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SESJE RADY GMINY

-

W minionym okresie, od października do dnia wydania niniejszego biuletynu odbyło się pięć sesji Rady Miejskiej Gminy Opatówek (w tym dwie kadencji 2018 - 2023),
w czasie których podjęto następujące uchwały:

-

-

-

-

-

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 1 roku w trybie bezprzetargowym powierzchni reklamowej
na ogrodzeniu terenów rekreacyjnych w miejscowości
Szałe
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-

-

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, części działki nr
106/14 położonej w Opatówku przy ul. Piaskowej
w sprawie Statutu Gminy Opatówek
w sprawie programu współpracy Gminy Opatówek z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok
2019
w sprawie zaciągnięcia w 2018 roku kredytu długoterminowego do wysokości 4.000.000 zł
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Opatówek na lata 2018 - 2026
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania
członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Opatówku
oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
w sprawie powierzenia Miastu Kalisz zadania publicznego z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów
mostowych
w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej oraz
Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
w sprawie wyboru członków Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji oraz Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa, a także wyboru Przewodniczącego i Zastępcy
Przewodniczącego Komisji
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów i Porządku Publicznego, a także wyboru
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-

-

-

-

Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia, a także wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Gminy i Infrastruktury Technicznej, a także wyboru
Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Mieszkaniowej i Pomocy Społecznej, a także wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji
w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Gminy Opatówek
w sprawie wynagrodzenia burmistrza Gminy Opatówek
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2018
rok

I sesja Rady Miejskiej Gminy Opatówek kadencji 2018 2023
W piątek, 23 listopada odbyła się pierwsza sesja
Rady Miejskiej Gminy Opatówek kadencji 2018 - 2023, której skład określili mieszkańcy gminy, w drodze wyborów
samorządowych. Na sesji, nowo wybrani radni złożyli ślubowanie, a następnie, w drodze głosowania, ukonstytuowały się władze Rady Miejskiej Gminy Opatówek. Przewodniczącym Rady Gminy Opatówek został wybrany Radny Paweł Bąkowski i od tej chwili to on prowadził dalsze obrady.
Zastępcami Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy zostali radni: Wojciech Pokojowy i Marek Szlenkier. Na I sesji
ślubowanie wobec Rady złożył także - ponownie wybrany
na Burmistrza Gminy - Sebastian Wardęcki.
Podczas II sesji Rady Miejskiej Gminy Opatówek, dn.
30.11.2018 r., odbyły się wybory składów osobowych komisji oraz przewodniczących komisji. Skład osobowy stałych
Komisji Rady Miejskiej Gminy Opatówek przedstawia się
następująco:
Komisja Rewizyjna
1. Damian Jakóbczak - przewodniczący
2. Jarosław Budka - z - ca przewodniczącego
3. Marlena Kiermas - Gruszka - członek
4. Sławomir Śniegula - członek
Komisja Rolnictwa
1. Andrzej Borwik - przewodniczący
2. Agnieszka Suchorzewska - z - ca przewodniczącego
3. Michał Kosierb - członek
4. Marlena Kiermas - Gruszka - członek
5. Zbigniew Muzalewski - członek
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
1. Marlena Kiermas - Gruszka - przewodniczący
2. Agnieszka Suchorzewska - z - ca przewodniczącego
3. Wojciech Pokojowy - członek
4. Mateusz Walczak - członek
5. Jarosław Budka - członek
Komisja Rozwoju Gminy i Infrastruktury Technicznej
1. Jarosław Budka - przewodniczący
2. Grzegorz Janik - z - ca przewodniczącego
3. Mariusz Małoburski - członek
4. Wojciech Pokojowy - członek
5. Marek Szlenkier - członek
6. Zbigniew Muzalewski - członek
Komisja Mieszkaniowa i Pomocy Społecznej
1. Sławomir Śniegula - przewodniczący
2. Zbigniew Muzalewski - z - ca przewodniczącego
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3. Andrzej Borwik - członek
4. Agnieszka Suchorzewska - członek
Komisja Budżetu, Finansów i Porządku Publicznego
1. Mariusz Małoburski - przewodniczący
2. Grzegorz Janik - z - ca przewodniczącego
3. Paweł Bąkowski - członek
4. Damian Jakóbczak - członek
5. Mateusz Walczak - członek
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
1. Mateusz Walczak - przewodniczący
2. Michał Kosierb - z - ca przewodniczącego
3. Grzegorz Janik - członek
4. Sławomir Śniegula - członek

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

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.
- termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w miejscowości Sierzchów. Prace przy realizacji tego zadania zostały zakończone.

Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji
Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej
Zadanie realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Działanie 4.1. Wdrażanie
technologii komunikacyjno - informacyjnych dla rozszerze-
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nia 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.

Rozwój instytucji kultury na terenie Gminy Opatówek
W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020. Oś priorytetowa 4: Środowisko. Działanie 4.4. Zachowanie, ochrona, promowanie i
rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego. Poddziałanie
4.4.4. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla rozwoju
AKO Gmina Opatówek złożyła wniosek o dofinansowanie
na projekt: ''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.
Rozpoczęto postępowanie przetargowe. 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. Realizacja zadania
dobiegła końca.
Całkowita wartość projektu wynosi 3 052 648, 23 zł, natomiast kwota dofinansowania to 1 421 528,59 zł.

Renowacja Domu Fiedlera w Opatówku
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
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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.
Zakończono także 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.

Plac zabaw w Michałowie Drugim
Zakończyły się prace związane z projektem pn.:
"Rodzinny relaks pod chmurką - urządzenie placu zabaw
przy kompleksie rekreacyjnym w Michałowie Drugim".
Główną potrzebą realizacji projektu było zagospodarowanie przestrzeni publicznej przez poprawę estetyki
miejscowości oraz stworzenie miejsca gdzie całe rodziny
mogą bezpiecznie i aktywnie spędzać czas wolny. W ramach projektu powstał plac zabaw dla dzieci, który będzie
uzupełnieniem powstałego wcześniej kompleksu rekreacyjnego służącego mieszkańcom jako miejsce spotkań. Koszt
całkowity projektu to 58 999,99 zł kwota dofinansowania
20 000,00 zł. Projekt współfinansowany Przez Samorząd
Województwa Wielkopolskiego w ramach programu " Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020 ".

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 została zakończona.
- 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.
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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
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.

Droga gminna Tłokinia Kościelna - Rożdżały
W dniu 26.10.2018 r. odbył się ponowny przetarg
na wykonanie zadania pn. Przebudowa nawierzchni drogi
gminnej Tłokinia Kościelna - Rożdżały, gmina Opatówek.
Zostały złożone 3 oferty :
Przedsiębiorstwo Drogowo - Inżynieryjne KAREX ul.
Piwonicka 12, 62-800 Kalisz z/s Ociąż ul. Torowa 16,
63 - 460 Nowe Skalmierzyce kwota - 321.151,77 zł
Zakład Budowlany Henryk Mocny ul. Polna 29, 98-235
Błaszki kwota - 335 413,99 zł
ROL - DRÓG Zakład Usługowo-Produkcyjny Roboty
Drogowo - Budowlane Rafał Świątek Rajsko 2, 62 860 Opatówek - kwota 314.356,02 zł
Zakres robót obejmuje:
przebudowę odcinka na długości - 1 km
wykonanie robót przygotowawczych
wykonanie robót rozbiórkowych
wykonanie robót ziemnych
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wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltowej
wykonanie robót wykończeniowych
wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
Termin wykonania 30.11.2018 r.
Prace remontowe w budynkach komunalnych
Trwają prace remontowe związane z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, wymianą pokrycia dachu oraz innymi drobnymi robotami budowlanymi w budynkach komunalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy. Prace te
wykonuje firma Remontowo - Budowlana Norbert Młynek,
Dębsko 25, 62-840 Koźminek. Koszt wszystkich prac to
kwota 20 155,77 zł brutto.
Remonty budynków komunalnych przeprowadzane
są tylko z wpływów z czynszu za lokale mieszkalne. Kwota
czynszu ponadto pokrywa podatek od nieruchomości, koszty energii elektrycznej wszystkich pomieszczeń wspólnego
użytkowania, koszty utrzymania technicznego, koszty
utrzymania zieleni czy koszty administrowania. Ważne zatem jest regulowanie opłat za lokale mieszkalne przez najemców, aby można było zrealizować potrzeby mieszkańców.

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

WIADOMOŚCI KULTURALNE
Delegacja z Ukrainy odwiedziła Opatówek
Szesnastoosobowa delegacja samorządowców z
miasta partnerskiego Marianówka na Ukrainie gościła w
gminie Opatówek we wtorek 13 listopada 2018 r. Goście
rozpoczęli dzień od zwiedzenia Opatówka, zapoznania się
z jego historią, bogatą architekturą i interesującymi zabytkami, które przedstawiła p. Jadwiga Miluśka. Delegacja
uczestniczyła także we mszy św. w opatóweckim kościele.
W tym dniu delegacja pojechała również do gospodarstwa pp. Wangów w miejscowości Szulec, w którym
mieli oni okazję zapoznać się z nowoczesną technologią
rolną. Kolejnym punktem była wizyta w Szkole Podstawowej w Opatówku, gdzie goście mogli obejrzeć wybrane sale
dydaktyczne i zapoznać się z systemem edukacji w Polsce.
Tego dnia w Urzędzie Miejskim Gminy Opatówek odbyła
się sesja Rady Miejskiej Gminy Opatówek, na którą zaproszona została także ukraińska delegacja. Wizyta ta była
okazją do wymiany informacji o funkcjonowaniu obu samorządów. Zwieńczeniem pobytu w Opatówku było spotkanie
w Gminnym Ośrodku Kultury, gdzie na gości czekał przygotowany poczęstunek.
Dzień placka ziemniaczanego w KGW Opatówek
13 listopada obchodzony był Dzień Placków Ziemniaczanych. W tym dniu panie z Koła Gospodyń Wiejskich
mówiły o tym, jak zrobić dobre placki ziemniaczane. Już od
wczesnych godzin porannych zebrały się w miejscowym
Ośrodku Kultury by przygotować ciasto i usmażyć placki
ziemniaczane. Wszystko to zostało sfilmowane przez Telewizję Poznań. Reportaż można obejrzeć na stronie internetowej https://poznan.tvp.pl/36637083/witaj-wielkopolsko
Placków nie byłoby bez ziemniaków, a te przywędrowały do nas z Ameryki Południowej z Peru, stąd też
często są nazywane pyrką. Jak ważną rolę odgrywają
ziemniak w naszym życiu może świadczyć fakt, że w Biesiekierzu powstał nawet jego pomnik. Ziemniak to również
natchnienie dla poetów. Adam Mickiewicz pisał o nim w
1819 r. placki ziemniaczane to polski pomysł, ale pojawiający się od dawna także w innych kuchniach europejskich.
Tradycyjne placki wyrabiane są z ziemniaków, niewielkiej
ilości mąki, jajka, przyprawiane solą i pieprzem. Niekiedy
dodatek stanowi cebula, a także mleko. W Polsce najczę-
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ściej jadane są z cukrem i kwaśną śmietaną. Coraz częściej podawane są też z sosem gulaszowym. Poza granicami naszego kraju serwowane są często ze szpinakiem,
jajkami sadzonymi, grillowanymi pomidorami, szynką, bekonem i sosem paprykowym.

A jak zrobić placki ziemniaczane, żeby były chrupiące:
1.Wybierz ziemniaki, które zawierają dużo skrobi. Odmiany
ziemniaków Bryza, Gracja, Ibis, Tajfun i Gustaw zawierają
najwięcej skrobi, mają sypki miąższ i świetnie nadają się do
placków
2. Ogranicz użycie mąki. Zbyt duża ilość mąki sprawi, że
placki ziemniaczane staną się kluskowate.
3. Smaż cienkie placuszki. Zasada jest prosta: im będziesz
robić cieńsze placki ziemniaczane, tym bardziej będą chrupiące.
Przepis na placki ziemniaczane chrupiące:
Składniki:
1/2 kg ziemniaków
1/2 łyżki mąki pszennej
1 jajko
Sól, pieprz do smaku
olej do smażenia
opcjonalnie: 1/4 cebuli
Sposób przygotowania:
Obrane ziemniaki ścieramy na tarce. Do ziemniaków dodajemy mąkę, jajko oraz dwie szczypty soli i pieprzu. Polecamy też dodać startą na tarce cebulkę. Całość mieszamy i
smażymy na dobrze rozgrzanym oleju. Smażymy z obu
stron po ok. 2 - 3 minuty. Placuszki powinny uzyskać piękny, złoty kolor. Uwaga: najbardziej chrupiące placki ziemniaczane będą zaraz po usmażeniu. Wyłóż je na chwilę na
papierowy ręcznik, żeby pozbyć się nadmiaru oleju i jedz
póki gorące.
Otwarcie wystawy ''Niepodległość w obiektywie, sztuce
i pamiątkach''
W piątek, 19.10.2018 r. w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku odbył się wernisaż
wystawy czasowej. Tym razem tematem przewodnim ekspozycji było 100 - lecie Odzyskania Niepodległości. Wystawa ta powstała siłą kilku Muzeów. Na wystawie można zobaczyć udostępnione, dzięki uprzejmości Muzeum Historii
Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie 4 wystawy fotograficzne związane tematycznie z obchodzoną
rocznicą 100 - lecia odzyskania niepodległości: ''Tradycje
legionowe w Krakowie'', ''Na szlaku I kampanii Kadrowej
Kraków Kielce'', ''Niepodległość sfotografowana'', ''Na końcu Ich drogi była Niepodległość''. Z tych wystaw prezentujemy wybrane fotografie. Z Muzeum Historii Wojska Polskiego udało się pozyskać kilka autentycznych wojskowych
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obiektów z okresu międzywojennego m.in.: pas główny żołnierski z kampanii 1939, rogatywkę garnizonową wz. 35 porucznika piechoty z metalowym orłem wykonana przez J.
Mirona w Wilnie, Kurtka mundurowa wz. 1927 podpułkownika 2 pułku łączności uszyta przez firmę ''Bracia Senator''
w Warszawie. Z Centralnego Muzeum Włókiennictwa w
Łodzi wypożyczyliśmy tkaniny z wizerunkami orłów m.in.
Makata – serweta ''Serweta w orły'' wg projektu Julii Grodeckiej z 1930 r., tkanina żakardowa ''Orły'' wg. projektu
Heleny Bukowskiej z 1948 r. Będzie również możliwość
obejrzenia wizerunków orłów na sztandarach ze zbiorów
naszego Muzeum m.in. Narodowej Organizacji Kobiet w
Opatówku.
Tradycyjnie otwarciu wystawy towarzyszył program
artystyczny. Tym razem usłyszeliśmy muzykę autorstwa
Waldemara Rychłego wraz z ''Kwartetem Jorgi'', który zagrał 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. Jest to historia rodziny kresowej w rzeczywistości I wojny światowej i nadchodzących zmian 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. Wystawa będzie
otwarta do końca grudnia. Zapraszamy serdecznie!
Święto Ulicy Kościelnej w Opatówku
6 października odbyło się IV Święto Ulicy Kościelnej w Opatówku - jednej z najstarszych ulic Opatówka. Obchody zostały zorganizowane przez Fundację ''Inicjatywa
dla Opatówka''. Na tegoroczną, czwartą edycję Święta Ulicy
Kościelnej złożyły się dwa wydarzenia: wielkoformatowa
gra planszowa ''Calisiada 2018'' oraz V Koncert Młodych
Talentów. Gra planszowa "Calisiada 2018" odbyła się w
ramach projektu dofinansowanego ze środków Samorządu
Województwa Wielkopolskiego, realizowanego wspólnie
przez Fundację "Inicjatywa dla Opatówka" oraz Towarzystwo Miłośników Kalisza. Plansza, wzorowana na popularnym "chińczyku", wpisuje się w trzy tegoroczne jubileusze:
100 - lecie odzyskania niepodległości przez Polskę, 100.
rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz 180.
rocznicę urodzin Adama Asnyka.
Uczestnikami gry była młodzież z terenu Gminy
Opatówek, a w roli kapitanów drużyn wystąpili zaproszeni
goście: Burmistrz Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki,
reprezentant miejscowej Policji - Dzielnicowy mł. asp. Artur
Woźniak oraz Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Małgorzata Matysiak. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody,
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m.in. pamiątkowe puzzle wydane z okazji 100 - lecia niepodległości. Grę poprowadziła koordynator projektu "Calisiada 2018" Ewa Mąkowska, a wśród gości znaleźli się:
Monika Sobczak - Waliś z Miejskiej Biblioteki Publicznej im.
A. Asnyka w Kaliszu, Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Opatówek Paweł Bąkowski, Wiceprezes Towarzystwa
Miłośników Kalisza oraz Prezes Fundacji "Inicjatywa dla
Opatówka" Mateusz Walczak.
Wieczorem w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku odbył się V Koncert Młodych Talentów. Tradycją już
stało się jesienne wydarzenie, którego celem jest zaprezentowanie młodych muzyków i ich nieprzeciętnych talentów.
Nie zabrakło zarówno wokalistów, jak i instrumentalistów
uczących się lub mieszkających w gminie Opatówek. Nagłośnienie koncertu zapewnił Dariusz Góra. Wystąpili: Natalia Gawłowicz, Julia Góra, Natalia Góra, Wiktoria Kowalczyk, Natalia Majonek, Stanisław Mączkowski, Malwina Olszewska, Maja Trybek, Andżelika Wosiek, Martyna Wosiek,
Anna Zawadzka. Przygotowanie uczniów: Iwona Banasiak,
Agnieszka Jesion, Anna Nowacka, Damian Pyrek i Anna
Trenkler. Wszyscy artyści i opiekunowie otrzymali upominki. Koncert poprowadził Mateusz Walczak.

montaż słowny był dopełnieniem muzycznego programu
orkiestry pn. ''Cały Twój Ojczyzno''. Niepowtarzalność koncertu podkreślił również występ solistów, którzy towarzyszyli toruńskiej orkiestrze.

Występy dostarczyły wszystkim wielu niezapomnianych wrażeń i wzruszeń, za co publiczność nagrodziła
muzyków licznymi brawami. Koncert zorganizowany został
z inicjatywy Burmistrza Gminy Opatówek, Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Opatówek oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku przy wsparciu Dyrekcji
Szkoły Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Opatówku.

Organizatorem Święta Ulicy Kościelnej była Fundacja "Inicjatywa dla Opatówka", a wśród partnerów tegorocznej edycji znaleźli się: Gminna Biblioteka Publiczna im.
Braci Gillerów w Opatówku, Muzeum Historii Przemysłu w
Opatówku, Aquapark Kalisz oraz Stowarzyszenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej.
Wyjątkowy koncert w Opatówku
Opatówek, w sobotę 17 listopada był miejscem wyjątkowego koncertu patriotycznego upamiętniającego 100 lecie Odzyskania Niepodległości.
Tuż po godz. 17:00 Burmistrz Gminy Opatówek
Sebastian Wardęcki oficjalnie otworzył uroczystość i przywitał zgromadzonych gości. Koncert rozpoczął się od
wspólnego odśpiewania hymnu narodowego. Wszyscy
uczestnicy wydarzenia otrzymali okolicznościowe, biało czerwone kotyliony przygotowane przez uczniów Szkoły
Podstawowej w Opatówku. W ten sobotni wieczór hala widowiskowo - sportowa w Opatówku rozbrzmiała pięknymi
patriotycznymi kompozycjami. Usłyszeć można było wiele
znanych pieśni, które wprowadziły gości w nastrojowy klimat.
Jako pierwsza, w bogatym programie muzycznym,
przed publicznością wystąpiła Orkiestra Dęta OSP Chełmce, pod batutą Jacka Kapitaniaka. Następnie usłyszeć
można było Orkiestrę Wojskową Garnizonu Toruń pod dyrygenturą Krzysztofa Żeleśkiewicza. Kapelmistrz orkiestry
przedstawił także rys historyczny wydarzeń, które towarzyszyły narodowi polskiemu w drodze do niepodległości. Ten
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Otwarcie bazy LPR
W piątek, 16 listopada 2018 r. w Michałkowie odbyło się uroczyste otwarcie stałej bazy Śmigłowcowej Służby
Ratownictwa Medycznego. W ramach projektu, wybudowana została baza Śmigłowcowa Służby Ratownictwa Medycznego HEMS wraz z niezbędną infrastrukturą, przyłączami, stacją paliw. W skład budynku głównego bazy
wchodzą pomieszczenia operacyjno - socjalne, magazyny
medyczne i techniczne oraz hangar dla śmigłowca.
Całkowita wartość przedsięwzięcia to ok. 7,9 mln
zł. Inwestycję tą sfinansowały 94 samorządy z południowej i
wschodniej Wielkopolski. Swój udział w realizacji tegoż
przedsięwzięcia miała również Gmina Opatówek, która także wsparła inwestycję. Łączna kwota wsparcia pochodząca
z wielkopolskich gmin i powiatów to ok. 2,6 mln zł. Pozostałe kwota to środki pochodzące z Samorządu Województwa
Wielkopolskiego.
Wyjazd do pracowni organmistrzowskiej
Niecodzienną wycieczkę zorganizowała Fundacja
"Inicjatywa dla Opatówka" dla laureatów konkursu wiedzy o
organach - wydarzenia towarzyszącego Międzynarodowemu Festiwalowi "Jesień Organowa" w Chełmcach.
W sobotę 24 listopada br. laureaci konkursu wiedzy o organach piszczałkowych zostali zaproszeni do pracowni organmistrzowskiej Andrzeja Sutowicza, która znajduje się w okolicy Zduńskiej Woli. Dzięki temu młodzież zobaczyła jak wygląda miejsce pracy organmistrza, jak budowane i remontowane są organy, a także poznała funkcjonowanie i budowę organów. Każdy z uczestników wyjazdu
mógł także obejrzeć i zagrać na modelu organów zbudowanych w pracowni. Następnie uczestnicy pojechali do kościoła pw. św. Antoniego w Zduńskiej Woli, gdzie obejrzeli
organy wykorzystywane w trakcie liturgii i koncertów. Mieli
także niecodzienną okazję zajrzeć do wnętrza organów, a
nawet spróbować gry na tym instrumencie.
W wyjedzie uczestniczyli laureaci konkursu - uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej im. H. Melcera w Kaliszu oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełm-

str. 6/20

cach. Fundacja "Inicjatywa dla Opatówka" dziękuje za pomoc opiekunom Izabeli Pinczewskiej - Kubiak oraz Krzysztofowi Drobnikowi.

Otwierając spotkanie, przybyłych gości przywitał p.
Janusz Sibiński, który przedstawił historię powstania ruchu
honorowego krwiodawstwa i podsumował tegoroczne akcje
promujące krwiodawstwo na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego. Podczas uroczystości tradycyjnie już wręczone zostały wyróżnienia i podziękowania. Do dawców oraz osób
wspierających tą ideę trafiły Odznaki Honorowe PCK.
Wśród wyróżnionych znalazła się Gmina Opatówek. Akcje poboru krwi w Opatówku organizowane są już
od wielu lat i z każdy kolejnym rokiem cieszą się coraz
większym zainteresowaniem mieszkańców. W imieniu
Gminy Opatówek, symboliczne podziękowanie odebrał
Burmistrz Gminy Sebastian Wardęcki, który honorowym
dawcom, organizatorom oraz działaczom popularyzującym
ideę krwiodawstwa przekazał serdeczne życzenia i podziękowania za ich szlachetne działania.

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

WIADOMOŚCI BIBLIOTECZNE
Wyjazd zorganizowała Fundacja "Inicjatywa dla
Opatówka" dzięki dofinansowaniu Fundacji PZU w ramach
III Międzynarodowego Festiwalu "Jesień Organowa Chełmce 2018".
Mieszkaniec gm. Opatówek laureatem konkursu FFW
Mateusz Brodziak, mieszkaniec m. Szałe w gminie
Opatówek został laureatem międzynarodowego konkursu
Fresh Faces World 2018 r. Gala finałowa konkursu odbyła
się 24 listopada 2018 r. w Mazowieckim Centrum Sztuki
Współczesnej Elektrownia w Radomiu.
Mateusz Brodziak został zwycięzcą konkursu
Fresh Faces World w kategorii ''Model''. Uczestników konkursu oceniało jury w międzynarodowym składzie: Maggie
Haese - prezes agencji Magteam Model Management i
właścicielka Fresh Faces World, Paulina Gumowska - redaktor naczelna Stylu Życia - Wirtualna Polska, Michał Starost, Paweł Węgrzyn, Laura Łącz - aktorka filmowa i teatralna, Alexa Łuczak - polska top modelka pracująca w Japonii, Federico Superina - przedstawiciel agencji modelingowych z Włoch i USA oraz Mateusz Tyczyński - dyrektor
Kancelarii Prezydenta Miasta Radomia.

Lokalni bohaterowie w walce o wolną Polskę
Z inicjatywy Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci
Gillerów w Opatówku odbyła się we współpracy z Muzeum
Historii Przemysłu w Opatówku 11 listopada 2018 r. uroczystość ku czci żołnierzy z Gminy Opatówek, którzy walczyli w I wojnie światowej i wojnie polsko - bolszewickiej.
Obszerny materiał w postaci zdjęć, wspomnień i innych
pamiątek po przodkach, który dostarczali do biblioteki
mieszkańcy gminy został opracowany i wydany w formie
okolicznościowej książki pt. "Walczyli o niepodległą Polskę". Książka została sfinansowana ze środków Urzędu
Miejskiego Gminy Opatówek.

Dni Honorowego Krwiodawstwa
Podziękowania, wyróżnienia i odznaczenia wręczono 27 listopada zasłużonym honorowym dawcom krwi
oraz osobom związanym z ideą krwiodawstwa.

Zarówno pomysł, jak i cały proces powstawania
książki był dziełem Jadwigi Miluśkiej - Stasiak miejscowej
regionalistki i pasjonatki historii. Podczas uroczystości autorka książki przyznała, że choć udało jej się zdobyć dość
liczne informacje, to jest świadoma, że na tym polu jest
jeszcze wiele do odkrycia. Uroczystość miała dla organizatorów i wszystkich zaproszonych gości szczególny i podniosły charakter, gdyż dzięki niej mieszkańcy Gminy Opatówek uczcili zarówno swoich lokalnych bohaterów, jak i
włączyli się w ogólnopolskie obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Spotkanie zorganizowane w kaliskim ratuszu było
także okazją do podsumowania 60 - lecia działalności
Krwiodawstwa PCK.
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Podsumowanie konkursu
28 listopada 2018 r. w czytelni biblioteki publicznej
w Opatówku spotkali się uczestnicy i laureaci konkursu genealogicznego. Konkurs został zorganizowany przez bibliotekę w stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę, a
patronat nad nim objął burmistrz Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki.
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Po przeanalizowaniu prac graficznych i załączonych źródeł Komisja konkursowa w składzie: Jan Marczyński, Ewa Kłysz, Jadwiga Miluśka - Stasiak oraz Małgorzata
Matysiak postanowiła przyznać I nagrodę ex equo braciom
Pawłowi i Adamowi Wróblom oraz Annie Marii Gałczyńskiej, wskazując na ich podobną wartość merytoryczną i
zgodność z Regulaminem. II nagrodę otrzymał Władysław
Lindner zaś wyróżnienie przyznano Sylwii Frątczak.

Organizatorzy konkursu przyznają, że praca nad
badaniem genealogii rodziny jest trudnym i czasochłonnym
zajęciem. Poszukiwanie przodków, szczególnie jeśli byli
rozproszeni w dużych odległościach, pochodzili z odległych
miejsc w kraju i za granicą nie zawsze przynosi pożądane
efekty, może zniechęcać, powodować błądzenie i zacieranie faktów. Wytrwałość i ogromny szacunek do rodziny, do
myśli o swoich bliskich, którzy dali początek naszemu istnieniu przynosi jednak wspaniałe rezultaty, czego dowodem były nadesłane na konkurs prace.
W Gminnej Bibliotece Publicznej im. Braci Gillerów
w Opatówku temat genealogii jest często podejmowany.
Warsztaty genealogiczne, konkursy, kontakty z osobami z
towarzystw genealogicznych oraz prywatne poszukiwania
bibliotekarek mogą być wsparciem dla wszystkich, którzy
chcieliby zająć się genealogią swojej rodziny.

tówek przy współpracy OSP Opatówek. W turnieju udział
wzięły 4 drużyny seniorskie reprezentujące: Komisariat Policji w Opatówku, Ochotniczą Straż Pożarną z terenu Gminy
Opatówek, samorządowców reprezentujących Urząd Miejski Gminy Opatówek oraz rodziców młodzików trenujących
w K.S. Opatówek.
Między meczami seniorów rywalizowali młodzi piłkarze reprezentujący "Kosę". Na przybyłych licznie kibiców
i zmęczonych zawodników czekał posiłek przygotowany
przez Koło Gospodyń Wiejskich Opatówek oraz słodkości.
Dla każdego młodego uczestnika zabawy organizatorzy
przygotowali upominki. Wszystkie drużyny biorące udział w
imprezie otrzymały puchar za udział w imprezie. Najważniejsza tego dnia była dobra zabawa i rekreacja na świeżym powietrzu dlatego wszystkie drużyny ex aequo zdobyły
pierwsze miejsce. Organizatorzy zapowiadają powtórkę imprezy w przyszłości.
Narodowy Bieg 100 - lecia
Sportowy duch rywalizacji na 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Wśród uczestników nie
zabrakło również biegaczy z Opatówka.
W niedzielę, 11 listopada o godz. 11.11 w Poznaniu odbył się trzeci już bieg niepodległości, zaliczany do elitarnego grona Narodowego Biegu 100 - lecia. Sportowcy
ubrani w białe i czerwone koszulki utworzyli wspólnie przed
linią startu przy ul. Solnej, olbrzymią, rekordową w historii,
biało-czerwoną, żywą, 25 - tysięczną flagę biegaczy, aby
przez pasję dla sportu, życia i wolności uczcić 100. rocznicę odzyskania przez nasz kraj niepodległości.

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

WIADOMOŚCI SPORTOWE
I Turniej Integracyjny o Puchar Burmistrza Gminy Opatówek
W dniu 14 października na terenie kompleksu "Orlik - 2012"przy pięknej słonecznej pogodzie odbył się po raz
pierwszy Turniej Integracyjny o Puchar Burmistrza Gminy

Po przekroczeniu linii mety dystansu 10 km w ścisłym centrum miasta na alei Niepodległości na każdego
uczestnika czekał ponadczasowy, jedyny w historii, pokryty
24 - karatowym złotem, medal stulecia, na którym wygrawerowane jest 7 dat wybuchu najistotniejszych polskich
Powstań sprzed 1918 roku. Dziesięciokilometrowy bieg,
który przeszedł do historii, jako największy bieg masowy w
historii biegania w Polsce, był nie tylko wyzwaniem sportowym, ale przede wszystkim manifestacją wielkiego patriotyzmu.

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

WIADOMOŚCI OŚWIATOWE
PRZEDSZKOLE

Opatówek w piłce nożnej. Organizatorami imprezy byli:
Komisariat Policji w Opatówku i Urząd Miejski Gminy Opa-
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Wycieczka do nadleśnictwa
W środę, 31 października 2018 r. dwie grupy czterolatków z naszego przedszkola: ''Jeżyki'' i ''Pszczółki'' pod
opieką wychowawczyń wybrały się do Nadleśnictwa Kalisz.
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Celem wycieczki było poznanie najbliższego środowiska w
ramach prowadzonego w naszym przedszkolu programu
edukacji regionalnej oraz zapoznanie się z pracą leśnika.

kotyliony w barwach narodowych wykonane we wszystkich
grupach wiekowych.
Moje tradycje, moje korzenie
7 listopada w przedszkolu odbyło się spotkanie z
muzyką w ramach dofinansowania ze środków Narodowego Centrum Kultury. Spotkanie to miało na celu zapoznanie
dzieci z dziedzictwem kulturowym naszego regionu. Była
muzyka, taniec, śpiew, instrumenty oraz obrzędy i zwyczaje. Spotkanie prowadzili muzycy: Łukasz Słotwiński, Joanna
Szaflik, Dominika Oczepa, Karol Majerowski, Janina Plichta. Bardzo dziękujemy za ciekawie i miło spędzony czas.

Pogoda nam sprzyjała, zatem w aurze pięknej, złotej jesieni mogliśmy podziwiać bogactwo winiarskiego lasu.
Spacerując po ścieżce edukacyjnej dzieci dowiedziały się,
jak sprawdzić, ile lat ma drzewo, a także, że słoje można
znaleźć nie tylko w spiżarni. Dzieci oglądały i głaskały korę
z różnych drzew próbując nazywać, co czują w dotyku.
Dowiedziały się, jakie natura (w tym zwierzęta) zostawia po
sobie ślady. Oglądały ''mieszkania'' wielu gatunków ptaków,
a także mogły wykazać się podczas zabaw w terenie oraz
przy wykonaniu zadania plastycznego - leśnej korony.
Na koniec pani leśnik zaprosiła wszystkich do salki
edukacyjnej Centrum Edukacyjnego Nadleśnictwa Kalisz
''Las Winiarski'', w której w bajkowy sposób przemyciła ciekawe treści przyrodnicze. Wielką atrakcją było podsumowanie zebranych wiadomości z wykorzystaniem ekspozycji
zwierząt, które można spotkać w tamtejszym lesie. Na zakończenie dzieci mogły wykonać pamiątkową kolorowankę
z jeżem w roli głównej. Dzieci wróciły do przedszkola bardzo zadowolone i bogatsze o nowe wiadomości, które
przekazane w tak ciekawy sposób na pewno na długo pozostaną w pamięci wielu z nich.
Dzień Niepodległości w przedszkolu
Dzień 11 listopada to jedna z najważniejszych dat
w historii naszej Ojczyzny. Polska odzyskała niepodległość.
W przedszkolu od najmłodszych lat uczymy dzieci patriotyzmu, przywiązania do swojej Ojczyzny.

Pasowanie na przedszkolaka
26 i 30 października 2018 roku - najważniejszymi
dniami najmłodszych przedszkolaków. W tych dniach ''Biedronki'' i ''Motylki'' stały się 100% przedszkolakami. W
obecności rodziców, Dyrektor Przedszkola Zdzisławy Pawliczak i Wicedyrektor Sylwii Bąkowskiej wszystkie maluszki
zaprezentowały krótką część artystyczną. Po występie złożyły uroczystą przysięgę, a pani Dyrektor oraz Wicedyrektor zaczarowanym ołówkiem dokonały uroczystego pasowania dzieci na przedszkolaków.

Na koniec każde dziecko otrzymało imienny dyplom, upominki ufundowane przez Urząd Miejski Gminy
Opatówek, a także drobne prezenciki od rodziców. Dzięki
uprzejmości i zaangażowaniu rodziców wszyscy wspólnie
świętowali ten wyjątkowy dzień przy ''smakowitych'' stoliczkach.
Poznajemy pracę pszczelarza
Pod koniec października w grupach ''Mrówki'' i ''Zajączki'' odbyły się warsztaty pszczelarskie pod kierunkiem
pszczelarza Macieja Andrzejewskiego. Dzięki Panu Maciejowi dzieci mogły dowiedzieć się na czym polega praca
pszczelarza, a także i co najważniejsze praca pszczół.
Dzieci poprzez barwne ilustracje i opowiadania poznały role, jakie pszczoły pełnią w ulach. Najbardziej spodobała się
dzieciom pszczoła ''atakująca'' - szczególnie chłopcom pełniąca rolę strażnika. Dużym zaskoczeniem i miłą niespodzianką dla dzieci było wykonanie świeczek z węzy
pszczelarskiej oraz degustacja prawdziwego swojskiego
miodu. Było bardzo słodko i zdrowo!

Dlatego też 9 listopada o godz.: 11:11 wspólnie
odśpiewaliśmy hymn Polski. Tego dnia wszystkie dzieci
wyglądały odświętnie i uroczyście, a na ich piersi widniały
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Spotkanie z iluzjonistą
Przedszkolaki uwielbiają świat magii i czarów. W
czwartek, 11 października 2018 r. zaprosiliśmy do naszego
przedszkola niezwykłego gościa. Ze swoim magicznym
programem gościł u nas prawdziwy iluzjonista. Magik zabrał nas do swego zaczarowanego świata. Wszyscy uczyliśmy się magicznych zaklęć, z dużym zaciekawieniem ob-
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serwowaliśmy każdy ruch mistrza, a odważni ochotnicy
pomagali w pokazie otrzymując od nas duże brawa. Atmosfera była fantastyczna. Spotkanie dostarczyło nam sporej
dawki radości, a wiele sztuczek zapewne jeszcze długo będzie odtwarzane w naszych domach.
Dzień Pluszowego Misia
W dniu 23.11.2018 r. dzieci z Przedszkola ''Wesoły
Smyk'' w Opatówku uczestniczyły w obchodach Dnia Pluszowego Misia. Tego dnia każde dziecko przyszło do
przedszkola ze swoim małym lub dużym, pluszowym przyjacielem.

Największą atrakcją był występ rodziców z przedszkolnego teatrzyku ''Figlarny Smyk'', który wystąpił w
przedstawieniu pn. ''Bajka o bajkach'' i swą grą aktorską
oraz pięknymi strojami zachwycił wszystkich. Dzieci, które
rozpoznały swoich rodziców były pod wielkim wrażeniem.
Było dużo śmiechu i dobrej zabawy.

**********
SZKOŁA PODSTAWOWA W OPATÓWKU
Próbny alarm pożarowy
W dniu 10 października 2018 r. w naszej szkole
przeprowadzony został próbny alarm pożarowy połączony z
ewakuacją uczniów, nauczycieli oraz pracowników z budynków A i B naszej szkoły. Celem tych ćwiczeń było

uświadomienie przede wszystkim uczniom, a także innym
osobom jak należy się zachować w sytuacji zagrożenia.
Takie ćwiczenia są przeprowadzane w trosce o bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły. Cała akcja prze-
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biegła bardzo sprawnie i zgodnie procedurami postępowania w czasie niebezpieczeństw.
Pan Dyrektor Mateusz Przyjazny składa serdeczne
podziękowania strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w
Opatówku, z druhem Mariuszem Małoburskim na czele, za
nadzór i fachową pomoc w przeprowadzeniu próbnego
alarmu pożarowego w bieżącym roku szkolnym.
Konkurs o polskich symbolach narodowych
Uczniowie naszej szkoły przez cały rok czczą setną rocznicę odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. Organizowali uroczystości, spotkania, podejmowali
różne przedsięwzięcia. Wzięli też udział w ''Konkursie Wiedzy o gen. Józefie Rufinie Wybickim i polskich symbolach
narodowych''. Organizatorem konkursu była Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania
Małej Przedsiębiorczości oraz Stowarzyszenie Miłośników
Dziedzictwa Narodowego im. gen. Józefa Wybickiego, a
także Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Honorowy
patronat sprawował Wielkopolski Kurator Oświaty.
Konkurs rozpoczął się już w lutym br. i składał się z
kilku etapów. Uczniowie musieli wykazać się wyjątkową
znajomością historii Polski, przeczytać wiele pozycji książkowych o gen. Wybickim i jego epoce oraz naszych symbolach narodowych. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowały
się dwie uczennice naszej szkoły: Katarzyna Szafirowicz w
kategorii gimnazjum i Hanna Warszewska w kategorii szkół
podstawowych. 16 czerwca w Szkole Podstawowej w Manieczkach obie uczennice rywalizowały z najlepszymi w województwie i godnie reprezentowały nasze szkolne środowisko.
23 września 2018 r. podczas organizowanego w
Manieczkach Dnia Hymnu Narodowego odbyło się podsumowanie konkursu. Wśród laureatów jest tegoroczna absolwentka gimnazjum - Katarzyna Szafirowicz, która zajęła
w swojej kategorii drugie miejsce. Uroczystość rozpoczęła
się wykładem na temat historii hymnu polskiego - o pieśniach, które pełniły jego funkcję oraz o powstaniu ''Mazurka Dąbrowskiego''. Drugą część uświetniły występy
uczniów ze szkoły w Manieczkach, miejscowego chóru, a
także rekonstrukcja historyczna bitwy powstańczej z wykorzystaniem zabytkowej armaty. Kasia przygotowywała się
do konkursu pod opieką nauczycielki historii p. Bożeny Banasiak.
Policjanci kontra młodzież
W dniu 17.10.2018 r. po zajęciach lekcyjnych odbyły się nietypowe zajęcia szkolnego koła sportowego podczas, których rozegrany został mecz w piłkę nożną. Inicjatorem wydarzenia był policjant z Komisariatu Policji w Opatówku dzielnicowy mł. aspirant Artur Woźniak. Spotkanie
odbyło się w ramach działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej i miało na celu pokazanie alternatywnych metod
spędzania czasu wolnego przez młodzież, która jest narażona na różnego rodzaju zagrożenia świata współczesnego
ze strony nikotyny i alkoholu używania substancji psychoaktywnych czy przemocy. Mecz rozpoczęła profilaktyczna
prelekcja skierowana do młodzieży Szkoły Podstawowej w
Opatówku, którą przeprowadził policjant mł. aspirant Artur
Woźniak razem z p.o. Komendanta Komisariatu Policji w
Opatówku asp. Tomaszem Dyrdziakiem.
Podczas wykładu policjanci poruszyli tematy związane z bezpieczeństwem i przestrzeganiem prawa, a celem
głównym tej prelekcji było omówienie Problemów i zagrożeń przed którymi staje współczesna młodzież oraz możliwości poszukiwania konstruktywnych rozwiązań. Prelegenci zachęcali młodzież do dokonywania mądrych wyborów,
które dotyczą spędzania czasu wolnego, prowadzenia
zdrowego stylu życia czy podejmowania ważnych decyzji
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życiowych. Po części oficjalnej przedstawiono kapitanów
drużyn a także zawodników wchodzących w skład reprezentacji: funkcjonariuszy oraz uczniów. Funkcję sędziów
podczas meczu pełnili nauczyciele wychowania fizycznego
pan: Zbigniew Mozalewski oraz Arkadiusz Stach. Po wyczerpujących zmaganiach sportowych wyłonili się zwycięzcy, którymi tym razem pomimo dobrego przygotowania
kondycyjnego funkcjonariuszy okazali się uczniowie. Mecz
piłki nożnej został zorganizowany w ramach lokalnej współpracy policji ze Szkołą Podstawową, tym samym mundurowi pokazali że policjanci to również ludzie, którzy mają pasje sportowe i chętnie spędzają czas wolny z młodzieżą
pokazując im konstruktywne formy aktywnego wypoczynku.
Oprócz ważnych celów profilaktycznych przekazanych młodzieży spotkanie było też dobrą okazją do bliższego zapoznania młodych ludzi z charakterem pracy w policji i
zachęcenia młodzieży do wstępowania w szeregi służb
mundurowych tej formacji. Powyższe działanie odbyło się w
ramach : Narodowego Planu Działań na Rzecz Dzieci i
Młodzieży "Polska dla Dzieci", Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem
Bezpieczniej" oraz Szkolnego Programu Wychowania i Profilaktyki Szkoły Podstawowej w Opatówku na rok szkolny
2018/2019.
Nie tylko śpiewem, ale także formą i barwą
Dnia 9 listopada 2018 r. punktualnie o godz. 11:11
ponad sześciuset osobowa społeczność Szkoły Podstawowej w Opatówku rozpoczęła śpiew Mazurka Dąbrowskiego.

wzbudzaliśmy żywe zainteresowanie przechodniów. Uwagę
przyciągały biało - czerwone flagi, transparenty, przypięte
do kurtek kotyliony oraz stroje z epoki.

O godzinie 10:00 na placu przed ratuszem rozpoczęły się główne obchody Święta Niepodległości. Uczestnicy uroczystości wysłuchali hymnu państwowego oraz
przemówienia prezydenta Kalisza. Następnie głos zabrał p.
Mateusz Przyjazny - prezes Kaliskiego Oddziału PTTK.
Ogłosił on m.in. wyniki konkursu historycznego ''Polskie
drogi do niepodległości'', w którym uczeń kl. VIII c Szkoły
Podstawowej w Opatówku Aleksander Wróblewski zdobył II
miejsce. W konkursie plastycznym II miejsce zajęła również
Klaudia Karpińska z kl. III d gimnazjum w Opatówku. Najważniejsze były oczywiście wyniki konkursu głównego, będące podsumowaniem kilku klasyfikacji. Okazało się, że
dzięki solidnej mobilizacji Szkoła Podstawowa w Opatówku
zajęła II miejsce. Puchar Starosty Kaliskiego w imieniu całej
drużyny odebrały - Julia Góra i Katarzyna Bąkowska. Uroczystości na Rynku Głównym zakończyło składanie kwiatów pod tablicą ku czci ofiar I i II wojny światowej. Po powrocie do Opatówka wszyscy udali się pod kościół, skąd
wspólnie z mieszkańcami naszego miasta wyruszyli pod
pomnik na Placu Wolności by oddać hołd obrońcom ojczyzny. Z całą pewnością udział w Marszu Wolności wzbogacił
wiedzę historyczną uczniów i był ciekawą lekcją historii.

Święto 100 - lecia odzyskania niepodległości uczczono nie
tylko śpiewem ale także formą i barwą.

Gracze Energa MKS Kalisz spotkali się z uczniami
Niecodzienne spotkanie miało miejsce 22 listopada
br. w Szkole Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Opatówku bowiem w tym dniu uczniowie gościli zawodników piłki
ręcznej Energa MKS Kalisz.

XVII rajd ''Marsz Wolności''
11 listopada 2018 r. po raz XVII z okazji Narodowego Święta Niepodległości odbył się w Kaliszu rajd
''Marsz Wolności''. W tym roku z racji 100 - lecia odzyskania przez nasz kraj niepodległości przyciągnął on bardzo
liczną grupę uczestników z Kalisza i powiatu kaliskiego.
Wśród nich znalazło się 82 uczniów Szkoły Podstawowej
im. J. Kusocińskiego w Opatówku pod opieką: p. D. Skinder, p. A.Lintner, p. B. Kwaśniewskiej, p. R. Narczyńskiej
oraz p. A. Nowińskiej.
Celem rajdu było uczczenie Święta Niepodległości,
a także budzenie polskiej świadomości narodowej, promowanie edukacji regionalnej, ekologicznej oraz postaw obywatelskich, popularyzacja turystyki pieszej i rowerowej oraz
poznawanie piękna Kalisza. Przygodę rozpoczęto o godzinie 9:00 na kaliskim osiedlu Majków, przy znajdującym się
tam cmentarzu wojskowym. Stamtąd, ul. Żołnierską, Stawiszyńską, Zamkową, wyruszono w kierunku Głównego Rynku, gdzie znajdowała się meta. Wędrując ulicami Kalisza,

Na zaproszenie p. Zbigniewa Muzalewskiego odpowiedzieli sportowcy: Łukasz Zakreta, Bartosz Wojdak,
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Krytski Dzianis i Paulo Gogi Grozdek oraz kierownik drużyny Kuba Kaszuba. Wizyta rozpoczęła się od serii pytań
młodych fanów sportu. Uczniowie chcieli wiedzieć, m.in. jak
wygląda codzienny trening piłkarzy ręcznych, kiedy zaczęli
karierę oraz jak przygotowują się do meczów. W czasie
spotkania uczniowie mieli także szansę na małe rozgrywki
z bramkarzem Energa MKS Kalisz, w których nagrodą był
darmowy bilet na niedzielny mecz kaliszan.
Wolontariat lokalny
We wtorek 02.10.2018 roku w naszej szkole gościliśmy przedstawicieli Fundacji ''Inicjatywa dla Opatówka''.
Podczas spotkania z młodzieżą zostało przeprowadzone
szkolenie dla wybranych uczniów naszej szkoły klas starszych którzy są wolontariuszami i chcą rozszerzyć swoje
działania na rzecz środowiska lokalnego oraz wzbogacić
swój warsztat pracy, umiejętności i wiedzy na temat wolontariatu. W następnym etapie Akademii Wolontariatu Lokalnego uczniowie będą mieli możliwość stworzenia własnej
akcji społecznej oraz jej realizacji. Na wybranych, najbardziej aktywnych uczestników projektu będzie czekać nagroda: wyjazd studyjny do organizacji działającej społecznie. Koordynatorem projektu jest Klaudia Napierała, projekt
jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz środków Samorządu Województwa
Wielkopolskiego.

**********
SZKOŁA PODSTAWOWA W CHEŁMCACH
Tydzień bez przemocy
W dniach 01 - 05 października 2018 r. w naszej
szkole zorganizowano ''Tydzień bez przemocy'', zainicjowany Międzynarodowym Dniem bez Przemocy, który przypada 2 października. Działanie to skierowane było do
uczniów klas IV - VIII.

uczniowie klasy VIII i III gimnazjum naszej szkoły. W homilii, abp Mieczysław Mokrzycki podkreślił, że Jan Paweł II był
ojcem zwłaszcza dla ludzi młodych, o których bardzo się
troszczył, ale którym stawiał trudne zadania.

Uczył życia nie na skróty, ale według porządku i
harmonii. Uczył życia w odpowiedzialności za siebie i innych. Życia, które odrzuca postawę egoistycznego pragnienia i działania. Jako znak uniesienia swoich serc do
nieba młodzi uczestnicy pielgrzymki wypuścili ponad 300
balonów.
Projekt - Astronomia Miłością Mą
11 października 2018 r. uczniowie klas V, VI i VII
mieli okazję poznania oryginalnego hobby i poszerzenia
wiedzy o Wszechświecie. W naszej szkole gościł p. Marcin
Jeziorny, który jest pasjonatem astronomii.
Prowadzi on regularne obserwacje przestrzeni kosmicznej i dokumentuje je w postaci filmów i fotografii.
Uczestniczy w organizacji wielu projektów i wydarzeń związanych z astronomią. Pan Marcin opowiedział o swoich zainteresowaniach i związanych z nimi podróżach. Przedstawił wykonane przez siebie liczne zdjęcia zaćmienia Słońca,
galaktyk, gwiazd, planet, i Księżyca, wzbudzając zainteresowanie młodzieży. Uczniowie mogli obejrzeć urządzenia
służące obserwacjom nieba, zobaczyć na żywo aktywność
Słońca, a także liczne meteoryty. Dzięki zajęciom uczniowie mogli w zupełnie inny sposób spojrzeć na otaczający
nas świat.
Konkurs o Adamie Asnyku
21 listopada 2018 r. sukcesem naszego ucznia
Klaudiusza Grzelaka zakończył się VI Konkurs Informatyczno - Polonistyczny "Adam Asnyk - poeta, który urodził
się w Kaliszu". Klaudiusz zdobył w konkursie pierwsze
miejsce za przygotowania prezentacji multimedialnej.
Ucznia do konkursu przygotowała p. Żaneta Tułacz. Serdecznie gratulujemy!

Głównym celem było uświadomienie czym jest
przemoc oraz jakie są przyczyny takich zachowań. Uczniowie poznali również sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Poprzez tworzenie plakatów wyrażali swoje emocje i przemyślenia. Na koniec wypełnili anonimową ankietę,
która pozwoliła ocenić poziom bezpieczeństwa w naszej
szkole. Dziękujemy p. Żanecie Tułacz oraz uczennicom
klasy siódmej za przeprowadzenie akcji.
XVIII Ogólnopolska Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II
11 października 2018 r. pod hasłem "Promieniowanie Ojcostwa" odbyła się XVIII Ogólnopolska Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, w której wzięli udział
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Śniadanie daje moc
Barwnie, smacznie, ale przede wszystkim zdrowo tak obchodzimy od jedenastu lat Dzień Zdrowego Śniadania. Uczymy uczniów, że prawdziwe odżywianie to podstawa zdrowia i dobrego nastroju. Pokazujemy, że gotowanie
to świetna zabawa. W dniu 15 listopada 2018 r.. zorganizowaliśmy w naszej szkole ''Dzień Zdrowego Śniadania''
połączony z II edycją szkolnego konkursu kulinarnego MasterChef Junior, w której uczestniczyli uczniowie klas IV VIII szkoły podstawowej oraz uczniowie klasy III gimnazjum.
Tegoroczna akcja miała na celu zwiększenie świadomości na temat zdrowego odżywiania i roli śniadania.
Dzień Zdrowego Śniadania na stałe wpisał się w kalendarz
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szkoły i jest organizowany, aby podkreślać, jak istotne dla
zdrowia uczniów jest spożywanie drugiego śniadania w
szkole. W obchodach zdrowego śniadania uczestniczy cała
społeczność szkolna oraz zaproszeni goście. Dziękujemy
za zaangażowanie i pomoc w organizacji śniadania wszystkim Rodzicom oraz Zakładowi Przetwórstwa Mięsnego
Państwa Wiolety i Jacka Bzdyrków z Wolicy oraz Radzie
Rodziców. Koordynatorkami tegorocznej akcji były opiekunki SK PCK Panie Lidia Kałuża i Magdalena Karolak.
Dzień Edukacji Narodowej 2018
W piątek, 12 października 2018 r. odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej i ślubowania uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej im.
Jana Pawła II w Chełmcach. Podczas uroczystości pierwszoklasiści zostali oficjalnie pasowani na uczniów przez Dyrektora Szkoły Tomasza Mikuckiego. Uczniowie klas pierwszej i czwartych wraz z wychowawczyniami Violettą Wikaryjczyk, Iwoną Poradą i Magdaleną Karolak przygotowali
część artystyczną przepełnioną humorem i piosenką. Serdeczne życzenia uczniom, nauczycielom oraz pracownikom
szkoły złożyli Sekretarz Gminy Opatówek Krzysztof Dziedzic, Radny Rady Miejskiej Gminy Opatówek Jarosław
Budka, Prezes OSP Chełmce Henryk Łazarek, ks. Zbigniew Kołodziejczyk oraz Przewodnicząca Rady Rodziców
Pani Magdalena Sroczyńska.
Po zakończeniu akademii, uczniowie klasy pierwszej wraz z rodzicami udali się na słodki poczęstunek. Uczniowie otrzymali ''Wyprawkę Pierwszaka'' ufundowaną
przez Gminę Opatówek oraz prezenty od Rady Rodziców,
wychowawczyni i Dyrektora Szkoły.
Mistrzostwo Powiatu Kaliskiego naszej drużyny szachowej
W środę 31 października 2018 r. wspaniały sukces
odniosła reprezentacja szachowa naszej szkoły. Na odbywających się w Koźminku zawodach zajęła I miejsce zdobywając tytuł Mistrzów Powiatu Kaliskiego! W skład zwycięskiej drużyny weszły dziewczęta: Anna Jeziorska i Emilia
Jeziorska oraz chłopcy: Michał Bartczak i Kamil Ździś.
Opiekunem drużyny była Pani Magdalena Karolak. Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w kolejnych
turniejach!
Wicemistrzostwo Powiatu Kaliskiego piłkarzy
22 października 2018 r. w Liskowie reprezentacja
naszej szkoły zdobyła Wicemistrzostwo Powiatu Kaliskiego
w piłce nożnej halowej.

Po zajęciu pierwszego miejsca w grupie oraz wygraniu zaciętego meczu półfinałowego nasi piłkarze awansowali do finału rozgrywek. Niestety mimo prowadzenia
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oraz kilku okazji do podwyższenia rezultatu ulegli drużynie
ze Zbierska 1:2. Wicemistrzostwo Powiatu Kaliskiego wywalczyli uczniowie klas III gimnazjum i VIII szkoły podstawowej w składzie: Michał Budka, Mateusz Dreszler, Bartłomiej Kaleta, Michał Kostera, Jakub Krasnowski, Patryk
Kruszakin, Łukasz Łuczak, Karol Matysiak, Szymon Nowak,
Kuba Welke. Zespół prowadził Tomasz Mikucki. Serdecznie
gratulujemy!
100. Rocznica Odzyskania Niepodległości
W piątek 9 listopada 2018 r. odbyła się w naszej
szkole uroczystość z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania
Niepodległości. Piękną i wzruszającą akademię przedstawiającą historię Polski od rozbiorów do 1918 roku przygotowali uczniowie klas VII i III gimnazjum pod opieką p. Małgorzaty Bąkowskiej - Zając i p. Krzysztofa Drobnika. O godzinie 11:11 wspólnie odśpiewaliśmy Mazurka Dąbrowskiego włączając się w ogólnopolską akcję śpiewania hymnu państwowego.

Dziękujemy wszystkim gościom, nauczycielom,
pracownikom i uczniom za obecność i wspólne przeżywanie tej wspaniałej uroczystości.
Mistrzostwa Gminy Opatówek w warcabach klasycznych
21 listopada 2018 r. byliśmy organizatorem Mistrzostw Gminy Opatówek w warcabach klasycznych. Bardzo dobrze spisali się w nich reprezentanci naszej szkoły.
Wyniki turnieju:
Klasy IV-VI szkoły podstawowej
kategoria dziewcząt:
I Emilia Jeziorska SP w Chełmcach
II Alicja Dobrach SP w Chełmcach
III Karolina Perskawiec SP w Tłokini Wielkiej
kategoria chłopców:
I Bartosz Perek SP w Rajsku
II Igor Anyszewski SP w Rajsku
III Łukasz Delebis SP w Chełmcach
Klasy VII i VIII oraz gimnazjum
kategoria dziewcząt:
I Anna Wielgoda SP w Tłokini Wielkiej
II Anna Długaś SP w Rajsku
III Patrycja Łuczak SP w Rajsku
Kategoria chłopców:
I Adrian Gałęski SP w Tłokini Wielkiej
II Karol Matysiak SP w Chełmcach
III Bartłomiej Matysiak SP w Chełmcach
Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek
5 listopada 2018 r. z okazji ''Międzynarodowego
Dnia Postaci z Bajek'' przedszkolaki z grup młodszej i średniej przebrały się za ulubionego bajkowego bohatera.
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W tym dniu Dyrektor Tomasz Mikucki oraz Wicedyrektor Lidia Kałuża specjalnie dla dzieci przeczytali swoje ulubione
bajki z dzieciństwa. Panie wychowawczynie zorganizowały
liczne konkursy i zadania sprawdzające wiedzę dzieci na
temat bajek. Zespoły z największą ilością punktów otrzymały drobne upominki. Na zakończenie wszystkich ucieszył
słodki poczęstunek.

**********
SZKOŁA PODSTAWOWA W RAJSKU
Obchody 100 - lecia odzyskania niepodległości
Jak wszyscy wiemy, rok 2018 jest dla każdego Polaka rokiem szczególnym. Dziś, dzięki odwadze i waleczności naszych przodków, żyjemy w niepodległej, wolnej Ojczyźnie. Dziś nikt od nas nie wymaga męstwa na polu walki, ale mamy obowiązek pamiętać o tych, którzy przez cały
wiek XIX zachowali wiarę w odrodzenie naszego państwa,
za tę wielką sprawę walczyli i ginęli. Najlepszym sposobem
na kultywowanie dokonań naszych przodków jest prezentacja ich sukcesów na szkolnych akademiach. 100 - lecie odzyskania przez Polskę niepodległości postanowiliśmy uczcić na wiele różnych sposobów.

tów i zapalenie zniczy przy tablicy katyńskiej przed głównym wejściem do kościoła. Naszą szkołę reprezentowali: p.
dyrektor H. Wolniaczyk, nauczyciele, uczniowie i harcerze.
To jednak nie koniec świętowania tej niezwykłej
rocznicy. We wtorkowe popołudnie, 20 listopada, przy blasku świec po raz kolejny wybrzmiały dźwięki znanych i lubianych pieśni legionowych, takich jak "Rozkwitały pąki białych róż" czy "O mój rozmarynie". W czasach wielkich zawirowań dziejowych Polakom towarzyszyły słowa i nuty pieśni
patriotycznych. Polska pieśń patriotyczna zawsze dodawała
sił otuchy i nadziei. Polacy, od kiedy historia pamięta, śpiewali gdy byli szczęśliwi, śpiewali, gdy było im źle. Te pieśni
są dowodem polskiego trwania, budzą wspomnienia rodzinnego domu i echa dawnych lat. Są dowodem historii
naszego narodu. Były zawsze i niech będą nadal manifestacją naszej wspólnoty i tożsamości narodowej. Na gości
czekały przygotowane przez uczniów specjalnie na tą okazję śpiewniki, które zachęcały do wspólnego śpiewania i
przeżywania tych podniosłych chwil.
Swoją obecnością zaszczycił nas Dyrektor Zespołu
Administracyjno - Ekonomicznego Gminy Opatówek Arkadiusz Łańduch, przybyli też rodzice i okoliczni mieszkańcy.
Program artystyczny został przygotowany przez p. M. Burdelak, a oprawa muzyczna to dzieło pań: M. Lewickiej i A.
Wegner.
Nasze sukcesy
W dniach 15 - 16 września 2018 roku w Koźminku
odbył się Finał Pucharu Polski w Kolarstwie Szosowym.
Organizatorem finału był UKS ''Koźminianka''. Uczennica
naszej szkoły podstawowej z klasy IV w kategorii dzieci do
lat 10 - Vanessa Klimkiewicz zdobyła II miejsce.
W środę 31.10.2018 roku w Koźminku odbyły się
Mistrzostwa Powiatu Kaliskiego Ziemskiego w Drużynowych Szachach w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz
Igrzysk Dzieci edycja 2018/2019. Zorganizowane zostały
przez Kaliski Ziemski SZS w ramach zadania publicznego
zleconego przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu we
współpracy ze Szkołą Podstawową w Koźminku oraz głównym sędzią zawodów - Dawidem Kupajem.

Dnia 9 listopada uczniowie Szkoły Podstawowej w
Rjajsku przyszli ubrani w barwy narodowe (biel i czerwień).
Kolory te towarzyszyły uczniom podczas robienia pamiątkowego zdjęcia flagi Polski. Dokładnie o godzinie 11:11 na
szkolnym boisku odśpiewany został przez wszystkich
uczniów hymn Polski. Później wspólnie z panią Dyrektor
Honoratą Wolniaczyk i wychowawcami klas uczniowie udali
się na cmentarz by oddać hołd osobom walczącym o wolność Polski (na grobach zapalone zostały znicze). Starsi
uczniowie udali się również w miejsce upamiętniające
śmierć powstańców, pod zabytkową sosnę, gdzie uczcili ich
pamięć minutą ciszy i zapalili znicze.
W sobotni wieczór, w niezwykłej scenerii parafialnego kościoła, przy współudziale Orkiestry Dętej OSP w
Rajsku oraz zespołu muzycznego Dysonans uczniowie naszej szkoły wystąpili z montażem słowno - muzycznym z
okazji 100 - lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
Dzień 11 listopada wieńczy dążenia kilku pokoleń Polaków
do odzyskania utraconej na skutek zaborów wolności. Wolność wpisana była i jest w dusze Polaków, powstawała z naszej krwi, w krwawych bojach. I właśnie wolność
była motywem przewodnim programu artystycznego zaprezentowanego okolicznym mieszkańcom. Obok znanych
pieśni legionowych i niepodległościowych pojawiły się takie
utwory, jak "Dziewczyna z granatem" i "Wolność" Chłopców
z placu broni. Nie zabrakło także patriotycznych wierszy.
Po części artystycznej, tradycyjnie, nastąpiło złożenie kwia-
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Zawody odbyły się systemem szwajcarskim kontrolowanym na dystansie 3 rund młodzież, 5 rund dzieci. Reprezentacja każdej ze szkół składa się z czterech osób w
tym obowiązkowo 1 dziewczyna. W kategorii szkół gimnazjalnych plus klasa 7 i 8 szkół podstawowych nasza drużyna zajęła drugie miejsce dzięki czemu awansowała do etapu wojewódzkiego. W kategorii szkół podstawowych nasza
drużyna zajęła trzecie miejsce czyli również podium.
Uczniowie klasy III SP reprezentowali naszą szkołę
w konkursie plastycznym pt. ''Dzień Niepodległości'' organizowanym przez Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych w
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Kaliszu przy współpracy z ODN Kalisz. Zasięg konkursu to
miasto Kalisz oraz powiaty: kaliski, ostrowski, jarociński,
pleszewski, kępiński, krotoszyński i ostrzeszowski. Wśród
czterech nagrodzonych prac znalazła się praca Weroniki
Tomczak, a praca Dawida Chudasia otrzymała wyróżnienie.
Po raz kolejny uczniowie wzięli udział w Przeglądzie Monodramów w Kaliszu. Oczywiście znów z sukcesem! Tym razem do Kleczewa pojechał Adam Rybarczyk z
I klasy prezentujący utwór J. Papuzińskiej ''Czarna jama''.
Wśród wyróżnionych znalazła się także Izabela Olszewska,
która na scenie bawiła się lalkami i tekstem ''Bocian i żaba''
K. Jerzykowskiej.
9 listopada 2018 r. Adam Rybarczyk wziął udział w
20. Wielkopolskim Konkursie na Monodram "Młodzi Koryfeusze" w kinie ''Zachęta'' w Kleczewie. Adaś zdobył tam I
nagrodę w kategorii wiekowej dzieci od 6 do 9 lat. Po obiedzie uczestnicy konkursu mogli obejrzeć spektakl lalkowy
„Jaś i Małgosia” w wykonaniu Teatru Akademia Wyobraźni,
a instruktorzy udali się na spotkanie warsztatowe z jurorami.
Organizatorzy Konkursu to: Centrum Kultury i Sztuki w Koninie oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kleczewie.
Lena Zielińska z klasy IV, Zuzanna Więckowska z
klasy VI i Izabela Olszewska z klasy II reprezentowały naszą szkołę w konkursie poezji patriotycznej, który odbył się
13 listopada w Szkole Podstawowej w Tłokini Wielkiej. Lena zajęła I miejsce w swojej kategorii wiekowej deklamując
wiersz J. Ficowskiego "O ptakach i ojczyźnie", Iza - II miejsce z wierszem W. Bełzy "Czym będę", a Zuzia III miejsce
recytując wiersz W. Broniewskiego "Żołnierz polski".
16 listopada ośmioro uczniów z naszej szkoły wzięło udział w Festiwalu Pieśni Legionowej i Historycznej ''Tu
wszędzie jest moja Ojczyzna'' w Szkole Podstawowej w
Godzieszach Wielkich. Zosia Antczak, Sebastian Buda i
Wiktoria Janiak z klasy I, Michasia Ochlik z klasy IV, Emilka
Buczkowska, Krzysztof Piekarski, Zuzia Rybarczyk i Zuzia
Więckowska- uczniowie klasy VI zadebiutowali jako zespół
wokalny. Przygotowali dwa utwory ''Stańmy, bracia wraz'' i
''Warszawskie dzieci''. Za wykonanie pieśni ''Stańmy, bracia
wraz'' nasz zespół wokalny zajął III miejsce.
Warsztaty ''Majsterkowo w Castoramie''
W czwartek 04.10.2018 r. uczniowie klasy III SP
uczestniczyli w warsztatach "Majsterkowo" organizowanych
przez Castoramę w Kaliszu. Celem tych zajęć było rozbudzanie w dzieciach pasji do majsterkowania, pobudzanie

ich wyobraźni oraz rozwijanie umiejętności manualnych.
Dzieci pod okiem specjalistów z Castoramy wykonywały
karmniki dla ptaszków.
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Ostatnim etapem pracy było malowanie karmników
wg. pomysłów dzieci. Podczas wspólnego majsterkowania
uczniowie przypomnieli sobie o potrzebie dokarmiania ptaków. Mamy nadzieję, że ich karmniki zawsze będą pełne
ptasich smakołyków.

**********
SZKOŁA PODSTAWOWA W TŁOKINI WIELKIEJ
Jubileusz 70 - lecia Szkoły Podstawowej im. W. Broniewskiego w Tłokini Wielkiej
Władze samorządowe z burmistrzem na czele,
księża, nauczyciele, dyrektorzy z sąsiednich szkół, rodzice,
uczniowie, absolwenci, sponsorzy, sołtysi z gminy Opatówek, przedstawiciele OSP oraz sympatycy szkoły spotkali
się w sobotnie popołudnie, 13 października, by świętować
jubileusz Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Tłokini Wielkiej. Czas szybko mija, od pierwszego
dzwonka w szkole minęło już 70 lat.

Dyrektor Teresa Kobierska uhonorowała pamiątkowymi statuetkami władze samorządowe, byłych dyrektorów szkoły i przewodniczących Rady Rodziców oraz podziękowała za wkład włożony w istnienie szkoły. Minutą ciszy i głęboką zadumą uczczono pamięć zmarłych dyrektorów, nauczycieli, pracowników i uczniów. Na ich grobach
uczniowie zapalili znicze i złożyli symboliczną różę.
Samorządowi goście przekazali na ręce pani dyrektor oraz przewodniczącej Rady Rodziców serdeczne
gratulacje , bukiety kwiatów i pamiątkowe statuetki. Spotkanie stało się także doskonałą okazją do złożenia życzeń,
związanemu przez kilkadziesiąt lat z Tłokinią i szkołą, ks.
Władysławowi Mrozińskiemu, który obchodził 94. urodziny.
Szanownemu Jubilatowi odśpiewano ''Sto lat'', a pani dyrektor w imieniu zgromadzonych złożyła życzenia i wręczyła bukiet róż. Następnie wszyscy zebrani zostali zaproszeni
w niezwykłą podróż w czasie z uczennicami klasy III gimnazjum, które przedstawiły historię szkoły od pierwszych
wzmianek o niej po czasy współczesne oraz zaprezentowały zdjęcia z kronik szkolnych.
Po wizycie w sali muzealnej wszyscy obejrzeli
montaż słowno - muzyczny, podczas którego pięknymi piosenkami i wierszami dzieci i młodzież opiewali ojczyznę,
Tłokinię i szkołę. Część oficjalną zakończył majestatyczny
polonez w wykonaniu uczniów klasy VIII i III gimnazjum. A
potem przyszedł czas na tort, życzenia spotkania, wpisy do
Złotej Księgi, oglądanie kronik i zwiedzanie szkoły. Zapewne jesienne motywy składające się na oryginalną dekorację
całej szkoły sprawiły, że spotkanie pokoleń było pełne
wzruszających wspomnień. Po oddaniu czci przeszłości,
poinformowaniu o teraźniejszości, cała społeczność szkol-
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na z nadzieją spogląda w przyszłość i oczekuje kolejnych
jubileuszy. Dyrektor Teresa Kobierska dziękuje wszystkim
Gościom za udział w uroczystości. Szczególne podziękowania kieruje do osób, które włączyły się przygotowanie jubileuszu - Grona Pedagogicznego, Rady Rodziców i
uczniów.

tach zaklęta jest bowiem opowieść o Ojczyźnie. Śpiewając,
ożywiamy pamięć naszych bohaterów. Wszyscy chętnie
skorzystali z przygotowanych śpiewników i zanucili bliskie
sercu każdego Polaka piosenki. Każdą z nich poprzedzał
krótki komentarz, który był jednocześnie opisem dziejów
Polski.

Jak oni ślubują
Dzień ślubowania i pasowania uczniów klasy
pierwszej z pewnością na długo pozostanie w pamięci
dzieci i ich rodziców. Już od samego rana wśród przyszłych
pełnoprawnych uczniów panowała podniosła atmosfera.
Wszyscy odświętnie ubrani oczekiwali na rozpoczęcie uroczystości. Po przybyciu zaproszonych gości, nauczycieli i
rodziców głos zabrali siódmoklasiści bowiem to właśnie im
przypadła rola wprowadzenia młodych kolegów w poczet
uczniów szkoły.
W zaaranżowanym studiu telewizyjnym w obecności celebrytów pierwszaki zaprezentowały dotychczas zdobyte umiejętności z dziedziny zasad zachowania się w
szkole, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zdrowego odżywiania i patriotyzmu. Pochwalili się również zdolnościami
muzycznymi i recytatorskimi.
Z kolei głos zabrała Dyrektor Teresa Kobierska,
która poinformowała, że Prezydent RP Andrzej Duda przesłał do naszej szkoły pamiątkową flagę. Dyrektor w okolicznościowym przemówieniu zachęcała do wywieszenia flag
oraz do udziału w różnych imprezach jubileuszowych oraz
podziękowała za udział w świętowaniu Dnia Odzyskania
Niepodległości. Minutą ciszy uczczono pamięć wszystkich,
którzy walczyli o niepodległość.
Niezwykły koncert został również zaprezentowany
11 listopada podczas Mszy Świętej w kościele w Tłokini
Kościelnej, zyskując aprobatę wszystkich zgromadzonych.
Uroczystość przygotowały p. Urszula Borwik, p. Wiesława
Giercarz i p. Edyta Banasiak.

Po pomyślnie zdanym egzaminie przyszedł czas
na złożenie ślubowania przez uczniów i rodziców oraz pasowanie na ucznia, którego dokonała p. Edyta Banasiak.
Nowopasowani uczniowie wysłuchali życzeń, a następnie
zostali obdarowani upominkami od starszych kolegów,
władz samorządowych i Rady Rodziców. Zgodnie z tradycją delegacja klasy I złożyła bukiet kwiatów pod tablicą patrona. Następnie przyszedł czas na słodki poczęstunek
oraz gry i zabawy przygotowanie przez uczniów klasy VII
wspólnie z p. Beatą Przybylską. Wychowawczyni klasy
pierwszej, p. Renata Szlenkier podziękowała wszystkim
uczestnikom spotkania za udział w uroczystości, a rodzicom za pomoc w przygotowaniu.

Dyskoteka
16 listopada 2018 r. w odbyła się szkolna dyskoteka. Jej gospodarzami byli uczniowie klasy III gimnazjum
wspólnie z wychowawczynią. O godz. 16.30 zabawę rozpoczęli uczniowie najmłodszych klas. Gimnazjaliści oprócz
oprawy muzycznej zadbali także o uzupełnienie sił tancerzy, którzy niemal nie schodzili z parkietu. Częstowali młodszych kolegów napojami i słodkościami. Po godz. 18.00
nadszedł czas na dyskotekę dla starszych uczniów. Od
samego początku młodzież wspaniale się bawiła. Były tańce, żarty i wspólne rozmowy. Nikt się nie nudził. Jednak
wszystko co dobre szybko się kończy i czas radosnej zabawy też dobiegł końca. Uczniowie klasy III gimnazjum z
wychowawczynią, dziękują rodzicom, nauczycielom oraz
pracownikom szkoły za wsparcie i sprawowanie opieki podczas dyskoteki.

Narodowe Święto Niepodległości
Wszyscy uczniowie, przedszkolacy, dyrekcja i nauczyciele spotkali się 9 listopada, aby wspólnie przeżywać
rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Obchodzone 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości w tym
roku miało szczególnie uroczysty charakter, ponieważ mija
100 lat, odkąd Polska pojawiła się na mapach. O godzinie
11:11 wszyscy zgromadzeni pod biało - czerwoną flagą odśpiewali w ramach projektu ''Rekord dla Niepodległej'' czterozwrotkowy hymn państwowy.
Następnie prowadzący akademię: Paulina Pilas i
Mateusz Wąsik, zaprosili uczestników uroczystości zatytułowanej ''Dla Ciebie, Polsko['' do wspólnego śpiewania
polskich pieśni i piosenek patriotycznych. W słowach i nu-

Konkurs Recytatorski
13 listopada w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Tłokini Wielkiej odbył się Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej ''Dla Ciebie, Ojczyzno''. Zorganizowały go nauczycielki języka polskiego. W jury zasiadły p. Barbara Nowak, p. Magdalena Misiak i p. Edyta Banasiak, a uczestnikami byli uczniowie ze szkół podstawowych w Chełmcach, Rajsku i Tłokini Wielkiej.
Przedstawiciele SP w Tłokini Wielkiej, uczniowie
klasy III gimnazjum Martyna Pilas i Mateusz Wąsik przypomnieli wszystkim zebranym dzieje narodu polskiego, a
uczennice klasy IV: Justyna Ciesielska, Marta Machelak,
Nikola Leszczyńska, Izabela Wolf zaprezentowały wiersz o
małej ojczyźnie. Po tym wystąpieniu nadszedł czas na recy-
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tację wierszy konkursowych, w których wybrzmiewała miłość do Polski, duma z bycia Polakami oraz radość, że od
100 lat możemy żyć w wolnym kraju. Te wszystkie emocje
udzieliły się komisji, która postanowiła uhonorować wszystkich uczestników w trzech kategoriach wiekowych:

Uczniowie klas I-III
I miejsce: Natalia Garstka - SP w Tłokini Wielkiej
II miejsce: Izabela Olszewska - SP w Rajsku
III miejsce:Emilia Pilas i Jakub Waszak - SP w Tłokini
Wielkiej
Uczniowie klas IV-VI
I miejsce: Piotr Welke - SP w Chełmcach oraz Lena
Zielińska - SP w Rajsku
II miejsce: Maria Jopek i Nadia Kubczyk - SP w Tłokini
Wielkiej oraz Marcel Tułacz z SP - Chełmcach
III miejsce: Natasza Rosińska i Jakub Wojtczak - SP w
Chełmcach, Zuzanna Więckowska - SP w Rajsku oraz
Maja Witkowska - SP w Tłokini Wielkiej
Uczniowie klas VII-III gimnazjum
I miejsce: Paulina Pilas - SP w Tłokini Wielkiej
II miejsce: Nikola Tułacz - SP w Chełmcach
III miejsce: Magdalena Pietrzak i Mateusz Grzeluszka SP w Tłokini Wielkiej oraz Katarzyna Kaleta - SP w
Chełmcach.
Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody
książkowe. Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom i
opiekunom. Organizatorzy dziękują Radzie Rodziców za
przygotowanie dla uczestników słodkiego poczęstunku, Dyrektor Teresie Kobierskiej za wsparcie inicjatywy, a szanownemu jury za okazane serce i poświęcony czas.
Zbiórka owoców i warzyw dla Państwowego Domu
Dziecka w Kaliszu
26 października, po raz kolejny zorganizowano
zbiórkę owoców i warzyw dla Państwowego Domu Dziecka
w Kaliszu. Akcja w tym roku cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Cieszymy się, że tak wielu osobom potrzeby dzieci nie są obojętne. Dziękujemy wszystkim, którzy
ofiarowali owoce i warzywa, a także inne produkty. Jesteśmy przekonani, że za rok, w czasie kolejnej zbiórki, będziemy mogli na Was liczyć. Koordynator zbiórki Edyta Banasiak i członkowie Koła Wolontariatu

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

GOPS W OPATÓWKU
24. rocznica Grupy AA Idylla w Opatówku
Spotkanie z okazji 24. rocznicy powstania grupy
AA "Idylla" w Opatówku odbyło się dn. 17 listopada 2018 r.
w sali OSP Opatówek. Mottem spotkania były słowa: "Boże
użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie
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mogę zmienić. Odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić
i mądrości, abym odróżnił jedno od drugiego"
W spotkaniu uczestniczyły zaprzyjaźnione grupy
AA z Kalisza Trójkąt, Sześcian; Ostrowa Wielkopolskiego
Enklawa, Koźminka, Koźmina Wielkopolskiego, Brzezin
Brzoza, Jarocina. Jubileusz istnienia Grupy Idylla był świętem wspólnot działających dzięki ludziom i dla ludzi.
Wspólnota AA odgrywa niezwykle istotną rolę w systemie
wsparcia społecznego i oddziaływań prozdrowotnych skierowanych do lokalnej społeczności. Oddziaływania grupy
poprzez dzielenie się swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją są źródłem niewymiernych korzyści w radzeniu sobie z
problemami i powrotem do zdrowego funkcjonowania.
Każdy uczestnik spotkania został udekorowany
okolicznościowym emblematem wykonanym przez członków rodzin grupy Idylla. W spotkaniu uczestniczyła Małgorzata Rektor Przewodnicząca Gminnej Komisji Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opatówku.
Grupa Idylla do swoich szeregów zaprasza
wszystkich, którzy mieli lub mają problem z uzależnieniem
alkoholowym i chcieliby z nim skończyć. Na pytanie, co doradziliby ludziom, którzy chcą powiedzieć "dość" odpowiadają: ''Trzeba przyjść do nas, porozmawiać''. Spotkania
grupy odbywają się w każdą sobotę o godzinie 18:30 w
świetlicy w Opatówku przy ul. Poprzecznej 2.
Wizyta studyjna - wymiana doświadczeń
W dniach 10.10.2018 r.- 13.10.2018 r. dziewięcioosobowa delegacja z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatówku gościła w zaprzyjaźnionej Gminie Ricany w Czechach. Trzydniowy pobyt był okazją do zapoznania się ze specyfiką pracy Organu Socjalnego w Ricanach, odwiedzenia instytucji z nim współpracujących, a także integracji i wymiany doświadczeń między pracownikami.
Pierwszy dzień upłynął na długiej podróży i wieczornym zakwaterowaniu w domach pracowników Organu Socjalnego.

Drugi dzień rozpoczął się bardzo intensywnie od
wizyty w klubie dla dzieci i młodzieży "Cesta integrace"
(Ścieżka integracji), gdzie pracownicy przedstawili prezentację multimedialną oraz opowiedzieli o działalności placówki oferującej różnorodne zajęcia rekreacyjne i programy
profilaktyczne. Kolejnym punktem było zwiedzanie Centrum
Dydaktycznego Geologii Muzeum Ricany (Geopark). Największą radość zwiedzającym sprawiło poszukiwanie w
wodzie czeskich granatów. Następnie delegacja udała się
na oficjalne spotkanie ze starostą miasta Ricany p. Vladimirem Korenem. Podczas wspólnego obiadu omówiono funkcjonowanie i strukturę gminy, a delegacja z Polski otrzymała z rąk Burmistrza upominki. Po wizycie w ratuszu uczestnicy wyjazdu odwiedzili Dom Seniora Olga. Placówka oferuje usługi socjalne oraz zapewnia opiekę ambulatoryjną i
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stacjonarną dla osób starszych. Podczas pobytu goście
mieli okazję zobaczyć występ muzyczny przygotowany dla
podopiecznych w ramach działalności edukacyjnej i aktywizującej dla seniorów. Po dniu pełnym wrażeń wszyscy spotkali się przy wspólnym grillu.
Kolejnego dnia delegacja z Opatówka odwiedziła
nowoczesny Dom Seniorów w Ricanach, który zapewnia
kompleksową opiekę medyczną i specjalistyczną. Uwagę
zwiedzających wzbudził komfortowo wyposażony obiekt
posiadający nowoczesne i przestronne pokoje, sale jadalniane oraz własny ogród z częścią wypoczynkową. Dalej
uczestnicy udali się do Zakladni Skola Nerudova w Ricanach (zakładowej szkoły specjalnej), gdzie zostali serdecznie przywitani w języku polskim przez dzieci, zaproszeni na
wspólny poczęstunek przez przedstawicieli szkoły, a także
obdarowani własnoręcznie przygotowanymi przez uczniów
upominkami. Po obiedzie nadszedł czas na zwiedzanie
miejscowego Muzeum w Ricanach. Przewodnik opowiedział o historii miasta, a także zaprosił do obejrzenia wystawy dotyczącej okresu I wojny światowej. Następnym
punktem zwiedzania była Hajenka – szkółka leśna dla dzieci w wieku przedszkolnym. Koncepcja działania szkółki
opiera się na zapewnieniu zdrowego rozwoju dzieci poprzez ich kontakt z naturą. Goście z Polski w godzinach
wieczornych zostali zaproszeni przez pracowników Organu
Socjalnego na pożegnalną kolację integracyjną, podczas
której mogli spróbować przygotowanych specjalnie dla nich
czeskich specjałów. W sobotni poranek delegacja udała się
do Pragi, aby zobaczyć jej najciekawsze zakątki i dokonać
zakupu pamiątek. Po wspólnym obiedzie i pożegnaniu
uczestnicy wyjazdu ruszyli w drogę powrotną do Polski.
Wycieczka do Koźmina Wielkopolskiego i Kalisza
W dniu 24 listopada 2018 r. odbyła się wycieczka
do Koźmina Wlkp. i do Kalisza, w której wzięło udział 28
dzieci z terenu gminy Opatówek. Wyjazd był ostatnim wydarzeniem organizowanym w ramach Projektu pt. ''Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim'', realizowanego we współpracy z PCRR i Fundacją AKME.
W programie wycieczki była wizyta w Fabryce
Bombek ''Lotos'' w Koźminie Wlkp. Lotos to fabryka bombek bożonarodzeniowych prowadzona w oparciu o rodzinne tradycje. Wszystkie produkty są ręcznie zdobione, co
gwarantuje im niepowtarzalność.

Podczas zwiedzania Fabryki dzieci miały możliwość przeniesienia się w baśniowy świat dekoracji, odbyły
szybką lekcję chemii z reakcjami Trommera i Tollensa, pokazującą próbę lustra srebrowego, a także zobaczyły
kunszt formowania baniek, niczym w manufakturze XVIII
wieku. Następnie dzieci obserwowały ręczne ozdabianie
bombek, z których powstawały istne arcydzieła. Uczestnicy
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wyjazdu mieli szansę uświadomić sobie, jaki nakład pracy
towarzyszy przy tworzeniu każdej unikatowej sztuki. Co
więcej mogli sami tego doświadczyć, uczestnicząc w
warsztatach dekoracji, które polegały na praktycznym zdobieniu bombek. Każdy uczestnik otrzymał cztery bombki do
ozdobienia według własnej inwencji twórczej. Pomysłów i
radości było przy tym wiele. Wszyscy zadowoleni opuszczali warsztaty ze swoimi rękodziełami i resztkami brokatu
na ubraniach. Kolejną atrakcją wyjazdu był seans filmowy w
kinie Helios w Kaliszu. Zajadając popcorn dzieci obejrzały
film pt. ''Misja Yeti'' opowiadający o tym, jak dociekliwy naukowiec Simon oraz szukająca przygód detektyw Nelly wyruszają w podróż w najwyższe góry świata, aby odnaleźć
legendarnego stwora. Uczestnicy wyjazdu, zaopatrzeni w
nowe bombki, uśmiechnięci wrócili do domu.
Kompleksowy program reintegracji i aktywizacji społeczno - zawodowej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku
w okresie od 01.06.2018 r. do 31.12.2019 r. realizuje projekt "Kompleksowy program reintegracji i aktywizacji społeczno - zawodowej mieszkańców Gminy Koźmin Wielkopolski, Kotlin, Nowe Skalmierzyce i Opatówek" w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2014 - 2020. Głównym założeniem projektu jest aktywizacja zawodowa i integracja społeczno - zawodowa 30
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie Gminy Opatówek poprzez realizację doradztwa zawodowego z IPD, trening kompetencji psychospołecznych i psychologicznych, kursów/szkoleń oraz 3 miesięcznych staży zawodowych.
W 2018 roku 14 osób bezrobotnych i biernych zawodowo przystąpiło do projektu i podpisało deklarację
uczestnictwa. Osoby te skorzystają z poradnictwa doradcy
zawodowego, psychologa oraz odbędą kurs nauki prawa
jazdy.

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

WYNIKI WYBORÓW
SAMORZĄDOWYCH
Sebastian Wardęcki urzędujący Burmistrz Gminy Opatówek
będzie piastował to stanowisko kolejną kadencję. Podczas
wyborów samorządowych 21 października zdobył 90,84%
poparcia (4 544 głosów).
Radnymi Rady Miejskiej Gminy Opatówek na kadencję
2014-2023 zostali:
Marlena Kiermas - Gruszka - liczba głosów 215, co
stanowi 73,13% (w okręgu)
Mateusz Walczak - liczba głosów 216, co stanowi
62,79%
Wojciech Pokojowy - liczba głosów 287, co stanowi
70,52%
Paweł Bąkowski - liczba głosów 309, co stanowi
68,21%
Mariusz Małoburski - liczba głosów 231, co stanowi
71,08%
Grzegorz Janik - liczba głosów 310, co stanowi 88,07%
Sławomir Śniegula - liczba głosów 133, co stanowi
65,84%
Jarosław Kłysz - liczba głosów 133, co stanowi 49,44%
Jarosław Budka - liczba głosów 346, co stanowi
85,86%
Agnieszka Suchorzewska - liczba głosów 212, co stanowi 53,40%
Michał Kosierb - liczba głosów 143, co stanowi 35,75%
Andrzej Borwik - liczba głosów 231, co stanowi 78,04%
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Zbigniew Muzalewski - liczba głosów 156, co stanowi
60,47%
Damian Jakóbczak - liczba głosów 143, co stanowi
48,31%
Marek Szlenkier - liczba głosów 133, co stanowi
62,15%
Radnymi Rady Powiatu Kaliskiego z okręgu nr 2 (Gmina
Opatówek) zostali:
Krzysztof Dziedzic - liczba głosów 1 613, co stanowi
33,4% (w okręgu)
Artur Szymczak - liczba głosów 407, co stanowi 8,43%
Henryk Kurek - liczba głosów 217, co stanowi 4,49%
Radnymi do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z
okręgu nr 5 zostali:
Krzysztof Grabowski - liczba głosów 21 429, co stanowi
8,94% (w okręgu)
Jan Grzesiek - liczba głosów 10 673, co stanowi 4,45%
Marzena Wodzińska - liczba głosów 29 880, co stanowi
12,47%
Andrzej Pichet - liczba głosów 3 640, co stanowi 1,52%
Marlena Maląg - liczba głosów 46 763, co stanowi
19,51%
Leszek Bierła - liczba głosów 12 084, co stanowi 5,04%
Andrzej Plichta - liczba głosów 7 812, co stanowi
3,26%
Uroczyste wręczenie zaświadczeń o wyborze na burmistrza oraz radnych
31 października br. w sali sesyjnej tutejszego urzędu odbyło się uroczyste wręczenie zaświadczeń o wyborze kandydatów do Rady Miejskiej Gminy Opatówek oraz zaświadczenia o wyborze na Burmistrza Gminy Opatówek na kadencję 2018-2023. W obecności członków Miejskiej Komisji
Wyborczej, zaproszonych radnych, burmistrza oraz sekretarza przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej p. Janusz Pogorzelec krótko podsumował wyniki wyborów, pogratulował wszystkim, którzy uzyskali mandat oraz dokonał
wręczenia stosownych zaświadczeń. Okolicznościowy głos
zabrali także obecni członkowie komisji oraz kandydaci.

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

OGŁOSZENIA
Apel do mieszkańców podłączonych do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej
W związku ze wzmożoną częstotliwością awarii na przepompowniach ścieków w Opatówku, apelujemy do wszystkich
mieszkańców o nie wrzucanie do toalet mokrych nawilżających
chusteczek ani innych odpadów typu pieluchy jednorazowe
czy podpaski higieniczne. Materiały te, wykonane są z nierozpuszczalnych w wodzie materiałów, przez co powodują zapychanie rurociągów, uszkadzają pompy na przepompowniach, a
docierając do oczyszczalni ścieków uszkadzają nowe urządzenia i blokują napływ ścieków. Wszystko to wpływa na
wzrost kosztów utrzymania sieci kanalizacyjnej, a w później3
szej konsekwencji na wzrost cen za m ścieku. Z uwagi na powyższe prosimy o rozważne korzystanie z urządzeń odbiorczych, co z kolei przyczyni się do prawidłowej pracy urządzeń
kanalizacyjnych oraz pozwoli uniknąć poważnych problemów
eksploatacyjnych w sieciach, przepompowniach i oczyszczalni
ścieków. Prosimy zatem o nie lekceważenie tego problemu
oraz poważne potraktowanie sprawy.
**********
Informacja dla mieszkańców
Zachęcamy mieszkańców, właścicieli nieruchomości położonych w miejscowości Tłokinia Kościelna, Tłokinia Wielka, Tłokinia Mała oraz Tłokinia Nowa do składania w Urzędzie Miejskim Gminy Opatówek wniosków o wydanie warunków technicznych przyłączenia do nowo wybudowanej sieci kanaliza-
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cyjnej. 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 Gminy Opatówek (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 tel. (62) 76-18-453 wew. 21 i 59 lub osobiście w
siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Opatówek - pok. nr 1.
**********
Informacja Gminnego Ośrodka Zdrowia w Opatówku
Informujemy, że od 5 listopada 2018 r. w SP ZOZ GOZ w Opatówku, w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, od poniedziałku do czwartku przyjmuje lekarz Alekdandra NadybskaPogorzelec (specjalista w dziedzinie pediatrii), w następujących godzinach:
- poniedziałek: 8:30 - 14:30, wizyty domowe: 14:30 - 15:30
- wtorek: szczepienie 13:30 - 16:30, wizyty domowe: 16:30 18:00
- środa: 8:30 - 14:30, wizyty domowe: 14:30 - 15:30
- czwartek: 8:30 - 14:30, wizyty domowe: 14:30 - 15:30
Jednocześnie zachęcamy do składania deklaracji dzieci w
wieku od 0 do 18 roku życia do w/w specjalisty.
Kierownik Ośrodka Zdrowia w Opatówku
/-/Bogdan Pogorzelec

**********
Podziękowanie
Klub Sportowy Opatówek składa serdeczne podziękowania p.
Piotrowi Misiowi - właścicielowi firmy Rekal za wykonanie szyldów klubowych widocznych na budynku i bramie wjazdowej
przy ul. Ogrodowej w Opatówku.
**********
Sprzedam drzwi białe pokojowe (przeszklone) 80 lewe i prawe
oraz łazienkowe 70 lewe i prawe oraz 60 prawe kompletne z
klamkami. Możliwość przesłania zdjęć. Cena 35 zł/szt. Telefon:
518-826-910
**********
Wynajmę mieszkanie przy ul. Kościelnej 16 w Opatówku o po2
wierzchni 36,80 m . Telefon: 502-463-229.
**********
Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Ś.P.
Czesława Jaśkiewicza Wójta Gminy Opatówek w latach 1990 1997 oraz jego małżonki Ś.P. Teresy Jaśkiewicz. Bliskim zmarłych wyrazy głębokiego żalu i współczucia składają: Burmistrz
Gminy Opatówek wraz z pracownikami i mieszkańcami gminy
oraz Przewodniczący Rady Miejskiej wraz z Radnymi.

***************************************
Urząd Miejski Gminy Opatówek
Pl. Wolności 14, 62-860 Opatówek
tel. (62) 76-18-080, faks (62) 76-18-017
strona internetowa: www.opatowek.pl
e-mail: gmina@opatowek.pl
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Redakcja:
- Katarzyna Pogorzelec, Łukasz Kruk: opracowanie i skład
- Krzysztof Dziedzic: korekta
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WŁADZE GMINY OPATÓWEK KADENCJI 2018-2023

Dagmara Gajewska-Pająk
Skarbnik Gminy

Krzysztof Dziedzic
Sekretarz Gminy

Sebastian Wardęcki
Burmistrz Gminy

Paweł Bąkowski
Przewodniczący
Rady Miejskiej Gminy

Wojciech Pokojowy
Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Gminy

Marek Szlenkier
Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Gminy

Andrzej Borwik
Radny

Jarosław Budka
Radny

Damian Jakóbczak
Radny

Grzegorz Janik
Radny

Marlena Kiermas-Gruszka
Radna

Jarosław Kłysz
Radny

Michał Kosierb
Radny

Agnieszka Suchorzewska
Radna

Sławomir Śniegula
Radny

Mateusz Walczak
Radny

Mariusz Małoburski
Radny

Wiadomości Gminne

Zbigniew Muzalewski
Radny

str. 20/20

