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SESJE RADY GMINY
W minionym okresie, od września 2019 r. do dnia wydania niniejszego biuletynu odbyło się sześć sesji Rady
Miejskiej Gminy Opatówek, podczas których podjęto następujące uchwały:
- w sprawie zmiany Uchwały nr 335/17 Rady Miejskiej
Gminy Opatówek z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpowiedzialności przez osoby bezdomne za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych
- w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu inwestycyjnego położonego w miejscowości
Józefów- teren II"
- w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Opatówek
- w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy
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w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w
zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie
Gminy Opatówek
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania
w sprawie zmiany Uchwały nr 17/18 Rady Miejskiej
Gminy Opatówek z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie: przyjęcia do realizacji na 2019 rok Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych - programu wchodzącego w skład
Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych
w sprawie programu współpracy Gminy Opatówek z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmio-

str. 1/28

-

-

-

-

-

-

tami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2020
w sprawie określenia trybu powoływania członków
oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady
Działalności Pożytku Publicznego w Opatówku
w sprawie zmiany uchwały Nr 83/19 Rady Miejskiej
Gminy Opatówek z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi
powiatowej nr 4828P na odcinku Opatówek - Cienia
Pierwsza w zakresie poszerzenia jezdni"
w sprawie wyboru ławników
w sprawie zmiany uchwały nr 205/12 Rady Gminy
Opatówek z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie
przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na
terenie gm. Opatówek
w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas
nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, części
działki nr 729/7 położonej w Szałem przy ul. Kaliskiej
80
w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za pracę
w trudnych i uciążliwych warunkach, wynagradzania
za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw
doraźnych oraz przyznawania nagród za osiągnięcia
dydaktyczno - wychowawcze, nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu i szkołach prowadzonych
przez Gminę Opatówek
w sprawie zasad udzielania pomocy w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Opatówek na lata 2019 - 2027.

Poniżej przedstawiamy Państwu aktualną tabelę wydatków majątkowych:
Wykonanie remontu wjazdu do SUW w Michałowie
Drugim
Dozbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Tłokinia
Wielka, Tłokinia Kościelna
Budowa sieci wodociągowej w m. Szałe. ul. Południowa, ul. Zielona ul. Morelowa, ul. Wiśniowa
Budowa sieci wodociągowej w Opatówku, ul. Baśniowa
Stacja uzdatniania wody w m. Rajsko
Wykonanie odwiertu studni głębinowej na terenie
SUW w m. Tłokinia Wielka
Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na zdanie
Przebudowa drogi powiatowej nr 4828 P na odcinku
Opatówek - Cienia I w zakresie poszerzenia jezdni
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50 000
120 000
5 700
9 350
10 000
100 000
32 498

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Opatówek - ul. Kilińskiego (675567P), ul. Kasprzaka
(675563P), ul. Spokojna (675564P)
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Opatówek Borów
Przebudowa ulic w m. Szałe (ul. Wiśniowa, Zielona,
Jagodowa, Różana)
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Tłokinia Kościelna - Rożdżały
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Rożdżały Słoneczna
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Trojanów
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Michałow
Czwarty zadanie realizowane w ramach funduszu
sołeckiego
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Michałow
Czwarty
Przebudowa drogi nr 675570 P w m. Opatówek ul.
Szkolna
Przebudowa drogi nr 675566 w m. Opatówek ul.
Dworcowa
Przebudowa drogi gminnej nr 675500P Rożdżały Kobierno
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Sierzchów
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 zł. 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 zł. 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 obsługi 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 dla OSP Borów na budowę garażu dla samochodu bojowego
Dotacja celowa udzielana na pomoc finansową
udzielaną między jednostkami samorzadowymi na
zakup karetki dla Wojewódzkiego Szpitala im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Opatówek
Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie
wkładów do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe
Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości
Szałe, ul. Jagodowa
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
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Opatówek oraz Gminy Brzeziny
i Gminy Godziesze Wielkie
Rozwój instytucji kultury - Termomodernizacja wraz z
przebudową oraz zmianą sposobu użytkowania budynku byłego dworca PKP na cele kulturalne w m.
Opatówek
Termomodernizacja i przebudowa budynku Biblioteki
Publicznej im. Braci Gillerów filia w Tłokini Wielkiej
oraz zmiana sposobu użytkowania części tego budynku na pomieszczenia Przedszkola Publicznego
Budowa wiaty rekreacyjnej w Tłokini Wielkiej
Budowa wiaty rekreacyjnej w Rajsku

1 659 946
206 000
35 000
155 000
175 000
128 600
12 723
12 000
1 108 000
10 000
10 000
35 000
1 000

233 064

260 935

124 411

130 000

225 000
13 500

10 000

905 895
218 000
25 000

2 030 100

1 285 000

500 000

617 800
3 780
6 275
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Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji
przestrzennej
Program dofinansowania przydomowych oczyszczalni
Program rozwoju małej infrastruktury sportowej - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2018
Ogrodzenie trybun boiska sportowego
RAZEM

26 017
60 000
121 725
45 000
10 717 319
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REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH
Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o
stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Opatówek w
roku szkolnym wynika z dyspozycji art. 11 ust. 7 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.).W imieniu Burmistrza Gminy Opatówek Sebastiana Wardęckiego
szczegółową informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Opatówek przedstawił, odpowiedzialny za
oświatę gminną Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic.
Zadania oświatowe gminy
- Zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty m.in. w
zakresie edukacji publicznej należy do zadań własnych gminy - art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie
gminnym.
- Zakładanie i prowadzenie przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów - ustawa o systemie oświaty.
- Zabezpieczenie bazy lokalowej i sprawności technicznej obiektów oświatowych oraz środków rzeczowych i finansowych dla działalności - ustawa o
systemie oświaty.
- Zabezpieczenia kadry pracowniczej, w tym administracyjno - obsługowej - ustawa o systemie oświaty.
- Stanowienie o wysokości niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli - ustawa Karta Nauczyciela.
- Wspieranie nauczycieli w procesie dydaktyczno wychowawczym - ustawa Karta Nauczyciela.
- Kontrolowanie spełniania przez uczniów obowiązku
szkolnego i obowiązku nauki - ustawa o systemie
oświaty.
- Realizacja zadań wspierających uczniów w nauce ustawa o systemie oświaty.
Stan organizacji
W roku szkolnym 2018/2019 Gmina Opatówek była organem prowadzącym dla 1 publicznego przedszkola, 5
szkół podstawowych w tym 1 filialnej. Stan organizacji
szkół podstawowych w roku szkolnym 2018/2019 przedstawia się następująco:
Nazwa placówki
Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku
Filia w Sierzchowie
Szkoła Podstawowa w Rajsku
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Chełmcach
Szkoła Podstawowa im. Władysława
Broniewskiego w Tłokini Wielkiej
RAZEM
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Liczba
oddziałów

Liczba
uczniów

29

579

1
9

3
132

11

206

9

135

59

1055

Poniższa tabela przedstawia stan organizacji Publicznego Przedszkola w Opatówku oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach w roku szkolnym 2018/2019:
Wyszczególnienie

Liczba
oddziałów

Publiczne Przedszkole w Opatówku

9

Oddział przedszkolny w SP w Rajsku

3

Oddział przedszkolny w SP w Chełmcach
Oddział przedszkolny w SP w Tłokini
Wielkiej
Oddział przedszkolny w Fili w Sierzchowie
RAZEM

3
2

Liczba wychowanków
215 (w tym 52
w tzw.''0'')
57 (w tym 19
w tzw.''0'')
52 (w tym 17
w tzw.''0'')
47 (w tym 25
w tzw. ''0'')

1

3

18

374

W roku szkolnym 2018/2019 r. w stosunku do roku
szkolnego 2017/2018 sieć przedszkola, oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół
podstawowych nie uległa zmianie. Publiczne Przedszkole ''Wesoły Smyk'' w Opatówku oferuje w 9 oddziałach 225 miejsc dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w Rajsku, Chełmcach, Tłokini Wielkiej i Sierzchowie mieliśmy
w sumie 156 dzieci. Niewątpliwym wpływem na ogólną
sytuację przedszkolną w naszej gminie jest możliwość
posyłania dzieci do przedszkoli niesamorządowych oraz
samorządowych w Kaliszu, Szczytnikach, Żelazkowie,
Koźminku, Godziesze Wielkie. Do przedszkoli niesamorządowych uczęszczało 58 dzieci - koszty tego zadania
wyniosły 339 415,98. Zgodnie z obowiązującymi przepisami samorządy dokonują wzajemnego rozliczenia
(zwrotu kosztów pobytu dzieci w przedszkolach samorządowych). W związku z tym Gmina Opatówek zobowiązana była do zwrotu kosztów w wysokości
267 948,32 zł za 35 dzieci uczęszczających do przedszkoli w Kaliszu, Koźminku, Godzieszach, Brzezinach,
Błaszkach, Gołuchowie i Szczytnikach. Natomiast do
przedszkoli prowadzonych przez naszą gminę uczęszczało 63 dzieci, zamieszkałych poza terenem gminy
Opatówek, co stanowiło przychód 432 081,93 zł. Generalnie, w porównaniu z ubiegłymi latami, zauważa się coraz większe zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi.
Związane jest to przede wszystkim z coraz większą
świadomością rodziców związaną z rozwojem edukacyjnym dziecka. Cała baza przedszkolna, łącznie z oddziałami przedszkolnymi w Chełmcach, Rajsku i Tłokini
Wielkiej, tworzy dogodną dla mieszkańców sieć, która w
dużym stopniu realizuje zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi. W szkołach prowadzonych przez gminę naukę
pobierało 7 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, co powodowało dodatkowe obowiązki nauczycieli wobec tych uczniów. Ponadto, na wniosek
rodziców i zgodnie z orzeczeniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kaliszu, realizowano indywidualne nauczanie w ilości godzin, która wynika z odpowiednich przepisów prawa oświatowego. Nauczanie takie zorganizowano, w porozumieniu z organem prowadzącym, dla 14 uczniów.
Kadra i system doskonalenia zawodowego
W roku szkolnym 2018/2019 w szkołach podstawowych i
publicznym przedszkolu, prowadzonych przez Gminę
Opatówek, pracowało 170 nauczycieli oraz 58 pracowników administracji i obsługi. Dyrektorami jednostek
oświatowych byli:
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Mateusz Przyjazny - Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku
Tomasz Mikucki - Szkoła Podstawowa im. Jana
Pawła II w Chełmcach
Honorata Wolniaczyk - Szkoła Podstawowa w Rajsku
Teresa Kobierska - Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Tłokini Wielkiej
Zdzisława Pawliczak - Publiczne Przedszkole ''Wesoły Smyk'' w Opatówku

Zatrudnienie w szkołach w roku szkolnym 2018/2019:
- etaty: 203,30 w tym:
- nauczyciele: 148,80
- pozostali: 54,50
- osoby: 228, w tym:
- nauczyciele: 170
- pozostali: 58
W stosunku do poprzedniego roku szkolnego praktycznie nie zmniejszyła się liczba etatów nauczycielskich.
Poziom zatrudnienia nauczycieli wynika przede wszystkim z liczby oddziałów i godzin zajęć obowiązkowych
oraz dodatkowych realizowanych w przedszkolu i szkołach ( indywidualne nauczania i rewalidacje z uczniami o
specjalnych potrzebach), a pracowników administracji i
obsługi ze specyfiki działalności placówki. Dla zabezpieczenia odpowiedniego poziomu nauczania w roku szkolnym 2018/2019, zgodnie z wymogami prawa i potrzebami poczyniono nakłady w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Dla zabezpieczenia odpowiedniego poziomu nauczania w roku szkolonym 2018/2019,
zgodnie z wymogami prawa i potrzebami poczyniono
nakłady w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Nakłady na doskonalenie zawodowe nauczycieli w
latach 2018/2019
- wykonanie za 2018 rok ogółem: 38 157,47 zł
- plan na 2019 rok ogółem: 57 257,00 zł
W ramach wyodrębnionych środków na doskonalenie
zawodowe nauczycieli, dyrektorzy placówek oświatowych mieli możliwość zawierania z nauczycielami umów
o dofinansowaniu kosztów kształcenia pobieranych
przez instytucje szkolące. W roku szkolnym 2018/2019
dofinansowaniem objętych było łącznie 8 nauczycieli.
System doskonalenia i dokształcania nauczycieli spowodował, że większość nauczycieli posiada już kwalifikacje do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów.
Coraz liczniejsza jest grupa nauczycieli posiadających
uprawnienia do uczenia trzech przedmiotów. Efektem
podejmowanych działań, oraz właściwej polityki kadrowej jest niewątpliwie aktualna bardzo dobra struktura w
zakresie poziomu wykształcenia nauczycieli, co obrazuje
tabela nr 7 oraz szeroki „wachlarz” form i metod pracy
nauczycieli, a w konsekwencji osiągane wyniki nauki
uczniów, w tym ze sprawdzianów na zakończenie szkoły
podstawowej oraz z egzaminu gimnazjalnego.
Poziom wykształcenia nauczycieli w 2018/2019
- wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym - etatów: 137,74 (92,57% ogółu)
- licencjat - etatów: 10,06 (6,76% ogółu)
- pozostałe - etatów: 1 (0,67% ogółu)
Najwyższym stopniem zawodowym czyli nauczyciela
dyplomowanego w 2019 r. legitymowało się 84 nauczycieli spośród ogółu zatrudnionych. Dobra polityka ka-
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drowa w szkołach w zakresie doboru kadry nauczycielskiej zapewniła także w roku szkolnym 2018/2019 dobrą
strukturę zatrudnienia. Dominują nauczyciele ze stażem
pracy w przedziale od 10 do 25 lat. Przy nauczycielach z
dużym dorobkiem zawodowym pracują młodzi, co zapewnia pożądaną dobrą jakość pracy.
Poziom nauczania
Osiągnięcia uczniów są wynikiem nauczania i uczenia
się. W znacznym stopniu zależą od zdolności i aspiracji,
ale także środowiska rodzinnego. Badanie postępów
edukacyjnych i osiągnięć uczniów może przybierać różne formy. Najczęściej są to sprawdziany wewnętrzne i
zewnętrzne oraz konkursy przedmiotowe. W roku szkolnym 2018/2019, kończącym reformę ustroju szkolnego,
Ministerstwo Edukacji Narodowej zorganizowało egzamin dla gimnazjalistów klas III i uczniów klas VIII.
Wyniki poszczególnych szkół z egzaminów na zakończenie szkoły w roku szkolnym 2018/2019 są dostępne
na stronie internetowej www.opatowek.pl
Sukcesy uczniów
Rok szkolny 2018/2019 był kolejnym okresem w którym
uczniowie szkół naszej Gminy osiągali znaczące sukcesy w różnych dziecinach życia szkolnego. Szkoły brały
udział, z sukcesami, w konkursach: matematycznych,
przyrodniczych, z języka polskiego i angielskiego, biologicznych, geograficznych, chemicznych, fizycznych, plastycznych, historycznych i recytatorskich. Uczniowie
szkół podstawowych i gimnazjów rozwijali, przy pomocy,
nauczycieli swoje zainteresowania w wielu dziedzinach,
śmiało podejmując rywalizację na różnego rodzaju i różnej rangi konkursach oraz przeglądach. Szkoły prowadzone przez gminę były również organizatorami imprez
kulturalnych o zasięgu gminnym i ponad gminnym.
Ważnym
elementem
w
pracy
dydaktycznowychowawczej szkół był sport dzieci i młodzieży. Jak co
roku uczniowie uzyskiwali znaczące osiągnięcia w rywalizacji sportowej. Sukcesy uczniów są ich zasługą, ale
nie byłyby możliwe bez dużego wkładu pracy nauczycieli
szkół oraz rodziców, a sportowe także działających w
gminie stowarzyszeń sportowych.
Formy pracy wychowawczej, działalności profilaktycznej
Zgodnie z potrzebami i wymogami prawa w roku szkolnym 2016/2017 we wszystkich szkołach realizowano
zadania przyjętych programów wychowawczych i programów profilaktyki. W ramach programów wychowawczych, oprócz wyborów do samorządów klasowych i
szkolnych podjęto współpracę z rodzicami, celem której
było przekazywanie informacji o postępach w nauce i
zachowaniu, a także zapobieganie demoralizacji wśród
dzieci i udzielanie uczniom pomocy edukacyjnej i materialnej (spotkania indywidualne, wywiadówki, pedagogizacja rodziców, imprezy klasowe, szkolne). Działania
opiekuńcze oraz wychowawcze szkoły w 2018/2019 były
realizowane w oparciu o harmonogram Programu Profilaktyki, Programu Wychowawczego, Programu Promocji
Zdrowia i Sportu oraz Planu Pracy Pedagoga Szkolnego.
Stan realizacji zadań oświatowych gminy na rzecz
uczniów i szkół
W roku szkolnym 2016/2017 realizowano szereg zadań
wynikających z ustawowych obowiązków gminy na rzecz
uczniów i szkół. Najważniejszym zrealizowanym zada-
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niem Gminy było zabezpieczenie na odpowiednim poziomie przedszkolu i szkołom prowadzonym przez gminę środków finansowych na prowadzenie działalności, w
tym na wynagrodzenia pracowników i eksploatację budynków komunalnych. Realizując obowiązki określone w
art. 17 ustawy o systemie oświaty dowożono lub refundowano rodzicom wydatki związane z dowożeniem do
szkół uczniów niepełnosprawnych i zamieszkałych w
znacznym oddaleniu od szkół.
Dowożenie uczniów do szkół
Na dowóz uczniów do szkół gmina wydatkowała z budżetu kwotę 674 105,39zł (dowożeni i dojeżdżający 548 osób, dowożeni niepełnosprawni - 15).
Stypendia socjalne
Zgodnie z dyspozycją art. 90b i art. 90m ustawy o systemie oświaty wspomagano uczniów w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych. Z tej formy wsparcia ko rzystali uczniowie szkół podstawowych, ale także
szkół ponadpodstawowych, którzy zamieszkują na terenie gminy. Kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania pomocy określone było w kwocie 514,00 zł na
członka rodziny. Koszt całkowity wynosi: 44 887,00 w
tym: dotacja 35 873,00 środki własne: 9 014,00.
Stypendia naukowe
Od szeregu lat w naszej gminie realizowane są, w ramach funduszu stypendialnego Gminy Opatówek, stypendia za wyniki w nauce. Możliwość ubiegania się o
stypendium, po spełnieniu regulaminowych warunków,
mają uczniowie szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz studenci. Wnioski są rozpatrywane dwa razy
do roku przez specjalnie do tego powołaną Komisję. W
roku szkolnym 2018/2019 złożono 147 wniosków, pozytywnie rozpatrzono 144 na łączną kwotę 79 260,00zł.
Innym zadaniem o charakterze pomocy materialnej było
wsparcie w zakresie zakupu podręczników w ramach
rządowego programu ''Wyprawka szkolna'' Z tej formy
pomocy skorzystało 5 uczniów. Na realizację zadania
pozyskano, od Wojewody Wielkopolskiego, środki finansowe w kwocie 1 863,30 zł.
Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie gminy rozpatrywano, zgodnie z dyspozycją art. 122 ust.6 ustawy Prawo Oświatowe, wnioski pracodawców o zwrot kosztów kształcenia młodocianych
uczniów, którzy ukończyli naukę zawodu i zdali egzamin
lub egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Na ten cel otrzymano środki z Funduszu
Pracy w kwocie 48 486,00 zł, która w 100% pokryła poniesione wydatki. Naukę zawodu, w tym okresie, ukończyło 6 młodocianych.
Obowiązek szkolny i obowiązek nauki
Ważnym zadaniem realizowanym w roku szkolnym
2018/2019 była kontrola obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Obowiązkowi szkolnemu podlegają uczniowie w wieku od 7 lat do ukończenia gimnazjum, a obowiązkowi nauki uczniowie w wieku 16 - 18 lat życia.
Kontroli spełniania obowiązku szkolnego dokonują dyrektorzy szkół w obwodach, w których zamieszkują uczniowie, a obowiązku nauki - gmina. Liczba uczniów zobowiązanych do spełnienia obowiązku nauki w roku
szkolnym 2018/2019 wyniosła 326 osób.
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Finansowanie zadań oświatowych
Wydatki na oświatę stanowią średnio ok. 31% (28,65% wykonanie za 2018 r. i 32,65% plan na 2019 r.) w ogólnych wydatkach budżetu Gminy. Szczegółowe rozliczenie poniesionych wydatków stanowi i stanowić będzie
treść sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok
budżetowy 2018 i 2019. W latach 2018-2019 budżet
związany z finansowaniem zadań oświatowych obejmował dział 801 "Oświata i wychowanie" (rozdziały: 80101,
80103, 80104, 80110, 80113, 80146, 80195, 80149,
80150, 80153) oraz dział 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" (rozdziały: 85412, 85416) oraz rozdział
75085 i przedstawia się następująco:
- w roku 2018 wydatki wyniosły 16 991 511,79 zł.
Wielkość
subwencji
oświatowej
wynosiła
9 793 762,00 zł natomiast dochody wyniosły 2 647
699,93
- w roku 2019 plan wydatków wynosi 18 290 875,89 zł
w tym wielkość subwencji oświatowej 10 276 640,00
zł z czego do końca września wydatkowano 12 522
504,77 zł natomiast dochody planowane są w kwocie 1 083 571,44 zł z czego wykonanie do końca
września 926 501,93.
Inwestycje oświatowe
Do najważniejszych zadań inwestycyjnych należy nowy
budynek przedszkola w Tłokini Wielkiej - kontynuacja
generalnej przebudowy kompleksu szkolnego. Od 2
września br. w świeżo wyremontowanym budynku
wchodzącym w skład kompleksu Szkoły Podstawowej w
Tłokini Wielkiej działa nowe przedszkole.
Do dyspozycji użytkowników obok sal zabaw i zajęć dydaktycznych są toalety oraz zaplecze kuchenne. Przedszkole wyposażone jest w niezbędne akcesoria oraz zabawki. Obiekt został ocieplony. W części budynku
przedszkola mieści się filia Biblioteki Publicznej im. Braci
Gillerów. Wykonanie niezbędnych prac i remont budynku przedszkola możliwy był dzięki pozyskanemu dofinansowaniu. Całkowita wartość zadania pn. ''Termomodernizacja i przebudowa budynku biblioteki publicznej
im. Braci Gillerów, filia w Tłokini Wielkiej, gmina Opatówek oraz zmiana sposobu użytkowania części tego budynku na pomieszczenia przedszkola publicznego'' to
600 450,01 zł. Kwota pozyskanego dofinansowania to
132 650,18 zł
Remonty w placówkach oświatowych w roku szkolnym 2018/2019
W celu utrzymania dobrego stanu bazy lokalowej szkół i
przedszkola w całym roku szkolnym przeprowadzono
różnego rodzaju remonty na ogólną kwotę 96 165,30 zł.
Przeprowadzono m.in. następujące prace: malowanie
ścian i naprawy podłóg w niektórych pomieszczeniach,
remont sali sportowej i wiele innych.
Projekt "Umiem pływać"
Najmłodsi uczniowie szkół podstawowych w Chełmcach,
Rasku i Tłokini Wielkiej brali udział w programie powszechnej nauki pływania pn. ''Umiem pływać'' ogłoszonym i dofinansowanym przez Ministerstwo Sportu
i Turystyki, którego operatorem wojewódzkim było Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu. Projekt przewidywał po 20 godz. nauki pływania
dla sześciu piętnastoosobowych grup prowadzonej
przez wykwalifikowanych instruktorów. Uczestnicy, wraz
ze swoimi nauczycielami, którzy podczas pobytu pełnią
funkcję opiekunów grup, dowożeni byli autobusami na
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baseny Kaliskiego Parku Wodnego. Żaden z uczniów
biorących udział w programie nie poniósł kosztów
uczestnictwa. Koszt projektu to 27 tys. zł. z czego Gmina Opatówek pokryła połowę kosztów czyli 13,5 tys. zł.
Na koszt składają się: wynajęcie basenów, opłacenie instruktorów nauki pływania, ubezpieczenie oraz transport
uczniów wraz z opiekunami.
Program "Szkolny Klub Sportowy"
Program ''Szkolny Klub Sportowy'' jest skierowany do
uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej
w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką
nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.
Podziękowania
Wszystkim, którzy przyczynili się do dobrej realizacji zadań oświatowych w gminie Opatówek składamy podziękowania za ich trud, zaangażowanie i pracę na rzecz
szkół i przedszkola. Szczególne podziękowania składamy:
- dyrekcji, nauczycielom, wychowawcom, wszystkim
pracownikom szkół i przedszkola,
- pracownikom Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół na czele z dyrektorem Arkadiuszem
Łańduchem,
- rodzicom działającym w trójkach klasowych, w radzie rodziców i wszystkim wspierającym szkoły i
przedszkole,
- także różnym instytucjom i urzędom, organizacjom,
stowarzyszeniom, grupom działającym na rzecz
oświaty lub współpracującym ze szkołami i przedszkolem, a także wielu osobom - przyjaciołom
oświaty, którzy w różny sposób wspierali placówki
poprzez swoją działalność, pracę oraz przekazywanie środków finansowych.
Dzięki tej współpracy szkoły i przedszkole pełniły niejednokrotnie obok zadań oświatowych i wychowawczych
także zadania kulturalne, środowiskowe, były miejscem
spotkań, zabaw, rozrywki - były po prostu przyjazne dla
uczniów i miejscowości, w których są położone. Podziękowania składamy także Radzie Miejskiej Gminy Opatówek na czele z Przewodniczącym Pawłem Bąkowskim oraz Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Zdrowia
na czele z Przewodniczącą Marleną Kiermas-Gruszką.
Pełen tekst informacji o stanie realizacji zadań oświatowych dostępny jest na stronie www.opatowek.pl
***************************************

INWESTYCJE, REMONTY,
PROJEKTY UNIJNE

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
W ramach WRPO na lata 2014 - 2020 Działanie 3.2.
Poprawa efektywności energetycznej w sektorze pu-
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blicznym i mieszkaniowym Poddziałanie 3.2.4. Poprawa
efektywności energetycznej w sektorze publicznym w
ramach ZIT dla rozwoju AKO, Gmina Opatówek - lider
projektu w partnerstwie z Gminą Brzeziny i Godziesze
Wielkie realizuje zadanie pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Opatówek oraz Gmin Brzeziny, Godziesze Wielkie". 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
Drugiej, Sierzchowie i Porwitach - prace zakończono w IV kwartale 2019 r.; w Cieni Pierwszej - zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie
grudzień 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. Zadanie zakończone w listopadzie 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. Wdra-
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żanie technologii komunikacyjno - informacyjnych dla
rozszerzenia stosowania e - usług Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju AKO. Projekt
obejmuje: utworzenie serwerowi RZIIP AKO, zaprojektowanie, dostawę i wdrożenie technologii GIS dla RZIIP
AKO, nadzory techniczne, działania informacyjno - promocyjne. Projekt partnerski z Miastem Kalisz (lider) oraz
pozostałymi członkami Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej. Całkowita wartość zadania wynosi 8 988 442,00 zł,
wnioskuje się o 85% dofinansowania.

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.

kostki betonowej i chodników. Prace zakończono w
sierpniu br.

Przebudowa ul. Szkolnej w Opatówku
Dotychczas istniejąca nawierzchnia asfaltowa oraz
chodniki przy ul. Szkolnej w Opatówku była w złym stanie technicznym z wieloma nierównościami i ubytkami,
które zagrażały bezpieczeństwu ruchu drogowego. W
ramach przebudowy wykonano: roboty przygotowawcze,
rozbiórkowe, regulację pionową urządzeń, roboty ziemne, studzienki ściekowe, remont odwodnienia drogi, poszerzenie nawierzchni jezdni i zjazdy, jezdnię o nawierzchni asfaltowej, ściek przykrawężnikowy, krawężniki i obrzeża, chodniki i plac manewrowy, perony autobusowe, oznakowanie pionowe i poziome. Wartość zadania to 1 085 446,33 zł. Dofinansowanie w kwocie
576 166,00 zł pochodzi z Funduszu Dróg Samorządowych. Planowane zakończenie prac to grudzień 2019 r.
Przebudowa drogi Tłokinia Kościelna - Rożdżały
Wraz z końcem października zakończona została przebudowa drogi gminnej na odcinku Tłokinia Kościelna Rożdżały. Zakres przeprowadzonych prac obejmował:
roboty przygotowawcze, roboty remontowe, roboty
ziemne, wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltowej, roboty wykończeniowe oraz oznakowanie pionowe. Wykonawcą zadania był Zakład Usługowo - Produkcyjny Roboty Drogowo - Budowlane ROL - DRÓG. Całkowita
wartość inwestycji to 148 350,30 zł.
Przebudowa drogi Rożdżały - Słoneczna
Przebudowie poddana została także droga gminna Rożdżały Słoneczna. Zakres przeprowadzonych prac obejmował: roboty przygotowawcze, roboty remontowe, roboty ziemne, wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltowej,
roboty wykończeniowe oraz oznakowanie pionowe. Całkowita wartość prac wynosi 167 462,004 zł.
Przebudowa drogi w m. Trojanów
W listopadzie zakończyły się prace na drodze gminnej w
Trojanowie, gdzie wykonana została nowa nawierzchnia
asfaltowa oraz oznakowanie pionowe. Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 121 831,50 zł.

Przebudowa ul. Kilińskiego, ul. Kasprzaka i ul. Spokojnej w Opatówku
W dniu 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 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
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Fundusz Sołecki
W gminie Opatówek od 2019 roku, po raz pierwszy sołectwa miały do swej dyspozycji środki wyodrębnione w
ramach funduszu sołeckiego. Fundusz sołecki to środki
finansowe z budżetu gminy, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców i pozwalające im w sposób bezpośredni decydować o wydatkach inwestycyjnych w swoim sołectwie.
O tym, na co zostały przeznaczone środki w konkretnym
sołectwie decydowali mieszkańcy głosując w trakcie zebrania wiejskiego. Na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego Gmina Opatówek przeznaczyła kwotę
549 743,10 zł. Przedsięwzięcia zgłoszone przez sołectwo musiały spełniać łącznie następujące cechy: mieścić
się w katalogu zadań własnych gminy, służyć poprawie
warunków życia mieszkańców, powinny być zgodne ze
strategią rozwoju gminy. W roku 2019 sołectwa z terenu
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gminy Opatówek podjęły się realizacji m.in. następujących zadań: zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej, budowa altany wiejskiej, remont odcinka drogi gminnej, organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców i
wiele innych przedsięwzięć.
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. Zadanie zakończono we wrześniu 2019 r.

otrzymali upominki ufundowane przez p. Marzenę Wodzińską, członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska
oraz Fundację ''Inicjatywa dla Opatówka''. Zwycięska
drużyna otrzymała również nagrody ufundowane przez
p. Lecha Burcharda, prezesa Kaliskiego Towarzystwa
Wioślarskiego. Nagrodę główną stanowi jednak wyjazd
do Centrum Nauki i Wiedzy o Wodzie ''Hydropolis'' we
Wrocławiu.

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

WIADOMOŚCI KULTURALNE
Jubileusz 75 - lecia Ligi Obrony Kraju
Uroczyste obchody Jubileuszu 75 - lecia istnienia Ligi Obrony Kraju w Kaliszu, odbyły się w piątek 22
listopada br. w sali recepcyjnej kaliskiego ratusza. Uroczystość miała wyjątkową oprawę. Była ona okazją do
podsumowania dotychczasowej działalności i wręczenia
okolicznościowych odznaczeń i wyróżnień. Specjalnie
na ten dzień uczniowie Technikum Budowy Fortepianów
przygotowali występ artystyczny.
Gminę Opatówek reprezentował Sekretarz
Krzysztof Dziedzic, który na ręce Prezesa ZR LOK Andrzeja Michalskiego, w imieniu swoim oraz mieszkańców
gminy Opatówek, złożył serdeczne gratulacje oraz życzenia wszelkiej pomyślności i kolejnych wielu lat aktywnej działalności. Kaliski oddział Ligi Obrony Kraju
Oddział liczy 500 członków zrzeszonych w 10 klubach i
kołach.
Opowieść starej kotwicy w kaliskim parku, czyli Calisiada 2019
Kotwica, stojąca vis a vis przystani letniej KTW
w Kaliszu, była bohaterką gry terenowej, która została
zorganizowana przez Stowarzyszenie Stacja Inspiracja
oraz Fundację ''Inicjatywa dla Opatówka'' w ramach realizacji 4. edycji projektu edukacyjnego ''Calisiada 2019''.
Przedsięwzięcie, dofinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, odbyło się 4 października
br. w jesiennej scenerii kaliskiego parku miejskiego, a
jego uczestnikami byli uczniowie szkół podstawowych z
Kalisza oraz powiatu kaliskiego. Gra, w której brali
udział, miała formę questu zatytułowanego ''Opowieść
starej kotwicy z kaliskiego parku''. Z wierszowanymi szaradami oraz zagadką zaszyfrowaną w postaci kodu QR
zmierzyło się 12 drużyn. Najszybciej z questem poradziła sobie drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Kaliszu,
tuż za nią uplasowała się drużyna ze Szkoły Podstawowej w Brzezinach. Na trzecim miejscu znalazła się grupa
reprezentująca ''kaliskie wiosła''. Wszyscy uczestnicy
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Elementem towarzyszącym grze była wystawa
dot. dziedzictwa przyrodniczego i kulturalnego w sąsiedztwie rzeki Prosny, przygotowana przez p. Monikę
Sobczak - Waliś. Partnerami ''Calisiady 2019'' byli: Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu, Polskie Towarzystwo Historyczne oddział w Kaliszu oraz Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie. Inicjatorką i koordynatorką Calisiady jest Ewa Mąkowska, prezes Stowarzyszenia Stacja
Inspiracja.
Ornat Papieża Franciszka w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku

Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku otrzymało wyjątkowy dar: ornat i stułę, w którym Ojciec Święty Franciszek sprawował Mszę Świętą w dniu 21 grudnia
2018 r. w kaplicy Domu św. Marty na Watykanie. Bezpośrednim darczyńcą jest Jego Ekscelencja Edward Janiak Biskup Kaliski, który pozyskał szatę specjalnie dla
muzeum, tym samym włączając się i wspierając opatówecką placówkę w tworzeniu kolekcji szat liturgicznych.
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Ornat Ojca Świętego Franciszka uświetni muzealną ekspozycję, gdzie zostanie wyeksponowany obok
ornatów Świętego Jana Pawła II i papieża Benedykta
XVI. Szaty papieskie są zwieńczeniem kolekcji zabytkowych paramentów liturgicznych, wykonanych z tkanin
polskich i europejskich od pocz. XVI w. do końca XX w.
Tkaniny i zabytkowe hafty, zdobiące szaty i inne przybory liturgiczne są przykładami europejskiej techniki tkackiej, hafciarskiej i pasmanteryjnej na przestrzeni ostatnich 500 lat.
Uszyte z nich przybory i szaty są również wyrazem pewnych tendencji w modzie odzieżowej, paramentyce i co za tym idzie przemyśle włókienniczym XIX i 1.
poł. XX w. Zabytkowe ornaty, kapy i paramenty liturgiczne pochodzą z kościoła pw. Serca Jezusowego w Opatówku oraz kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Giżycach. Od czasów II Soboru Watykańskiego wycofane
z użycia, zostały przekazane w 1997 r. i 2001 r. do muzeum opatóweckiego. Są tu odpowiednio zabezpieczone
i przechowywane, a niektóre zostały już poddane konserwacji, odzyskując swój dawny blask i piękno. W
ostatnich latach kolekcję wzbogaciły dary papieskie. W
2003 r. - z okazji 25 - lecia pontyfikatu - Ojciec Święty
Jan Paweł II, podarował dla muzeum stułę i ornat, w których odprawiał mszę św. Podobny dar przesłał dla muzeum w 2009 r. papież Benedykt XVI.
Ornaty papieskie należą do szat typu gotyckiego, charakterystycznych dla okresu po II Soborze Watykańskim. Paramenty Jana Pawła II uszyte zostały z tkaniny jedwabnej z wątkiem z nici metalowych złotych w
formie płaskich pasków. Kolumny ornatu i zakończenia
stuły zdobi haft wypukły, atłaskiem i stębnówką oraz haft
płaski ściegiem satynowym. Przedstawia on stylizowane
złote lilie oraz w tyle barwny herb papieski.
Komplet Benedykta XVI uszyto z zielonego atłasu. Jego ozdobą są haftowane koła z wpisanym krzyżem, stanowiące uproszczone logo V Światowego Spotkania Rodzin, które odbyło się w 2006 r. w Walencji w
Hiszpanii. Szaty wykonano w Manantial Artesania Liturgica pod kierunkiem Carmen de la Cueva w lipcu 2006
r., z przeznaczeniem na tę uroczystość.
Ornat Ojca Świętego Franciszka uszyto natomiast z tkaniny jedwabnej o splocie płóciennym, w kolorze ecru. Zdobi go haft maszynowy płaski ściegiem satynowym w odcieniach złota i brązu. Jest to monogram
''IHS'' oraz stylizowane listki na planie krzyża. Całość
obszyto złotą jedwabną lamówką. Stułę wykonaną z tej
samej tkaniny, podszytą jedwabną podszewką, zdobią w
zakończeniach aplikowane złote krzyże równoramienne.
Wszystkie trzy ornaty papieskie zostaną w najbliższym czasie wyeksponowane w nowych gablotach.
Muzeum będzie mogło zakupić je na ten cel dzięki
wsparciu władz powiatu kaliskiego, które również
uczestniczyły w staraniach o pozyskanie ornatu Ojca
Świętego Franciszka.
Otwarcie Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu
W czwartek, 19 września br. uroczyście oddano
do użytku budynek Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu.
Uroczystość zgromadziła szerokie grono policjantów,
pracowników Policji, zaproszonych gości oraz mieszkańców Kalisza i powiatu kaliskiego.
Wydarzenie rozpoczęła Msza Święta w Kościele
pw. Św. Gotarda w Kaliszu, której przewodniczył biskup
Edward Janiak. Następnie zgromadzeni udali się na plac
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Komendy Miejskiej Policji, gdzie odbył się uroczysty apel
i dalsza część obchodów. W uroczystości udział wziął
Burmistrz Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki.

Po zakończeniu części oficjalnej, odbył się festyn dla mieszkańców Kalisza i powiatu kaliskiego, którego uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia udostępnionej części nowootwartego budynku. Pośród stoisk promocyjnych przygotowanych specjalnie na ten dzień,
znalazło się także stoisko Gminy Opatówek.
W nowej komendzie znajduje się nowoczesne
stanowisko kierowania i punkt przyjęć interesantów,
czynne całą dobę. Poza przestronnymi pomieszczeniami
biurowymi funkcjonariusze mają do dyspozycji salę ćwiczeń taktyk i technik interwencyjnych oraz zautomatyzowaną strzelnicę. Na terenie policyjnego kompleksu
znalazła się także nowa stacja obsługi radiowozów oraz
kojce dla policyjnych psów. Budowa komendy została
rozpoczęta w październiku 2017 roku. Została ona sfinansowana z Programu modernizacji Policji w kwocie 48
mln. zł. oraz z funduszy przekazanych przez samorząd
Miasta Kalisza, który podarował na ten cel aż 10 mln. zł.
Podwieczorek przy warzywnym stole w Opatówku
Podwieczorek przy warzywnym stole - pod takim
hasłem odbyło się sobotnie spotkanie w Opatówku. To
wydarzenie organizowane od 20 już lat przez Gminny
Ośrodek Kultury w Opatówku i Urząd Miejski Gminy
Opatówek. W tym roku na przygotowanie spotkania pozyskano dofiansnowanie z Narodowego Centrum Kultury
w ramach programu ''EtnoPolska 2019''.
Sala Gminnego Ośrodka Kultury wypełniła się
po brzegi, w uroczystości uczestniczyli m.in.: Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Opatówek Paweł Bąkowski, Radni Rady Miejskiej Gminy Opatówek Mariusz Małoburski i Sławomir Śniegula, Skarbnik Gminy Opatówek
Dagmara Gajewska - Pająk, Komendant Komisariatu
Policji w Opatówku Tomasz Dyrdziak, Komendant
Gminny OSP Stanisław Baran, członkowie OSP Opatówek wraz z Prezesem Krzysztofem Karolewskim, pp.
Żeneta i Marek Stodolni, członkinie Koła Gospodyń
Wiejskich z gminy Goszczanów z powiatu sieradzkiego.
W muzyczny i ludowy nastrój wszystkich zebranych wprowadziła Kapela ''Sami Swoi'', która zaprezentowała swój program artystyczny. Kapela ''Sami Swoi'' licząca pięciu muzyków, prezentuje muzykę i pieśni ludowe naszego regionu podczas dożynek, imprez plenerowych, przeglądów regionalnych. Regularnie organizuje
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spotkania taneczne w Domach Pomocy Społecznej w
regionie.
Występ Kapeli "Sami Swoi'' połączony był z prezentacją nowych strojów, które zakupione zostały w ramach wspomnianego programu ''EtnoPolska 2019''.
Program EtnoPolska ma na celu ochronę i kultywowanie
bogactwa tradycyjnej kultury ludowej oraz zachowanie
od zapomnienia muzyki i starych pieśni ludowych poprzez ich popularyzację.

no tegorocznych laureatów. Podczas Powiatowego Spotkania z Kulturą przyznano łącznie: 3 nagrody honorowe
oraz 13 nagród finansowych.
Uchwałą Zarządu Powiatu Kaliskiego nagrody
honorowe otrzymali: Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP
Rychnów, Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Pruszków,
Grupy Taneczne działające przy Gminny Ośrodku Kultury w Opatówku ("MICO DANCE", "MICO DANCE
JUNIOR", "CDN...", "CDN Mini2", "CDN Junior").
Uchwałą Zarządu Powiatu Kaliskiego nagrody
finansowe otrzymali: Stanisław Niklas Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Blizanowie, Lucjan Dymarczyk
kierownik Kapeli Ludowej Brzeziny, Zenon Kucharski instruktor muzyczny Zespołu Pieśni Brzezinianki, Mariola
Kubiak instruktor i choreograf Dziecięcego Zespołu Tańca Ludowego w Morawinie, Ochotnicza Straż Pożarna w
Godzieszach Wielkich, Donata Paruszewska nauczyciel
języka polskiego i historii w Szkole Podstawowej w
Koźminku, Gminny Ośrodek Kultury w Liskowie, Gminna
Biblioteka Publiczna w Liskowie, Zespół Przedszkolny w
Korzeniewie, Gminny Ośrodek Kultury w Opatówku,
Barbara Kaczmarek Kierownik Grupy Śpiewaczej Stawiszynianki, Oddział „Turków” Iwanowice - Straż Wielkanocna, Stowarzyszenie „Wiwat Orkiestra Dęta i Mażoretki” w Żelazkowie.

Członkowie kapeli otrzymali nowe czarne półbuty, drugie długie buty ludowe męskie, koszule półcienne,
czarne kaftany bez rękawów wykończone lamówką,
czarne spodnie z lampasem, nakrycie głowy i sukmany.
Wyposażenie kapeli w stroje ludowe niewątpliwie wpłynie na promocję miejscowych tradycji ludowych przez
ten zespół.
Organizatorzy zaprosili gości do degustacji potraw przygotowanych głównie z warzyw, a były to m.in.:
zupa kapuśniak, surówki, gołąbki, plendze szarpane,
żeberka w kapuście, tradycyjne prażoki, kaczka w jabłkach, szagówki z majerankiem i barszczyk. Tego wieczoru gości bawił znany kabareciarz, były także liczne
konkursy z nagrodami, a na koniec czas umiliła Kapela
''Sami Swoi'', która zaprosiła wszystkich do wspólnej, tanecznej zabawy.
Powiatowe Spotkanie z Kulturą
W niedzielę, 29 września w Muzeum Historii
Przemysłu w Opatówku odbyło się tradycyjne, coroczne
Powiatowe Spotkanie z Kulturą. Wydarzenie było znakomitą okazją do uhonorowania działających na terenie
powiatu kaliskiego osób, zespołów ludowych, orkiestr
dętych, kół gospodyń wiejskich i stowarzyszeń za wkład
i zaangażowanie w działalność na rzecz rozwoju i promocji powiatu kaliskiego w dziedzinie kultury za 2018
rok.
Wydarzenie uświetniła opera Stanisława Moniuszki "Straszny Dwór" w wykonaniu studentów Wydziału Wokalno-Aktorskiego Uniwersytetu Muzycznego
Fryderyka Chopina w Warszawie.
Uroczystość mająca na celu nagrodzenie najwybitniejszych osób i podmiotów działających w sferze
kultury rozpoczęła się od przywitania gości przez Starostę Kaliskiego Krzysztofa Nosala i Burmistrza Gminy
Opatówek Sebastiana Wardęckiego. Później natomiast
w wypełnionej po brzegi sali fortepianowej Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku rozpoczęto część oficjalną
niedzielnej uroczystości. W trakcie jej trwania nagrodzo-
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W trakcie Powiatowego Spotkania z Kulturą
wręczono także list gratulacyjny mieszkance gminy Opatówek - Pani Ewie Martinek, która otrzymała wyjątkowe
wyróżnienie w konkursie Polskiej Akademii Nauk na najlepszą oryginalną pracę twórczą doktoranta w roku
2018, w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych. W 2018 roku - w Nadzwyczajnym Roku Świętego
Józefa Kaliskiego - napisała książkę o swojej rodzinnej
miejscowości, pt. ''Szulec - wieś cudu św. Józefa'', która
została wydana przez Fundację "Inicjatywa dla Opatówka".
Uroczystość była również świetnym momentem
do wręczenia albumów pt. "Kultura ludowa Gminy Brzeziny" osobom wchodzącym w skład Kapeli Ludowej
Brzeziny oraz Zespołu Pieśni Brzezinianki, a także Zdzisławowi Gotfrydowi i Zdzisławowi Siudy. Albumy zostały
wydane przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Brzeziny
w ramach projektu „Kulturalnie łączymy pokolenia”.
Dzięki niemu ponad 40 dzieci z przedszkola i szkoły
podstawowej wzięło udział, wraz z paniami z Zespołu, w
międzypokoleniowych warsztatach rękodzieła. Dzięki
realizacji zadania została wykonana również profesjonalna sesja fotograficzna oraz wydano wspomniany pa-
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miątkowy album, w którym znajdują się informacje o ludziach kultury gminy Brzeziny. Zadanie zostało dofinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Tuż po części oficjalnej na scenę wkroczył profesor
Ryszard Cieśla, który wprowadził publiczność w tajniki
estradowej opery Stanisława Moniuszki "Straszny
Dwór", którą we wspaniałym stylu wykonali utalentowani
studenci Wydziału Wokalno-Aktorskiego Uniwersytetu
Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.
Grupy taneczne działające przy Gminnym
Ośrodku Kultury w Opatówku (''MICO DANCE'', MICO
DANCE JUNIOR'' ''CDN['' ''CDN Mini2'' ''CDN Junior'').
Grupy taneczne działające przy GOK aktywnie uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych na terenie gminy Opatówek i powiatu kaliskiego, prezentując swoje taneczne
umiejętności i ubogacając programy imprez kulturalnych.
Reprezentują rokrocznie Gminę Opatówek i Powiat Kaliski w różnych konkursach i przeglądach tanecznych
zdobywając czołowe miejsca i nagrody przez co promują
gminę i powiat na terenie całego kraju.
Gminny Ośrodek Kultury w Opatówku od samego początku był i nadal jest inicjatorem i realizatorem
wielu inicjatyw kulturalnych skierowanych do mieszkańców gminy Opatówek i powiatu kaliskiego między innymi
Międzygminnego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w Opatówku. Jedną z jego licznych inicjatyw
kulturalnych jest utworzenie i wspieranie działalności
młodzieżowych i dziecięcych grup tanecznych, które reprezentują, a tym samym promują gminę Opatówek i
powiat kaliski na różnych konkursach i przeglądach tanecznych. Grupy taneczne działające przy GOK aktywnie uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych na terenie
gminy Opatówek i powiatu kaliskiego, prezentując swoje
taneczne umiejętności i ubogacając programy imprez
kulturalnych. Reprezentują rokrocznie Gminę Opatówek
i Powiat Kaliski w różnych konkursach i przeglądach tanecznych zdobywając czołowe miejsca i nagrody przez
co promują gminę i powiat na terenie całego kraju.
Powstała Aglomeracyjna Rada Seniorów ''Razem
możemy więcej''
Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko - Ostrowska liderem w dwóch ważnych działaniach na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców. Samorządy zrzeszone w SAKO dnia 20.11.2019 r. powołały ''Aglomeracyjną
Radę Seniorów''.
Do tej pory w kraju nie było takiego organu, który stałby za interesami osób starszych w tak dużej skali.
Podczas Rady Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej jej
członkowie podpisali też jednogłośnie list intencyjny o
realizacji projektu ''Prosto i Kropka''. Stowarzyszenie
Aglomeracja Kalisko - Ostrowska jest największym
związkiem samorządów w kraju, który zasady prostego
języka będzie wprowadzał w tym samym czasie, we
wszystkich urzędach.
Posiedzenie Rady Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej było okazją do podsumowania dotychczasowej
działalności, w tym przede wszystkim do oceny wykorzystania środków w ramach Strategii Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej. A przypomnijmy, że dzięki temu mechanizmowi w 24 samorządów AKO zainwestowane zostało na ten moment ponad 240 milionów złotych m.in. w
nowoczesny i ekologiczny transport, podnoszenie jakości edukacji, infrastrukturę, termomodernizację budyn-
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ków publicznych, kulturę, rewitalizację czy gospodarkę
wodno - ściekową, poprawiające warunki życia, w tym w
znacznej części życia osób starszych. Aglomeracja Kalisko - Ostrowska kontynuuje działania na rzecz Seniorów
m.in. poprzez realizację projektu ''Czas na seniora w
Metropolii Poznań i Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej'' w
ramach rządowego programu Aktywizacji Społecznej
Osób Starszych. Duża aktywność naszych gmin w tym
zakresie skłoniła nas do kolejnego kroku. Wczoraj powołaliśmy Aglomeracyjną Radę Seniorów - wyjątkową w
skali kraju, bo w jej skład wejdą przedstawiciele kilkunastu samorządów AKO.
Do rady wejdą seniorzy, społecznicy, osoby
związane z organizacjami senioralnymi, pracujące dla
osób starszych i z nimi. Łącznie będzie to grono 15 osób
z kilkunastu samorządów, z wszystkich 3 powiatów i
dwóch największym miast Aglomeracji. Rada będzie organem konsultacyjnym, doradczym, opiniotwórczym, ale
przede wszystkim inicjującym działania na rzecz Seniorów, ale nie tylko. Ważnym jej zadaniem będzie budowanie więzi międzypokoleniowej. Tak, by Seniorzy mogli
swoim doświadczeniem wspierać młodych, a ci odpłacać
się swoim zaangażowaniem i energią w przeprowadzaniu wspólnych inicjatyw. Do tej pory podobne rady powstawały tylko w zakresie jednej gminy. Aglomeracja te
działania będzie koordynować na całym swoim terenie.
Podobnie jest z ''Prosto i Kropka''. Standardy
prostego i zrozumiałego języka będą wprowadzane we
wszystkich urzędach gmin Aglomeracji równocześnie, w
konsultacji między urzędami i w porozumieniu ze specjalistami z zakresu komunikacji społecznej i językoznawstwa. Członkowie Stowarzyszenia podpisali list intencyjny w tej sprawie.
Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości, obchodzone
jest 11 listopada. Tegoroczne obchody tego wyjątkowego dnia, w gminie Opatówek rozpoczęły się już 9 listopada br. i zainicjowane zostały koncertem pieśni patriotycznych i operetkowych, który miał miejsce w Gminnym
Ośrodku Kultury w Opatówku.
W sobotni wieczór mieszkańcy gminy Opatówek
tłumnie spotkali się na wspólnym śpiewie polskich pieśni
patriotycznych. Zgromadzonych na uroczystości przywitał Sekretarz Gminy Opatówek Krzysztof Dziedzic, który
podkreślił ogromne znaczenie i podniosły charakter spotkania. Obecni byli m.in. Przewodniczący Rady Miejskiej
Gminy Opatówek Paweł Bąkowski, Radni Rady Miejskiej
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Gminy Opatówek: Wojciech Pokojowy, Sławomir Śniegula, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku
Mieczysława Jaskuła, Prezes Oddziału Gminnego ZOSP
RP Bogdan Marszał, przedstawiciele Ochotniczych
Straży Pożarnych, Kół Gospodyń Wiejskich oraz sołtysi
z terenu gminy Opatówek wraz z mieszkańcami. Zgromadzeni wspólnie odśpiewali hymn państwowy. W dalszej części wieczoru, sala rozbrzmiała pieśniami patriotycznymi, m.in. ''Przybyli ułani'', ''Rozkwitają pęki białych
róż'', ''Wojenko, wojenko''. Ucztę dla sympatyków pieśni
patriotycznych i operetkowych przygotował zespół artystów poznańskich.
W poniedziałek, 11 listopada br. w kościele parafialnym w Opatówku, a także i w pozostałych parafiach
- Rajsko, Tłokinia Kościelna i Chełmce, odprawione zostały uroczyste msze św. w intencji Ojczyzny. W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, mieszkańcy, przedstawiciele Ochotniczych
Straży Pożarnych z pocztami sztandarowymi. Po mszy
św. w Opatówku, uczestnicy przeszli pod pomnik Wolności, gdzie w hołdzie wszystkim, którzy zginęli za wolność Polski, złożone zostały kwiaty i znicze.
V Święto Ulicy Kościelnej w Opatówku
W sobotę, 16 listopada 2019 odbyło się V Święto Ulicy Kościelnej w Opatówku, zorganizowane przez
Fundację "Inicjatywa dla Opatówka". Wydarzenie rozpoczęło się od gry miejskiej, która od 10:00 odbywała się
na ulicy Kościelnej oraz w pobliskim parku. Zadania
przygotowane dla uczestników dotyczyły historii ulicy
Kościelnej i zasłużonych Opatowian. Każdy uczestnik
gry otrzymał na mecie rozgrywki drobny upominek.

Wieczorem w Muzeum Historii Przemysłu odbył
się VI Koncert Młodych Talentów. Tradycyjnie już, jest to
okazja do zaprezentowania lokalnej publiczności szczególnie uzdolnionych muzyków, którzy prezentują swoje
umiejętności.
W przerwie między występami młodych muzyków przedstawiono portal "Witraże Ziemi Kaliskiej" efekt projektu o tej samej nazwie, który Fundacja "Inicjatywa dla Opatówka" zrealizowała w ciągu kilku ostatnich
miesięcy. Prezentacji dokonali, w imieniu zespołu projektowego, koordynator Jakub Łuczak oraz Adrian Kulik.
W ramach projektu dokonano digitalizacji wszystkich witraży znajdujących się na terenie Miasta Kalisza i powiatu kaliskiego. Portal jest dostępny pod adresem
www.witraze.kalisz.pl.
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Na koniec koncertu obecni goście: Paweł Bąkowski Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Opatówek, Jarosław Budka - wiceprezes Stowarzyszenia LGD
- 7 Kraina Nocy i Dni i radny Rady Miejskiej Gminy Opatówek oraz Jolanta Nowosielska - dyrektor PBP Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu wraz
z przedstawicielami Fundacji: prezesem Mateuszem
Walczakiem i wiceprezesem Ewą Machelak wręczyli
uczestnikom upominki, przygotowane przez Fundację i
partnerów wydarzenia.
Koncert poprowadzili Ewa Berezowska oraz Mateusz Walczak. Po koncercie odbyła się zbiórka do
puszki w ramach akcji charytatywnej "Anielska Rocznica
2019", w ramach której zebrano ponad 350 zł na operację dla pani Kingi z Kalisza.
Organizatorem Święta Ulicy Kościelnej była
Fundacja "Inicjatywa dla Opatówka". Patronat honorowym objął Burmistrz Gminy Opatówek. Partnerami wydarzenia byli: Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu,
Aquapark Kalisz, sklep Plastyk w Kaliszu, Stowarzyszenie LGD - 7 Kraina Nocy i Dni. Projekt "Witraże Ziemi
Kaliskiej" został zrealizowane dzięki dofinansowaniu
Muzeum Historii Polski w ramach programu "Patriotyzm
Jutra".
VI Przegląd Zespołów Śpiewaczych w Suchym Lesie
Na zaproszenie Ośrodka Pomocy Społecznej,
Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Suchym Lesie
Zespół "Opatowianie" uczestniczył w VI przeglądzie Zespołów Śpiewaczych dla seniorów pn. "Piosenka jest
dobra na wszystko" oraz Jubileuszu 10-lecia Chóru "Dębowy Liść" w Suchym Lesie.
Tegoroczny Przegląd piosenki dla seniorów odbył się 20.09.2019 r. w Centrum Kultury w Suchym Lesie
pod patronatem Grzegorza Wojtery- Wójta Gminy Suchy
Las. Tańce i śpiewy rozpoczęły się o godz. 12.30. Co
roku w sucholeskim przeglądzie uczestniczy około 10
zespołów: min. "Szczęśliwa 13" ze Środy Wlkp; "Pod
Kasztanem" z Cerekwicy; "Opatowianie" z Opatówka,
"Gościnianka" z Gościejewa; "Retro Cafe" z Czerwonaka; "Kleszczewianie" z Kleszczewa; "Odrodzenie" ze
Słupcy; Gospodarze Przeglądu "Dębowy Liść" wystąpili
w składzie 15 - osobowym.

W tym roku przegląd miał szczególny charakter,
bowiem był okazją do świętowania Jubileuszu 10 - lecia
istnienia Chóru "Dębowy Liść", który powstał przy Klubie
Seniora w Suchym Lesie i od kilku lat jest zaprzyjażnio-
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ny z Zespołem "Opatowanie". Przegląd ten nie polegał
na wyłonieniu zwycięscy, tylko na serdecznej wspólnej
zabawie. Seniorzy chętnie korzystają z zaproszeń na
podobne imprezy organizowane na terenie innych gmin
naszego województwa osiągając mniejsze i większe
sukcesy. zawsze jednak wszyscy podkreślają, że największym sukcesem jest podejmowanie przez nich tego
rodzaju aktywności i łamanie stereotypów osób starszych jako mało aktywnych.
Zespół "Opatowanie" pod kierunkiem Henryka
Karskiego zaprezentował 4 melodie: "Poszła Kaśka na
jagody", "Heca, Heca", "Ludowe Granie" i " Jak życie
jest piękne". Wszystkie Zespoły uczestniczące w Przeglądzie otrzymały Statuetkę i Dyplom uczestnictwa w
Przeglądzie . Gwiazdą tegorocznej edycji Przeglądu Zespołów Śpiewaczych w Suchym Lesie był Zespół
"Ustronie" ze Skierniewic, liczący 25 osób, który przygotował koncert na zakończenie przeglądu.
Mottem przeglądu było hasło "Piosenka jest dobra na wszystko" i prawdę mówiąc trudno się z tym nie
zgodzić, bo uczestnicy przeglądu - rozbawieni,
uśmiechnięci, zadowoleni z życia, pełni optymizmu,
życzliwi dla siebie nawzajem- są najlepszym dowodem,
że jest to najprawdziwsza prawda.
W trosce o przyszłość rodzin - Wielkopolskie Gminy
Przyjazne Rodzinie

W dniu 26 września 2019 r. w Słupcy w Zespole
Szkół Muzycznych zorganizowana została przez Wojewodę Wielkopolskiego p. Zbigniewa Hoffmanna konferencja połączona z ogłoszeniem nowej edycji konkursu
"Wielkopolska Gmina Przyjazna Rodzinie".
Tematem przewodnim spotkania była rządowa i
samorządowa polityka prorodzinna. Była to też okazja
do przedstawienia programów wspierających rodzinę
przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
uhonorowaniem zasłużonego dla powiatu słupeckiego p.
Jana Gorzkowskiego.
Znaczący blok czasowy otrzymali laureaci Konkursu 'Wielkopolska Gmina Przyjazna Rodzinie" edycji
2018. Wśród trzech wyróżnionych Gmin i prelegentów
znalazł się Krzysztof Dziedzic Sekretarz Gminy Opatówek wraz z Kierownikiem GOPS Violettą Galant. Celem
prezentacji było przedstawienie sprawdzonych w Gminie
Opatówek dobrych praktyk w działalności samorządowej
na rzecz rodzin. Wspomnieć należy tu m.in. prowadzenie Świetlicy Środowiskowej, budowę budynku nowego
przedszkola najnowocześniejszego w Wielkopolsce,
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różne inicjatywy promujące zdrowy styl życia m.in. rajdy
rowerowe, spotkania integracyjne, turnieje i gry dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
W trakcie Konferencji głos zabrali: Wicewojewoda Wielkopolski Aneta Niestrawska w imieniu Zbigniewa
Hoffmanna Wojewody Wielkopolskiego, która przybliżyła
temat konferencji oraz kolejnej edycji konkursu "Wielkopolska Gmina Przyjazna Rodzinie" na 2019 r.; Jacek
Bartkowiak Starosta Słupecki, Danuta Szpiler Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy na
temat pieczy zastępczej, p. Szymon Wytykowski Członek Zarządu Związku Dużych Rodzin na temat polityki
rodzinnej względem dużych rodzin oraz laureaci konkursu "Wielkopolska Gmina Przyjazna Rodzinie" Edycja
2018 r.: Adam Kopis Wójt Gminy Łęka Opatowska,
Krzysztof Dziedzic Sekretarz Gminy Opatówek, Michał
Gorlaszka Kierownik MGOPS Gołancz. Spotkanie zakończyło się piknikiem rodzinnym. Warto zaznaczyć, iż
Wielkopolska przoduje w promocji dużych rodzin, brała i
bierze czynny udział we wdrożeniu oraz realizacji programu 500+.
Wernisaż wystawy
Wernisaż wystawy Hybrydy Anny Kuźmitowicz,
prezentującej unikatowe ubiory dziane za nami. Otwarcie wystawy miało miejsce 8 listopada br. w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku. Wernisaż cieszył się dużym zainteresowaniem. Co ciekawe, wyjątkowe dzianiny
znalazły się w otoczeniu dawnych maszyn dziewiarskich, które przez lata sprawnie tworzyły wytwory dziane. Na sali znajdują się również płaskie maszyny dziewiarskie, na których powstają Hybryd.
Kolekcja ubiorów, którą można podziwiać w opatóweckim muzeum, to ''wyraz poszukiwań nowych rozwiązań dotyczących badania wpływu użytych materiałów
i sposobu ich zastosowania w procesie dziania oraz oddziaływanie tych elementów na formę ubioru. Wszystkie
realizacje wykonane są w technice dziewiarskiej i stanowią autorską wypowiedź na pograniczu ubioru i sztuki
włókna. Manipulacja materiałami włókienniczymi, proporcjami, kształtami oraz sposobami dziania powoduje
utworzenie zróżnicowanych przestrzennie konfiguracji
strukturalnych. Wszystkie te działania mają na celu wyeksponowanie dzianiny, jako medium niezwykle kreacyjnego, wielowymiarowego, o niepowtarzalnych, rzeźbiarskich cechach budowy oraz podkreślanie jej potencjału zarówno w znaczeniu materialnym, jak i w sferze
idei'' - tak o swej pracy pisze w katalogu do wystawy autorka. My zachęcamy by unikatowe, piękne kreacje
dzianinowe koniecznie zobaczyli Państwo osobiście.
Anna Kuźmitowicz ukończyła Akademię Sztuk
Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi na Wydziale
Tkaniny i Ubioru w Pracowni Projektowania Ubioru
Dzianego. W 2015 r. uzyskała stopień doktora sztuki w
dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej
- sztuki projektowe. Za rozprawę doktorską otrzymała w
2016 r. Nagrodę Prezesa Rady Ministrów. Od 2007 r.
pracuje w macierzystej uczelni prowadząc zajęcia z projektowania ubioru dzianego. Współpracuje z przemysłem odzieżowym na stanowisku projektantki ubioru. Kolekcje jej projektu prezentowane były na wielu targach
krajowych i zagranicznych m.in.: Prêt-à-Porter w Paryżu,
Pure w Londynie, Moda UK w Birmingham, CPM w Moskwie, na Międzynarodowych Targach Poznańskich oraz
łódzkich Prezentacjach. Zdobywczyni Złotego Medalu
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Międzynarodowych Targów Poznańskich w 2008 r. Zajęła I miejsce w konkursie dla młodych projektantów organizowanym przez Ptak Expo w 2015 r. Uczestniczyła w
wielu wystawach krajowych i zagranicznych. Wystawa
będzie otwarta do końca roku. Zapraszamy serdecznie!
XX Rajd Barwy Jesieni

W dniu 4 października 2019 r. odbył się jubileuszowy rajd: ''Barwy Jesieni''. W XX odsłonie rajdu udział
wzięło 99 uczestników. W swojej dwudziestoletniej historii rajd zgromadził na mecie w Rożdżałach - Słonecznej
kilka tysięcy turystów pieszych i rowerowych ( najwięcej
- bo aż 733 w roku 2002). Rajd, którego pomysłodawcą i
inicjatorem jest p. Mateusz Przyjazny, nieprzerwanie od
wielu lat, zakłada następujące cele: popularyzacja turystyki pieszej i kolarskiej, budzenie wrażliwości na piękno
przyrody, promowanie edukacji regionalnej, popularyzacja idei zdobywania odznak turystyki kwalifikowanej, poznawanie piękna Ziemi Kaliskiej, doskonalenie realizacji
podstawy programowej w terenie dla przedmiotów: np.
przyroda, geografia, biologia, historia, w-f, matematyka
(np. mierzenie wysokości drzew lub szerokości rzek bez
jej przekraczania), wyrabianie tężyzny fizycznej i odporności psychicznej.
Uczestnicy brali udział w konkursach: krajoznawczym: ''Znam Ziemię Kaliską'' (pytania z zakresu
geografii i historii Ziemi Kaliskiej), dendrologicznym rozpoznawanie drzew i krzewów po liściach oraz kwiatów, projekt znaczka na rajd kolejny, wygląd grupy (strój
turystyczny, proporzec), wykonanie piosenki turystycznej
(cenione są własne teksty drużyn). Walorem tego rajdu
jest również konkurs dla Opiekunów drużyn. W roku bieżącym ta zabawa odbyła się pod hasłem: ''Trafić do serca'' lub ''Trafić w serce śmiertelną szpilą'' Komandora
Rajdu.
Wyniki klasyfikacji generalnej:
- I miejsce i Puchar Starosty Kaliskiego zdobyła drużyna SP nr 11 w Kaliszu,
- II miejsce i Puchar Starosty Kaliskiego zdobyła drużyna SP /”starszaki”/ w Opatówku,
- III miejsce i Puchar Starosty Kaliskiego zdobyła drużyna SP /”młodziaki”/ w Opatówku.
Puchary ufundowane przez Starostę Kaliskiego oraz
nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu, Urząd Miejski Gminy Opatówek oraz Kaliski Oddział PTTK im. Stanisława Graevego wręczyli: Krzysztof
Dziedzic Sekretarz Gminy Opatówek, Mateusz Przyjazny Prezes Zarządu Kaliskiego Oddziału PTTK, Danuta
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Urbaniak Wiceprezes Zarządu Kaliskiego Oddziału
PTTK.
Komandor rajdu serdecznie dziękuje p. Agnieszce
Figiel, p. Iwonie Konopka - Kapitaniak, p. Annie Urbaniak oraz p. Grzegorzowi Kęszyckiemu i młodzieży z
Zespołu Szkół im. S. Mikołajczyka za wsparcie organizacji rajdu.
Uroczystości w Gminnej Bibliotece im. Braci Gillerów w Opatówku
W niedzielę, 8 grudnia br. uroczyście otwarto
odrestaurowany obiekt i tym samym zakończono realizację największej w 2019 roku inwestycji w Gminie Opatówek - kompleksową modernizację Domku Gotyckiego,
tzw. ''Cukierni'' w Opatówku, gdzie przeniesiona została
Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów, obchodząca w tym roku jubileusz 70 - lecia istnienia.
W uroczystym przecięciu wstęgi udział wzięli:
Burmistrz Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki, Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Opatówek Paweł Bąkowski, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci
Gillerów w Opatówku Małgorzata Matysiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, Dyrektor Biura Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej
Ewa Milewska, Starosta Powiatu Kaliskiego Krzysztof
Nosal, ks. Jan Ludwiczak, Wykonawca - Właściciel Firmy MAX - BUD Wojciech Przepiórka oraz Inspektor
Nadzoru Budowlanego Krzysztof Krawa.

Następnie ks. Jan Ludwiczak - Dyrektor Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu dokonał poświęcenia obiektu. Zebrani na uroczystości goście mieli okazję zwiedzić odrestaurowany budynek, po
czym udali się do Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, gdzie odbyła się dalsza część spotkania.
Dyrektor Małgorzata Matysiak przywitała licznie
przybyłych gości. Z powodu nieobecności listy gratulacyjne i życzenia przesłali: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg, Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzena Wodzińska, Wójt
Gminy Rozprza Janusz Jędrzejczyk, Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury
w Poznaniu Iwona Smarsz.
Uroczyste otwarcie nowej siedziby nie było jednak jedyną okazją do spotkania ponieważ w tym roku
biblioteka w Opatówku obchodzi 70 - lecie istnienia i 20 lecie pełnienia zadań biblioteki powiatowej. Dlatego też
w czasie uroczystości nie zabrakło podsumowań, gratulacji i życzeń dla pracowników placówki. Dyrektor Małgorzata Matysiak przedstawiła interesującą prezentację dotyczącą działalności biblioteki na przestrzeni ostatnich
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lat. Głos zabrali także: Wicemarszałek Województwa
Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, Starostwa Powiatu Kaliskiego Krzysztof Nosal, Przewodniczący Rady
Powiatu Kaliskiego Jan Kłysz, Sekretarz Gminy Opatówek Krzysztof Dziedzic, Dyrektor Biura AKO Ewa Milewska, Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Opatówek
Paweł Bąkowski, w imieniu Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzeny Wodzińskiej - Jerzy
Szukalski, wieloletnia Dyrektor Biblioteki w Opatówku i
regionalistka Jadwiga Miluśka - Stasiak, Instruktor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu Magdalena Rusnok, przedstawiciele bibliotek z powiatu kaliskiego.
W imieniu własnym oraz całej lokalnej społeczności Burmistrz Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki
na ręce Dyrektor Biblioteki Małgorzaty Matysiak złożył
serdeczne podziękowania za krzewenie kultury i czytelnictwa w Gminie Opatówek, przekazał także życzenia na
kolejne lata działalności. Burmistrz skierował również
słowa podziękowania do wszystkich osób, które miały
swój wkład w modernizację Domku Gotyckiego. Okazjonalne graweryty, z rąk Burmistrza Gminy Opatówek
otrzymali: Jadwiga Miluśka - Stasiak, p. Paweł Naszyński, Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Opatówek
Paweł Bąkowski, Skarbnik Gminy Dagmara Gajewska Pająk, Sekretarz Gminy Opatówek Krzysztof Dziedzic,
Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof
Grabowski, Dyrektor Biura AKO Ewa Milewska, Kierownik Wydziału Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony
Środowiska Bogumiła Łańduch, Kierownik Wydziału
Zamówień Publicznych i Inwestycji Krzysztof Matusiak,
Właściciel Firmy MAX - BUD Wojciech Przepiórka,
Przedstawiciel Firmy MAX-BUD Grzegorz Kasprzycki
oraz Inspektor Nadzoru Budowlanego Krzysztof Krawa.

charakterystyczne streczyny i duże gotyckie okna.
Wszystkie prace prowadzono pod nadzorem konserwatora zabytków. W ramach projektu zakupione zostało
także niezbędne wyposażanie. Całkowita wartość prac
modernizacyjnych to ponad 2 mln. złotych, a pozyskane
przez Gminę Opatówek dofinansowanie z WRPO 2014+
wynosi 512 856,01 zł.

Domek Gotycki to budynek o charakterystycznej
zabudowie pochodzący z początku XIX wieku. Wchodził
on w zakres dóbr, jakie generał Józef Zajączek - namiestnik Królestwa Polskiego w latach 1815 - 1826
otrzymał z rąk Napoleona Bonapartego w uznaniu zasług żołnierskich. Stąd też na elewacji niższej części budynku od strony ulicy Kościelnej umieszczony jest herb
rodziny Zajączków - ''Świnka'' wykonany z piaskowca. W
okresie międzywojennym mieściło się tutaj przedszkole
Narodowej Organizacji Kobiet. Od czasów wojny był to
budynek mieszkalny. Teraz zapisana zostanie nowa karta w bogatej historii tego budynku bowiem od grudnia
mieścić się tam będzie Gminna Biblioteka Publiczna im.
Braci Gillerów w Opatówku.
***************************************

WIADOMOŚCI BIBLIOTECZNE

W czasie spotkania wręczone zostały również
podziękowania p. Ewie Martinek - autorce książki ''Szulec - wieś cudu Świętego Józefa'' za wkład włożony w
pracę badawczą związaną z dziejami mieszkańców
gminy Opatówek. Zwieńczeniem wieczoru był wyjątkowy
koncert kwartetu smyczkowego ''Folusz''.
Warto przypomnieć, że prace związane z przebudową i rozbudową Domku Gotyckiego, tzw. ''Cukierni''
trwały od marca do listopada bieżącego roku. Wykonawcą był Zakład Remontowo - Budowlany MAX-BUD
Wojciech Przepiórka. W ramach przeprowadzonych prac
budynkowi przywrócona została pełna sprawność techniczna. Oprócz remontu fasady, gruntownemu remontowi poddano również wnętrze budynku. Zrekonstruowano
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Cukiernia w Opatówku, dziś zwana Cukierenką
Jednym z zabytków architektury w Opatówku związanym z rodziną namiestnika Józefa Zajączka jest "Cukiernia" znana także jako "domek gotycki". Budynek składał się
z 3 brył o zróżnicowanej wielkości i wysokości. Narożna
kwadratowa część została zwieńczona sterczynami. W budynku umieszczono duże gotyckie okna, a na ścianie frontowej herb rodziny Zajączków "Świnka" z piaskowca. Był on
nieraz niesłusznie uważany za herb Opatówka.
Dokładnie nie wiadomo, kiedy powstał budynek
Cukierni. W świadomości opatowian budynek istnieje od
czasów generała Zajączka. Józef Raciborski w monografii
pt. Opatówek opublikowanej w 1922 r. w czasopiśmie
''Ziemia'' podaje, że w okresie, gdy właścicielem Opatówka
był gen. Józef Zajączek (1807 - 1826) powstało wiele budowli murowanych, między innymi stylowy domek gotycki
przeznaczony na Cukiernię. Jednak na planie Opatówka z
1824 r. nie ma tego budynku. Nie ma go również na planie
z 1835 r. Nie wiadomo, czy oznacza to, cukiernia została
zbudowana później przez Ignacego Radoszewskiego, czy
plan z 1835 r. nie jest dokładny.
Wiadomo, że domek gotycki istniał w 1862 r., gdyż
w umowie między ówczesnym właścicielem Opatówka senatorem Janem Funduklejem a mieszczanami zapisano, że
Funduklej wystawi budynek dla Szkoły Elementarnej, a do
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czasu jego wystawienia szkoła będzie mieściła się w domku gotyckim. Szkoła działała w Cukierni do roku 1870, gdy
z fundacji testamentowej Edwarda Fiedlera zbudowano
dwuwyznaniową Szkołę Elementarną przy ulicy Długiej
(dziś Remiza Strażacka przy ul. Łódzkiej).
Kolejna wzmianka o Cukierni pojawia się w 1880 r.
W umowie między właścicielem majątku Karolem Schlösserem (ojcem) a kominiarzem jest mowa o czyszczeniu jednego komina Cukierni. Budynek był cały czas własnością
właścicieli majątku Opatówek. W 1900 r. zamieszkał w Cukierni Bronisław Korejwo - administrator majątku Karola
Schlössera. Z jego inicjatywy wznowiła w Opatówku działalność Ochotnicza Straż Ogniowa. Bronisław Korejwo został naczelnikiem Straży i dzięki jego staraniom zbudowano
na rynku remizę strażacką, w której stworzono bibliotekę.
Do czasu wyjazdu z Opatówka w 1910 r. Korejwo był bibliotekarzem w tejże bibliotece. Ok. 1912 r. zamurowano gotyckie okna Cukierni.
Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę powstała w Opatówku Narodowa Organizacja Kobiet. Jej prezeska - Zofia Schlösserowa udostępniła organizacji budynek Cukierni na siedzibę oraz na prowadzone przez nią w
latach 1923 - 1932 przedszkole. W Cukierni odbywały się
różne spotkania, kursy dla kobiet i odczyty.
Pod koniec lat 30. XX w. do wybuchu wojny w Cukierni działała wytwórnia cukierków. W czasie II wojny światowej mieszkał w Cukierni doktor Kazimierz Siwiński. Jego
gabinet lekarski znajdował się na piętrze. Tam doktor, zaangażowany w pracę konspiracyjną (ZWZ, później AK) został aresztowany 1 września 1941 r. przez Gestapo. W
marcu 1942 r. zginął w masowej egzekucji wraz z grupą innych Polaków w Zgierzu. W późniejszym okresie mieszkał
w Cukierni i miał tam praktykę lekarską doktor Mąka.
Po 1945 r. w budynku zamieszkali lokatorzy. Budynek nie remontowany niszczał, spadały kolejne sterczyny. Przed 1 listopada 2011 r. Centrum Kultury w Kaliszu we
współpracy z instytucjami kultury w Opatówku zorganizowało w pozbawionych tynków pomieszczeniach Cukierni
imprezę z cyklu Kalendarium Polskie pt. Gusła, Zmory i
Upiory, w czasie której w Cukierni zjawiły się duchy gen.
Józefa Zajączka i jego pięknej żony Aleksandry.
Po zmianach własnościowych Cukiernię przejął
ponownie samorząd gminny i jego staraniem, ze znacznym
udziałem środków unijnych, pod nadzorem konserwatorskim, Cukiernia została odrestaurowana w 2019 r. Przywrócono charakterystyczne sterczyny i duże gotyckie okna.
Rozebrano nieoryginalne przybudówki i dobudowano
skrzydło z gotyckimi oknami dla potrzeb Gminnej Biblioteki
Publicznej im. Braci Gillerów, która przeniosła się w grudniu
2019 r. z budynku dawnego zajazdu przy Placu Wolności.
Dawne podwórze budynku otoczono murem z łukowymi
przejściami nawiązującymi do gotyckich okien Cukierni.
Po 1945 r. zaczęła upowszechniać się nazwa ''Cukierenka'' i obecnie budynek jest tak nazywany przez większość mieszkańców.

czący Rady Miejskiej Gminy Opatówek, Mariusz Małoburski
- Wiceprezes Zarządu Gminnego Związku OSP w Opatówku, Artur Szymczak - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Kaliskiego, Marlena Kiermas - Gruszka - Przewodnicząca
Komisji Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i
Zdrowia Rady Miejskiej Gminy Opatówek, Beata Frydrychowicz - nauczycielka ze Szkoły Podstawowej w Opatówku oraz bibliotekarze: Małgorzata Matysiak, Jadwiga Miluśka - Stasiak i Agnieszka Przepiórka.

Narodowe Czytanie stało się już tradycją. Pokazuje, jak ważna dla człowieka jest książka, która niesie ze sobą uniwersalne wartości, wiedzę, budzi wyobraźnię i wrażliwość czytelnika. Honorowy patronat nad akcją corocznie
sprawuje Para Prezydencka.
''Spotkania kultur'' - jubileuszowy projekt Fundacji Atqi
Uczniowie z klas 5 i 7 Szkoły Podstawowej w Opatówku wzięli udział w cyklu zajęć o wielokulturowości i tradycji w ramach projektu ''Spotkania Kultur'' - ''Etnologia dla
dzieci'' na 100 lecie poznańskiej etnologii. Projekt prowadziła Fundacja Atqi, dzięki wsparciu Samorządu Województwa
Wielkopolskiego, a biblioteka była jednym z partnerów projektu. Zajęcia w Opatówku, prowadziła Ada Widawska.

Jadwiga Miluśka - Stasiak
Narodowe Czytanie - nowele polskie
W sobotę, 7 września 2019 r. w całej Polsce odbyło się Narodowe Czytanie nowel polskich autorów. Biblioteka w Opatówku, jak co roku, wzięła udział w tym wydarzeniu. W Opatówku odczytano fragmenty: ''Katarynki'' Bolesława Prusa i ''Dobrej pani'' Elizy Orzeszkowej.
Nowele czytali: Sebastian Wardęcki - Burmistrz
Gminy Opatówek, Jan Adam Kłysz - Przewodniczący Rady
Powiatu Kaliskiego, Beata Tomczak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Opatówku, Dagmara Gajewska - Pająk Skarbnik Gminy Opatówek, Paweł Bąkowski - Przewodni-
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W ramach projektu uczniowie ze szkoły w Opatówku wzięli udział w spotkaniach mających zwrócić uwagę na
podobieństwa i różnice pomiędzy kulturą i zwyczajami w
Wielkopolsce a innymi kulturami i zwyczajami na świecie.
Ideą spotkań było także zwrócenie uwagi na pojęcie
ETNOLOGII i pracę ETNOLOGA. Przy okazji tej edycji projektu uczniowie z Opatówka wzięli udział w I Ogólnopolskim
Konkursie Spotkania Kultur. Zostań Etnologiem 2019. W
konkursie wzięło udział 275 dzieci. Uczennica klasy VII c
Julka Matysiak ze szkoły w Opatówku zdobyła w tym kon-
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kursie II miejsce ex aequo z UddhavSharmaze Szkoły Podstawowej International School of Poznań
Przeprowadzenie działań projektowych w Opatówku było możliwe, dzięki współpracy Szkoły Podstawowej im.
Janusza Kusocińskiego w Opatówku i Gminnej Biblioteki
Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku. Koordynatorkami projektu były Joanna Litwin i Małgorzata Matysiak.
Projekt ''Spotkania Kultur'' był prowadzony na terenie Wielkopolski oraz w górach Wysokiego Atlasu w Maroko w latach 2017 - 2019. W ramach działań projektowych
obecni uczniowie klas 7 ze szkoły w Opatówku z wychowawcami Joanną Litwin, Magdaleną Noskowską i Joanną
Kupczyk spotkały się na zajęciach o wielokulturowości, które Ada Widawska prowadziła już po raz trzeci. W sumie na
trzy edycje projektu złożyło się ponad 60 interaktywnych
spotkań z dziećmi, wystawy zdjęć oraz prac plastycznych.
W Polsce w projekcie wzięło udział około 900 dzieci w 12
placówkach oświatowych oraz bibliotekach publicznych z
Wielkopolski: w Śremie, Opatówku i Kamionnie.

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

WIADOMOŚCI SPORTOWE
Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym
W terminie 5 - 6 października br. na terenie gminy
Opatówek oraz gminy Godziesze Wielkie rozgrywane były
Mistrzostwa Polski w jeździe na czas dwójek i drużyn, kończące sezon szosowy w kraju.
Rywalizacja rozpoczęła się w sobotnie popołudnie
od zmagań w jeździe na czas dwójkami. Organizatorzy
przygotowali dla zawodników rundę, która była modyfikowana w zależności od kategorii wiekowej. Najkrótsza runda
liczyła 14 km, najdłuższa natomiast 29 km. Mistrzostwa rozegrane zostały w sześciu kategoriach: juniorki młodsze,
juniorzy młodsi, juniorki, juniorzy, open (elita, U-23) kobiet,
open (elita, U-23). W kolejnym dniu, kolarze zmagali się o
miano najlepszej drużyny w kraju. Jazdy drużynowe odbywały się na trasie o dystansach od 29 do 58 km.
Organizatorem Mistrzostw Polski było Kaliskie Towarzystwo Kolarskie, a współorganizatorami: Gmina Opatówek, Gmina Godziesze Wielkie, Gmina Brzeziny, Powiat
Kaliski i Wielkopolski Związek Kolarski.
Turniej Halowej Piłki Nożnej OSP Gminy Opatówek

W sobotę 23 listopada 2019 roku w Hali Sportowej
im. Polskich Olimpijczyków w Opatówku odbył się IX Turniej Halowej Piłki Nożnej Ochotniczych Straży Pożarnych
Gminy Opatówek. Organizatorami turnieju byli: Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Opatówku, Urząd
Miejski Gminy Opatówek oraz Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku.
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Celem turnieju jest doskonalenie sprawności fizycznej, popularyzacja sportu, a w szczególności halowej
piłki nożnej, popularyzacja zdrowego stylu życia, popularyzacja Ochotniczych Straży Pożarnych a także integracja
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Opatówek,
a uczestnikami członkowie OSP z terenu gminy Opatówek
w dwóch grupach wiekowych - do 16 lat oraz powyżej 16 lat
w drużynach liczących od 5 do 10 osób oraz opiekun drużyny, których zgłaszają jednostki i potwierdzają ich przynależność do OSP. Do uczestnictwa w IX Turnieju zgłoszono
cztery drużyny w kategorii do 16 lat oraz pięć drużyn w kategorii powyżej 16 lat. Drużyny rozgrywały mecze systemem ''każdy z każdym'', a w starszej kategorii wiekowej
mecz finałowy rozegrały drużyny które zajęły pierwsze i
drugie miejsce po rozgrywkach ''każdy z każdym''.
W końcowym wyniku rozgrywek w młodszej kategorii wiekowej okazało się, że zgodnie z regulaminem turniej ukończyły trzy drużyny:
I miejsce - OSP Porwity,
II miejsce - OSP Sierzchów
III miejsce - OSP Opatówek
Drużyny otrzymały puchary, dyplomy oraz piłki do gry.
W grupie powyżej 16 lat pierwsze miejsce po remisie w meczu finałowym i rzutach karnych zdobyła drużyna
OSP Opatówek I, drugie miejsce zdobyła OSP Rajsko a
trzecie miejsce zdobyła OSP Borów i te drużyny otrzymały
puchary, dyplomy oraz piłki do gry, za czwarte i piąte miejsce drużyny otrzymały dyplomy i piłki do gry a były to OSP
Opatówek II oraz OSP Tłokinia Wielka.
Drużyna OSP Opatówek I zwycięzca turnieju będzie reprezentowała OSP Gminy Opatówek w Turnieju Halowej Piłki Nożnej OSP Powiatu Kaliskiego w dniu 8 grudnia
2019 r. w Liskowie. Życzymy im aby wzorem roku ubiegłego też tam zajęli pierwsze miejsce.
Wszyscy otrzymali statuetki i dyplomy. Sędziami
turnieju byli Mateusz Indraszczyk i Kacper Zmyślony, którzy
bezinteresownie pomogli w przygotowaniu systemu rozgrywek oraz sędziowali poszczególne mecze. Dzięki ich
pracy turniej przebiegł bardzo sprawnie, za co zawodnicy i
organizatorzy bardzo gorąco dziękują.
Wręczenia nagród drużynom i zawodnikom dokonali: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku p. Beata Tomczak, Prezes Zarządu
Oddziału Gminnego ZOSP RP w Opatówku dh Bogdan
Marszał, Komendant Gminny OSP w Opatówku dh Stanisław Baran oraz Przewodniczący Komisji ds. MDP dh Henryk Łazarek.
Organizatorzy dziękują zawodnikom, trenerom,
opiekunom, wszystkim jednostkom OSP, które wystawiły
drużyny, obsłudze całego turnieju, Szkole Podstawowej im.
Janusza Kusocińskiego w Opatówku, władzom samorządowym Gminy Opatówek, kibicom, sympatykom oraz
wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji turnieju.
Dziękując jeszcze raz bardzo gorąco pozdrawiamy wszystkich i zapraszamy do udziału w następnych turniejach.
Zawody wędkarskie kaliskich krwiodawców w Opatówku
Rejonowa Rada Honorowych Dawców Krwi przy
Oddziale Regionalnym Polskiego Czerwonego Krzyża, we
współpracy z Gminą Opatówek oraz Kołem PZW Opatówek, zorganizowała XVIII Zawody Wędkarskie Honorowych
Dawców Krwi. Odbyły się one 5 października 2019 roku
nad stawami w Opatówku.
W zawodach uczestniczyło siedem dwuosobowych
drużyn reprezentujących Kluby Honorowych Dawców Krwi
zrzeszonych przy Oddziale Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Kaliszu. Celem imprezy była integracja środowiska krwiodawców, promowanie zdrowego stylu życia
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poprzez sport i rekreację oraz propagowanie wędkarstwa
amatorskiego.
Klasyfikacja końcowa zawodów przedstawia się następująco:
I miejsce - klub HDK PCK przy KLA
II miejsce - klub HDK PCK przy Tesco II
III miejsce - klub HDK PCK przy Tesco I
Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej
Zacięta rywalizacja, dobra zabawa i przed świąteczne nastroje – w takiej atmosferze odbył się Mikołajkowy
Turniej Piłki Siatkowej w Opatówku.
W samo południe, 6 grudnia 2019 w Hali Sportowej im.
Polskich Olimpijczyków w Opatówku, Burmistrz Gminy
Opatówek Sebastian Wardęcki wraz z Dyrektor Szkoły
Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Opatówku Beatą
Tomczak otworzyli Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej. Do
rywalizacji zgłosiło się pięć drużyn siatkarskich.

W pierwszym etapie zawodów spotkały się drużyny: uczniów SP Opatówek, młodzieżowej reprezentacji
OSP Opatówek oraz Policjantów Komisariatu Policji w Opatówku. Mecze rozgrywane były systemem ‘’każdy z każdym’’ do dwóch wygranych setów. W dalszej części turnieju
o Puchar Burmistrza Gminy Opatówek walczyli: nauczyciele SP, pracownicy Urzędu Miejskiego Gminy Opatówek i
Policjanci. Wszystkie drużyny mogły liczyć na głośny doping z trybun, gdzie panowały sportowe i mikołajkowe nastroje. W czasie 5 - cio godzinnych zmagań turniejowych
uczestników wspierał również Sekretarz Gminy Opatówek
Krzysztof Dziedzic, który na zakończenie wręczył drużynom
podziękowania i dyplomy. W ostatecznym rozrachunku Puchar Burmistrza Gminy Opatówek trafił w ręce przedstawicieli Policji, jednak jego zdobycie nie było łatwe bowiem
każda z drużyny reprezentowała bardzo wysoki poziom
umiejętności.
Głównym celem imprezy była dobra zabawa i
krzewienie aktywności fizycznej oraz propagowanie piłki
siatkowej wśród dzieci i młodzieży. Wszystkim uczestnikom
turnieju należą się słowa uznania za udział w zawodach,
zaangażowanie oraz walkę do ostatniego punktu w duchu
fair - play, w jakim rozgrywane były całe zawody.

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

WIADOMOŚCI OŚWIATOWE
PRZEDSZKOLE W OPATÓWKU
Zajęcia otwarte w grupie ''Mrówek''
''[jesienna jest pogoda. Deszczowo, zimno, mgliście, a
drzewa kolorowe zrzucają zwiędłe liście . A drzewa kolorowe zrzucają zwiędłe liście.'' 28 listopada 2019 r. grupa
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''Mrówki” gościła na zajęciach otwartych swoich rodziców i
opiekunów. Zajęcia inspirowane jesienną muzyką opierały
się na metodzie Batki Straus - aktywnego słuchania muzyki
oraz elementów rytmiki .Dzięki wspólnym zabawom ze
swoimi najbliższymi dzieci spędziły wspaniałe chwile i pożegnały odchodzącą już jesień.
Akcja ''Szkoła do hymnu''
Dnia 8 listopada o symbolicznej godzinie 11:11 nasze dzieci odśpiewały 4 - zwrotkowy hymn narodowy w ramach akcji "Szkoła do hymnu".

Placówki do akcji zaproszone zostały przez Minister Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży.
Przedsięwzięcie to było kontynuacją ubiegłorocznej inicjatywy "Rekord dla Niepodległej". W tym roku powiązane było
z krótkim występem, dzieci z najstarszych grup, o tematyce
niepodległościowej.
Pasowanie na przedszkolaka
''Pasowanie na przedszkolaka'' to pierwsza, wyjątkowa uroczystość w życiu dzieci, które we wrześniu tego
roku po raz pierwszy rozpoczęły swoją przygodę z przedszkolem.

Dzieci z uśmiechami na twarzach recytowały wierszyki i śpiewały piosenki otrzymując od rodziców i zaproszonych gości gromkie brawa, a także dyplomy i słodkie
upominki.
Plebiscyt ''Przedszkole na medal''
Nasze przedszkole brało udział w plebiscycie „Przedszkole
na medal” zorganizowanym przez „Głos Wielkopolski”. Zajęliśmy II miejsce –bardzo dziękujemy rodzicom za nominacje oraz oddane głosy.
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Zakup pomocy sensorycznych

SZKOŁA PODSTAWOWA W OPATÓWKU
Europejski Dzień Języków Obcych
W przedostatnim tygodniu września uczniowie klas
5 - 8 w szkole podstawowej w Opatówku celebrowali Europejski Dzień Języków Obcych. Przygotowania rozpoczęły
się już dużo wcześniej. Przedstawiciele klas wylosowali nazwę kraju, który mieli reprezentować w tym dniu, opracowali menu, które miało być zaserwowane podczas uroczystości oraz przygotowali plakaty reklamujące ich kraj. Efekty
pracy uczniów przerosły najśmielsze oczekiwania organizatorek - p. Moniki Ratajczyk i Anny Marszał - Olejnik oraz
wychowawców. Zjawiskowo udekorowane pomieszczenia
klasowe, suto zastawione tradycyjnymi potrawami stoły czy
stroje, wprawiły wszystkich w osłupienie.

Nasze przedszkole wzbogaciło się o nowe pomoce
sensoryczne i sprzęt multimedialny za kwotę łączną 18 000
zł. Ze sprzętu korzystać będą wszystkie dzieci. Mamy nadzieję, że wpłynie to korzystnie na ich rozwój.
Spotkanie z saperami

W piątek, 29 listopada nasze przedszkole odwiedził Patrol Rozminowania z Inowrocławia. Wojskowi przeprowadzili z najstarszymi grupami rozmowę na temat bezpieczeństwa oraz zapoznali przedszkolaków z trudami swojej pracy.

Podczas biesiadowania chętni uczniowie mogli
wziąć udział w konkursach - z literowania nazw krajów i stolic w języku angielskim, rozpoznawania flag oraz uczestniczyli w podchodach. Szukając wskazówek na terenie całej
szkoły, mieli dotrzeć do ukrytego skarbu. Zabawy i wrażeń
było co nie miara. Impreza cieszyła się dużym powodzeniem, co tylko zachęciło nauczycielki języków obcych do
kontynuowania takich działań w przyszłości.
Zwieńczeniem EDUJO było zorganizowanie uroczystego apelu i wręczenie nagród oraz podziękowań
wszystkim uczestnikom. Organizatorzy dziękują za wsparcie Radzie Rodziców, dzięki której można było obdarować
uczniów cennymi nagrodami.

Wizyta ''Dinozaurów'' u Burmistrza

Dnia 26 listopada grupa ''Dinozaury'' odwiedziła
Urząd Miejski Gminy Opatówek, gdzie zostały bardzo serdecznie przyjęte przez Pana Burmistrza. Zapoznały się z
pracą urzędu, a każde z dzieci mogło przez chwilę zasiąść
w fotelu Burmistrza.
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Wycieczka do Warszawy
We wrześniu br. osiemdziesięcioro szóstoklasistów
ze Szkoły Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Opatówku
wzięło udział w trzydniowej wycieczce do stolicy Polski.
Program wycieczki obfitował w różne atrakcje dostosowane
do wieku uczestników.
Pierwszego dnia uczniowie zwiedzili Stadion Narodowy, gdzie oglądali między innymi szatnie piłkarzy, płytę
stadionu, zaplecze dla dziennikarzy. Spacerowali także po
parku Łazienkowskim, podziwiając pomnik Fryderyka Chopina i pałac Na Wodzie. Niecodzienną atrakcją była wizyta
w budynkach Telewizji Polskiej. Szóstoklasiści oglądali
między innymi studio nagrań do programu ''Pytanie na
śniadanie'' i ''Jaka to melodia?'', muzeum telewizyjne, reżyserkę programu informacyjnego. Jedna z grup wizytowała
również plan serialu ''Korona królów'', gdzie spotkała się z
aktorami.
Drugi dzień to spacer po Warszawie. W programie
znalazło się zwiedzanie Zamku Królewskiego i Starówki,
przechadzka Krakowski Przedmieściem, oglądanie zmiany
warty przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Trzeciego dnia
uczniowie zdobywali nową wiedzę i doskonalili umiejętności
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w Centrum Nauki ''Kopernik'', aktywnie uczestnicząc w różnego typu pokazach i eksperymentach. Na koniec jeszcze,
tuż przed drogą powrotną, niezapomniane wrażenia pozostawił rzut oka na Warszawę z perspektywy XXX piętra Pałacu Kultury i Nauki.

Uczniowie podróżowali pod opieką nauczycielek:
A. Kowalczyk, K. Lewickiej, A. Nowackiej, M. Ratajczyk i H.
Warszewskiej. Wrócili z wycieczki pełni wrażeń, z uśmiechem na ustach, mimo zmęczenia i chwilami niesprzyjającej aury. Dla wielu z nich to była pierwsza wizyta w stolicy
Polski, również pierwszy dłuższy wyjazd w gronie rówieśników.
Obchody Narodowego Święta Niepodległości
Społeczność naszej szkoły uroczyście świętowała
101. rocznicę odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. 8 listopada uczniowie przyszli na zajęcia w galowych strojach z przypiętymi biało - czerwonymi kotylionami.
Uczestniczyli w uroczystym poranku, podczas którego obejrzeli wzruszający montaż słowno - muzyczny przygotowany
przez uczniów uczęszczających na dodatkowe zajęcia rozwijające umiejętności historyczne, a także uczniów kl. Vd
oraz chór i zespół muzyczny. Recytacje, scenki, utwory
muzyczne, piosenki, fotografie wyświetlane na ekranie
wprowadziły oglądających w wyjątkowy nastrój.

O godz. 11:11 w hali sportowej w obecności sztandaru szkoły i dyrekcji odśpiewano ''Mazurka Dąbrowskiego''
w ramach akcji ''Szkoła do hymnu''. Sztandar szkoły towarzyszył również licznej grupie młodzieży, która 11 listopada
pod opieką Dyrektor Beaty Tomczak i nauczycieli wzięła
udział w uroczystościach środowiskowych: w mszy świętej
w intencji Ojczyzny, w akcji ''Niepodległa do hymnu'', w
przemarszu ulicami Opatówka i składaniu kwiatów pod obe-
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liskiem na Placu Wolności. Przed rozpoczęciem uroczystości obdarowano władze i mieszkańców naszej gminy kotylionami wykonanymi wcześniej przez młodzież.
Przygotowanie uroczystego poranka, wykonanie
kotylionów w barwach narodowych i udział w uroczystościach środowiskowych to zadania realizowane w ramach
projektu ''Kocham Cię, Polsko'' pod kierunkiem p. Bożeny
Banasiak. Chór i zespół muzyczny pracował pod opieką p.
Anny Nowackiej, a w przygotowaniu odświętnego wystroju
auli pomogła p. Joanna Litwin. Akcją ''Szkoła do hymnu'' i
udziałem pocztu sztandarowy w uroczystościach kierowała
p. Magdalena Noskowska. Wierszem, piosenką, modlitwą i
zamyśleniem dziękowaliśmy naszym przodkom za walkę o
wolność i zachowanie polskości. Z radością prezentowaliśmy miłość do współczesnej Polski i naszej Małej Ojczyzny.
Warsztaty organowe
We wtorek 24 września 2019 r. uczniowie klas Va i
Vb wzięli udział w warsztatach organowych. Na spotkanie
zostaliśmy zaproszeni przez fundację ''Inicjatywa dla Opatówka''. Zajęcia prowadzili: organista Łukasz Mosur oraz
organmistrz Andrzej Sutowicz. Uczniowie poznali budowę i
funkcjonowanie organów piszczałkowych. Podczas muzycznej prezentacji instrumentu usłyszeli jego techniczno dźwiękowe możliwości (24 głosy rozlokowane na dwa manuały - klawiatury ręczne oraz klawiaturę pedałową). Mieli
też możliwość usłyszenia i zobaczenia anielskiej orkiestry.
Figury aniołków grały na dzwonkach za pomocą młoteczków. Młodzi melomani mogli również wypróbować grający
model organów. Ten punkt warsztatów cieszył się bardzo
dużym zainteresowaniem. Dziękujemy organizatorom za
możliwość wzięcia udziału w tak niezwykłych zajęciach,
które z pewnością były bardzo ciekawą lekcją muzyki.
**********
SZKOŁA PODSTAWOWA W CHEŁMCACH
Bezpieczni na drodze
"Bezpieczni na drodze" - pod takim hasłem odbyło
się w dniu 12 września 2019 roku spotkanie uczniów klas 0
- 3 z policjantami z Komisariatu Policji w Opatówku, którzy
zapoznali uczniów z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa pieszych.

Oprócz pogadanki z funkcjonariuszami uczniowie swoją
wiedzę mogli sprawdzić w praktyce podczas poruszania się
po drodze w pobliżu szkoły. Na zakończenie każda grupa
wykonała pamiątkowe zdjęcie z zaproszonymi gośćmi.
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Dzień Edukacji Narodowej 2019
W poniedziałek, 14 października 2019 r. odbyła się
akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Podczas uroczystości ślubowanie złożyli pierwszoklasiści, którzy zostali
pasowani na uczniów przez Dyrektora szkoły Tomasza Mikuckiego. Część artystyczną przepełnioną humorem i piosenką przygotowali uczniowie pod opieką nauczycieli p.
Iwony Frątczak, p. Nataszy Paszkowiak Kopeć i p. Krzysztofa Drobnika. Serdeczne życzenia uczniom, nauczycielom
oraz pracownikom szkoły złożyli: Jarosław Budka Radny
Rady Miejskiej Gminy Opatówek, Marta Krzywda Przewodnicząca Rady Rodziców oraz Dyrektor szkoły Tomasz Mikucki. Pierwszoklasiści otrzymali prezenty ufundowane
przez władze Gminy Opatówek, Radę Rodziców oraz wychowawczynię p. Iwonę Frątczak. Po zakończeniu akademii najmłodsi uczniowie pozowali do pamiątkowych zdjęć
Następnie wraz z rodzicami i gośćmi udali się spotkanie do
swojej klasy. Dziękujemy rodzicom za przygotowanie słodkiego poczęstunku i włączenie się w organizację uroczystości.

41. Rocznica wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża
16 października 2019 r. przypada rocznica wyboru
kardynała Karola Wojtyły na papieża. Czterdzieści jeden lat
temu papież Polak przyjął imię Jan Paweł II. Społeczność
naszej szkoły upamiętniła Patrona Szkoły gromadząc się
na placu apelowym. Przedstawiciele Samorządu Szkolnego
zapalili znicze pod tablicą pamiątkową umieszczoną na budynku szkoły.
Narodowe Święto Niepodległości

Piknik edukacyjno - przyrodniczy

W piątek 8 listopada 2019 r. odbyła się w naszej
szkole uroczystość z okazji 101. rocznicy Odzyskania Niepodległości. Akademię przedstawiającą historię Polski od
rozbiorów do 1918 roku przygotowali uczniowie pod opieką
p. Katarzyny Galik i p. Żanety Tułacz. Wszyscy obecni
wspólnie odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego włączając się
w ogólnopolską akcję śpiewania hymnu państwowego. Poczet sztandarowy szkoły uczestniczył w Mszy Św. w intencji
Ojczyzny w kościele Narodzenia NMP w Chełmcach.
24 października uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w
pikniku edukacyjno - przyrodniczym w Strzelnicy myśliwskiej w Wolicy. Razem z podopiecznymi CER Tęcza poznaliśmy ''Łowiecką ścieżkę dydaktyczną'', z której dowiedzieliśmy się wielu ciekawych informacji o zwierzętach mieszkających w lesie, ich zwyczajach i potrzebach. Swoją wiedzą
i doświadczeniem podzielili się z nami członkowie Polskiego Związku Łowieckiego. Wspaniała atmosfera i piękna pogoda sprzyjały temu wydarzeniu. Każdy z uczestników
otrzymał dyplom i upominek. Na zakończenie pikniku był
czas na wspólne biesiadowanie z pieczeniem kiełbasek.
Kolarstwo moja pasja
''Kolarstwo moja pasja'' - pod takim tytułem odbyło
się w dniu 11 października 2019 r. spotkanie z Bartłomiejem Matysiakiem, byłym uczniem naszej szkoły, Mistrzem
Polski w kolarstwie z 2014 r. Zaproszony gość opowiadał o
swojej karierze, ciężkiej pracy podczas treningów oraz sukcesach. Odpowiadał także na pytania związane ze sportem, który uprawiał. Zaprezentował również sprzęt kolarski,
który wzbudził duże zainteresowanie. Na koniec rozdawał
autografy. Podczas spotkania uczniowie mogli dowiedzieć
się wielu ciekawych rzeczy o tej dyscyplinie sportu, a także
poznali człowieka, który wskazał im sposób, jak realizować
swoją życiową pasję. Warto przypomnieć, że Bartłomiej
Matysiak był Mistrzem Polski w kolarstwie szosowym,
uczestnikiem Mistrzostw Świata, Giro d’Italia i innych prestiżowych wyścigów. Być może nasz gość znajdzie swoich
naśladowców wśród obecnych uczniów.
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Dzień Głośnego Czytania
12 listopada 2019 r. uczniowie klasy 1 wraz z wychowawczynią p. Iwoną Frątczak zorganizowali Obchody
Dnia Głośnego Czytania. W tym dniu nauczyciele i uczniowie z klas 1 - 3 w celu propagowania czytelnictwa czytali
przygotowane wcześniej bajki i opowiadania.
"Dla Ciebie, Ojczyzno"
3 listopada 2019 roku uczniowie naszej szkoły
wzięli udział w II Konkursie Recytatorskim Poezji Patriotycznej ''Dla Ciebie, Ojczyzno'', zorganizowanym przez
Szkołę Podstawową im. Władysława Broniewskiego w Tłokini Wielkiej. Nasi uczniowie zdobyli zarówno miejsca na
podium, jak i wyróżnienia we wszystkich kategoriach. II
miejsce w kategorii klas I - III zajęła Alicja Jabłońska z klasy
III. W kategorii klas IV - VI I miejsce zajął Piotr Welke z klasy VIb, II miejsce przypadło Marcelowi Tułaczowi z klasy
VIa, wyróżnieni zostali Wiktor Juszczak z klasy IV oraz
Maksymilian Gładysz i Jakub Wojtczak z klasy Va. Również
II miejsce w kategorii klas VII - VIII zajęli Nikola Tułacz z
klasy VIII oraz Maciej Szczepanik z klasy VII. Uczestników
do konkursu przygotowywały: p. Karolina Gramza, p. Katarzyna Juskowiak, p. Iwona Porada i p. Damiana Rutkowska. Wszystkim serdecznie gratulujemy!
''Tydzień Zdrowego Śniadania''
Od 18 do 22 listopada 2019 r. wszystkie klasy
wzięły udział w obchodach Tygodnia Zdrowego Śniadania.
Uczniowie podczas zajęć poznali znaczenie spożywania
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zdrowego śniadania dla zdrowia i rozwoju każdego dziecka.
Dzieci samodzielnie wykonały zdrowe kanapki, które z apetytem spożywały podczas wspólnego śniadania. W klasach
odbyły się prelekcje i pogadanki dotyczące właściwego odżywiania. Podsumowaniem projektu było spotkanie wszystkich uczniów szkoły z panią dietetyk dotyczące zdrowego
stylu życia.
Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego
W piątek, 29 listopada 2019 r. w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu odbył się X Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego dla Klas Siódmych i Ósmych
Szkół Podstawowych Wielkopolski Południowej. Celem
konkursu było promowanie wśród młodzieży idei uczenia
się języków obcych, umożliwienie uczniom uzdolnionym językowo sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności w posługiwaniu się językiem angielskim oraz wspieranie ich w nauce. Reprezentantem naszej szkoły był uczeń klasy ósmej
Grzegorz Maciaszek, który dzięki pomyślnie ukończonej
części pisemnej zakwalifikował się do finału konkursu i
zdobył wyróżnienie. Jubileuszowa edycja konkursu cieszyła
się ogromnym powodzeniem. Zgłosiło się do niej ponad 50
- ciu uczestników z różnych szkół Wielkopolski Południowej. Tym bardziej cieszy fakt, że nasz uczeń pokonał tak
wielu konkurentów i znalazł się w finałowej czołówce. Serdecznie gratulujemy!

scy uczestnicy zaprezentowali wysoki poziom artystyczny
wykonywanych utworów oraz piękne kolorowe stroje. Nasze małe artystki zajęły I miejsce w kategorii ''zespoły'' oraz
I miejsce w kategorii ''solistka''. Dzieci zostały przygotowane przez p. Lidię Napierałę i Agnieszkę Wałęsę.
13 listopada 2019 r. w Szkole Podstawowej w Tłokini Wielkiej odbył się II Recytatorski Konkurs Poezji Patriotycznej. W kategorii klas I - III uczennica kl. III Izabela Olszewska zajęła II miejsce, a Kamil Walczak III miejsce. W
kategorii klas IV - VI uczennica Julia Starońska zajęła II
miejsce, uczennica Katarzyna Pakuła - III miejsce, uczennica Lena Zielińska - III miejsce, uczennica Oliwia Kasprzak III miejsce. Do konkursu uczniów przygotowywały p. Elżbieta Wosiek, p. Dorota Okrasa, p. Marta Pasik.
Obchody Święta Niepodległości
Czy świętowanie rocznic ma sens? Jak najbardziej.
Musimy i powinniśmy pamiętać, że Polska była w niewoli i
po prostu nie istniała, nawet nie było jej na mapie przez ponad wiek, a dokładnie przez 123 lata. Żył jednak polski naród i jego kultura. Polakom, naszym pradziadom, bardzo
zależało, abyśmy mogli żyć w wolnym kraju. Dokonali oni
wielkiego czynu - wyzwolili nasz kraj spod jarzma zaborców. Kosztowało ich to wiele krwi i bólu. Nie wolno nam o
tym zapominać. Najlepszym sposobem na pamięć o tych
ważnych i wielkich czynach są szkolne akademie.

**********
SZKOŁA PODSTAWOWA W RAJSKU
Nasze sukcesy
25 października 2019 r. odbył się VII Powiatowy
Konkurs Piosenki Ekologicznej w ZS nr 1 w Liskowie. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy II, którzy wystąpili w dwóch kategoriach: jako soliści klas 1 - 3 oraz zespół
wokalny. Wiktoria Janiak zaśpiewała piosenkę ''Chodźmy
do parku'', a akompaniowali jej: Zosia Antczak, Marysia
Dziedzic i Adaś Rybarczyk. Wiktoria zajęła III miejsce w kategorii soliści klas 1 - 3. Wszyscy uczniowie klasy II zaśpiewali piosenkę ''Ekologia''. Był to bardzo udany debiut.
12 listopada 2019 r. uczniowie klasy II reprezentowali naszą szkołę na XIV Powiatowym Festiwalu Pieśni Legionowych i Historycznych w Godzieszach Wielkich w kategorii zespoły wokalne. Zaśpiewali tam piosenkę ''Warszawskie dzieci''. Po przesłuchaniach konkursowych wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek. Dzieci
mogły też zwiedzić szkołę pod opieką starszych koleżanek.
Organizatorzy przygotowali bardzo interesującą wystawę
sprzętu wojskowego z II wojny światowej z klocków COBI
oraz ekspozycję pamiątek wraz z wykładem p. Karola Matczaka ''Obcy mundur - taka dola[''. Na zakończenie ogłoszono werdykt i wręczono nagrody. Zespół uczniów z klasy
2 zajął III miejsce i otrzymał mikrofon, który został przekazany dla Szkoły.
Z kolei dzieci z grupy ''Chochliki'': Adrianna Białek,
Hanna Zielińska, Michalina Mikołajczyk, Michalina Michałek, Zuzanna Janiak, Barbara Prus oraz dzieci z grupy
''Rajskie Jabłuszka'': Oliwia Tomaszewska, Marianna Wałęsa, Julia Kowalska, Aleksandra Ambroziak, Amelia Ambroziak. wzięły udział w VI Międzygminnym Konkursie Piosenki Ludowej w Godzieszach Wielkich. Celem konkursu
było kształcenie poczucia tożsamości narodowej poprzez
poznawanie i prezentowanie kultury ludowej, popularyzacja
piosenki ludowej (z dowolnego regionu Polski), promocja
dziecięcej twórczości artystycznej, integracja dzieci w środowisku, dobór i zastosowanie środków wyrazu artystycznego inspirowanych ludowością. Uczestnikami konkursu
były dzieci z przedszkoli z terenu powiatu kaliskiego. Wszy-
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Tradycyjnie uczniowie naszej szkoły, w dniu 11 listopada, wystąpili z montażem słowno - muzycznym w kościele parafialnym w Rajsku. Tym razem oprócz tradycyjnych pieśni legionowych, zaprezentowali nowy repertuar,
np. ''Wolność'' Marka Grechuty, którą przepięknie wykonała
Natalia Zgarda, ''Płynie Wisła płynie'' oraz takie utwory, jak:
''Kocham Cię Polsko'', ''Tu wszędzie jest moja ojczyzna'' i
inne w wykonaniu Julii Starońskiej, Mai Korbacz, Ani Dziedzic, Zuzanny Więckowskiej, Emilki Buczkowskiej i Kasi
Krzywdy. Po programie artystycznym nastąpiło oficjalne
złożenie kwiatów i zniczy przed tablicą upamiętniającą poległych.
W uroczystym orszaku swój hołd złożyli strażacy,
poczty sztandarowe, przedstawiciele samorządu szkolnego, harcerze i nauczyciele na czele z Dyrektor Honoratą
Wolniaczyk. Ten sam program artystycznym został również
zaprezentowany całej społeczności szkolnej na apelu. Dodatkowo nasi uczniowie wzięli udział w ogólnopolskiej akcji
"Rekord dla Niepodległej" – w tym roku pod hasłem "Szkoła
do Hymnu". W piątek 8 listopada o symbolicznej godzinie
11:11 uczniowie i nauczyciele zebrali się na sali gimnastycznej, by wspólnie odśpiewać cztery zwrotki hymnu narodowego.
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Dzień Pluszowego Misia
Światowy Dzień Pluszowego Misia to świetna okazja, by spotkać się z najmłodszymi czytelnikami. W związku
z tym, że 25 listopada przypada Międzynarodowy Dzień
Pluszowego Misia, w bibliotece szkolnej z okazji tego święta zebrali się wszyscy miłośnicy pluszowego przyjaciela.

Na stoliku wyeksponowano książki dotyczące misiów bajkowych, jak i misiów prawdziwych. Po zapoznaniu
się z historią święta, dzieci wysłuchały opowiadania Czesława Janczarskiego ''Przygody i wędrówki Misia Uszatka'',
z którego dowiedziały się dlaczego misiu ma oklapnięte
uszko. Usłyszały kilka zabawnych wierszy poświęconych
misiom. Później dzieci odgadywały zagadki o znanych misiach. Dużym zainteresowaniem cieszyła się zabawa w
rytm piosenki ''Jadą, jadą misie'', dzieci zaśpiewały również
piosenkę ''Jedna łapka, druga łapka ja jestem niedźwiadek''. Spotkanie upłynęło w atmosferze radości i dobrej zabawy. Również w przedszkolu święto pluszowego misia jest
wyjątkowo obchodzone. Tego dnia każde dziecko przynosi
swojego ulubionego misia. Grupa Pluszaki swój dzień rozpoczęła od przywitania siebie oraz swoich misiów. Każde
dziecko przedstawiło przyniesionego przez siebie pluszaka.
Następnie wspólnie z misiami zatańczyli ''Taniec Misiowy''.
Przypomnieli sobie, jak wygląda Miś Puchatek, Kubuś Puchatek, Miś Paddington itd. Nie zabrakło również tradycyjnej zabawy ''Stary Niedźwiedź'', którą dzieci uwielbiają. Następnie wykonali pracę plastyczną - Mały Miś. A na koniec
dzień osłodziły im żelkowe misie.
Czuwaj! Druhny i Druhowie!
10 DH ''Białe Orły'' z Rajska odpowiedziała na zaproszenie
Komendy Hufca ZHP Powiatu Kaliskiego i 9 listopada wyruszyła na Rajd Niepodległości. Początek rajdu miał miejsce w Koźminku pod czujnym okiem druhny Izy. W Kaliszu
czekała na wszystkich druhna Agata. Przygotowaniami do
mini biegu harcerskiego z zadaniami dotyczącymi Święta
Niepodległości na terenie Parku Kaliskiego zajmował się
druh Jacek.
Na zbiórce wszystkie drużyny otrzymały mapki,
zdjęcia obiektów znajdujących się w Parku Kaliskim do odszukania i zaznaczenia na mapce, informację o punktach
kontrolnych oraz krzyżówkę. Pełni zapału, harcerze, rozpoczęli poszukiwania punktów, trenowali musztrę i próbowali
swoich sił przy rozwiązywaniu krzyżówki, która się okazała
dosyć trudna. Przyboczna Bianka dwoiła się i troiła, żeby
wszystko wypadło jak należy. Zadania na punktach patrolowych były różnorodne. Trzeba było m.in. wykazać się
wiedzą ogólną z harcerstwa, sprawnością fizyczną, znajomością znaków patrolowych, wiedzą przyrodniczą i umiejętnościami literackimi. Dość sprawnie i zgrabnie udało się
ułożyć wierszyk na dowolny temat: ''Dziś sobotni Rajd ma-
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my, punktów na mapie szukamy, humor nam wciąż dopisuje, nic nam go dziś nie zepsuje. Zadania swoje mamy i z
chęcią je wykonamy. Mimo, że na dworze wieje, każdy z
nas się głośno śmieje. A to wszystko z wielkiej radości Obchodzenie Święta Niepodległości!''
''Rajdowcy'' odnaleźli i zaznaczyli na mapce prawie
wszystkie miejsca (14/16), choć ledwo zmieścili się w wyznaczonym czasie. Po apelu wszyscy uczestnicy udali się
na seans filmu ''Legiony'' w Kinie Centrum.
Cyfrowa Szkoła Wielkopolska@2020
To projekt realizowany przez ODN w Poznaniu,
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020. Cele jego jest
podniesienie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli
w całej Wielkopolsce. Projekt wspiera rozwój kompetencji
kluczowych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zadanie to realizowane jest poprzez zajęcia pozalekcyjne prowadzone w ramach podprojektów edukacyjnych. Nasza szkoła bierze udział w dwóch podprojektach:
Cyfrowa Mapa Dorzecza Warty oraz Cyfrowa Encyklopedia
Dziecięca Wielkopolan.
Pierwszy z projektów nastawiony jest na nauki
przyrodnicze, społeczne oraz matematykę. Ma sprzyjać
budowaniu pogłębionych związków uczniów z ''małą ojczyzną''. W ramach projektu planowane jest wykonywanie
głównie w terenie: obserwacji, pomiarów i eksperymentów
oraz wykorzystywanie sprzętu informatycznego. Drugi z
podprojektów to niepowtarzalna interdyscyplinarna przygoda, która łączy przedmioty szkolne (historię, geografię,
przyrodę, język polski, etc.) z kompetencjami interpersonalnymi dziecka. To projekt, który daje uczniom i nauczycielom poczucie, że biorą udział w budowaniu doskonałego
narzędzia promocji regionu, którego celem jest odnalezienie najciekawszych i najwybitniejszych nieżyjących już
mieszkańców gminy. Realizacja projektu poprzedzona była
szkoleniami dla nauczycieli i dyrektorów poszczególnych
szkół. W ramach projektu otrzymaliśmy wyposażenie multimedialne (tablety, laptopy[) oraz nowoczesną sieć wi - fi.
**********
SZKOŁA PODSTAWOWA W TŁOKINI WIELKIEJ
30. rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka

Dnia 20 listopada 2019 roku z inicjatywy Dyrektor
Edyty Banasiak i pedagoga szkolnego Ewy Napierały - Kowalczyk, Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego Tłokini Wielkiej przyłączyła się do świętowania obchodów 30.rocznicy uchwalenia Konwencji o prawach dziecka.
W tym dniu cała społeczność szkolna ubrana była na nie-
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biesko, jako kolor Unicef - u symbolizujący jedność z
dziećmi na świecie.
Celem obchodów było zwiększenie świadomości
dzieci na temat istnienia Konwencji, uświadomienie uczniom, że wszystkie dzieci mają swoje prawa i mogą z nich
korzystać. W oddziałach przedszkolnych, klasach edukacji
wczesnoszkolnej oraz kl. IV - VIII zostały przeprowadzone
zajęcia, które przybliżyły dzieciom ich prawa. Hasłem przewodnim dnia były słowa ''Dla każdego dziecka, dzieciństwo''. Nauczyciele i uczniowie rozmawiali o prawach, jakie
mają dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem dzieciństwa.
Nie zabrakło również pytań i dyskusji - jak nasze dzieciństwo powinno wyglądać, aby było szczęśliwe, czy dzieciństwo wszystkich dzieci na świecie wygląda tak samo? Najmłodsze dzieci obejrzały prezentację multimedialną oraz
film o prawach dziecka, który w przystępny sposób wytłumaczył im, czym są ich prawa. Wspólnie z nauczycielami
dzieci uczyły się rozróżniać praw od zachcianek, rysowały
postać super - bohatera, który broni dzieci i ich praw. Uczniowie klas IV - VI po zapoznaniu się z Konwencją o prawach dziecka, przygotowali w grupach ''piramidę praw
dziecka''. Następnie przystąpili do kolejnego ćwiczenia, które polegało na napisaniu fikcyjnego listu do ''kącika porad''
fikcyjnej gazetki dla dzieci ''Mały Praw-Strażnik''. Uczniowie
wykazali się ogromnym zaangażowaniem i empatią. Chcąc
przyczynić się do poprawy losu biednych, chorych, pokrzywdzonych dzieci, uczniowie kierowali się bardzo mądrymi podpowiedziami płynącymi prosto z serca. Poznali
także nazwy instytucji, do których należy się zwrócić w sytuacji, gdy poczują , że ich prawa zostały naruszone bądź
też są świadkami takich sytuacji wobec rówieśników. W
klasach VII - VIII wychowawcy przekazali uczniom najważniejsze informacje o prawach dziecka, historii ich powstania, najważniejszych dokumentach stanowiących o prawach najmłodszych .Uczniowie wcielili się w rolę ''Młodych
aktywistów'', gdzie analizowali trudne sytuacje dzieci i zastanawiali się w jaki sposób mogą im pomóc. Byli także
członkami kampanii społecznej, gdzie przygotowywali plakaty uświadamiające dorosłym wagę praw dziecka. Poznali
również losy bohaterskiej dziewczynki Malali, laureatki Pokojowej Nagrody Nobla.
Po zakończonych zajęciach, wszystkie klasy zebrały się na apelu, aby wspólnie podsumować i przedstawić
wytwory swojej pracy oraz uwieńczyć ten wspaniały dzień
wspólną fotografią. Głęboko wierzymy, że dzień 20 listopada na stałe wpisze się w kalendarz uroczystości Szkoły
Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Tłokini
Wielkiej.
Wycieczka do Russowa
Wrześniowa, słoneczna pogoda zachęciła uczniów
klas III i IV wraz z wychowawczyniami do wizyty w położonym niedaleko Russowie. W zabytkowym parku, pomiędzy
starymi stawami mieści się tam piękny dworek - Muzeum
Marii Dąbrowskiej. Zbiory muzeum obrazują pobyt pisarki
we wsi oraz jej związki z ziemią kaliską.
Uczniowie mogli zobaczyć pokój pisarki z licznymi
fotografiami, pokój jej ojca, kuchnię dworską, salon, bibliotekę i sypialnię. We wszystkich pomieszczeniach znajdowały się niezwykłe meble i nietuzinkowe przedmioty. W salonie zachwycały zwiedzających stare zegary, obrazy, pianino i piękna zastawa stołowa; w sypialni- wspaniałe meble z
czeczotki, oryginalne stroje i dawny wózek, a w kuchni kolekcje żeliwnych żelazek , garnków i patelni oraz różnych
młynków . W zabytkowym parku otaczającym rodzinny dom
Dąbrowskiej mieści się skansen etnograficzny. Dzieci mogły zajrzeć do autentycznej, dziewiętnastowiecznej chaty
chłopskiej umieszczonej w ogródku, stodoły, obory i do
chatki zielarki. Dworek i okalająca go wieś zostały zobra-
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zowane przez pisarkę w powieści ''Noce i dnie'', nic więc
dziwnego, iż jeden z pokoi nazwano ''filmowym''. Można
tam podziwiać zdjęcia z czasów realizacji słynnego serialu.
Pełni wrażeń i zaopatrzeni w pamiątki wycieczkowicze zregenerowali siły, posilając się pyszną pizzą i powrócili do
szkoły.
''Szkoła Pamięta''
25 października 2019 r. Szkoła Podstawowa w
Tłokini Wielkiej przyłączyła się do akcji Ministra Edukacji
Narodowej ''Szkoła Pamięta''. W ten sposób upamiętniono
postacie i wydarzenia z najbliższej okolicy.
Dzień Edukacji Narodowej
Jedną z najważniejszych dat w szkolnym kalendarzu jest Dzień Edukacji Narodowej. To święto całej oświaty i
niepowtarzalna okazja, aby złożyć życzenia oraz podziękować nauczycielom i wychowawcom za trud włożony w
wychowanie, a także naukę dzieci i młodzieży. Z tej okazji
w piątkowy wieczór, 11 października, w opatowieckiej restauracji ''Czarnuszka'' odbyła się gminna uroczystość.
Przedstawiciele władz samorządowych serdecznie witali
przybyłych gości: dyrektorów, nauczycieli, pracowników
administracyjnych i pracowników obsługi. W tym roku program artystyczny przygotowali pod opieką swych nauczycieli uczniowie Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Tłokini Wielkiej.
W pięknej jesiennej scenografii dzieci przedstawiły
program zatytułowany ''Witajcie w naszej bajce'', której bohaterami byli Śnieżka i siedmiu krasnoludków. W dowcipny
i nietuzinkowy sposób, recytując, śpiewając i tańcząc, krasnale pokazały, ile przyjemności może sprawić wykonywanie zawodu nauczyciela. Nie popsuła im humoru nawet Zła
Macocha, która wyglądem, tańcem i akrobacjami wzbudziła
strach i zyskała aplauz widzów. Po wizycie w bajkowej krainie wszyscy goście zaproszeni zostali w muzyczną podróż,
której kierunek wyznaczały szkolne gwiazdy. Maria Jopek i
Karolina Perskawiec zaprezentowały instrumentalne wersje
muzycznych przebojów, a Emilia Nogaj wprowadziła zebranych w jesienny nastrój, śpiewając utwory Anny German i
Anny Jantar.
Na koniec Sekretarz Gminy Opatówek Krzysztof
Dziedzic, Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Opatówek
Paweł Bąkowski- Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy
Opatówek oraz Dyrektor ZEAS Arkadiusz Łańduch złożyli
pracownikom oświaty życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności i satysfakcji z wykonywanej pracy.
Zbiórka owoców i warzyw
"Pamiętaj, że kiedy potrzebujesz pomocnej dłoni jest ona na końcu twojego ramienia. Gdy jesteś starszy,
pamiętaj, że masz drugą dłoń: pierwsza jest po to aby pomagać sobie, druga, żeby pomagać innym." - Audrey Hepburn
24 października w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Tłokini Wielkiej po raz kolejny odbyła się zbiórka owoców i warzyw dla Państwowego Domu
Dziecka w Kaliszu, zorganizowana przez Dyrektor Edytę
Banasiak. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem.
Serdecznie dziękujemy uczniom i ich rodzicom za zaangażowanie, hojność i za okazane serce. Szczególne podziękowania składamy p. Michałowi Panfilowi, który użyczył
swojego samochodu i poświęcił czas, aby przetransportować zbiory do Kalisza.
Otwarcie nowej siedziby przedszkola w Tłokini Wielkiej
Czwartek, 7 listopada br. był dniem szczególnym
dla szkolnej społeczności w Tłokini Wielkiej bowiem dokonano oficjalnego otwarcia budynku oddziału przedszkolne-
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go. Święto to zostało połączone z uroczystością pasowania
przedszkolaków. W uroczystości uczestniczyli: Ks. Proboszcz Jacek Paczkowski, Burmistrz Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki, Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic,
Radni Rady Miejskiej Gminy Opatówek, Dyrektor Teresa
Kobierska, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatówku Małgorzata Matysiak, p. Magdalena Misiak, p. Kinga
Jopek Przewodnicząca Rady Rodziców, p. Magdalena
Grzeluszka przedstawicielka Rady Rodziców oraz rodzice
dzieci przedszkolnych.

Historia budynku, w którym obecnie mieści się oddział przedszkolny sięga końca XIX wieku. Przez długi
czas, aż do 1948 roku mieściły się tam oddziały szkoły powszechnej, następnie budynek ten był zamieszkiwany
przez pracowników szkoły, a także przez osoby niezwiązane bezpośrednio ze szkołą. Przez wiele lat mieściła się tam
filia Biblioteki im. Braci Gillerów w Opatówku. Tak było do
chwili, kiedy to władze Gminy Opatówek zdecydowały o
remoncie budynku i o przekształceniu go na siedzibę oddziału przedszkolnego. Obecnie do dyspozycji dzieci jest
jedna sala lekcyjna o powierzchni blisko 60 m2, sanitariaty,
a także zaplecze kuchenne. W części budynku mieści się
Filia Gminnej Biblioteki Publicznej. Budynek usytuowany
jest w pobliżu szkoły, stanowiąc tym samym jej integralną
część, ale jednocześnie na tyle oddalony, aby naszym najmłodszym zapewnić bezpieczeństwo
i komfort.
W trakcie uroczystości ks. Jacek Paczkowski dokonał poświęcenia tego miejsca oraz odrestaurowanego
krzyża na frontowej ścianie budynku. Następnie Dyrektor
Teresa Kobierska, Burmistrz Gminy Sebastian Wardęcki,
Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic, p. Kinga Jopek, p. Alicja Zymon przedstawicielka Rodziców grupy ''Misiaczki''
oraz dzieci, wspólnie dokonali oficjalnego otwarcia przedszkola poprzez przecięcie wstęgi. Kolejnym punktem programu była uroczystość pasowania na przedszkolaka. Maluchy do tego dnia przygotowywały się od początku pobytu
w przedszkolu, gdyż wymagało to od nich zaprezentowania
programu artystycznego. Pasowanie to wielkie przeżycie
nie tylko dla dzieci, ale także dla Rodziców przedszkolaków, to wspólne przeżywanie chwil radosnych i przyjemnych, które wzmacniają więzi rodzinne. Najmłodsi przyjęli
życzenia od gości oraz tak ulubione przez wszystkie dzieci
upominki.
Dyrektor Szkoły Podstawowej Edyta Banasiak
składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w modernizację budynku przedszkola, w
szczególności władzom samorządowym gminy Opatówek,
Dyrektor Teresie Kobierskiej, rodzicom oraz wszystkim, którzy wspierali wszelkie działania mające na celu stworzenie
dobrych i godnych warunków do pracy, nauki i zabawy.
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GOPS W OPATÓWKU
25. rocznica Grupy AA Idylla w Opatówku
Spotkanie z okazji 25. rocznicy powstania grupy
AA "Idylla" w Opatówku, odbyło się 16 listopada 2019 r. w
sali OSP Opatówek. Mottem spotkania były słowa: "Boże
użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie
mogę zmienić. Odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić
i mądrości, abym odróżnił jedno od drugiego".
W spotkaniu uczestniczyły zaprzyjaźnione grupy
AA z: Kluczborka, Koźminka Kwant, Liskowa Gniazdo,
Brzezin Brzoza, Kalisza Odrodzenie, Orion, Trójkąt; Ostrowa Wielkopolskiego Poranek, Enklawa; Krotoszyna, Kobylej Góry Drogowskaz, Wrocławia Małgorzata, Gródka Kujawsko Pomorskiego, Zgierza, Sieradza Intergrupa oraz z
Konina Wiara.
Dzięki uczestnictwu w AA zmienia się pogląd na
trzeźwość. Radość z poczucia uwolnienia, wolności od
choćby samej chęci picia. Uczestnictwo w spotkaniach AA
uczy żyć pełnią życia bez alkoholu i skupianiu się na tym,
co jest dzisiaj. "Wczoraj" nieodwracalnie przeminęło, a "jutro" jeszcze nie nadeszło. "Dziś" to jedyny dzień jaki jest
najważniejszy - jak wypowiadają się uczestnicy spotkań
grupy AA.
Jubileusz istnienia Grupy IDYLLA był świętem
wspólnot działających dzięki ludziom i dla ludzi. Wspólnota
AA odgrywa niezwykle istotną rolę w systemie wsparcia
społecznego
i oddziaływań prozdrowotnych skierowanych do lokalnej
społeczności. Oddziaływania grupy poprzez dzielenie się
swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją są źródłem niewymiernych korzyści w radzeniu sobie z problemami i powrotem do zdrowego funkcjonowania. Każdy uczestnik spotkania został udekorowany okolicznościowym emblematem
wykonanym przez członków rodzin grupy Idylla.
Kolejne rocznicowe spotkanie odbyło się szczególnie uroczyście i z idealną organizacją, co odzwierciedla
rozwój działalności GRUPY IDYLLA i zaangażowanie jej
członków. W spotkaniu uczestniczyły Halina Marszał - Sroczyńska Przyjaciel AA Wiceprzewodnicząca Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Opatówku, Agata Urbańska i Joanna Sieradzka - GOPS
Opatówek, Małgorzata Rektor Przewodnicząca Gminnej
Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opatówku.
Grupa IDYLLA do swoich szeregów zaprasza
wszystkich, którzy mieli lub mają problem
z uzależnieniem alkoholowym i chcieliby z nim skończyć.
Na pytanie, co doradziliby ludziom, którzy chcą powiedzieć
"dość", odpowiadają - Trzeba przyjść do nas, porozmawiać.
Spotkania grupy odbywają się w każdą sobotę o godzinie
18:00 w świetlicy w Opatówku przy ul. Poprzecznej 2.
Konferencja podsumowująca
Konferencja podsumowująca realizację projektu
"Czas na seniorów w Metropolii Poznań i Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej" odbyła się 27.11.2019 r. w Kaliszu. Była
to okazja podsumowań i przedstawienia najważniejszych
punktów polityki senioralnej. Gminy, które tworzą Aglomerację Kalisko - Ostrowską i Metropolię Poznań przeprowadziły w 2018r. i 2019 r. cykl warsztatów w ramach projektu
"Czas na Seniorów w Metropolii Poznań i Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej" dofinansowanego z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.
We wspomnianej konferencji udział wzięła 14 osobowa grupa seniorów z gminy Opatówek - członkowie
Towarzystwa Przyjaciół Opatówka i Koła Gospodyń Wiejskich wraz z Kierownikiem GOPS Violettą Galant. Z ostat-
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nich danych GUS wynika, że największa grupa seniorów w
naszej Aglomeracji to osoby w wieku 70 lat i więcej. Łącznie na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej mieszka
prawie 86 tysięcy osób starszych, powyżej 60 r. życia przedstawiła podczas Konferencji Ewa Milewska Dyrektor
Biura Stowarzyszenia Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej.

Dlatego też podnoszenie usług publicznych dla tej grupy
społecznej jest jednym z priorytetów Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Wynikiem warsztatów "Czas na Seniorów w
Metropolii Poznań i Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej" są
wnioski i założenia do przyszłej Polityki Senioralnej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej.
Profilaktyczny Rajd Rowerowy "Powitanie Jesieni"
W pogodną sobotę, 28.09.2019 r. odbył się Profilaktyczny Rajd Rowerowy na trasie Opatówek - Tłokinia
Wielka - Zmyślanka - Borów- Sierzchów - Rajsko i z powrotem.

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom
oraz osobom zaangażowanym w kolejną już edycję rajdu alternatywy do zdrowego spędzania czasu na wolnym powietrzu. Do zobaczenia w przyszłym roku.
Spotkanie profilaktyczne w Świetlicy Środowiskowej
''Słoneczko''
W dniu 18.10.2019 r. w Świetlicy Środowiskowej
''Słoneczko'' w Opatówku odbyło się spotkanie profilaktyczne z Dzielnicowym Komisariatu Policji w Opatówku p. Arturem Woźniakiem i Asystentem rodziny p. Joanną Sieradzką.
Głównymi tematami poruszonymi podczas spotkania były: odpowiedzialność prawna osób nieletnich, czyny
karalne najczęściej popełniane przez młodych ludzi oraz
cyberprzemoc. Wychowankom zdefiniowano, czym jest
czyn karalny oraz kim jest nieletni, omówiono zjawisko demoralizacji i jej przejawy, takie jak: wagarowanie, wandalizm, zachowania agresywne, palenie papierosów, picie alkoholu, przedstawiono również środki jakie może zastosować sąd rodzinny i nieletnich wobec sprawców czynów karalnych i osób przejawiających cechy demoralizacji.
W trakcie spotkania dużą część czasu poświęcono
zagadnieniu cyberprzemocy. Dzielnicowy opowiedział o
zagrożeniach, jakie mogą wynikać z niewłaściwego korzystania z sieci, zaznaczył że wysyłanie SMS - ów i e - maili o
obraźliwej treści, wyzywających, straszących lub poniżających kogoś, a także robienie zdjęć, nagrywanie filmików i
udostępnianie ich bez zgody osoby nagrywanej również
stanowi formę przemocy. Po pogadance dzieci obejrzały
filmik tematyczny, po którym chętnie podzieliły się swoimi
spostrzeżeniami, opowiedziały o swoich doświadczeniach
związanych z korzystaniem z mediów elektronicznych. Temat wzbudził duże zainteresowanie, wychowankowie mieli
wiele pytań. Odpowiedzi pomogły usystematyzować ich
wiedzę tak, by mogli bezpiecznie poruszać się w sieci.
Na zakończenie dzieci otrzymały profilaktyczne
ulotki i dowiedziały się, gdzie można zwrócić się po pomoc
oraz jak prawidłowo reagować w sytuacjach zagrożenia.
Celem realizowanych zajęć było przede wszystkim wykształcenie u wychowanków odpowiedzialności za podejmowane działania i uświadomienie im ich konsekwencji.
Mikołajki w Świetlicy Środowiskowej ''Słoneczko''

Na zaproszenie organizatorów tradycyjnie odpowiedziało wielu miłośników aktywnego odpoczynku na rowerze. Łącznie zgromadziło się ponad 100 osób. Do głównych atrakcji należało: przejazd rowerem, konkursy i zabawy, wspólny poczęstunek. Każdy uczestnik rajdu otrzymał
upominek, m.in. odblaski. Łącznie pokonaliśmy 21 km trasy. Wiek uczestników mieścił się w przedziale 6 lat - 60+
lat. Grupę prowadzili: Krzysztof Dziedzic i Bronisław Krakus. O bezpieczeństwo uczestników zadbali: Policja z Opatówka i z Kalisza oraz druhowie strażacy OSP z Sierzchowa. Konkursy oraz poczęstunek zapewnił Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej wraz z Świetlicą Środowiskową "Słoneczko" w Opatówku. W tym roku miejscem docelowym
zabaw stał się teren Szkoły Podstawowej w Rajsku. Szczególnym powodzeniem cieszyło się boisko sportowe.
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W piątek, 6 grudnia 2019 r. Świetlicę Środowiskową ''Słoneczko'' w Opatówku odwiedził Św. Mikołaj. Długo
wyczekiwany przez dzieci gość, jak zawsze wniósł ze sobą
wiele prezentów oraz radosny nastrój. Św. Mikołaj, z pomocą Sekretarza Gminy Opatówek Krzysztofa Dziedzica oraz
pracowników GOPS w Opatówku wręczył wszystkim dzieciom wypełnione po brzegi słodyczami paczki świąteczne.
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Wspólny czas umiliło śpiewanie kolęd oraz recytowanie
wierszyków. W podziękowaniu za przybycie, dzieci przekazały Mikołajowi przygotowane przez nich prace plastyczne
związane z tematyką zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Na zakończenie wykonano wspólne pamiątkowe
zdjęcie. Dzieci w radosnych nastrojach pożegnały wychodzącego Św. Mikołaja, który obiecał że za rok znów się
spotkają.
Składamy serdeczne podziękowania p. Bogdanowi
Kozaneckiemu - Supermarket Lewiatan za ufundowanie
paczek świątecznych dla podopiecznych Świetlicy Środowiskowej ''Słoneczko''.
Spotkanie z ratownikiem medycznym
W dniu 28.10.2019 r. dzieci ze Świetlicy Środowiskowej ''Słoneczko'' w Opatówku spotkały się z ratownikiem
medycznym. Głównym celem zajęć było przygotowanie wychowanków do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz właściwego zachowania się w czasie wypadku, w
sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia.
Na początku ratownik wyjaśnił zgromadzonym
dzieciom na czym polega jego praca oraz zaprezentował
jak wygląda strój, w którym na co dzień pracuje. Następnie
przypomniał numery alarmowe oraz podkreślił jakich informacji należy udzielić dyspozytorowi pogotowia w przypadku
wzywania karetki.
Zaproszony gość zaprezentował wychowankom,
jak prawidłowo wygląda pozycja boczna ustalona zwana
bezpieczną, jak należy sprawdzać przytomność, oddech i
tętno osoby poszkodowanej oraz w jaki sposób można
udzielić komuś pierwszej pomocy do czasu przyjazdu pogotowia. Na fantomie zaprezentował również zasady postępowania w przypadku pomocy osobie nieprzytomnej.
Dzieci z zainteresowaniem obserwowały czynności
związane z masażem serca i sztucznym oddychaniem.
Najodważniejsi, pod okiem ratownika próbowali wykonać
masaż serca oraz prawidłowo ułożyć poszkodowanego w
pozycji bezpiecznej. Podczas spotkania dzieci nauczyły się
wielu ważnych rzeczy, które w przyszłości być może przyczynią się do uratowania komuś życia.
Andrzejki 2019
Stowarzyszenie Dar Serca w Opatówku w dniu
28.11.2019 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury zorganizowało zabawę andrzejkową dla dzieci i osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów.
W zabawie uczestniczyło ok. 80 osób. Oprawę muzyczną
zapewnił Pan Marcin Goździewicz z Kalisza Szczególnym
gościem spotkania był Burmistrz Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki, który ufundował przepyszny i przepiękny
tort dla uczestników. W zabawie uczestniczyli również: Jarosław Budka Radny Rady Miejskiej Gminy Opatówek i Violetta Galant Kierownik GOPS w Opatówku. Zabawa Andrzejkowa została zorganizowana, dzięki zaangażowaniu
rodziców dzieci i osób niepełnosprawnych zrzeszonych w
Stowarzyszeniu.
Profilaktyka
W dniu 5 grudnia 2019 r. w Urzędzie Miejskim
Gminy Opatówek miało miejsce przekazanie alkomatu dla
opatóweckiej policji. Sprzęt z rąk Burmistrza Gminy Opatówek odebrał Komendant Komisariatu w Opatówku aspirant
Tomasz Dyrdziak.
Urządzenie to zostanie zainstalowane w budynku
Komisariatu Policji w Opatówku. Tester do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu będzie ogólnodostępny dla mieszkańców. Od tej pory każda osoba zainteresowana, która ma potrzebę skontrolowania swojego stanu trzeźwości może udać się do budynku Komisariatu przy
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ul. Poniatowskiego 1 w Opatówku i samodzielnie poddać
się badaniu.
Bezdotykowy tester trzeźwości dla ludności gminy
Opatówek do ogólnego użytku społeczności z dostępnością
w Komisariacie Policji w Opatówku zwiększy skuteczność
eliminowania potencjalnych sprawców poważnych zdarzeń
drogowych, w tym nietrzeźwych kierujących. Zgodnie z rekomendacjami Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych samorządy powinny przeciwdziałać
nietrzeźwości na drogach. Samokontrola osoby zainteresowanej jest najlepszym, a i zarazem skutecznym działaniem zapobiegającym nieszczęśliwym zdarzeniom losowym. Pozytywnym aspektem takiego rozwiązania jest fakt,
iż osoby mogą kontrolować stan trzeźwości dobrowolnie, co
w szerszej perspektywie prowadzi do zwiększenia ich samokontroli. Takie rozwiązanie wchodzi w zakres działań
profilaktycznych i edukacyjnych.
Zakup alkomatu Promiler iBlow 10 sfinansowano w
ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2019 rok i wpisuje się w strategię poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy.

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

OGŁOSZENIA
Informacje dot. odpadów komunalnych
Od stycznia 2020 roku mieszkańcy gminy Opatówek będą
mogli korzystać z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych zlokalizowanym przy ulicy Parkowej w Opatówku (obok oczyszczalni ścieków). Odpady w PSZOK
przyjmowane będą w godzinach od 10:00 do 16:00 w każdy
poniedziałek i środę oraz w każdą sobotę w godzinach od
9:00 do 17:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Do punktu będzie można dostarczać następujące frakcje i
ilości odpadów:
opakowania z papieru i tektury oraz papier i tektura bez ograniczeń;
metale - bez ograniczeń;
tworzywa sztuczne - bez ograniczeń;
pakowania szklane oraz szkło - bez ograniczeń;
opakowania wielomateriałowe - bez ograniczeń;
bioodpady - bez ograniczeń;
zużyte baterie i akumulatory - bez ograniczeń;
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - bez ograniczeń;
przeterminowane leki i chemikalia, oraz odpad niekwalifikujący się do odpadów medycznych powstałych w
gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności
igieł i strzykawek - bez ograniczeń;
opony z samochodów i maszyn rolniczych nie większe
niż 170 cm wysokości - 4 szt. na nieruchomość / rok (w
przypadku nieruchomości wielorodzinnej 4 szt. na
mieszkanie);
odpady wielkogabarytowe w tym stolarka okienna i
drzwiowa - bez ograniczeń;
drobne odpady poremontowe (gruz, kafelki, itp.) - 100
kg na rok (w przypadku nieruchomości wielolokalowej
100 kg na mieszkanie);
opiół i żużel z palenisk domowych - bez ograniczeń.
W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu porządku i
czystości w gminach, od 1 stycznia 2020 roku wprowadzono obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny.
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Zgodnie z art. 6r ust. 2. z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:
odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
obsługi administracyjnej tego systemu;
edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.
Powyższy artykuł określa, że system gospodarki odpadowej ma się ''samobilansować'', co oznacza, że Gmina nie
może dołożyć pieniędzy z innych źródeł budżetu niezwiązanych z gospodarką odpadową.
Niestety ogólnopolski problem wzrostu cen za odpady nie
ominął Gminy Opatówek.

wożenie ziemi. Wywóz nieczystości ciekłych, m.in. z terenu
gminy Opatówek. Wywóz obornika samochodem typu gondola. Promocyjne ceny. Telefon: 606 - 254 - 418; 570 - 526
- 023.
Salon fryzjersko - kosmetyczny solarium ''Tatiana'' Opatówek ul. Kaliska 3 oferuje usługi z zakresu fryzjerstwa damskiego i męskiego, jak również usługi kosmetyczne: hennę i
regulację brwi oraz rzęs, paznokcie hybrydowe, paznokcie
akrylowe, paznokcie żelowe, manicure, pedicure, peeling
dłoni połączony z okładem parafinowym, makijaż dzienny i
wieczorowy, maseczki na twarz, oczyszczanie twarzy - mikrodermabrazję i kwasy oraz solarium z bezpiecznymi lampami z nową europejską normą opalania 0,3. Czynne wtorek - piątek 9:00 - 17:00, sobota 8:00 - 15:00. Telefon 664 304 - 005.

W związku z powyższym Rada Miejska Gminy Opatówek
na sesji w dniu 5 grudnia 2019 roku uchwaliła nowe stawki
opłat, które od 1 stycznia 2020 roku będą wyglądały następująco:
22,50 zł za osobę na miesiąc w przypadku zbiórki odpadów w sposób selektywny i posi adania kompostownika (brak możliwości oddawania odpadów biodegradowalnych),
24,00 zł za osobę na miesiąc w przypadku zbiórki odpadów w sposób selektywny bez kompostownika,
48,00 zł. za osobę na miesiąc w przypadku zbiórki odpadów w sposób nieselektywny.

Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili
z nami smutek i żal, okazali wiele serca, duchowego
wsparcia, współczucia i życzliwości, wzięli liczny udział w
uroczystości pogrzebowej śp. Krystyny Woźniak, Rodzinie,
Przyjaciołom, Sąsiadom, Znajomym, Księdzu Prałatowi
Władysławowi Czamarze, Księdzu Karolowi Zakręt, Kolegom Szafarzom, delegacjom z zakładów pracy za obecność, słowa wsparcia, zamówione Msze św., złożone wieńce i kwiaty oraz Zakładowi Pogrzebowemu Pana Konrada
Pogońskiego za okazaną pomoc i profesjonalną obsługę.
Serdeczne podziękowania składa Rodzina.

Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019
r., poz. 2010 ) właściciel nieruchomości nie jest obowiązany
do złożenia nowej deklaracji
Do złożenia nowej deklaracji zobligowany jest Właściciel
nieruchomości, który chce skorzystać z ulgi z tytułu posiadania kompostownika.
Od stycznia 2020 roku opłat za odpady komunalne należy
dokonywać w kasie urzędu lub na nowy rachunek bankowy
dotyczący i wyłącznie opłaty za odpady komunalne :06
8404 0006 2107 0014 4964 0076.
**********
Składamy serdeczne podziękowania władzom Gminy Opatówek, pracownikom Urzędu Miejskiego Gminy Opatówek,
Kierownikowi oraz pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatówku, wszystkim służbom oraz
mieszkańcom Cieni Trzeciej za okazaną pomoc i wsparcie,
jakie otrzymaliśmy w tych trudnych dla nas chwilach. Ewa i
Maciej Rajca.
**********
Firma Mag - Trans Karpisiewicz oferuje usługi: transportowe - busy, wywrotki, ciągniki siodłowe, niskopodwozie koparko - ładowarką, kompelskowe usługi podnośnikiem koszowym: przycinanie drzew- sady, lasy + wywóz, 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, na-
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**********

**********
W imieniu całej rodziny pragniemy podziękować wszystkim,
którzy łączyli się z nami w bólu i żałobie po śmierci naszej
mamy, babci i prababci Śp. Janiny Chojnackiej (z domu Barańska). Dziękujemy rodzinie bliższej i dalszej, przyjaciołom, znajomym, sąsiadom, współpracownikom i wszystkim
za modlitwę, intencje mszalne, złożone kwiaty oraz udział w
uroczystości pogrzebowej. Z wyrazami wdzięczności córki z
rodzinami.
**********
Składamy serdeczne podziękowania Burmistrzowi Gminy
Opatówek, pracownikom Urzędu Miejskiego Gminy Opatówek, sołtysom, strażakom i wszystkim osobom, które wzięły
udział w ostatniej drodze Śp. Józefa Frankiewicza.
Rodzina.
***************************************
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