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w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoSESJE RADY GMINY
znaczony w trybie bezprzetargowym, działki nr 106/21
położonej w Opatówku przy ul. Szkolnej
W minionym okresie, od kwietnia 2019 r. do dnia wydania
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoniniejszego biuletynu odbyło się sześć sesji Rady Miejskiej
znaczony w trybie bezprzetargowym części działki nr
Gminy Opatówek, podczas których podjęto następujące
196/12 położonej w Szałem przy ul. Kaliskiej 80
uchwały:
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 2 lat
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego
w trybie bezprzetargowym powierzchni reklamowej na
wymiaru godzin zajęć nauczycieli w przedszkolach i
ogrodzeniu terenów rekreacyjnych w miejscowości
oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,
Szałe
dla których organem prowadzącym jest Gmina Opatów sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieowek pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 znaczony w trybie bezprzetargowym części działki nr
letnie i dzieci młodsze
196/12 położonej w Szałem przy ul. Kaliskiej 80
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
w sprawie rozpatrzenia wniosku Towarzystwa PrzyjaKaliskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa
ciół Opatówka
drogi powiatowej nr 4828P na odcinku Opatówek w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałCienia Pierwsza w zakresie poszerzenia jezdni"
towanego dodatku energetycznego składanego na tew sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu
renie Gminy Opatówek
Wielkopolskiemu
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyw sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania fiznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalinansowego Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gilstyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalilerów w Opatówku za 2018 rok
stycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania fipsychicznymi świadczone przez Gminny Ośrodek Ponansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku za
mocy Społecznej w Opatówku oraz szczegółowych wa2018 rok
runków częściowego lub całkowitego zwolnienia od
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania fiopłat, jak również trybu ich pobierania
nansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu
w sprawie warunków udzielania i wysokości stawek
Opieki Zdrowotnej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w
procentowych bonifikat od jednorazowej opłaty z tytułu
Opatówku za 2018 rok
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Opatóprawo własności gruntów zabudowanych na cele
wek
mieszkaniowe, stanowiących własność Gminy Opatów sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania fiwek
nansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania buw sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół poddżetu Gminy Opatówek za 2018 rok
stawowych prowadzonych przez Gminę Opatówek oraz
w sprawie udzielenia wotum zaufania
określenia granic obwodów publicznych szkół podstaw sprawie zaliczenia dróg nr ew. 468/5, 498/19, 499/6,
wowych, od dnia 1 września 2019 roku.
468/12, 469/15 ul. Wiśniowa, nr ew. 467/6, 496/5 ul.
Jagodowa, nr ew. 494/5, 495/6, 496/10, 497/6 ul. ZieSesja absolutoryjna
lona, nr ew. 492/50, 494/5, 496/5, 498/16 ul. BrzoskwiW dniu 27 czerwca br. odbyła się sesja absolutoniowa oraz nr ew. 465/7, 492/36 ul. Różana m. Szałe
ryjna, podczas, której Burmistrz Gminy Opatówek przedgm. Opatówek do kategorii dróg gminnych
stawił sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok, a Rada Miejska Gminy Opatówek oceniła je
pozytywnie. W przygotowaniu do sesji sporządzono spra-
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wozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok, przedkładając Radzie Miejskiej Gminy Opatówek następujące
dokumenty:
raport o stanie Gminy Opatówek za rok 2018
sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za
2018 rok,
sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego
jednostek organizacyjnych gminy,
informację o stanie mienia gminy,
informację o wykonaniu wydatków majątkowych,
Zgodnie z wykładnią ustawy o finansach publicznych
oraz ustawy o samorządzie gminnym sprawozdanie to zostało przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem
wydania opinii. Informacje zawarte w sprawozdaniu stanowiły również przedmiot dyskusji w poszczególnych komisjach Rady Miejskiej Gminy Opatówek, w szczególności
Komisji Rewizyjnej, która pozytywnie opiniując wykonanie
budżetu za 2018 rok wystąpiła z wnioskiem o udzielenie
Burmistrzowi absolutorium za 2018 rok (akceptacja wykonania budżetu udzielana przez organ stanowiący - Radę
Miejską Gminy Opatówek, organowi wykonawczemu Burmistrzowi Gminy). Regionalna Izba Obrachunkowa, po
analizie sprawozdania z wykonania budżetu, na podstawie
uchwały Składu Orzekającego RIO, przedstawiła pozytywną opinię, nie wnosząc uwag do wykonania dochodów i
wydatków budżetu. Sytuacja finansowa kształtuje się następująco:
dochody: plan - 52 484 820,62, wykonanie - 51 157
548,30 zł, co stanowi 97,47%,
wydatki: plan - 63 215 205,56 zł, wykonanie - 59 314
413,44 zł, co stanowi 93,83 %,
wydatki majątkowe: plan - 19536 914,86 zł, wykonanie
18 683 854,97 zł, co stanowi 95,63 %
zadłużenie gminy na koniec 2018 roku z tytułu zaciągniętych kredytów 11 947 073,40 zł
Odnosząc się do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej Gminy Opatówek oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, obecnych 13 radnych jednogłośnie udzieliło
absolutorium Burmistrzowi Gminy za 2018 rok. Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Opatówek Paweł Bąkowski w
imieniu swoim i pozostałych radnych pogratulował Burmistrzowi i współpracownikom dobrze wykonanego budżetu
za 2018 rok. Burmistrz Sebastian Wardęcki podziękował
Radzie Miejskiej Gminy za zaufanie oraz wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego Gminy, na czele z Sekretarzem Krzysztofem Dziedzicem i Skarbnikiem Gminy Dagmarą Gajewską - Pająk, za całoroczną pracę i uzyskane
absolutorium.
Poniżej przedstawiamy Państwu aktualną tabelę wydatków majątkowych:
Wykonanie remontu wjazdu do SUW w Michałowie
Drugim

50 000

Dozbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Tłokinia
Wielka, Tłokinia Kościelna

120 000

Wykonanie odwiertu studni głębinowej na terenie
SUW w m. Tłokinia Wielka

100 000

Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na zdanie
pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4828 P na odcinku Opatówek - Cienia I w zakresie poszerzenia
jezdni

32 498

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Opatówek - ul. Kilińskiego (675567P), ul. Kasprzaka
(675563P), ul. Spokojna (675564P)

1 689 946

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Opatówek Borów

211 000

Przebudowa ulic w m. Szałe (ul. Wiśniowa, Zielona,
Jagodowa, Różana)
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35 000

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Tłokinia Kościelna - Rożdżały

250 000

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Rożdżały Słoneczna

5 000

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Trojanów

62 600

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Michałow
Czwarty zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego

12 723

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Michałow
Czwarty
Przebudowa drogi nr 6755709 w m. Opatówek ul.
Szkolna
Przebudowa drogi nr 675566 w m. Opatówek ul.
Dworcowa
Przebudowa drogi gminnej nr 675500P Rożdżały Kobierno
Przebudowa dróg w m. Szałe, ul. Różana, Jagodowa,
Zielona, Wiśniowa, Brzoskwiniowa
Dotacja dla Powiatu Kaliskiego na zadanie pn. Aglomeracja Kalisko Ostrowska przyjazna rowerzystom Budowa ścieżek rowerowych ( zadanie nr 5). kwota
233.064,04 . Wniosek partnerski z powiatem kaliskim.
(Opatówek - Trojanów)
Dotacja dla Powiatu Kaliskiego na zadanie pn. Aglomeracja Kalisko Ostrowska przyjazna rowerzystom Budowa ścieżek rowerowych ( zadanie nr 6). kwota
260.935,20. Wniosek partnerski z powiatem kaliskim.
(Tłokinia Kościelna - Rożdżały)
Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych - Budowa punktu
przesiadkowego B&R wraz z niezbędną infrastrukturą
dla potrzeb struktury ścieżek rowerowych w m. Szale
na działce Nr 488/6
Budowa ścieżek rowerowych - Budowa punktu przesiadkowego B&R wraz z niezbędną infrastrukturą dla
potrzeb struktury ścieżek rowerowych w m. Szale na
działce Nr 488/6 - etap II
Dotacja dla OSP Opatówek na zadanie pn. "Zakup
samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego dla
OSP Opatówek"
Dotacja celowa udzielana na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządowymi na zakup
karetki dla Wojewódzkiego Szpitala im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

12 000
400 000
10 000
10 000
10 000

233 064

260 935

124 411

130 000

225 000

10 000

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Opatówek

905 895

Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie
wkładów do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe

218 000

Budowa oświetlenia na ulicy Jagodowej w m. Szałe

25 000

Przebudowa, rozbudowa (w miejscu istniejących budynków gospodarczych) oraz zmiana sposobu użytkowania domku gotyckiego tzw. "Cukierni" na funkcję
użyteczności publicznej- bibliotekę publiczną oraz budowa muru ażurowego

2 000 100

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Opatówek oraz Gminy Brzeziny i
Gminy Godziesze Wielkie

1 200 000

Rozwój instytucji kultury - Termomodernizacja wraz z
przebudową oraz zmianą sposobu użytkowania budynku byłego dworca PKP na cele kulturalne w m.
Opatówek

500 000

Termomodernizacja i przebudowa budynku Biblioteki
Publicznej im. Braci Gillerów filia w Tłokini Wielkiej
oraz zmiana sposobu użytkowania części tego budynku na pomieszczenia Przedszkola Publicznego

617 800

Budowa wiaty rekreacyjnej w Tłokini Wielkiej

3 780

Budowa wiaty rekreacyjnej w Rajsku

6 275

Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji
przestrzennej

26 017

str. 2/24

Program dofinansowania przydomowych oczyszczalni

60 000

Program rozwoju małej infrastruktury sportowej - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2018

121 725
6

Ogrodzenie trybun boiska sportowego
RAZEM

45 000
9 723 769
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WYBORY PARLAMENTARNE
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 30
sierpnia 2019 r.
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia
2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i
1504) 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 Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r.:
Nr 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 - go
Maja, Spokojna, Turkowska.
Sołectwo OPATÓWEK, ulice: Działkowa, Krótka, Nowoogrodowa, Ogrodowa, Józefa Poniatowskiego, Rosochatki.

siedziba obwodowej komisji wyborczej

Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego, ul.
Szkolna 3,
62-860 Opatówek

Gminny Ośrodek
Kultury, ul. Kościelna 2, 62-860
Opatówek
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3

Sołectwo CHEŁMCE, Sołectwo
PORWITY, Sołectwo SZAŁE

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

Szkoła Podstawowa, Rajsko
4A,
62-860 Opatówek

5

Sołectwo NĘDZERZEW, Sołectwo
TŁOKINIA KOŚCIELNA, Sołectwo
ZAWADY, Sołectwo ZDUNY, Sołectwo TŁOKINIA MAŁA, Sołectwo
TŁOKINIA NOWA, Sołectwo
TŁOKINIA WIELKA, Sołectwo DĘBEKOLONIA, Sołectwo KOBIERNO, Sołectwo ROŻDŻAŁY

Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego, Tłokinia Wielka 86A,
62-860 Opatówek
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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,
62-860 Opatówek
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) 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 30 września 2019 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:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) 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 4 października 2019 r. Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 13 października
2019r.od godz. 700 do godz. 21:00.

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

INWESTYCJE, REMONTY,
PROJEKTY UNIJNE

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
W ramach WRPO na lata 2014 - 2020 Działanie 3.2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i
mieszkaniowym Poddziałanie 3.2.4. Poprawa efektywności
energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla
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rozwoju AKO, Gmina Opatówek - lider projektu w partnerstwie z Gminą Brzeziny i Godziesze Wielkie realizuje zadanie pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Opatówek oraz Gmin Brzeziny,
Godziesze Wielkie". Gminie Opatówek przyznano dofinansowanie w kwocie 1 911 228,51 zł. W ramach działania
przeprowadzona zostanie:
termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego Gminy
Opatówek. Zadanie zrealizowano w 2018 roku.
termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w: Cieni Pierwszej - trwa postępowanie przetargowe, w Cieni Drugiej, Porwitach, Sierzchowie - zawarto umowy na realizację zadania, termin wykonania prac to IV kwartał
2019 r.; w Trojanowie - realizację przewiduje się w I
kwartale 2020.

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 nawierzchni placu manewrowego przy ul.
Poniatowskiego w m. Opatówek. Zadanie zrealizowane
zostało w październiku 2018 roku.
Przebudowa, rozbudowa (w miejscu istniejących budynków gospodarczych) oraz zmiana sposobu użytkowania domku gotyckiego tzw. ''Cukierni'' na funkcję
użyteczności publicznej oraz budowa muru ażurowego.
Planowany termin zakończenia zadania to IV kwartał
2019 r.
Termomodernizacja wraz z przebudową oraz zmiana
sposobu użytkowania budynku byłego dworca PKP na
cele kulturalne, oświatowe i rekreacyjne w miejscowości Opatówek. Termin realizacji zadania 2020 rok.
Całkowita wartość projektu wynosi 3 052 648, 23 zł, natomiast kwota dofinansowania to 1 421 528,59 zł.

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 part-
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nerski z Miastem Kalisz (lider) oraz pozostałymi członkami
Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej. Całkowita wartość zadania wynosi 8 988 442,00 zł, wnioskuje się o 85% dofinansowania.

Budowa dróg dla rowerów
''Budowa dróg dla rowerów/ścieżek rowerowych z
punktami przesiadkowymi/ parkingów P&R i B&R samoobsługowymi stacjami/ punktami naprawy rowerów
oraz niezbędną infrastrukturą uzupełniającą w ramach
rozbudowy drogi powiatowej nr 4626P na odcinku Opatówek - Trojanów - zadanie nr 5 ". Całkowita wartość
inwestycji to 1 540 ִ◌ 554,89 zł, 85% kosztów kwalifikowanych stanowi dofinansowanie z Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 2020, środki stanowiące wkład Powiatu Kaliskiego
233 064,04 zł, a dotacja celowa pochodząca z gminy
Opatówek to 233 064,04 zł.
''Budowa dróg dla rowerów/ścieżek rowerowych z
punktami przesiadkowymi/parkingów P&R i B&R samoobsługowymi stacjami/punktami naprawy rowerów
oraz niezbędną infrastrukturą uzupełniającą w ramach
rozbudowy drogi powiatowej nr 4327P na odcinku Tłokinia Kościelna - Rożdżały - zadanie nr 6''. Montaż finansowy zadania przedstawia się następująco: koszt
inwestycji - 1 254 099,02 zł, dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach WRPO 2014 - 2020 - 85% kosztów kwalifikowalnych, wkład Powiatu Kaliskiego - 260 935,20 zł,
pomoc finansowa ze strony gminy Opatówek 260 935,20 zł.
Budowa punktu przesiadkowego B&R
W lutym tego rok została podpisana umowa z Firmą ROL DRÓG Zakład Usługowo - Produkcyjny Roboty Drogowo Budowlane Rafał Świątek na "Budowę punktu przesiadkowego B&R wraz z niezbędną infrastrukturą dla potrzeb obsługi ścieżek rowerowych w m. Szałe na dz. nr 488/6 ". Zadanie podzielone jest na dwie fazy :
faza I – opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji:
Etap ten został zakończony.
faza II - wykonanie budowy punktu przesiadkowego w
oparciu o dokumentację projektową. W ramach
prac wykonane zostanie: utwardzenie terenu, budowa oświetlenia. budowa peronu, budowa zespołu naprawczego dla rowerów wraz z wiatą rowerową. Wartość inwestycji 99 900,00 zł. Planowany
termin realizacji zadania to 30.09.2019r.

Przebudowa ul. Kilińskiego, ul. Kasprzaka i ul. Spokojnej w Opatówku
W czwartek, 25 lipca br. w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, zawarta została umowa na
dofinansowanie zadania pn. ''Przebudowa dróg gminnych w
miejscowości Opatówek - ul. Kilińskiego (675567P), ul. Kasprzaka (675563P), ul. Spokojna (675564P)''. Całkowita
wartość inwestycji to ponad 1,5 miliona zł. Gmina Opatówek, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, otrzyma
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dofinansowanie na realizację zadania, które wynosi 50%
całkowitej wartości, tj. 812 213,00 zł. Pozostała kwota to
środki własne gminy Opatówek. Wykonawcą inwestycji jest
Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego w Kaliszu. W
zakres robót wchodzi m.in. wykonanie: studzienek ściekowych, poszerzenia drogi, jezdni o nawierzchni asfaltowej,
ścieku przykrawężnikowego, krawężników i obrzeży, zjazdów z kostki betonowej i chodników. Zgodnie z harmonogramem prace mają zakończyć się 30 września.
Naprawa i konserwacja dróg gminnych
Wraz z początkiem września wybrano wykonawcę robót
budowlanych, usług w zakresie naprawy i konserwacji na
drogach gminnych na terenie gminy Opatówek w okresie
2019 roku. Gmina Opatówek zleciła wykonanie następujących działań: naprawa cząstkowa nawierzchni tłuczniowych, zagęszczenie tłuczniem mechaniczne, głębokość 10
cm, naprawa cząstkowa nawierzchni tłuczniowych, zagęszczenie tłuczniem mechaniczne, głębokość 5 cm, praca
równiarki, praca walca, naprawa nawierzchni asfaltowo betonowej z wycięciem krawędzi, naprawa drogi - ułożenie i
zagęszczanie tłuczniem kamiennym gr. 10 cm. Wartość
zaplanowanych prac to 78 3651,00 zł.
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 późniejszej konsekwencji na wzrost cen
za m3 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.
Komunikat dla mieszkańców miejscowości Tłokinia
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 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.
Komunikat dla mieszkańców miejscowości Szałe
Z uwagi na małą ilość nieruchomości przyłączonych do
gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, Urząd Miejski Gminy
Opatówek podjął decyzję o wszczęciu procedury zmierza-
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jącej do wyegzekwowania wykonania obowiązku określonego w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996
r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1454), tj. do przyłączenia w/w nieruchomości
do istniejącego kolektora kanalizacji sanitarnej.
Bliższych informacji uzyskać można pod nr telefonu (62) 76
- 18 - 453, (62) 76 - 18 - 454 wew. 21 i 59 lub osobiście w
tut. urzędzie - pok. nr 1. Druk wniosku można pobrać osobiście w siedzibie urzędu (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 tut.
urzędzie (sekretariat, pierwsze piętro, pok. nr 13). Po
otrzymaniu warunków technicznych można przystąpić do
prac w terenie związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego.

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

WIADOMOŚCI KULTURALNE
Biesiada na rozpoczęcie wakacji w Opatówku
Sobotnie, czerwcowe popołudnie w Opatówku
upłynęło pod znakiem wspólnej biesiady, grillowania i muzycznych przebojów w wykonaniu orkiestr dętych i zespołu
muzycznego Piano Song, a wszystko to za sprawą odbywającego się Pikniku Świętojańskiego i Koncertu Orkiestr
Dętych. Piknik Świętojański oraz Koncert Orkiestr Dętych
odbył się 29 czerwca br. na placu przy stawach w Opatówku. Tuż po godz. 17:00 uroczystego otwarcia imprezy dokonali Burmistrz Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki oraz
Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Bogdan
Marszał.

Następnie plac przy stawach rozbrzmiał echem instrumentów dętych. Pierwsze utwory wspólnie wykonały 4
orkiestry z gminy Opatówek. Koncertowały orkiestry z
Chełmc na czele z kapelmistrzem Jackiem Kapitaniakiem, z
Rajska pod batutą kapelmistrza Adriana Wałowskiego oraz
z Tłokini Wielkiej i Opatówka pod przewodnictwem Alicji
Sobczak. Publiczność nagrodziła występujących gromkimi
brawami, a organizatorzy wręczyli symboliczne podziękowania i dyplomy. Po koncercie orkiestr, ok. godz. 19:30 na
scenie zaprezentowała się Kapela ''Sami Swoi''. Piknik
Świętojański zakończył się w rytmach tanecznych przebojów w wykonaniu wokalistów Studia Piano - Song.
Urokliwy teren wokół stawów przy ul. Poniatowskiego w Opatówku wypełniony został stoiskami, pośród
których na uczestników wydarzenia czekały liczne atrakcje.
Wszyscy mogli skosztować kiełbasek i wielu innych grillowanych przysmaków przygotowanych przez jednostki OSP
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z: Borowa, Cieni Drugiej, Chełmc, Rajska, Opatówka, Tłokini Wielkiej, Porwit, Szałego oraz Sierzchowa. Nie zabrakło także domowych wypieków i słodkości. Dla najmłodszych przewidziano dmuchańce i zjeżdżalnie oraz kolejkę
elektryczną.

W drugim dniu omówiono zagadnienia dotyczące
współpracy w grupie, prowadzenia wspólnych inicjatyw,
przygotowywania projektów (czym są, dlaczego warto je
realizować i jak to skutecznie robić), poparte dobrymi przykładami. Podczas spotkania poruszono tematykę aktywności w zakresie partycypacji obywatelskiej, a także giełdy
usług dla seniorów oraz doradztwa w dziedzinie form aktywizacji.
Na zakończenie cyklu spotkań uczestnicy wypełnili
ankiety dotyczące potrzeb i oczekiwań seniorów w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej, których wyniki posłużą do opracowania i realizacji projektów.
Spotkanie z funkcjonariuszami
Burmistrz Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki, w
piątek 26 lipca spotkał się z policjantami, którzy wykazując
się szybkim i zdecydowanym działaniem, przyczynili się do
uratowania dwóch tonących mężczyzn.

Piknik Świętojański Miasta i Gminy Opatówek oraz
Koncert Orkiestr Dętych zorganizowany został przez: Urząd
Miejski Gminy Opatówek, Gminny Ośrodek Kultury w Opatówku, OSP Opatówek, OSP Rajsko oraz Zarząd Oddziału
Gminnego ZOSP RP w Opatówku. Organizatorzy składają
serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które przyczyniły się do zorganizowania tego wydarzenia.
Czas na seniora
W dniach 15 - 16 lipca 2019 r. seniorzy z terenu
gminy Opatówek licznie uczestniczyli w warsztatach pn.
''Czas na seniora w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej''.
Dwudniowe zajęcia zorganizowane zostały przez Stowarzyszenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej i Stowarzyszenie Metropolia Poznań. W spotkaniu uczestniczył Burmistrz
Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki oraz pracownicy
GOPS Opatówek.

Warsztaty przeprowadził Damian Dubina - Prezes
Zarządu Fundacji Instytutu Rozwoju Aktywności, a głównym celem spotkania była aktywizacja społeczna osób
starszych z terenu aglomeracji. Zajęcia składały się z pięciu
modułów. W pierwszym dniu seniorzy brali udział w warsztatach ''W drodze do siebie'', poruszającym zagadnienia takie jak: moje wartości, silne strony, samoocena oraz zdrowy stosunek do siebie i świata. Tworzyli swoją ''mapę marzeń'' oraz aktywnie rozszerzali swoje kompetencje w dziedzinie umiejętności interpersonalnych i autoprezentacji.
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St. sierż. Damian Dzik oraz sierż. Marcin Młynek funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Opatówku, 3 lipca
br. zauważyli topiącego się w stawie mężczyznę. Funkcjonariusze błyskawicznie podjęli akację ratunkową i wspólnymi siłami wyciągnęli tonącego na brzeg. Kolejne zdarzenie miało miejsce 11 lipca br, kiedy to policjanci z Wydziału
Prewencji i Profilaktyki Społecznej st. sierż. Paweł Wilkaniec oraz sierż. Norbert Bendkowski, pełniący służbę w Sezonowej Komórce Specjalistycznej w miejscowości Szałe,
dostrzegli znajdującą się w wodzie i będącą w stanie niebezpieczeństwa osobę. Bez chwili zawahania ruszyli na
pomoc. Dzięki sprawnej interwencji policjantów nie doszło
do tragedii.
Burmistrz Sebastian Wardęcki, w obecności Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu mł. insp.
Witolda Goździelewskiego oraz Komendanta Komisariatu
Policji w Opatówku asp. Tomasza Dyrdziaka, podziękował
funkcjonariuszom za sprawne i szybkie działanie, które
pomogło uratować życie tych osób.
Dożynki Gminno - Parafialne
Msza święta dziękczynna, barwny korowód dożynkowy, występy artystyczne, degustacje, loteria fantowa,
koncerty. Jak co roku święto plonów w gminie Opatówek to
wspaniale przygotowane wydarzenie.
Uroczystość odbyła się w niedzielę, 25 sierpnia.
Rozpoczęła się wejściem pocztów sztandarowych reprezentowanych przez Zarząd Oddziału Gminnego Związku
OSP RP w Opatówku oraz jednostki Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu Gminy Opatówek prowadzonych przez
Komendanta Gminnego OSP Stanisława Barana. W towarzystwie orkiestry OSP z Rajska, na plac dożynkowy
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wszedł barwny korowód przedstawicieli sołectw, którzy
wnieśli bogate wieńce, kosze i inne symbole dożynkowe.

Delegacje wsi powitane zostały przy scenie, gdzie
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, Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Wojciecha Pokojowego i Marka Szlenkiera oraz Radnego Rady
Miejskiej Gminy Mateusza Walczaka symboliczny dyplom.
Dyplom otrzymały sołectwa: Borów, Chełmce, Cienia
Pierwsza, Cienia Druga, Cienia Trzecia, Cienia Folwark,
Dębe - Kolonia, Janików, Józefów, Kobierno, Michałów
Drugi, Michałów Trzeci, Opatówek, Porwity, Rajsko, Rożdżały, Sierzchów, Szałe, Szulec, Tłokinia Wielka, Zduny
oraz Stowarzyszenie Dar Serca.
Korowód zamykali Starostowie tegorocznych dożynek Agnieszka Jakubek z Janikowa i Daniel Janiak z
Cieni Pierwszej oraz Sebastian Wardęcki Burmistrz Gminy
Opatówek, Paweł Bąkowski Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Opatówek i Jarosław Budka Radny Rady Miejskiej Gminy Opatówek.

Powitano 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. Wśród
gości obecni byli: Poseł na Sejm RP Tomasz Ławniczak, w
imieniu Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego
Marzeny Wodzińskiej - Jerzy Szukalski, Wicestarosta Powiatu Kaliskiego Zbigniew Słodowy, Wójt Gminy Koźminek
Iwona Michniewicz, Radny Rady Powiatu Kaliskiego Henryk Kurek, Radna Rady Miasta Kalisza Karolina Pawliczak.
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Zaszczytną funkcję starościny tegorocznego święta
plonów przyjęła Agnieszka Jakubek z Janikowa, która wraz
z mężem prowadzi 50 hektarowe gospodarstwo specjalizujące się w uprawie zbóż i kukurydzy. Do pełnienia funkcji
starosty dożynek zaproszono Daniela Janiaka z Cieni
Pierwszej, który wraz z żoną prowadzi gospodarstwo rolne
o łącznej powierzchni 30 ha nastawione na uprawę zbóż,
ziemniaków i warzyw oraz hodowlę trzody chlewnej.
O godzinie 14:00 rozpoczęła się msza święta
dziękczynna za plony. Homilię wygłosił proboszcz parafii
Rajsko ks. Piotr Bałoniak. W trakcie mszy zostały przekazane dary - symbole wdzięczności: starostowie dożynek
przekazali bochen chleba, władze gminy - alby, strażacy
podarowali komunikanty, a członkinie KGW przekazały
owoce z lokalnych sadów. Msza miała doniosły charakter,
towarzyszyła jej orkiestra dęta OSP z Rajska.
Po mszy i poświęceniu przez ks. Jędrzeja Zaczyka
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 wszystkim zebranym, jako symboliczny gest
dzielenia się chlebem.
Część oficjalna była także okazją do złożenia życzeń rolnikom, sadownikom, ogrodnikom i hodowcom oraz
skierowania do nich ciepłych słów uznania za ciężką pracę.
Jako pierwszy głos zabrał Burmistrz Gminy Sebastian Wardęcki dziękując rolnikom za całoroczny trud oraz przygotowanie wieńczących żniwa Dożynek. Życzenia i podziękowania złożyli również goście. Głos zabrali: w imieniu Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzeny Wodzińskiej - Jerzy Szukalski oraz Radny Powiatu Kaliskiego
Henryk Kurek. Życzenia dla rolników przesłali także: Poseł
na Sejm RP Jan Mosiński, Poseł na Sejm RP Tomasz
Ławniczak, Poseł na Sejm RP Mariusz Witczak, Marszałek
Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski,
Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzena
Wodzińska, Biskup Kaliski Senior Stanisław Napierała, Wójt
Gminy Lisków Maria Krawiec, Wójt Gminy Brzeziny Marek
Cieślarczyk, Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht.
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 Pierwsza, Michałów
Drugi, Michałów Trzeci, Michałów Czwarty, Opatówek,
Sierzchów, Szałe, Szulec, a także: Fundacja Inicjatywa dla
Opatówka, Stowarzyszenie Dar Serca, Koło Gospodyń
Wiejskich w Opatówku, Ochotnicza Straż Pożarna w Opatówku i 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. Wyjątkową niespodzianką był program ''Elsa i przyjaciele'', który cieszył się dużym zainteresowaniem dzieci. Na terenie
dożynkowym znajdowało się również wiele stanowisk gastronomicznych oraz stoisk komercyjnych oferujących: lody,
gofry, wyroby cukiernicze i inne.
Jak co roku, w czasie imprezy odbyła się loteria
fantowa, której organizatorem było Stowarzyszenie Dar
Serca. Dochód ze sprzedaży losów w całości przeznaczony
zostanie na działalność stowarzyszenia oraz na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych.
Zgromadzeni wysłuchać mogli piosenek w wykonaniu finalistów Międzygminnego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Opatówek 2019. Na scenie zaprezentowały się także grupy taneczne CDN z Gminnego Ośrodka
Kultury w Opatówku oraz Kapela Sami Swoi. Następnie
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czas umilił koncert biesiadny, w czasie którego usłyszeć
można było przeboje lat 70 - tych, m.in. Bony M, Abba i
wiele innych. Dożynkowe świętowanie uświetniło niezwykłe
show w wykonaniu Grupy Maraquja, która dynamicznym
wykonaniem znanych przebojów i wyjątkową aranżacją
podbiła serca publiczności. Tradycyjnie zwieńczeniem imprezy był pokaz sztucznych ogni, który po koncercie pięknie
rozświetlił 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 Pierwszej, Cieni Drugiej, Cieni Trzeciej, Michałowie Drugim, Michałowie Trzecim, Rajsku,
Sierzchowie, Szałe i Opatówku.

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.
MAT-BUD H.P.M. Pawlak s.c., Tłokinia Kościelna
Gospodarstwo Rolno-Warzywne, Bożena i Eugeniusz
Wojtaszek, Michałów Drugi
pp. Krystyna i Julian Jaszek, Koźminek
CHOJNACKI Centrum Rolno-Ogrodnicze, Opatówek
pp. Dorota i Paweł Naszyńscy, Opatówek
Przedsiębiorstwo Handlowe IRWAX Zbigniew Gajewski, Opatówek
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Koźminku
pp. Agnieszka i Marek Jakubek, Janików
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Kaliszu
p. Filip Filipiak, Opatówek
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Firma Handlowa, Grażyna Mania, Opatówek
Gospodarstwo Rolne, Mariusz Brodziak, Opatówek
pp. Elżbieta i Dariusz Krążyńscy, Końska Wieś
Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej oddział w Opatówku
Colian sp. z o.o., HELLENA Opatówek
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Opatówku
Zakład Cukierniczy Jadwiga Mencel, Opatówek
Ficner Jarosław, KOMPLAST, Przetwórstwo Tworzyw
Sztucznych, Szałe
Przedsiębiorstwo Handlowe ALWER Karol Bartoszek,
Michałów Drugi
IZOMAT - FLEX Jacek Kołaciński, Opatówek
KALDROG s.c. Zakład Budowlano-Drogowy, Jerzy i
Damian Dzikowski, Kalisz
pp. Małgorzata i Andrzej Brodziak, Szałe
BUD-AN spółka z o.o. w organizacji
FARMER Wyrembski Krzysztof, Błaszki
Hurtownia Materiałów Budowlanych DON-BUD Bis,
Piotr Marciniak, Opatówek
PHUP ASO Opatówek sp. z o.o., Tłokinia Kościelna
Apteka Prywatna, Krzysztof Romańczyk, Opatówek
Sklep LEWIATAN Opatówek, Bogdan Kozanecki
Gościniec "U Eli i Krzysztofa", Szałe
Gospodarstwo Rolno-Ogrodnicze Ryszard Prus, Cienia
Pierwsza
Gospodarstwo Rolno-Ogrodnicze, Jolanta i Artur Matysiakowie, Opatówek
Wojewoda Wielkopolski - Grupa Kapitałowa ENEA w
ramach konkursu "Wielkopolska Gmina Przyjazna Rodzinie"
Gospodarstwo Rolne, Wanga Janina, Nędzerzew
pp. Honorata i Sławomir Mania, Szulec

Dożynki parafialne w Rajsku
W niedzielę, 11 sierpnia 2019 r. mieszkańcy parafii
Rajsko spotkali się na Dożynkach Parafialnych. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele pod wezwaniem
Św. Michała Archanioła w Rajsku. Następnie korowód dożynkowy przeszedł na boisko przy szkole podstawowej,
gdzie odbyły się obrzędy dożynkowe.
Do miejscowego kościoła przybyły delegacje
wszystkich wsi z parafii Rajsko z wieńcami dożynkowymi.
Po mszy, zgromadzeni w uroczystym pochodzie, udali się
na teren boiska strażackiego oraz na teren Szkoły Podstawowej w Rajsku, gdzie starościna i starosta dożynek powitali przybyłych gości. Kluczowym punktem dożynek parafialnych była prezentacja przygotowanych przez sołectwa
wieńców, a także stołów biesiadnych, na których gościły
domowe wypieki i wyroby. Organizatorzy przygotowali również liczne atrakcje dla najmłodszych. Uroczystość uświetnił występ Orkiestry Dętej z Rajska i Zespołu Dysonans. Na
przybyłych czekała loteria fantowa z atrakcyjnymi nagrodami. Zwieńczeniem niedzielnych obchodów był koncert
Marcina Siegieńczuka i zabawa taneczna.
Dożynkowy Objazd Rowerowy
Już po raz dwudziesty, w dniu Powiatowo - Gminnego Święta Plonów 1 września 2019 r. odbył się Jubileuszowy Dożynkowy Objazd Rowerowy Powiatu Kaliskiego.
Trasę 155 km, podzieloną na 12 odcinków pokonywali przedstawiciele kolejnych gmin powiatu kaliskiego.
Odcinek specjalny z Morawina do Żelazkowa przygotowany
został dla uczestników pierwszego Objazdu Dożynkowego,
który miał miejsce 26 sierpnia 2000 r.
Wówczas w objeździe tym gminę Opatówek reprezentowali m.in. Stefan Kobierski, Zbigniew Rychter i Bronisław Krakus. Niezwykle cieszy fakt, że i w dniu jubileuszowego objazdu, reprezentanci gminy Opatówek, ponownie
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wyruszyli na trasę. Mimo upału opatówecka drużyna z
uśmiechem na twarzy i pełna energii pokonała dedykowany
jej odcinek.
Festyn Rodzinny w Sierzchowie
W niedzielę 22.06.2019 r. w Sierzchowie odbył się
pierwszy Festyn Rodzinny. Inicjatorem i główną siłą napędową było Koło Gospodyń Wiejskich w Sierzchowie. Goście
mogli liczyć na atrakcje od godziny 15:00 do późnego wieczora. Był bogaty bufet z poczęstunkiem wytrawnym i słodkim, w tym pysznymi ciastami własnego wypieku oraz owocami i napojami, grill, lody, stoiska z popcornem i fontannami czekoladowymi. Wszystkiemu towarzyszyła muzyka
taneczna.

Dzieci cieszyły się dmuchanym zamkiem, malowanymi buziami, ogromnymi bańkami mydlanymi, wspólnym
malowaniem farbami, balonikami formowanymi w różne
kształty. Niespodzianką była zabawa w kodowanie z robotem Photnon użyczonym przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Braci Gillerów w Opatówku.
Przygotowano konkursy i zabawy: na przykład w
rozpoznawanie roślin czy też tzw. gorące krzesła. Do konkursu na rozpoznawanie smaków zaproszeni zostali Stanisław Suchecki - poprzedni sołtys Sierzchowa, Krystyna
Stasiak - poprzednia wieloletnia przewodnicząca KGW
Sierzchów, Krzysztof Tośta - prezes OSP Sierzchów oraz
Jędrzej Zaczyk - prefekt parafii Rajsko. Z zawiązanymi
oczyma dzielnie smakowali musztardę, sok z wiśni i podobne specjały. Ważnym punktem programu były dwa mecze towarzyskie piłki nożnej: dzieci - mamy oraz młodzież ojcowie.
Strażacy z OSP Opatówek i OSP Sierzchów przygotowali pokazy ratowniczo - gaśnicze: wzywanie pomocy
w razie niebezpieczeństwa na drodze, uwalnianie ofiary z
samochodu po wypadku, udzielanie pierwszej pomocy oraz
gaszenie płonącego samochodu. Zostali nagrodzeni dużymi brawami.
Zaprezentowano także wianek świętojański, który
został zgłoszony do konkursu dla KGW organizowanego
przez Wielkopolski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zapraszamy na portal Facebook, gdzie stworzono profil społecznościowy ''Nasz
Sierzchów''. Do przygotowań obok członkiń i członków
KGW i OSP Sierzchów włączyli się także niezrzeszeni
mieszkańcy Sierzchowa. W różny sposób organizację
wsparły: OSP Sierzchów, OSP Opatówek, Szkoła Podstawowa w Opatówku Filia w Sierzchowie, Sklep Zbigniewa
Tomczaka w Sierzchowie, Piekarnia Państwa Mikołajczyków z Sierzchowa, Urząd Miejski Gminy Opatówek, Zakład
Kasacji Pojazdów w Szulcu, Colian sp. z o.o., Liliana Sieradzka z Rajska oraz wiele innych osób, którzy anonimowo

Wiadomości Gminne

podarowali słodycze i inne nagrody w konkursie lub wsparli
pieniężnie.
Przygotowanie festynu i jego przebieg pokazał, że
możemy czerpać przyjemność z bycia razem, wspólnej
pracy i wspólnej zabawy. A jeszcze wyraźniej ukazało się to
podczas\. solidarnego sprzątania po imprezie. KGW
Sierzchów dziękuje wszystkim, którzy w różny sposób
wsparli organizację imprezy. Jest Was naprawdę wielu i
macie wielkie serca.
Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze w Opatówku
W niedzielę, 7 lipca br. na boisku sportowym przy
ul. Ogrodowej w Opatówku odbyły się Gminne Zawody
Sportowo - Pożarnicze. Udział w zawodach wzięło 20 drużyn (w tym 5 żeńskich), zgłoszonych przez jednostki
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Opatówek.
Po wprowadzeniu drużyn na plac zawodów przez Komendanta Gminnego dh Stanisława Barana, nastąpiło podniesienie flagi na maszt. Druh Komendant złożył meldunek dh
Krzysztofowi Dziedzicowi. Uroczystego otwarcia zawodów
dokonali druhowie: Prezes Zarządu Oddziału Gminnego
ZOSP RP Bogdan Marszał, Naczelnik OSP Opatówek Mariusz Małoburski oraz Sekretarz Gminy Opatówek Krzysztof
Dziedzic. Następnie powitano zaproszonych gości: Radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Andrzeja Plichtę, Radnych Rady Miejskiej Gminy Opatówek, Członka Zarządu Powiatu Kaliskiego Mieczysława Łuczaka, Radnego
Rady Powiatu Kaliskiego Henryka Kurka oraz wszystkich
zgromadzonych. Okolicznościowe życzenia dla strażaków i
organizatorów przekazali: Poseł na Sejm RP Jan Dziedziczak i Poseł na Sejm RP Piotr Kaleta.

Rywalizacja toczyła się w czterech grupach.
Członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych rywalizowali według regulaminu CTIF - do pokonania mieli sztafetę
o długości 400 m i ćwiczenie bojowe. Dorośli rywalizowali
według regulaminu męskich i kobiecych drużyn pożarniczych - do pokonania mieli sztafetę 7x50m i ćwiczenie bojowe. Najlepsi zawodnicy zostali uhonorowani pucharami,
dyplomami oraz nagrodami finansowymi ufundowanymi
przez samorząd gminny. W zawodach poza konkursowych
w kategorii Senior swoje umiejętności zaprezentowali druhowie OSP Porwity. Komisję sędziowską powołał Komendant Miejski PSP w Kaliszu oraz Prezes Zarządu Oddziału
Powiatowego ZOSP RP, a sędzią głównym zawodów był
bryg. Grzegorz Orlikowski.
Wraz z organizatorami zawodnikom kibicowali licznie zgromadzeni sympatycy pożarnictwa, strażacy i ich rodziny oraz zaproszeni goście. Na zakończenie zawodów
przewidziano uroczyste podsumowanie, odczytanie protokołu oraz wręczenie dyplomów, pucharów i nagród finan-
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sowych za udział i poszczególne miejsca dla jednostek
OSP biorących udział w zawodach.
Organizatorami zawodów byli: Zarząd Oddziału
Gminnego Związku OSP RP w Opatówku, Urząd Miejski
Gminy Opatówek oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Opatówku. Organizatorzy Gminnych Zawodów Sportowo - Pożarniczych składają serdeczne podziękowania wszystkim
jednostkom OSP z terenu gminy Opatówek za udział w zawodach i wszelką pomoc w ich zorganizowaniu.
Klasyfikacja generalna przedstawia się następująco:
Młodzieżowe żeńskie drużyny pożarnicze:
I miejsce OSP Tłokinia Wielka
II miejsce OSP Opatówek
III miejsce OSP Chełmce
IV miejsce OSP Rajsko
Młodzieżowe męskie drużyny pożarnicze:
I miejsce OSP Tłokinia Wielka
II miejsce OSP Chełmce
III miejsce OSP Sierzchów II
IV miejsce OSP Opatówek II
V miejsce OSP Opatówek I
VI miejsce OSP Sierzchów I
Kobiece drużyny pożarnicze:
I miejsce OSP Rajsko
Męskie drużyny pożarnicze:
I miejsce OSP Chełmce
II miejsce OSP Tłokinia Wielka
III miejsce OSP Borów II
IV miejsce OSP Porwity
V miejsce OSP Rajsko
VI miejsce OSP Sierzchów
VII miejsce OSP Opatówek
VIII miejsce OSP Borów I
IX miejsce OSP Michałów Drugi
I Rajd po Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej
Ponad 100. rowerzystów wzięło udział w pierwszym Rajdzie po Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej, który
odbył się w niedzielę 11 sierpnia.
Uczestnicy rajdu wyruszyli spod kaliskiego ratusza.
Trasa, którą mieli do pokonania liczyła 65 kilometrów i wiodła przez gminy aglomeracji kalisko - ostrowskiej: Blizanów,
Stawiszyn, Mycielin, Żelazków, Opatówek. Na ostatnim odcinku rajdu, tj. w miejscowości Rożdżały, Gmina Opatówek
przygotowała dla cyklistów postój, gdzie przywitał ich Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Gminy Opatówek Marek
Szlenkier. Metę rajdu zorganizowano w Centrum Edukacji
Ekologicznej Nadleśnictwa Kalisz przy ul. Gajowej.
Jubileusz 125 - lecia WOPR
Uroczyste obchody Jubileuszu 125 - lecia Ratownictwa Wodnego w Polsce miały miejsce 31 sierpnia 2019
r. w Sali Reprezentacyjnej Kaliskiego Ratusza.
W uroczystości udział wzięli ratownicy i nowi
członkowie, prezesi zarządów wojewódzkich struktur
WOPR, przedstawiciele Zarządu Głównego WOPR w Warszawie i samorządów lokalnych. W imieniu Gminy Opatówek życzenia kontynuacji znakomitej działalności i podziękowanie za nieoceniony wkład w zapewnienie bezpieczeństwa przekazała Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu i Zdrowia Marlena Kiermas - Gruszka.
Godna podziwu historia Wodnego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego jest wynikiem działań i zaangażowania wielu pokoleń. Dokładnie 125 lat temu w Kaliszu
powstało Carskie Rosyjskie Towarzystwo Ratowania na
Wodach - organizacja, której celem było przede wszystkim
niesienie pomocy tonącym. Po wielu latach rozwinął się
Oddział Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Mimo upływu lat, WOPR z powodzeniem kontynuuje idee
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sprzed ponad 100 lat i nadal rozwija się. Wszyscy ratownicy, zarówno ci doświadczeni stażem, jak i nowo wstępujący, którzy co roku stanowią liczną grupę, systematycznie
szkolą się, są wyposażani we wszystkie niezbędne sprzęty,
tak by móc, w jak najlepszy sposób zadbać o bezpieczeństwo osób przebywających nad wodą.
Koncert Inauguracyjny - Jesień Organowa w Chełmcach
Inauguracyjny koncert IV Międzynarodowego Festiwalu "Jesień Organowa" odbył się 1 września br. w kościele pw. NNMP w Chełmcach. Koncert zgromadził zarówno parafian, jak i gości, którzy chcieli posłuchać koncertu w wykonaniu zespołu wokalnego Cantus z Leszna pod
dyrekcją Tomasza Sowińskiego oraz organisty Tomasza
Głuchowskiego. W programie znalazły się dzieła takich
kompozytorów jak J. S. Bach czy J. Rheinberger, a na koniec koncertu zabrzmiało znane "Alleluja" z oratorium Mesjasz G. F. Haendla. Koncert poprowadziła Izabela Pinczewska - Kubiak.

Festiwal odbywa się pod honorowym patronatem
Biskupa Kaliskiego Edwarda Janiaka oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wydarzenie została dofinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Fundację PZU. Organizatorem Festiwalu są Fundacja „Inicjatywa dla Opatówka” oraz Parafia pw. Narodzenia NMP w Chełmcach.
Letni obóz w Gołuchowie
Wycieczki krajoznawcze, olimpiada sportowa, liczne gry i zabawy - to tylko wybrane atrakcje, jakie czekały na
uczestników obozu harcerskiego odbywającego się w terminie 16 - 25 lipca w Gołuchowie. Organizatorem obozu na
stanicy ''Zameczek'' w Gołuchowie był Hufiec ZHP Powiatu
Kaliskiego. Tegoroczny obóz był rekordowy pod względem
liczby uczestników, bowiem w trwającym 10 dni wypoczynku, udział wzięło 180 dzieci z Kalisza i gmin powiatu kaliskiego. Z całą pewnością stwierdzić można, iż był to największy obóz harcerski w południowej Wielkopolsce. Wśród
uczestników ok. 30 - osobowa grupa to dzieci z Rajska i
Opatówka.
W maju tego roku Stowarzyszenie Światełko Rajska otrzymało dofinansowanie z Samorządu Województwa
Wielkopolskiego na organizację wypoczynku dla dzieci i
młodzieży z terenu gminy Opatówek. Otrzymane przez
stowarzyszenie fundusze pozwoliły na pokrycie większości
kosztów związanych z uczestnictwem dzieci z gminy Opatówek w obozie harcerskim organizowanym w Gołuchowie.
Program tegorocznego obozu był bardzo bogaty i
zróżnicowany. Dzieci uczestniczyły w wycieczkach do Wrocławia, Poznania i Konina. Przez cały czas trwania wypo-
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czynku dzieci nie nudziły się ani przez chwilę, gdyż na terenie obozu odbywały się: olimpiada sportowa, spotkania z
służbami mundurowymi, obozowy chrzest, konkurs ''Mam
talent'' oraz szereg innych atrakcji. Oczywiście obóz to nie
tylko zabawa, ale również i nauka harcerskiego rzemiosła.
Dzieci i młodzież uczestniczyła w porannych i wieczornych
apelach, wartach, służbie przy kuchni, alarmach i ogniskach. Dużą popularnością cieszyły się również codzienne
przeprawy kajakami po zalewie oraz wypoczynek na plaży
połączony z zabawą w kąpielisku.

Stanicę w Gołuchowie, w dniu sportowej olimpiady,
odwiedził Burmistrz Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki,
który spotkał się z uczestnikami i opiekunami obozu. Warto
dodać, że gmina Opatówek od wielu już lat wspiera finansowo i organizacyjnie letni wypoczynek dzieci w Gołuchowie. Cieszy zatem fakt, że dzieci z terenu naszej gminy
chętnie uczestniczą w tego typu wyjazdach, a harcerska
etyka, mimo upływu lat, nadal budzi zainteresowanie wśród
kolejnych pokoleń.
Marsz dla życia i rodziny
W niedzielne popołudnie, 8 września br., ulicami
Kalisza przeszedł marsz dla życia i rodziny. Tłumy mieszkańców całego powiatu kaliskiego demonstrowały swoje
poparcie dla wartości katolickich i zasad tworzących tradycyjną rodzinę.
Pochód ruszył po mszy świętej w kościele Miłosierdzia Bożego przy ul. Asnyka o 14.00 ulicą Górnośląską
w kierunku Sanktuarium św. Józefa. Wśród korowodu, liczącego blisko tysiąc osób, znalazła się również delegacja
mieszkańców gminy Opatówek oraz opatóweckiej parafii.
Wielu z nich to ludzie młodzi, często rodziny z małymi
dziećmi.
Międzynarodowy Projekt ''Kiecka''
Opatówek był miejscem realizacji międzynarodowego projektu pn. ''Kiecka'' prowadzonego pod kierunkiem
prof. Moniki Kostrzewy z Wydziału Pedagogiczno - Artystycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pierwszym jego etapem były przeprowadzone przez
prof. Kostrzewę warsztaty artystyczne polegające na
przedstawieniu studentom z Canakkale Onsekiz Mart
University w Turcji piękna kaliskiej architektury z intrygującymi motywami architektonicznymi obecnymi w strukturze
zabytkowych budynków. Projekt "Kiecka", jak twierdzi prof.
Monika Kostrzewa, nazwany został słowem które obecne w
polskim i tureckim języku przyporządkowane jest do ubioru
damskiego. Jest ono również symbolem kobiecości toteż
powstałe w projekcie realizacje są adresowane do wszystkich kobiet o różnym temperamencie, wieku i kulturowości.
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Ten wyjątkowy projekt swoją premierową prezentację miał 28 czerwca 2019 r. w Muzeum Historii Przemysłu
w Opatówku podczas wernisażu wystawy i pokazu ''Od
kreacji do rzeczy''.

W pokazie zaprezentowane zostały modele między
innymi Ayşe Buse Karabal studentki Canakkale Onsekiz
Mart University, która będąc jednocześnie instruktorką salsy stworzyła układ choreograficzny do tej prezentacji. Wystawę można oglądać do 30 września.
W czwartkowe popołudnie, Burmistrz Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki, uczestniczył w spotkaniu z
udziałem międzynarodowej delegacji osób zaangażowanych w realizację projektu. Spotkanie to odbyło się w Pałacu w Tłokini Kościelnej. Było ono znakomitą okazją do rozmów na temat tego unikatowego przedsięwzięcia oraz do
zaprezentowania gościom walorów gminy Opatówek.
Przedstawiciele Powiatu Kaliskiego czytali w Mycielinie
W dniu 7 września br., w progach dworu rodziny
Doruchowskich w Mycielinie, odbyło się ósme Narodowe
Czytanie z udziałem przedstawicieli Powiatu Kaliskiego i
Gminy Mycielin.

Czytaniu towarzyszył również program artystyczny
w wykonaniu aktorów kaliskiego teatru, nawiązujący do wizyty powieściopisarza, nowelisty, dziennikarza, publicysty,
pierwszego polskiego laureata literackiej Nagrody Nobla Henryka Sienkiewicza w Mycielinie w 1908 roku. Tegoroczna edycja oparta była na polskich nowelach m.in. "Sachem"
Henryka Sienkiewicza, "Katarynka" Bolesława Prusa,
"Dym" Marii Konopnickiej oraz "Dobra pani" Elizy Orzeszkowej. W gronie czytających znalazł się również reprezentant gminy Opatówek Krzysztof Dziedzic - Sekretarz Gminy
i Radny Powiatu Kaliskiego.
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Sołtysi z Gminy Opatówek nagrodzeni
Coroczną tradycją stały się spotkania sołtysów z
terenu Powiatu Kaliskiego. W tym roku sołtysi spotkali się
16 czerwca w Liskowie.
Niedzielne spotkanie było okazją by podziękować
zebranym za wieloletnie pełnienie funkcji sołtysa. Z terenu
gminy Opatówek nagrodzonych zostało ośmiu sołtysów, a
byli to: Marzena Gierasińska - sołectwo Cienia Pierwsza,
Maciej Wawrzyniak - sołectwo Janików, Józef Broczek - sołectwo Kobierno, Karolina Olejniczak - sołectwo Opatówek,
Stanisław Suchecki - sołectwo Sierzchów, Hieronim Konopiński - sołectwo Tłokinia Kościelna, Jerzy Jakubek - sołectwo Warszew, Zbigniew Muzalewski - sołectwo Zduny.
Coroczne spotkania sołtysów służą przede wszystkim podsumowaniu mijających okresów pełnienia ich funkcji, ale także i wymianie doświadczeń oraz poglądów na
tematy związane z rozwojem wsi i działalności na rzecz lokalnej społeczności.
Sukces Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Rajsko
Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP w Rajsku, grająca pod batutą Adriana Wałowskiego, zwyciężyła w Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych OSP 2019, który 23
czerwca br. odbył się w Kaliszu. To właśnie orkiestra z Rajska razem z orkiestrami z Rychwała, Godziesz Wielkich,
Żelazkowa, Krzywina i Rychnowa, będą reprezentowały
Wielkopolskę w dalszych eliminacjach regionalnych konkursu krajowego. Jurorzy oceniali 14 zespołów, w sumie
prawie pół tysiąca muzyków.

Organizatorzy przyznali także nagrody indywidualne. Najlepszym kapelmistrzem został wybrany Adrian Wałowski z Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP w Rajsku, najlepszymi muzykami okrzyknięto: tubistkę Natalię Filipiak
(Godziesze Wielkie), która wygrała tym samym udział w
Letniej Akademii Instrumentów Dętych i Blaszanych Plus
oraz trębacza Pawła Janiaka (Iwanowice). Specjalne wyróżnienia przyznano natomiast Orkiestrze Dętej Quantum z
Rychwała za najlepszą prezentację marszową oraz dla mażoretek działających przy Orkiestrze Dętej "Wiwat" z Żelazkowa. Okolicznościowe podziękowania otrzymał również
Jacek Konopczyński za poprowadzenie wszystkich orkiestr
dętych podczas koncertu przed kaliskim ratuszem.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objął wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski oraz Starosta Kaliski Krzysztof Nosal. Zadanie dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych OSP - klasyfikacja
1. Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP w Rajsku
2. Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy OSP Pruszków
3. Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Liskowie
4. Orkiestra Dęta Quantum w Rychwale
5. Młodzieżowa Orkiestra OSP w Godzieszach Wielkich
6. Orkiestra Dęta i Mażoretki "Wiwat" w Żelazkowie
7. Orkiestra Dęta OSP w Krzywiniu oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP w Rychnowie
9. Gminna Orkiestra Dęta przy OSP w Czajkowie
10. Orkiestra Dęta OSP w Chełmcach
11. Młodzieżowa Orkiestra OSP w Godzieszach Wielkich
12. Orkiestra Dęta w Iwanowicach
13. Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy OSP Pruszków
14. Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Stawie
XII Rajd Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Gminy
Opatówek 2019
Udany XII Rajd Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Gminy Opatówek 2019 Kobierno-Słoneczna - Dębe
Kolonia za nami.
Doskonalenie sprawności fizycznej, popularyzacja
turystyki pieszej, poznawanie historii i zabytków regionu,
pogłębianie znajomości przyrody i jej ochrona, popularyzacja wiedzy z dziedziny pożarnictwa i młodzieżowych drużyn
pożarniczych oraz integracja młodego pokolenia z terenu z
gminy były celem XII Rajdu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Gminy Opatówek 2019.

Jurorzy oceniali orkiestry pod względem prezentacji marszowej oraz koncertowej. Największa liczba punktów
była do zdobycia za prezentację koncertową. Komisja w
składzie: major Paweł Joks (przewodnicząc jury, dowódca
Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych w Poznaniu),
prof. Roman Gryń (członek jury, wykładowca Akademii Muzycznej w Poznaniu) oraz Liwio Szumała (członek jury, wicedyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w
Kaliszu) nie miała łatwego zadania bowiem wszystkie orkiestry reprezentowały wysoki poziom.
Ostatecznie zwycięstwo w Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych OSP 2019 przypadło Młodzieżowej
Orkiestrze Dętej OSP w Rajsku, grającej pod batutą Adriana Wałowskiego. Na drugim miejscu uplasowała się Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy OSP Pruszków, a tuż za nią
była Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Liskowa. Oprócz
wspomnianych laureatów, prawo reprezentowania Wielkopolski w dalszych eliminacjach regionalnych uzyskali reprezentanci: Rychwała, Godziesz Wielkich, Żelazkowa, Krzywinia i Rychnowa. Identycznie prezentował się rozkład
miejsc na podium w klasyfikacji powiatowej.
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Organizatorami spotkania byli: Zarząd Oddziału
Gminnego ZOSPRP w Opatówku, OSP z terenu gminy
Opatówek oraz Burmistrz Gminy Opatówek wraz z tegorocznymi gospodarzami: OSP Kobierno i OSP Dębe Kolonia. Po przywitaniu zebranych przez przewodniczącego
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Komisji ds. MDP dh Henryka Łazarka, głos zabrał Prezes
ZOG OSP RP w Opatówku dh Bogdan Marszał, który wygłosił pogadankę przygotowaną przez Jadwigę MiluśkąStasiak dotyczącą ciekawostek związanych z terenem rajdu, historią i zabytkami.
9 - osobowe drużyny w wieku 10 - 16 lat wraz z
pełnoletnimi opiekunami reprezentowane były przez przedstawicieli OSP: Borów, Cienia Pierwsza, Cienia Druga, Kobierno, Opatówek, Sierzchów oraz Tłokinia Wielka. Na trasie rajdu, liczącej blisko 7 km, uczestnicy przystąpili do
konkurencji, w których musieli wykazać się zarówno sprawnością fizyczną, wiedzą z zakresu pożarnictwa, historii regionu i przyrody oraz zasad udzielania pierwszej pomocy i
umiejętnościami strzeleckimi. Po przybyciu wszystkich drużyn na metę i rozwiązaniu testu końcowego, komisja konkursowa ogłosiła wyniki. Klasyfikacja przedstawia się następująco:
I miejsce - MDP OSP Kobierno,
II miejsce - MDP OSP Sierzchów,
III miejsce - MDP OSP Tłokinia Wielka,
IV miejsce - MDP OSP Opatówek,
V miejsce - MDP OSP Borów,
VI miejsce - ex aequo MDP OSP Cienia Pierwsza i
MDP OSP Cienia Druga.
Pierwsze pięć miejsc uhonorowanych zostało pucharami wręczonymi przez Sekretarza Gminy Opatówek
Krzysztofa Dziedzica, Prezesa ZOG OSP RP w Opatówku
dh Bogdana Marszała, Komendanta Gminnego OSP dh
Stanisława Barana, Prezesa OSP Dębe Kolonia dh Przemysława Kaczora, Prezesa OSP Kobierno dh Ryszarda
Mocnego oraz Przewodniczącego Komisji ds. MDP dh Henryka Łazarka. Wszystkie drużyny otrzymały dyplom za
uczestnictwo, drobne upominki i piłki, a opiekunowie imienne podziękowania. Najlepszym opiekunem okazała się dh
Monika Tomaszewska. Podziękowania wręczono również
organizatorom: OSP Kobierno, OSP Dębe Kolonia oraz
Gminie Opatówek, którą reprezentowali: Sekretarz Gminy
oraz Radni: Marek Szlenkier i Jarosław Kłysz.
Na mecie rajdu na uczestników czekał ciepły poczęstunek w postaci pieczonych kiełbasek oraz słodka niespodzianka.
Dh Henryk Łazarek ogłaszając wyniki konkurencji i
podsumowując tegoroczny rajd podziękował również za
wkład i zaangażowanie wszystkim, którzy przyczynili się do
organizacji spotkania m.in. gospodarzom, władzom gminy,
młodzieży biorącej udział, opiekunom, sędziom, sekretariatowi rajdu, władzom ZOG OSP RP, Komendantowi Gminnemu OSP, ratownikom KPP zabezpieczającym rajd medycznie oraz druhom OSP Tłokinia Wielka za udostępnienie samochodu strażackiego i sprzętu do prezentacji. Kończąc imprezę głos zabrał Sekretarz Gminy Opatówek
Krzysztof Dziedzic, który podziękował za udział i pogratulował osiągniętych wyników oraz dh Bogdan Marszał, który
zachęcał do pogłębiania wiedzy i umiejętności oraz integracji młodzieży poprzez udział w podobnych zawodach.
Z wizytą w ukraińskiej Marianówce
Święto Kupały to jedno z ważniejszych świąt w letnim okresie na Ukrainie. Każdorazowo gromadzi ono liczne
grono mieszkańców i gości, wśród których w tym roku znalazła się również czteroosobowa delegacja z gminy Opatówek.
Na zaproszenie włodarzy miasta partnerskiego Marianówki delegacja w składzie: Burmistrz Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Gminy Opatówek Wojciech Pokojowy i Marek Szlenkier oraz ks. Prałat Władysław Czamara, miała okazję
uczestniczyć w tym wyjątkowym wydarzeniu.
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Delegacja została mile przyjęta przez mieszkańców Marianówki. Dzięki ich gościnności przedstawiciele
gminy Opatówek mogli bliżej poznać funkcjonowanie tejże
miejscowości. Marianówka jest osiedlem typu miejskiego
położonym w obwodzie żytomierskim. Liczy blisko 1 500
mieszkańców, z których ok. 80% jest pochodzenia polskiego. W miejscowości funkcjonuje przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła średnia oraz przyszkolna biblioteka.
Głównym pracodawcą w regionie jest huta szkła wytwarzająca butelki do farmaceutyków, zatrudniająca ponad 400
osób.
Zwieńczeniem wizyty był udział w obchodach Nocy
Kupały. W wydarzeniu uczestniczyli mieszkańcy miasta, lokalne władze i zaproszeni goście. Była to tradycyjna uroczystość, organizatorzy w pełni zadbali o jej oprawę. Nie
zabrakło ogniska, puszczania wianków i innych atrakcji.
Obchody zakończyły się wspólnym biesiadowaniem.
Wizyta, której towarzyszyła wymiana doświadczeń
na temat funkcjonowania miejscowości oraz udział w lokalnych uroczystościach, była okazją ku podtrzymaniu partnerskich relacji.

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

WIADOMOŚCI BIBLIOTECZNE
Spotkanie z Michałem Zawadką
8 maja 2019 r. po raz drugi odbyły się warsztaty
dla młodzieży "Chcę być kimś" przeprowadzone przez Michała Zawadkę, poprzednie były równo rok temu, także w
Dzień Bibliotekarza.

Tym razem z wiedzy, doświadczeń i pasji Michała
skorzystali ósmoklasiści ze wszystkich szkół podstawowych
gminy Opatówek, a także opiekunowie i bibliotekarze. Dla
młodzieży warsztaty i książki Michała to świetne drogowskazy w dążeniu do dorosłości.
Praca nad sobą, podejmowanie wyzwań, systematyczność, skupianie się na najważniejszych obszarach życia i selekcja niepotrzebnych rozpraszaczy, krytyczne myślenie, wartość składanego procentu, odpowiedzialność,
dbanie o relacje, docenianie siebie i innych, wyznaczanie
sobie celów i zapisywanie ich oraz działanie. To tylko niektóre słowa klucze warte zapamiętywania i przyjęcia do
własnego życia, aby tworzyć lepszą przyszłość.
Wiele kultur - taki sam człowiek
Podróżniczka Ada Widawska i przewodnik Chami
zabrali w poniedziałek 27 maja 2019 r. uczniów 6b i p.
Magdę Noskowską ze Szkoły Podstawowej w Opatówku na
egzotyczną wyprawę po wyspie Cejlon. Było to drugie spotkanie w ramach inicjatywy biblioteki ''Wiele kultur - taki
sam człowiek''.
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Natomiast we wtorek, 28 maja br. odwiedzili bibliotekę uczniowie z 6c i p. Asia Kupczyk. A dnia 17 czerwca
na spotkanie ze Sri Lanką, sambalem i Chamim (on - line)
przybyła klasa 6a z p. Joanną Litwin.
Młodzież poznała tamtejszą religię, zwyczaje, modę i jedzenie. Ekscytującym doświadczeniem dla wszystkich była możliwość samodzielnego przygotowania i degustowania typowej dla mieszkańców Sri Lanki potrawy o nazwie sambal oraz możliwość rozmowy na żywo z Lankijczykiem Chamim i jego mamą. Chami pracuje na Sri Lance
jako miejscowy przewodnik turystyczny, stąd jego znajomość z Adą Widawską, która podróżowała po Sri Lance.

gów bibliotecznych w poszukiwaniu książek? Tak, to możliwe.

Zabawa z robotami PHOTON
Roboty Photon i gry Scottie Go wraz z nowoczesnymi tabletami pozyskane przez bibliotekę w ramach projektu ''Kodowanie w bibliotece'' stały się bardzo popularne i
są często wykorzystywane do zajęć z najmłodszymi, zarówno w roku szkolnym jak i podczas wakacji.
Od 11 do 13 czerwca 2019 r. klasy kończące Gimnazjum i Szkołę Podstawową w Opatówku odwiedziły bibliotekę by wspólnie rozwiązywać questy. Questy to zestaw
zadań, które trzeba rozwiązywać po kolei, aby uzyskać hasło końcowe. Questy stworzyły bibliotekarki z Opatówka.
Niektóre panie opiekujące się grupami sugerowały stworzenie takich zadań także dla dorosłych. Niemal wszystkie
grupy poradziły sobie koncertowo z wyzwaniem, pokazując
myślenie analityczne, kreatywność, umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji i umiejętność współpracy. A
przy prawie 30 - stopniowym upale na zewnątrz nie było to
łatwe.

Dnia 12 czerwca 2019 r. bibliotekę w Opatówku
odwiedzili drugoklasiści ze Szkoły Podstawowej w Szczytnikach. Po krótkim powitaniu i zwiedzaniu biblioteki, dzieci
wspólnie zajęły się grami i robotami, poznając tym samym
podstawy programowania. Dnia 19 lipca i 25 lipca 2019 r.
odbyły się spotkania, podczas których dzieci również poznawały te tajniki: odgrywały rolę robota programowanego
przez resztę grupy. Dowiedziały się, że kodowanie może
wiązać się nie tylko z informatyką, ale i życiem codziennym.
Atrakcyjnym wyzwaniem okazało się na przykład stworzenie algorytmu, czyli rozłożenie na części procesu mycia zębów i parzenia herbaty.
''Kodowanie, programowanie - bywa nazywane
trzecim językiem, który warto znać oprócz języka ojczystego i przynajmniej jednego języka obcego, by odnaleźć się
dziś na rynku pracy. Jest to też umiejętność uważana za
jedną z ważniejszych kompetencji XXI wieku''. Bibliotekarze
z biblioteki w Opatówku podczas pracy z najmłodszymi
przekazują pewną dawkę umiejętności programistycznych
po to, by mali użytkownicy nowoczesnych technologii mogli
lepiej zrozumieć współczesny świat i zachodzące w nim
zmiany. ''Każdy kto zetknie się z zagadnieniami programowania lepiej poznaje cyfrową rzeczywistość, która nas otacza, bardziej świadomie posługuje się nowymi technologiami, a przede wszystkim - pewniej i bezpieczniej korzysta
z wszechobecnych elektronicznych urządzeń i usług''.
Czerwcowe questy w bibliotece
Młodzi ludzie w ostatni tydzień roku szkolnego w
bibliotece, z zapałem buszujący pomiędzy regałami, zgłębiający tajniki Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej i katalo-
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Biblioteka na festynie
Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w
Opatówku została zaproszona do udziału w festynie rodzinnym zorganizowanym w Opatówku 16.06.2019 r. przez
Stowarzyszenie Ziemia Kaliska Razem.
Program zaproponowany przez bibliotekarzy cieszył się dużym zainteresowaniem wśród bawiących na festynie. Na stoisku biblioteki można było zapoznać się z
częścią księgozbioru o tematyce rodzinnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zorganizowany był również konkurs
wiedzy o bajkach oraz rysunkowy pn. "Portret mojej rodziny". Atrakcją dla dzieci i dorosłych była także zabawa w kodowanie: od kubeczków, poprzez grę Scottie Go! po cieszące się niesłabnącym zainteresowaniem roboty Photon.
Indiańska Noc w Bibliotece 2019
Od wielu lat w końcówce wakacji, w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku dzieją
się niezwykłe rzeczy. Bibliotekę nawiedzają duchy, kosmici,
piraci czasem rozmaite postaci z bajek, a w tym roku w nocy z 21 na 22 sierpnia 2019 r. pojawili się Indianie.
W programie tegorocznej nocy w bibliotece dzieci
poszerzały swoją wiedzę na temat kultury i zwyczajów Indian, zdobywały rozmaite sprawności, malowały, robiły łapacze snów, wspólnie ucztowały. Ważnym punktem programu było również czytanie oraz zabawy, w których istotą
było współdziałanie i zaufanie w grupie.
Choć w założeniu nocy w bibliotece jest również
czas na sen, mali Indianie udowodnili, że potrafią dyskutować aż do świtu. Ostatnie szepty ucichły z pianiem koguta,
przez co pobudka zaledwie po dwóch godzinach snu okazała się być kolejną sprawnością do zdobycia.
Projekt ''Mała książka - wielki człowiek''
Miło nam poinformować, że Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku bierze udział w pro-
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jekcie ''Mała książka - wielki człowiek''. Jak podają organizatorzy akcji projekt ten adresowany jest do dzieci w wieku
przedszkolnym (3 - 6 lat) i ma zachęcić rodziców tych dzieci
do odwiedzania biblioteki i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku przedszkolnym (3 - 6 lat), które wybierze się do biblioteki biorącej udział w projekcie,
otrzyma w prezencie wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą na
dobry czytelniczy start.
W wyprawce dzieci znajdą wyjątkową książkę, dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka i spełniającą najwyższe standardy w projektowaniu pięknych i mądrych książek dla najmłodszych, a także
Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a
po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym
dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. Dzięki akcji dziecko pozna ważne miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego. W wyprawce znajdą
coś dla siebie także rodzice - przygotowana dla nich broszura informacyjna przypomni o nieocenionej roli czytania
w rozwoju ich dziecka oraz o rozmaitych korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny zarówno dla bibliotek, jak
również dla dzieci i ich rodziców.
Kampania społeczna ''Mała książka - wielki człowiek'' została dofinansowana przez Ministerstwo Kultury i
Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Celem kampanii jest zwrócenie
uwagi na korzyści wynikające ze wspólnego, rodzinnego
czytania już od pierwszych miesięcy życia dziecka.
Kampania została przygotowana w związku z
ogólnopolską akcją, w ramach której od grudnia 2017 r.
młodzi rodzice na oddziałach położniczych otrzymują wyjątkowe Wyprawki Czytelnicze: książkę ''Pierwsze wiersze
dla\'' oraz broszurę informacyjną dla rodziców. Miesięcznie blisko 30 tys. rodziców nowo narodzonych dzieci w 95%
szpitali w Polsce otrzymuje Wyprawkę Czytelniczą od Instytutu Książki. Kolejnym etapem kampanii jest projekt skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym.

jewska - Pająk - Skarbnik Gminy Opatówek, Marlena Kiermas -Gruszka - Przewodnicząca Komisji Przewodnicząca
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej
Gminy Opatówek, Małgorzata Matysiak - Dyrektor Biblioteki
Gminnej w Opatówku, Beata Tomczak - Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Opatówku, Jan Adam Kłysz - Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego, Artur Szymczak - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego, Mariusz Małoburski - Wiceprezes Zarządu Gminnego Związku OSP w
Opatówku, Beata Frydrychowicz - nauczycielka Szkoły
Podstawowej w Opatówku oraz bibliotekarze: Jadwiga Miluśka - Stasiak i Agnieszka Przepiórka.
O udziale biblioteki w narodowym czytaniu informowaliśmy wcześniej mieszkańców naszej gminy, więc
słuchacze nie zawiedli. W dużym, szeroko otwartym, hallu
biblioteki, w którym ze względu na niepewną pogodę ustawiono krzesła dla lektorów i słuchaczy, można było spotkać
młodzież ze szkół podstawowych w Opatówku i w Chełmcach z opiekunami oraz mieszkańców naszej gminy, w
większości czytelników biblioteki. Przed biblioteką zatrzymywali się także przechodnie, na dłużej zajmujący miejsca
w hallu oraz na zewnątrz.
Narodowe czytanie stało się już tradycją. Pokazuje,
jak ważna dla człowieka jest książka, która niesie ze sobą
uniwersalne wartości, wiedzę oraz budzi wyobraźnię i wrażliwość czytelnika. Wydarzenie to gromadzi i łączy Polaków
w całym kraju.

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

WIADOMOŚCI SPORTOWE
Grand Prix Ziemi Kaliskiej 2019. Finał należał do faworytów Gminy Opatówek!
W niedzielę (31 sierpnia) nad malowniczym zalwem w Murowańcu odbył się IV Cross Półmaraton Murowaniec Baster Run a zarazem ostatni etap tegorocznej
edycji Grand Prix Ziemi Kaliskiej, stanowiący finał biegowych zmagań. główny i zarazem najdłuższy bój padł łupem
uczestników, którzy przed ostatnim etapem zmagań znajdowali się na czele klasyfikacji generalnej cyklu.

Narodowe czytanie w Opatówku
W sobotę 7 września trwało w całej Polsce narodowe czytanie nowel polskich autorów. Biblioteka w Opatówku, jak co roku, wzięła udział w tym wydarzeniu.

Wybrano nowele: ''Katarynka'' Bolesława Prusa i
''Dobra'' Elizy Orzeszkowej. Nowele czytali: Sebastian
Wardęcki - Burmistrz Gminy Opatówek, Paweł Bąkowski Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Opatówek, Krzysztof Dziedzic - Sekretarz Gminy Opatówek, Dagmara Ga-
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Poza zasięgiem w sobotnie południe był Daniel
Napierała z Opatówka. To właśnie on konsekwentnie
zwiększał swoją przewagę na każdym okrążeniu. Wysoka
dyspozycja tego zawodnika sprawiła, że nawet trudne warunki atmosferyczne nie przeszkodziły mu w odniesieniu
wygranej. Triumfował z czasem 1:25:08. Wygrana w Murowańcu sprawiła, że Daniel Napierała zasłużenie zgarnął
puchar zwycięzcy tegorocznej edycji cyklu Grand Prix Ziemi
Kaliskiej 2019, która składała się z czterech biegów (Ceków
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- 5 kilometrów, Stawiszyn - 15 kilometrów, Tłokinia Kościelna - 10 kilometrów, Murowaniec - 21 kilometrów).
Dużych powodów do zadowolenia dostarczyła
również Justyna Matczak, mieszkanka Rajska. W Murowańcu udowodniła, że nie przez przypadek notuje tak znaczące wyniki. Cztery pętle nad Zalewem w Murowańcu pokonała w 1:52:24. To najlepszy wynik wśród kobiet. I tak jak
w przypadku Daniela Napierały, wygrana w Murowańcu,
zapewniła jej wygraną w Grand Prix.
Życzymy Im dalszych, wspaniałych osiągnięć i satysfakcji z
uprawiania sportu!

nauczyciela mianowanego. W uroczystości uczestniczyli
również: Tomasz Mikucki Dyrektor Szkoły Podstawowej im.
Jana Pawła II w Chełmcach, Krzysztof Dziedzic Sekretarz
Gminy Opatówek oraz Arkadiusz Łańduch Dyrektor ZEAS
Gminy Opatówek.

Jan Gadera na podium
W sobotę, 3 sierpnia w Krakowie rozpoczął się 76.
Tour de Pologne. W towarzyszącym elitarnym zmaganiom
Kinder+Sport Mini Tour de Pologne znakomicie pojechał
młodzik KTK Kalisz - Jan Gadera.

Nowo mianowana nauczycielka została obdarowana kwiatami. Po części oficjalnej była też chwila na rozmowę dotyczącą przebiegu awansu zawodowego nauczyciela
oraz dalszych planów rozwoju. Mianowanej nauczycielce
serdecznie gratulujemy i życzymy dalszego pomyślnego
rozwoju po ścieżkach awansu zawodowego.

W minioną sobotę kolarze zmierzyli się na 20 - kilometrowej trasie wytyczonej ulicami Krakowa. Na starcie
zameldowało się ośmiu reprezentantów Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego. Najlepiej spisał się Jan Gadera, który
zajął drugie miejsce, uzyskując takim sam rezultat jak zwycięzca - Kamil Handzlik (UKS Sokół Kęty). Następnego
dnia w Katowicach młodzicy mieli do pokonania dystans 18
kilometrów, gdzie Jan Gadera potwierdził swoją znakomitą
formę, mijając linię mety na trzecim miejscu. Po dwóch etapach, zajmuje on wysoką lokatę w klasyfikacji generalnej.
Mimo, iż udział w wyścigu zakończył w niedzielę, nadal ma
duże szanse by utrzymać dobre miejsce.
Jan Gadera - mieszkaniec gminy Opatówek, początkowo swoje kolarskie umiejętności doskonalił w Szkółce Kolarskiej Opatówek, pod okiem trenera Daniela Kupczyka. Obecnie jest on podopiecznym trenera Jakuba Dąbrowskiego w Kaliskim Towarzystwie Kolarskim. Serdecznie gratulujemy osiągniętych wyników i życzymy kolejnych
sportowych sukcesów!

Nominacje dla dyrektorów szkół
W dniu 26 czerwca 2019 r. w Urzędzie Miejskim
Gminy Opatówek wręczone zostały nominacje dla dyrektorów szkół podstawowych z terenu Gminy Opatówek. Zarządzeniem Nr 20/2019 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia
11 kwietnia 2019 r. ogłoszony został konkurs na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora wybrano:
p. Beatę Tomczak - Szkoła Podstawowa im. J. Kusocińskiego w Opatówku
Tomasza Mikuckiego - Szkoła Podstawowa im. Jana
Pawła II w Chełmcach
Honoratę Wolniaczyk - Szkoła Podstawowa w Rajsku
p. Edytę Banasiak - Szkoła Podstawowa im. W. Broniewskiego w Tłokini Wielkiej

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

WIADOMOŚCI OŚWIATOWE
Awans zawodowy nauczyciela
W lipcu odbyło się w naszej gminie postępowanie
egzaminacyjne dla nauczycielki, która ubiegała się o stopień nauczyciela mianowanego. W czwartek, 29 sierpnia w
tutejszym urzędzie odbyła się uroczystość związana z
awansem zawodowym nauczycieli. Po pomyślnie zakończonym egzaminie Pani Iwona Porada – nauczycielka
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach, po
złożeniu ślubowania, otrzymała z rąk Burmistrza Gminy
Opatówek Sebastiana Wardęckiego, akt nadania stopnia
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Powierzenia stanowiska dokonał Burmistrz Gminy
Opatówek Sebastian Wardęcki w obecności Sekretarza
Gminy Krzysztofa Dziedzica, Skarbnik Gminy Dagmary Gajewskiej - Pająk, Dyrektora ZEAS Gminy Opatówek Arkadiusza Łańducha oraz Przewodniczącej Komisji Oświaty,
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Kultury, Sportu i Zdrowia Marleny Kiermas - Gruszki. Nowo
wybrani dyrektorzy swoją funkcję pełnić będą od nowego
roku szkolnego przez pięć kolejnych lat.
Nowy rok szkolny w gminie Opatówek
Zakończył się czas zmian w organizacji szkół. Nadeszła pora by rozpocząć nowy rok szkolny 2019/2020.
W nowym roku szkolnym do czterech szkół z terenu gminy Opatówek, tj. do Szkoły Podstawowej w Opatówku, Szkoły Podstawowej w Chełmcach, Szkoły Podstawowej w Tłokini Wielkiej, Szkoły Podstawowej w Rajsku oraz
do oddziałów przedszkolnych i Przedszkola ''Wesoły Smyk''
w Opatówku uczęszcza 906 uczniów i 396 dzieci przedszkolnych, z czego do przedszkola w Opatówku 225.
W okresie wakacyjnym we wszystkich placówkach wykonano niezbędne remonty i porządki tak, aby użytkonicy
obiektów czuli się bezpiecznie i komfortowo.

w przedszkolu. Wszystkim milusińskim życzymy, aby czas
spędzony w naszym przedszkolu upłynął im na wesołej i
radosnej zabawie. Zapraszamy do obserwowania naszej
strony internetowej www.ppopatowek.szkolnastrona.pl
**********
SZKOŁA PODSTAWOWA W OPATÓWKU
Koncert podsumowujący 20 - lecie działalności gimnazjum w Opatówku

**********
PRZEDSZKOLE W OPATÓWKU
Lekcja edukacyjna w przedszkolu
Najmłodsi mieszkańcy naszej gminy, 17 czerwca
br. mieli okazję uczestniczyć w lekcji edukacyjnej dot. odpadów komunalnych, która odbyła się w Przedszkolu ''Wesoły Smyk''.

Lekcja przeprowadzona została przez p. Piotra
Szyszkiewicza - specjalistę ds. edukacji i informacji w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli
Staw" w ramach współpracy Gminy Opatówek i RIPOK "Orli Staw".
W obecnych czasach na świecie jednym z najważniejszych problemów dla ludzkości staje się problem rosnącej ilości śmieci i elektrośmieci. W związku z tym ważne
jest, aby edukację w tej tematyce przeprowadzać wśród
dzieci już od najmłodszych lat.
To właśnie segregacja odpadów była tematem
przewodnim spotkania. Rozmowa dotyczyła ekologicznych
zachowań, odpowiedniego segregowania śmieci oraz dbania o środowisko. Przedszkolaki wysłuchały krótkiego wykładu, a następnie same segregowały śmieci wrzucając je
do odpowiednich pojemników. Przekonały się, że to jak będzie wyglądała nasza planeta za kilka lat, tak naprawdę zależy od nas samych.
Nowy rok 2019/2020
Już 2 września dzieci rozpoczęły pierwszy dzień
zabawy w przedszkolu ''Wesoły Smyk'' w Opatówku. Spośród dziewięciu grup, dwie to grupa nowo przyjętych maluszków, a pozostałe dzieci to te, które kontynuują edukację
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W 2019 roku, po dwudziestu latach istnienia, w
wyniku reformy edukacji, kończą działalność wszystkie
gimnazja w Polsce. Nauczycielka z gimnazjum w Opatówku, p. Anna Marszał - Olejnik postanowiła uczcić ten moment w szczególny sposób. Zaprosiła do współpracy absolwentów szkoły, od najstarszych do najmłodszych roczników, i wspólnie z nimi zorganizowała koncert połączony ze
wspomnieniami na temat funkcjonowania i życia gimnazjum
na przestrzeni lat.
2 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury chwile
wzruszeń wraz z występującymi przeżywali również zaproszeni goście oraz rodziny uczniów i sympatycy Gimnazjum
im. Agatona i Stefana Gillerów. Słuchając piosenek w wykonaniu absolwentów, którzy w przeszłości reprezentowali
szkołę w licznych imprezach oraz anegdot opowiadanych w
przerywniku ''Do tablicy'', można było się zrelaksować, ale i
przenieść myślami w czasie. Na zdjęciach wyświetlanych
na ekranie podczas imprezy prezentowane były wycieczki
szkolne, bale gimnazjalne, uroczystości oraz występujący
artyści z czasów ich pobytu w gimnazjum. Wszyscy absolwenci, którzy pojawili się na scenie GOK opowiedzieli, jak
potoczyły się ich losy po opuszczeniu murów szkoły. Trzeba przyznać, że stali się ludźmi, z których nasze lokalne
społeczeństwo może być dumne.
Po zakończonym koncercie ciepłe słowa pod adresem uczniów oraz nauczycieli gimnazjum skierowali pierwsza Dyrektor Elżbieta Rogozińska, Dyrektor Mateusz Przyjazny, Wicedyrektor Beata Tomczak oraz Przewodniczący
Rady Miejskiej Gminy Opatówek Paweł Bąkowski. Było
wzruszająco, śmiesznie, wyjątkowo.
Organizatorka koncertu dziękuje za zaangażowanie w projekt: Natalii Żebrowskiej, Paulinie Janik, Angelice
Wielgosz, Wiktorii Zielińskiej, Martynie i Marcelinie Kołodziejczyk, Martynie Wosiek, Patrycji Raczkowskiej, Katarzynie Szafirowicz, Ewie Machelak, Gabrysi Michalak, Kindze Wolf oraz Kacprowi Zielińskiemu, Marcinowi Janik,
Dominikowi Niklasowi, Patrykowi Olejniczakowi i Mateuszowi Walczakowi.
Szczególne podziękowania płyną do nauczycielek,
które wsparły organizację koncertu - Anity Marciniak - Ma-
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ciaszek, Anny Nowackiej i Honoraty Warszewskiej oraz do
Mieczysławy Jaskuły i Zofii Gąsiorowskiej z Gminnego
Ośrodka Kultury w Opatówku, Magdaleny Sobczak, która
upiekła pyszny tort okolicznościowy i rady rodziców Szkoły
Podstawowej im J. Kusocińskiego w Opatówku, która ufundowała słodki poczęstunek oraz napoje. ''Takie chwile jak
te, nie zdarzają się zbyt często\''
Powitanie roku szkolnego 2019/2020
Jeszcze niedawno ostatni dzwonek życzył uczniom
słonecznych wakacji, a już dźwięczy on głośno, witając ich
radośnie. Minął czas beztroski, radosny, obfitujący w słońce
i niesione z nim uciechy. Czas powrócić do szkolnych ławek i do nowych obowiązków. Przed uczniami i nauczycielami dziesięć miesięcy wytężonej pracy.

wrzesień, wrzesień 1939 roku, jakże różny od pozostałych.
W tych dniach, zamiast dźwięku szkolnego dzwonka wzywającego do szkoły, dzieci usłyszały przeraźliwy dźwięk syren i dzwonów bijących na alarm. Społeczność szkolna
upamiętniła minutą ciszy pamięć wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, aby obecne pokolenie mogło bawić się, wypoczywać i uczyć się bez obaw o
swoje bezpieczeństwo. Prowadzący uroczystość zaapelowali, aby uczniowie, wdzięczni za ofiarność przodków, wykorzystali każdy dzień, każdą chwilę i godnie wypełniali
swoje obowiązki. Po wspólnym odśpiewaniu hymnu szkoły
uśmiechnięci, opaleni, pełni powakacyjnej energii uczniowie
przywitali się w klasach z wychowawcami.
**********
SZKOŁA PODSTAWOWA W CHEŁMCACH

W poniedziałkowy poranek, 2 września, społeczność szkolna Szkoły Podstawowej im. J. Kusocińskiego w
Opatówku powitała nowy rok szkolny. Uroczystość uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście: Krzysztof Dziedzic
- Sekretarz Gminy Opatówek, Marlena Kiermas - Gruszka,
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia,
Małgorzata Matysiak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatówku, Mariusz Małoburski, - Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Opatówku, Marta Sroczyńska Przewodnicząca Rady Rodziców oraz Renata Włodarczyk przedstawicielka Rodziców.
Na początku uroczystości uczniowie powitali nową
Dyrektor szkoły, Panią Beatę Tomczak, życząc jej sukcesów oraz codziennej satysfakcji z pracy na tym stanowisku.
Pani Dyrektor wygłosiła przemówienie, w którym w ciepłych
słowach zwróciła się do uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli i pracowników szkoły. W swoim wystąpieniu podkreśliła, że warto wyznaczać sobie cele i je realizować,
uczyć się od siebie nawzajem i inspirować, podążać wymarzoną drogą, ale również cieszyć się wspólnie spędzanym
czasem. Dyrektor przedstawiła także szeroką ofertę edukacyjną szkoły i wyraziła nadzieję, że uczniowie będą rozwijać
swoje pasje, zdobywać nowe umiejętności i kompetencje
niezbędne w dzisiejszym świecie.
W imieniu władz samorządowych głos zabrał Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic. Pogratulował Pani Dyrektor objęcia stanowiska i poinformował, że funkcję wicedyrektora szkoły będzie pełnić p. Izabela Dubanowicz, która
ma wieloletnie doświadczenie w pracy na tym stanowisku.
Złożył również wszystkim życzenia na rozpoczynający się
rok szkolny.
Nie zapomniano również o ważnym wydarzeniu z
historii Polski. Nie każdy wrzesień był tak barwny, radosny i
pełen wakacyjnych wspomnień. Nie zawsze też dzieci w
pierwszych dniach września zdążały do szkoły, aby się spotkać ze swymi rówieśnikami i powitać nowy rok szkolny. Był
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XVII Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Kaliskiej
Tradycją stało się już, że osoby związane z istniejącymi na terenie diecezji kaliskiej szkołami noszącymi imię
Jana Pawła II spotykają się. Organizatorem tegorocznego
zjazdu, który odbył się 30 maja była Szkoła Podstawowa w
Chełmcach.
Uroczystość zainaugurowana została Mszą Świętą
pod przewodnictwem biskupa kaliskiego ks. Edwarda Janiaka, który podkreślił, jak dużą uwagę św. Jan Paweł II
poświęcał młodzieży. Dlatego też bardzo cieszy fakt, że
obecnie patronuje on tak dużej liczbie szkół w naszej diecezji. W Chełmcach gościło bowiem aż 20 szkół im. Jana
Pawła II.
Po mszy świętej zaproszeni goście udali się do
szkoły, gdzie biskup kaliski poświęcił tablicę upamiętniającą
to wyjątkowe wydarzenie. W imieniu Burmistrza Gminy
Opatówek Sebastiana Wardęckiego oraz samorządu gminy
Opatówek kwiaty pod pamiątkową tablicą złożyli: Sekretarz
Gminy Opatówek Krzysztof Dziedzic, Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Opatówek Paweł Bąkowski oraz Dyrektor ZEAS Gminy Opatówek Arkadiusz Łańduch, którzy jednocześnie przekazali okolicznościowe życzenia. Dyrektor
Tomasz Mikucki w swoim słowie nawiązał do postaci św.
Jana Pawła II i jego ważności w historii polskiej kultury oraz
życiu społecznym. Patronowi szkół poświęcony został także
montaż słowno - muzyczny przygotowany przez uczniów
Szkoły Podstawowej w Chełmcach.

Wraz z uczniami i przedstawicielami szkół w uroczystości uczestniczyli: z ramienia Gminy Opatówek Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Opatówek Paweł Bąkowski, Sekretarz Gminy Opatówek i Radny Powiatu Kaliskiego Krzysztof Dziedzic, Dyrektor Zespołu Ekonomiczno -
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Administracyjnego Szkół Arkadiusz Łańduch, Radni Rady
Miejskiej Gminy Opatówek Wojciech Pokojowy, Marek
Szlenkier, Jarosław Budka i Zbiegniew Muzalewski. Obecni
byli także: Poseł RP Piotr Kaleta, Poseł RP Jan Mosiński,
reprezentujący Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzenę Wodzińską - Jerzy Szukalski, Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Andrzej Plichta,
przedstawiciel Kuratorium Oświaty - Delegatury w Kaliszu
Zbigniew Taranek, Przewodnicząca Rady Rodziców Magdalena Sroczyńska, asystent kościelny rodziny szkół im.
Jana Pawła II Diecezji Kaliskiej Piotr Szkudlarek, koorydnator diecezjalny rodziny szkół im. Jana Pawła II Nina Adamczewska, proboszcz parafii Chełmce ks. Jerzy Salamon,
wieloletni były proboszcz parafii Chełmce prałat Józef
Kwiatkowski, Radny Powiatu Kaliskiego Paweł Kaleta, Wójt
Gminy Szczytniki Marek Albrecht, przedstawiciele służb
mundurowych i instytucji z terenu powiatu kaliskiego. Do
Szkoły Podstawowej w Chełmcach wpłynęły okolicznościowe życzenia, które przekazali: Poseł RP Jan Dziedziczak,
Poseł RP Tomasz Ławniczak, Prezes PFRON Marlena Maląg.
Spotkanie to było także okazją do przekazania życzeń i kwiatów Biskupowi Kaliskiemu Edwardowi Janiakowi
oraz ks. Piotrowi Szkudlarkowi z racji jubileuszu posługi kapłańskiej. Dyrektor szkoły oraz przedstawiciele organu prowadzącego składają serdecznie podziękowania wszystkim
osobom zaangażowanym w przygotowanie tego wyjątkowego spotkania, w szczególności członkiniom Koła Gospodyń Wiejskch w Chełmcach, Ochotniczej Straży Pożarnej w
Chełmcach, wszystkim uczniom, nauczycielom, rodzicom
oraz pracownikom szkoły.
Złota kamera!
11 czerwca 2019 roku w sali Centrum Kultury i
Sztuki w Kaliszu odbyła się trzynasta gala finałowa Miejskiego Festiwalu Filmów Obcojęzycznych zorganizowana
przez Szkołę Podstawową nr 10 w Kaliszu. Celem Festiwalu jest zachęcanie młodzieży do aktywnej i kreatywnej nauki
języków obcych. Zebrana publiczność, która liczyła ponad
trzysta osób obejrzała 10 produkcji przygotowanych przez
młodzież szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Kalisza i okolic. Niezmiernie miło nam poinformować, że zwycięzcą festiwalu w kategorii szkół podstawowych zostali
uczniowie klasy ósmej z naszej szkoły, za co, oprócz wielu
nagród otrzymali Złotą Kamerę.
Zadaniem młodzieży było nagranie filmu w języku
obcym, który miał dotyczyć problemu ważnego dla uczniów,
zwykle problemu wychowawczego. Były tutaj określone ramy czasowe, miała to być produkcja nie dłuższa niż 15 minut i nie mogła ona zawierać scen przemocy. W zwycięskim filmie, pt. ''The Snowdrop'', który uczniowie przygotowali pod opieką wychowawczyni i nauczycielki języka angielskiego p. Joanny Kościańskiej, poruszono jakże istotny
temat patriotyzmu wśród młodych ludzi. Nawiązano w nim
do tragicznych dni zburzenia i spalenia Kalisza w sierpniu
1914 roku.
Jury w skład którego wchodzili m.in. aktorzy Teatru
im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu, specjaliści w zakresie języków angielskiego i niemieckiego oraz w zakresie
animacji i produkcji filmowej, docenili film pod wieloma
względami. Ocenie podlegało bowiem bogactwo językowe,
poprawność językowa, gra aktorska, wartości edukacyjne i
wychowawcze oraz walory artystyczne ( scenografia, oprawa muzyczna itp.). Dodatkowo nasi uczniowie zostali wyróżnieni za najlepszy plakat do filmu. Specjalnie na potrzeby filmu powstał także utwór muzyczny, który pojawił się w
końcowej jego części. Do utworu w wykonaniu przemiłego
Tobiasza Acze Piechocińskiego, który jest również autorem
tekstu, został stworzony klip zawierający sceny z filmu.
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Gratulujemy! Przekazujemy Państwu intrenetowe adresy,
pod którymi znajduje się film i do klip. Serdecznie zachęcamy do obejrzenia: https://youtu.be/M8vV1thW3gs, klip:
https://youtu.be/QVqY3QYFICk
Obchody Dnia Ziemi w Gołuchowie
Uczniowie klasy VI i VIII pod opieką Nataszy Paszkowiak - Kopeć i Magdaleny Karolak wzięły udział w uroczystych obchodach Dnia Ziemi i festynie edukacyjnym,
zorganizowanym przez Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie. Czas umilały nam spektakle i utwory muzyczne.
Uczniowie aktywnie brali udział w rajdzie ekologicznym
''Pod drzewami'' i quizie wiedzy ekologicznej.
Jesteśmy dumni z faktu, że reprezentacje naszej
szkoły odniosły znaczące sukcesy: I miejsce w rajdzie ekologicznym ''Pod Drzewami'' w kategorii klas IV - VI zajęła
drużyna w składzie: Iga Trocha, Patrycja Jędrzejewska,
Bartłomiej Koło, II miejsce w rajdzie ekologicznym ''Pod
Drzewami'' w kategorii klas VII - III gimnazjum zajęła drużyna w składzie: Joanna Koło, Weronika Rosińska, Katarzyna Kaleta, I miejsce - wyróżnienie za quiz z wiedzy ekologicznej dla Macieja Szczepanika, Marcela Młynarczyka,
Adama Koconia i Dawida Tułacza. Gratulujemy!
Aktywna biblioteka
Pani bibliotekarka Mieczysława Taranek we współpracy z p. Żanetą Tułacz zachęciły dzieci do wzięcia udziału w II edycji Projektu "Aktywna Biblioteka". Jego organizatorem była Książnica Pedagogiczna w Kaliszu. Celem projektu było budowanie partnerskiej współpracy z bibliotekami
szkolnymi oraz promowanie najlepszych praktyk. Pierwszym zadaniem nauczycieli biorących udział w projekcie
było zaprezentowanie aktywności biblioteki, w ramach działalności wewnątrzszkolnej. Wymagane było podanie ilości
uczniów i nauczycieli korzystających z biblioteki szkolnej,
ilości wypożyczeń, przeprowadzonych zajęć, konkursów,
akcji, imprez oraz współpraca z innymi instytucjami i Książnicą.

Drugim zadaniem było przeprowadzenie przez koordynatorów konkursu pt. ''Książka, którą warto przeczytać''. Polegał on na zaprezentowaniu w formie lapbooka
wybranej książki w taki sposób, aby zachęcić innych
uczniów do jej przeczytania. W konkursie wzięło udział 17
uczniów klas I - III biorących udział w zajęciach plastycznych, w ramach zajęć świetlicowych. Jury dokonało wyboru
trzech najciekawszych i najbardziej pomysłowych prac,
spełniających kryteria wytyczone w regulaminie.
Wyłoniono finalistów, a zwycięskie prace przekazano organizatorowi. Wśród nich znaleźli się uczniowie klasy II naszej szkoły Marta Miśków, Kacper Lipke, Antoni Danielewicz, którzy zostali zaproszeni przez organizatora na
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uroczyste podsumowanie projektu. Spośród jedenastu bibliotek szkolnych wyłoniono laureata oraz wręczono dwa
wyróżnienia. Jedno z nich przypadło naszej szkole, co będzie dla nas motywacją do dalszej pracy. Gratulujemy!
Zakończenie roku szkolnego 2018/2019
W środę 19 czerwca 2019 r. w sali sportowej odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019.
Wszyscy uczniowie otrzymali promocję do następnej klasy.
Podczas uroczystości pożegnaliśmy 20 absolwentów ostatniego rocznika gimnazjum. Świadectwa ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej otrzymało także 20 absolwentów. Nagrody Burmistrza Gminy Opatówek za wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie wręczono 14 uczniom.
Gratulujemy wspaniałych osiągnięć wszystkim uczniom, ich
rodzicom oraz nauczycielom.
Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020
2 września 2019 r. w hali sportowej naszej szkoły
odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
2019/2020. W uroczystości wzięli udział uczniowie, ich rodzice, nauczyciele oraz zaproszeni goście. Gminę Opatówek reprezentował jej radny Pan Jarosław Budka. W bieżącym roku szkolnym w szkole będą działy dwa oddziały
przedszkolne oraz dziesięć oddziałów szkoły podstawowej.
Łącznie do szkoły w nowym roku szkolnym będzie uczęszczało czterdzieści siedmioro dzieci i stu sześćdziesięciu
czterech uczniów.
**********
SZKOŁA PODSTAWOWA W RAJSKU
Czas wycieczek
W dniach od 06.05.2019 r. - 08.05.2019 r. odbyła
się szkolna wycieczka do Karpacza i Szklarskiej Poręby.
Uczestnikami wycieczki byli uczniowie klasy IV i V szkoły
podstawowej. Wycieczkę zorganizowała p. Ewa Cichorek, a
opiekę na wycieczce sprawowały p. Anna Grajczyk, p. Marta Pasik i p. Bogumiła Włodarska. W pierwszym dniu podróży uczniowie wraz z opiekunami wspinali się na wzgórze
zamku Chojnik. Zapoznali się z historią zamku i mogli podziwiać piękną panoramę z wieży zamkowej. Przewodnik
przeprowadził dzieci przez Park Miniatur w Kowarach,
gdzie mogli poznać zabytki, zamki, kościoły Kotliny Kłodzkiej. W drugim dniu podróży dzieci zapoznały się z historią
Świątyni Wang i wyruszyły na szlak turystyczny by zdobyć
Śnieżkę, pod opieką doświadczonego przewodnika GOPR.

Na początku wyprawy trasa była łatwa, ale im wyżej warunki stawały się coraz trudniejsze. Pojawił się śnieg.
Uczniowie dzielnie kroczyli naprzód, a dobre humory ich nie
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opuszczały. Nie udało nam się zdobyć Śnieżki ze względu
na trudne warunki atmosferyczne, ale bezpieczeństwo jest
najważniejsze- może innym razem. W drodze powrotnej
mogliśmy podziwiać Dziki Wodospad i miejsce gdzie grawitacja ''nie działa''. Po trudach podróży i smacznym obiedzie,
uczniowie spożytkowali resztę sił na dyskotece, grach i zabawach rekreacyjnych. W ostatnim dniu wyprawy zobaczyliśmy wodospad Szklarka, zrobiliśmy piękne zdjęcia i pełni
nadziei na następne wyprawy z naszymi wychowawcami
czuwającymi w dzień i w nocy nad naszym bezpieczeństwem wróciliśmy do domu.
W dniach 15 - 17 maja odbyła się druga wycieczka,
pod opieką pań: Małgorzaty Burdelak, Ewy Cichorek, Bernadetty Blek, Kingi Leszczyńskiej - Cieśla i Anny Grajczyk
uczniowie klas VI, VII, VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum ruszyli zdobywać Karkonosze. Pierwszego dnia zawitali do Centrum Edukacyjnego w Dobkowie. Sudecka Zagroda Edukacyjna to miejsce, w którym wiedza i umiejętności przekazywane są w sposób interaktywny, dynamiczny,
oparty na modelach, wizualizacjach cyfrowych i samodzielnie przeprowadzanych doświadczeniach. Otaczające Dobków wzgórza to pozostałości dawnych wulkanów i najlepsze miejsce, aby dowiedzieć się, w jaki sposób siły wnętrza Ziemi ukształtowały region Gór i Pogórza Kaczawskiego. W tej Krainie Wygasłych Wulkanów uczniowie mieli
okazję zobaczyć strzelającą w niebo lawę, kolekcję skał i
minerałów z tego regionu, a nawet przeżyć trzęsienie ziemi.
Kolejnym punktem na mapie zwiedzania był spacer po parku zdrojowym w Cieplicach, a następnie wejście pod wodospad Szklarki, najbardziej znany wodospad w polskiej części Karkonoszy, położony na wysokości 525 m n.p.m. Drugiego dnia atrakcji było jeszcze więcej. Tego dnia czekała
na nas Praga; stolica i największe miasto Czech. Nie zabrakło spaceru mostem Karola, oglądania zmiany warty
pod królewskim pałacem na Hradczanach, zwiedzania Katedry św. Wita, podziwiania zegara astronomicznego na
rynku staromiejskim. Piorunujące wrażenie zrobiła również
usytuowana w sercu Starego Miasta dzielnica żydowska
Josefov. W tym dniu niektórzy gościli również w Muzeum
Ziemi Juna w Szklarskiej Porębie. Znajduje się tutaj unikatowa w skali Polski kolekcja minerałów ozdobnych i szlachetnych, w atrakcyjnie zaaranżowanych salach, wraz z
opowieścią o tradycjach i zwyczajach średniowiecznych
poszukiwaczy skarbów - Walonów. Ostatni dzień był równie
pełny wrażeń i niezwykle wyczerpujący.
W planie było zdobycie Szrenicy. I udało się! Wędrówka na szczyt rozpoczęła się pod najwyższym wodospadem w polskich Sudetach, czyli wodospadem Kamieńczyka, który jest obszarem ochrony ścisłej, wchodzącym w
skład Karkonoskiego Parku Narodowego. Teraz pozostało
już tylko wspiąć się na szczyt Szrenicy o wysokości 1362 m
n.p.m., z którego roztacza się doskonały widok na Kotlinę
Jeleniogórską oraz Góry Izerskie, a także Karkonosze czeskie. To była wspaniała wycieczka, a wspomnienia z niej
pozostaną na długo.
XIV Powiatowy Konkurs Recytatorski
W dniu 5 czerwca 2019 r. W Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli odbył się XIV Powiatowy Konkurs Recytatorski dla uczniów klas I - III szkół podstawowych z terenu
powiatu kaliskiego. Łącznie brało w nim udział 32 laureatów
gminnych konkursów.
Patronat nad konkursem objęło Stowarzyszenie
Nasze Kaliskie. Prezes Stowarzyszenia p. Alicja Łuczak
ufundowała nagrody książkowe dla laureatów konkursu.
Patronat honorowy objął Wielkopolski Kurator Oświaty. Organizatorami konkursu był Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Klub ''Blaszak'' Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej L W. Dzieci były oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
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uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich. Gminę Opatówek w I kategorii reprezentował Adam Rybarczyk - uczeń
I klasy Szkoły Podstawowej w Rajsku, który zajął w konkursie III miejsce.
Zakończenie roku szkolnego.
Tradycyjnie, tanecznym krokiem poloneza, rozpoczęło się pożegnanie absolwentów. W tym roku dzień był
wyjątkowy, gdyż mury naszej szkoły opuszczały dwa roczniki: gimnazjaliści i ósmoklasiści. 18 czerwca, w obecności
dyrektora Zespołu Administracyjno Ekonomicznego Szkół
p. Arkadiusza Łańducha i innych zaproszonych gości, Dyrektor Honorata Wolniaczyk wręczyła najlepszym Nagrody
Dyrektora Szkoły, nagrody książkowe za naukę i aktywną
pracę na rzecz szkoły oraz nagrody rzeczowe za najwyższe
wyniki osiągnięte na egzaminie gimnazjalnym i sprawdzianie ósmoklasisty. Nagrody ufundowane zostały przez Radę
Rodziców. Przedstawiciel gminy Opatówek Arkadiusz Łańduch wręczył najlepszym nagrody ufundowane przez Burmistrza Gminy Opatówek Sebastiana Wardęckiego.

Po części oficjalnej nadszedł czas na występy artystyczne. Bohaterowie dnia w uroczysty sposób podziękowali nauczycielom i rodzicom za wiedzę i serce, wytrwałość
i wyrozumiałość. Całość okraszona była pięknymi występami wokalnymi uczennic. Akademię przygotowały i nad
prawidłowym jej przebiegiem czuwały wychowawczynie
obu klas: p. Małgorzata Burdelak i p. Kinga Leszczyńska Cieśla, nad sprzętem nagłaśniającym opiekę sprawował p.
Mariusz Maciaszek.
Dnia 19 czerwca nastąpiło wręczenie świadectw
dla absolwentów oraz świadectw i nagród dla pozostałych
uczniów naszej szkoły. Na uroczystości obecni byli także
przedstawiciele gminy, dyrektor ZEAS Gminy Opatówek
Arkadiusz Łańduch oraz Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Gminy Opatówek Wojciech Pokojowy, którzy w imieniu Burmistrza Gminy Opatówek Sebastiana Wardęckiego
wręczyli uczniom klas IV - VII Nagrody Burmistrza. Później
uczniowie rozeszli się do klas, by po raz ostatni przed wakacjami spotkać się ze swoimi wychowawcami.

Wizyta w Biskupinie to podróż w czasie, podróż do
początków polskiego państwa, nawet do początków osadnictwa na terenie naszego kraju. Niewątpliwą zaletą tego
miejsca jest udział w ,, żywej historii”. Dzieci nie tylko zobaczyły rekonstrukcje: chat sprzed setek , a nawet tysięcy lat,
wału obronnego, falochronu, bramy i ulic, ale jednocześnie
poznały zwyczaje żyjących tu kiedyś ludzi, ich pracę i rzemiosło. Wiedzy tej jednak nie zdobyły słuchając tylko wykładów i opowieści, ale aktywnie uczestnicząc w zajęciach
naszych przodków. Miały również okazję brać udział w niezwykle ciekawych warsztatach przybliżających pracę archeologów, podglądać życie pszczół oraz opłynąć łodzią
całą osadę.
Zaopatrzeni w liczne i charakterystyczne dla Słowian pamiątki, wycieczkowicze udali się do Gniezna, by
tam zwiedzić zabytkową katedrę, pokłonić się św. Wojciechowi i zobaczyć słynne Drzwi Gnieźnieńskie. Pełni wrażeń
wszyscy powrócili bezpiecznie do swych domów.
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019
Minął kolejny rok szkolny, czas wytężonej pracy,
zdobywania wiedzy i umiejętności. Na wszystkich czeka
nagroda- wakacje, dwa miesiące odpoczynku i zbierania sił
potrzebnych do dalszej nauki. 19 czerwca , o godz.8.00 pożegnaliśmy absolwentów. Za stołem prezydialnym zasiedli:
pan Marek Szlenkier- wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Gminy Opatówek, pan Damian Jakóbczak- radny, przedstawicielka Rady Rodziców- pani Anna Strzałka, dyrektor
Teresa Kobierska, pani Edyta Banasiak, wychowawczyni
klasy III pani Izabela Krupińska oraz wychowawczyni klasy
VIII pani Katarzyna Wyborna. Dyrektor szkoły nazwała
młodzież ''wspaniałą grupą młodych ludzi'', pogratulowała
bardzo wysokich wyników z egzaminów, średnich ocen i
wspaniałej frekwencji. Życzyła drogim absolwentom dostania się do wybranych szkół, by każdy miło i radośnie spędził wakacje i rozpoczął nowy etap w swoim życiu. W obecności zaproszonych gości, pani Teresy Kobierskiej, nauczycieli, rodziców, pracowników szkoły, trzecioklasiści i
ósmoklasiści podziękowali za przekazaną wiedzę, opiekę i
wspólnie spędzone chwile. Kierując dłonie w stronę pocztu
flagowego i sztandaru szkoły przyrzekli być dobrymi Polakami, kochać swą ojczyznę i godnie reprezentować szkołę.
Z łezką w oku pożegnali szkołę, nauczycieli i swoje wychowawczynie.

**********
SZKOŁA PODSTAWOWA W TŁOKINI WIELKIEJ
Wycieczka do Biskupina
20 maja uczniowie klas I, II i IV wraz z wychowawczyniami udali się na wycieczkę do Biskupina zorganizowaną przez panią Marlenę Pilarczyk. Do słynnego grodu
uczestnicy wycieczki dojechali z Gąsawy kolejką wąskotorową. Stukot wagoników, gwizd ciuchci i wiatr w uszach
okazały się niezapomnianą atrakcją.
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O godzinie 9:00 zwiększyła się ilość osób za stołem prezydialnym. Swoją obecnością zaszczycili nas ks.
Jacek Paczkowski, pan Krzysztof Dziedzic- Sekretarz Gminy Opatówek oraz przewodnicząca Rady Rodziców -pani
Kinga Jopek
Dyrektor szkoły Teresa Kobierska przekazała zebranym informacje o wynikach uczniów i wraz z wycho-
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wawcami wręczyła najlepszym świadectwa z wyróżnieniem,
nagrody, listy gratulacyjne i podziękowania. Podkreśliła, że
mijający rok szkolny był niezwykle pracowity, był to rok realizacji wielu projektów i programów, dzięki którym pozyskiwano fundusze dla szkoły. Następnie pani dyrektor podziękowała uczniom za solidną naukę, nauczycielom za bycie
blisko uczniów, za pracę, a rodzicom za zaangażowanie w
życie szkoły, dbanie o nią i wspieranie jej aktywności.
Wszystkim życzyła wspaniałych, niezapomnianych, ale
przede wszystkim bezpiecznych wakacji.
Wyniki klasyfikacji przedstawiają się następująco: w klasach I-III promowano 37 uczniów do klas programowo wyższych, w tym 25 z nagrodą książkową. Średnia frekwencja
wyniosła 93,9%, dyplomy za 100% frekwencji otrzymały 2
osoby. Dzieci z oddziałów przedszkolnych zostały obdarowane przez Burmistrza Gminy Opatówek upominkami w
postaci książek.
W klasach IV-VIII promowano 75 uczniów, w tym 41 z wyróżnieniem. Szkołę podstawową ukończyło 10 uczniów.
Średnia ocen wyniosła 4,64, a średnia frekwencja 93,22 %.
Dyplomami za wzorową frekwencję nagrodzono 5 uczniów.
Prymusi otrzymali również nagrody rzeczowe od Burmistrza
Gminy Opatówek oraz nagrody książkowe . Wystawiono 38
ocen wzorowych zachowania, 30 bardzo dobrych, 15 ocen
dobrych i 2 oceny poprawne. Ponadto wytypowano 11
uczniów do stypendium Rady Miejskiej Gminy Opatówek,
przyznano 1 nagrodę za sukcesy sportowe.
Ostatnią klasę likwidowanego gimnazjum ukończyło 13 uczniów, w tym 7 wyróżnionych. Średnia ocen- 4,82,
a średnia frekwencja- 91%. Dyplom za 100-procentową frekwencję otrzymało 2 uczniów. Najlepszym wręczono świadectwa z biało- czerwonym paskiem, nagrody książkowe i
nagrody rzeczowe od Burmistrza Gminy Opatówek. Wystawiono 9 ocen wzorowych zachowania i 3 bardzo dobre.
Wytypowano 5 gimnazjalistów do stypendium Rady Miejskiej Gminy Opatówek, przyznano 1 nagrodę za sukcesy
sportowe . Dziękujemy Radzie Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Tłokini Wielkiej,
Burmistrzowi Gminy Opatówek za ufundowanie nagród.
Podczas uroczystości nie zabrakło chwil wzruszenia- przedstawiciele organu prowadzącego, nauczyciele,
nauczyciele- emeryci, pracownicy szkoły, rodzice i uczniowie ciepłymi słowami i kwiatami żegnali panią dyrektor Teresę Kobierską, która odchodzi na zasłużoną emeryturę.
Pani dyrektor przepracowała w naszej szkole 35 lat, funkcję
dyrektora pełniła przez 22 lata.
Pani Teresa Kobierska stwierdziła, że odchodzi jako osoba
zadowolona i w pełni spełniona zawodowo. Dobro dziecka
było dla pani dyrektor zawsze nadrzędnym celem. Z wielką
radością i odpowiedzialnością wypełniała swoje obowiązki.
W imieniu władz samorządowych dyrektor Teresę
Kobierską pożegnał Sekretarz Gminy- pan Krzysztof Dziedzic, podkreślając wspaniałe cechy pani Kobierskiej jako
człowieka, dyrektora i menedżera. Bukiet kwiatów, życzenia
i list gratulacyjny to podziękowanie za wiele lat owocnej
współpracy. Z kolei głos zabrała pani Edyta Banasiak, która
w otoczeniu wszystkich nauczycieli, nauczycieli-emerytów,
pracowników szkoły podziękowała pani dyrektor twierdząc,
że z takim dyrektorem można było ,, iść przez życie śmiało”. Wyrazem wdzięczności były czerwone róże, którymi
obdarowano panią Kobierską.
Potem przyszedł czas na uczniowskie podziękowania i pożegnania. Dzieci i młodzież przygotowali dla swojej pani dyrektor serduszka i bukiety kwiatów, które wręczyli
przy dźwiękach ulubionej piosenki pani dyrektor - ''W gorącym słońcu Casablanki''. Również panie z Rady Rodziców
kwiatami i okolicznościowym przemówieniem złożyły podziękowania za trud, życzliwość, współpracę i chęć słuchania głosu rodziców.
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Na koniec dyrektor Teresa Kobierska podziękowała za dobre słowa i poinformowała wszystkich, że od września funkcję dyrektora szkoły będzie pełnić pani Edyta Banasiak, a uczennica klasy VII- Emilia Nogaj zaśpiewała
specjalnie dla pani dyrektor piosenkę pt. ''Człowieczy los''.
Na koniec dyrektor szkoły i pan Krzysztof Dziedzic życzyli
wszystkim wspaniałego wypoczynku i wielu przygód. Następnie uczniowie udali się do swych klas, by po raz ostatni
w tym roku szkolnym spotkać się z wychowawcami.
Pierwszy dzwonek
''Jesteśmy tym, co w swoim życiu powtarzamy.
Doskonałość nie jest jednorazowym aktem,
lecz nawykiem'' - Arystoteles. Trudno uwierzyć, że tegoroczne wakacje są już tylko wspomnieniem. Czas biegnie
nieubłaganie, nie pytając nawet czy jesteśmy w stanie za
nim nadążyć.

2 września 2019 roku o godzinie 9.00 w budynku
Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Tłokini Wielkiej nastąpiła uroczysta inauguracja roku szkolnego 2019/2020. Oficjalną część rozpoczęto od wprowadzenia pocztu sztandarowego i wspólnego odśpiewania hymnu
narodowego.
Uczniowie z kl. VIII przypomnieli o 80.rocznicy wybuchu II wojny światowej. Wszystkich poległych i zabitych
w czasie tego strasznego wydarzenia uczczono minutą ciszy.
Następnie głos zabrała Pani dyrektor - Edyta Banasiak, która serdecznie powitała wszystkich zgromadzonych gości:
panią dyrektor Teresę Kobierską, pana Marka Szlenkiera wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Opatówek,
pana Andrzeja Borwika - radnego, przedstawicielki Rady
Rodziców: panią Kingę Jopek, panią Renatę Pilas i panią
Magdalenę Grzeluszkę, nauczycieli, rodziców oraz
uczniów, szczególną uwagę zwracając na tegorocznych
pierwszoklasistów.
Dyrektor szkoły dokonała przydziału wychowawstw
i sal oraz przedstawiła nowych nauczycieli: p. Ewę Napierałę - Kowalczyk, p. Kamilę Kopeć, p. Martę Kropińską - Adamkiewicz, p. Monikę Leń, które dołączyły do grona pedagogicznego. Z kolei dyrektor Teresa Kobierska, przedstawicielki Rady Rodziców, p. Marek Szlenkier oraz całe grono
pedagogiczne pogratulowało p. Edycie Banasiak - objęcia
stanowiska dyrektora szkoły, życząc wielu sukcesów w
nadchodzącym roku szkolnym oraz radości z realizacji swoich planów zawodowych.
Uroczystość zakończyła się miłym akcentem - p.
Edyta Banasiak złożyła gratulacje pani Izabeli Krupińskiej,
która zdobyła kolejny stopień awansu zawodowego. Pani
dyrektor życzyła również wszystkim ,aby rozpoczynający
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się rok szkolny obfitował w sukcesy i powody do dumy; by
przyniósł to wszystko, o czym być może zapomniał stary.

dowoleni, uśmiechnięci i w muzycznych nastrojach wróciliśmy do Opatówka.

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

Kolonie 2019
W czasie tegorocznych wakacji 9 dzieci z terenu
gminy Opatówek wypoczywało na letnich koloniach nad
morzem. Dzieci przebywały w Ośrodku Wczasowo - Kolonijnym ''Gryfia'' w Jarosławcu w okresie 18.08.2019 r. 01.08.2018 r. na koloniach zorganizowanych przez Towarzystwo ''Nasze Szwederowo'' z Bydgoszczy. Wypoczynek
letni został sfinansowany ze środków Wojewody Wielkopolskiego. Koordynatorem koloni było Kuratorium Oświaty w
Poznaniu. Zgłoszeń uczestników na kolonie dokonali Dyrektorzy Szkół z terenu gminy Opatówek oraz GOPS Opatówek.
Uczestnicy koloni wypoczywali w malowniczej wiosce w województwie zachodniopomorskim, na Środkowym
Wybrzeżu. Dzieci zażywały kąpieli morskich i słonecznych
na plaży strzeżonej. Uczestniczyły w ekologicznych wycieczkach oraz w wyprawach na Słowiński Park Narodowy
posiadając możliwość podziwiania niesamowitej roślinności
i krajobrazów nadmorskich. Ośrodek wypoczynkowy "Gryfia" poprzez usytuowanie na jarosławskim klifie, w bezpośrednim sąsiedztwie morza - 300 metrów dostarczył kolonistom nie powtarzalnych wrażeń. Obiekt posiadał sprzęt
sportowy i rowery zapewniając dzieciom codzienne gry i
zabawy ruchowe, zajęcia i turnieje sportowe wraz z Olimpiadą Sportową. Atrakcjami dla kolonistów były: wycieczka
do Aquaparku w Darłówku z pobytem na kompleksie basenów i zjeżdżalni, występy teatru ''Krokodyl'' i grupy cyrkowej
''Szok''. Wieczory urozmaicane były występami karaoke,
występami artystycznymi, konkursami wiedzy, quizami,
dyskotekami.

GOPS W OPATÓWKU
Wycieczka krajoznawczo - edukacyjno - profilaktyczna
W dniach 6 - 7 września 2019 r. odbyła się wycieczka krajoznawczo - edukacyjno - profilaktyczna do Krasiejowa, Mosznej i Opola. Uczestnikami wyjazdu były dzieci
ze Świetlicy Środowiskowej ''Słoneczko'' w Opatówku wraz
z rodzicami i opiekunami.

Pierwszy dzień spędziliśmy na terenie Juraparku w
Krasiejowie. Na miejscu czekało na nas wiele atrakcji. Podróż po krainie dinozaurów rozpoczęła się od przejazdu
przez ''Tunel Czasu''. Dowiedzieliśmy się jak powstała nasza planeta i pierwsze formy życia. Następnie rozpoczęliśmy zwiedzanie ''Ścieżki Edukacyjnej'', gdzie znajduje się
około 200 modeli prehistorycznych dinozaurów. Zwiedziliśmy również ''Prehistoryczne Oceanarium'' oraz obejrzeliśmy seans pt. ''Spotkanie z dinozaurami'' w kinie 5D. Po
tych atrakcjach przyszedł czas na zjedzenie obiadu, po którym udaliśmy się do ''Parku Nauki i Ewolucji Człowieka''. To
niezwykłe miejsce pozwoliło nam w cyfrowy sposób poznać
naszych przodków i nasze pradzieje. Kolejnym punktem były warsztaty paleontologiczne polegające na aktywnym
szukaniu w kostkach gipsu ukrytych miniatur gadów i płazów.
Następnie spotkaliśmy się przy wspólnym ognisku i
pieczeniu kiełbasek, a na zakończenie dzieci udały się na
zabawę w parku rozrywki, która dostarczyła im wiele emocji. Po tym pełnym wrażeń dniu wycieczka udała się do hotelu, gdzie po krótkim odpoczynku odbyła się lekcja profilaktyczna przeprowadzona przez asystenta rodziny.
Drugi dzień rozpoczęliśmy od zwiedzana najpiękniejszego zabytku ziemi opolskiej - Zamku w Mosznej. Zapoznaliśmy się z historią pałacu oraz obejrzeliśmy kilka
najciekawszych pomieszczeń m.in. poczekalnię dla gości,
dawną salę lustrzaną, bibliotekę, galerię, pokój hrabiego
oraz kaplicę. Po obiedzie w Krapkowicach udaliśmy się do
stolicy polskiej piosenki - Opola. Muzyczną przygodę rozpoczęliśmy od krótkiego przejazdu po mieście z przewodnikiem, który pokazał nam najważniejsze zabytki miasta.
Ostatnim punktem naszego wyjazdu było Muzeum Polskiej
Piosenki, gdzie każdy ze zwiedzających otrzymał audioprzewodnik i komfortowe słuchawki, co pozwoliło mu indywidualnie zwiedzać wystawę i słuchać wybranych piosenek
polskich artystów. Hitem Muzeum okazały się budki do nagrywania piosenek, w których każdy mógł zarejestrować
swój ulubiony utwór i wysłać go mailem na pamiątkę. Za-
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OGŁOSZENIA
Tanio sprzedam podgrzewacz elektryczny wody (bojler) firmy
Ariston 50l, 1500 wat, kuchnię gazową, czteropalnikową z piekarnikiem, piecyk Płomień 1, na węgiel, drewno, prod. Wąbrzeźno wraz z częściami zapasowymi, cztery koła kompletne
(felga + opona 165/70/13), koło dojazdowe roz. 165/70/13, radio samochodowe z CD firmy JVC. Telefon: 722 - 832 -722
**********
Język angielski - korepetycje, przygotowanie do egzaminu
ósmoklasisty, maturalnego, FCE. Telefon: 62 76 18 397.
**********
Firma MAG - TRANS Karpisiewicz oferuje usługi: transportowe
(busy wywrotki, ciągniki siodłowe, niskopodwozie), koparko ładowarką, kompleksowe usługi podnośnikiem koszowym
(przycinanie drzew, usługa rębakiem, naprawa i czyszczenie
rynien, montaż reklam, czyszczenie i malowanie elewacji),
sprzątanie (placów budowy, porządkowanie terenu po prowadzonych pracach budowlanych, wywóz gruzu i odpadów budowlanych, nawożenie ziemi), wywóz nieczystości płynnych.
Wywóz obornika samochodem typu gondola. Promocyjne ceny. Telefon: 606 - 254 - 418, 570 - 526 - 023.
**********
Salon fryzjersko - kosmetyczny, solarium ''Tatiana'' oferuje
usługi z zakresu fryzjerstwa damskiego i męskiego oraz 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, oczyszcza-
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nie twarzy - mikrodermabrazję i kwasy oraz solarium z bezpiecznymi lampami z nową europejską normą opalania 0,3.
Opatówek, ul. Kaliska 3. Czynne wtorek - piątek: 9:00 - 17:00,
sobota: 8:00 - 15:00. Telefon: 664 - 304 - 005.
**********
Firma MBJ Ludwiczak Mariusz Ludwiczak oferuje usługi: karczowania, kopania, korytowania, niwelacji terenu, równania terenu, skarpowania oraz wykopy budowlane, wykopy pod fundamenty, kable, szamba, pozostałe wykopy ziemne. Telefon:
509 - 312 - 665, 62 761 - 96 - 73.
**********
Stowarzyszenie ''Dar Serca'' w Opatówku składa podziękowanie za przekazane wsparcie, dzięki któremu udało się zorganizować loterię fantową i zebrać fundusze na działalność i funkcjonowanie Stowarzyszenia. Cieszymy się, że w naszej okolicy
są ludzie, dla których los słabszych, chorych i niepełnosprawnych nie jest obojętny. Ta pomoc jest bezcenna. Dzięki
uprzejmości i okazanej pomocy mogliśmy zobaczyć uśmiech i
szczęście w oczach naszych niepełnosprawnych dzieci. Dziękujemy za przekazaną pomoc, którą otrzymaliśmy od: Sklep
obuwniczy p. Ireneusz Bartczak, ''Świat Prezentów'' p. Dorota
Walczak, Usługi remontowe p. Przemysław Grzelak, Artykuły
Przemysłowe p. Renata Gabarska, Serwis Rowery p. Rafał
Grabowski, Salon fryzjersko - kosmetyczny p. Agnieszka Wosiek, Zakład Produkcyjno - Usługowy p. Dorota Naszyńska,
Restauracja Zacisze p. Ewelina Stasiak, Pizza Peperoni p. Mateusz Andrzejak, Firma Foton Kalisz pp. Weronika i Paweł
Górscy, Zakład fryzjerski p. Aneta Szcześniak, Stowarzyszenie
LGD 7 ''Kraina Nocy i Dni'', Zakład fryzjersko - kosmetyczny p.
Magdalena Karpisiewicz, Ogrodowe ABC - Szkółka Roślin p.
Mariusz Małoburski, Kwiaciarnia Malwa p. Anna Laskowska,
Sklep Mini Mini p. Jarosław Gadera, Pizzeria Gang Leona p.
Paulina Marciniak, Sklep obuwniczy pp. Ilona i Dariusz Grzesiakowie, Don - Bud p. Piotr Marciniak, p. Małgorzata Kuświk,
''Kris'' PPHU pp. Krystyna i Grzegorz Olczakowie, Ubezpieczenia p. Maciej Prus, PHU p. Urszula Prus, Bank Spółdzielczy
Ziemi Kaliskiej, Piwnica Ratuszowa sklep spożywczo - przemysłowy p. Bożena Waszak, Sklep wielobranżowy p. Zofia
Dziubek, Salon fryzjerski p. Anna Chwirała, Sklep wielobranżowy p. Wojciech Sowa, Restauracja Zdrojowa p. Agata Kot Kolańska. p. Iwona Durman, Karczma Gastro p. Łukasz Leboda, p. Iwona Gożdziewicz, p. Agnieszka Wańka Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 w Kaliszu, Salon fryzjersko - kosmetyczny p. Aleksandra Bartosik, Galeria Delikatesy p. Andrzej Wochlik, Szkółka Krzewów Ozdobnych p. Stanisław Zymon, Sklep
Wielobranżowy Tłokinia Wielka, Kwiaciarnia Zielona p. Ewa
Kuś, Gamex p. Henryk Suchorzewski Czekanów, Restauracja
Pałacowa Tłokinia Kościelna, p. Katarzyna Bogaczyńska, p.
Dominika Ludwiczak, p Neurologopeda Anna Kucharska. /-/
Zarząd Stowarzyszenia ''Dar Serca w Opatówku''.

Dźwigać bezpiecznie
Schorzenia kręgosłupa to jedna z najczęściej występujących w społeczeństwie grup schorzeń. W głównej mierze
są wynikiem niewłaściwego sposobu wykonywania pracy, także w gospodarstwach rolnych. Różnorodność prac w rolnictwie
i jakość ich wykonywania ma wpływ również na dolegliwości
kręgosłupa. Niewłaściwy sposób wykonywania pracy np. przy
przemieszczaniu ładunków nieporęcznych lub o znacznej masie, a także ich transport bez użycia sprzętu pomocniczego,
które przewyższają możliwości człowieka przyczynią się do
powstawania urazów kręgosłupa.
Jak wynika z badań Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie, co drugi rolnik w wieku powyżej 50 lat cierpi z powodu
kręgosłupa. Aby zapobiec rozwojowi tego typu chorób, należy
przestrzegać norm podnoszenia i przenoszenia ciężarów, które mówią, że kobiety mogą dźwigać do 12 kg w przypadku stałej pracy oraz 20 kg w przypadku pracy dorywczej, mężczyźni
odpowiednio 20 kg i 50 kg. Istotna rolę w rozwoju dolegliwości
ze strony kręgosłupa odgrywa sposób, w jaki wykonuje się
pracę. Należy pamiętać: by ciężary podnosić mając ugięte nogi
w kolanach i prosty kręgosłup, ponieważ wtedy wykorzystujemy mięśnie nóg oszczędzając kręgosłup, nie zeskakiwać nawet z nieznacznej wysokości, nie chodzić z ciężarem po nierównym terenie, nie nosić przed sobą dużych przedmiotów zasłaniających pole widzenia, nie wykonywać gwałtownych ruchów oraz skręcać tułowia z obciążeniem, unikać obciążenia
jednostronnego. Aby zminimalizować ryzyko rozwoju chorób
kręgosłupa, należy wykonywać prace w wymuszonej pozycji
pochylonej często prostować kręgosłup oraz robić przerwę w
pracy. Podczas jazdy ciągnikiem po nierównościach terenu
starać się amortyzować wibracje ciała unosząc się na siedzisku, unikać siedzenia z brakiem podparcia w części lędźwiowo
- krzyżowej, do obserwacji maszyn współpracujących za ciągnikiem używać lusterek wstecznych, poprosić o pomoc np. w
podnoszeniu ciężkich przedmiotów drugą osobę, w przypadku
konieczności przeniesienia ciężarów, jeśli to możliwe podzielić
go na mniejsze porcje, wykorzystywać wózki lub inne urządzenia, które pozwolą wyeliminować ręczne podnoszenie i przenoszenie ciężkich worków, skrzynek czy kostek słomy, używać
mechanicznych urządzeń wspomagających tj. np. wciągarka
do słomy, rampa do załadunku tuczników.
Dla przykładu zrobiona własnoręcznie rampa do załadunku tuczników pozwala na lepsza organizację pracy i ogranicza wysiłek fizyczny, a wciągarka do słomy przyspieszy i
usprawni pracę. Nie należy bagatelizować nawet nieznacznych
urazów, przeciążeń, dolegliwości bólowych, ponieważ z wiekiem mogą prowadzić do nieodwracalnych zmian zwyrodnieniowych. Człowiek nadwyrężając kręgosłup naraża się na pogorszenie stanu zdrowia, mniejsza wydajność i gorszą jakość
pracy, co może wywoływać cierpienie i doprowadzić do niepełnosprawności, okresowej lub trwałej niezdolności do pracy w
gospodarstwie rolnym.
/-/ Placówka Terenowa KRUS w Kaliszu
*******************************************

**********
Opieka nad zwierzętami na czas wyjazdu - domowy hotelik.
Telefon: 514 - 819 - 925.
**********
Podziękowanie
Klub Sportowy Opatówek składa wyrazy podziękowania za
okazane wsparcie. Dziękujemy Burmistrzowi Gminy Opatówek
Sebastianowi Wardęckiemu, P.H.U.P. Dajano, M&M Dachy,
Omega Design sp. z o.o., Rekal, P.H.U. Maja, Vegex, Nest sp.
z o.o., Bomis Super, Colian sp. z o.o.
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