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w sprawie: statutu sołectwa Warszew
SESJE RADY GMINY
w sprawie: statutu sołectwa Zawady
w sprawie: statutu sołectwa Zduny
W miesiącu sierpniu odbyła się sesja Rady Miejskiej Gminy
Opatówek, w czasie której podjęto następujące uchwały:
Poniżej przedstawiamy Państwu aktualną tabelę wydatków majątkowych:
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Opatówek na lata 2018 - 2026
Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni
5 192 786
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2018
ścieków dla gminy Opatówek
rok
Dostosowanie istniejącej stacji transformatorowej do
75 000
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na
zwiększonego poboru mocy w m. Opatówek
sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowaBudowa kanalizacji sanitarnej w m. Tłokinia Wielka,
nia miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholoTłokinia Kościelna, Tłokinia Mała, Tłokinia Nowa,
7 250 000
wych na terenie gminy Opatówek
Opatówek, gm. Opatówek
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowaBudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szałe w
ciągu ul. Słoneczna i ul. Południowa z odgałęzieniami
dzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Opa23 100
w ul. Zieloną, ul. Wiśniową, ul. Morelową i ul. Potówek
rzeczkową
w sprawie: statutu sołectwa Borów
Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na zadanie
w sprawie: statutu sołectwa Chełmce
pn: Przebudowa drog powiatowych: drogi powiatowej
w sprawie: statutu sołectwa Cienia Druga
nr 4630 P w miejscowościach Żydow, Borek, Chełm760 000
w sprawie: statutu sołectwa Cienia Pierwsza
ce i Porwity, drogi powiatowej 4627P w miejscowości
w sprawie: statutu sołectwa Cienia Trzecia
Wolica tworzących ciąg komunikacyjny
w sprawie: statutu sołectwa Cienia - Folwark
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Opatowku
1 500 000
ul. 3 - go Maja (675561P) i ul. Ludowej (675565 P)
w sprawie: statutu sołectwa Dębe - Kolonia
w sprawie: statutu sołectwa Janików
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 18 w m.
8 000
Zawady
w sprawie: statutu sołectwa Józefów
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Szałe
w sprawie: statutu sołectwa Kobierno
8 500
ulica Sosnowa
w sprawie: statutu sołectwa Michałów Drugi
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Szałe
w sprawie: statutu sołectwa Michałów Trzeci
7 000
ul. Porzeczkowa
w sprawie: statutu sołectwa Nędzerzew
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 47 w m.
w sprawie: statutu sołectwa Opatówek
10 000
Michałów Trzeci
w sprawie: statutu sołectwa Porwity
Przebudowa drogi gminnej Tłokinia - Rożdżały
60 000
w sprawie: statutu sołectwa Rajsko
Przebudowa drogi gminnej Nędzerzew - Rożdżały
388 500
w sprawie: statutu sołectwa Rożdżały
Przebudowa drogi gminnej Opatówek - Borów
150 000
w sprawie: statutu sołectwa Sierzchów
Przebudowa drogi gminnej Rajsko - Smółki
235 000
w sprawie: statutu sołectwa Szałe
Przebudowa drogi gminnej nr 675514P Szulec - Jów sprawie: statutu sołectwa Szulec
885 000
zefów
w sprawie: statutu sołectwa Tłokinia Kościelna
Przebudowa drogi gminnej Trojanów
49 000
w sprawie: statutu sołectwa Tłokinia Mała
Przebudowa drogi gminnej nr 74 w m. Michałów Druw sprawie: statutu sołectwa Tłokinia Nowa
100 000
gi
w sprawie: statutu sołectwa Tłokinia Wielka
Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzyw sprawie: statutu sołectwa Trojanów
124 411
stom - Budowa ścieżek rowerowych
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Przebudowa nawierzchni placu manewrowego
Komendy Powiatowa Policji
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w
m. Sierzchów
Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego
na budowę bazy śmigłowcowej Służby Ratownictwa
Medycznego na terenie lotniska Michałków w Ostrowie Wlkp
Budowa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Opatówek
Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie
wkładów do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe
Renowacja elewacji, kolorystyka elewacji wraz z wymianą pokrycia dachu na budynku Domu Fiedlera w
m. Opatówek (elewacja)
Renowacja elewacji, kolorystyka elewacji wraz z wymianą pokrycia dachu na budynku Domu Fiedlera w
m. Opatówek (dach)
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
Rodzinny relaks pod chmurką - urządzenie placu zabaw przy kompleksie rekreacyjnym
Rewitalizacja centrum miejscowości Opatówek
Program dofinansowania przydomowych oczyszczalni
Program rozwoju małej infrastruktury sportowej - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarta Strefa Aktywności (OSA) edycja 2018
RAZEM

488 400

18 720

690 000
5 000
570 000

350 000
392 097
431 000

621 000

65 000
50 000
80 000
125 925
21 066 439

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

WYBORY SAMORZĄDOWE
Informacja o sposobie głosowania
Każdy z głosujących otrzymuje 4 karty do głosowania: do
sejmiku województwa, rady powiatu, rady gminy oraz na
burmistrza gminy. Aby nasz głos był ważny, stawiamy znak
X przy wybranym - tylko jednym kandydacie na każdej z
kart do głosowania.
Informacja dla wyborców
W związku ze zbliżającymi się wyborami do rad
gmin, rad powiatu i sejmików województw oraz wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21
października 2018 r., Burmistrz Gminy Opatówek informuje:
osoby, którym przysługuje prawo wybierania, wpisuje
się do spisu wyborców. Wyborca może być wpisany
tylko do jednego spisu wyborców. Spis wyborców służy
do przeprowadzenia głosowania w wyborach, które zostały zarządzone. Spis wyborców sporządza się w
Urzędzie Miejskim Gminy Opatówek na podstawie stałego rejestru wyborców w gminie. Spis wyborców jest
udostępniany do wglądu w Urzędzie Miejskim Gminy
Opatówek, parter pok. Nr 8 w godzinach pracy urzędu
tj.: poniedziałek od 8:00 - 16:00, od wtorku do piątku od
7:30 - 15:30 .
wyborcy przysługuje prawo wglądu do spisu wyborczego celem potwierdzenia ujęcia w danym spisie. Czynności tej można dokonać pomiędzy 1 - 15 października
2018 r., czyli między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów.
udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny
wniosek wyborcy złożony w Urzędzie Miejskim Gminy
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Opatówek, parter pok. nr 8. Udostępnienie spisu wyborców następuje poprzez udzielenie informacji, że
osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie albo, że dane wpisane we
wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu
wyborców.

343 000
10 000

Obwieszczeniem Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 sierpnia br. Sejmik Województwa Wielkopolskiego dokonał podziału województwa na sześć okręgów wyborczych i ustalił ich numery, granice oraz liczbę
radnych wybieranych w okręgu wyborczym. Gmina Opatówek znajduje się w okręgu wyborczym nr 5 obejmującym
obszary powiatów: jarocińskiego, kaliskiego, kępińskiego,
ostrowskiego, ostrzeszowskiego, pleszewskiego oraz obszar miasta na prawach powiatu - Kalisza. Liczba radnych
wybieranych w tym okręgu wyborczym wynosi 7.
Obwieszczeniem Starosty Kaliskiego z dnia 24 sierpnia
br. Rada Powiatu Kaliskiego dokonała podziału powiatu na
pięć okręgów wyborczych, ustaliła ich granice i numery
oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Gmina Opatówek znajduje się w okręgu wyborczym
nr 2. Liczba radnych wybieranych w tym okręgu wyborczym
wynosi 3.
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 24
sierpnia 2018 roku
Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349)
Burmistrz Gminy Opatówek podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Opatówku w wyborach do Rady Gminy Opatówek zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:

Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych wybieranych w
okręgu wyborczym

1

2

3

1

Sołectwo OPATÓWEK, ulice: Akacjowa,
Baśniowa, Grabowa, Helleny, Kaliska, Parkowa, Rogatka, Sosnowa, Szkolna, Zagórek, Zdrojowa

1

2

Sołectwo OPATÓWEK, ulice: Braci Gillerów, Kościelna, Tadeusza Kościuszki, Ks.
Adama Marczewskiego, Plac Wolności,
Poprzeczna, Piotra Szadkowskiego, gen.
Józefa Zajączka

1

3

Sołectwo OPATÓWEK, ulice: Św. Jana,
Kwiatowa, Leśna, Piaskowa, Spacerowa

1

4

Sołectwo OPATÓWEK, ulice: Dworcowa,
Marcina Kasprzaka, Jana Kilińskiego, Ludowa, Łódzka, 3-go Maja, Turkowska, Spokojna

1

5

Sołectwo OPATÓWEK, ulice: Działkowa,
Krótka, Nowoogrodowa, Ogrodowa, Józefa
Poniatowskiego, Rosochatki

1

6

Sołectwo BORÓW
Sołectwo JÓZEFÓW
Sołectwo SZULEC

1

7

Sołectwo CIENIA - FOLWARK
Sołectwo MICHAŁÓW DRUGI
Sołectwo MICHAŁÓW TRZECI

1

8

Sołectwo CIENIA DRUGA
Sołectwo CIENIA PIERWSZA
Sołectwo CIENIA TRZECIA
Sołectwo TROJANÓW

1

Numer
okręgu
wyborczego
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9

Sołectwo CHEŁMCE
Sołectwo PORWITY

1

10

Sołectwo SZAŁE

1

11

Sołectwo JANIKÓW
Sołectwo RAJSKO
Sołectwo SIERZCHÓW
Sołectwo WARSZEW

1

12

Sołectwo NĘDZERZEW
Sołectwo TŁOKINIA KOŚCIELNA

1

13

Sołectwo ZAWADY
Sołectwo ZDUNY

1

14

Sołectwo TŁOKINIA MAŁA
Sołectwo TŁOKINIA NOWA
Sołectwo TŁOKINIA WIELKA

1

15

Sołectwo DĘBE - KOLONIA
Sołectwo KOBIERNO
Sołectwo ROŻDŻAŁY

1

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Opatówku mieści
się w Urzędzie Miejskim Gminy Opatówek, Plac Wolności
14, pokój nr 15, tel. (62) 76-18-080, wew. 34, fax (62) 7618-017.
Burmistrz
/-/mgr Sebastian Wardęcki
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 19
września 2018 roku
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349)
Burmistrz Gminy Opatówek podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji
wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21
października 2018r.:
Numer
obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

1

Sołectwo OPATÓWEK, ulice:
Akacjowa, Baśniowa, Grabowa,
Helleny, Kaliska, Parkowa, Rogatka, Sosnowa, Szkolna, Zagórek, Zdrojowa.
Sołectwo OPATÓWEK, ulice:
Braci Gillerów, Kościelna, Tadeusza Kościuszki, Ks. Adama Marczewskiego, Plac Wolności, Poprzeczna, Piotra Szadkowskiego,
gen. Józefa Zajączka.
Sołectwo OPATÓWEK, ulice: Św.
Jana, Kwiatowa, Leśna, Piaskowa, Spacerowa

2

Sołectwo OPATÓWEK, ulice:
Dworcowa, Marcina Kasprzaka,
Jana Kilińskiego, Ludowa, Łódzka, 3- -ego Maja, Spokojna, Turkowska.
Sołectwo Opatówek, ulice: Działkowa, Krótka, Nowoogrodowa,
Ogrodowa, Józefa Poniatowskiego, Rosochatki

3

Sołectwo CHEŁMCE
Sołectwo PORWITY
Sołectwo SZAŁE
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-

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej

-

Szkoła Podstawowa
im. Janusza Kusocińskiego ul. Szkolna 3,
Opatówek

Gminny Ośrodek Kultury, ul. Kościelna 2,
Opatówek
lokal dostosowany do
potrzeb wyborców niepełnosprawnych,

-

Szkoła Podstawowa im.
Jana Pawła II, Chełmce
3, 62-860 Opatówek
lokal dostosowany do
potrzeb wyborców niepełnosprawnych

4

Sołectwo JANIKÓW
Sołectwo RAJSKO
Sołectwo SIERZCHÓW
Sołectwo WARSZEW

5

Sołectwo NĘDZERZEW
Sołectwo TŁOKINIA KOŚCIELNA
Sołectwo ZAWADY
Sołectwo ZDUNY
Sołectwo TŁOKINIA MAŁA
Sołectwo TŁOKINIA NOWA
Sołectwo TŁOKINIA WIELKA
Sołectwo DĘBE-KOLONIA
Sołectwo KOBIERNO
Sołectwo ROŻDŻAŁY

Szkoła Podstawowa im.
Władysława Broniewskiego, Tłokinia Wielka
86A, 62-860 Opatówek

6

Sołectwo BORÓW
Sołectwo JÓZEFÓW
Sołectwo SZULEC
Sołectwo CIENIA - FOLWARK
Sołectwo MICHAŁÓW DRUGI
Sołectwo MICHAŁÓW TRZECI
Sołectwo CIENIA DRUGA
Sołectwo CIENIA PIERWSZA
Sołectwo CIENIA TRZECIA
Sołectwo TROJANÓW

Szkoła Podstawowa im.
Janusza Kusocińskiego, ul. Szkolna 7, 62860 Opatówek
Lokal dostosowany do
potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Szkoła Podstawowa,
Rajsko 4a, 62-860
Opatówek

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z
dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie
organu rentowego o: całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, całkowitej niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, o zaliczeniu do I grupy inwalidów, o zaliczeniu do II grupy inwalidów, a także
osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza
Wyborczego w Kaliszu I najpóźniej do dnia 8 października 2018 r.
Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy
najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający
orzeczenie organu rentowego o: całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, całkowitej niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, o zaliczeniu do I
grupy inwalidów, o zaliczeniu do II grupy inwalidów,
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności
do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Gminy Opatówek najpóźniej do dnia 12 października 2018 r.
Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się
będzie w dniu 21 października 2018r.od godz. 7:00
do godz. 21:00.
Burmistrz Gminy Opatówek
/-/ Sebastian Wardęcki
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PODSUMOWANIE KADENCJI
2014 - 2018
Dobiega końca kadencja samorządu Gminy Opatówek w
latach 2014 - 2018. Poniżej przedstawiamy Państwu zestawienie wydatków majątkowych oraz inwestycji zrealizowanych we wskazanym wyżej okresie.
Dane finansowe za rok 2014
dochody budżetu: plan - 33 566 322,15 zł, wykonanie 34 932 134,66 zł, co stanowi 104,07 %
wydatki budżetu: plan - 38 922 759,15 zł, wykonanie 34 361 849,84 zł, co stanowi 88,28 %, w tym wydatki
majątkowe: plan - 8 733 249 zł, wykonanie 7 030 629,00 zł, co stanowi 80,50 %
zadłużenie gminy na koniec 2014 roku z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosło 4 155 763,00 zł
Wydatki majątkowe 2014 (planowane)
Monitoring w m. Zduny

22 000

Renowacja studni głębinowej w m. Rajsko

25 000

Projekt budowlany kanalizacji w m. Szałe II etap

60 000

Przebudowa drogi gminnej w m. Tłokinia ul. Owocowa

51 000

Przebudowa ul. 3-go maja w m. Opatówek

81 000

Przebudowa drogi gminnej Tłokinia Kościelna - Nędzerzew

169 500

Przebudowa drogi gminnej w m. Zawady

158 000

Ciąg pieszo-jezdny Opatówek

60 000

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Chełmce
(tzw. Księżę)

75 000

Przebudowa ul. Dworcowej w m. Opatówek

120 000

Przebudowa ulicy Ogrodowej w m. Zduny

110 000

Przebudowa ul. Nowoogrodowa w m. Opatówek

50 000

Przebudowa drogi Sierzchów

89 000

Przebudowa ul. Św. Jana w m. Opatówek

20 000

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Szulec

60 000

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej NędzerzewRożdżały

98 000

Przebudowa nawierzchni drogi ul. Łódzka
w m. Opatówek

50 000

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej
w m. Sierzchów

45 000

Dokumentacja budowy wodociągu gminnego Michałów Drugi - Cienia Folwark

8 000

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Warszew

60 000

Budowa wodociągu Michałów Drugi - Cienia Folwark

40 000

Przebudowa ulicy Poduchownej w m. Tłokinia Kościelna

80 000

Agregat prądotwórczy, pompy, przetwornica

103 000

Projekt budowy stacji uzdatniania wody w m. Rajsko

50 000

Ogrodzenie terenu pod stację uzdatniania wody
w m. Rajsko

20 000

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szałe etap I

1 863 000

Zakup toru treningowego do szkoleń
Zakup zestawu komputerowego
Zakup zamiatarki ciągnikowej
Zakup samochodu
Budowa Przedszkola Publicznego

Pomoc finansowa dla Powiatu kaliskiego na zadanie
pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4610P
w m. Borów"

85 000

Pomoc finansowa dla Powiatu kaliskiego na zadanie
pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4612P
w m. Opatówek (ul. Św. Jana ) - Tłokinia W. etap I"

60 000

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
ZSP Rajsko, ZSP Chełmce
Usuwanie barier architektonicznych w SP Opatówek

6 000
4 000
10 000
25 000
1 000 000
891 000
60 000

Dokumentacja selektywnej zbiorki odpadów

10 000

Renowacja stawu w Opatówku

25 000
20 000

Przebudowa drogi powiatowej nr 4622 P
w m. Michalów Drugi w zakresie chodnika wraz
z zatoką autobusową

60 000

Umocnienie skarpy wokół stawów

Dokumentacja projektowa przebudowy drogi Szulec Józefów

12 000

Zagospodarowanie terenów wokół stawów
w m. Opatówek

Dokumentacja projektowa przebudowy drogi Chełmce
- Stobno

8 000

524 409

Ścieżka spacerowa i remont pomostu

30 000

Rajską aleją spacerową zdrowo i sportowo

70 000

71 000

Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Chełmce

18 000

108 500

Malowanie elewacji zewnętrznej w budynku GOK

20 000

Przebudowa drogi gminnej w m. Michałow Pierwszy Michałów Drugi

175 000

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - GOK w Opatówku

10 420

Przebudowa drogi gminnej Cienia Trzecia - Cienia
Druga

112 000

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - filia biblioteki w Tłokini Wielkiej

9 420

Przebudowa drogi gminnej w m. Szulec

100 000

46 000

Przebudowa drogi gminnej w m. Chełmce

170 000

Pomost rekreacyjny łączący "Dziką promenadę"
z alejkami w zabytkowym parku w Opatówku

Przebudowa drogi gminnej w m. Warszew

60 000

Zakup kosiarki

10 000

Przebudowa drogi gminnej w m. Sierzchów

130 000

Przebudowa drogi gminnej w m. Trojanów

135 000

Przebudowa drogi gminnej w m. Cienia Pierwsza Cienia Trzecia

230 000

Przebudowa drogi gminnej w m. Zmyślanka
Przebudowa drogi gminnej w m. Kobierno

Przebudowa drogi gminnej w m. Michałów Trzeci
Przebudowa drogi gminnej Tłokinia Wielka - Tłokinia
Mała
Przebudowa drogi dojazdowej przy szkole
w Chełmcach
Przebudowa nawierzchni oraz budowa kanalizacji
deszczowej w ulicach Piotra Szadkowskiego i Braci
Gillerów na Osiedlu Kościuszki w m. Opatówek

Wiadomości Gminne

90 000
150 000
10 000
310 000

RAZEM:

8 733 249

Dane finansowe za rok 2015
dochody: plan - 36 272 276,79 zł, wykonanie 35 803 764,71 zł, co stanowi 98,71 %,
wydatki: plan - 40 777 694,25 zł, wykonanie 34 830 738,95 zł, co stanowi 85,41 %, w tym wydatki
inwestycyjne: plan - 8 833 473 zł, wykonanie 5 526 696,90 zł, co stanowi 62,56 %,
zadłużenie gminy na koniec 2015 roku z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosło 3 290 587 zł, co stanowi
12,17 % wykonanych dochodów.
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Wydatki majątkowe rok 2015 (planowane)

Termomodernizacja SP Sierzchów - dokumentacja

15 000

Zakup pomp

20 000

Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Chełmce

SUW Rajsko dokumentacja projektowa

50 000

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m. Opatówek

90 000

Pomoc finansowa dla Powiatu kaliskiego na realizację
zadania pn. "Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice"

6 458

Dostawa wraz z montażem stacji odwadniania osadów ściekowych w Gminnej Oczyszczalni Ścieków
w Opatówku

356 000

Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Opatówek,
ul. Kwiatowa

3 000

Budowa sieci wodociągowej w m. Opatówek,
ul. Baśniowa

5 000

400 000

Dokumentacja - dworzec PKP

30 000
20 000

Remont stacji uzdatniania wody w m. Opatówek

30 000

Termomodernizacja budynku w m. Michałów - dokumentacja

Przebudowa sieci wodociągowej w m. Chełmce

17 000

Kładka spacerowa dla pieszych

10 000

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szałe etap II projekt

36 000

Wykonanie ogrodzenia wzdłuż stawów przy
ul. Poniatowskiego w m. Opatówek

20 000

Dozbrojenie kanalizacji sanitarnej w m. Szałe

30 000

Budowa kompleksu rekreacyjnego jako miejsce spotkań dla mieszkańców sołectwa Michałów Drugi

61 100

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szałe etap I

820 000

Pomoc finansowa dla Powiatu kaliskiego na zadanie
pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4610P
w m. Borów"

83 000

Pomoc finansowa na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4612P na odcinku drogi od
Tłokinia Nowej do Tłokinia Wielka"

60 000

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę
drogi powiatowej nr 4636P na odcinku granica gminy
Opatówek - granica gminy Opatówek

2 100

Wykonanie dokumentacja projektowa na przebudowę
drogi powiatowej nr 4609 P na odcinku granica gminy
- granica gminy oraz drogi powiatowej nr 4610 P na
odcinku granica gminy - Borów
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę
drogi powiatowej nr 6217P od granicy miasta Kalisza
do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4626P: granica gminy Opatówek - granica gminy Opatówek
Przebudowa drogi gminnej nr 675810P Rajsko Sierzchów - Borów
Ciąg pieszo-jezdny Opatówek
Przebudowa drogi ul. Leśna w m. Opatówek
(675517P)

9 200

20 000

1 460 000

130 000
84 000
85 600

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 96
w m. Nędzerzew (ul. Wiosenna)

350 000

Przebudowa drogi Rajsko - Warszew (61)

120 000

Przebudowa drogi Porwity - Takomyśle (199)

102 000

Dokumentacja projektowa przebudowy drogi Szulec Józefów (675514P)

12 000

Dokumentacja projektowa przebudowa drogi Chełmce
- Stobno (675523P)

8 000

40 000

Przebudowa drogi gminnej Cienia Druga - Michałów
Czwarty

40 000

Przebudowa drogi w m. Opatówek ul. Parkowa

75 000
295 400

Przebudowa drogi gminnej w m. Rożdżały-Słoneczna

70 000

Przebudowa drogi w m. Porwity (65)

90 920

Wiadomości Gminne

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
w m. Rajsko - przebudowa parkingu

3 000

Pomoc finansowa dla Powiatu kaliskiego na wykonanie remontu ogrodzenia pomiędzy Zespołem Szkół
im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku a parkiem
w Opatówku.

10 000

Monitoring

15 000

Modernizacja bazy rekreacyjno-turystycznej
w m. Szałe

535 000

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej GOK Opatówek

91 000

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Biblioteka w Tłokini Wielkiej

64 000

Remont wieży sędziowskiej w m. Szałe

20 000
8 833 473

Dane finansowe za rok 2016
dochody: plan - 41 582 737,22 zł, wykonanie 42 009 103,25 zł, co stanowi 101,03 %,
wydatki: plan - 46 014 947,04 zł, wykonanie 40 214 557,51 zł, co stanowi 87,39 %, w tym wydatki
inwestycyjne: plan
8 348 202 zł, wykonanie
5 480 429,57 zł, co stanowi 65,65 %
zadłużenie gminy na koniec 2016 roku z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosło 2 383 215 zł, co stanowi
5,67 % wykonanych dochodów.
Wydatki majątkowe 2016 rok (planowane)

Dokumentacja projektowa przebudowa ulic 3-go Maja
(675561P), Kilińskiego (675563), Buczka (675564P),
Kasprzaka (675567P), Ludowej (675560P), Dworcowej (675566P) w m. Opatówek

Budowa Przedszkola Publicznego

3 000

RAZEM:

Przebudowa drogi Cienia Pierwsza - Cienia Trzecia

Zakup średniego samochodu pożarniczego dla realizacji zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej na
terenie gminy Opatówek przez OSP Tłokinia Wielka

6 500

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
w m. Opatówek - przebudowa parkingu

56 000

Przebudowa drogi gminnej w m. Sierzchów (poligon)

Przebudowa drogi gminnej w m. Michałów Trzeci

Ogrodzenie terenu w Michałowie Drugim

680 095
2 000 000

Zakup pomp
Wykonanie dokumentacji projektowej "Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej etap II"
Wykonanie dokumentacji projektowej "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Opatówek do kwiaciarni Gerbera, ul. Kaliska"
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szałe etap II
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 36 w m.
Szulec
Przebudowa nawierzchni ulicy Długiej w m. Zduny
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 61 w m.
Warszew
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 284 w m.
Rajsko
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Chełmce Stobno (nr 285, nr 286/2)
Przebudowa nawierzchni ulicy Południowej w m. Szałe (nr 600)

10 000
36 000
1 500
1 500 000
120 000
135 000
60 000
40 000
220 000
100 000
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Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 171 w m.
Sierzchów
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy
ciągu drogowego Nędzerzew - Rożdżały
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy
nawierzchni drogi gminnej nr 28 Opatówek - Cienia
Trzecia
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic
Wiśniowej, Różanej, Zielonej, Sosnowej, Cyprysowa,
Porzeczkowej, Działkowej w m. Szałe
Przebudowa parkingu za Urzędem Gminy w m. Opatówek
Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej udostępnienia zabytkowej nekropolii w m. Opatówek dla
turystów - parking
Wykonanie dokumentacji przebudowa drogi gminnej
nr 23 w m. Tłokinia Mała
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę
drogi ul. Kaliska w m. Szałe
Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na zadanie
pn.: Przebudowa ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej 4609P skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr
470-Koźminek oraz drogi powiatowej nr 4610P na odcinku Stary Nakwasin - Borów
Dokumentacja projektowa oficyna w parku ul. Kościelna 17
Zakup lekkiego samochodu pożarniczego do zapobiegania, likwidacji skutków klęsk żywiołowych i awarii
środowiskowych na terenie gminy Opatówek przez
OSP Opatówek
Budowa Przedszkola Publicznego w Opatówku
Wykonanie dokumentacji projektowej "Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Sierzchowie"
Budowa bazy śmigłowcowej Służby ratownictwa Medycznego na terenie lotniska Michałków
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m. Opatówek
Wykonanie dokumentacji projektowej "Termomodernizacja wraz z przebudową oraz zmianą sposobu użytkowania budynku byłego dworca PKP w Opatówku"
Wykonanie dokumentacji projektowej "Termomodernizacja wraz z przebudową oraz zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły podstawowej w Michałowie Drugim"
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej GOK Opatówek
Dokumentacja projektowa ul. Kościelna 2
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Biblioteka w Tłokini
RAZEM:

120 000
15 000
15 000

70 000
60 000
15 000
10 000
20 000

400 651

25 000

406 000
2 000 000
18 000
9 360
450 000
30 000

20 000

265 000
25 000
160 000
8 348 202

Dane finansowe za rok 2017
dochody: plan - 49 867 211,34 zł, wykonanie 48 398 185,86 zł, co stanowi 97,05 %,
wydatki: plan - 61 649 045,34 zł, wykonanie 51 883 605,62 zł, co stanowi 84,16 %, w tym wydatki
inwestycyjne: plan - 19 994 358,63 zł, wykonanie
13 161 580,55 zł
zadłużenie gminy na koniec 2017 roku z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosło 1 744 04,51 zł
Wydatki majątkowe 2017 rok (planowane)
Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni
ścieków dla gm. Opatówek
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Tłokinia Wielka,
Tłokinia Kościelna, Tłokinia Mała, Tłokinia Nowa,
Opatówek, gm. Opatówek
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szałe
w ciągu ul. Słoneczna i ul. Południowa z odgałęzieniami w ul. Zieloną, ul. Wiśniową, ul. Morelową i ul.
Porzeczkową
Zakup agregatu prądotwórczego

Wiadomości Gminne

3 920 000
3 943 000

23 100
9 000

Zakup agregatu prądotwórczego
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szałe etap II
Wiaty przystankowe
Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego
na budowę chodnika w m. Opatówek w ciągu drogi
nr 471
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 675537 P
ul. Kaliska w m. Szałe
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 582 ul.
Działkowa w m. Szałe
Dokumentacja projektowa ścieżki rowerowej przy
drodze powiatowej Szałe - Opatówek
Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na zadanie:
Przebudowa dróg powiatowych: drogi powiatowej nr
4621P w miejscowościach: Opatówek, Michałów Drugi, Marchwacz, Krowica Zawodnia, Cieszyków, Staw
i Lipka (granica powiatu), drogi powiatowej nr 4617P
na odcinku od km 10+675 do km 13+930
w miejscowościach Cieszyków i Szczytniki, tworzących ciąg komunikacyjny" w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na
lata 2016 - 2019
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic
Wiśniowej, Różanej, Zielonej, Sosnowej, Cyprysowa,
Porzeczkowej, Działkowej w m. Szałe
Przebudowa drogi gminnej nr 219 w m. Michałów
Drugi - Michałów Trzeci
Przebudowa nawierzchni drogi w m. Zduny ul. Żytnia
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 146
w m. Rożdżały - Słoneczna, gm. Opatówek
Przebudowa drogi w m. Rajsko
Przebudowa drogi ul. Ogrodowa w m. Opatówek
Przebudowa drogi w m. Sierzchów
Przebudowa drogi ul. Polna w Zdunach
Przebudowa drogi w m. Józefów
Przebudowa drogi w m. Michałów Drugi
Przebudowa drogi ul. Porzeczkowa w m. Szałe
Budowa parkingu przy zabytkowej nekropoli
Aglomeracja Kalisko-Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych. dotacja na studium wykonalności
Aglomeracja Kalisko-Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych - projekt
Wykonanie opracowań konserwatorskich i architektoniczno - budowlanych dla remontu - sanacji budynku
oficyny podworskiej zlokalizowanej w Opatówku ul
Kościelna 17
Zakup działki nr 382/2 w m. Borów
Zakup centrali telefonicznej
Wpłata na fundusz wsparcia policji
Remont strażnicy OSP w części operacyjnej ppoż.
Budowa łącznika budynków szkoły podstawowej
w Opatówku (projekt)
Budowa Przedszkola Publicznego w Opatówku
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m. Opatówek
Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie
wkładów do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe
Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji
Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej
Termomodernizacja budynku byłej Szkoły Podstawowej w m. Michałów Drugi
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej
w m. Sierzchów
Termomodernizacja i przebudowa budynku Biblioteki
Publicznej im. Braci Gillerów filia w Tłokini Wielkiej
oraz zmiana sposobu użytkowania części tego budynku na pomieszczenia Przedszkola Publicznego
Renowacja elewacji, kolorystyka elewacji wraz
z wymianą pokrycia dachu na budynku Domu Fiedlera, ob. biblioteki, przedszkola i apteki ul. Kościelna 2/
Plac Wolności 18

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

508 689

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

30 000
15 000
18 000
12 000
15 000
10 000
4 360 000
131 000
186 000
11 241
137 527
250 972

473 349

10 000
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Budowa placu zabaw w Zdunach
Budowa kompleksu rekreacyjnego
Budowa siłowni zewnętrznej w Rajsku
Budowa siłowni zewnętrznej w Tłokini Wielkiej
Zdrowo i sportowo przy stawach w Opatówku - budowa siłowni zewnętrznej
Program dofinansowania przydomowych oczyszczalni
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Opatówek oraz w gminach Brzeziny,
Godziesze Wielkie
Zakup budynku - domku gotyckiego tzw. Cukierni"
Przebudowa, rozbudowa (w tym miejscu istniejących
budynków gospodarczych) oraz zmiana sposobu
użytkowania domku gotyckiego tzw. "Cukierni" na
funkcję użyteczności publicznej - bibliotekę publiczną
oraz budowa muru ażurowego
RAZEM:

50 000
45 000
15 000
24 000

-

39 000

-

71 000
50 000
110 000

16 500

19 994 358

Dane finansowe za rok 2018 na dzień 30.06.2018 r.
dochody: plan - 52 689 400,14 zł, wykonanie 25 840 402,27 zł
wydatki: plan - 62 419 785,08 zł, wykonanie 26 178 520,30 zł, w tym wydatki inwestycyjne: plan 21 181 939,86 zł, wykonanie 6 392 587,40 zł
zadłużenie gminy na dzień 30.06.2018 r. wynosiło
1 349 174,16 zł
Inwestycje i zadania realizowane przez Gminę Opatówek w okresie 2014 - 2018, w tym zadania realizowane
przy wsparciu dofinansowań zewnętrznych.
Zagospodarowanie terenów wokół stawów w miejscowości Opatówek - rok 2014, PROW Oś Leader Działanie 413 Odnowa i rozwój wsi. Całkowita kwota projektu
437 449,99 zł, kwota dofinansowania 154 409,00 zł
Remont ul. Długiej w Zdunach polegający na zabezpieczeniu znaków geodezyjnych, regulacji pionowej studni
włazów kanalizacji sanitarnej, profilowaniu i zagęszczeniu podłoża, wykonaniu podbudowy ze żwiru i kruszywa łamanego, ustawieniu pionowych znaków drogowych oraz formowaniu i plantowaniu poboczy. Wartość zadania 75 156,08 zł
Przebudowa drogi gminnej w Chełmcach na odcinku
964 m. Kwota zadania 70 360,92 zł
Przebudowa nawierzchni oraz budowa kanalizacji
deszczowej na osiedlu Kościuszki w ulicach: Gen. Józefa Zajączka, ks. Adama Marczewskiego, Piotra
Szadkowskiego. Koszt całości przedsięwzięcia to kwota 594 116,50 zł
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Michałów
Pierwszy - Michałów Drugi - rok 2014. Koszt zadania
161 988,54 zł
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Zmyślanka - rok 2014. Kwota zadania 64 845,11 zł
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej ul. Poduchowna w m. Tłokinia Kościelna - rok 2014. Kwota zdania
72 448,97 zł
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nędzerzew Rożdżały - rok 2014. Kwota 97 696,68 zł
Budowa kompleksu rekreacyjnego jako miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa Michałów Drugi - rok
2015. Koszt całkowity projektu to 52 842,35 zł, z czego
dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 23 500 zł
Przebudowa drogi gminnej Cienia Pierwsza - Cienia
Trzecia - rok 2015. Koszt zadania to 80 215,68 zł
Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Tłokinia Wielka - rok 2015, PROW Oś Leader Działanie
413 Odnowa i rozwój wsi. Całkowita wartość projektu
218 988,18 zł, kwota dofinansowania 74 100,00 zł

Wiadomości Gminne

-

-

-

-

-

-

-

-

Modernizacja bazy rekreacyjno - turystycznej w miejscowości Szałe, gmina Opatówek - rok 2015, PROW
Działanie 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi. Całkowita
wartość projektu: 381 769,44 zł, kwota dofinansowania
232 786,00 zł
Zakup średniego samochodu pożarniczego dla realizacji zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Opatówek przez OSP Tłokinia Wielka -rok
2014/2015, WRPO Działanie 3.6 Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego Priorytet III
"Środowisko Przyrodnicze". Całkowita wartość projektu: 669 762,00, kwota dofinansowania 530 095,68 zł
Prace remontowo - konserwatorskie wraz z montażem
żelaznych wrót do bramy Zespołu Pałacowego w Opatówku przy ul. Kościelnej. Łączny koszt inwestycji wyniósł 18 000 zł i został sfinansowany ze środków budżetu gminy oraz z dotacji celowej z budżetu Powiatu
Kaliskiego w kwocie 8 000,00 zł
Przebudowa drogi powiatowej Opatówek - Tłokinia
Wielka na odcinku ponad 800mb, łączącym się z ul.
Św. Jana w Opatówku. Zadanie to realizowane zostało
we współpracy Gminy Opatówek oraz Powiatu Kaliskiego. Remont tego odcinka drogi kosztował 248
929,44 zł, z czego gmina Opatówek dofinansowała zadanie z własnych środków w wysokości 60 000 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szałe
etap II, gmina Opatówek - rok 2016/2017 Program operacyjny infrastruktura i środowisko 2014 - 2020 Priorytet: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian
klimatu Działanie: 2.3 Gospodarka wodno - ściekowa w
aglomeracjach.
Całkowita
wartość
projektu:
2 609 276,90 zł, kwota dofinansowania 1 803 158,83 zł
Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej
WRPO Oś priorytetowa 3 : Energia Działanie 3.2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym - rok 2017/2018. Całkowita wartość projektu 1 545 331,28 zł, kwota dofinansowania
702 950,37 zł. Projekt realizowany w partnerstwie z
Powiatem Kaliskim
Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni
ścieków dla gminy Opatówek oraz budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowościach Tłokinia Wielka, Tłokinia
Kościelna, Tłokinia Mała, Tłokinia Nowa, Opatówek rok 2017/2018, WRPO Oś priorytetowa 4 : Środowisko
Działanie 4.3. Gospodarka wodno - ściekowa. Całkowita wartość projektu: 14 208 065,93 zł, kwota dofinansowania 7 332 786,67 zł
Utworzenie 75 miejsc przedszkolnych w nowej bazie
lokalowej - budowa obiektu - Publicznego Przedszkola
w Opatówku - rok 2016/2017, WRPO Oś priorytetowa 9
: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. 5 247 947,02 zł, kwota dofinansowania
1 000 000,00 zł
"Zdrowo i sportowo przy stawach w Opatówku" koszt
39 813,90, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 17 000,00 zł. W ramach projektu przy stawach powstała siłownia zewnętrzna.
"Budowa siłowni zewnętrznej w Tłokini Wielkiej" koszt
23 623,18 zł, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 10 000,00 zł. W ramach
projektu powstała siłownia zewnętrzna
Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji
Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - rok
2017/2018, WRPO Działanie 4.1. Wdrażanie technologii komunikacyjno - informacyjnych dla rozszerzenia
stosowania e - usług Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju AKO. Całkowita wartość
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projektu 8 988 442,00 zł, dofinansowanie 85% wartości
zadania
Renowacja elewacji domu Fiedlera, obiektu biblioteki,
przedszkola i apteki przy ul. Kościelnej 2 w Opatówku rok 2017/2018, PROW Działanie: Wsparcie dla rozwoju
lokalnego w ramach inicjatywy LEADER. Całkowita
wartość projektu: 344 444,03 zł, wartość dofinansowania 219 169,00 zł
Przebudowa ul. Kaliskiej w m. Szałe zrealizowana została w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019". Montaż finansowy przedstawiał się następująco: Wojewoda
Wielkopolski: 1 326 406 zł (środki rządowe), Powiat
Kaliski: 739 670 zł, Gmina Opatówek: 915 620,73 zł.
Całkowita wartość inwestycji wynosi 2 981 696,73 zł
Przebudowa dróg gminnych w Opatówku ul. 3 - go Maja i ul. Ludowa w ramach ''Programu rozwoju gminnej i
powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 2019'' - kwota całkowita zadania 1 473 081,68 zł, dofinansowanie 560 240,00 zł, wkład własny 912 557,68 zł
Przebudowa drogi gminnej nr 675810P Rajsko - Sierzchów - Borów (2015 r.), zadanie w ramach programu
wieloletniego ''Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój,
kwota całkowita 1 168 428,48 zł dotacja 584 214,00 zł,
środki własne 573 514,48 zł, partnerzy 10 700,00 zł

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

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 Goluchów, Gminą Koźminek, Gminą Lisków, Gminą Szczytniki
oraz Gminą Żelazków - Partnerami w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. "Modernizacja energetyczna obiektów
użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 3
Energia Działanie 3.2 Poprawa efektywności Energetycznej
w sektorze publicznym i mieszkaniowym Poddziałanie 3.2.4
Poprawa efektywności Energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO.
Wartość kosztów inwestycji dla Gminy Opatówek 1 545 331,28 złotych, wartość dofinansowania - 702 950,37
zł. W ramach tego projektu Gmina Opatówek realizuje następuje zadania inwestycyjne:
- termomodernizacja i przebudowa budynku Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów filia w Tłokini Wielkiej oraz zmiana sposobu użytkowania części tego budynku na pomieszczenia przedszkola publicznego. Termin zakończenia zadania to IV kwartał 2018 roku
- termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w miejscowości Sierzchów. Prace przy realizacji tego zadania zostały zakończone.

Wiadomości Gminne

Zmiana pokrycia dachu Domu Fidlera
Dnia 09.07.2018 r. zakończono prace związane z wymianą
pokrycia dachu domu Fidlera, obiektu biblioteki, przedszkola i apteki przy ul. Kościelnej 2. Prace te, wykonywała firma
WIKPOL Łukasz Męcik, ul. Wesoła 113, 42 - 311 Żarki Letnisko, której oferta na wykonanie prac w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie o przetargu nieograniczonego, została
uznana za najkorzystniejszą. Ogólny koszt wykonanych
prac wyniósł: 334 854,84 zł brutto. Prace polegały na wymianie istniejącej dachówki na dachówkę karpiówkę ceramiczną w kolorze naturalnym (ceglasto - czerwonym) wraz
z wykonaniem opierzenia kominów i obróbek blacharskich.

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

Rozwój instytucji
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:
''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. Prace w toku.
Całkowita wartość projektu wynosi 3 052 648, 23 zł, natomiast
kwota dofinansowania to 1 421 528,59 zł.
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rową, strefę relaksu, plac zabaw dla dzieci. Łączny koszt to
114 636 zł, z czego 50% to dofinansowanie z Ministerstwa
Sportu i Turystyki. Planowany termin realizacji zadania to
listopad 2018 r.
Renowacja Domu Fiedlera w Opatówku
Dnia 01.10.2018 r. zakończono prace związane z
renowacją elewacji domu Fidlera, obiektu biblioteki, przedszkola i apteki przy ul. Kościelnej 2. Prace te, wykonywała
firma BUDMAR PLUS, Piotrów 38, 62 - 812 Jastrzębniki.
Zadanie zrealizowane zostało 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 było zachowanie lokalnego
dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego
sprzyjającego wzrostowi zaangażowania społeczeństwa w
jego ochronę i wykorzystanie poprzez wykonanie renowacji
elewacji Domu Fiedlera w Opatówku. W ramach zadania
wykonano: ocieplenie ścian budynku i wymianę stolarki
okiennej i drzwiowej. Realizacja zadania pozwoli na poprawę bezpieczeństwa w tym budynku.
Przed wojną w budynku tym mieściła się Preparanda Nauczycielska i Seminarium dla Ochroniarek, obecnie: biblioteka i apteka, a do niedawna zlokalizowane było
tam przedszkole. Budynek ten powstał prawdopodobnie w
połowie XIX w. i był określany przez opatowian jako pałac
właściciela fabryki sukna.
Otrzymane od Województwa Wielkopolskiego
wsparcie finansowe wyniosło ponad 200 000 zł. Całkowita
wartość projektu to ok. 525 576,52 zł brutto.

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. 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. Realizacja
zadania dobiega końca.
- budowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków dla Gminy Opatówek. Prace związane z rozbudową i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w
Opatówku przy ul. Parkowej 16 zostały zakończone.
Proces oczyszczania ścieków prowadzony jest już na
nowym układzie technologicznym.
Całkowita wartość zadań - 14 208 065,92 zł, wartość dofinansowania - 7 363 936,59 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 plene-

Wiadomości Gminne

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. W
czerwcu, rozpoczęły się prace, które obejmowały: remont
budynku szatni oraz budynku gospodarczego. Wykonano
docieplenie ścian zewnętrznych wraz z nałożeniem tynków,
malowanie ścian i sufitów, naprawę krycia dachu papą termozgrzewalną, wymianę parapetów zewnętrznych oraz pozostałe prace, które wpłynęły na poprawę funkcjonalności i
estetyki budynków. Zadanie zakończono 23.08.2018 r. Całkowita wartość prac wniosła niemal 50 000 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: "Rodzinny 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 Zbiorki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
dla Gminy Opatówek. Dzięki skutecznym staraniom Gmina
Opatówek pozyskała dofinansowanie na inwestycję w wysokości 85 procent kosztów kwalifikowanych 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,
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
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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-IZ- 00-30-001/17 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.
Dotychczas odbyły się dwa przetargi, niestety złożone oferty znacznie przewyższały kwoty zabezpieczone w budżecie
gminy. W związku z powyższym postępowania przetargowe
zostały unieważnione, a zadanie planuje się do wykonania
w kolejnym roku.

Przebudowa u. 3 Maja i ul. Ludowej w Opatówku
Zakończono realizację zadania pn. ''Przebudowa dróg
gminnych w Opatówku ulicy 3 Maja nr drogi 675561P i ulicy
Ludowej nr drogi 675565P''. Wykonawcą prac był Zakład
Usługowo - Produkcyjny, Roboty Drogowo - Budowlane
ROL - DRÓG z/s Rajsko 2, 62-860 Opatówek. Zakres prac
obejmował: przebudowę drogi na odcinku 1,58 km, roboty
przygotowawcze, rozbiórkowe, 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 w wysokości
560 524,00 zł. Łączny koszt budowy to 1 473 081,68 zł.

WIADOMOŚCI KULTURALNE
''Artyści dla Niepodległości'' w Opatówku
Wspólne świętowanie 100. rocznicy odzyskania
Niepodległości, miało miejsce w piątkowy wieczór 31 sierpnia w sali fortepianowej Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku. Licznie zgromadzeni opatowianie oraz zaproszeni
goście wysłuchali i wspólnie śpiewali znane wszystkim
utwory patriotyczne.

W imieniu władz gminy Opatówek w uroczystości
udział wziął Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Opatówek Paweł Bąkowski oraz Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Marlena Kiermas - Gruszka.
Wszyscy uczestnicy koncertu otrzymali okolicznościowe
śpiewniki. Wieczór wypełniły pieśni patriotyczne i wojskowe
w wykonaniu Artystów Wydziału Pedagogiczno - Artystycznego: Katarzyny Strojnej - Bigora, Alicji Matuszczak, Eryka
Szolca, Adama Michalaka oraz Macieja Bąka.
Organizatorami koncertu byli: Powiat Kaliski, Gmina Opatówek oraz Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku. Wydarzenie odbyło się w ramach zadania publicznego
"Śladami Polski Niepodległej", które realizowane jest przez
Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej i współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
Bezpłatne badania cytologiczne

Przebudowa drogi Szulec - Józefów
Od dnia 16 lipca 2018 r. trwa przebudowa drogi Szulec Józefów, tzw. małej obwodnicy Opatówka. Trwające prace
obejmują: przebudowę odcinka na długości 1, 69 km, roboty przygotowawcze i ziemne, poszerzenie jezdni, wykonanie nawierzchni asfaltowej, oznakowania poziomego i pionowego oraz roboty wykończeniowe. Prace wykonuje firma
KAREX. 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.
Przebudowa drogi Rajsko - Smółki
Przebudowie uległa droga gminna Rajsko - Smółki. Zakres
prac obejmował przebudowę odcinka drogi na długości 0,5
km, roboty rozbiórkowe i ziemne, place manewrowe i chodniki, wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz oznakowania
pionowego i poziomego. Prace zakończyły się w sierpniu
br. Koszt zadania to 228 806,20 zł

Wiadomości Gminne

W piątek 10 sierpnia br. w Opatówku skorzystać
można było z bezpłatnego badania cytologicznego oraz
warsztatów edukacyjnych bowiem na placu przy Muzeum
Historii Przemysłu zagościł mobilny cytobus. Z badania
skorzystać mogły Panie w wieku 25 - 59 lat. Badanie cytologiczne pozwala wykryć stany przednowotworowe i nowo-
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tworowe szyjki macicy. Daje także możliwość zweryfikowania, czy pacjentka znajduje się w grupie ryzyka zachorowania na raka szyjki macicy.
Na placu swoje stoisko przygotowało także Stowarzyszenie Kaliski Klub Amazonki, gdzie członkinie klubu
(wolontariuszki) uczyły samobadania piersi na fantomach,
rozdawały ulotki profilaktyczne w zakresie konieczności
przeprowadzania regularnych badań piersi i badań cytologicznych. Amazonki udzielały informacji kobietom na nurtujące ich pytania i wątpliwości. Ponadto osoby zainteresowane miały możliwość zbadania poziomu cukru we krwi
oraz ciśnienia, a także dokonania analizy składu masy ciała. Po godz. 14:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Opatówku rozpoczęły się warsztaty prowadzone przez Dariusza
Godlewskiego z Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów S.A.
Działania organizowane były w ramach programu
''Rozwój profilaktyki onkologicznej wśród kobiet realizowany
przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów
S.A. na terenie całej Wielkopolski''. Organizatorami akcji
Cytobus oraz warsztatów edukacyjnych byli: Kaliski Klub
Amazonki, Starostwo Powiatowe w Kaliszu, Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu, Urząd
Miejski Gminy Opatówek, Gminny Ośrodek Kultury w Opatówku.
Dożynki Gminno - Parafialne, rodzinne biesiadowanie
nad zalewem Szałe
Coroczne święto plonów, które odbyło się w niedzielę, 26 sierpnia br., na placu rekreacyjnym w miejscowości Szałe, tradycyjnie zgromadziło tłumy mieszkańców i
gości. Uroczystości rozpoczęły się wejściem pocztów
sztandarowych OSP gminy Opatówek prowadzonych przez
Komendanta Gminnego OSP Stanisława Barana. Z towarzyszeniem orkiestry OSP z Rajska, na plac dożynkowy
wszedł barwny korowód przedstawicieli sołectw, którzy
wnieśli bogate wieńce, kosze i inne i symbole dożynkowe.

Delegacje wsi zostały powitane przy scenie, przy
której ustawiono ołtarz polowy. Wszystkie wieńce i symbole
wyeksponowane przy scenie, wymagały wiele pracy i twórczego wysiłku, dlatego w podziękowaniu za obecność, każda delegacja otrzymała z rąk Sekretarza Gminy Krzysztofa
Dziedzica, W - ce Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy
Wojciecha Pokojowego oraz Radnego Gminy Sławomira
Śnieguli, okolicznościowy dyplom, a były to:
sołectwo Borów - wieniec dożynkowy wnieśli: Ilona i
Jacek Sobierajowie, Bogusława Prątczyńska, Janusz
Krystyniak wraz z sołtysem Małgorzatą Janik,
sołectwo Chełmce - bochen chleba i plony wnieśli: Anna Juszczak, Aleksander Sobczak wraz z sołtysem
Elżbietą Sową,
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sołectwo Cienia Druga - bochen chleba i plony wnieśli:
Anna i Łukasz Gryczewscy wraz z sołtysem Marią
Spież,
sołectwo Dębe - Kolonia - bochen chleba i plony wnieśli: Agnieszka i Przemysław Kaczor - sołtys wsi,
sołectwo Kobierno - bochen chleba i plony wnieśli: Anna i Mariusz Łaźniakowie,
sołectwo Michałów Drugi - bochen chleba i bukiet kwiatów z ogródków gospodyń z Michałowa Drugiego wnieśli: Paulina i Jakub Ludwiczakowie wraz z sołtysem
Bogusławem Jaśkiewiczem,
sołectwo Michałów Trzeci - wieniec dożynkowy wnieśli:
Wiesława Czerniewicz, Elżbieta Zgarda, Zbigniew
Czerniewicz, Zbigniew Zgarda wraz z sołtysem Anną
Janiak,
sołectwo Opatówek - wieniec dożynkowy wnieśli: Maria
Miluśka, Karolina Góra, Maria Pawelec, Halina Dobrzańska wraz z sołtysem Karoliną Olejniczak,
sołectwo Porwity - - bochen chleba i plony wnieśli: Krystyna Molka i Andrzej Knop - sołtys wsi,
sołectwo Rajsko - bochen chleba i plony wnieśli: Małgorzata Więckowska i Mariusz Maciaszek,
sołectwo Sierzchów - wieniec dożynkowy wnieśli: Jadwiga i Paweł Perek oraz Barbara i Janusz Kosierb,
sołectwo Szałe - wieniec dożynkowy wnieśli: Agnieszka
Trzepacz, Małgorzata Brodziak, Magdalena Sroczyńska, Dorota Poniatowska wraz z sołtysem Andrzejem
Brodziakiem,
sołectwo Szulec - bochen chleba i plony wnieśli: Maria i
Adam Marciniakowie,
sołectwo Tłokinia Wielka - bochen chleba i plony wnieśli: Maria Baran, Helena i Florian Tomaszewscy,
sołectwo Zduny - wieniec dożynkowy wnieśli: Anna
Marciniak, Anna Tułacz, Józef Kliber Zbigniew Muzalewski - sołtys wsi.
Korowód zamykali Starostowie tegorocznych dożynek: Honorata Mania z Szulca i Paweł Brodziak z Szałego oraz Sebastian Wardęcki Burmistrz Gminy, Paweł Bąkowski Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Opatówek,
Marek Szlenkier W-ce Przewodniczący Rady Miejskiej
Gminy Opatówek, Jarosław Budka Radny Gminy oraz Komendant Komisariatu Policji w Opatówku Tomasz Dyrdziak
Burmistrz Gminy przywiał wszystkich gości, poczty
sztandarowe, delegacje wsi, radnych gminy Opatówek, dyrektorów placówek oświatowych, kierowników jednostek
organizacyjnych gminy, przedstawicieli duchowieństwa,
urzędów i instytucji, sponsorów i wystawców oraz mieszkańców, podziękowali za przybycie i piękne wieńce. Wśród
gości obecni byli: przedstawiciel Senatora Łukasza Mikołajczyka, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzena Wodzińska, przedstawiciel W-ce Marszałka Województwa Wielkopolskiego Grzegorz Kryjom, Przewodniczący Rady Miasta Kalisza Andrzej Plichta, Przewodniczący
Rady Powiatu Kaliskiego Mieczysław Łuczak, Radny Powiatu Kaliskiego Józef Szymański, Radny Powiatu Kaliskiego Henryk Kurek, Komendant Komisariatu w Opatówku
Tomasz Dyrdziak, Dyrektor Regionalnej Izby Gospodarczej
w Kaliszu Andrzej Spychalski, były poseł Leszek Aleksandrzak. Szczególnymi gośćmi tegorocznych dożynek była
delegacja z zaprzyjaźnionej ukraińskiej gminy Marianówka.
Zaszczytną funkcję starościny tegorocznego święta
plonów przyjęła Honorata Mania z Szulca, która wraz z mężem prowadzi 18 hektarowe gospodarstwo specjalizujące
się w produkcji rolnej i zwierzęcej. Do pełnienia funkcji starosty dożynek zaproszono Pawła Brodziaka z Szałego, który wraz z żoną prowadzi gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni 57 ha oraz 70 ha dzierżawy nastawione na produkcję zbóż z przetworzeniem na pasze i hodowlę bydła
mięsnego opasowego.
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O godzinie 15:00 rozpoczęła się msza święta
dziękczynna za plony, którą celebrował proboszcz parafii
Chełmce ks. Jerzy Salamon, proboszcz Opatówek ks. Władysław Czamara, ks. Paweł Kubik oraz Dyrektor Biblioteki
WSD w Kaliszu ks. kanonik Jan Ludwiczak, który wygłosił
homilię. W trakcie mszy zostały przekazane dary - symbole
wdzięczności: starostowie dożynek przekazali bochen
chleba, władze gminy - ampułki, strażacy podarowali komunikanty a członkinie KGW przekazały owoce z lokalnych
sadów. Msza miała doniosły charakter, towarzyszyła jej orkiestra dęta OSP z Rajska pod batutą Adriana Wałowskiego oraz organista Anzelm Drydkiewicz.
Po mszy i poświęceniu przez proboszcza ks. Jerzego Salamona darów i symboli dożynkowych, nastąpiła
część obrzędowa. Jak obyczaj każe, Starostowie Dożynek
wręczyli bochen chleba na ręce Burmistrza Gminy Opatówek, aby sprawiedliwie podzielony, wystarczył dla wszystkich. Chleb został przekazany przez Burmistrza Gminy,
Starostów, Przewodniczącego Rady Gminy, Sekretarza
Gminy i proboszcza parafii Chełmce wszystkim zebranym,
jako symboliczny gest dzielenia się chlebem. Nie zabrakło
również staropolskiego zwyczaju "Obtańczenia chleba", do
którego panie z Zespołu Śpiewaczego Opatowianie i Słoneczko zaprosiły zebranych gości.
Część oficjalna była także okazją do składania życzeń rolnikom, sadownikom, ogrodnikom i hodowcom oraz
skierowania do nich ciepłych słów z uznaniem za ciężką
pracę. Jako pierwszy głos zabrał Burmistrz Gminy Sebastian Wardęcki dziękując rolnikom za całoroczny trud oraz
przygotowanie wieńczących żniwa Dożynek. W swoim wystąpieniu wyraził nadzieję, że nawet gdyby komuś zabrakło
chleba na stole, innemu wystarczy wrażliwości, by cudzą
biedę zobaczyć i swoim chlebem się podzielić.
Życzenia i podziękowania złożyli również goście.
Głos zabrali: Marzena Wodzińska, Mieczysław Łuczak, Józef Szymański, Henryk Kurek oraz Grzegorz Kryjom. Życzenia dla rolników przesłali również: senator RP - Łukasz
Mikołajczyk, posłowie - Bożena Henczyca, Jan Dziedziczak, Piotr Kaleta, Jerzy Kozłowski, Jan Mosiński, Wojciech
Ziemniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego - Marek Woźniak, Wicewojewoda Wielkopolski Marlena Maląg,
Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego - Krzysztof
Grabowski oraz wójtowie ościennych gmin: Lisków - Maria
Krawiec, Szczytniki - Marek Albrecht, Brzeziny - Krzysztof
Niedźwiedzki.
Jedną z głównych atrakcji były suto zastawione,
bogate w płody ziemi, jadło i napitki, a do tego niepowtarzalnie udekorowane, stoły biesiadne przygotowane przez
sołectwa: Borów, Chełmce, Cienia Druga, Michałów Drugi,
Michałów Trzeci, Porwity, Sierzchów, Szałe, Szulec, Opatówek oraz OSP Opatówek, Stowarzyszenie "Dar Serca" i
KGW Opatówek. Swoją działalność promował również
Urząd Miejski Gminy Opatówek.
Organizatorzy dożynek zapewnili wszystkim gościom wiele różnorodnych atrakcji. Na najmłodszych czekały niespodzianki w postaci dmuchanych zjeżdżalni, trampolin, kolejki torowej oraz stoisk z zabawkami i balonami. Na
terenie dożynkowym znajdowało się również wiele stanowisk gastronomicznych oraz stoisk komercyjnych oferujących: lody, gofry, wyroby cukiernicze i inne.
Jak co roku, wśród wystawców nie zabrakło służb
ratunkowych, które reprezentowali: Patrol Rozminowania nr
15 JW 1523 w Inowrocławiu, przedstawiciele Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP Kalisz oraz OSP Opatówek.
Swoją działalność prezentowały również: Stowarzyszenie
LGD & Kraina Nocy i Dni, Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" oraz Bank Spółdzielczy Ziemi
Kaliskiej oddział w Opatówku.
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Czas umilała muzyka w wykonaniu kapeli ludowej
"Sami Swoi" z Opatówka oraz finalistów Międzygminnego
Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Opatówek.
Główną gwiazdą wieczoru na tegorocznych dożynkach była
Patrycja Markowska, która swoimi licznymi rockowymi
przebojami porwała publiczność do zabawy. Tradycyjnie
zwieńczeniem imprezy był pokaz sztucznych ogni, który po
koncercie pięknie rozświetlił szałeckie niebo.
Na kilka dni przed dożynkami, przy wjeździe do
wielu miejscowości gminnych, mieszkańców i gości przyjmowały tradycyjne "witacze". Były one położone w: Borowie, Chełmcach, Cieni Drugiej, Michałowie Drugim, Michałowie Trzecim, Opatówku, Porwitach, Rajsku i Sierzchowie.
Organizacja tegorocznego święta była możliwa
dzięki uprzejmości wielu osób, instytucji, firm, przedsiębiorstw oraz stowarzyszeń. Mamy nadzieję, że będziecie
Państwo z nami w latach kolejnych. Serdecznie dziękujemy
raz jeszcze za bezcenne wsparcie. Oto oni:
Amborska Grażyna i Arkadiusz, Tłokinia Wielka
Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej Oddział Opatówek
Bendykowski Konrad, Trojanów 3A, Opatówek
Brodziak Małgorzata i Andrzej, Szałe
BUD-AN sp. z o.o.,ul. Śródmiejska 15, Kalisz
COLIAN sp. z o.o., ul. Zdrojowa 1, Opatówek
Dzikowski Damian, KALDROG Zakład BudowlanoDrogowy, ul. Łódzka 196, Kalisz
FH ANNA Bogdan Kozanecki, ul. św.Jana 2C, Opatówek
Ficner Jarosław KOMPLAST Przetwarzanie Tworzyw
Sztucznych, Szałe, ul. Kaliska 9
Gościniec "U Eli i Krzysztofa" Szałe
Hurtownia Materiałów Budowlanych DON-BUD Bis,
Piotr Marcianiak, ul. Helleny 20, Opatówek
Hurtownia Rolno-Ogrodnicza CHOJNACKI, Opatówek
IZOMAT-FLEX Jacek Kołaciński, ul. św. Jana 26A,
Opatówek
Lidia Horti Logistic Mirosław Gimla, ul. Rogatka 16,
Opatówek
Mania Honorata i Sławomir, Szulec
MAT-BUD H.P.M. Pawlak s.c., Tłokinia Kościelna, ul.
Kaliska 9
Matysiak Jolanta i Artur, Opatówek
Mencel Jadwiga i Henryk, Opatówek
Naszyńska Dorota i Paweł, Opatówek
Olczak Krystyna i Grzegorz, Opatówek
PH IRWAX Zbigniew Gajewski, ul. Poniatowskiego
23a, Opatówek
PHU FARMER K. Wyrembski, ul. Sieradzka 41, Błaszki
PHU StarPol Mariusz Waszak, Sierzchów 10
PPHU Grabowscy Nadia i Damian Grabowscy, ul.
Łódzka 23, Opatówek
Remigiusz Kaźmierczak, ul. Rogatka 3B, Opatówek
Transport Osobowy Julian Jaszek , ul. św. Wawrzyńca
2, Koźminek
Wiktor Piętka, Rajsko
Dożynki Powiatowo - Gminne
Tegoroczne Dożynki Powiatowo - Gminne odbyły
się 2 września na boisku sportowym w Zbiersku w gminie
Stawiszyn. Uroczystości dożynkowe rozpoczęła Msza
Święta Polowa. Po nabożeństwie odbyła się obrzędowa
część dożynek w wykonaniu Grupy Stawiszanki. Gospodarzami dożynek byli: Burmistrz Gminy Stawiszyn - Justyna
Urbaniak i Starosta Powiatu Kaliskiego - Krzysztof Nosal.
Gminę Opatówek reprezentowali: Sekretarz Gminy
Krzysztof Dziedzic, Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy
Opatówek Paweł Bąkowski, Radny Rady Miejskiej Gminy
Opatówek Sławomir Śniegula oraz Dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury w Opatówku Mieczysława Jaskuła. W ko-
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rowodzie dożynkowym, w imieniu mieszkańców Gminy
Opatówek, symbol dożynkowy w postaci chleba niosły: p.
Teresa Łazarek oraz p. Krystyna Tułacz z Chełmc. Panie z
Koła Gospodyń Wiejskich w Chełmcach przygotowały także
stoisko promocyjne.

III Międzynarodowy Festiwal Organowy ''Jesień Organowa – Chełmce 2018''
W Chełmcach zainaugurowano III Międzynarodowy
Festiwal Organowy ''Jesień Organowa – Chełmce 2018'',
organizowany przez Fundację ''Inicjatywa dla Opatówka''
oraz Parafię pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w
Chełmcach. Festiwal wpisał się na stałe w kalendarz wydarzeń kulturalnych w parafii Chełmce i gminie Opatówek.
Pierwsze wydarzenie festiwalowe odbyło się jeszcze przed inauguracją koncertów. Było to spotkanie dla
mieszkańców pod hasłem ''Z organami w roli głównej'', a
jego celem było zwiększenie świadomości społeczności lokalnej co do wartości organów Schlag und Söhne, które po
II Wojnie Światowej trafiły do Chełmc z Dolnego Śląska.
Prelekcję wygłosił Łukasz Mosur, organista i dyrektor artystyczny festiwalu, a tematem były ciekawe losy organów i
ich twórców. W realizację spotkania włączyły się lokalne
organizacje: Koło Gospodyń Wiejskich Chełmce oraz
Ochotnicza Straż Pożarna Chełmce, a także sołtys Chełmc,
Elżbieta Sowa.

Po części obrzędowej rozpoczęły się występy artystyczne. Na scenie podziwiać można było występy zespołu
Mejk, Loka oraz Papa D. Organizatorzy przygotowali liczne
stoiska promocyjne, loterię fantową, konkurs kulinarny
''Smaki Krainy Nocy i Dni LGD7'', a także szereg atrakcji
dla najmłodszych. Dożynki Powiatowo - Gminne zakończyła zabawa taneczna.
Ćwiczenia druhów OSP z zakresu ratownictwa wodnego
21 lipca 2018r. na zalewie ''Murowaniec'' odbyły się
ćwiczenia taktyczno - bojowe dla jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych z terenu powiatu kaliskiego specjalizujących się w ratownictwie wodnym.

Celem ćwiczeń było doskonalenie umiejętności z
zakresu operowania łodziami motorowymi, zasady poruszania się po wodach płynących oraz sposoby podejmowania poszkodowanych z wody i udzielania im pierwszej pomocy. Ćwiczenia odbywały się na trzech stanowiskach, a
instruktorami byli funkcjonariusze Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu. Intensywnym ćwiczeniom strażaków nad zalewem przyglądali się Starosta Kaliski Krzystof Nosal i Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w
Kaliszu st. bryg. Dariusz Byliński. W ćwiczeniach wzięło
udział blisko 70 strażaków, w tym druhowie z Ochotniczych
Straży Pożarnych z Koźminka, Opatówka, Stawiszyna,
Brzezin, Tykadłowa, Cekowa, Stawu, Szczytnik i Kalisz-Lis.
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Koncert inauguracyjny odbył się 16 września w
kościele pw. NNMP w Chełmcach. Ciekawy program
będący syntezą muzyki barokowej i współczesnej wykonali organista Radosław Kuliberda oraz trębacz Sławomir Cichor. Koncert poprowadziła Izabela Pinczewska Kubiak, a na początku koncertu głos w imieniu organizatorów zabrali: Mateusz Walczak, dyrektor organizacyjny
festiwalu, prezes Fundacji ''Inicjatywa dla Opatówka''
oraz ks. kan. Jerzy Salamon, proboszcz parafii.
W trakcie drugiego koncertu wystąpiła Anne Michael - niemiecka organistka, absolwentka studiów w
Lubece, Lipsku oraz Birmingham, grająca na co dzień w
katedrze w Meldorf (Niemcy). W swoim solowym recitalu
artystka dokonała mieszanki brzmienia zabytkowych organów piszczałkowych oraz różnorodnych muzycznych
barw, które można uzyskać dzięki syntezatorowi. W programie znalazły się zarówno klasyka organowa jak np.
fragment kantaty J. S. Bacha, a także dzieła współczesne (m.in. P. Glassa), autorski utwór A. Michael i jej improwizacja na temat pieśni "Boże coś Polskę", która
wpisała się w tegoroczny jubileusz 100-lecia odzyskania
Niepodległości. Koncert poprowadziła Izabela Pinczewska - Kubiak. Nagłośnienie, dzięki któremu mogło wybrzmieć bogactwo barw instrumentów, zapewnił Dariusz
Góra. Za przygotowania z ramienia Parafii pw. NNMP w
Chełmcach odpowiada jej proboszcz, ks. kan. Jerzy Salamon. Warto podkreślić, że za oprawę artystyczną Festiwalu odpowiada Łukasz Mosur, zaś dyrektorem organizacyjnym jest Mateusz Walczak.
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Festiwal ''Jesień Organowa'' jest współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego
oraz Fundację PZU. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Biskup Kaliski Edward Janiak oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, zaś patronat medialny – media diecezji kaliskiej: Dwutygodnik
Opiekun i Radio Rodzina. Festiwal wspiera także liczne
grono partnerów, m.in. Restauracja i Hotel Radosny
Dwór, Fundacja Biura Rachunkowego FiK, Kwiaciarnia
Malwa, Borowiak Nieruchomości, Organmistrzostwo Andrzej Sutowicz, Warzywa Gralińscy.
Organizatorzy zapraszają na finałowy koncert z
udziałem profesorów łódzkiej Akademii Muzycznej: Beaty Zawadzkiej - Kłos (sopran) oraz Ireny Wisełki-Cieślar
(organy), który odbędzie się 14 października o godz.
17:30.
Zaproszenie na otwarcie wystawy
Dyrektor Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku zaprasza serdecznie na otwarcie nowej wystawy
czasowej. Tym razem tematem przewodnim będzie 100
- lecie Odzyskania Niepodległości. Wystawa powstała siłą kilku Muzeów m.in. Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, skąd wypożyczono tkaniny z wizerunkami
orłów; Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie; Muzeum Historii Polski w Warszawie, z którego zaprezentujemy elementy umundurowania Wojska Polskiego z okresu międzywojennego. Będzie również możliwość obejrzenia wizerunków orłów na
sztandarach ze zbiorów naszego Muzeum m.in. Narodowej Organizacji Kobiet w Opatówku.
Tradycyjnie otwarciu wystawy towarzyszyć będzie program artystyczny. Tym razem usłyszymy muzykę autorstwa Waldemara Rychłego z zespołem, który
zagra do filmu niemego z 1929 r. Film "Ponad Śnieg"
oparty jest na podstawie dramatu Stefana Żeromskiego
"Ponad śnieg bielszym się stanę". Akcja filmu toczy się
na kresach wschodnich, w czasach współczesnych Żeromskiemu około roku 1918. Muzyka przygotowana do
filmu oparta jest na motywach kresowych oraz melodiach ludowych zapisanych przez Oskara Kolberga. To
koncert folkowy, łączący różne - tradycyjną muzykę europejską z jazzową improwizacją i z energią akustycznego rockowego grania.
Otwarcie wystawy odbędzie się 19 października
2018 o godzinie 17.00. Wstęp bezpłatny. Zapraszamy
serdecznie!
Powiatowe spotkanie z kulturą
W sobotę, 29 września, w sali OSP w Żelazkowie odbyło się tradycyjne, coroczne Powiatowe Spotkanie z Kulturą. Wydarzenie było znakomitą okazją do
uhonorowania działających na terenie powiatu kaliskiego
osób, zespołów ludowych, orkiestr dętych, kół gospodyń
wiejskich i stowarzyszeń za wkład i zaangażowanie w
działalność na rzecz rozwoju i promocji powiatu kaliskiego w dziedzinie kultury. Podczas spotkania wręczono
łącznie 14 nagród finansowych i 5 nagród honorowych.
Sobotnie Powiatowe Spotkanie z Kulturą rozpoczęło się od muzycznych akcentów. Taki rozwój zdarzeń
był możliwy dzięki Młodzieżowej Orkiestrze Dętej OSP w
Mycielinie działającej pod kierownictwem Mariusza
Trzcińskiego oraz zespołu muzycznego "Niechcice". To
właśnie te formacje artystyczne umiliły czas przybyłym
gościom jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem wyda-
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rzenia. Tuż po muzycznej inauguracji głos zabrali Starosta Kaliski Krzysztof Nosal i Wójt Gminy Żelazków Sylwiusz Jakubowski, którzy swoimi przemówieniami dali
sygnał do rozpoczęcia oficjalnej części imprezy.

Uchwałą Zarządu Powiatu Kaliskiego nagrody
finansowe w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania lub ochrony kultury za 2017 roku otrzymali: Ewa Kowalczyk-Wiśniewska, Zdzisław Gotfryd, Halina
Grzegorek, Marek Kubera, Zespół "Koźminiacy", Stowarzyszenie "Działamy Razem", Koło Gospodyń Wiejskich
w Liskowie, Stowarzyszenie Aktywni Rodzice, Zespół
Śpiewaczy "Ale Babki", Koło Gospodyń Wiejskich w Michałowie Drugim, Grzegorz Rapś, Grupa Okupniczanki,
Koło Emerytów, Inwalidów i Rencistów w Żelazkowie i
Zespół Kabaretowo-Ludowy Niechcice. W wyniku
uchwały Zarządu Powiatu Kaliskiego przyznano także
nagrody honorowe za działalność w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania lub ochrony kultury za
rok 2017. Tego typu wyróżnienia przyznano: Marii
Szczap, Janinie Plichcie, Helenie Szych, Fundacji "Inicjatywa dla Opatówka" i Laurze Barbarze Wojtysiak.
Nagrody dla Koła Gospodyń Wiejskich w Michałowie
Drugim oraz dla Fundacji ''Inicjatywa dla Opatówka''
przyznane zostały na wniosek Sebastiana Wardęckiego
Burmistrza Gminy Opatówek i Krzysztofa Dziedzica
Radnego Powiatu Kaliskiego.
Koło Gospodyń Wiejskich w Michałowie Drugim
działa już przeszło 50 lat. Koło Gospodyń Wiejskich
przez cały okres swojej działalności realizuje wiele inicjatyw kulturalno - edukacyjnych skierowanych do
mieszkańców sołectwa Michałów Drugi. Organizują życie kulturalno - społeczne dla całej społeczności lokalnej
m.in. Tradycyjny Śledzik, Dzień Kobiet, ''Michałki'' Imieniny Wsi, spotkania i wyjazdy integracyjne dla mieszkańców. Ich działalność skupia się na zachowaniu lokalnej tradycji, ciągłości kulturowej, zwyczajów, co promują
nie tylko w swojej miejscowości, ale również na terenie
powiatu kaliskiego i województwa wielkopolskiego.
Członkinie Koła ze swoimi potrawami biorą udział w licznych festiwalach i imprezach. Odnoszą przy tym wiele
sukcesów, również na poziomie ponadlokalnym.
Fundacja ''Inicjatywa dla Opatówka'' funkcjonuje
od 14 kwietnia 2015 r. i aktywizuje społeczności lokalne
Gminy Opatówek i okolic w takich dziedzinach jak: kultura, edukacja, sport, wolontariat czy dobroczynność. Dotychczas Fundacja zrealizowała kilkanaście projektów,
m.in.: Międzynarodowy Festiwal "Jesień Organowa" w
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Chełmcach, Spotkania ze sztuką - Opatówek, Święto
Ulicy Kościelnej, akcje charytatywne i inne. Fundacja
"Inicjatywa dla Opatówka" współpracuje na wielu płaszczyznach z samorządem wszystkich szczebli, przedsiębiorcami, organizacjami, instytucjami i osobami prywatnymi.

ZOSP RP oraz dh Bogdan Marszał - Prezes Zarządu
Oddziału Gminnego ZOSP RP. Następnie przyszli strażacy - ochotnicy wysłuchali prelekcji na temat historii terenu wygłoszonej przez dh Bogdana Marszała.

Turniej Kół Gospodyń Wiejskich
Pierwsza edycja Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich Południowej Wielkopolski odbyła się 15 września
2018 r. w skansenie na terenie oddziału Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej Dworek Marii Dąbrowskiej w
Russowie.

W ramach turnieju odbyły się następujące konkurencje: kulinarna, literacka, rękodzielnicza i sprawnościowa. Wydarzenie uświetniły występy zespołów ludowych. Turniejowe konkurencje oceniało jury w składzie:
dr hab. Anna Weronika Brzezińska z Instytutu Etnologii i
Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Sylwia Kucharska – dyrektor Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej, Teresa Palacz – kierownik Oddziału Wielkopolskiego Narodowego Instytutu
Dziedzictwa, Piotr Kulka – kierownik Zespołu Folklorystycznego „Wielkopolanie" oraz regionalista Karol Matczak.
W imieniu władz samorządowych Gminy Opatówek nagrody dla uczestników konkurencji kulinarnej,
wręczył Radny Rady Miejskiej Gminy Opatówek Mateusz Walczak. Organizatorem spotkania było Muzeum
Okręgowe Ziemi Kaliskiej, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i Wielkopolska Izba Rolnicza
przy wsparciu Gmin: Opatówek, Godziesze Wielkie,
Stawiszyn oraz Mycielin.
XI Rajd Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
W sobotni poranek, 15.09.2018 z placu na terenach rekreacyjnych w Szałe wystartowała młodzież biorąca udział w rajdzie MDP.W rajdzie brało udział 7 drużyn. To XI już rajd zorganizowany przez Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczpospolitej Polskiej w Opatówku, Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Opatówek, Burmistrza Gminy Opatówek, OSP Chełmce – gospodarza rajdu.
Celem rajdu było doskonalenie sprawności fizycznej, popularyzacja turystyki pieszej, poznawanie historii i zabytków oraz pogłębianie wiedzy z dziedziny pożarnictwa. Wszystkich zebranych przywitał dh Henryk
Łazarek - Przewodniczący Komisji d/s Młodzieży ZOG
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Uczestnicy mieli do pokonania trasę liczącą około 5 km, która wiodła z Szałe przez Wolicę do Chełmc.
Poszczególne drużyny, według wylosowanej kolejności,
wyruszyły na trasę. Rywalizowały ze sobą w następujących konkurencjach: śpiew lub recytacja Hymnu Strażackiego, rozpoznawanie sprzętu strażackiego, konkurs
wiedzy o regionie, pierwsza pomoc, sztafeta sprawnościowa, znajomość roślinności i drzew, rzut do celu piłką.
Finał imprezy zorganizowano na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmcach. Rajd zakończył się
wspólnym strażackim grillem oraz wręczeniem pucharów i dyplomów. Klasyfikacja przedstawia się następująco: I miejsce - MDP Tłokinia Wielka, II miejsce - MDP
Chełmce, III miejsce - MDP Sierzchów.
Podsumowanie III edycji akcji "Dajmy przykład - posprzątajmy Naszą Gminę"
W dniu29 września 2018 roku pod patronatem
Burmistrza Gminy Opatówek i przy współudziale Koła
Polskiego Związku Wędkarskiego Kalisz - Miasto i Towarzystwa Przyjaciół Opatówka odbyła się akcja sprzątania Gminy Opatówek.

Członkowie Koła Polskiego Związku Wędkarskiego Kalisz - Miasto oraz wolontariusze wraz z Burmistrzem Gminy Opatówek i pracownikami Urzędu Miejskiego Gminy Opatówek, posprzątali teren przyległy do
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zalewu Szałe od strony lasu, natomiast mieszkańcy sołectwa Szałe uporządkowali zalew od strony ul. Kaliskiej.
Równocześnie w akcję zaangażowało się Towarzystwo
Przyjaciół Opatówka które ponownie posprzątało teren
wokół kompleksu "Orlik - 2012" i las przyległy do
oczyszczalni ścieków.
Akcja została zorganizowana w ramach edukacji
ekologicznej mieszkańców gminy. Uczestnicy sami zaproponowali by takie akcje powtarzać cyklicznie. Już teraz planowane są na wiosnę kolejne edycje, które zostaną przeprowadzone w poszczególnych sołectwach.
Szczególne podziękowania należą firmie Jartex Szczepan Jarantowski z Kalisza, która udostępniła kontenery
na czas trwania akcji i przetransportowała odpady do
zagospodarowania. Podziękowania skierowane są także
do 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 członków Koła Polskiego Związku Wędkarskiego Kalisz - Miasto, Towarzystwa Przyjaciół Opatówka oraz wolontariuszy, którzy postanowili swój wolny
dzień zadysponować na sprzątanie naszego wspólnego
otoczenia.
Miłą niespodzianką dla zmęczonych uczestników akcji była pyszna pizza sprezentowana przez
uczestniczkę "sprzątania" właścicielkę Pizzeri Santana z
Kalisza. Podsumowując tą akcję społeczną należy zwrócić uwagę, że zebrano 2 pełne kontenery 7m³.
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 do 5 000 złotych.
Strażacy uczą - strażacy bawią
W sobotę, 08.09.2018 roku, przy stawach w
Opatówku odbył się Strażacki Turniej Piłki Wodnej na
rzece Trojanówce, który zorganizowany został w ramach
Pikniku Biesiadnego ''Strażacy uczą - strażacy bawią''.
Piknik Biesiadny ''Strażacy uczą - strażacy bawią'' rozpoczął się turniejem piłki wodnej, w której udział wzięło
udział 6 drużyn: OSP Godziesze, OSP Iwanowice, OSP
Szczytniki, OSP Morawin, OSP Rajsko oraz Stowarzyszenie Strażacy Wspólnie Przeciw Białaczce. Końcowa
klasyfikacja przedstawia się następująco:
- I miejsce - OSP Rajsko
- II miejsce - Stowarzyszenie Strażacy Wspólnie
Przeciw Białaczce
- III miejsce - OSP Szczytniki
Konkurencja polegała na umiejętnym operowaniu
piłką, która była unoszona nad rzeką strumieniem wody
ze strażackiego węża. Rozgrywki sędziowała komisja w
składzie: Przewodniczący Daniel Hofman, Krzysztof
Przyklęk, Bartosz Hofman oraz Adam Kwaśniewski z
OSP Przechód, woj. opolskie. Zwycięzcy otrzymali okolicznościowe puchary oraz dyplomy, które wręczyli: dh
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Krzysztof Dziedzic Sekretarz Gminy Opatówek, dh Mariusz Małoburski Radny Rady Miejskiej Gminy Opatówek
oraz dh Bogdan Marszał Prezes Zarządu Oddziału
Gminnego ZOSP RP. Po zaciętej rywalizacji była chwila
na wspólne biesiadowanie i grillowanie. Organizatorzy
przygotowali liczne atrakcje wśród, których znalazły się
pokazy widowiskowe obejmujące prezentację umiejętności psa policyjnego oraz możliwości bojowych jednostek OSP.

Na najmłodszych czekały strażackie kręgle, zjeżdżalnie i place zabaw. Turniej Piłki Wodnej oraz Piknik
Biesiadny zorganizowany został przez: Urząd Miejski
Gminy Opatówek, Gminny Ośrodek Kultury w Opatówku, Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP oraz Ochotniczą Straż Pożarną w Opatówku.
Promocja nowej książki p. Marianny Kocemby
W środę 3 października 2018 r. w auli Szkoły
Podstawowej w Opatówku odbyła się pełna wrażeń
promocja nowej książki p. Marianny Kocemby pt. ''Moja
mała ojczyzna Opatówek wspomnienia z okresu wojennego''. W rolę prowadzących wcieliły się p. Izabela
Dubanowicz wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. J.
Kusocińskiego w Opatówku oraz p. Agnieszka Kaźmierczak - nauczycielka. Obie panie powitały wszystkich zaproszonych gości. Wśród zgromadzonych, którzy ze-

chcieli skierować swoje ciepłe słowa oraz życzenia dla
autorki, znaleźli się m.in.: dyrektor szkoły i historyk Mateusz Przyjazny, Burmistrz Gminy Opatówek Sebastian
Wardęcki, Sekretarz Gminy Opatówek, Radny Powiatu
Kaliskiego i współinicjator wydawnictwa Krzysztof Dzie-
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dzic, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i
Zdrowia Marlena Kiermas - Gruszka, a także wydawca
reprezentujący firmę Edytor p. Sławomir Woźniak.
Pani Marianna została obdarowana przez swoich sympatyków licznymi kwiatami i słodkościami. Niezwykle wzruszającej chwili zgromadzeni doświadczyli
podczas specjalnie przygotowanego na tę okazję montażu słowno - muzycznego w wykonaniu uczniów Szkoły
Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku
pod opieką nauczycielek p. Anny Nowackiej, p. Beaty
Frydrychowicz, p. Joanny Litwin (dekoracje) oraz p. Doroty Skinder (fotografia). Sala rozbrzmiała przepięknym
śpiewem nawiązującym do nowej publikacji. Młodzież
odczytała także wybrane, ciekawe fragmenty ze wspomnień p. Marianny. Ponieważ spotkanie miało formę
kawiarenki literackiej obecni goście, przyjaciele i sympatycy autorki długo jeszcze przy kawie i ciastku wspominali swoje dzieciństwo.
Autorka składa serdeczne podziękowania
wszystkim, którzy przyczynili się do wydania nowej
książki (specjalne podziękowania zawarte zostały w publikacji) oraz dyrekcji, nauczycielom, pracownikom i
uczniom Szkoły Podstawowej w Opatówku, a także pracownikom Urzędu Miejskiego Gminy Opatówek za tak
pięknie zorganizowany wieczór. Organizatorami spotkania byli Szkoła Podstawowa w Opatówku, Urząd Miejski
Gminy Opatówek oraz autorka Marianna Kocemba.
Szanowni Czytelnicy
"Nic nie jest tak szlachetne, mocne, zbawienne i
przydatne w życiu jak dobre wspomnienia... Kto zgromadził
wiele takich wspomnień z dzieciństwa, zaopatrzył się na całe swe życie" - Fiodor Dostojewski. W sercu i pamięci autorki niniejszego opowiadania, wiele jest wspomnień ukrytych, wiele pięknych i dobrych. Niektóre z nich zostały właśnie spisane. Jest mi niezmiernie miło, jest to dla mnie wyróżnienie dane od autora, w roku szczególnym 100 - lecia
Odzyskania przez Polskę Niepodległości - zachęcić do
przeczytania nowej książki "Moja mała Ojczyzna Opatówek,
wspomnienia z okresu wojennego".
Z całego serca tę publikację polecam, krótką i treściwą - jak na olbrzymią wiedzę i serce autorki, publikację
ciekawą, w części osobistą, odkrywającą dotychczas nieznane wspomnienia z okresu wojennego, dla mnie niezmiernie cenne, bo o naszej małej Ojczyźnie. Spisane historie rodzin polskich, niemieckich, żydowskich widziane
oczami doświadczonej życiem autorki, wzbogacone ilustracjami oraz wybranymi wierszami po prostu trzeba przeczytać. Warto przypomnieć iż dzisiaj prezentowana publikacja
jest kontynuacją, niejako uzupełnieniem, wcześniejszej
książki p.t. "W cieniu białych brzóz, wspomnienia i zapiski,
wczoraj i dziś".
Na koniec chciałbym przedstawić myśl Aleksandra
Dumas: "Życie jest wspaniałe, należy tylko spoglądać na
nie przez właściwe okulary". Pani Maria takie właśnie okulary ma - i co jest niezwykle cenne i wzruszające - czytelnik
może przez nie spojrzeć na otaczający nas świat...

a motywem przewodnim było stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu było przybycie w stroju biało - czerwonym. W trakcie zajęć dzieciaki poznały pojęcia i wydarzenia związane z polską historią, poczuciem tożsamości narodowej i wolności. Odbyła się mała lekcja geografii, historii i wychowania obywatelskiego na wesoło. Na mapie dzieciaki szukały Polski, jej granic i sąsiadów, rzek, jezior. Wspólnie omówiono polskie symbole narodowe. Rozmawiano też o tym,
co to jest kraj, państwo i naród. Szczególną uwagę
zwrócono na znaczenie domu rodzinnego, w którym
kształtują się pierwsze postawy patriotyczne i obywatelskie.
Prawdziwy patriota to ten, który robi wszystko by
wzmacniać i wzbogacać społeczność, w której żyje. Takie działania, jak pomaganie innym, chęć poznawania
historii i podróżowania po swoim kraju, poprawne wysławianie się, czy nieśmiecenie, to ''cegiełki'', z których
buduje się prawdziwy współczesny patriotyzm. Była też
biało - czerwona uczta, po której dzieci techniką origami
wykonały godło Polski. Jednym z zadań było także ułożenie ponumerowanych karteczek w kształt ''węża'' ze
123 elementów symbolizujących lata zaborów. Dzieci
dopiero sporo po północy zmorzył sen, by po paru godzinach zacząć nowy dzień, bogatszy o nowe wrażenia i
zdobytą wiedzę.
Narodowe Czytanie ''Przedwiośnia''

Krzysztof Dziedzic

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

WIADOMOŚCI BIBLIOTECZNE
Biało - Czerwona Noc w Bibliotece
W Gminnej Bibliotece Publicznej w Opatówku
miało miejsce szczególne wydarzenie - Noc w Bibliotece
dla dzieci. W roku 2018 przypadło to na 21 i 22 sierpnia,
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8 września 2018 r. po raz siódmy w Polsce, a po
raz czwarty w Opatówku odbyła się akcja Narodowego
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Czytania, nad którą rokrocznie, honorowy patronat
sprawuje Para Prezydencka. Głównym celem, który
przyświeca akcji jest promocja czytelnictwa, podkreślenie roli książki w intelektualnym rozwoju każdego człowieka oraz zwrócenie uwagi na liczne, piękne dzieła literatury polskiej.
W tym roku Narodowe Czytanie zbiegło się z
setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę,
a lekturą odczytywaną w blisko trzech tysiącach miejsc
w kraju i za granicą było Przedwiośnie Stefana Żeromskiego. Podczas zorganizowanej przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Braci Gillerów w Opatówku akcji Narodowego Czytania lektorami, którzy odczytali kolejno
fragmenty Przedwiośnia, byli: Sebastian Wardęcki Burmistrz Gminy Opatówek, Mieczysław Łuczak Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego, Damian Jakóbczak
Radny Gminy Opatówek, Jan Kłysz Wicestarosta Powiatu Kaliskiego, Marlena Kiermas - Gruszka Radna Gminy
Opatówek, Mariusz Małoburski Radny Gminy Opatówek,
Beata Frydrychowicz nauczycielka języka polskiego w
Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku, Krzysztof Dziedzic Sekretarz Gminy Opatówek,
Paweł Bąkowski Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy
Opatówek.
Ze względu na trwające prace remontowe elewacji budynku, w którym mieści się biblioteka, impreza
została zorganizowana w tym roku na ''wysepce'' pomiędzy stawami w Opatówku. Oryginalność miejsca i
wyjście poza otoczenie biblioteki dodało wydarzeniu
urozmaicenia i atrakcyjności.
Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim,
którzy przybyli na akcję Narodowego Czytania: czytelnikom, przyjaciołom biblioteki, nauczycielom i młodzieży
ze szkoły podstawowej w Opatówku, wszystkim zaangażowanym w odczytywanie fragmentów powieści oraz
Urzędowi Miejskiemu Gminy Opatówek i strażakom z
OSP w Opatówku za pomoc techniczną w zorganizowaniu przedsięwzięcia.
W ogrodzie, ogródku i na balkonie 2 - spotkanie z
Olą i Mariuszem Małoburskimi

Dnia 25.07.2018 r. spotkaliśmy się po raz drugi
z Olą i Mariuszem Małoburskimi, aby porozmawiać o
ogrodach. Tym razem zaprosili nas do swojej szkółki
"Ogrodowe ABC" w Opatówku. Mariusz opowiadał o
wymaganiach roślin, prezentował ciekawe odmiany, radził w sprawach pielęgnacji i podejmowania, ekstremalnych czasem, ogrodniczych wyzwań (bo do takich zali-
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czyć można na przykład przesadzanie trzymetrowego
dębu).
Ola i Mariusz oraz współpracujący z nimi Michał
to prawdziwi miłośnicy ogrodów. Z dumą prezentowali
unikalne odmiany sprowadzane z najdalszych zakątków
kraju i zagranicy, oryginalne formowanie roślin, mówili o
swoich sukcesach, ale i problemach ogrodniczych. Niespodzianką i prezentem dla wszystkich były bukieciki
lawendy, które każdy mógł własnoręcznie zebrać i zabrać z sobą do domu.
***************************************

WIADOMOŚCI SPORTOWE
Zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza Gminy
Opatówek
Po raz kolejny, dzięki współpracy Urzędu Miejskiego Gminy Opatówek oraz Zarządu Koła PZW Opatówek, udało się zorganizować zawody wędkarskie. Wydarzenie pod patronatem Burmistrza Gminy Opatówek
Sebastiana Wardęckiego odbyło się w sobotę
15.09.2018 r. nad stawami w Opatówku.

Do rywalizacji o Puchar Burmistrza stanęło 18
osób. Po krótkiej odprawie i sprawnym przygotowaniu
się do wędkowania o godzinie 7.30 zabrzmiał sygnał
rozpoczynający rywalizację. Pierwsze minuty wędkowania mocno rozbudziły apetyt ryb, brały głównie leszcze
oraz płocie i liny. W samo południe zabrzmiał ostatni sygnał kończący zawody. Sędziowie przystąpili do swojej
dalszej pracy, ważenie ryb i klasyfikacja zawodników zajęła dłuższą chwilę. W tym czasie zawodnicy zostali poczęstowani obiadem. Spora część z nich wymieniała się
wrażeniami i ogólną oceną przebiegu imprezy. Wreszcie
nastąpił moment ogłoszenia wyników. Łączna waga
złowionych ryb wyniosła blisko 13,5 kg. Puchar Burmistrza Gminy Opatówek zdobył: Zbigniew Marszał (3060
pkt.), który również otrzymał puchar za złowienie największej ryby. Drugi był Rafał Jach z wynikiem (1660
pkt), a trzeci - Grzegorz Glapa (1600 pkt.).
Organizatorzy imprezy zadbali o to by najlepsi
zawodnicy otrzymali dyplomy i wartościowe upominki.
Każdy uczestnik zawodów otrzymał gadżety przygotowane przez Urząd Miejski Gminy Opatówek i Zarząd Koła PZW Opatówek. Uśmiechy na twarzach uczestników
świadczyły o pozytywnych emocjach towarzyszących w
tak niecodziennej imprezie.
Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego
Opatówek dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do

str. 18/28

zorganizowania zawodów, a w szczególności: Burmistrzowi Gminy Opatówek Sebastianowi Wardęckiemu
oraz p. Ewelinie Stasik - Restauracja ''Zacisze''.
Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze

Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn OSP z terenu powiatu kaliskiego,
odbyły się w niedzielne popołudnie 05.08.2018 r. w Kamieniu. 9 drużyn żeńskich oraz 7 męskich zmagało się w
konkurencjach sprawnościowych polegających na rozwinięciu bojowym oraz biegu sztafetowym 400 m. z
przeszkodami.
Klasyfikacja generalna żeńskich młodzieżowych drużyn
pożarniczych:
- I miejsce - OSP Skrajnia Blizanowska
- II miejsce - OSP Szczytniki
- III miejsce - OSP Czempisz
Kolejne miejsca: OSP Zadowice, OSP Pólko Ostrówek,
OSP Tykadłów, OSP Kuczewola, OSP Koźminek, OSP
Opatówek.
Klasyfikacja generalna męskich młodzieżowych drużyn
pożarniczych:
- I miejsce - OSP Szczytniki
- II miejsce - OSP Pólko Ostrówek
- III miejsce - OSP Tłokinia Wielka
Kolejne miejsca: OSP Korab, OSP Tykadłów, OSP
Aleksandria, OSP Morawin.
Nagrody i puchary zwycięskim drużynom wręczyli Krzysztof Nosal - Starosta Kaliski, Mariusz Chojnacki - Wójt Gminy Ceków Kolonia oraz Sławomir Kotoński Komendant Miejski PSP w Kaliszu. Sędzią głównym zawodów był kpt. Grzegorz Kuświk. Organizatorem
zawodów był Oddział Powiatowy OSP, Powiat Kaliski,
Gmina Ceków Kolonia a sprawny przebieg zawodów
możliwy był dzięki zaangażowaniu komendanta gminnego Gminy Ceków Kolonia, funkcjonariuszom z JRG nr 1 i
2 oraz jednostkom OSP z gminy Ceków Kolonia.
Turniej Tenisa Stołowego
W sobotę 7 lipca 2018 roku w Hali Sportowo Widowiskowej w Opatówku rozegrano inauguracyjny
turniej tenisa stołowego pod patronatem Burmistrza
Gminy Opatówek Sebastiana Wardęckiego w ramach I
Grand Prix Ziemi Kaliskiej 2018 r. W turnieju udział wzięło 34 zawodników, którzy rywalizowali ze sobą w aż
sześciu kategoriach. Celem turnieju była popularyzacja
gry w tenisa stołowego, promocja Gminy Opatówek,
umożliwienie pasjonatom tenisa stołowego porównywa-
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nia swoich umiejętności z innymi, integracja dzieci, młodzieży i dorosłych, aktywne spędzanie czasu wolnego.
Organizatorami turnieju był Kaliski Klub Tenisa Stołowego oraz Gmina Opatówek.
Końcowa klasyfikacja turnieju przedstawia się nastepująco:
Kobiety amator 18+
- Paulina Kuświk
- Emilia Wrzos - Piątkowska
- Liliana Biniaszczyk
- Natalia Miklas
- Antonina Gibus
Chłopcy amator U-18
- Paweł Janczak
- Bartosz Janik
- Tomasz Janik
- Jakub Janik
- Adrian Kasperczak
- Daniel Nowakowski
- Patryk Suchecki
- Miłosz Nurek
Dziewczęta amator 18+
- Martyna Prątczyńska
- Natalia Pogorzelec
- Katarzyna Pogorzelec
Mężczyźni liga 18+
- Rafał Wojcieszak (LKS Gołuchów)
- Adam Kopytek (KTS Sieradz)
- Piotr Schubert (Tarchalanka Tarchały Wielkie)
- Marcin Kaik (Tarchalanka Tarchały Wielkie)
Mężczyźni amator 18+
- Michał Wójcik
- Grzegorz Praselski
- Jarosław Pudełko
- Jacek Nowakowski
- Arkadiusz Drząkowski
- Krystian Tarłowski
- Wiktor Janiszewski
- Artur Szefer
- Marcin Wałęsa
- Jarosław Cieplucha
- Mateusz Antolczyk
- Hubert Jezierski
Mężczyźni amator 50+
- Mirosław Gruszka
- Sebastian Wardęcki
***************************************

WIADOMOŚCI OŚWIATOWE
Awans zawodowy nauczycieli
W miesiącu lipcu, w naszej gminie odbyło się
postępowanie egzaminacyjne dla nauczycielek, które
ubiegały się o stopień nauczyciela mianowanego. W
środę, 29 sierpnia br. w tutejszym urzędzie miała miejsce uroczystość związana z awansem zawodowym nauczycieli.
Po pomyślnie zakończonym egzaminie p. Dżesika Marciniak - nauczycielka wychowania przedszkolnego oraz p. Dorota Suchorska - nauczycielka bibliotekarka, obie ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku, po złożeniu ślubowania, otrzymały z rąk Burmistrza Gminy Opatówek Sebastiana
Wardęckiego, akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego. W uroczystości uczestniczyli również: Mateusz
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Przyjazny Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza
Kusocińskiego w Opatówku, Krzysztof Dziedzic Sekretarz Gminy Opatówek oraz Arkadiusz Łańduch Dyrektor
ZEAS Gminy Opatówek.

Nowo mianowane nauczycielki zostały obdarowane kwiatami. Po części oficjalnej była też chwila na
rozmowę dotyczącą przebiegu awansu zawodowego
nauczyciela oraz dalszych planów rozwoju. Mianowanym nauczycielkom serdecznie gratulujemy i życzymy
dalszego pomyślnego rozwoju po ścieżkach awansu
zawodowego.
Nowy rok szkolny 2018/2019
3 września, uroczystymi akademiami w każdej
placówce oświatowej w gminie Opatówek z udziałem
uczniów, nauczycieli i rodziców oraz władz samorządowych gminy Opatówek, rozpoczął się nowy rok szkolny
2018/2019. Nauczyciele i uczniowie wrócili już z wakacji
wypoczęci i gotowi do podjęcia nowych wyzwań i obowiązków. W tym dniu we wszystkich szkołach i przedszkolach odbyła się inauguracja roku szkolnego dla
1051 uczniów w szkołach podstawowych oraz dla 379
przedszkolaków w przedszkolu w Opatówku oraz oddziałach przedszkolnych. Liczba uczniów w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:
- Szkoła Podstawowa im. J. Kusocińskiego - 575
uczniów
- Filia SP w Opatówku - 6 uczniów i 5 dzieci (oddział
przedszkolny)
- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chełmcach
- 203 uczniów i 45 dzieci
- Szkoła Podstawowa w Rajsku - 132 uczniów i 62
dzieci
- Szkoła Podstawowa im. W. Broniewskiego w Tłokini
Wielkiej - 135 uczniów i 44 dzieci
- Publiczne Przedszkole Wesoły Smyk w Opatówku 223 dzieci.
Wszystkie placówki oświatowe w naszej gminie
zostały w pełni przygotowane do prowadzenia zajęć
edukacyjnych. Wykonano potrzebne remonty oraz prace
porządkowe.
Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku:
- naprawa urządzeń na placu zabaw
- zaprawki ścian i częściowe malowanie sal i korytarzy
- utworzenie nowego wejścia do szatni w budynku B

Wiadomości Gminne

-

dostosowanie sanitariatów dla potrzeb przedszkolaków w budynku B
- udrożnienie kanalizacji sanitarnej
- naprawa ławek przed budynkiem B
- malowanie sanitariatów w szkole filialnej w Sierzchowie
- renowacja ścian wejścia głównego w szkole filialnej
w Sierzchowie.
Szkoła Podstawowa w Rajsku:
- remont toalet dla chłopców na I piętrze.
- malowanie ścian i sufitu w pomieszczeniu nr 6 na II
piętrze.
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chełmcach:
- usuwanie ubytków we wszystkich oddziałach i pomieszczeniach szkoły.
- przeprowadzenie prac remontowych związanych z
rozprowadzeniem sieci internetowej w budynku
szkoły
- przeprowadzenie prac konserwatorskich oraz porządkowych na placach wokół szkoły, placu zabaw
oraz boiskach szkolnych.
Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w
Tłokini Wielkiej:
- naprawa pokrycia dachowego na łączniku budynków
szkoły i sali sportowej
- malowanie korytarzy szkolnych
- naprawy w kotłowni gazowej
- drobne prace naprawcze.
Publiczne Przedszkole ''Wesoły Smyk'' w Opatówku:
W budynku oddanym do użytku we wrześniu 2017 r. nie
stwierdzono potrzeby wykonania prac remontowych
oprócz drobnych napraw gwarancyjnych dostrzeżonych
w trakcie użytkowania obiektu, przeprowadzonych przez
gwaranta.
**********
PRZEDSZKOLE
Dzień przedszkolaka

Dzień 20 września był dla nas dniem wypełnionym mnóstwem zabaw. Obchodziliśmy bowiem Dzień
Przedszkolaka. Każda z grup prezentowała się w wybranym przez siebie kolorze. Niektórzy mieli także elementy symbolizujące nazwę swojej grupy. Pani Ewa
zorganizowała dla nas w ogrodzie przedszkolnym zabawy przy muzyce.
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Można nas było także dostrzec na ulicach Opatówka w wesołym i barwnym korowodzie. Nie zabrakło
również czasu na nasze ulubione zabawy w salach.
Jednym słowem był to dzień pełen wrażeń. Jak miło jest
być przedszkolakiem!
Poznajemy zawody naszych rodziców - zawód policjant
W miesiącu wrześniu 4 - latki omawiały tematykę bezpieczeństwa w przedszkolu i w drodze do niego.
W celu utrwalenia zdobytych wiadomości dzieci zaprosiły do przedszkola tatę naszej koleżanki - dzielnicowego
mł. asp. Artura Woźniaka i st. sierż. Beatę Molkę, którzy
zapoznali nas z pracą policjanta oraz usystematyzowali
naszą wiedzę dotyczącą ruchu drogowego i bezpieczeństwa dzieci w domu i w przedszkolu.

SZKOŁA PODSTAWOWA W OPATÓWKU
Klasa IV b napoleonką do Sierzchowa
Uczniowie klasy IV b Szkoły Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Opatówku 25 września 2018 r. uczcili 100 lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, przemierzając trasę zwaną napoleonką (na pamiątkę przemarszu wojsk napoleońskich) przez Borów do Sierzchowa.
Pod opieką wychowawczyni Doroty Skinder oraz szkolnej pedagog Kamili Ludwiczak przeszli 7 km spacerem
(niekiedy marszobiegiem), dzielnie pokonując wszelkie
niedogodności i trudności pieszej wędrówki.
Towarzyszyły im ciepłe promienie słonecznego
przedpołudnia, dodając sił i zapału do osiągnięcia upragnionego celu. Na miejscu, w Szkole Podstawowej w
Sierzchowie, skąd w tym roku dołączyło do kl. IV b w
Opatówku troje uczniów, na uczestników wyprawy czekało wiele atrakcji. Pierwszą niespodzianką było spotkanie z wcześniejszymi wychowawczyniami (w kl. I - III) p.
Renatą Albrecht i p. Magdaleną Galubą. Spotkanie miało charakter integracyjny. Dzieci miały okazję poznać się
nawzajem oraz zwiedzić dawną szkołę swoich nowych
kolegów z klasy. Gospodarze, p. Magdalena Galuba
wraz z rodzicami uczniów z Sierzchowa, zaskoczyli
strudzonych wędrowców wspaniałą ucztą. Przy rozpalonym ognisku czekały smakowite kiełbaski i bułki z lokalnej piekarni. Nie zabrakło również soczystych pomidorów i ogórków oraz gorącej herbaty i ciast domowego
wypieku.

Od dziś nasze przedszkolaki wiedzą po czym
można poznać prawdziwego policjanta, gdzie i jak należy bezpiecznie przechodzić przez ulicę, jak zachowywać
się w kontaktach z obcymi ludźmi, a także do kogo
zwracać się o pomoc w sytuacji zagrożenia. Niemałą
atrakcją była dla dzieci możliwość obejrzenia z bliska
akcesoriów niezbędnych do pracy policjanta. Największą
radość sprawił natomiast radiowóz policyjny. Nasi goście
obdarowali maluszków pięknymi niespodziankami - miśkami wyposażonymi w odblaski, a dzieciaki szczerze
podziękowały policjantom.
Wielkie sprzątanie świata
Wrzesień, to miesiąc, w którym w całej Polsce
odbywa się Ogólnopolska Akcja Sprzątania Świata". W
tym roku, a dokładniej 21 września - nasze przedszkolaki także wzięły udział w jubileuszowej akcji "Sprzątanie
Świata - Polska 2018". W tym roku sprzątanie odbywało
się pod hasłem: "Akcja - segregacja! 2xwiecej,
2xczyściej."
Maluchy zaopatrzone w rękawice i worki zaangażowały się w tę akcję. Dzieci 3 - letnie pomagały w
sprzątaniu ogrodu przedszkolnego, a 4 i 6 - latki wyszły
poza teren przedszkola - do lasu i w okolice parku, gdzie
zebrano kilka worków śmieci. Nie zabrakło przy tym
edukacji dotyczącej segregacji odpadów. Głównym celem było ukazanie dzieciom skutków zaśmiecania "świata", a także wzbudzanie w dzieciach odpowiedzialności
za swoją małą i dużą ojczyznę.

Kolejnym zaskoczeniem dla uczniów było wręczenie chłopcom upominków z okazji zbliżającego się
Dnia Chłopaka.
Dzieci wzięły udział we wspólnych zabawach
edukacyjnych, przygotowanych i poprowadzonych przez
p. Magdalenę Galubę. Motywem przewodnim zadań była ''polskość'', m.in. znajomość granic Polski oraz
ukształtowania terenu naszego kraju. Uczniowie, bawiąc
się, utrwalali wiedzę nt. lokalnej przyrody, która pomogła
im w tworzeniu pomysłowych map Polski. Uzmysłowili
sobie, jak ważną rolę pełnią drzewa w życiu człowieka i
w środowisku przyrodniczym. Rozpoznając poszczególne gatunki drzew, tworzyli symboliczne listki, które miały
wskazywać, jak ważny jest każdy z nich dla naszego życia i środowiska. Wspólne zabawy rozbudziły w dzieciach przyrodniczą pasję, sprawiając, że każdy z nich
chciał zostać dendrologiem.

**********
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Zwycięski puchar rajdu dla uczniów Szkoły Podstawowej w Opatówku
''Włóczykije'' ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku zdobyli zwycięski puchar VII Rajdu Szlakiem Bursztynowym z Jagiellonką i
Kopernikiem, który odbył się 29 września 2018 r. w Kaliszu. Drużyna pod kierownictwem p. Doroty Skinder i
opieką p. Anny Karwowskiej w zaciętej rywalizacji pokonała 250 uczestników z 11 szkół Kalisza i regionu. To
ogromny sukces i wyróżnienie dla naszej szkoły.

Uczniowie osiągnęli go dzięki zaangażowaniu,
wykorzystaniu wiedzy i umiejętności zdobytych w szkole
oraz pomysłowości i kreatywności na trasie rajdu. Podczas konkursowych zadań wykazywali się bystrością
umysłu, sprytem i dużą sprawnością fizyczną. Rajdowe
zmagania rozpoczęły się przy amfiteatrze w Parku Przyjaźni, gdzie drużyny otrzymały karty pracy i wskazówki
do wykonywania zadań. ''Włóczykije'' działali sprawnie i
skutecznie pod przewodnictwem wybranych przez siebie
liderów: Katarzyny Bąkowskiej i Michała Nowakowskiego z kl. VIII a. Między innymi mieli odnaleźć zegar słoneczny w Parku Przyjaźni i przetłumaczyć umieszczony
na nim łaciński napis. Pomyślnie rozwiązali też test wiedzy o Koperniku i Jagiellonce, najszybciej rozszyfrowali
kalambury i ułożyli z puzzli postać Anny Jagiellonki, by
wyruszyć na ciąg dalszy rajdu wiodącego Trasą Bursztynową do Ogródka Jordanowskiego. Wykazali się tu
imponującą wiedzą astronomiczną.
Na tym etapie trasy popis swojej sprawności fizycznej
zaprezentował Bartłomiej Musiał z kl. VIII c, zdobywając
dla drużyny znaczącą liczbę punktów. Idąc przez Wał
Piastowski i Wał Staromiejski, uczestnicy rajdu dotarli do
mety znajdującej się w III LO im. M. Kopernika. Uczennice klasy III b GIM w Opatówku: Zuzanna Głowacka,
Martyna Jopek, Julia Rutkowska i Zofia Wojewoda zaprezentowały ułożony w czasie wędrówki wiersz, nawiązujący do jubileuszu 100-lecia istnienia kaliskiego liceum: ''III Liceum Ogólnokształcące przypomina nam o
Annie Jagiellonce. Mikołaj Kopernik, choć tam nie bywał,
każdy w głębi serca szkołę tak nazywał. Szkoła dwojga
imion tak właśnie powstała, stoi tu do dzisiaj piękna i
wspaniała. Dziś obchodzimy stulecie tej szkoły, każdy z
niej wychodzi wysoce wykształcony.''
Organizatorami rajdu byli: III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu oraz Kaliski
Oddział PTTK im. Stanisława Graevego. Dla wszystkich
uczestników rajdowe zmagania były również okazją do
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doskonałej zabawy i weekendowego relaksu na świeżym powietrzu.
Konkurs fotograficzny
Tematem IX edycji Konkursu Fotograficznego
było światło, barwa i faktura a nowoczesna architektura.
Konkurs zorganizowany został przez Kaliski Oddział
PTTK im. Stanisława Graevego i Szkołę Podstawowa
im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku. Przedmiotem
konkursu były nowoczesne formy architektury. Na fotografiach znalazły się między innymi: obiekty lub ich
fragmenty o interesującej kolorystyce, sfotografowane w
ciekawym świetle (w różnych porach dnia, roku) a także
charakteryzujące się efektowną fakturą. Uczestnikom
pozostawiono pełną dowolność interpretacji tematu. Celem konkursu było: przedstawienie nowoczesnych rozwiązań w przestrzeni publicznej, ukazanie różnych przejawów nowoczesności w architekturze, dostrzeżenie w
otoczeniu obiektów stanowiących temat niniejszego
konkursu oraz uchwycenie ich artyzmu, upowszechnianie i popularyzowanie fotografii jako dziedziny sztuki,
rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów, zachęcanie do
twórczego spędzania czasu wolnego. Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych (w tym klas
gimnazjalnych) oraz szkół ponadgimnazjalnych z całej
Polski. Łącznie wpłynęło 126 zdjęć od 46 uczestników z
12 szkół; w tym: 8 szkół podstawowych z klasami gimnazjalnymi - 53 zdjęcia od 17 uczestników, 4 szkoły ponadgimnazjalne - 73 zdjęcia od 29 uczestników

Zdjęcia oceniane były w trzech kategoriach: I kategoria - klasy młodsze szkół podstawowych - do VI klasy (włącznie), II kategoria - klasy starsze szkół podstawowych od VII - VIII klasy oraz klasy gimnazjalne, III kategoria - szkoły ponadgimnazjalne. Jury powołane przez
organizatora brało pod uwagę wartość artystyczną prac,
ich jakość i oryginalność. Najogólniej rzecz ujmując liczył
się pomysł, gra kolorów, geometria ujęć (kształty geometryczne). Konkurs zaistniał na liście stałych imprez
Kaliskiego PTTK - u z inicjatywy p. Mateusza Przyjaznego - Prezesa Kaliskiego Oddziału PTTK im. S. Graevego
i jednocześnie Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Opatówku.
Spośród zaproszonych gości na uroczystość
przybyli: Tomasz Rogoziński - Wiceprezydent Kalisza,
Grażyna Dziedziak - Naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki,
Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Kaliszu, Marlena
Kiermas-Gruszka - Przewodnicząca Komisji Oświaty,
Kultury, Sportu i Zdrowia Gminy Opatówek, Małgorzata
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Matysiak - Dyrektor Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku, Anna Piotrowska - Wągrocka - Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Kaliszu, Danuta Urbaniak - Wiceprezes Kaliskiego Oddziału
PTTK im. S. Graevego w Kaliszu. Osobą odpowiedzialną za całokształt przebiegu konkursu oraz ogłoszenia
wyników (komandorem) z ramienia Kaliskiego Oddziału
PTTK była p. Dorota Skinder - nauczycielka Szkoły Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Opatówku. Aranżacją
wystawy zajmowała się - p. Joanna Litwin przy współpracy p. Moniki Ratajczyk oraz p. Renaty Narczyńskiej.
Prezentację multimedialną wykonała p. Grażyna Chrystek.
Uroczyste ogłoszenie wyników uświetnione zostało przez słodki poczęstunek przygotowany przez
uczniów kl. IV b (II grupa) Technikum Żywienia i Usług
Gastronomicznych pod kierunkiem p. Katarzyny Korpik
przy współpracy p. Mileny Kwaśniak - Nowak nauczycielek Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Kaliszu. Wystawa gościć będzie na korytarzu Kaliskiego
Ratusza przez najbliższe dwa tygodnie. Nagrody ufundowane zostały przez organizatorów oraz Urząd Miejski
w Kaliszu i Urząd Miejski Gminy Opatówek.
Laureaci IX Konkursu Fotograficznego 2018 r.
Szkoły Podstawowe - klasy młodsze (do VI)
- I miejsce Bartosz Warszewski - 3 zdjęcia: London
The Shard, London Canary Wharf, Londynnocą
- II miejsce - Zuzanna Kliber - 1 zdjęcie: Magia wody
(Fontanna Kaliska Noce i dnie)
- III miejsce - Anna Olejnik - 1 zdjęcie: The Shard w
typową angielską pogodę
Wyróżnienia:
- Wiktoria Krzak - 2 zdjęcia: Uroki nocy (Fontanna Kaliska Noce i dnie), Niebo
- Jan Gruszka - 1 zdjęcie: Szklarnie (Kompleks
szklarni w Szulcu koło Opatówka) - najmłodszy
uczestnik konkursu - II klasa
- Antoni Jarek - 2 zdjęcia: Nowoczesna forma architektury 3zdjęcia (Galeria Amber w Kaliszu)
Szkoły Podstawowe - klasy starsze (od VII do 3 gim)
- I miejsce - Hanna Warszewska - 3 zdjęcia: Londyn
nocą, Panorama Londynu, Słońce nad Warszawą
- II miejsce - Tymoteusz Matuszczak - 2 zdjęcia:
Szklany wąwóz (Muzeum Historii Naturalnej w Londynie), Przemysłowy zachód słońca
- III miejsce - Zuzanna Kaźmierczak - 1 zdjęcie:
KORPO (Londyn)
Wyróżnienia:
- Stanisław Kowalczyk - 1 zdjęcie: Świetlne konstrukcje
- Weronika Storch - 1 zdjęcie: W blasku słońca (Galeria Amber w Kaliszu)
- Izabela Mazurowska - 1 zdjęcie: Czekam na cud
(Stadion Narodowy w Warszawie)
Szkoły Ponadgimnazjalne
- I miejsce - Wiktoria Drzazga - 3 zdjęcia: Błyszcząca
aleja, Lustrzana Kamienica, Lustrzany widok z okna
(pasaż róży na ul. Piotrkowskiej w Łodzi)
- II miejsce - Michał Motłoka - 1 zdjęcie: Srebrny glob
(kino sferyczne w hali turbin odnowionej elektrowni
EC1 w Łodzi)
- III miejsce - Julia Nowak - 2 zdjęcia: Chodź, pomaluj
mój świat (ogrodzenie przedszkola Zagórów koło
Słupcy), Udźwignę cię Słońce (plac budowy w Kaliszu przy ul. Podmiejskiej)
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Wyróżnienia:
- Kornel Bartnicki - 2 zdjęcia: (zdjęcia z Barcelony i
Londynu)
- Iga Niemiec - 1 zdjęcie: Okiem humanisty (budynek
biblioteki w Zielonej Górze)
- Dominika Włodarczyk - 1 zdjęcie: Magiczne budynki
(miasteczko sztuki i nauki, Walencja)
- Zuzanna Doruch - Niezwykły klimat nadany przez
światło (Wrocław)
- Piotr Szczepanik - 2 zdjęcia: Chwila przed burzą
(osiedle Dobrzec)
- Martyna Zaręba - 1 zdjęcie: Deformacja w świetle
nowoczesności (Bank PKO Kalisz)
- Andżelika Wosiek - 1 zdjęcie: Fontanna nocą (Fontanna Noce i dnie w Kaliszu)
**********
SZKOŁA PODSTAWOWA W CHEŁMCACH
XII Bieg Winiarski

Miłośnicy aktywnego wypoczynku wzięli udział w sobotę
15 września 2018 r. w XII edycji Biegu Winiarskiego.
Bieg został zorganizowany przez Radę Osiedla Winiary
przy wsparciu Urzędu Miasta Kalisz.
W biegu uczestniczyła uczennica klasy VII – Nikola Tułacz, która w swojej kategorii wiekowej zajęła I miejsce.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
3 września 2018 r. w hali sportowej przy Szkole
Podstawowej w Chełmcach odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019. W uroczystości wzięli
udział uczniowie, ich rodzice, nauczyciele oraz zaproszeni goście. Gminę Opatówek reprezentował Radny
Rady Miejskiej Gminy Opatówek Jarosław Budka. W
bieżącym roku szkolnym w szkole będą działy trzy oddziały przedszkolne, dziesięć oddziałów szkoły podstawowej oraz jeden oddział gimnazjum. Łącznie do szkoły
w nowym roku będzie uczęszczało czterdzieści pięć
dzieci w oddziałach przedszkolnych i dwustu uczniów.
VIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
28 września br. nasza szkoła uczestniczyła w
akcji VIII Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia organizowanej pod hasłem: ''Młodsi sprawdzają czy starsi tabliczkę mnożenia znają!''. Akcja miała na celu zachęcić
wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia.
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Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli zapomnieć
tabliczkę mnożenia, mieli okazję nadrobić te zaległości.
Również dorośli mogli popisać się przed dziećmi doskonałą znajomością trudnych przypadków mnożenia.
Każdy, kto odpowiedział poprawnie na wszystkie
pytania - otrzymał tytuł ''Eksperta tabliczki mnożenia''
oraz symboliczny medal. Najlepszymi ''Ekspertami tabliczki mnożenia'' okazali się w naszej szkole uczniowie
z klasy Vb, którym serdecznie gratulujemy. Obchody
Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia wzbudziły w
uczniach i dorosłych wiele pozytywnych emocji, pobudziły chęć zdrowej rywalizacji. Pokazały również, że można
przypominać tabliczkę z uśmiechem.
III Gminny Rajd Pieczonego Ziemniaka
29 września 2018 r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach pod opieką p.
Iwony Frątczak i chętnych rodziców wzięli udział w ''Rajdzie Pieczonego Ziemniaka'', zorganizowanym przez
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Stobnie Siódmym i
PTTK Turek.

tycznym Rajdzie Rowerowym ''Powitanie jesieni 2018''
na trasie Opatówek - Porwity - Wolica.
Po pokonaniu wyznaczonego szlaku, który liczył
21 km uczestnicy rajdu spotkali się w Klubie Jeździeckim, gdzie czekał na nich ciepły poczęstunek. Na miejscu można było skorzystać z jazdy konnej, a także wziąć
udział w zabawach i konkursach z nagrodami.
Sukcesy Emilii i Ani
Miło nam poinformować o sukcesach naszych
uczennic Emilii i Anny Jeziorskich. W rozegranych 8
września 2018 r. Mistrzostwach Kalisza Juniorów i Młodzików w szachach szybkich. Emilia zajęła w w/w zawodach 1 miejsce, natomiast Ania 4 miejsce. Serdecznie
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

**********
SZKOŁA PODSTAWOWA W RAJSKU
Sprzątanie świata
Akcja ''Sprzątanie świata - Polska'' jest częścią
międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska
Clean up the World wywodzącego się z Australii.
Zapoczątkował ją w 1989 roku Ina Kiernan, australijski biznesmen i żeglarz. W ruchu tym uczestniczy
blisko 40 mln wolontariuszy z ponad czterdziestu krajów
na całym świecie. W Polsce akcję w 1994 roku zainicjowała Mira Stanisławska - Meysztowicz, założycielka
Fundacji Nasza Ziemia.

Uczniowie mieli do wyboru dwie trasy: pieszą - 5
km i rowerową - 22 km. Pieszą trasę wybrały 23 osoby
natomiast rowerową 9 osób. Na uczestników rajdu, po
przebyciu wybranej trasy czekały ziemniaki, kiełbaski z
grilla oraz gorąca herbata.
Rajd rowerowy ''Powitanie jesieni 2018''

W sobotnie przedpołudnie, 29 września 2018 r.
grupa uczniów naszej szkoły wraz z opiekunami p. Katarzyną Galik i p. Żanetą Tułacz uczestniczyła w Profilak-
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''Sprzątanie świata'' to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Uczniowie Szkoły Podstawowej w
Rajsku uczestniczą w niej co roku. Uczniowie wszystkich
klas zaopatrzeni w worki i rękawice uporządkowali teren
wokół szkoły, orlika, na placach zabaw i boisku trawiastym. Ponadto śmieci zbierano także wzdłuż drogi w kierunku Oszczeklina i Rajska.
O ogromnym zaangażowaniu dzieci świadczy
fakt, iż musieli oni przynieść z domów narzędzia przeznaczone do sprzątania, a worki na śmieci zapełniały się
w tempie błyskawicznym. Teren wokół szkoły aż lśnił
czystością. Po sprzątaniu dzięki pomocy Rady Rodziców
i przyjaciół szkoły wszyscy zjedli kiełbaski z grilla. Akcja
''Sprzątanie świata'' to doskonała okazja do podniesienia
świadomości uczniów, dotyczącej gospodarowania odpadami oraz do zintegrowania środowiska szkolnego.
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Rozpoczęcie roku szkolnego
3 września 2018 roku zainaugurowano nowy rok
szkolny 2018/2019. O godzinie 8:00 odbyła się msza św.
z udziałem dyrekcji, nauczycieli, rodziców i uczniów.

Następnie na sali gimnastycznej wszystkich
zgromadzonych przywitała pani dyrektor i złożyła życzenia wielu sukcesów w rozpoczynającym się roku szkolnym. Odczytano również list pani minister skierowany do
uczniów i rodziców. Po uroczystości inauguracyjnej uczniowie z radością spotkali się w salach lekcyjnych z wychowawcami i kolegami.
Spektakl ''Kamienie na szaniec''
Na temat okupacji niemieckiej napisano setki
książek i zrealizowano wiele filmów. Niemal każdy wie,
że wojna rozpoczęła się 1 września 1939 roku, że towarzyszył jej terror ludności cywilnej, obozy zagłady, ruch
oporu, Armia Krajowa, że było Powstanie Warszawskie.
Nie każdy jednak wie, jak na ową okupację zareagowali
ludzie młodzi: gimnazjaliści i licealiści. Jak próbowali się
odnaleźć? Jak przeistaczali się z dzieci w dorosłych, a z
dorosłych w herosów? Na te i inne pytania próbowali
odpowiedzieć aktorzy z Kieleckiego Teatru Lektur w
spektaklu ''Kamienie na szaniec'', który odbył się
26.09.2018 r. w CKiS w Kaliszu. Uczniowie naszej szkoły, z klas 8 SP i 3 gim. również uczestniczyli w tym wydarzeniu. Po spektaklu udali się na spacer ulicami Kalisza.
Dzień Przedszkolaka
20 września - to dzień ważny dla wszystkich
przedszkolaków w naszym przedszkolu. Od rana z
uśmiechem na ustach każdy nucił słowa piosenki: ''Każdy przedszkolak dobrze wie, że kiedy 20 wrzesień zbliża
się od najmłodszego, aż po starszaka, wszyscy świętują
Dzień Przedszkolaka"
Nasze przedszkolaki świętowanie rozpoczęły od
nadmuchiwania kolorowych balonów, które przyczyniły
się później do wspaniałej zabawy. Tego dnia, dzieci zostały zaproszone do wspólnych tańców i udziału w konkursach zorganizowanych przez swoje panie. Przedszkolaki z wszystkich grup bawiły się w rytm muzyki,
przy wspólnych zabawach ruchowych i logorytmicznych,
uczestniczyły w zabawach z wykorzystaniem chusty
animacyjnej oraz zmagały się z balonami. Radość i
śmiech uczestników świadczyły o wspaniałej zabawie.
Dzieci na koniec imprezy otrzymały słodki poczęstunek.
Był to bardzo radosny dzień.
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SZKOŁA PODSTAWOWA W TŁOKINI WIELKIEJ
Rajd rowerowy do Murowańca
Rajd rowerowy do Murowańca jest tradycją
Szkoły Podstawowej w Tłokini Wielkiej. Tym razem uczniowie wspólnie ze swoimi nauczycielami wybrali się w
trasę prowadzącą do tej miejscowości, nie tylko dla przyjemności, ale przede wszystkim po to by odszukać symbole związane z odzyskaniem niepodległości przez Polskę.
12 września, grupa rowerzystów z klas V i VI
wraz z opiekunami wystartowała ze szkoły na wycieczkę. Trasa, choć była dość długa, to dostarczyła uczniom
wielu atrakcji. Pogoda dopisała. Promienie słońca oświetlały drogę podczas całego rajdu, co sprawiło, że wszyscy szybko dojechali do celu. Tam zabawom i radości
nie było końca. Uczniowie, podążając szlakiem edukacyjnym Natura 2000 oraz korzystając z uroków terenów
wokół zalewu, przypomnieli sobie beztroskie, wakacyjne
chwile. Poza tym uczestnicy wyruszyli w poszukiwania
mogiły upamiętniającej oddział Wojciecha Korytkowskiego z czasów powstania styczniowego, by zapalić
znicze i oddać cześć poległym bohaterom.
Rajd był zatem doskonałą lekcją historii oraz
okazją do zacieśniania więzi między rówieśnikami oraz
rozwijania umiejętności bezpiecznego udziału w ruchu
drogowym. Wiadomo również, że sport to zdrowie, a
promowanie zdrowego stylu życia jest istotną kwestią,
warto o tym pamiętać w natłoku szkolnych obowiązków.
Narodowe Czytanie 2018
''Narodowe Czytanie'' pod patronatem Pary Prezydenckiej stało się już tradycją w Szkole Podstawowej
w Tłokini Wielkiej, na stałe weszło w harmonogram im-

prez i uroczystości odbywających się w placówce.
Głównym celem, który przyświeca akcji jest promocja
czytelnictwa, podkreślenie roli książki w intelektualnym
rozwoju każdego człowieka oraz zwrócenie uwagi na
liczne, piękne dzieła literatury polskiej.
W tym roku ''Narodowe Czytanie'' odbyło się w
naszej szkole 14 września. Zbiegło się z setną rocznicą
odzyskania niepodległości przez Polskę, a lekturą odczytywaną w blisko trzech tysiącach miejsc w kraju i za
granicą było ''Przedwiośnie'' Stefana Żeromskiego. Pozycję tę czytało u nas 30 uczniów począwszy od klasy IV
po III gimnazjum.
Przeżywamy szczególny czas świętowania setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Rzeczpo-
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spolitą. W tym jubileuszowym roku myślami często wybiegamy do tamtych dni, kiedy Polacy walczyli o odrodzenie wolnej Ojczyzny, bronili jej granic i pracowali dla
odbudowania własnego suwerennego państwa. Wspominamy najważniejsze wydarzenia i postacie tamtych
czasów, czcimy zasługi ojców niepodległości i niezliczonych bohaterów, dzięki którym nasz kraj po 123 latach
zaborów powrócił na mapę polityczną Europy. Ale też
staramy się odtworzyć, co czynili i co czuli wtedy nasi
przodkowie; jakie dążenia i nadzieje nimi kierowały, do
czego zmierzali i o czym marzyli.
W literaturze polskiej nie ma lepszego, pełniejszego, celniejszego obrazu tamtych przeżyć niż ''Przedwiośnie'' Stefana Żeromskiego. Ostatnia powieść wybitnego autora, napisana została na gorąco, pod wrażeniem pierwszego entuzjazmu rodaków, ale też pierwszych rozczarowań, rozstrzygających zwycięstw, ale też
brzemiennych w skutki błędów i zaniechań. Wrażliwość
artystyczna i czuły ''słuch społeczny'' pozwoliły pisarzowi
nie tylko docenić przełomowe dokonania i osiągnięcia,
ale też bezbłędnie rozpoznać zagrożenia oraz przewidzieć ich przyszłe skutki. Wszystko to, co kłębiło się
wówczas w duszach Polaków, odnajdujemy w tej książce - testamencie, apologii i przestrodze, którą u schyłku
swego życia Żeromski pozostawił II Rzeczypospolitej.
Sprzątanie świata
21 września odbyło się w naszej szkole jubileuszowe, 25. ''Sprzątanie Świata - Polska 2018''. Celem
tegorocznej edycji było wspomożenie selektywnej zbiórki
odpadów. To bardzo ważne wydarzenie ze względu na
lepsze wykorzystanie zasobów, które ''zamrażamy'' w
odpadach oraz poszanowanie środowiska, oszczędność
energii i wody.

niepodległości. Wiele szkół, w tym nasza, włączyła się
we wspólne świętowanie tego wyjątkowego wydarzenia.
Dyrektor Szkoły Teresa Kobierska powitała zaproszonych gości: ks. Jacka Paczkowskiego, p. Marka Szlenkiera - wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Gminy
Opatówek, Radnego Damiana Jakóbczaka, przedstawicielki Rady Rodziców: p. Kingę Jopek, p. Renatę Pilas i
p. Magdalenę Grzeluszkę, uczniów, rodziców, nauczycieli oraz pracowników szkoły. Z kolei Pani dyrektor oddała głos uczniom klasy II i chórowi szkolnemu, którzy
pod opieką p. Anny Macniak i p. Urszuli Borwik zaprezentowali program artystyczny podczas, którego wspominali wakacje i przypomnieli tragiczną kartę naszej historii - 79. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Wierszem i piosenką opiewali bohaterską walkę narodu polskiego, a minutą ciszy uczczono pamięć wszystkich poległych i pomordowanych.
Następnie dyrektor szkoły przedstawiła zebranym nowych nauczycieli, p. Ewę Kober -nauczycielkę
chemii i wuefistę - p. Daniela Kubczyka, odczytała list
Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej, omówiła
priorytety w nowym roku, a także zapoznała z przydziałem klas i wychowawstw. Uroczystość zakończyła się
miłym akcentem - p. Teresa Kobierska złożyła gratulacje
i wręczyła bukiet kwiatów p. Ewie Janiak, która świętowała jubileusz 35 - lecia pracy zawodowej. Życzyła również wszystkim pomyślnego roku, dobrej, owocnej pracy,
a uczniom pozytywnych doświadczeń związanych ze
zdobywaniem wiedzy i kształtowaniem postaw.
Wycieczka do Opatówka
Piękna pogoda i chęć bliższego poznania naszego miasta sprawiły, że uczniowie klasy IV wraz wychowawczynią udali się na wycieczkę do Opatówka.
Pierwsze kroki czwartoklasiści skierowali do Muzeum
Historii Przemysłu, gdzie już czekała pani kustosz Ewa
Kłysz, która zaprezentowała dzieciom maszyny włókiennicze z XIX wieku, pozwoliła zajrzeć do pokoju bogatego
fabrykanta i zwykłego robotnika.
Z wielką ciekawością uczniowie obejrzeli zabytkowe fortepiany i pianina, a dziewczynki z przyjemnością zapoznały się z ekspozycją dotyczącą projektowania strojów. Na koniec wszyscy podziwiali wystawę cennych ornatów. W dalszej części wycieczkowicze udali
się do Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów.

Uczniowie wraz z wychowawcami posprzątali teren wokół szkoły, boiska oraz plac zabaw. Wszystkie
śmieci szybko znikły, a szkolne obejście błyszczało czystością. Akcję zorganizowały p. Marlena Pilarczyk i p.
Renata Szlenkier.
Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
Wszystko, co dobre szybko mija, minęły również
dwa miesiące błogich wakacji i cała społeczność szkolna
powróciła do szkół. 3 września rozpoczął się nowy rok
szkolny 2018/2019, który jest kolejnym etapem zaplanowanych zmian w polskiej edukacji.
Nadchodzący rok szkolny przypada w szczególnym momencie, 100 - lecia odzyskania przez Polskę
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Dyrektor Małgorzata Matysiak zaprosiła przybyłych gości
na spacer po Opatówku. Pokazała i omówiła najpiękniejsze i zabytkowe budynki, kościół, kapliczkę św. Józe-
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fa. Wiele ciekawostek dotyczyło generała Józefa Zajączka. Przy budynku z herbem ''Świnka'' uczniowie klasy IV wykonali sobie pamiątkowe zdjęcie. Potem przyszedł czas na regenerację sił przy pysznej pizzy i powrót
do szkoły.
Wycieczka do kina
Pełną rozmachu i emocjonujących podniebnych
walk superprodukcję obejrzeli 11 września uczniowie
klas VII, VIII i III gimnazjum wraz ze swoimi opiekunami.
Film pt. ''Dywizjon 303. Historia prawdziwa'' opowiadał
niesamowitą legendarnych polskich lotników z Dywizjonu 303 im. Tadeusza Kościuszki. Widzowie przenieśli
się do roku 1940, kiedy to rozpoczęła się bitwa o Anglię,
śledzili losy i podziwiali bohaterstwo Polaków, którzy
okazali się najskuteczniejszym oddziałem powietrznym i
zestrzelili ponad 120 niemieckich samolotów. Wycieczka
to kolejny element obchodów 100 - lecia Odzyskania
przez Polskę Niepodległości. Zorganizowały ją polonistki
p. Izabela Krupińska i p. Wiesława Giercarz.
Zaproszenie na Jubileusz 70 - lecia szkoły
Serdecznie zapraszamy absolwentów, rodziców,
uczniów i sympatyków szkoły na Jubileusz 70 - lecia istnienia Szkoły Podstawowej im. W. Broniewskiego w Tłokini Wielkiej. Uroczystość rozpocznie się 13 października 2018 r. o godz. 16:00. Program jubileuszu:
- 16:00 - rozpoczęcie uroczystości - część artystyczna
- 17:30 - imprezy towarzyszące Jubileuszowi, m.in.
zwiedzanie szkoły, uroczyste wpisy do kroniki szkolnej, wystawa okolicznościowa
- 19:00 - szkoła otwarta dla Absolwentów i Sympatyków, spotkania z nauczycielami i pracownikami, spotkania koleżeńskie.
***************************************

GOPS W OPATÓWKU
Aktywni Seniorzy w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej
W dniach 6 i 7 września 2018 r. grupa 18 seniorów z terenu gminy Opatówek wzięła udział w Warsztatach "Aktywni Seniorzy w Aglomeracji KaliskoOstrowskiej".

Dwudniowe warsztaty zostały zorganizowane
przez Stowarzyszenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej
wspólnie ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań w ramach projektu pn. " Aktywni seniorzy w metropolii Po-
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znań i w Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej". Warsztaty
miały na celu aktywizację społeczną osób starszych z
terenu aglomeracji.
W pierwszym dniu warsztatów omówiono ramy
polityki senioralnej, zagadnienia gminnych rad seniorów
oraz konsultacje społeczne dla seniorów.
Drugi dzień warsztatów poświęcono zapoznaniem przygotowania projektów przez seniorów, aktywizacji seniorów oraz wolontariatowi senioralnemu. Warsztaty zakończono posumowaniem omawianych zagadnień z obu
dni.
''Szkoła dla rodziców''
W dniach 29.07 - 05.08.2018r. rodzice wraz z
dziećmi z terenu gminy Opatówek wzięli udział w wyjeździe pn. ''Szkoła dla rodziców'' 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.
Wyjazd do miejscowości Dymaczewo Nowe nad
Jeziorem Dymaczewskim miał na celu podniesienie
umiejętności i kompetencji rodzicielskich. Rodziny miały
zapewniony nocleg oraz wyżywienie: śniadania, obiady i
kolacje. Dzieci skorzystały z propozycji zajęć przygotowanych przez animatorów. Rodzice uczestniczyli w
warsztatach prowadzonych przez psychologa, wykonywali ćwiczenia, zadania i pracowali w grupie. Każdy z
rodziców miał możliwość skorzystania z indywidualnych
konsultacji. Dzieci podczas zajęć animacyjnych wykonywały prace plastyczne: rysowały, wyklejały oraz malowały farbami. Uczestniczyły również w zajęciach ruchowych i muzycznych, wspólnie z animatorami chętnie
śpiewały, pod okiem wykwalifikowanych ratowników
spędzały czas nad Jeziorem Dymaczeskim. Wszyscy
uczestnicy wyjazdu razem obejrzeli film pt. ''W głowie się
nie mieści'', który był nie tylko czasem spędzonym
wspólnie w gronie rodzinnym, ale miał na celu zapoznania uczestników wyjazdu z różnymi emocjami. Po zakończonym seansie omówienie filmu zostało podzielone
na dwie grupy: dzieci i rodziców. Każde spotkanie z psychologiem i animatorami było dla uczestników wartościowe i interesujące. W czasie gry w podchody na terenie Dymaczewa Nowego dopisała pogoda i wszyscy dotarli do mety, entuzjazm i zadowolenie wywołały ciekawe
zadania zaproponowane przez animatorów.
Kolejną i zarazem ostatnią atrakcją dla uczestników wyjazdu ''Szkoła dla rodziców'' okazał się wyjazd do
DELI Parku w miejscowości Trzebaw w gminie Stęszew,
gdzie wszyscy mogli zwiedzić Park Miniatur, w którym
zgromadzone są repliki najsłynniejszych budowli z różnych kontynentów, również te wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO. W Mini Zoo
na terenie DELI Parku uczestnicy mieli możliwość spotkania zwierząt domowych oraz innych zwierząt takich
jak alpaki czy lemury. Największym zainteresowaniem
cieszyły się lemury, które można było dotknąć. W parku
rodzice wraz z dziećmi podziwiali owady i bohaterów bajek w rozmiarze XXL, dzieci chętnie spędzały czas na
dmuchanych placach zabaw.
Wszyscy uczestnicy ''Szkoły dla rodziców'' aktywnie uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez
psychologa i animatorów. Rodzice na zakończenie zajęć
otrzymali certyfikaty potwierdzające zdobytą wiedzę i
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umiejętności. Działania te realizowane były przez Fundację AKME przy współpracy Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Kaliszu oraz Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Opatówku.
Rajd Rowerowy "Powitanie Jesieni 2018"
W sobotę 29 września o godz. 9:00 ruszył coroczny Profilaktyczny Rajd Rowerowy "Powitanie Jesieni 2018",
w którym wzięło udział blisko 80 osób. Uczestnicy pokonali
21 kilometrów na trasie Opatówek - Cienia Trzecia - Porwity - Chełmce - Wolica - Szałe - Trojanów - Opatówek. Trasa
rajdu nie należała do najłatwiejszych, ponieważ miejsce
docelowe znajdowało się na jednym z wyżej położonych
wzniesień w powiecie kaliskim.

OGŁOSZENIA
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.
**********
Sprzedam na terenie Gminy Godziesze Wielkie w miejscowości Saczyn gospodarstwo z domem mieszkalnym parterowym o powierzchni
79 m2 i budynki gospodarcze (możliwość wykorzystania na działalność
gospodarczą) wraz z gruntami o pow. 1,80 ha. Nieruchomość bez zadłużenia i żadnych zobowiązań. Telefon: 604 - 311 - 589.
**********
Pragnę serdecznie podziękować mieszkańcom Sierzchowa, a w
szczególności sponsorom oraz wykonawcom, którzy podjęli trud przygotowania tegorocznych Dożynek Gminno - Parafialnych pp. Marii i
Józefowi Ludwiczakom, Beacie i Ryszardowi Kasperczakom, Annie i
Józefowi Ciupom, Jadwidze i Pawłowi Perkom, Barbarze i Januszowi
Kosierbom, Bożenie Marczak. Serdeczne podziękowania składa sołtys
wsi Sierzchów Stanisław Suchecki.
**********

Przy pięknej i słonecznej pogodzie miłośnicy
dwóch kółek dotarli do celu szczęśliwi i zadowoleni. Organizatorzy rajdu zapewnili szereg atrakcji. Na miejscu w
Stadninie Koni "Wolica" każdy uczestnik miał możliwość
skorzystania z przejażdżki konnej, poznać tajniki i podstawowe zasady jeździeckie. Konie wzbudziły duże zainteresowanie zarówno młodszych, jak i starszych uczestników
rajdu. Dla dzieci i młodzieży zaplanowano również konkurencje sportowe, gdzie każdy biorący w nich udział otrzymał
upominek. Dodatkową atrakcją była możliwość skorzystania z placu zabaw znajdującego się na terenie hotelu Stajnia Wolica. Organizatorzy zapewnili dla każdego poczęstunek w postaci ciepłego bigosu, herbaty, kawy, owoców i
zimnych napojów.
Wspólnie z rowerzystami w rajdzie uczestniczyli:
Krzysztof Dziedzic Sekretarz Gminy Opatówek, Paweł Bąkowski Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy, Małgorzata
Rektor Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Jacek Mazurowski i Bronisław
Krakus działacz sportowy.
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania
dla sponsorów: Starostwo Powiatowe w Kaliszu, Urząd
Miejski Gminy Opatówek, Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej
oddział Opatówek, Jutrzenka Colian S.A. w Opatówku, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu, p. Józef
Mikołajczyk - Piekarnia w Sierzchowie, p. Marian Wróblewski z Opatówka, pp. Ewa i Henryk Suchorzewscy, p. Karolina Olejniczak z Opatówka, p. Zbigniew Zarzycki z Opatówka.
O bezpieczeństwo uczestników dbali policjanci z
Wydziału Ruchu Drogowego w Kaliszu wraz z Ochotniczą
Strażą Pożarną w Opatówku - za co uczestnicy rajdu i organizatorzy bardzo dziękują. Organizatorem rajdu był
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Świetlica Środowiskowa "Słoneczko" w Opatówku w ramach realizacji
Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

***************************************
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Firma Mag - Trans oferuje usługi: transportowe - busy, wywrotki, ciągniki siodłowe, niskopodwozie, koparko - ładowarką, podnośnikiem
koszowym: przycinanie drzew, naprawa i czyszczenie rynien, montaż
reklam, czyszczenie i malowanie elewacji, wywóz nieczystości płynnych między innymi z terenu gminy Opatówek. Promocyjne ceny. Telefon: 606 - 254 - 418, 570 - 526 - 023
**********
Salon fryzjersko - kosmetyczny solarium ''Tatatiana'' Opatówek ul. Kaliska 3. Czynne: wtorek - piątek 9:00 - 17:00, sobota 8:00 - 15:00. Oferuje usługi z zakresu fryzjerstwa damskiego i męskiego, jak również
usługi kosmetyczne: hennę i regulację brwi oraz rzęs, paznokcie hybrydowe, paznokcie akrylowe, paznokcie żelowe, manicure, pedicure,
peeling dłoni połączony z okładem parafinowym, makijaż dzienny i
wieczorowy, maseczki na twarz, oczyszczanie twarzy - mikrodermabrazję i kwasy oraz solarium z bezpiecznymi lampami z nową europejską normą opalania 0,3. Telefon. 664 - 304 - 005.
**********
Sprzedam piec PER - EKO, KSW 9, ze sterownikiem, stan idealny. Telefon: 691 - 407 - 399
**********
"Kto żyje w sercach tych, którzy pozostają, nie umiera nigdy". W imieniu całej rodziny pragniemy podziękować wszystkim którzy łączyli się z
nami w bólu i żałobie po śmierci naszego taty, męża, dziadka i pradziadka Śp. Józefa Klibra. Dziękujemy serdecznie Księdzu Proboszczowi, rodzinie bliższej i dalszej, przyjaciołom, znajomym, sąsiadom,
współpracownikom i wszystkim za modlitwę, intencje mszalne, złożone
kwiaty oraz udział w uroczystości pogrzebowej. Z wyrazami wdzięczności żona, syn i córki z rodzinami.
*************************************************
Urząd Miejski Gminy Opatówek
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