert Wawrzyniak
Do eliminacji wojewódzkich XLI Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym zakwalifikowała
się drużyna Szkoły Podstawowej im. Ks. Augustyna
Kordeckiego w Iwanowicach.
Reprezentacja naszej gminy tj. drużyna Szkoły Podstawowej w Rajsku zajęła V miejsce.
Klasy gimnazjalne
I miejsce klasy gimnazjalne SP w Koźminku - opiekun
Grażyna Siewieja/Katarzyna Jarzębska - Harasna
II miejsce klasy gimnazjalne SP w Iwanowicach - opiekun Renata Janicka - Szcześniak
III miejsce klasy gimnazjalne SP w Russowi - opiekun
Tomasz Smoliński
Do eliminacji wojewódzkich XLI Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym zakwalifikowała
się drużyna klas gimnazjalnych Szkoły Podstawowej w
Koźminku.
Nagrody dla najlepszych drużyn turnieju zostały
ufundowane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu i Starostwo Powiatowe w Kaliszu. Natomiast puchary za zajęcie I - III miejsca w obu kategoriach: przez Burmistrza Gminy Opatówek Sebastiana
Wardęckiego, Dyrektora WORD w Kaliszu Stanisława
Piotrowskiego oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w
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Opatówku Mateusza Przyjaznego. Nadto dyplomy zapewnił dyrektor Szkoły Podstawowej w Opatówku, a poczęstunek dla uczestników - Burmistrz Gminy Opatówek. Bazę do przeprowadzenia Turnieju oraz materiały
biurowe zostały udostępnione i zabezpieczone przez
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Opatówku. Tor przeszkód do jazdy sprawnościowej przygotowała p. Grażyna Chrystek wraz z p. Józefem Pawlakiem. Nad organizacją całości wydarzenia czuwał Wicedyrektor Delegatury Kaliskiej Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty - Zbigniew Taranek, wspierany przez wizytatora KO - Jarosława Ambroziaka. Gospodarza Gminy Opatówek reprezentowali: Sekretarz Gminy Opatówek Krzysztof
Dziedzic - na oficjalnym rozpoczęciu turnieju oraz Dyrektor ZEAS Gminy Opatówek Arkadiusz Łańduch - na oficjalnym zakończeniu – wręczając piękne Puchary Burmistrza Gminy Opatówek za I miejsca w obu kategoriach. Starostę Kaliskiego na podsumowaniu reprezentował p. Tomasz Tylak.
Wszystkim uczestnikom, opiekunom a zwłaszcza zwycięzcom serdecznie gratulujemy!
Wyjazd uczniów do Rican, czyli zacieśnianie przyjaźni polsko - czeskiej
W ramach współpracy gminy Opatówek z czeskim miastem Ricany miało miejsce kolejne spotkanie
integracyjne zaprzyjaźnionych szkół. Uczniowie Szkoły
Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w dniach 27 30. 05. 2018 r. gościli w szkole w Ricanach. W wyjeździe wzięło udział 44 uczniów w wieku 12 - 15 lat, pod
opieką wicedyrektor szkoły Izabeli Dubanowicz i nauczycieli: p. Kingi Kobyłki, p. Magdaleny Noskowskiej i
p. Arkadiusza Stacha. Wyjazd miał na celu ponowne
spotkanie się uczniów obu szkół, poznanie warunków
uczenia się czeskich rówieśników, zacieśnianie więzi
przyjacielskich i poznawanie kultury i dziedzictwa naszych sąsiadów zza południowej granicy.

Pierwszego dnia w trakcie podróży uczniowie
mieli okazję podziwiać wodospad Szklarka i zwiedzić
Szklarską Porębę. Szkoła w Ricanach udostępniła klasy
na zakwaterowanie się i udostępniła piękną szkolną stołówkę. Od poniedziałku czescy koledzy zaopiekowali się
gośćmi, oprowadzali po obszernym budynku swojej nowej szkoły. Uczniowie mieli okazję uczestniczenia w typowych zajęciach lekcyjnych, a także w egzaminacyjnych prezentacjach dziewięcioklasistów. Popołudnia
spędzaliśmy na integracyjnych spotkaniach, rozgrywkach sportowych na miejskim boisku i na salach gimna-
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stycznych. Uczniowie z zazdrością podziwiali przez okno
powstający przy szkole obiekt sportowo - rekreacyjny z
kompleksowymi boiskami, rolkowiskiem, parkunem i
stadionem lekkoatletycznym. Towarzyszący wycieczce
p. Tomasz Komorowski - Czech z polską duszą - wspólnie z Wicedyrektor szkoły p. Zuzanną Pokorną zadbali o
liczne atrakcje podczas zwiedzania Rican. Wycieczka
została z honorami przyjęta w miejskim ratuszu przez
Burmistrza Rican Vladimíra Kořena. Uczniowie mieli
okazję zwiedzić Uzdrowisko dla dzieci z chorobami płuc
i otyłością. Niezwykłą atrakcja był geopark przy jednej ze
szkół, gdzie zgromadzono 40 rodzajów skał i 110 gatunków roślin, a także utworzono pracownię dla uczniów do
obróbki kamieni. Jeden z gorących dni wycieczka spędziła w stolicy Czech. Płynąc statkiem po Wełtawie,
spacerując po Hradczanach i urokliwymi ulicami wszyscy rozkoszowali się widokami pięknej Pragi. Wieczorem
nie zabrakło jednak sił na wspólną grę w piłkę nożną,
siatkówkę i rugby. W drodze powrotnej do Polski wycieczka zwiedziła urokliwe miasto Jiczyn, gdzie odwiedziła muzeum czeskiej bajkowej rodzinki rozbójnika
Rumcajsa, Hanki i Cypiska.
Wyjazd zaowocował nowymi znajomościami,
zbliżył uczniów i nauczycieli z czeskimi przyjaciółmi. Z
pewnością niebawem przyjmiemy czeską grupę w Opatówku, aby dobrze zapoczątkowana współpraca mogła
dać jeszcze lepsze efekty.
Mały Diagnosta
22 maja 2018r w Szkole Podstawowej w Opatówku, dzięki pomocy p. Kingi Kobyłki odbyło się spotkanie w ramach akcji „Mały Diagnosta” organizowanej
przez przedstawicieli Poznańskiego Towarzystwa Studentów Medycyny Laboratoryjnej. W prelekcji wzięły
udział klasy Ia i IIa.
Podczas prezentacji dzieci dowiedziały się: po
co nam krew, co się w niej znajduje, jaką rolę pełnią erytrocyty, leukocyty i trombocyty, a także, że nie wszystkie
bakterie są złe oraz dlaczego należy myć ręce. Po prelekcji na temat krwi dzieci wzięły udział w warsztatach,
podczas których uczyły się jak należy opatrywać rany,
dlaczego nie warto bać się pobierania krwi, jakiego
sprzętu używa się w laboratorium oraz czym różnią się
bakterie od wirusów. Miały także możliwość oglądania
różnych preparatów pod mikroskopem. Po zajęciach
warsztatowych studentki prowadzące zajęcia sprawdziły
zdobytą prze z dzieci wiedzę. Każde dziecko otrzymało
dyplom i odznakę Małego Diagnosty.
Wycieczka do Biskupina
10 maja 2018r. klasy: IV a, b, c, d Szkoły Podstawowej w Opatówku pod opieką: p. Anny Nowackiej,
p. Honoraty Warszewskiej, p. Katarzyny Lewickiej, p.
Anny Marszał – Olejnik, p. Magdaleny Janik i p. Artura
Szkudlarka, wyruszyli na Szlak Piastowski.
Pierwszą atrakcją dnia była przejażdżka kolejką
wąskotorową prowadzącą z Gąsawy do Biskupina. Podróż kolorowym składem kolejki, z wyczuwalnym kołysaniem, stukotem kół i wyjątkową atmosferą była niewątpliwie ogromnym przeżyciem dla dzieci żyjących w
erze pociągów pendolino.
Po dotarciu do Biskupina uczniowie zwiedzali prehistoryczny gród. Podziwiali drewniane chaty pokryte trzciną,
drewniano - ziemny wał obronny, czy wieżę strażniczą.
Niebywałą atrakcją były zajęcia warsztatowe związane z
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historią monet i garnków. Mali archeolodzy podejmowali
próby profesjonalnego wydobywania z piasku historycznych skarbów, inni z kolei wybijali monety w warsztacie
mincerskim.
Zjedzenie pysznego obiadu dało uczestnikom siły do zmierzenia się z ostatnim punktem wycieczki, czyli
parkiem dinozaurów w Rogowie. Wędrując dwukilometrową ścieżką edukacyjną, uczniowie mieli przyjemność
obejrzenia kilkudziesięciu modeli prehistorycznych gadów w ich rzeczywistych rozmiarach. Objęcie rękoma
nogi dinozaura okazało się nie lada wyzwaniem.
Cały dzień wrażeń zwieńczyła zabawa na placu zabaw,
po której uczniowie zmęczeni, ale zadowoleni wrócili do
domów, by podzielić się swymi przeżyciami z najbliższymi. O wycieczce długo nie zapomną, w czym zapewne pomogą liczne pamiątki zakupione w Biskupinie oraz
fotografie.
XIII Gminny Konkurs Recytatorski
W poniedziałkowe przedpołudnie, 28 maja 2018
r. o godz. 10:00 w Szkole Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Opatówku, odbył się XIII Gminny Konkurs Recytatorski dla uczniów klas I - III pn. ''Kochajmy poezję".
Patronat honorowy nad konkursem objął Burmistrz Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki.

Piękna aura za oknem wpłynęła na gorącą atmosferę w auli szkolnej. Konkurs ten zawsze wywołuje
wiele emocji, porusza serca i umysły, tym bardziej, że
biorą w nim udział najmłodsi uczniowie szkół podstawowych naszej gminy. Cieszy fakt, że dzieci chętnie sięgają po poezję polskich poetów, szukając różnorodnych,
ciekawych utworów, niejednokrotnie na bardzo wysokim
poziomie. Celem konkursu była popularyzacja poezji
wśród dzieci, rozwijanie wrażliwości poetyckiej uczniów
oraz zdolności recytatorskich, wzbogacanie czynnego
słownictwa, a także integracja z uczniami innych szkół.
Konkurs otworzył Dyrektor Mateusz Przyjazny
witając serdecznie wszystkich uczestników oraz licznie
zgromadzone grono obserwatorów. Skierował do dzieci
bardzo miłe słowa, podkreślając ogrom emocji towarzyszący im w tym dniu. Poezję polskich poetów zaprezentowało 27 uczestników ze szkół podstawowych z
Chełmc, Rajska, Sierzchowa, Tłokini Wielkiej i Opatówka. Komisja konkursowa w składzie: p. Małgorzata
Kraszkiewicz - doradca metodyczny, p. Małgorzata Matysiak - dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci
Gillerów w Opatówku, p. Mariola Foltyńska - bibliotekarka oraz p. Olga Woźniak - nauczycielka edukacji wcze-

str. 29/40

snoszkolnej, wyłoniła po troje laureatów w kategoriach
klas pierwszych, drugich i trzecich.
Wyniki przedstawiają się następująco:
Klasy I:
I miejsce - Izabela Olszewska, SP Rajsko
II miejsce - Magdalena Szumilas, SP Opatówek
III miejsce - Bartłomiej Gruszka, SP Opatówek
Klasy II:
I miejsce - Ada Karbowiak, SP Chełmce
II miejsce - Milena Szymańska, SP Opatówek
III miejsce - Wiktor Juszczak, SP Chełmce
Klasy III:
I miejsce - Zuzanna Kupczyk, SP Opatówek
II miejsce - Zofia Foluszny, SP Opatówek
III miejsce - Lilianna Pietrzak, SP Opatówek
Zwycięzcy pierwszych miejsc będą reprezentować Gminę Opatówek podczas XIII Powiatowego Konkursu Recytatorskiego, który odbędzie się 6 czerwca
2018 r. w ODN w Kaliszu. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Konkurs przygotowały i poprowadziły nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej - p. Agnieszka Kaźmierczak i p. Aneta Cyl. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy uczestnictwa oraz
słodki upominek, zaś laureaci nagrodzeni zostali pięknymi maskotkami. W trakcie obrad komisji dzieci i przybyli goście poczęstowani zostali pysznymi pączkami
ufundowanymi przez Firmę Cukierniczą Państwa Mencel. Dyplomy i nagrody wręczała wicedyrektor Szkoły
Podstawowej w Opatówku - p. Beata Tomczak. Bardzo
dziękujemy wychowawcom, opiekunom i rodzicom, którzy pomogli dzieciom w przygotowaniach, przybyli na
konkurs i z bijącym sercem towarzyszyli dzieciom w ich
zmaganiach. Szczególne, gorące podziękowania składamy sponsorom, którzy przyczynili się do uświetnienia
naszej imprezy.

znicze i kwiaty pod tablicą pamiątkową poświęconą Patronowi. Główna, uroczysta akademia odbyła się w hali
sportowej. Uczniowie klasy III gimnazjum pod kierunkiem p. Katarzyny Juskowiak w piękny sposób przekazali wszystkim historię życia i wartości jakie głosił Jan
Paweł II. Nie zabrakło również konkursu na papieski
przysmak - kremówkę. Zwycięzcami okazali się uczniowie klasy II szkoły podstawowej. Święto szkoły uświetnili
swoją obecnością Sekretarz Gminy Opatówek Krzysztof
Dziedzic, Dyrektor ZEAS Gminy Opatówek Arkadiusz
Łańduch, Przewodnicząca Rady Rodziców Magdalena
Sroczyńska, Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich
Teresa Łazarek, Prezes OSP w Chełmcach Henryk Łazarek oraz ks. Jerzy Salamon i ks. Zbigniew Kołodziejczyk.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chełmcach
dziękuje wszystkim uczniom, rodzicom, nauczycielom
oraz obsłudze szkoły za pomoc w przygotowaniu uroczystości.
Góra grosza

**********
SZKOŁA PODSTAWOWA W CHEŁMCACH
Dzień Patrona
W piątek, 18 maja w Szkole Podstawowej w
Chełmcach obchodzony był Dzień Patrona. Nadanie
szkole imienia Jana Pawła II nastąpiło Uchwałą Rady
Gminy Opatówek w dniu 22 czerwca 2003 roku. W tym
roku obchodzono więc jubileusz 15 - lecia.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w kościele
p.w. Narodzenia NMP w Chełmcach. Następnie delegacje uczniów, nauczycieli, rodziców oraz gości złożyły
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Po raz kolejny nasza szkoła wzięła udział w akcji
"Góra grosza". Serdecznie dziękujemy wszystkim
uczniom, rodzicom, nauczycielom i pracownikom obsługi, którzy przyłączyli się do tegorocznej zbiórki. XVIII
edycja została przeprowadzona na rzecz dzieci, które
nie wychowują się we własnej rodzinie.
Wolontariusze Roku 2017
7 czerwca 2018 roku w sali Gminnego Ośrodka
Kultury w Opatówku odbyły się III Wielkopolskie Dni
Sztuki i Zdrowia połączone z nagrodzeniem wolontariuszy z terenu Gminy Opatówek. Zgromadzonych gości
powitał prowadzący Krzysztof Samela - Prezes Stowarzyszenia Wspierania Sztuki, Edukacji i Terapii ArteFakt,
który przybliżył zebranym gościom idee pomagania osobom wykluczonym z przestrzeni kultury w wyniku podeszłego wieku, choroby czy niepełnosprawności.
Po pięknym występie muzycznym nadszedł czas
na wręczenie kwiatów, podziękowań i wyróżnień dla wolontariuszy aktywnie działających na terenie Gminy Opatówek. Jest nam niezmiernie miło poinformować, że
wśród wyróżnionych znalazły się uczennice naszej szkoły: Ewelina Drytkiewicz, Katarzyna Kaleta i Nikola Kotala. Natomiast wśród Laureatów, którym wręczono okolicznościowe statuetki znalazły się nasze tegoroczne absolwentki Natalia Bora i Wiktoria Tułacz.
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Laureaci otrzymali również Certyfikaty Wolontariusza Roku przyznane przez Stowarzyszenie Wspierania Sztuki, Edukacji i Terapii ArteFakt, Stowarzyszenie
LGD7 Kraina Nocy i Dni, Stowarzyszenie Światełko Rajska oraz Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej. ''Wielkim zaszczytem było dla mnie odbieranie nagród w Waszym imieniu. Jestem dumny, że wśród
uczniów naszej szkoły tak pięknie promujecie postawy
wolontaryjne oraz dajecie nadzieję i wspieracie potrzebujących. Składam Wam wielkie słowa uznania i gratulacje. Jesteście Wspaniałe !'' - Dyrektor Szkoły im. Jana
Pawła II w Chełmcach Tomasz Mikucki.
Wycieczka klasy I
29 maja uczniowie klasy I udali się na wycieczkę
do Parku Olbrzymich Owadów w Ostrowie Wielkopolskim. W Parku Przygód Piaski - Szczygliczka uczniowie
mieli okazję zobaczyć w powiększeniu wiele owadów
pszczołowatych, pajęczaków, motyli, chrząszczy, kleszczy oraz dowiedzieć się ciekawostek z ich życia.

Mistrzostwa Gminy Opatówek w biegach przełajowych
W środę 6 czerwca 2018 r. odbyły się Mistrzostwa Gminy Opatówek w biegach przełajowych. Podczas zawodów bardzo dobrze zaprezentowali się
uczniowie naszej szkoły, którzy odnieśli sukcesy zarówno w kategorii klas podstawowych, jak i gimnazjalnych.
W dziesięcioosobowej drużynie aż sześciu uczniów
zdobyło miejsca na podium w swoich kategoriach wiekowych
- miejsce I - Kamil Budka
- miejsce II - Dawid Tułacz
- miejsce III - Maciej Szczepanik
- miejsce III - Nikola Tułacz
- miejsce I - Michał Budka
- miejsce I - Szymon Nowak
Sukces Darii
Serdecznie gratulujemy Darii Marciniak zajęcia II
miejsca w Konkursie Plastycznym "Kwiatki na Dzień
Matki" organizowanym przez Szkołę Podstawową im.
Marii Zientary - Malewskiej w Olsztynie. Organizatorzy
dziękują za przygotowanie uczniów do konkursu p. Żanecie Tułacz i p. Iwonie Poradzie. Życzymy dalszych
sukcesów.
Wycieczka klasy V
Uczniowie klasy V podczas wycieczki zwiedzili
osadę obronną kultury łużyckiej w Biskupinie, Muzeum
Kolei Wąskotorowej w Wenecji oraz ruiny XIV w Zamku
Krwawego Diabła Weneckiego. Pozostałą część czasu
wypełniły nam gry i zabawy w Wiktorowie. Było wiele
atrakcyjnych zadań m.in. strzelanie z łuku i wiatrówki,
ścianka wspinaczkowa, tor przeszkód i wiele innych.
Najwięcej emocji dostarczyły uczniom nocne podchody.

Dzieci oglądały eksponaty pszczelarskie, tablice
dydaktyczne przedstawiające historię pszczelarstwa i
życie pszczół. Na uczniów czekał też Pan Pszczółka,
który obdarował dzieci cukierkami. Atrakcją dla uczestników wycieczki był przejazd Eko - kolejką. Wszyscy
bawili się dobrze i wrócili pełni wrażeń. Opiekę nad
uczniami sprawowały: p. Karolina Gramza i p. Iwona Porada.
Konkurs języka angielskiego
23 maja br. pięcioro uczniów klasy szóstej wzięło udział w IV Konkursie Języka Angielskiego organizowanym w ramach Dnia Języka Angielskiego w Szkole
Podstawowej nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Kaliszu.
Zwycięzcą konkursu został Grzegorz Maciaszek
natomiast Nikola Tułacz zajęła drugie miejsce. Uczniowie musieli zmierzyć się z testem, którego zakres merytoryczny był zgodny z podstawą programową dla klas IV
- VI. Zawierał on zarówno zagadnienia gramatyczne i
leksykalne, a także wiedzę o kulturze krajów anglojęzycznych. Poza konkursem uczniowie uczestniczyli w
wykładzie prowadzonym przez native speakera p. Paula
Hackinga na temat Minnesoty, spróbowali typowo amerykańskich przekąsek oraz obejrzeli pokaz tańców wywodzących się z krajów anglojęzycznych. Dzień ten,
oprócz konkursowych wrażeń, był dla uczniów zapewne
ciekawą lekcją języka angielskiego.

Wiadomości Gminne

Wycieczka "Skarby Podlasia i Wilno"
Uczniowie klasy III gimnazjum, VII i VI szkoły
podstawowej wrócili z wycieczki "Skarby Podlasia i Wilno". Podczas czterech intensywnie spędzonych dni zobaczyli między innymi meczet w Kruszynianach, po którym oprowadzał rodowity Tatar oraz tamtejszy cmentarz
z zabytkowymi, pochodzącymi z XVI w. nagrobkami.

Młodzież zwiedziła muzeum w Sokółce, klasztor
w Wigrach, pałac Branickich i przepiękną cerkiew w Białymstoku. Wycieczkowicze zobaczyli Wigierski Park Narodowy, a także odbyli rejs po Wigrach statkiem Tryton,
którym płynął Jan Paweł II. Podczas pobytu na Litwie

str. 31/40

zwiedzili Wilno i Troki. Zafascynował ich okazały zamek,
spodobały się również różnokolorowe domki Karaimów.
Jedną z atrakcji było także zwiedzanie Sejn i wizyta u lidera zespołu Weekend. Młodzież miała okazję spróbować specjałów kuchni litewskiej.
XIII Gminny Konkurs Recytatorski
28 maja 2018 r. w Opatówku odbył się XIII Konkurs Recytatorski pod hasłem "Kochajmy poezję". W
konkursie wspaniale zaprezentowali się uczniowie naszej szkoły. I miejsce zajęła Ada Karbowiak, natomiast
na III miejscu uplasował się Wiktor Juszczak. Uczniowie
uczęszczają do klasy II, której wychowawczynią jest p.
Iwona Frątczak. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

wstały podczas czterech wycieczek w czasie realizacji
całorocznego projektu.
Uzupełnieniem spotkania okazały się wspomnienia z tamtych lat przybyłych gości. W podsumowaniu projektu wzięli udział m.in. Krzysztof Dziedzic - Sekretarz Gminy Opatówek, Jarosław Budka - Radny Rady
Miejskiej Gminy Opatówek i Przewodnicząca Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w
Chełmcach Magdalena Sroczyńska. Dyrekacja oraz
uczniowie kierują serdeczne podziękowania wszystkim
rodzicom oraz władzom gminy za pomoc przy realizacji
projektu.
**********
SZKOŁA PODSTAWOWA W RAJSKU

Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II
Już od szesnastu lat spotykają się osoby związane ze szkołami noszącymi imię św. Jana Pawła II.
Tym razem młodzież przybyła do Marchwacza. Zjazd
rozpoczęła Msza Święta, której przewodniczył biskup
kaliski Edward Janiak. Zachęcał uczniów diecezji kaliskiej, by angażowali się w dzieła miłosierdzia. "Miłosierdzie powinno być programem twojej szkoły i twojego życia" - mówił do uczniów diecezjalny asystent Rodziny
Szkół im. Jana Pawła II.
Podczas mszy biskup poświęcił nową salę gimnastyczną, w której odbyły się uroczystości. Spotkanie uświetnił
program artystyczny poświęcony papieżowi Polakowi w
wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Marchwaczu. Po akademii biskup kaliski poświęcił nowy sztandar
szkoły, a uczestnicy zjazdu złożyli kwiaty pod obrazem
św. Jana Pawła II. W uroczystości uczestniczyło 20 delegacji spośród 35 noszących imię św. Jana Pawła II w
diecezji kaliskiej.
Podsumowanie projektu ''Historia drogi do Wolności''
''Wolność kocham i rozumiem]'' to motto projektu ''Historia drogi do Wolności' realizowanego w Szkole Podstawowej w Chełmcach. Jego podsumowanie odbył się 20 czerwca 2018 roku. Przedstawiła go młodzież
klasy drugiej gimnazjum.

Opis przebiegu buntów polskiego społeczeństwa
przeciw władzy ludowej w czasach PRL-u urozmaiciły
utwory popularnych wówczas zespołów rockowych.
Uczniowie przygotowali także wystawę zdjęć, które po-
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''Ad fontes! Odkrywamy tajemnice Kalisza i regionu
kaliskiego''
Dnia 14.06.2018 r. odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu ''Ad fontes! Odkrywamy tajemnice
Kalisza i regionu kaliskiego''. Nagrody laureatom konkursu, w imieniu Grzegorza Sapińskiego, Prezydenta
Kalisza wręczał Wiceprezydent Tomasz Rogoziński. Zebranych w Villa Calisia powitała Grażyna Schlender Dyrektor Archiwum Państwowego w Kaliszu.

Na wstępie prelekcję pt. "Cicho płyńmy jak duch
- Asnyk emigrant" wygłosiła Aneta Kolańczyk, poetka,
autorka opowiadań, animatorka kultury i nauczycielka w
Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu.
Do tegorocznej edycji konkursu zostało zgłoszonych 28
prac, w tym 18 ze szkół podstawowych i 10 ze szkół
średnich. W zmaganiach wzięło udział 72 uczniów - 47
ze szkół podstawowych i 25 ze szkół średnich.
Zadaniem uczestników było opracowanie jednego z pięciu tematów: kaliszanin Adam Asnyk; 200 lat Kaliskich Towarzystw Muzycznych; jak niepodległość rodziła się w Kaliszu, Żołnierze Wyklęci Ziemi Kaliskiej, wydarzenia marca 1968 r. we wspomnieniach kaliszan.
Nagrodę Główną Naczelnika Wydziału Kultury i
Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Kaliszu
otrzymały: Julia Gaczyńska, Maria Jakubek, Kamila
Strzałka z Gimnazjum w Rajsku, opiekun: Małgorzata
Burdelak, wyróżnienie przypadło uczniom klasy VI:
Aleksandrze Szewczyk, Krzysztofowi Andrzejakowi i
Kacprowi Bieniaszczykowi, opiekun: Bernadetta Blek.
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy sukcesów.
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''Świat Andersena''
Dnia 28 marca 2018 r. uczniowie klas I - III SP
udali się do Filharmonii w Kaliszu na spektakl teatralny
w wykonaniu Teatru Wrocławskiego In - Art pt.: ''Świat
Andersena'' w reżyserii Andrzeja Wieczorka.
Przedstawienie składało się z trzech baśni: ''Świniopas'', ''Brzydkie Kaczątko'' i ''Nowe szaty cesarza'',
a każda historia była przedstawiona w innej technice aktorskiej i innym planie. Wszystkie postaci doskonale
ukazywały karykaturę ludzkich zachowań, tak charakterystyczną dla świata Andersena. Pierwsza baśń została
ukazana w formie żywego planu. Dzieci miały okazję
poznać również świat teatru maski. Specjalne wyolbrzymione konstrukcje maskowe wciągały widza w iluzję
przedstawionego świata, można było łatwo zapomnieć,
że oglądane stworki to ludzie - aktorzy. Trzecia baśń była przedstawiana w formie teatru lalek, które stanowiły
połowę rozmiarów ludzkich i były poruszane przez aktorów.
Akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3
Maja
We wtorek, 8 maja 2018 roku w naszej szkole
odbyła się uroczysta akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie klas I - III oraz oddziały przedszkolne zaprezentowały program artystyczny, w którym przedstawili - słowem, gestem i piosenką cenną lekcję historii.

Uczniowie mieli okazję popisać się swoim
kunsztem recytatorskim, muzycznym oraz aktorskim.
Przedstawiona przez nich żywa lekcja historii miała na
celu przybliżenie tamtych wzniosłych wydarzeń związanych z uchwaleniem pierwszej w Europie, a drugiej na
świecie konstytucji. Dyrektor Szkoły Honorata Wolniaczyk, zwracając się do uczniów, zaznaczyła wagę patriotyzmu w codziennym życiu młodych wychowanków.
Starsi uczniowie obejrzeli program artystyczny przygotowany przez kolegów z klas V, VI i VII pod kierunkiem
p. Bernadetty Blek.
Wycieczka do Trójmiasta
W dniach 22 - 25 maja uczniowie pod opieką p.
Ewy Cichorek i p. Małgorzaty Burdelak odwiedzili Trójmiasto. Każde miasto turystyczne ma ciekawe miejsca,
które koniecznie trzeba zobaczyć. Trójmiasto to nie jeden organizm miejski, ale trzy miasta, w których znajdziemy kilkanaście takich atrakcji. W planie naszej wycieczki oczywiście nie mogło zabraknąć gdańskiej fon-
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tanny Neptuna, majestatycznego Żurawia, sopockiego
molo czy gdyńskiego klifu. Ponad 1000 - letni Gdańsk
uchodzi za najbogatsze w zabytki miasto "Bałtyckiej Europy".

Większość obiektów skupionych jest przy najbardziej reprezentacyjnym trakcie Głównego Miasta,
czyli Drodze Królewskiej i przy uliczkach do niej przyległych oraz przy deptaku nad Motławą. Zwiedzanie miasta rozpoczęło się od Bramy Wyżynnej, otwierającej
Drogę Królewską, prowadzącą ulicami Długą i Długim
Targiem. Trakt zdobią urokliwe, odrestaurowane kamieniczki, których pierwowzory wywodzą się w większości z
XVI i XVII wieku. Znajdziemy tu też nawiązania do gotyku. Nad zabudową ulicy góruje gotycki właśnie Ratusz
Głównego Miasta, najokazalsza i najcenniejsza budowla
dawnego Gdańska. Po pamiątkowym zdjęciu przy symbolu miasta - Fontannie Neptuna - wszyscy udali się na
półwysep Westerplatte, czyli miejsce rozpoczęcia II wojny światowej. W tym miejscu w latach 1926 - 1939 działała wojskowa składnica tranzytowa. Jej wrześniowa
obrona w 1939 roku stała się jednym z najważniejszych i
najlepiej znanych symboli oporu Polski przeciwko najazdowi hitlerowców. Wracając z Westerplatte zahaczyliśmy o największy obiekt sportowy na Pomorzu - Stadion
Energa Gdańsk, zwany Bursztynową Areną. Wybudowany na EURO 2012, dziś jest siedzibą gdańskiego klubu piłkarskiego Lechia Gdańsk.
Będąc w Trójmieście nie wolno ominąć wizyty w
Gdyni. Powstała ona w 1926 r. i jest miastem portowym,
które łączy funkcje handlowe, turystyczne i rozrywkowe.
Zwiedzanie miasta zaczęło się od wizyty na Skwerze
Kościuszki, który jest najbardziej znanym placem w mieście. Tutaj znajduje się Akwarium Gdyńskie, w którym
można poznać tajemnice morskich głębin. Gimnazjaliści
mieli okazję zobaczyć niezwykłe gatunki ryb, płazów i
gadów pochodzących z różnych rejonów świata: Afryki,
Ameryki Północnej czy Południowej. Dodatkową atrakcją
było uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych "Geologia
Morza Bałtyckiego". Były to zajęcia laboratoryjne, podczas których uczniowie dowiedzieli się skąd się wziął
bursztyn w morzu i ile lat liczy Bałtyk; używali mikroskopów, żeby przyjrzeć się skałom z bliska i porównać ich
budowę. Sprawdzali, co się dzieje, kiedy poleje się skały
kwasem solnym oraz dlaczego czasem warto zabrać ze
sobą magnes na plażę.
Będąc w Gdyni, trudno nie zajrzeć na plażę, żeby zobaczyć Orłowski Klif - jeden z najstarszych w Pol-
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sce rezerwatów przyrody. Ta 60 - metrowa skarpa uważana jest za gdyńską ikonę.
Na koniec perełka Sopotu - najdłuższe drewniane molo
o długości 512 metrów. Na jego krańcu usytuowana jest
marina, która w sezonie wypełniona jest przez jachty i
katamarany. Stąd też można podziwiać Zatokę Gdańską, trójmiejskie wybrzeże oraz miasto Sopot, gdzie od
strony brzegu króluje słynny Grand Hotel. Oczywiście
oprócz zwiedzania najważniejszych miejsc Trójmiasta
był również czas na relaks na plaży. Była i gra w piłkę,
spacery wzdłuż wybrzeża, budowa rzeźb czy leniuchowanie na ciepłym piasku. To była bardzo udana wycieczka.
Orzeł Biały - Nasza Duma
9 kwietnia uczennica klasy III gimnazjum Sylwia
Kopeć, uczestniczyła w Ostrowie Wielkopolskim, w podsumowaniu konkursu plastycznego Orzeł Biały - Nasza
Duma.

Sylwia zdobyła I miejsce w okręgu, w kategorii
szkół ponadpodstawowych. Prace wszystkich laureatów
z etapu okręgowego można było podziwiać w trakcie
wystawy w holu Senatu. Opiekę nad tym etapem sprawował senator Łukasz Mikołajczyk. Praca Sylwii będzie
brała udział w ogólnopolskim finale oraz w wystawie w
senackim holu.
Dnia 7 maja uczennica wraz ze swoją opiekunką
p. Magdaleną Janik (nauczycielką plastyki), brała udział
w ogólnopolskim finale konkursu plastycznego Orzeł
Biały - Nasza Duma, który odbył się w Warszawie. W
ramach nagrody z I etapu zwiedziły Senat RP, zjadły
obiad w sejmowej restauracji oraz zwiedziły Zamek Królewski. Konkurs odbył się z okazji obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Wycieczka do Warszawy
W dniach 25 - 26 kwietnia 2018 roku uczniowie
klas 5 - 7 szkoły podstawowej pod opieką p. Agnieszki
Kowalskiej, p. Bernadetty Blek i p. Kingi Leszczyńskiej
odwiedzili stolicę. Pierwszym miejscem na liście atrakcji
był Stadion Narodowy PGE w Warszawie. Zwiedzanie
stadionu było naprawdę ekscytujące, uczniowie mieli
okazję zwiedzać szatnie, gdzie piłkarze reprezentacji
Polski oraz ich przeciwnicy przygotowują się do meczu.
Dodatkową atrakcją było to, że stadion był właśnie przygotowywany do majowego meczu o Puchar Polski.
Następnie pojechali do niecodziennego miejsca,
czyli do ogrodu na dachu Uniwersytetu Warszawskiego.
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Stamtąd było widać panoramę Warszawy. Mieli tutaj trochę wolnego czasu, by nacieszyć się pogodą odpoczywając wśród zieleni i studenckiej atmosfery. Kolejnym
punktem programu było Centrum Nauki Kopernik. Można tam było robić bardzo wiele ciekawych doświadczeń
oraz uczestniczyć w różnego rodzaju zabawach, dzięki
którym można poznać niektóre prawa przyrody. Był to
ostatni, w tym dniu, punkt harmonogramu wycieczki.
Następnego dnia spacer po Warszawie rozpoczął się od wizyty przy Grobie Nieznanego Żołnierza,
przy którym wartę pełnią żołnierze z Jednostki Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Wszyscy z zaciekawieniem wysłuchali historii powstania grobu. Następnie
uczniowie przeszli pod pomnik pamięci ofiar katastrofy
smoleńskiej z 2010 roku. Później na trasie zobaczyli
jeszcze pomnik Józefa Piłsudskiego, Pałac Prezydencki,
przed którym stoi pomnik Księcia Józefa Poniatowskiego
i pomnik Adama Mickiewicza. Następnym miejscem był
Plac Zamkowy z Kolumną Zygmunta III Wazy w roli
głównej. Stamtąd grupa udała się zwiedzać Barbakan,
obejrzeć Syrenkę Warszawską oraz pomnik Małego
Powstańca. Przedostatnim punktem wycieczki był Pałac
Kultury i Nauki, a na zakończenie był spacer w Łazienkach Królewskich, gdzie powitał wycieczkowiczów Pomnik Chopina. Dalsza trasa pozwoliła zobaczyć Pałac
na Wodzie oraz pomnik Jana III Sobieskiego. Wycieczka
bardzo się wszystkim podobała. Warszawa jest naprawdę piękna.
XXIII konkurs recytatorski Poezji Poetów Wielkopolskich
Dnia 6 czerwca 2018 r. uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w XXIII Konkursie Recytatorskim Poezji
Poetów Wielkopolskich, organizowanym przez Szkołę
Podstawową w Koźminku.
Celem konkursu było zainteresowanie uczniów
sztuką recytacji i kulturą słowa, motywowanie do poszerzania znajomości poezji regionalnych poetów, doskonalenie dźwiękowej formy wypowiedzi, doskonalenie umiejętności interpunkcyjnych tekstu i promowanie uczniów
zdolnych.
Recytatorskie zmagania cieszyły się ogromną
popularnością wśród uczniów z kilku ościennych gmin
uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjów. Z
naszej placówki do udziału w konkursie zgłosiło się 3
uczniów. Komisja konkursowa w szczególny sposób wyróżniła i doceniła recytatorskie prezentacje artystów z
naszej szkoły. Na poziomie szkoły podstawowej I miejsce zdobyła - Julia Starońska kl. IV (wiersz Marii Konopnickiej ''Sposób na laleczkę''), II miejsce - Krzysztof Piekarski kl. V (wiersz Wandy Chotomskiej ''Rozmowa z
panem Mickiewiczem''). Wszyscy uczestnicy otrzymali
dyplomy i upominki.
Konkurs plastyczny
Uczniowie naszej szkoły brali udział w VIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci pt. ''Bezpiecznie na wsi mamy - upadkom zapobiegamy'' organizowanym przez KRUS. Konkurs miał na celu bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców wsi oraz upowszechnienie wiedzy o zasadach BHP w gospodarstwach rolnych.
Patronat nad konkursem objęli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwowa Inspekcja Pracy.
Spośród 130 prac plastycznych komisja w dniu
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11.04.2018 r. wyłoniła laureatów etapu regionalnego.
Wśród wyróżnionych znalazła się uczennica kl. II Weronika Tomczak, która zajęła wysokie II miejsce w I grupie
wiekowej.
Mistrzostwa w Indywidualnych Szachach
W piątek 23.03.2018 roku w Koźminku odbyły
się Mistrzostwa Powiatu Kaliskiego Ziemskiego w Indywidualnych Szachach. Zawody odbyły się w ramach
Igrzysk Dzieci i Młodzieży Szkolnej edycja 2017/2018.
Zorganizowane zostały przez Kaliski Ziemski
SZS w ramach zadania publicznego zleconego przez
Starostwo Powiatowe w Kaliszu we współpracy ze Szkołą Podstawową w Koźminku oraz głównym sędzią zawodów - Dawidem Kupajem. Zawody odbyły się systemem szwajcarskim kontrolowanym na dystansie 6 rund.
Reprezentacja naszej szkoły składała się z dziewięciu
osób. W kategorii szkół gimnazjalnych plus klasa 7 szkół
podstawowych nasza uczennica Anna Długaś zajęła
drugie miejsce w powiecie. Natomiast w kategorii
uczniów szkół podstawowych uczeń klasy piątej Igor
Anyszewski zajął pierwsze miejsce w powiecie.
Noc w szkole
Z piątku na sobotę 18 - 19.05.2018 r. w naszej
szkole miało miejsce nadzwyczajne wydarzenie, w którym udział wzięli uczniowie klas: IV, V, VII i III gimnazjum. Warunkiem uczestnictwa była zgoda rodziców,
prawnych opiekunów, zaakceptowanie regulaminu oraz
zabranie ze sobą dobrego nastroju i mnóstwa energii.
''Nocowanie'' w szkole planowo rozpoczęło się o
godzinie 19:00, a zakończyć miało się o 9:00 rano następnego dnia. Nad bezpieczeństwem dzieci czuwali
nauczyciele: p. M. Maciaszek, p. K. Leszczyńska oraz p.
A. Grajczyk. W przygotowanie zaangażowany był Samorząd Uczniowski oraz uczniowie z klasy III gimnazjum.
''Noc w szkole'' rozpoczęła się od przywitania uczestników, przypomnienia regulaminu oraz zakwaterowania w
wyznaczonych salach. Następnie dzieci wraz z opiekunami przygotowały smaczny posiłek - kiełbaski z grilla i
wspólnie zasiadły do stołu. Po kolacji odbyła się dyskoteka, podczas której oprócz tanecznych pląsów, uczestnicy mogli wziąć udział w wielu zabawach. W czasie
dyskoteki uczestników odwiedziła Pani Dyrektor oraz patrol policji z Posterunku w Opatówku. Po zakończeniu
dyskoteki, odbyły się liczne rozgrywki sportowe, można
było skorzystać z kącików: karaoke, tanecznego, gier
planszowych, filmowego, muzycznego czy zabaw grupowych - koło fortuny, kalambury. Na godzinę 2:00
przewidziana była cisza nocna, jednak uczestnicy byli
wytrwali]pojedyncze osoby zmrużyły oczy dopiero nad
ranem.
Sobotni poranek rozpoczął się od porządkowania szkoły
oraz przygotowania i zjedzenia wspólnego śniadania.
Zgodnie z harmonogramem po posiłku dzieci zostały
odebrane przez rodziców.
Podczas ''Nocy w szkole'' uczniowie mieli możliwość spojrzenia na szkołę z innej strony, bez zeszytów i
podręczników lecz z poduszkami i śpiworami. Mamy nadzieje, że to nie ostatnia taka noc]

SZKOŁA PODSTAWOWA W TŁOKINI WIELKIEJ
XX Rajd Wiosenny
W sobotę, 26 maja odbył się jubileuszowy, XX
Rajd Wiosenny pod honorowym patronatem Starosty
Kaliskiego Krzysztofa Nosala i Burmistrza Gminy Opatówek Sebastiana Wardęckiego, zorganizowany przez
Drużynę Harcerską i Koło Ekologiczne ze Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Tłokini Wielkiej.
150 harcerzy i uczniów z 13. drużyn z powiatu
kaliskiego pokonywało leśne trasy, realizując po drodze
liczne zadania, by na koniec spotkać się w ''Hajstrze'' w
Słonecznej. Tegoroczna impreza nawiązywała do stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości więc rajdowicze musieli wykazać się nie tylko sprawnością, wiedzą
ekologiczną i harcerską, ale też historyczną. Na mecie
na wszystkich czekał ciepły posiłek oraz ciasto, które
zawdzięczamy Radzie Rodziców, pp. Paraczyńskim, pp.
Urszuli i Zbigniewowi Rychterom. Bardzo dziękujemy
wszystkim sponsorom!
Zwycięzcami XX Rajdu Wiosennego została
drużyna harcerska z Dzierzbina, drugie miejsce zajęła
drużyna gospodarzy, a trzecie miejsce przypadło harcerzom z Godziesz Wielkich. Najlepsze drużyny otrzymały
nagrody ufundowane przez Starostę Kaliskiego, Burmistrza Gminy Opatówek oraz Firmę ''ASO''. Rajd stał się
doskonałą okazją do poznania swoich możliwości, pokonywania słabości, poprawienia kondycji, a zarazem do
umacniania więzi pomiędzy uczniami szkół z powiatu kaliskiego.
Organizatorzy dziękują Staroście Kaliskiemu i
Burmistrzowi Gminy Opatówek za objęcie patronatem
Rajdu Wiosennego i obecność, Komendantowi Hufca
Powiatu Kaliskiego - dh. Jackowi Kamińskiemu, instruktorom harcerstwa, dzieciom i młodzieży za udział, a Radiu Centrum za patronat medialny.
Dzień dziecka
Tradycją już stały się obchody Dnia Dziecka w
''Hajstrze'' w Słonecznej. Świeże powietrze i bliskość lasu sprzyja zarówno samopoczuciu, jak i apetytowi. Tym
razem na wszystkie dzieci czekała niespodzianka, jej inicjatorami byli strażacy z OSP w Tłokini Wielkiej. Przyjechali wozem strażackim i zorganizowali czas wszystkim
uczestnikom imprezy. Wóz, oczywiście, można było
szczegółowo obejrzeć, zajrzeć w zakamarki, zasiąść w
nim i zapoznać się z jego wyposażeniem. Druhowie
strażacy zadbali również, aby uczniowie się nie nudzili.
W tym celu przygotowali różne konkurencje: rzut wężem
strażackim, pompowanie i kierowanie strumienia wody
do celu, udzielanie pierwszej pomocy. Zajęcia były
atrakcyjne i przydatne.
Bardzo dziękujemy strażakom za czas poświęcony dzieciom i młodzieży. Również dziękujemy paniom
z Rady Rodziców za zakup produktów i wykonanie
pysznych kanapek, które regenerowały wszystkim siły.
Obchody Dnia Dziecka stały się doskonałą okazją do
pochwalenia się swoimi talentami. Chętni uczniowie
śpiewali, recytowali, tańczyli i grali piłkę ku uciesze
zgromadzonych. Wszyscy zadowoleni i wypoczęci wrócili do szkoły.

**********
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Nagroda o wartości 15 tys. zł dla Szkoły Podstawowej w Tłokini Wielkiej
14 czerwca w Szkole Podstawowej im. Wł. Broniewskiego w Tłokini Wielkiej odbył się festyn zorganizowany przez przedstawicieli firmy "Nestle Polska S.
A.", podczas podczas którego wręczono na ręce koordynatora projektu p. Beaty Przybylskiej i zwycięskiej klasy VI główną nagrodę zdobytą w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym "Żyj smacznie i zdrowo".
Bon o wartości 15 tys. zł Szkoła Podstawowa w Tłokini
Wielkiej może wykorzystać na zakup sprzętu sportowego w sklepie Decathlon, a nowoczesny laptop wzbogaci
pracownię informatyczną. Nie zabrakło również licznych
upominków z logo programu w postaci: gier planszowych Yedzo, ręczników, koszulek, worków sportowych i
pudełek śniadaniowych.

W ramach konkursu wszyscy uczniowie, pod
okiem koordynatora projektu p. Beaty Przybylskiej - nauczycielki języka niemieckiego, plastyki oraz techniki,
zorganizowali szkolną akcję pt. „Zdrowe i jadalne dzieła
sztuki na talerzu”. Dzieci z oddziału przedszkolnego „Misiaczki” przygotowały kilkumetrowego owocowego węża,
natomiast „Słoneczka” jadalne warzywno - owocowe ludziki. Uczniowie kl. I utworzyli z owoców i warzyw kolorową oraz bogatą w witaminy marzannę. Klasa II również propagowała zdrowe odżywianie i wykonała pociąg,
w którego paprykowych wagonikach znajdowały się pokrojone zdrowe warzywa. Klasa III używając produktów
spożywczych, przedstawiła na swoich talerzach przepiękne kolorowe krajobrazy. Uczniowie klasy IV skonstruowali według własnych pomysłów pojazdy z owoców, warzyw i pieczywa. Klasa V zachwyciła wszystkich
swoją imprezową przekąską, a mianowicie owocowymi
bukietami w wazonach. Uwagę oglądających przykuły
również precyzyjnie przygotowane zwierzątka wykonane
przez uczniów klasy VI. Owocowy GIGAmotyl, którego
rozmiar wynosił ponad 1m², to propozycja zdolnych
uczniów z klasy VII. Młodzież z klasy II gimnazjum reklamowała owocowe szaszłyki, a najstarsza klasa w
szkole za pomocą jedzenia przedstawiła morskie opowieści.
Podczas festynu na dzieci i młodzież czekały
wspaniałe atrakcje: można było rozwiązywać quiz o odżywianiu na tabletach, zagrać w grę planszową Yedzo
oraz spróbować swoich sił w zapasach sumo. Kolejną
atrakcją było samodzielne komponowanie kolorowej i
zdrowej sałatki, która oceniania była później przez panią
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dietetyk. Na festyn przybył słynny youtuber Sheo, z którym można było zrobić sobie zdjęcie w fotobudce.
Zaproszeni goście: Krzysztof Dziedzic - Sekretarz Gminy, Paweł Bąkowski - Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy, Arkadiusz Łańduch - Dyrektor ZEAS
Gminy Opatówek, Marlena Kiermas -Gruszka - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Damian
Jakóbczak - Radny Rady Miejskiej Gminy Opatówek,
Marek Szlenkier - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Gminy, Magdalena Szczepaniak i Jarosław Ambroziak przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Kaliszu, Kinga
Jopek i Magdalena Grzeluszka - przedstawicielki Rady
Rodziców złożyli gratulacje zwycięzcom i przyłączyli się
do wspólnego świętowania.
Uroczystości majowe
Uczniowie klasy II i IV pod opieką p. Ewy Janiak
i p. Anny Andrzejewskiej przygotowali uroczystą akademię z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, która odbyła się 30 kwietnia 2018 r. Akademia ta była niezwykle ważna bowiem naród, który nie zna swojej przeszłości umiera i nie buduje dobrego jutra. Piękne wiersze, wzruszające pieśni, prezentacja z dominującymi
biało - czerwonymi barwami, poczet sztandarowy i wymowna dekoracja sprawiły, że wszyscy zebrani zatrzymali się na chwilę i wzięli udział w krótkiej lekcji historii i
patriotyzmu.

Konstytucja 3 maja budziła nadzieję na wyprowadzenie Polski z niewoli i uratowanie jej zagrożonej
niepodległości. Przetrwała w tradycji, jako ukoronowanie
starań patriotów polskich o uratowanie Ojczyzny.
Wystawa pamiątek
W celu uczczenia setnej rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości uczniowie naszej szkoły zebrali pamiątki związane z tamtym okresem i budową
przez Polskę państwowości. Zajrzeli do skrytek, szuflad i
rodzinnych albumów.
Pod opieką p. Marleny Pilarczyk i p. Wiesławy
Giercarz zorganizowana została ciekawa, różnorodna i
bardzo cenna wystawa, którą 7 czerwca obejrzeli:
przedszkolacy, uczniowie, nauczyciele, pracownicy
szkoły i chętni rodzice. Wyeksponowane zostały: stare
dokumenty, pieniądze, zdjęcia, żołnierskie orzełki i guziki, gazety z lat dwudziestych , kartki, odznaczenia i
przedmioty codziennego użytku. Uczniowie własnoręcznie opisali wszystkie przedmioty. Do najcenniejszych
eksponatów należały: zdjęcia z początku XX wieku,
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dawne pieniądze - marki polskie oraz dokument z 1909
roku.
Mamy nadzieję, że ekspozycja przyczyniła się
do zainteresowania przeszłością, a także uświadomiła
wszystkim znaczenie wolności i niepodległości w życiu
człowieka, narodu i państwa.
''Sąd nad człowiekiem''
Z okazji Dnia Ziemi 27 kwietnia w naszej szkole
odbyła się nietypowa rozprawa sądowa- z powództwa
Ziemi i przyszłych pokoleń przeciwko człowiekowi
oskarżonemu o umyślne dążenie do zagłady ''błękitnej
planety''. W scenerii sali sądowej gimnazjaliści zaprezentowali świadków, którzy jednoznacznie obwinili człowieka za niszczenie środowiska. Byli to: las, powietrze,
litosfera, woda, smog, efekt cieplarniany, dziura ozonowa i kwaśny deszcz. Świadkowie ci nie tylko oskarżali,
ale również pouczali, co robić, by uratować Ziemię przed
śmiercią. Choć człowiek został uznany winnym, pojawiło
się światełko w tunelu - skrucha i obietnica poprawy.
To niezwykle interesujące przedstawienie poruszyło sumienia wszystkich zebranych i zostało owacyjnie
przyjęte, a wygłoszone wskazówki każdy z uczestników
apelu zapamięta na długo. Obchody Dnia Ziemi przygotowała p. Anna Macke wraz z klasą III gimnazjum.
XV Międzyszkolny przegląd pieśni religijnej
Już po raz 15. miłośnicy pieśni religijnej spotkali
się na Międzyszkolnym Przeglądzie Pieśni Religijnej w
Tłokini Wielkiej. W tym roku, w mury naszej szkoły przybyli uczniowie wraz ze swymi opiekunami z siedmiu
szkół z terenu powiatu kaliskiego, których serdecznie
powitała p. Edyta Banasiak. Patronat nad przeglądem
objął oraz ufundował nagrody Burmistrz Gminy Opatówek .

-

III miejsce Magdalena Łazarek Szkoła Podstawowa
w Brzezinach
kategoria wiekowa 10 - 12 lat
- I miejsce Zuzanna Domagalska Niepubliczna Szkoła
Podstawowa w Biernatkach
- II miejsce Emilia Nogaj Szkoła Podstawowa w Tłokini Wielkiej
- III miejsce Julia Lingowska Szkoła Podstawowa w
Żelazkowie
- wyróżnienie Julia Pilarska Szkoła Podstawowa w
Skarszewie
- wyróżnienie Aleksandra Woźniak Szkoła Podstawowa w Brzezinach
zespoły wokalne, szkoła podstawowa:
- I miejsce zespół wokalny ''Boże Owieczki'' ze Szkoły
Podstawowej w Brzezinach
- II miejsce zespół wokalny ze Szkoły Podstawowej w
Tłokini Wielkiej
- III miejsce zespół wokalny z Niepublicznej Szkoły
Podstawowej w Biernatkach
zespoły wokalne, gimnazjum:
- I miejsce ex aequo zespół wokalny z Gimnazjum w
Koźminku i zespół wokalny z Gimnazjum w Brzezinach
Spotkanie stało się okazją do poznania wartościowych pieśni i promocji młodych wykonawców. Uczestnicy mogli wymienić pomysły, doświadczenia oraz integrować się z koleżankami i kolegami z innych szkół. Na
zakończenie p. Edyta Banasiak złożyła podziękowania
dla Burmistrza Gminy Opatówek Sebastiana Wardęckiego za objęcie patronatem i ufundowanie nagród. Podziękowała jury za sumienną pracę, opiekunom za przygotowanie uczniów, Radzie Rodziców za ufundowanie
słodkiego poczęstunku oraz organizatorce konkursu p.
Urszuli Borwik. Zapraszamy za rok!
***************************************

GOPS W OPATÓWKU
Ogniskowa integracja
Stowarzyszenie ''Dar Serca'' w Opatówku 10
maja 2018 r. zorganizowało ognisko integracyjne w na
terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Szałe.

Niezwykle trudnego zadania wysłuchania i oceny uczestników oraz wyłonienia zwycięzców poszczególnych kategorii podjęło się profesjonalne jury w składzie: ks. dr Jarosław Powąska, ks. dr Jacek Paczkowski,
ks. mgr Marcin Załężny, mgr Arkadiusz Łańduch. Jury
oceniło umiejętności wokalne, wyraz artystyczny i dobór
repertuaru do wieku i możliwości wykonawców.
Wyniki przedstawiają się następująco:
kategoria wiekowa do 9 lat, soliści:
- I miejsce Nikola Leszczyńska Szkoła Podstawowa w
Tłokini Wielkiej
- II miejsce Maja Korbacz Szkoła Podstawowa w Rajsku
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Zostały zaproszone osoby niepełnosprawne wraz z rodzicami i opiekunami. W spotkaniu uczestniczył także
Burmistrz Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki.
Wiele radości przyniosło zebranym samodzielne
pieczenie kiełbasek przy ognisku. Uczestnicy świetnie
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się bawili, brali udział w grach sprawnościowych i
wspólnej zabawie. Ogniskowej integracji towarzyszyły
również wesołe rozmowy. Miła atmosfera udzieliła się
wszystkim gościom. Dla wielu z nich, była to okazja do
wyjścia z domu i spotkania się z innymi. Tego pogodnego dnia słońce mocno zaświeciło w sercach wszystkich
obecnych gości.
Program domowych detektywów ''Jaś i Małgosia na
tropie''
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku skoordynował realizację szkolnego programu wychowawczo - profilaktycznego "Program Domowych Detektywów Jaś i Małgosia na tropie" dla uczniów klasy IV i
V Szkoły Podstawowej w Rajsku i ich rodziców.

Warsztaty zrealizowały p. Lidia Napierała i p.
Agnieszka Wałęsa kadra pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Rajsku. Celem programu "Jaś i Małgosia na
tropie" jest opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród dzieci i
młodzieży. Program skuteczny, sprawdzony w praktyce i
w badaniach ewaluacyjnych, oparty na skutecznych
strategiach profilaktycznych, opóźnia inicjację alkoholową wśród uczniów, ogranicza częstość picia alkoholu
przez uczniów, zmniejsza intencję uczniów dotyczącą
picia alkoholu w przyszłości, ogranicza postawy proalkoholowe uczniów, zwiększa wiedzę uczniów na temat
problemów, jakie mogą wiązać się z piciem alkoholu
przez dzieci i młodzież.
Uczniowie wykazali się brakiem konfliktów podczas wyłaniania liderów; chęcią prowadzenia zajęć Tu i
Teraz; wysokim stopniem zainteresowania komiksem;
rzetelną pracą; trafnymi wypowiedziami; sprawnym wykonywaniem działań w grupach; poruszali temat wpływu
reklam i filmów na inicjację alkoholową wśród młodzieży;
bez problemu rozpoznawali różne formy nacisku takie
jak: namowa, naśladowanie, groźba; ogromnym zainteresowaniem zajęciami. Wykonywanie "Kapsuły Czasu"
dostarczyło im szczególnej satysfakcji.
Rodzice w szczególny sposób byli zainteresowani programem, aktywnie uczestniczyli w spotkaniach,
wspólnie brali udział w zabawie i tworzyli miłą atmosferę.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku składa szczególne wyrazy podziękowania Honoracie Wolniaczyk Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Rajsku za
umożliwienie przeprowadzenia zajęć dla dzieci i ich rodziców. Realizacja w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Opatówek na 2018 r.
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Profilaktyka w zakresie uzależnień
W ramach funduszy Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Opatówek na
2018 rok zakupiono i przekazano testy narkotykowe
Komisariatowi Policji w Opatówku na rzecz mieszkańców gminy Opatówek w zakresie profilaktyki uzależnień.
Testy zostaną wykorzystane w trakcie działań
służbowych przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w
Opatówku. Zarówno po alkoholu, jak i po narkotykach
człowiek ma osłabioną koncentrację uwagi. Za kierownicę powinni siadać tylko w zupełności trzeźwi ludzie.
Uczestnicy ruchu drogowego, którzy siadają za kółkiem
po spożyciu narkotyków i innych substancji psychoaktywnych stanowią szczególne zagrożenie dla siebie i
osób drugich. Dzięki testom, podczas kontroli drogowej
policjanci będą wstanie wyłapać kierowców stwarzających zagrożenie. Przekazane Komisariatowi Policji w
Opatówku narkotesty już w kilka minut pozwalają wykryć
obecność narkotyków w organizmie człowieka.
Władze gminy Opatówek i Policja chcą zadbać o
bezpieczeństwo społeczności lokalnej. Głównym celem
tego przedsięwzięcia jest profilaktyka oraz zwiększenie
świadomości społeczności na temat zagrożeń, na które
mogą być narażeni w ruchu drogowym. Jednym z elementów działań jest uświadomienie społeczności, konsekwencji zażywania substancji psychoaktywnych. Gmina Opatówek od wielu lat wspiera działania profilaktyczne funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Opatówku. Dotychczasowa współpraca władz gminy z Policją dowodzi,
jak ważne jest dla nich bezpieczeństwo mieszkańców
gminy Opatówek.
Zajęcia animacyjno - środowiskowe dla dzieci i młodzieży
W maju i czerwcu odbyły się kolejne zajęcia
animacyjno - środowiskowe dla 30 dzieci z terenu Gminy
Opatówek. Spotkania odbywały się w soboty w ramach
projektu ''Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim'' współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014 - 2020.

Zajęcia realizowane były w sali Gminnego Ośrodka Kultury. Po raz kolejny dzieci skorzystały z propozycji zajęć
przygotowanych przez animatorów oraz miały zapewnione śniadania i obiady. Każde spotkanie było ciekawe,
wesołe i inne od poprzednich. W czasie gry w podchody
na terenie Opatówka dopisała pogoda i wszyscy dotarli
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do mety, a pozytywne emocje i zdrową chęć rywalizacji
wywołał polski teleturniej ''Kocham Cię Polsko''. Nie zabrakło również zajęć plastycznych. Odbyły się między
innymi zajęcia, gdzie dzieci wykonywały budowle wielkoformatowe, wyklejały oraz malowały farbami.
Największą atrakcją dla uczestników okazał się
wyjazd. Tym razem do Parku Makiet ''Mikroskala'' w Koninie, gdzie wszyscy mogli obejrzeć interaktywne makiety i kolejki, wycinali na ploterze termicznym małe figurki
styropianowe. Uczestniczyli w warsztatach polegających
na sklejaniu dowolnych figurek mając do dyspozycji sześciany z drewna. Obejrzeli film w kinie 6D, który wywołał
u wszystkich dreszczyk emocji. Wiele radości sprawiła
także zabawa przy kulkowym tsunami oraz przebieranie
się w stroje będące na wyposażeniu parku.
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.
Edukacja dorosłych - Wywiadówki profilaktyczne dla
rodziców
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku, zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opatówek na 2018 rok zrealizował wywiadówkę profilaktyczną dla rodziców. W dniu 5
czerwca 2018 roku w Szkole Podstawowej w Rajsku
przeprowadzone zostały dwa spotkania dla rodziców
klas I - III szkoły podstawowej oraz klas V - VI szkoły
podstawowej i gimnazjum nt. "Nowe narkotyki - prawda
o dopalaczach i innych uzależnieniach". W wywiadówkach uczestniczyło 70 rodziców/opiekunów dzieci i młodzieży.
Celem powyższego przedsięwzięcia było zwiększenie wiedzy i kompetencji rodziców w zakresie profilaktyki uzależnień. Rodzice poznali mechanizmy psychologiczne uzależnień, zagrożenia związane z przyjmowaniem dopalaczy przez dzieci. Po spotkaniach uczestnicy
wiedzą jak sprawować "kontrolę rodzicielską", znają
sposoby budowania dobrych relacji z dzieckiem jako
czynnika chroniącego przed uzależnieniem. Odbiorcy
wywiadówek mieli możliwość pogłębienia swojej wiedzy
na temat uzależnień. Uzyskali wiedzę na temat uzależnień chemicznych i behawioralnych. Obalono panujące
w środowisku młodzieżowym mity i przekłamania dotyczące tych zagadnień. Wywiadówki cieszyły się dużym
zainteresowaniem i wysoką frekwencją. Rodzice i grono
pedagogiczne posiadali możliwość indywidualnych konsultacji z trenerem. Spotkania zakończono udostępnieniem materiałów edukacyjno - informacyjnych uzyskanych bezpłatnie z Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Realizatorem wywiadówek profilaktycznych była Sylwia Melka wykładowca, pedagog
szkolny, trener, mediator rówieśniczy, konsultant do
spraw wychowania i profilaktyki współpracujący z
Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli.
''Ochrona danych osobowych w praktyce komisji
rozwiązywania problemów alkoholowych - RODO
2018''
W dniu 18.06.2018 r. w Opatówku odbyło się
szkolenie pt. ''Ochrona danych osobowych w praktyce
komisji rozwiązywania problemów alkoholowych -
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RODO 2018". Zajęcia edukacyjne zrealizował Ośrodek
Innowacji Edukacyjnych w Tarnowie. Szkolenie poprowadził trener OIE p. Roman Augustowski prawnik, konsultant jednostek pomocy społecznej, asystent sędziego
Sądu Okręgowego, ekspert w zakresie pomocy społecznej, ochrony danych osobowych.
Uczestnikami szkolenia byli przedstawiciele:
GOPS w Opatówku i GKRPA w Opatówku. W programie
spotkania podjęto między innymi zagadnienia: ustawa o
ochronie danych osobowych - definicje ustawowe, najczęściej spotykane wątpliwości interpretacyjne w oparciu
o najnowsze orzecznictwo sądowe; wytyczne NIK oraz
studium przypadku z praktyki trenera, wielka nowelizacja, RODO 2018 - nowe zadania, procedury i dokumentacja, nowe akty wykonawcze, zasady przetwarzania
danych osobowych, zakres i reguły dotyczące przetwarzania danych osobowych; gromadzenie danych osobowych petentów; odmowa udostępnienia danych osobowych, analiza najnowszego orzecznictwa sądowego.
Szkolenie zrealizowano w ramach Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
dla Gminy Opatówek na rok 2018.
***************************************

OGŁOSZENIA
Termin płatności za odpady komunalne
Urząd Miejski Gminy Opatówek informuje, że dnia 31 sierpnia
2018 roku upływa termin płatności opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi za III kwartał 2018 roku. Obowiązujące stawki to: 10,00 zł./os./m-c - odpady segregowane lub
15,00 zł./os./m-c - w przypadku braku segregacji.
Opłatę należy uiszczać bez dodatkowego wezwania w niżej
wymienionych terminach:
do 31 sierpnia za III kwartał 2018 roku,
do 30 listopada za IV kwartał 2018 roku.
**********
Zwrot podatku akcyzowego - sierpień 2018
Na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379
ze zm.) w dniach od 01 do 31 sierpnia 2018 r. należy składać
w Urzędzie Miejskim Gminy Opatówek wnioski o zwrot podatku
akcyzowego (druk wniosku dostępny w urzędzie oraz na stronie: www.bip.opatowek.pl).
Zwrot przysługuje producentowi rolnemu, który był w
posiadaniu lub współposiadaniu użytków rolnych określonych
w ewidencji gruntów i budynków oraz był posiadaczem gospodarstwa rolnego w momencie składania wniosku. Do wniosku
należy dołączyć faktury VAT albo ich kopie (oryginały do wglądu), stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie
od 01 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r. (6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku).
W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku przysługuje
temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali
współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (na wniosku). Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków.
Wypłata kwoty zwrotu producentom rolnym nastąpi w terminie:
1 - 31 października 2018 r. wyłącznie przelewem na rachunek
bankowy podany we wniosku.
Zgodnie z art. 9 ust. 1 w/w ustawy producent rolny,
który pobrał nienależnie lub w nadmiernej wysokości zwrot podatku jest obowiązany do jego zwrotu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
**********
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Zasady bezpiecznego spędzania wakacji
Wakacje to długo wyczekiwany czas wypoczynku i
zabawy na koloniach, obozach, wczasach rodzinnych. Letni
wypoczynek i wakacyjna atmosfera daje wiele radości i zabawy, ale też jednocześnie wiąże się z możliwością zaistnienia
swoistych zagrożeń, na które należy wcześniej zwrócić uwagę.
Nie zapominajmy, że właściwe zachowanie się i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa jest gwarancją spokojnego pobytu
oraz uniknięcia sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu, których
można by uniknąć.
Bezpieczeństwo na drodze.
pamiętaj, że jezdnia nie jest placem zabaw! Zachowaj na
niej wyjątkową ostrożność,
korzystaj ze ścieżek rowerowych; jeżeli jedziesz po jezdni,
przestrzegaj przepisów ruchu drogowego,
pamiętaj, że unikniesz urazów, jeśli będziesz zakładał
kask ochraniający głowę,
uważaj podczas przechodzenia przez jezdnię, korzystaj z
przejść dla pieszych,
bądź widoczny na drodze (używaj odblasków, świateł,
kamizelki odblaskowej),
Bezpieczeństwo nad wodą
pamiętaj, że kąpiemy się tylko w miejscach wyznaczonych
i oznakowanych (kąpieliska strzeżone),
nigdy nie skacz do wody w miejscach, które nie są do tego
przeznaczone,
nie wchodź do wody po posiłku,
zawsze słuchaj poleceń ratownika,
w wodzie zachowuj się ostrożnie i nie utrudniaj kąpieli innym,
nie zaśmiecaj plaży, dbaj o jej czystość,
zapoznaj się z regulaminem kąpieliska i przestrzegaj go,
korzystając ze sprzętu wodnego zakładaj kapok,
podczas upalnych dni unikaj przegrzania i odwodnienia
organizmu, pij dużo wody (3 litry na dzień), unikaj oparzeń
słonecznych skóry, opalaj się tylko używając kremu z filtrem słonecznym, chroń oczy nosząc okulary słoneczne,
noś nakrycie głowy,
Dbając o swoje bezpieczeństwo
na zabawy wybieraj miejsca bezpieczne, oddalone od
jezdni i wykopów,
nie niszcz i nie zaśmiecaj otoczenia, dbaj o środowisko,
rozpalaj ogniska tylko w miejscach do tego przeznaczonych, pod nadzorem dorosłych,
mów zawsze rodzicom dokąd wychodzisz, po zmroku nie
wychodź bez opieki osoby dorosłej,
gdy jesteś sam w domu, nie otwieraj drzwi obcym,
nie korzystaj z propozycji jazdy samochodem (lub spaceru) z nieznajomymi,
uczestnicząc w pracach polowych zawsze zachowaj
ostrożność,
nie zbliżaj się do obcego psa, dzikich zwierząt, nie dotykaj
ich, nawet jeśli robią wrażenie łagodnych.
Pamiętaj! Zawsze możesz liczyć na pomoc niżej wymienionych
służb ratunkowych.
TELEFONY ALARMOWE:
Policja 997
Straż Pożarna 998
Pogotowie ratunkowe 999
WOPR 601 100 100
GOPR/TOPR 601 100 300
**********
''Prawdziwy przyjaciel jest zawsze, gdy go potrzebujesz'' Pragniemy wyrazić najserdeczniejsze podziękowania za wszelką
pomoc udzieloną w tych bardzo trudnych dla nas chwilach.
Dziękujemy za współczucie, wrażliwość, serce i modlitewne
wsparcie Rodzinie, Przyjaciołom, Znajomym, Sąsiadom oraz
wszystkim, którzy towarzyszyli Ś.P. Jadwidze Stobienia w jej
ostatniej drodze, a także za liczne intencje mszalne, złożone
wieńce i kwiaty. Z wyrazami wdzięczności mąż i syn.
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**********
Ocalmy pamięć o żołnierzach walczących o niepodległość
Polski
Gminna Biblioteka Publiczna w Opatówku szuka uczestników I
wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r. z gminy
Opatówek. Dla uczczenia pamięci żołnierzy z gminy Opatówek
walczących o niepodległość Polski w czasie I wojny światowej i
wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r.
Bibliotekarze zamierzają opracować wykaz tych żołnierzy i
apelują o zgłaszanie do biblioteki w Opatówku lub filii w Rajsku
i Tłokini Wielkiej wszelkich informacji o swoich przodkach lub
krewnych, którzy byli żołnierzami w tamtych czasach. Mogą to
być jedynie nazwiska, które pomogą w poszukiwaniu dokładniejszych informacji. Niezwykle cenne będą wszelkie dokumenty, listy z frontu czy fotografie, które posłużą do opracowania not o żołnierzach. Materiały te zostaną zwrócone właścicielom po zeskanowaniu. Nie wolno nam zapominać o tych, którzy byli powoływani do służby w armiach państw zaborczych,
ale wierzyli, że ich walka przyniesie wolność Polsce i o tych,
którzy w 1920 r. często jako ochotnicy, bronili nowo odzyskanej niepodległości.
**********
Język angielski - nauka, korepetycje, przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty, maturalnego, FCE. Barbara Andrzejak, ul.
Kościuszki 30, tel. 62 76 18 397, 504 - 579 - 925.
**********
Sprzedam zestaw ogrodniczy ROBI-151. Zestaw obejmuje:
motor, przyczepa, glebogryzarka, pług obsypujący, rotacyjna
kosiarka do trawy. Cena 2 800 zł. Telefon: (62) 76 - 13 - 407.
**********
Sprzedam prasowalnicę do bielizny firmy Bosch. Cena 180 zł.
Telefon: 664 - 759 - 653.
**********
Sprzedam przyczepkę dwukołową do ciągnika oraz blacharkę i
części do Żuka. Telefon: (62) 76 - 190 - 72.
**********
Malowanie, gipsowanie,
600 -447 - 266.

KG,

płytki,

panele.

Telefon:

**********
Poszukuję do wynajęcia mieszkanie lub dom w Opatówku i
okolicy. Telefon: 661 - 709 - 154.
*******************************************
Urząd Miejski Gminy Opatówek
Pl. Wolności 14, 62-860 Opatówek
tel. (62) 76-18-080, faks (62) 76-18-017
strona internetowa: www.opatowek.pl
e-mail: gmina@opatowek.pl
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