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SESJE RADY GMINY 
 

W minionym okresie, od grudnia 2018 r. do dnia wydania 
niniejszego biuletynu odbyły się cztery sesje Rady Miejskiej 
Gminy Opatówek, podczas których podjęto następujące 
uchwały: 
- w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania do-

tacji z budżetu Gminy Opatówek na dofinansowanie 
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na tere-
nie gminy Opatówek, 

- w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieo-
znaczony w trybie bezprzetargowym, lokalu użytkowe-
go położonego w Opatówku przy ul. Kościelnej 2, 

- w sprawie zmiany uchwały Nr 3/18 Rady Miejskiej 
Gminy Opatówek z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie 
wyboru członków Komisji Rewizyjnej oraz Przewodni-
czącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewi-
zyjnej, 

- w sprawie zmiany uchwały Nr 9/18 Rady Miejskiej 
Gminy Opatówek z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie 
ustalenia składu osobowego Komisji Mieszkaniowej i 
Pomocy Społecznej, a także wyboru Przewodniczące-
go i Zastępcy Przewodniczącego Komisji, 

- w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019, 
- w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieo-

znaczony w trybie bezprzetargowym, działki nr 106/19 
położonej w Opatówku przy ul. Szkolnej, 

- w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieo-
znaczony w trybie bezprzetargowym, działki nr 1207/18 
położonej w Opatówku przy ul. Ogrodowej, 

- w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieo-
znaczony w trybie bezprzetargowym, części działki nr 
196/12 położonej w Szałem przy ul. Kaliskiej 80, 

- w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieo-
znaczony w trybie bezprzetargowym, części działek: nr 
111/20 i nr 106/14 położonych w Opatówku przy ul. 
Piaskowej, 

- w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieo-
znaczony w trybie bezprzetargowym, nieruchomości - 
pomieszczenia gospodarczego położonego w Opatów-
ku przy ul. Łódzkiej 27, 

- w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieo-
znaczony w trybie bezprzetargowym, nieruchomości - 
pomieszczenia gospodarczego położonego w Opatów-
ku przy ul. Szkolnej, 

- w sprawie wyboru członków Rady Społecznej Samo-
dzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Opatówku, 

- w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyj-
nej Rady Miejskiej Gminy Opatówek na 2019 rok, 

- w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady 
Miejskiej Gminy Opatówek na 2019 rok. 

- w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na 
okres 1 roku w trybie bezprzetargowym, nieruchomości 
oznaczonej jako działka nr 403/5 położonej w Rożdża-
łach, 

- w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieo-
znaczony w trybie bezprzetargowym, lokalu użytkowe-
go położonego w Opatówku przy ul. Kościelnej 2, 

- w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebno-
ścią gruntową nieruchomości oznaczonej jako działka 
nr 420/1 położonej w miejscowości Szałe, 

Opatówek, 15.04.2019 r. 

Nr 1 (613) / 2019 

Biuletyn Informacyjny 

Ciepłych, pełnych radosnej nadziei Świąt Wielkanocnych, 
serdecznych spotkań w rodzinnym gronie, 

a także wiele wypoczynku wśród budzącej się do życia przyrody 
życzą 

Przewodniczący Rady Miejskiej                  Sekretarz Gminy               Burmistrz Gminy Opatówek 
           Paweł Bąkowski                            Krzysztof Dziedzic                    Sebastian Wardęcki 

oraz radni Rady Miejskiej i Współpracownicy 
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- w sprawie przyjęcia przez Gminę Opatówek prowadze-
nia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu 
Kaliskiego przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Braci 
Gillerów w Opatówku, 

- w sprawie zmiany uchwały nr 42/19 Rady Gminy Opa-
tówek z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru 
członków Rady Społecznej Samodzielnego Publiczne-
go Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka 
Zdrowia w Opatówku, 

- w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Gminy 
Opatówek, 

- w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Opatówek, 

- w sprawie ustalenia planu dofinansowania form dosko-
nalenia zawodowego nauczycieli na 2019 rok w szko-
łach i przedszkolu na terenie Gminy Opatówek oraz 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształce-
nie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształce-
nia nauczycieli, a także specjalności i form kształcenia, 
na które dofinansowanie to jest przyznawane. 

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Kaliskiemu na realizację zadania pn. "Zakup pulsacyj-
nej instalacji sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pie-
szych w miejscowości Michałów Drugi", 

- w sprawie uchwalenia ''Wieloletniego programu gospo-
darowania mieszkaniowym zasobem Gminy Opatówek 
na lata 2019 - 2023", 

- w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbo-
wych dla sołtysów - przewodniczących organów wyko-
nawczych jednostek pomocniczych Gminy Opatówek. 

 
Poniżej przedstawiamy Państwu aktualną tabelę wy-
datków majątkowych: 
Wykonanie remontu wjazdu do SUW w Michałowie 
Drugim 

50ٞ 000 

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

100 000 

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

1 619 946 

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Opatówek - 
Borów 

211 000 

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

35 000 

Dotacja dla Powiatu Kaliskiego na zadanie pn. Aglo-
meracja Kalisko Ostrowska przyjazna rowerzystom - 
Budowa ścieżek rowerowych ( zadanie nr 5 ). kwota 
233.064,04 zł. Wniosek partnerski z powiatem kali-
skim.  (Opatówek - Trojanów) 

233 064 

Dotacja dla Powiatu Kaliskiego na zadanie pn. Aglo-
meracja Kalisko Ostrowska przyjazna rowerzystom - 
Budowa ścieżek rowerowych ( zadanie nr 6 ). kwota 
260.935,20 zł. Wniosek partnerski z powiatem kali-
skim. (Tłokinia Kościelna - Rożdżały) 

260 935 

Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzy-
stom - 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 

124 411 

Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego lekkiego 
dla OSP Opatówek 

110 000 

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Ko-
munalnych dla Gminy Opatówek 

992 395 

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

210 000 

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

1 800 100 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicz-
nej na terenie Gminy Opatówek oraz Gminy Brzeziny 
i Gminy Godziesze Wielkie 

1 200 000 

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

1 686 000 

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

617 800 

Budowa wiaty rekreacyjnej w Tłokini Wielkiej 3 780 
Budowa wiaty rekreacyjnej w Rajsku 6 275 
Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji 
przestrzennej 

26 017 

Program dofinansowania przydomowych oczyszczal-
ni 

60 000 

Program rozwoju małej infrastruktury sportowej - re-
kreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwar-
te Strefy Aktywności (OSA) edycja 2018 

121 725 

RAZEM 9 468 448 
 

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

INWESTYCJE, REMONTY, 
PROJEKTY UNIJNE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności pu-
blicznej  

Gmina Opatówek zawarła porozumienie z: Powia-
tem Kaliskim - Liderem (partnerem wiodącym), Gminą Bli-
zanów, Gminą Brzeziny, Gminą Ceków Kolonia, Gminą Go-
luchów, Gminą Koźminek, Gminą Lisków, Gminą Szczytniki 
oraz Gminą Żelazków - Partnerami w sprawie wspólnej rea-
lizacji projektu pn. "Modernizacja energetyczna obiektów 
użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - 
Ostrowskiej" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 3 
Energia Działanie 3.2 Poprawa efektywności Energetycznej 
w sektorze publicznym i mieszkaniowym Poddziałanie 3.2.4 
Poprawa efektywności Energetycznej w sektorze publicz-
nym w ramach ZIT dla rozwoju AKO.  

Wartość kosztów inwestycji dla Gminy Opatówek - 
1 545 331,28 złotych, wartość dofinansowania - 702 950,37 
zł. W ramach tego projektu Gmina Opatówek zrealizowała 
następuje zadania inwestycyjne:  
- termomodernizacja i przebudowa budynku Biblioteki Pu-
blicznej im. Braci Gillerów filia w Tłokini Wielkiej oraz zmia-
na sposobu użytkowania części tego budynku na pomiesz-
czenia przedszkola publicznego.  
- termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w miej-
scowości Sierzchów.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji 
Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej 
Zadanie realizowane w ramach Wielkopolskiego Regional-
nego Programu Operacyjnego Działanie 4.1. Wdrażanie 
technologii komunikacyjno - informacyjnych dla rozszerze-
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nia stosowania e - usług Strategii Zintegrowanych Inwesty-
cji Terytorialnych dla rozwoju AKO. Projekt obejmuje: utwo-
rzenie serwerowi RZIIP AKO, zaprojektowanie, dostawę i 
wdrożenie technologii GIS dla RZIIP AKO, nadzory tech-
niczne, działania informacyjno - promocyjne. Projekt part-
nerski z Miastem Kalisz (lider) oraz pozostałymi członkami 
Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej. Całkowita wartość zada-
nia wynosi 8 988 442,00 zł, wnioskuje się o 85% dofinan-
sowania.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozwój instytucji kultury na terenie Gminy Opatówek 
W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Ope-
racyjnego na lata 2014 - 2020. Oś priorytetowa 4: Środowi-
sko. Działanie 4.4. Zachowanie, ochrona, promowanie i 
rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego. Poddziałanie 
4.4.4. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzic-
twa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla rozwoju 
AKO Gmina Opatówek złożyła wniosek o dofinansowanie 
na projekt: ''Rozwój instytucji kultury na terenie gminy Opa-
tówek'' 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 bu-
dynków gospodarczych) oraz zmiana sposobu użytko-
wania domku gotyckiego tzw. ''Cukierni'' na funkcję 
użyteczności publicznej oraz budowa muru ażurowego. 
Dnia 26.03.2019 r. podpisana została umowa z wyko-
nawcą.  

- Termomodernizacja wraz z przebudową oraz zmiana 
sposobu użytkowania budynku byłego dworca PKP na 
cele kulturalne, oświatowe i rekreacyjne w miejscowo-
ści Opatówek. Termin realizacji zadania 2019 rok. 

Całkowita wartość projektu wynosi 3 052 648, 23 zł, nato-
miast kwota dofinansowania to 1 421 528,59 zł. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kino społecznościowe w Opatówku 

W środę, 20 marca br. w Burmistrz Gminy Opató-
wek Sebastian Wardęcki wraz ze Skarbnik Gminy Dagmarą 
Gajewską - Pająk podpisał umowę o dofinansowanie zada-
nia. W ubiegłym roku Gmina Opatówek złożyła wniosek o 
dofinansowanie na projekt pn. ''Adaptacja pomieszczenia 
wraz z zakupem wyposażenia na cele małego kina spo-
łecznościowego'' w ramach Osi Priorytetowej 4 ''Środowi-
sko'' Działania 4.4. ''Zachowanie, ochrona, promowanie i 
rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego'' Poddziałania 
4.4. ''Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego re-
gionu'' Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyj-
nego na lata 2014 - 2020. Wniosek przeszedł pozytywną 
ocenę merytoryczną. Gmina Opatówek otrzyma dofinanso-
wanie w wysokości  127 500 zł.   

W ramach zadania pomieszczenia dworca PKP 
przeznaczone na kino zostaną przebudowane i zaaranżo-

wane tak by spełniały wszelkie standardy techniczne, za-
kupione zostaną także urządzenia i wyposażenie w skład, 
którego wchodzić będzie m.in. nagłośnienie, ekran ramowy 
akustyczny, projektor rozdzielczości 4K oraz pozostałe 
elementy niezbędne do obsługi kina. Odbiorcami będą 
wszystkie grupy wiekowe, obiekt przystosowany zostanie 
także dla osób  niepełnosprawnych. Projektowane kino bę-
dzie ciekawą propozycją dla mieszkańców Gminy Opató-
wek i z całą pewnością wzbogaci ofertę kulturalną. Całkowi-
ta wartość zadania wynosi 184 500 zł. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rewitalizacja domku gotyckiego  

Do końca września potrwają prace przy rewitaliza-
cji zabytkowego domku gotyckiego, tzw. ''Cukierni'' w Opa-
tówku. Budynek mieszczący się przy ul. Kościelnej zyska 
nowe oblicze i pełną sprawność techniczną. Zadanie reali-
zowane jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego na lata 2014 - 2020. Oś priorytetowa 
4: Środowisko. Działanie 4.4. Zachowanie, ochrona, pro-
mowanie 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. W budynku, w którym obecnie występują 
różnorodne zniszczenia spowodowane nie zawsze właści-
wym sposobem remontowania, konserwacji i zabezpiecze-
nia przeprowadzony zostanie kapitalny remont. Wykonany 
zostanie także ażurowy mur. Budynek znajduje się pod 
nadzorem konserwatora zabytków. Rewitalizacja domku 
gotyckiego, w którym powstanie biblioteka publiczna oraz 
miejsce różnorodnych wystaw będzie miała charakter re-
gionalny, odbiorcami projektu będą mieszkańcy gminy Opa-
tówek jak również mieszkańcy Kalisza, Ostrowa Wielkopol-
skiego i gmin sąsiadujących. 

Całkowita wartość przedsięwzięcia to 1 745 000 zł. 
Gmina Opatówek na realizację zadania pozyskała dofinan-
sowanie w wysokości 518 248,87 zł. 
 
GOSPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANIOWA 
 
Apel do mieszkańców podłączonych do gminnej sieci 
kanalizacji sanitarnej 

W związku ze wzmożoną częstotliwością awarii na 
przepompowniach ścieków w Opatówku, apelujemy do 
wszystkich mieszkańców o nie wrzucanie do toalet mokrych 
nawilżających chusteczek ani innych odpadów typu pielu-
chy jednorazowe czy podpaski higieniczne. Materiały te, 
wykonane są z nierozpuszczalnych w wodzie materiałów, 
przez co powodują zapychanie rurociągów, uszkadzają 
pompy na przepompowniach, a docierając do oczyszczalni 
ścieków uszkadzają nowe urządzenia i blokują napływ 
ścieków.  

Wszystko to wpływa na wzrost kosztów utrzymania 
sieci kanalizacyjnej, a w późniejszej konsekwencji na 
wzrost cen za m3 ścieku. Z uwagi na powyższe prosimy o 
rozważne korzystanie z urządzeń odbiorczych, co z kolei 
przyczyni się do prawidłowej pracy urządzeń kanalizacyj-
nych oraz pozwoli uniknąć poważnych problemów eksploa-
tacyjnych w sieciach, przepompowniach i oczyszczalni 
ścieków. Prosimy zatem o nie lekceważenie tego problemu 
oraz poważne potraktowanie sprawy. 
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Komunikat dla mieszkańców miejscowości Szałe 
Z uwagi na małą ilość nieruchomości przyłączo-

nych do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, Urząd Miejski 
Gminy Opatówek podjął decyzję o wszczęciu procedury 
zmierzającej do wyegzekwowania wykonania obowiązku 
określonego w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. 
Dz. U. z 2018 r. poz. 1454), tj. do przyłączenia w/w nieru-
chomości do istniejącego kolektora kanalizacji sanitarnej.  

Bliższych informacji uzyskać można pod nr telefo-
nu (62) 76 - 18 - 453, (62) 76 - 18 - 454 wew. 21 i 59 lub 
osobiście w tut. urzędzie - pok. nr 1. Druk wniosku można 
pobrać osobiście w siedzibie urzędu (pok. nr 1) lub na stro-
nie internetowej www.opatowek.pl (zakładka: 
urząd/dokumenty do pobrania/gospodarka komunalna i 
mieszkaniowa/wniosek o przyłączenie do sieci wodociągo-
wej i kanalizacyjnej). Wypełniony wniosek wraz z załączni-
kami należy złożyć w tut. urzędzie (sekretariat, pierwsze 
piętro, pok. nr 13). Po otrzymaniu warunków technicznych 
można przystąpić do prac w terenie związanych z budową 
przyłącza kanalizacyjnego.  
 
Komunikat dla mieszkańców miejscowości Tłokinia 

Zachęcamy mieszkańców, właścicieli nieruchomo-
ści położonych w miejscowości Tłokinia Kościelna, Tłokinia 
Wielka, Tłokinia Mała oraz Tłokinia Nowa do składania w 
Urzędzie Miejskim Gminy Opatówek wniosków o wydanie 
warunków technicznych przyłączenia do nowo wybudowa-
nej sieci kanalizacyjnej. 

Wniosek, o którym mowa, można pobrać osobiście 
w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Opatówek (pok. nr 1) 
lub na stronie internetowej www.opatowek.pl (zakładka: 
urząd/dokumenty do pobrania/gospodarka komunalna i 
mieszkaniowa/wniosek o przyłączenie do sieci wodociągo-
wej i kanalizacyjnej). Wypełniony wniosek wraz z załączni-
kami należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Opatówku (se-
kretariat, pierwsze piętro, pok. nr 13). 

Po otrzymaniu warunków technicznych można 
przystąpić do prac w terenie związanych z budową przyłą-
cza kanalizacyjnego. Więcej informacji uzyskać można pod 
nr telefonu (62) 76 - 18 - 453 wew. 21 i 59 lub osobiście w 
siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Opatówek - pok. nr 1. 
 
 
 
 
 
 
 
Przebudowa ul. Kasprzaka, ul. Kilińskiego i ul. Spokoj-
nej 

W dniu 27 lutego br. w Urzędzie Miejskim Gminy 
Opatówek została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem 
Budownictwa Drogowego SA w Kaliszu na wykonanie 
"Przebudowy dróg gminnych w miejscowości Opatówek - 
ul. Kasprzaka (675563P), ul. Kilińskiego (675567P), ul. 
Spokojna (675564P". 

W zakres robót wchodzą: roboty przygotowawcze, 
roboty rozbiórkowe, cięcie pielęgnacyjne - podkrzesanie 
krzewów, wykonanie studzienek ściekowych, regulacja pio-
nowa urządzeń, wykonanie poszerzenia drogi, wykonanie 
jezdni o nawierzchni asfaltowej, wykonanie ścieku przykra-
wężnikowego, wykonanie krawężników i obrzeży, wykona-
nie zjazdów z kostki betonowej, wykonanie chodników, za-
montowanie elementów bezpieczeństwa ruchu, roboty wy-
kończeniowe, wykonanie oznakowania pionowego i pozio-
mego, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej długość 
przebudowywanej. Zgodnie z założonym harmonogramem 

prace mają zakończyć się 30 września 2019 r. Wartość in-
westycji to 1 556 384,08 zł. Zadanie znajduje się na liście 
wniosków do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju 
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 
- 2019, które wynosić będzie 50% całkowitej wartości za-
dania. 
 
Przebudowa drogi gminnej Opatówek - Borów 
Obecnie trwają prace związane z "Przebudową nawierzchni 
drogi gminnej Opatówek - Borów, gmina Opatówek". Za-
kres robót obejmuje : wykonanie robót przygotowawczych, 
wykonanie robót rozbiórkowych, wykonanie usunięcia 
krzewów i karczowania pni, wykonanie robót nawierzch-
niowych, wykonanie odwodnienia, wykonanie robót wykoń-
czeniowych, wykonanie oznakowania pionowego i pozio-
mego. Zakończenie prac planowane jest na 30 kwietnia 
2019 r. 
Wartość inwestycji 201 209,55 zł 
 
Budowa punktu przesiadkowego B&R  
W dniu 21.02.2019 r. została podpisana umowa z Firmą 
ROL - DRÓG Zakład Usługowo - Produkcyjny Roboty Dro-
gowo - Budowlane Rafał Światek na "Budowę punktu prze-
siadkowego B&R wraz z niezbędną infrastrukturą dla po-
trzeb obsługi ścieżek rowerowych w m. Szałe na dz. nr 
488/6 ". Zadanie podzielone jest na dwie fazy : 
- faza I – opracowanie dokumentacji projektowej i uzy-

skanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji:  
- faza II - wykonanie budowy punktu przesiadkowego w 

oparciu o dokumentację projektową. 
Wartość inwestycji 99 900,00 zł. Planowany termin zakoń-

czenia inwestycji 30.08.2019 r. 
 

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

WIADOMOŚCI KULTURALNE 
 

Aktywne ferie w Gminie Opatówek 
Przygotowane w Gminie Opatówek, na czas ferii 

zimowych zajęcia sportowe, edukacyjne i kulturalne cieszy-
ły się olbrzymim zainteresowaniem. Wiele dzieci i młodzie-
ży skorzystało z tej formy spędzenia czasu. Uśmiechnięte 
twarze dzieci, ferie na wesoło i sportowo, spotkania koleża-
nek i kolegów w hali sportowej na dmuchańcach i nie tylko - 
oto nam właśnie chodziło. Z pewnością Gmina Opatówek w 
kolejnych latach będzie kontynuowała sprawdzone formy 
aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. 

Przypomnijmy, iż wszystkie placówki Gminy Opa-
tówek: Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka Pu-
bliczna, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz szkoły 
wspólnie z Urzędem Miejskim Gminy Opatówek przygoto-
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wały w tym roku niezwykle bogatą i atrakcyjną ofertę na ten 
feryjny czas. 

Rozumiemy, że zmiany pokoleniowe i technolo-
giczne sprawiły, iż każdy z nas, w szczególności dzieci i 
młodzież, bardzo dużo czasu spędza na tzw. kanapie, przy 
iphonie, komputerze, tablecie, telewizji dlatego też tym bar-
dziej stawiamy na zajęcia ruchowe, aby odpoczynek był 
zrównoważony by choć na chwilę oderwać się od multime-
diów. 
 
Dzień Kobiet w Gminie Czajków 

Już tradycją stało się, że w Święcie Dnia Kobiet w 
zaprzyjaźnionej Gminie Czajków uczestniczą Panie z Gmi-
ny Opatówek. W tym roku uroczystość odbyła się 2 marca.  

Na zaproszenie Wójta Gminy Czajów Henryka 
Plichty i Prezesa Stowarzyszenia "Razem dla Czajkowa" 
Danuty Przybyłek - 30 osobowa mieszkańców Gminy Opa-
tówek uczestniczyła w tym szczególnym święcie. W tym ro-
ku Gmina Czajków zorganizowała Dzień Kobiet na sali 
OSP w Muchach, gdzie pojechali: przedstawiciele Towa-
rzystwa Przyjaciół Opatówka z  Prezesem Janem Kowal-
kiewiczem, przedstawiciele Koła Gospodyń Wiejskich w 
Chełmach z Przewodniczącą Teresą Łazarek, przedstawi-
ciele Stowarzyszenia "Dar Serca" z Prezesem Anną Musiał, 
przedstawiciele Koła Gospodyń Wiejskich w Opatówku z 
Kierownikiem GOPS Violettą Galant. Były oczywiście kwia-
ty, życzenia oraz okazały tort ufundowany przez włodarzy 
Gminy Czajków. 
 
Gmina Opatówek daje przykład! 

IV edycja akcji "Dajmy przykład - posprzątajmy Na-
szą Gminę" za nami! W sobotę, 23 marca 2019 roku, grupa 
ochotników zebrała się by wspólnie, pod patronatem Bur-

mistrza Gminy Opatówek i Związku Komunalnego "Czyste 
Miasto, Czysta Gmina", zaangażować się w akcję sprząta-
nia i zadbać o środowisko. 

Przy pięknej słonecznej pogodzie, członkowie To-
warzystwa Przyjaciół Opatówka oraz wolontariusze wraz z 
Panią Sołtys Opatówka oczyścili las wokół oczyszczalni 
ścieków oraz park w Opatówku. Na zakończenie akcji 
członkowie Towarzystwa Przyjaciół Opatówka posadzili w 
parku dwa symboliczne drzewa.  

IV już edycja akcji została zorganizowana w ra-
mach edukacji ekologicznej mieszkańców gminy. Zarówno 
dzieci, jak i starsi uczestnicy sami zaproponowali by takie 
akcje powtarzać cyklicznie. Już teraz planowane są na-
stępne edycje, które zostaną przeprowadzone w poszcze-
gólnych sołectwach. 
 
Konkurs ''Zapobiegajmy pożarom'' 

Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Pla-
stycznego ''Zapobiegajmy pożarom'' już za nami. Etap 
gminny konkursu cieszył się dużym zainteresowaniem, na 
konkurs wpłynęło 77 prac plastycznych. Dnia 1 lutego ko-
misja dokonała ich oceny i przyznała punktację. Komisja 
obradowała w składzie: Bogdan Marszał - przewodniczący, 
Henryk Łazarek, Agnieszka Rogozińska, Magdalena Janik 
oraz Małgorzata Matysiak.  

Do Oddziału Gminnego ZOSP RP w Opatówku 
wpłynęły prace z przedszkoli, szkół podstawowych i klas 
gimnazjalnych w Chełmcach, Rajsku, Tłokini Wielkiej i Opa-
tówku. Wyróżniono następujące prace, spośród których lau-
reaci reprezentować będą Gminę Opatówek na szczeblu 
powiatowym: 
I grupa - kategoria przedszkoli: 
- I miejsce: Szymon Wałęsa - Rajsko, 
- II miejsce:  Zofia Kazikowska - Rajsko 
- III miejsce: Wiktoria Marciniak - Rajsko  
wyróżnienia:  
- Jakub  Janczarek - Rajsko 
- Jagoda Tomczak - Rajsko  
II grupa - kategoria kl. I - III szkół podstawowych: 
- I miejsce: Weronika Tomczak - Rajsko  
- II miejsce: Alicja Jabłońska - Chełmce  
- III miejsce: Mateusz Janczarek - Rajsko  
wyróżnienia: 
- Agata Kleps - Chełmce 
- Sergiusz Tomczak - Rajsko  
- Natalia Pietrzak - Rajsko  
III grupa - kategoria kl. IV - VI szkół podstawowych: 
- I miejsce: Zuzanna Więckowska - Rajsko  
- II miejsce:  Wiktor Jakubek - Rajsko  
- II miejsce:  Julia Starońska - Rajsko  
- III miejsce: Hubert Kasprzak - Rajsko  
wyróżnienia: 
- Maciej Wojtczak - Chełmce  
- Bartosz Włodarski - Rajsko  
- Kinga Łuczak - Chełmce  
IV grupa - kategoria kl. VII - VIII szkół podstawowych i 
kl. gimnazjalne: 
- I miejsce: Nikola Tułacz - Chełmce  
- II miejsce: Paulina Leszczyńska - Tłokinia Wielka  
- III miejsce: Magdalena Pietrzak - Tłokinia Wielka 
- III miejsce: Nikola Kotala - Chełmce  
wyróżnienie: 
- Iga Owczarek - Chełmce  
 
Młodzież zapobiega pożarom 

Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wie-
dzy Pożarniczej ''Młodzież Zapobiega Pożarom'' odbyły się 
w sobotę, 2 marca br. w Szkole Podstawowej w Opatówku. 
Turniej zorganizowany został przez Zarząd Oddziału Gmin-
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nego ZOSP RP w Opatówku i Urząd Miejski Gminy Opató-
wek. 

Do eliminacji zgłoszono 24 uczestników reprezen-
tujących Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy Opa-
tówek. Inauguracji turnieju dokonał Przewodniczący Komisji 
d/s Młodzieży ZOG ZOSP RP dh Henryk Łazarek, który 
przywitał obecnych, m.in. dh Bogdana Marszała, dh Stani-
sława Barana, dh Krzysztofa Dziedzica, dh Edwarda Bil-
skiego, dyrektora szkoły Podstawowej Mateusza Przyjaz-
nego oraz wszystkich uczestników. Omówił zasady turnieju, 
a także przedstawił członków tegorocznej komisji, w skład 
której wchodzili: dh Damian Jakóbczak, dh Marcela Niem-
czyk, dh Agnieszka Rogozińska, dh Natalia Rogozińska 
oraz dh Monika Bach. Następnie głos zabrał Sekretarz 
Gminy Opatówek - dh Krzysztof Dziedzic, który życzył 
uczestnikom osiągnięcia jak najlepszych wyników w turnie-
ju oraz podziękował dyrektorowi szkoły p. Mateuszowi 
Przyjaznemu za udostępnienie sal szkolnych. 

Młodzież rywalizowała w dwóch etapach: pisem-
nym i ustnym. W części pisemnej należało rozwiązać test, a 
w ustnej, odpowiedzieć na pytania z zakresu pożarnictwa 
oraz wykazać się znajomością sprzętu pożarniczego i za-
sad udzielania pierwszej pomocy. Tuż po godzinie 9:00 
rozpoczęto eliminacje pisemne. Uczestnicy otrzymali test 
składający się z 30 do 40 pytań (zależnie od grupy wieko-
wej), na rozwiązanie którego przewidziano 40 minut. Za-
kres tematyczny turnieju obejmował wiedzę z takich dzie-
dzin jak: historia pożarnictwa, procesy fizykochemiczne, 
sprzęt i wyposażenie straży pożarnych, organizacja działań 
ratowniczych, przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz 
pomoc przedmedycznej. Organizatorzy turnieju przygoto-
wali dla uczestników i opiekunów słodki poczęstunek rege-
neracyjny. 

Do ścisłego finału zakwalifikowało się od 3 do 6 
uczestników z każdej grupy wiekowej, którzy uzyskali naj-
większą liczbę punktów w teście pisemnym.  
Końcowa klasyfikacja przedstawia się następująco: 
I grupa wiekowa: 
- 1 miejsce - Anna Karwacka, OSP w Tłokini Wielkiej 
- 2 miejsce - Krzysztof Piekarski, OSP Rajsko 
- 3 miejsce - Bartosz Janik, OSP w Tłokini wielkiej 
II grupa wiekowa: 
- 1 miejsce - Kacper Knop, OSP Chełmce 
- 2 miejsce - Anna Śnieguła, OSP w Tłokini Wielkiej 
- 3 miejsce - Alicja Leń, OSP Opatówek 
III grupa wiekowa: 
- 1 miejsce - Ewa Sobczak, OSP w Tłokini Wielkiej 
- 2 miejsce - Michał Pawelec, OSP Sierzchów 
- 3 miejsce - Martyna Dziedzic, OSP Sierzchów 

dh Damian Jakóbczak w ramach zapoznawania mło-
dzieży z nowinkami technicznymi w OSP zaprezentował 

działanie kamery termowizyjnej, która coraz częściej jest na 
wyposażeniu strażaka. Kamery termowizyjne reagują na 
temperaturę wytwarzaną przez niemal każde ciało o tempe-
raturze wyższej od zera bezwzględnego, które jest źródłem 
promieniowania podczerwonego, a jego intensywność za-
leży od temperatury i cech powierzchni danego ciała. Taki 
poziom promieniowania emitowany jest przez każde ciało 
fizyczne o temperaturze większej od 0o K, czyli praktycznie 
przez wszystko, co znajduje się na Ziemi (na przykład 
człowiek emituje promieniowanie o temperaturze ok. 300o 
K). Urządzenie to zwiększa bezpieczeństwo strażaków 
podczas prowadzonych akcji ratowniczo - gaśniczych. 

Zdobywcom poszczególnych miejsc dyplomy oraz na-
grody rzeczowe wręczyli: dh Bogdan Marszał, dh Henryk 
Łazarek, dh Stanisław Baran.  Pozostali uczestnicy otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy za udział w eliminacjach gmin-
nych Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Zawodnicy, którzy zajęli 
pierwsze i drugie miejsce w każdej z kategorii wiekowej, 
będą reprezentować gminę Opatówek podczas eliminacji 
powiatowych OTWP.  

Organizatorzy i uczestnicy turnieju składają serdeczne 
podziękowania wszystkim, którzy pomogli w organizacji i 
sprawnym przebiegu eliminacji, w szczególności: władzom 
samorządowym gminy Opatówek, dyrekcji Szkoły Podsta-
wowej w Opatówku oraz pracownikom szkoły. Szczególne 
podziękowania należą się druhnom i druhom z OSP w 
Chełmcach, Rajsku, Sierzchowie, Tłokini Wielkiej, Opatów-
ku oraz nauczycielom przygotowującym zawodników, za 
czas poświęcony na pracę z młodzieżą, która przyniosła 
owoce w postaci miejsc na podium. Dziękujemy również 
członkom tegorocznego jury za przygotowanie testów oraz 
sprawne przeprowadzenie turnieju.  
 
Modernizacja linii sortowania odpadów w ZUOK ''Orli 
Staw'' 

W dniu 6 lutego br. w Orlim Stawie uroczyście 
podpisano umowę na ''Modernizację linii sortowania odpa-
dów w ZUOK Orli Staw''. Z ramienia Inwestora umowę 
podpisali Daniel Tylak - Przewodniczący Zarządu Związku 
Komunalnego Gmin ''Czyste Miasto, Czysta Gmina'' oraz 
Sebastian Wardęcki - Burmistrz Gminy Opatówek. Wyko-
nawcę - firmę Sutco Polska Sp. z o.o. reprezentował Peł-
nomocnik, Pan Adam Jurkiewicz. Przedmiotem podpisanej 
umowy jest opracowanie projektu technologicznego oraz 
dostawa i montaż maszyn i urządzeń. Wartość podpisanej 
umowy opiewa na kwotę ponad 34 mln zł. Planowany ter-
min wykonania przedmiotu umowy przewidziany jest na po-
łowę 2022 roku. 

Umowa realizowana jest w ramach projektu pn. 
''Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum 
Recyklingu”. Wartość projektu wynosi 78 267 234,71 zł w 
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tym dofinansowanie 53 221 719,60 zł. Dofinansowanie po-
chodzi ze środków POIiŚ 2014 - 2020 w ramach działania 
2.2 - Gospodarka odpadami komunalnymi. Całkowita reali-
zacja projektu pozwoli miastom i gminom należącym do X 
regionu gospodarki odpadami województwa wielkopolskie-
go na zagospodarowanie odpadów komunalnych w sposób 
zgodny z polskim prawem oraz wypełnienie zobowiązań 
unijnych dotyczących osiągania odpowiednich poziomów 
recyklingu i przygotowania do ponownego użycia, jak rów-
nież ograniczenia składowania odpadów ulegających bio-
degradacji. 
 
Najnowsza wystawa czasowa ''Dawny warsztat malar-
ski'' 

Otwarcie najnowszej wystawy czasowej w Muzeum 
w Opatówku miało miejsce 15 marca 2019. Wernisaż cie-
szył się dużą popularnością. Tradycyjnie, wydarzeniu towa-
rzyszył koncert tym razem w wykonaniu Michała Zatora 
(harfa) oraz Krzysztofa Warguły (m.in. saksofon). Prace 
wystawione w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku 
obejmują techniki chronologicznie występujące w malar-
stwie, od temperowych ikon (Ikona Matki Boskiej Trójrękiej) 
gotyckiej techniki olejnej na desce (Św. Barbara), włoskiej 
tempery żółtkowej (Madonna z dzieciątkiem i owocem gra-
natu) po holenderskie malarstwo barokowe (Uliczka). Na 
wystawie znajdzie się również kopia obrazu Jacka Mal-
czewskiego ''Natchnienie malarza'' i stylizowany autoportret 
w konwencji XIX - wiecznych portretów angielskich. 

Weronika Machowicz - autorka prac urodziła się 20 
maja 1994 r. w Kaliszu. Edukację artystyczną rozpoczęła w 
wieku 16 lat w Liceum Plastycznym w Kaliszu, którego jest 
absolwentką. Tytuł plastyka w specjalności techniki reno-
wacyjne otrzymała w 2014 r. W tym samym roku rozpoczę-
ła studia Konserwacji i Restauracji Malarstwa i Rzeźby Po-
lichromowanej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w To-
runiu. W ramach zajęć zajmuje się konserwacją obrazów, 
rzeźby drewnianej polichromowanej, snycerkioraz złoceń. 
Wykonuje kopie technologiczne obrazów w technikach tra-
dycyjnych m. in. w technice tempery włoskiej, technikach 
dawnych mistrzów holenderskich oraz pisze ikony. Ponadto 
wykonuje portrety, pejzaże oraz martwe natury, a także de-
koracyjne malarstwo ścienne. Swoje umiejętności doskona-
liła na kursach i warsztatach pod okiem wybitnych artystów, 
m.in. Zbigniewa Bajka, Joanny Banek, Mieczysława Ziom-
ka, Jacka Gramatyki. Brała udział w wielu wystawach kra-
jowych i zagranicznych m. in. "Art and Architecture of Flo-
rence" we Florencji, ''Nowalijki" w Muzeum Okręgowym w 
Toruniu, ''KOPIE" na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu, Kalwaria Zebrzydowska 
2015" w Galerii FORUM na Wydziale Sztuk Pięknych UMK, 
"Plenery WSzP” w Akademickiej Przestrzeni Sztuki Huma-
nisticum UMK. 

Na wystawie prezentowane są prace powstałe w 
ramach zajęć na kierunku Konserwacji i Restauracji Malar-
stwa i Rzeźby Polichromowanej Uniwersytetu Mikołaja Ko-
pernika w Toruniu w czterech pracowniach: technik malar-
skich i pozłotniczych; historycznych technik artystycznych - 
technika temperowa i olejno - żywiczna (malarstwo włoskie 
i ikony).  

Wymienione techniki pozwalają rozwijać i kształto-
wać warsztat malarski konserwatora, a zarazem kopisty, w 
oparciu o technologię i techniki malarskie oraz pozłotnicze. 
W trakcie powstawania obrazów konieczne było samo-
dzielne wykonanie podobrazi oraz farb temperowych, kaze-
inowych i olejno - żywicznych, bazując na dawnych trakta-
tach malarskich opisujących warsztaty największych mi-
strzów malarstwa. Wystawę będzie można zwiedzać do 
końca maja 2019. 
 

''Nowa Piątka'' 
W środę, 20 marca br. w Urzędzie Miejskim Gminy 

Opatówek uruchomiony został punkt informacyjny dot. Pro-
gramu ''Nowa Piątka'' zorganizowany przez Wielkopolski 
Urząd Wojewódzki w Poznaniu.  

W godzinach 10:00 - 12:00 pracownicy Wielkopol-
skiego Urzędu Wojewódzkiego odpowiadali na pytania pe-
tentów Urzędu Miejskiego Gminy Opatówek i wszystkich 
zainteresowanych, dotyczące wdrażania nowych propozycji 
programowych Rządu RP. Akcja miała charakter informa-
cyjny. Poruszone zostały takie tematy jak: emerytura+, niż-
szy PIT, PIT dla młodych, lokalne połączenia transportowe, 
500+. 
 
Od Kalisii do Kalisza. Skarby doliny Prosny 

W piątek 1 lutego 2019 w gmachu Muzeum Historii 
Przemysłu w Opatówku miało miejsce otwarcie, pierwszej 
w nowym roku, wystawy czasowej pt. ''Od Kalisii do Kali-
sza. Skarby doliny Prosny''. Ekspozycja powstała w związ-
ku z obchodami jubileuszu ''Osiemnastu i pół wieku Kali-
sza''. Przedstawia ona najcenniejsze zabytki archeologicz-
ne z Kalisza i okolic ze zbiorów Muzeum Okręgowego Zie-
mi Kaliskiej w Kaliszu oraz Stacji Archeologiczne Instytutu 
Archeologii Etnologii Polskiej Akademii Nauk. 

Na wystawie dominują monety, licznie znajdowane 
w dolinie Prosny. Ilustrują one bogatą historię Kalisza i po-
łudniowej Wielkopolski, od okresu epoki brązu po późne 
średniowiecze. Na ekspozycji można obejrzeć unikatowe 
artefakty: celtyckie statery produkowane prawdopodobnie 
pod Kaliszem na przełomie er, monety i ozdoby z okresu 
cesarstwa rzymskiego związane z funkcjonowaniem ''Szla-
ku bursztynowego'', liczne monety wczesnośredniowieczne, 
m.in. denar Bolesława Chrobrego z przedstawieniem sta-
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rzały - pierwszą polską monetę, niezmiernie rzadkie denary 
Sieciecha - palatyna Władysława Hermana i emisje dena-
rów krzyżowych księcia Zbigniewa- starszego brata Bole-
sława Krzywoustego, pochodzące z jednego z najwięk-
szych skarbów wczesnośredniowiecznych z terenu Polski 
ze Słuszkowa. Wernisaż wystawy cieszył się ogromną po-
pularnością, przybyło 200 gości. Swoją obecnością za-
szczycił Muzeum również Tadeusz Baranowski z Instytutu 
Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warsza-
wie. Otwarciu towarzyszyła prelekcja Leszka Ziąbki i Ada-
ma Kędzierskiego pt. ''Historia monetami pisana. Najnow-
sze znaleziska monet w Kaliszu i regionie'', wspomniano 
również o najnowszych znaleziskach w Kościele Francisz-
kanów - unikatowym naśladownictwie grosza weneckiego i 
denarze Kazimierza Wielkiego prawdopodobnie wybitym w 
Kaliszu lub Brześciu Kujawskim. Atrakcją był również kon-
cert młodych muzyków z zespołu "Alla Semibreve" z MDK, 
pod kierunkiem Łukasza Pieniążka. 

Wystawę będzie można zwiedzać do końca marca 
tego roku. Dla grup zorganizowanych jest możliwość sko-
rzystania z lekcji muzealnej dotyczącej tej wystawy. Wszel-
kie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 62 - 
76 - 18 - 626 (sekretariat Muzeum). 
 
Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzyso-
wego 

Korzystając z gościnności Komisji Budżetu, Finan-
sów i Porządku Publicznego, w dniu 26 marca br., odbyło 
się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzyso-
wego. Na wstępie p. Aleksandra Płóciennik - pracownik 
Wydziału Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Śro-
dowiska Urzędu Miejskiego Gminy Opatówek omówiła pro-
jekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Głów-
nym tematem spotkania było jednak bezpieczeństwo w 
gminie Opatówek, którego zagadnienia szeroko omówił 
pełniący obowiązki Komendanta Komisariatu Policji w Opa-
tówku Waldemar Pawlak. Poinformował, że priorytetem jest 
zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz eli-
minacja przestępczości kryminalnej. W dalszej części spo-
tkania głos zabrała p. Emilia Przybylska - pracownik ds. 
obronności i zarządzania kryzysowego Urzędu Miejskiego 
Gminy Opatówek, która omówiła rolę gminy w zapewnianiu 
bezpieczeństwa mieszkańcom. W podsumowaniu spotka-
nia p. Pawlak zaznaczył, że spokój społeczeństwa jest jed-
ną z najważniejszych kwestii działalności administracji pu-
blicznej, dlatego też planowane są kolejne debaty z udzia-
łem mieszkańców. 
 
Wielkopolska Gmina Przyjazna Rodzinie 

Gmina Opatówek otrzymała nagrodę oraz tytuł lau-
reata w III edycji konkursu "Wielkopolska Gmina Przyjazna 

Rodzinie" pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego. 
Uroczystość podsumowania i wręczenia wyróżnień oraz 
nagród odbyła się w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego w Poznaniu z udziałem m.in. Wojewody Wiel-
kopolskiego Zbigniewa Hoffmanna oraz Wicewojewody 
Wielkopolskiego Marleny Maląg, natomiast Gminę Opató-
wek reprezentował Burmistrz Gminy Sebastian Wardęcki 
wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Gminy Opatówek 
Pawłem Bąkowskim. Wielkopolska Gmina Przyjazna Ro-
dzinie to zobowiązujące, mające wymiar zarówno symbo-
liczny, jak i materialny, wyróżnienie oraz motywacja do za-
angażowania w pracę, wdrażania nowych rozwiązań i po-
mysłów promujących rodzinę oraz wspierających wycho-
wanie dzieci. 

Jest nam niezmiernie miło, że Gmina Opatówek 
została dostrzeżona w aspekcie prowadzenia wyjątkowej 
świetlicy środowiskowej "Słoneczko", zaangażowania pra-
cowników GOPS, Urzędu Miejskiego Gminy Opatówek i 
szeroko rozumianej oświaty, stypendiów socjalnych i moty-
wacyjnych, bogatej oferty oświatowej i edukacyjnej, szcze-
gólnie w zakresie opieki przedszkolnej i profilaktyki zdro-
wotnej. 

Na uwagę zasługuje fakt, iż Gmina Opatówek, 
stawiając na oświatę i wychowanie, w ostatnim czasie wy-
budowała nowoczesne ośmiooddziałowe przedszkole "We-
soły Smyk" w Opatówku oraz założyła i zorganizowała od-
działy przedszkolne we wszystkich swoich placówkach 
m.in. w Chełmcach, Rajsku i Tłokini Wielkiej. Ponadto ge-
neralnie wyremontowano i wyposażono wszystkie obiekty 
oświatowe, aby dzieci w całej gminie miały zapewnioną 
opiekę przedszkolną. Pokreślić należy również, że już od 
12 lat, dzięki ogromnemu wysiłkowi pracowników GOPS, 
swoją misję wzorowo wypełnia Świetlica Środowiskowa 
"Słoneczko", wspierająca funkcjonowanie wielu rodzin. 
Wszystkie te działania nie byłyby możliwe, gdyby nie 
wspólna praca i wzajemne zrozumienie Rady Miejskiej 
Gminy Opatówek, pracowników Urzędu Miejskiego Gminy 
Opatówek, GOPS, ZEAS, szkół i przedszkola oraz wielu 
przyjaciół gminy - Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic. 
 
Spotkanie z organizacjami pozarządowymi 

Przedstawiciele organizacji pozarządowych i grup 
nieformalnych z terenu Gminy Opatówek, w piątek 
22.03.2019 r. wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym 
przez Fundację Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości we 
współpracy z Urzędem Miejskim Gminy Opatówek. 

Prowadzący spotkanie, p. Mateusz Walczak przy-
bliżył uczestnikom drugą już edycję konkursu ''Mikrodotacje 
na społeczne akcje'' realizowanego w ramach dofinanso-
wania z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. W 
trakcie spotkania szeroko omówione zostały zasady tego-
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rocznego konkursu oraz wskazane i wyjaśnione najważ-
niejsze aspekty, na które należy zwrócić uwagę, by zwięk-
szyć swoje szanse, aby uzyskać Mikrodotacje.  

W drugiej części spotkania Sekretarz Gminy Opa-
tówek Krzysztof Dziedzic wskazał zebranym możliwości 
współpracy i wsparcia ze strony Gminy Opatówek, a także 
zachęcił organizacje do podejmowania wspólnych działań i 
inicjatyw. 
 
Walne Zebranie OSP Opatówek 

26 stycznia 2019 r. odbyło się walne zebranie 
członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Opatówku. Spo-
tkanie miało na celu przedstawienie sprawozdania z dzia-
łalności OSP za 2018 rok, sprawozdania finansowego i 
komisji rewizyjnej. Po przedstawieniu sprawozdań odbyło 
się głosowanie, w wyniku którego zarząd OSP Opatówek 
jednogłośnie otrzymał absolutorium. W zebraniu strażaków 
uczestniczył Sekretarz Gminy Opatówek Krzysztof Dzie-
dzic, który pogratulował i podziękował zarządowi i druhom 
za pracę w minionym okresie oraz za zaangażowanie w 
działalność społeczną. 
 
Zabawa walentynkowa 

Stowarzyszenie ''Dar Serca'' z Opatówka 
14.02.2019 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Opatów-
ku zorganizowało imprezę Walentynkową dla osób niepeł-
nosprawnych. Zaproszonych gości uroczyście powitała 
Prezes Stowarzyszenia ''Dar Serca'' p. Anna Musiał, Urząd 
Miejski Gminy Opatówek reprezentowali Sekretarz Gminy 
Krzysztof Dziedzic, Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy 
Opatówek Paweł Bąkowski oraz Radny Rady Miejskiej 
Gminy Opatówek Jarosław Budka.  

Impreza miała charakter integracyjny. Wśród za-
proszonych gości znalazła się Grupa społeczna sportowo - 
kulturalna ''Misz - masz'' z Kalisza wraz z p. Markiem Za-
siadłym , Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Opatówku Violetta Galant, dzieci ze Świetlicy Środo-
wiskowe ''Słoneczko'' z wychowawcą p. Eweliną Kasprzak 
oraz goście z Gminy Szczytniki. 

Celem zabawy było wspólne świętowanie rado-
snego dnia Świętego Walentego osób niepełnosprawnych z 
ich rodzinami. Uczestnicy zabawy mieli możliwość skorzy-
stania z przygotowanych strojów karnawałowych. Przebie-
ranie się w kolorowe kostiumy sprawiło wszystkim wiele ra-
dości, a szczególnie dzieciom, które zmieniały się w posta-
cie z bajek. Spotkanie Walentynkowe było okazją do 
wspólnej integracji, rozmów, radosnego spędzania czasu. 
Zarząd Stowarzyszenia zadbał o przepiękny wystrój sali i 
stołów, a rodzice o smaczne słodkie przekąski, owoce i go-
rący posiłek. 

Stowarzyszenie ''Dar Serca'' dziękuje sponsorom 
za okazane serce i wrażliwość na potrzeby osób niepełno-
sprawnych. W szczególności serdeczne podziękowania kie-
ruje do p. Jarosława Budki, p. Krystyny i Grzegorza Olcza-
ków, p. Alfredy i Józefa Mikołajczyków, p. Aleksandry i 
Pawła Wróblewskich, p. Karoliny Olejniczak z Opatówka 
oraz p. Piotra Powązki z Gminy Szczytniki. Każdy uczestnik 
zabawy otrzymał wykonane własnoręcznie przez p. Iwonę 
Durman z Opatówka aniołki i serduszka. Czwartkowy Wa-
lentynkowy wieczór upłynął w życzliwej, przyjaznej atmos-
ferze, pozostawiając w sercach uczestników miłe wspo-
mnienia. 
 
Eliminacje do Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzie-
żowej 

W dniu 29 marca br. odbyły się gminne eliminacje 
do Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej. Do kon-
kursu zgłosiło się 22 uczestników ze szkół z terenu Gminy 
Opatówek. 

Jury w składzie: Adam Michalak i Eryk Dominik 
Szolc, zgodnie z regulaminem zakwalifikowało do półfinału 
9 osób, a są to: 
w kategorii kl. I - III szkoły podstawowej: 
- Oliwia Tułacz - Szkoła Podstawowa w Tłokini Wielkiej 
- Julia Góżdź - Szkoła Podstawowa w Opatówku 
- Maja Kuczyńska - Szkoła Podstawowa w Opatówku 
w kategorii kl. IV - VI szkoły podstawowej: 
- Alicja Wróblewska - Szkoła Podstawowa w Opatówku 
- Piotr Welke - Szkoła Podstawowa w Opatówku 
- Emilia Fiechowska - Szkoła Podstawowa w Opatówku 
w kategorii kl. VII - VIII szkoły podstawowej i gimnazjum: 
- Martyna Wosiek - Szkoła Podstawowa w Opatówku 
- Malwina Olszewska - Szkoła Podstawowa w Opatówku 
- Marcelina Kołodziejczyk - Szkoła Podstawowa w Opa-

tówku 
Zwycięzcy eliminacji gminnych otrzymali karty upomin-

kowe. Półfinał przesłuchań odbędzie się w sobotę, 13 
kwietnia br. w sali OSP Szczytniki. Natomiast finał zapla-
nowany został na 28 kwietnia br. w Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Opatówku. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i ży-
czymy sukcesów w kolejnych etapach! 
 

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

WIADOMOŚCI BIBLIOTECZNE 
 

Aneta Kolańczyk o Asnyku 
Aneta Kolańczyk - kaliszanka, autorka opowiadań, 

poetka, animatorka kultury, współorganizatorka Ogólnopol-
skiego Festiwalu Poetyckiego im. Wandy Karczewskiej, 
członkini Zarządu Stowarzyszenia Promocji Sztuki ''Łyżka 
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Mleka'', trzykrotna laureatka Nagrody Prezydenta Miasta 
Kalisza, wyróżniana w konkursach literackich, na co dzień 
nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół Techniczno 
- Elektronicznych była gościem Gminnej Biblioteki Publicz-
nej im. Braci Gillerów w Opatówku. 

Na spotkaniu, które odbyło się 5 grudnia 2018 r. 
Aneta Kolańczyk opowiadała o Adamie Asnyku, bohaterze 
swojej najnowszej publikacji, wydanej w serii Kaliszanie 
przez Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Interesująca 
prezentacja i sugestywnie opowiedziane przez autorkę cie-
kawostki łączące osobę Asnyka z innymi wielkimi posta-
ciami żyjącymi w XIX w. uczyniły spotkanie niezwykle 
barwnym, zaś sam Asnyk przestał być dla słuchaczy jedy-
nie autorem wierszy, czy postacią z pomnika. Jego przeży-
cia, nałogi, problemy, czy choćby niespotykana w tamtych 
czasach u mężczyzn pasja gotowania pozwoliły wyobrazić 
sobie, że był człowiekiem z krwi i kości. 

Miłym akcentem kończącym spotkanie z Anetą Ko-
lańczyk były indywidualne rozmowy w kuluarach, możli-
wość zakupu książki z dedykacją autorki oraz zapoznanie 
się z jej publikacją dla najmłodszych czytelników. 
 
Ferie zimowe w bibliotece 2019 

23 stycznia grupa dzieci spotkała się na zajęciach 
w bibliotece, podczas których rozmawiała o urokach zimy. 
Dzieci opowiedziały, jak należy zachować się podczas ferii, 
pamiętając również o zwierzętach. Wspólnie został odczy-
tany fragment opowiadania ''Zima Muminków''.  

Ponadto poznały różne dyscypliny sportów zimo-
wych. Każdy mógł spróbować jazdy na nartach i uczestni-
czyć w bitwie na śnieżki mimo, iż za oknem nie było ani tro-
chę śniegu. 

Główną atrakcją była kalkografia, dzięki tej techni-
ce dzieci zrobiły interesujący pejzaż zimowy, który można 
było podziwiać w wypożyczalni biblioteki. Na koniec spo-
tkania przygotowane były rysunkowe kalambury, które dały 
wszystkim wiele radości. 
 
Roboty w bibliotece 

Do Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów 
trafiły trzy roboty Photon, trzy gry edukacyjne ''Scottie Go!'' 
wraz z akcesoriami oraz trzy tablety, dzięki którym poprzez 
zabawę będzie można poznawać podstawy kodowania. Bi-
bliotekarki będą uczyły się podstaw programowania i prze-
kazywały tę wiedzę dalej. 

Robot Photon pomaga rozwijać kreatywność, zdol-
ność logicznego myślenia oraz precyzyjnego wydawania 
poleceń. Został zaprojektowany przez psychologów z Uni-
wersytetu SWPS we współpracy z dziećmi. Ma wspierać 
naukę kodowania, która staje się jedną z podstawowych 
umiejętności naszych czasów. W zamierzeniu jest przezna-
czony dla dzieci w wieku 5 - 12 lat, jednak także starsi mo-
gą mieć dużą przyjemność i korzyść z kontaktów z nim. 

Roboty i akcesoria to wygrana w konkursie dla bi-
bliotek ''Kodowanie w Bibliotece'' ogłoszonym przez Funda-
cję Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Biblioteka w 
Opatówku jest jedną z 9 laureatek tego konkursu z Wielko-
polski oraz jedyną w naszym powiecie. 
 
Dawne stwory, potwory i cudaki Wielkopolski Wschod-
niej 

Bohaterką spotkania, zorganizowanego przez 
Gminną Bibliotekę Publiczną im. Braci Gillerów w Opatów-
ku 7 lutego 2019 r. była Marta Kaleta, absolwentka etnologii 
na Uniwersytecie Łódzkim. Marta Kaleta urodziła się i wy-
chowała w Łodzi, ale z miłości do męża i Wielkopolski 
Wschodniej zamieszkała w Kaliszu. Prace licencjacką po-
święciła różnicom kulturowym pomiędzy Japonią a krajami 
kultury zachodniej; zaś magisterską: symbolice kulturowej 
w japońskiej popkulturze, na przykładzie komiksu i anima-
cji. Do innych jej zainteresowań badawczych należą: medy-
cyna ludowa, symbolika kulturowa, szeroko rozumiana sło-
wiańszczyzna i tematyka ziemiańska. 

Na spotkaniu, które ze względu na duże zaintere-
sowanie zostało przeniesione z biblioteki do sali Gminnego 
Ośrodka Kultury, opowiadała o swojej pracy nad zagadnie-
niami wierzeń ludowych występujących w Wielkopolsce od 
czasów przedchrześcijańskich, aż po współczesność. Dzię-
ki dużej rozpiętości wiekowej uczestników spotkania, moż-
na było zaobserwować, że grupa urodzona po roku 2000 
zna niektóre ze stworzeń pochodzących z mitologii, czy le-
gend słowiańskich, głównie dzięki grom komputerowym, 
filmom i powieściom. Starsi zaś chętnie dzielili się swoimi 
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wspomnieniami o niezwykłych opowieściach zasłyszanych 
od członków rodzin i lokalnych społeczności. 

Podsumowując klimat spotkania, analizując dawne 
wierzenia i historie można śmiało powiedzieć, że choć nasi 
przodkowie nie posiadali dzisiejszej wiedzy o świecie i nie 
umieli racjonalnie tłumaczyć otaczających ich zjawisk, to na 
pewno mieli wspaniałą wyobraźnię. Te niezwykłe opowieści 
przekazywane od najdawniejszych czasów dawały podwa-
liny baśniom, mitom i legendom. Dziś odnajduje się je w 
fantastyce: niezwykłych powieściach, filmach, czy grach 
komputerowych stanowiących element przyjemności i roz-
rywki dnia codziennego, tak ważny dla rozwoju wyobraźni. 

Organizatorzy spotkania serdecznie dziękują Dy-
rektor Mieczysławie Jaskule za umożliwienie organizacji 
spotkania w GOK - u.  
 
Jak powstaje książka? 

Dzieci z klas pierwszych szkoły podstawowej w 
Opatówku z wychowawczyniami Olgą Woźniak i Iwoną 
Walczak gościli w bibliotece 11 i 12 marca br. Tematem 
spotkania przeplatanego rozmowami, zajęciami indywidu-
alnymi i grupowymi oraz prezentacją multimedialną były 
zagadnienia związane z powstawaniem książki. Dzieci po-
przez udział w zajęciach dowiedziały się, że do momentu 
kiedy bierzemy książkę do ręki jest długa droga, która za-
czyna się od pomysłu jej autora. 
 
Zajęcia komputerowe w Brzezinach 

Od grudnia 2018 r. do marca 2019 r. odbywała się 
III edycja kursu korzystania z komputera i Internetu dla do-
rosłych w Brzezinach, który był organizowany przez Biblio-
tekę Publiczną Gminy Brzeziny ze wsparciem Gminnej Bi-
blioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku, jako bi-

blioteki powiatowej. Zajęcia prowadziła Małgorzata Judasz 
z Biblioteki w Opatówku, która jest animatorem edukacji cy-
frowej, tzw. Latarniczką Polski Cyfrowej Równych Szans. 
Celem zajęć było oswojenie z tym co na pierwszy rzut oka 
wydaje się trudne i nie do nauczenia, aby następnie z sa-
tysfakcją wspólnie podróżować po wirtualnym świecie. 

Zajęcia odbywały się w dwóch grupach: zaawan-
sowani zakończyli już dwa etapy szkolenia i na co dzień ra-
dzi sobie świetnie z komputerami, ale nadal chcieli naby-
wać nowe umiejętności. Druga grupa rozpoczynała dopiero 
swoją przygodę z Internetem i podczas zajęć wykazała się 
ogromną determinacją i wytrwałością. Ogółem w trzeciej 
edycji kursu udział wzięło 23 seniorów z gminy Brzeziny w 
14 spotkaniach. Zajęcia odbywały się pełnej humoru atmos-
ferze, a wszyscy uczestnicy otrzymali stosowne certyfikaty 
potwierdzające zdobytą wiedzę. 
 
Wiosenna wystawa 

Wraz z nastaniem wiosny w holu biblioteki można 
podziwiać rysunki dzieci z klas I - IV Szkoły Podstawowej w 
Chełmcach, które w ramach zajęć koła plastycznego pod 
kierunkiem p. Żanety Tułacz, wykonały prace o tematyce 
wiosennej.  
 
"W ogrodzie, ogródku i na balkonie" po raz trzeci 

20 marca 2019 r. w Bibliotece w Opatówku po raz 
trzeci spotkali się miłośnicy ogrodów. Specjalistami byli 
Damian Jakóbczak, nauczyciel przedmiotów zawodowych 

w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka oraz Mariusz 
Małoburski - właściciel szkółki ogrodniczej Ogrodowe ABC 
w Opatówku. 

Opowiedzieli o pracach koniecznych do wykonania 
na wiosnę w ogrodzie. Tych, którzy mają kawałek ziemi, 
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zachęcali do uprawy winorośli, ze względu na stosunkowo 
małe jej wymagania. Namawiali do cięcia roślin, przedsta-
wiając korzyści z tych zabiegów i demonstrowali, jak to 
prawidłowo robić. Można było usłyszeć o ogrodniczych cie-
kawostkach i nietuzinkowych roślinach, np. kwiatach, które 
kwitną zimą na śniegu (a można je zakupić niedaleko Opa-
tówka). Zaproponowano także temat kolejnego spotkania: 
warzywa mało znane. 
 
Grzegorz Turnau w bibliotece w Opatówku 

Dnia 28 marca 2019 r. odbył się jubileuszowy XV 
Powiatowy Konkurs Recytatorski im Stefana Gillera roz-
grywany pod patronatem Staroty Kaliskiego Krzysztofa No-
sala zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. 
Braci Gillerów w Opatówku . 

W tym roku uczestnicy mierzyli się z tekstami pio-
senek z repertuaru Grzegorza Turnaua - napisanymi lub 
wykonywanymi przez artystę. Zadanie było niełatwe, gdyż 
przekazanie tekstu wymagało nie tylko starannego przygo-
towania, umiejętności recytatorskich, ale także złamania 
rytmu kojarzonej z nim tak bardzo muzyki. Zadania tego 
podjęło się ponad pół setki młodych ludzi z różnych szkół 
powiatu kaliskiego w tym 40 uczniów szkół podstawowych i 
gimnazjów oraz 14 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w 
powiecie kaliskim. 
Komisja w składzie: Stefania Wodzińska, Anna Burek i Ma-
ria Bednarczyk - Antczak przyznała: 
w kategorii szkół podstawowych i gimnazjów 
- I miejsce: Paulinie Wiertelak z Zespołu Szkół w Brzezi-

nach (opiekun: Ewelina Połośka) 
- II miejsce: Paulinie Leszczyńskiej ze Szkoły Podsta-

wowej w Tłokini Wielkiej (opiekun Wiesława Giercarz) 
- III miejsce: Izabeli Mazurowskiej ze Szkoły Podstawo-

wej w Opatówku (opiekun Anna Smolicka) 
wyróżnienia: 
- Martynie Guzdeckiej z Biblioteki Publicznej Gminy 

Brzeziny (opiekun Agata Wojtas), 
- Janowi Kałużnemu z Gimnazjum w Piotrowie (opiekun 

Joanna Hetmanowska), 
- Hannie Kłysz z Biblioteki Publicznej Gminy Brzeziny 

(opiekun Agata Wojtas), 
- Julii Lingowskiej ze Szkoły Podstawowej w Żelazkowie 

(opiekun Małgorzata Piorunowska). 
w kategorii uczniów szkół ponadgimnazjalnych: 
- I miejsce: Wiktorii Błaszczyk z Zespołu Szkoł Ekono-

micznych w Kaliszu (opiekun Bogumiła Bielak) 
- II miejsce: Natalii Sip z Zespołu Szkół Zawodowych w 

Kaliszu (opiekunki: Danuta Matysiak, Jolanta Trzmiel) 
- III miejsce: Klaudii Doruch z Zespołu Szkół Technicz-

nych w Kaliszu (opiekun Maciej Wróblewski). 

Po raz pierwszy w tym roku została także przyznana 
Nagroda Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. Stefana 
Gillera, którą otrzymała Maryla Olejnik ze Szkoły Podsta-
wowej w Rajsku (opiekun Elżbieta Wosiek). Fundatorami 
nagród dla laureatów i wyróżnionych był Powiat Kaliski, 
Kawiarnia - Restauracja Anabell, Resto Café Piano Song, 
Kino Helios - Kalisz oraz Organizator Biblioteka Gminna w 
Opatówku. 

Poza kształtowaniem umiejętności recytatorskich, ce-
lem tej edycji konkursu było zwrócenie uwagi uczestników 
na piękno i wagę słów w utworach muzycznych. Szczegól-
nie w obecnych czasach, kiedy to w przestrzeni muzycznej 
jest tyle bylejakości, wykonawców jednego sezonu albo 
nawet jednego utworu. 

Propagowanie kultury i świadomości muzycznej wśród 
młodzieży na przykładzie twórczości Grzegorza Turnaua 
okazało się znakomitym wyborem. Mimo, iż zmagania kon-
kursowe trwały ponad 5 godzin, wśród młodzieży dało się 
zaobserwować ogromne zainteresowanie, skupienie i fa-
scynację nad zasłyszanymi utworami, zwłaszcza, że wiele z 
nich zostało powiedzianych po mistrzowsku. 

Organizatorzy dziękują za pomoc w organizacji kon-
kursu i opiece nad uczestnikami Dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Opatówku Mieczysławie Jaskule oraz 
Dyrektorowi Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku Je-
rzemu Marciniakowi. 
 

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

WIADOMOŚCI SPORTOWE 
 

Gminny Turniej Tenisa Stołowego 
Turniej o Puchar Burmistrza Gminy Opatówek w 

tenisie stołowym ''Żyj zdrowo i sportowo'' odbył się już po 
raz piętnasty. Rozegrany został w sobotę 26.01.2019 r. w 
hali sportowo - widowiskowej w Opatówku. 

Organizatorami tegorocznej imprezy sportowej byli: 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku, Zwią-
zek Gminny OSP, Ochotnicza Straż Pożarna Chełmce, 
Urząd Miejski Gminy Opatówek oraz Szkoła Podstawowa w 
Opatówku. Uroczystej inauguracji turnieju dokonał Henryk 
Łazarek Prezes OSP Chełmcach, Krzysztof Dziedzic Se-
kretarz Gminy Opatówek i Marlena Kiermas - Gruszka 
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia 
Rady Miejskiej Gminy Opatówek. Natomiast Daniel Kup-
czyk - sędzia główny turnieju przedstawił zasady gry w te-
nisa. 

Celem turnieju było wzbudzenie wśród dzieci, mło-
dzieży i osób dorosłych motywacji do życia bez nałogów, 
wyuczenie zdrowych postaw rywalizacji, promocja atrakcyj-
nego zdrowego stylu życia, wspomaganie rodzin w proce-
sie wychowywania dzieci. W czasie trwania turnieju odbyła 
się pogadanka na temat uzależnień i współuzależnień 
przeprowadzona przez p. Sylwię Dziedziczak Gabinet Psy-
choterapii HANNAH Kalisz. 

W sportowych zmaganiach wzięło udział 119 za-
wodników z 8 jednostek OSP: Borów, Chełmce, Michałów 
Drugi, Opatówek, Porwity, Rajsko, Sierzchów, Tłokinia 
Wielka, 3 Sołectw z gminy Opatówek: Józefów, Kobierno i 
Rajsko oraz ze Szkoły Podstawowej w Opatówku i Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Opatówku. 
Nad przebiegiem rozgrywek czuwali sędziowie: Daniel 
Kupczyk, Monika Baran i Zbigniew Muzalewski. 
 
Oto osiągnięte wyniki: 
Dziewczęta/kobiety: 
- kategoria wiekowa do 13 lat: I miejsce Maria Janik 

OSP Borów, II miejsce Amelia Frakowska Solectwo 
Józefów, III miejsce Natalia Pogorzelec OSP Borów 
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- kategoria wiekowa 14 - 16 lat: I miejsce Gabriela So-
bieraj OSP Borów, II miejsce Martyna Prętczyńska 
OSP Borów, III miejsce Oliwia Krzywda OSP Porwity 

- kategoria wiekowa 17 - 21 lat: I miejsce Julia Janik 
OSP Borów, II miejsce Katarzyna Kasprzak OSP Po-
rwity, III miejsce Julia Judasz OSP Borów 

- kategoria wiekowa 22 - 30 lat: I miejsce Natalia Miklas 
OSP Rajsko, II miejsce Monika Bach OSP Tłokinia 
Wielka, III miejsce Alicja Sobczak OSP Tłokinia Wielka 

- kategoria wiekowa 31- 40 lat: I miejsce Monika Ćwi-
klińska OSP Borów, II miejsce Małgorzata Janik OSP 
Borów, III miejsce Dorota Pogorzelec OSP Borów 

- kategoria wiekowa 41 - 50 lat: I miejsce Marlena Kier-
mas - Gruszka OSP Opatówek, II miejsce Beata Janik 
OSP Borów, III miejsce Anita Janik OSP Borów 

- kategoria wiekowa 51 lat i powyżej: I miejsce Ewa 
Guźniczak OSP Borów, II miejsce Maryla Bachurska 
Sołectwo Józefów, III miejsce Danuta Urbaniak OSP 
Opatówek 

Chłopcy/mężczyźni: 
- kategoria wiekowa do 13 lat: I miejsce Szymon Grusz-

ka OSP Opatówek, II miejsce Patryk Pietrykowski OSP 
Tłokinia Wielka, III miejsce Tomasz Janik OSP Borów 

- kategoria wiekowa 14 - 16 lat: I miejsce Franciszek Ja-
kóbczak OSP Tłokinia Wielka, II miejsce Wiktor Dą-
browski Sołectwo Kobierno, III miejsce Łukasz Łuczak 
OSP Porwity 

- kategoria wiekowa 17 - 21 lat: I miejsce Bartosz Janik 
OSP Borów, II miejsce Artur Laskowski OSP Michałów 
Drugi, III miejsce Patryk Biernat OSP Porwity 

- kategoria wiekowa 22 - 30 lat: I miejsce Michał Frąt-
czak OSP Rajsko, II miejsce Sobieraj Jacek OSP Bo-
rów, III miejsce Marcin Wałęsa OSP Borów 

- kategoria wiekowa 31- 40 lat: I miejsce Kamil Kwiat-
kowski OSP Borów, II miejsce Przemysław Pogorzelec 
OSP Borów, III miejsce Bogumił Ubych OSP Borów 

- kategoria wiekowa 41 - 50 lat: I miejsce Grzegorz Janik 
OSP Borów, II miejsce Maciej Gruszka OSP Opató-
wek, III miejsce Michał Janik OSP Borów 

- kategoria wiekowa 51 lat i powyżej: I miejsce Robert 
Wielgosz OSP Tłokinia Wielka, II miejsce Jan Sopiński 
OSP Borów, III miejsce Piotr Król OSP Tłokinia Wielka 
W klasyfikacji generalnej zarówno w kategorii męż-

czyzn jak i kobiet niepokonani okazali się zawodnicy z OSP 
Borów i tym samym zdobyli Puchary Burmistrza Gminy 
Opatówek oraz tablice wyników. Indywidualni zwycięzcy w 
poszczególnych kategoriach z rąk Sekretarza Gminy Opa-
tówek Krzysztofa Dziedzica, Marleny Kiermas - Gruszki i 
Zbigniewa Muzalewskiego otrzymali nagrody rzeczowe, 
medale i dyplomy. Natomiast pozostałym zawodnikom wrę-
czono dyplomy za udział w turnieju. 

Turniej uzyskał wsparcie Banku Spółdzielczego Ziemi 
Kaliskiej w Opatówku, Colian sp. z o.o. w Opatówku i Sklep 
"HOBBY" Wiesław Krymarys Kalisz. Gminny Turniej Tenisa 
Stołowego "Żyj zdrowo i sportowo" realizowany w ramach 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych 
 
Mistrzostwa Wielkopolski Taekwon - do 

W sobotę, 12 stycznia w Opatówku rozegrano VIII 
Mistrzostwa Wielkopolski Taekwon - do ITF. Zawody zgro-
madziły ponad 300 uczestników z całej Polski. Do Opatów-
ka dotarli reprezentanci miast: Dzierżoniowa, Świdnicy, Bie-
lawy, Pilawy Górnej, Bełchatowa, Zduńskiej Woli, Sieradza, 
Łodzi, Pajęczna, Mykanowa, Opatówka, Kalisza i Krotoszy-
na. 

Turniej w Opatówku rozegrany był na bardzo wy-
sokim poziomie. Zawodnicy z kategoriach wiekowych od 4 
do 18 lat startowali w następujących konkurencjach: Light 

Contact, Semi Hogo, Układy Formalne, Techniki Specjalne 
oraz najmłodsi w technikach szybkości i walk Kalaki. 

Organizatorem turnieju był Sportowy Klub Tae-
kwon - do Silla z trenerem Kazimierzem Kurzawskim oraz 
Łukaszem Chmielewskim na czele. Nad zawodami patronat 
honorowy sprawował Burmistrz Gminy Opatówek Seba-
stian Wardęcki. 
 
Kolarskie sukcesy 

W sobotę, 23.02.2019 r. młodych adeptów kolar-
stwa zgromadziły Otwarte Mistrzostwa Kalisza w Kolarstwie 
Przełajowym. Były to pierwsze kolarskie zmagania po zi-
mowej przerwie. Dla zawodników Szkółki Kolarskiej Opa-
tówek zakończyły się one dużym sukcesem.  

Ponad 100 uczestników rywalizowało w aż 10 ka-
tegoriach wiekowych. Zawodnicy Szkółki Kolarskiej Opató-
wek zajęli następujące miejsca: 
- II miejsce w kategorii 2009 i młodsi - Mateusz Maj-

chrzak 
- II miejsce w kategorii żaczka - Ula Kołomecka 
- VI miejsce w kategorii żaczka - Michalina Majchrzak 
 
Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej Drogopol sp. z o.o. 
2019 

''Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej Drogopol Sp. z 
o.o. 2019'' zorganizowany przez Akademię Piłkarską Reis-
sa i Drogopol Sp. z o.o., odbył się 16 marca br. w Hali 
Sportowo - Widowiskowej w Opatówku. Honorowy Patronat 
nad turniejem objął Burmistrz Gminy Opatówek Sebastian 
Wardęcki.  

W turnieju wzięło udział osiem drużyn, w których 
występowali piłkarze z rocznika 2006 i młodsi. W finale 
Akademia Piłkarska Reissa Konin I pokonała Prosnę Kalisz 
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3:2, tym samym zapewniając sobie zwycięstwo. Natomiast 
w meczu o trzecie miejsce CKS Zbiersk pokonał Akademię 
Piłkarską Reissa Konin II 1:0. Trzy pierwsze drużyny 
otrzymały puchary, a każdy uczestnik pamiątkowy medal. 
Patronat medialny nad turniejem sprawował portal Cali-
sia.pl. Sponsorami turnieju byli: Drogopol Sp. z o.o. oraz 
firma Pucharki.pl.  

Końcowa klasyfikacja turnieju: 
1. Akademia Piłkarska Reissa Konin I 
2. Prosna Kalisz 
3. CKS Zbiersk 
4. Akademia Piłkarska Reissa Konin II 
5. SP Opatówek 
6. KKS Kalisz 
7. Akademia Piłkarska Reissa Kalisz I 
8. Kaliszanin Kalisz 
 
Turniej Tenisa Stołowego 

W niedzielę, 27 stycznia 2019 roku w hali widowi-
skowo - sportowej w Opatówku rozegrano inauguracyjny 
turniej tenisa stołowego pod patronatem Burmistrza Gminy 
Opatówek Sebastiana Wardęckiego w ramach I Grand Prix 
Ziemi Kaliskiej 2019 r. W turnieju udział wzięło 55 zawodni-
ków, którzy rywalizowali ze sobą w aż siedmiu kategoriach. 
Celem turnieju była popularyzacja gry w tenisa stołowego, 
promocja Gminy Opatówek, umożliwienie pasjonatom teni-
sa stołowego porównywania swoich umiejętności z innymi, 
integracja dzieci, młodzieży i dorosłych, aktywne spędzanie 
czasu wolnego. Organizatorami turnieju był Kaliski Klub 
Tenisa Stołowego. Rozgrywki obserwowali: Sekretarz Gmi-
ny Opatówek Krzysztof Dziedzic oraz Przewodnicząca Ko-
misji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Marlena Kiermas - 

Gruszka oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej im. J. Kusociń-
skiego w Opatówku Mateusz Przyjazny. 
 
Końcowa klasyfikacja turnieju przedstawia się następu-
jąco: 
Kobiety amator 18+ 
1.Elżbieta Dębska 
2. Ewa Guźniczak 
3. Anna Zawadzka 
Chłopcy amator U-18 
1. Adam Klimek (KTS Kalisz) 
2. Szymon Gruszka 
3. Łukasz Łuczak 
4. Wiktor Nadobny 
5 - 6. Łukasz Grudziecki 
Michał Budka 
7 - 8. Szymon Marek Gruszka 
Jan Andrzejewski 
Dziewczęta amator 18+ 
1. Martyna Prętczyńska 
2. Antonina Szefer 
Mężczyźni liga 18+ 
1. Rafał Wojcieszak (LKS Gołuchów) 
2. Konrad Miazek (KROTOSZ Krotoszyn) 
3. Adam Kopytek (KTS Sieradz) 
4. Adrian Puchała (UKS Grabów nad Prosną) 
5. Paweł Jańczak (LKS Gołuchów) 
Mężczyźni amator 18+ 
1. Grzegorz Praselski (KTS Kalisz) 
2. Jarosław Wieczorek 
3. Grzegorz Borkowski 
4. Arkadiusz Drząkowski 
5. Michał Bruś (KTS Kalisz) 
6. Paweł Andrzejewski (KTS Kalisz) 
7. Jacek Nowakowski (KTS Kalisz) 
8. Krzysztof Świerkowski 
9. Michał Frątczak 
10. Łukasz Kudaś (KTS Kalisz) 
11. Jacek Kosieradzki (KTS Kalisz) 
12. Artur Szefer (KTS Kalisz) 
13-16. Szymon Szcześniak 
Artur Bielak (KTS Kalisz) 
Jarosław Pudełko (KTS Kalisz) 
Mateusz Antolczyk (KTS Kalisz) 
17-20.Damian Zydorek 
Marcin Holajda 
Tomasz Haraźny 
Przemysław Wajnert 
21-22. Maciej Gruszka 
Michał Łukaszczyk 
Mężczyźni amator 50+ 
1. Mark Wrzos (KTS Kalisz) 
2. Grzegorz Czechowicz 
3. Grzegorz Koch 
4. Jacek Filipowicz 
5-8. Wojciech Mikołajczak 
Andrzej Pera 
Piotr Jach 
Ryszard Miazek 
9-12. Jan Sopiński 
Marek Szczęsny 
Piotr Król 
Roman Holajda 
13-14. Mirosław Gruszka 
Stanisław Płonka 
Open 
1. Paulina Mielcarek (UKS Moskurnia) 
2. Adam Kopytek (KTS Sieradz) 
3. Przemysław Olejnik (UKS Moskurnia) 
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4. Rafał Wojcieszak (LKS Gołuchów) 
5 - 6. Marek Wrzos (KTS Kalisz) 
Konrad Miazek (KROTOSZ Krotoszn) 
7 - 8. Jacek Nowakowski (KTS Kalisz) 
Grzegorz Praselski (KTS Kalisz) 
9 - 12. Michał Bruś (KTS Kalisz) 
Artur Szefer (KTS Kalisz) 
Mirosław Gruszka 
Elżbieta Dębska 
13 - 16. Jacek Filipowicz 
Łukasz Kudaś (KTS Kalisz) 
Mateusz Antolczyk (KTS Kalisz) 
Paweł Andrzejewski (KTS Kalisz) 
17 - 28. Marek Szczęsny 
Jan Sopiński 
Ryszard Miazek 
Stanisław Płonka 
Artur Bielak (KTS Kalisz) 
Grzegorz Czechowicz 
Paweł Jańczak (LKS Gołuchów) 
Andrzej Pera 
Szymon Szcześniak 
Martyna Prętczyńska 
Adam Klimek (KTS Kalisz) 
Michał Frątczak 
 
Turniej Piłki Siatkowej Ochotniczych Straży Pożarnych 
Gminy Opatówek 

VIII Turniej Piłki Siatkowej Ochotniczych Straży 
Pożarnych Gminy Opatówek odbył się w sobotę, 
23.02.2019 r. w Hali Widowiskowo - Sportowej im. Polskich 
Olimpijczyków w Opatówku. Uroczystego otwarcia oraz 
powitania wszystkich obecnych dokonali: Sekretarz Gminy 
Opatówek Krzysztof Dziedzic, Prezes Zarządu Gminnego 
ZOSP RP w Opatówku Bogdan Marszał, Przewodniczący 
Komisji ds. MDP Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w 
Opatówku Henryk Łazarek oraz Dyrektor Szkoły Podsta-
wowej w Opatówku Mateusz Przyjazny. 

W turnieju wzięło udział 14 drużyn z 7 jednostek 
(OSP Borów, OSP Chełmce, OSP Opatówek, OSP Rajsko, 
OSP Sierzchów, OSP Szałe, OSP Tłokinia Wielka). 
Uczestnicy rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych: 
kat. I - drużyny męskie do 18 roku życia, kat. II - drużyny 
męskie powyżej 18 roku życia oraz kat. III - drużyny żeń-
skie. 
Wyniki: 
kategoria drużyny żeńskie: 
- I miejsce: OSP w Rajsku 
- II miejsce: OSP w Tłokini Wielkiej 
- III miejsce: OSP w Borowie 

udział brały również drużyny z OSP w Opatówku i OSP w 
Chełmcach 
 

kategoria drużyny męskie do 18 lat: 
- I miejsce: OSP w Sierzchowie 
- II miejsce: OSP w Opatówku 
- III miejsce: OSP w Szałe 
udział brały również drużyny z OSP w Tłokini Wielkiej i 
OSP w Chełmcach 
 

kategoria drużyny męskie powyżej 18 lat 
- I miejsce: OSP w Chełmcach 
- II miejsce: OSP w Sierzchowie 
- III miejsce: OSP w Rajsku 
udział brała również drużyna z OSP w Tłokini Wielkiej 

Za zajęcie miejsc I - III w każdej kategorii drużyny 
otrzymały puchary, a wszystkie drużyny otrzymały dyplomy 
oraz piłki do gry, których przekazania dokonał Radny Rady 
Miejskiej Gminy Opatówek Damian Jakóbczak wraz z p. 
Moniką Baran i p. Henrykiem Łazarkiem. 

Turniej medycznie zabezpieczały druhny Agniesz-
ka Rogozińska i Natalia Rogozińska. Organizatorzy ser-
decznie dziękują za pomoc w przygotowaniu turnieju, w 
szczególności pracownikom Szkoły Podstawowej w Opa-
tówku, opiekunom drużyn oraz sędziom. 
 
Wojewódzki Turniej Halowej Piłki Nożnej OSP Woje-
wództwa Wielkopolskiego 

Dnia 03.02.2019 r. w Grodzisku Wielkopolskim od-
był się VII Wojewódzki Turniej Halowej Piłki Nożnej OSP 
Województwa Wielkopolskiego o Puchar Prezesa ZOW 
ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego. Gminę Opató-
wek i powiat kaliski reprezentowała drużyna OSP Opató-
wek. 

W rywalizacji wzięło udział 16 drużyn z 16 powia-
tów Wielkopolski: OSP Bielsko (pow. słupecki), OSP Bru-
dzyń (pow. turecki), OSP Głuchowo (pow. kościański), OSP 
Golinka (pow. rawicki), OSP Gowarzewo (pow. poznański), 
OSP Jabłonna (pow. grodziski), OSP Jedlec (pow. ple-
szewski), OSP Kamieniec (pow. grodziski), OSP Krajewice 
, pow. jarociński, OSP Lubocześnica (pow. szamotulski), 
OSP Opatówek (pow. kaliski), OSP Osiek nad Notecią 
(pow. pilski), OSP Racendów (pow. jarociński), OSP Strzy-
dzew (pow. pleszewski), OSP Wapno (pow. wągrowiecki), 
OSP Wierzbinek (pow. koniński). W skład drużyny wchodzi-
li: zawodnicy: Michał Jarczewski, Przemysław Pietura, Ma-
teusz Karski, Patryk Nowicki, Damian Marciniak, Sebastian 
Łatkowski, Dawid Pastok, Maciej Gruszka, trener Daniel 
Walczyński, Agnieszka Rogozińska, Patryk Pogorzelec.  

Nasi reprezentanci wyszli z grupy (grupa C : OSP 
Głuchowo, OSP OSP Opatówek, OSP Wierzbinek, OSP 
Krajewice) z kompletem punktów (9) wysuwając się w ten 
sposób na pierwsze miejsce. Wyniki w rozgrywkach me-
czowych przedstawiają się następująco:  
- OSP Opatówek - OSP Wierzbinek 4:2 
- OSP Opatówek - OSP Krajewice 1:0 
- OSP Opatówek - OSP Głuchowo 2:1 

Następnie dostając się do 1/8 finału jednostka OSP 
Opatówek odbyła mecz z jednostką OSP Bielsko. Pierwszą 
bramkę w meczu udało się strzelić naszej drużynie, jednak 
jednostka z OSP Bielsko zremisowała. Wynik meczu do-
prowadził do rzutów karnych. Jednak po zaciętych walkach 
nie udało nam się wygrać tej rozgrywki. Mecze w turnieju 
odbywały się systemem pucharowym (sposób rozgrywania 
zawodów sportowych w dyscyplinach, w których rywalizacja 
polega na bezpośrednich pojedynkach między uczestnika-
mi. Uczestnicy rozgrywają mecze (gry) pomiędzy sobą, po 
których zwycięzca kwalifikuje się do dalszych gier, pokona-
ny odpada z rywalizacji. Ten sposób prowadzenia zmagań 
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nazywany jest również systemem knock - out.) dlatego dal-
szy udział drużyny z Opatówka w turnieju był niemożliwy.  

Dziękujemy drużynie za reprezentowanie gminy 
Opatówek i powiatu kaliskiego w wojewódzkim etapie tur-
nieju, za zaciętą rywalizację i osiągnięte wyniki. Gratulacje! 
 
Turniej Piłki Nożnej 

W sobotę, 30 marca 2019 r. w hali widowiskowo - 
sportowej im. Polskich Olimpijczyków w Opatówku, roze-
grano Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Gminy Opa-
tówek. 

Spotkanie otworzył i zawodników przywitał Burmistrz 
Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki. W turnieju udział 
wzięło 5 drużyn. Byli to zawodnicy z rocznika 2008 oraz 
2009. Po zaciętej rywalizacji klasyfikacja końcowa przed-
stawia się następująco: 
- I miejsce Opatówek I 
- II miejsce Koźminek 
- III miejsce Godziesze Wielkie 
- IV miejsce Opatówek II 
- V miejsce Lisków 
Zawodnicy otrzymali okolicznościowe puchary i medale. 
Całość turnieju przebiegła w miłej i przyjaznej atmosferze. 
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania władzom 
samorządowym Gminy Opatówek za pomoc w organizacji 
turnieju oraz p. Natalii Rogozińskiej za opiekę medyczną i 
poświęcony czas. 
 
Sportowe emocje z udziałem mistrzów w Opatówku 

W piątkowe popołudnie 5 kwietnia br., dwa najlep-
sze, w rundzie zasadniczej zespoły Plusligi - Onico War-
szawa i Zaksa Kędzierzyn Koźle, zmierzyły się w meczu 
towarzyskim, który rozegrany został w Hali Sportowo - Wi-
dowiskowej w Opatówku. 

Pięciosetowe spotkanie było wyjątkowym widowi-
skiem dla wszystkich miłośników siatkówki bowiem na boi-
sku zmierzyli się Mistrzowie Świata Bartosz Kurek, Damian 
Wojtaszek, Bartosz Kwolek, Paweł Zatorski, Mateusz Bie-
niek czy też Aleksander Śliwka, a na ławkach trenerskich - 
Stéphane Antiga (Onico Warszawa) i Andrea Gardini 
(ZAKSA Kędzierzyn-Koźle). Mecz był częścią akcji chary-
tatywnej ''Gramy dla Kariny''. Dochód ze sprzedaży bile-
tów został przeznaczony na wsparcie chorej Kariny Zacha-
ry, kaliskiej dziennikarki i pracownicy kaliskiego samorządu. 
Podczas spotkania zbierane były też pieniądze przez wo-
lontariuszy. 

Drużyny otrzymały okolicznościowe puchary, które 
wręczyli Burmistrz Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki 
oraz Prezydent Miasta Kalisza Krystian Kinastowski. Naj-
lepszym zawodnikiem meczu został Bartosz Kurek, który z 
rąk p. Kariny Zachary, w asyście Prezesa MKS Kalisz Bła-

żeja Wojtyły oraz Sekretarza Gminy Opatówek Krzysztofa 
Dziedzica otrzymał pamiątkową statuetkę. Składamy ser-
deczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do 
zorganizowania tego wyjątkowego sportowo - charytatyw-
nego wydarzenia. 

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – ONICO Warszawa 3:2 
(20:25, 25:21, 25:23, 16:25, 17:15) 
MVP: Bartosz Kurek 
ZAKSA: Kaczmarek, Toniutti, Wiśniewski, Bieniek, Śliwka, 
Deroo, Zatorski (libero) oraz: Stępień, Koppers, Kalembka, 
Sacharewicz, R. Szymura, K. Szymura (libero) 
ONICO: Kwolek, Brizard, Łukasik, Wrona, Vigrass, Kurek, 
Wojtaszek (libero) oraz: Buczek, Vernon-Evans, Nowakow-
ski, Penczew, Janikowski, Kowalczyk, Jaglarski (libero) 
 

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

WIADOMOŚCI OŚWIATOWE 
 
PRZEDSZKOLE W OPATÓWKU 
 
Gość specjalny w grupie "Pszczółki" 

W grupie ''Pszczółki'' gościliśmy Tatę Marysi, który 
przeczytał dzieciom znane i lubiane bajeczki - "Bingo i Rol-
ly" oraz "Krainę Lodu". Pan Piotr przyniósł gitarę więc była 
okazja by posłuchać gry na tym instrumencie. Wspólnie 
śpiewano piosenki znane przez dzieci, a na koniec każde 
dziecko mogło zagrać na gitarze.  

Było to dla wszystkich ciekawe doświadczenie, któ-
re przyniosło dzieciom wiele radości. Dziękujemy Tacie Ma-
rysi za wspaniałą atmosferę. 
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Dzień Kobiet w przedszkolu 

8 marca świętowano wyjątkowy dzień dla naszych 
małych pań. Chłopcy złożyli życzenia dziewczynom i pa-
niom. Nie obyło się również bez upominków, kwiatów i cu-
kierków. Na dziewczęcych buziach uśmiech gościł przez 
cały dzień. Panie i dziewczynki dziękują chłopcom za pięk-
ne życzenia i prezenty.  
 
Zajęcia otwarte w grupie ''Misie'' 

Dnia 26 lutego w grupie Misie odbyły się zajęcia 
otwarte z rytmiki połączone z zajęciami plastycznymi. Pod-
sumowując zimowy czas, dzieci zaprezentowały swoim 
przybyłym na zajęcia rodzicom zimowe zabawy rytmiczne 
oraz piosenki i tańce, których nauczyły się na rytmice. W 
drugiej części spotkania obyły się zajęcia muzyczno - pla-
styczne, w których dzieci wspólnie z rodzicami mogły za-
prezentować swoje umiejętności plastyczne. Zajęcia pro-
wadziły p. Ewa Andrzejewska i p. Urszula Woźniak 
 
4 - latki w Muzeum Piekarnictwa  

"Jeżyki" i "Pszczółki" z naszego przedszkola tym 
razem odwiedziły Muzeum Piekarnictwa w Pleszewie, by z 
bliska przyjrzeć się pracy piekarza. Już sama godzinna po-
dróż bez rodziców była wyznacznikiem tego, że już nie je-
steśmy maluszkami.  

Podczas wizyty w muzeum mieliśmy możliwość 
zapoznać się z etapami powstawania pieczywa. Uczestni-
cząc w warsztatach nauczyliśmy się kilku podstawowych 
sposobów zaplatania ciasta. Oczywiście z wielką ochotą 
przystąpiliśmy do wykonania własnych wypieków. Nasze 
małe rączki wyczarowały istne cuda. Podczas oczekiwania 
na wypiek naszych bułeczek mieliśmy okazję obejrzeć film 
edukacyjny pt. "Od ziarenka do bochenka", a na koniec 

zwiedziliśmy wystawę muzealną. Najbardziej zaciekawił 
nas stary piec do wypieku chleba, drewniany młyn oraz sta-
rodawna lodówka. Mieliśmy też okazję podziwiać witraże 
tematyczne.  

Do przedszkola wróciliśmy bogatsi o nowe do-
świadczenia, ale także co najważniejsze- z własnoręcznie 
wykonanymi bułeczkami i Mistrzowskimi Dyplomami Mu-
zeum Piekarnictwa w Pleszewie. 
 
''Pszczółki i Jeżyki'' poznają zawód ekspedientki 

W miesiącu marcu 2 grupy 4 - latków odwiedziły 
pobliskie supermarkety po to by przyjrzeć się z bliska pracy 
ekspedientów oraz zapoznać się z wyglądem i funkcjono-
waniem dużych sklepów. Przy okazji dzieci rozmawiały tro-
chę o tym, co można kupić w markecie oraz nauczyły się, w 
jaki sposób dokonywać zakupów i płatności. Nie obyło się 
bez małych zakupów, które później skosztowane zostały w 
grupach. Bogatsi o nowe doświadczenia przenieśliśmy za-
bawę w zakupy na grunt przedszkola. 
 
"Mrówki" i "Zajączki" z wizytą w szkolnej pracowni 
komputerowej 

W ramach realizacji współpracy ze szkołą w Opa-
tówku nasze przyszłe "pierwszaki" oraz ich młodsze kole-
żanki i koledzy z grupy wybrali się na zajęcia komputerowe. 
Dzieci zapoznały się z wyglądem sali oraz jej wyposaże-
niem. Tego dnia swoje rysunki mogły tworzyć przy użyciu 
komputera. To właśnie w tej sali "Wesołe Smyki" rozpoczę-
ły swoją naukę posługiwania się komputerem, którą będą 
już niedługo kontynuować, jako pierwszoklasiści w Szkole 
Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku.  
 
Wiewiórki w Bajkolandzie ''Bajka'' 

Dnia 21 lutego grupa Wiewiórki gościła w bajko-
landzie ''Bajka'' w Kaliszu. Podczas dwugodzinnego pobytu 
przedszkolaki mogły wyszaleć się do woli wśród koloro-
wych piłeczek, zjeżdżalni i trampolin. Zabawy ruchowe 
sprawiły dzieciom wiele radości, zaspokoiły naturalną po-
trzebę ruchu, a przy okazji zacieśniły więzi koleżeńskie. W 
przewie zabawy były słodkie przekąski i napoje, aby ugasić 
pragnienie rozbawionych przedszkolaków. Ta wyprawa na 
długo zostanie w pamięci dzieci. 
 
Starszaki na spektaklu teatralnym 

W środę 20 lutego dzieci z grup 6, 7, 8, 9 były na 
wycieczce w kinie Centrum w Kaliszu Obejrzały tam przed-
stawienie teatralne pt. "Piotruś Pan" w wykonaniu Katolic-
kiego Teatru Edukacji z Krakowa. W drodze do kina dzieci 
zobaczyły kaliski teatr oraz piękny, kaliski park. 
 
Bal Walentynkowy 

Z okazji Dnia Zakochanych w przedszkolu odbył 
się wspaniały Bal Walentynkowy. Tego właśnie dnia w 
przedszkolu było bardzo czerwono, a to za sprawą przed-
szkolaków ubranych w ten charakterystyczny dla Walenty-
nek kolor,  a także wystroju przedszkola, w którym domi-
nowały czerwone serca. Organizacja Balu Walentynkowe-
go, oprócz wspólnej zabawy, miała na celu również kulty-
wowanie tradycji walentynkowej, zachęcenia dzieci do oka-
zywania uczuć swoim bliskim i kolegom. 
 
Projekt ''Krawcowa'' w grupie Jeżyków 

Wychodząc naprzeciw dziecięcym oczekiwaniom w 
grupie "Jeżyków" zrealizowano projekt Krawcowa. W ra-
mach zabaw badawczych w grupach zabawowo-
zadaniowych dzieci miały okazję: wyszukiwać/poznawać za 
pomocą zmysłów wzroku i dotyku narzędzia potrzebne 
krawcowej do pracy, odkrywać właściwości niektórych tka-
nin (np. czy przepuszczają wodę), projektować wzory i ko-
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lory na tkaninach, tworzyć projekty ubrań dla chłopca i 
dziewczynki, sprawdzić swoje umiejętności szycia (z uży-
ciem plastikowej igły lub sznurówek), przeliczać, klasyfiko-
wać, układać kompozycje z guzików, wstążek. 

Na koniec zaprosiliśmy babcię naszej koleżanki 
Zuzi - p. Jolantę Maciejak, która wraz z p. Dorotą Kliber 
przybliżyła przedszkolakom swój zawód. Dzieci z bliska 
mogły przyjrzeć się narzędziom pracy krawcowej, materia-
łom, odkrywały tajniki szycia na maszynie, poznawały pro-
ces szycia, oglądały efekty pracy pani Jolanty. Na oczach 
dzieci powstała flaga, którą przedszkolaki przekazały pani 
dyrektor na potrzeby przedszkola. Największą atrakcją były 
jednak warsztaty, podczas których dzieci, z pomocą pań, 
wykonały bałwanki ze skarpet.  
 
Mamy logo 

W naszym przedszkolu jakiś czas temu ogłoszono 
konkurs na logo. Napłynęło 8 prac, które dzieci wykonywały 
wspólnie z rodzicami. Bardzo dziękujemy za tak wiele cie-
kawych pomysłów i zaangażowanie się w stworzenie sym-
bolu graficznego naszego " Wesołego Smyka". Logo, które 
będzie reprezentowało naszą placówkę, zostało wybrane w 
drodze głosowania, i tu duze podziękowania dla dzieci i ich 
rodziców  za oddane głosy. Miło nam poinformować, że 
praca, która zyskała największą ilość głosów została wyko-
nana przez Maję Pokojową z grupy IV ("Pszczółki") oraz jej 
mamę. Serdecznie gratulujemy! Dzieci, które wzięły udział 
w konkursie otrzymały dyplomy oraz skromne upominki. 
 
Bal karnawałowy 

23 luty 2019 roku był to dzień niezwykły dla spo-
łeczności Publicznego Przedszkola "Wesoły Smyk" w Opa-
tówku. Tego wieczoru w Restauracji Zdrojowa już po raz 

szósty odbył się Bal karnawałowy dla rodziców dzieci 
uczęszczających do przedszkola. Głównym inicjatorem i 
organizatorem była Dyrektor Przedszkola Zdzisława Pawli-
czak, Przewodnicząca Rady Rodziców p. Justyna Napiera-
ła oraz członek komitetu organizacyjnego p. Agnieszka Gie-
rosz - Szałek. Szampańską zabawę poprowadził p. Marek 
Ludwicki. Poza tańcami przy dźwiękach najgorętszych hi-
tów goście mogli skorzystać z wyjątkowej atrakcji, jaką była 
fotobudka. Zabawne zdjęcia zrobione z innymi uczestnika-
mi imprezy były dla nich fantastyczną pamiątką z tego, je-
dynego w swoim rodzaju, wieczoru.  

Dyrektor Zdzisława  Pawliczak kieruje serdeczne 
podziękowania osobom, które zaszczyciły bal swoją obec-
nością, wszystkim darczyńcom, sponsorom oraz tym, któ-
rzy swoją dobrocią serca i bezinteresownością wsparli 
szczytny cel imprezy w szczególności: Zakład Fryzjersko 
Kosmetyczny Małgorzata Latoń, Świat Prezentów Dorota 
Walczak, Agnieszka Szałek Photography, Zakład Fryzjerski 
Patrycja Janik, Syngenta Polska Sp. z o.o., Danema TSL 
Gostyń, Sklep obuwniczy Grzesiak Dariusz, Pracownia 
Handmade "Elemelek", Fizjo Mama - Fizjoterapia Kobiet 
Paulina Gozdalik, FirmaTasotti Car & Home Perfume, Pa-
sieka Henryk Maślak, "SOWA" Wojciech Sowa 

 
********** 

 
SZKOŁA PODSTAWOWA W OPATÓWKU 
 
Bezpieczna droga do szkoły 

W dniu 12 marca 2019 r. Szkołę Podstawową w 
Opatówku odwiedzili strażacy z Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Stawie oraz funkcjonariusze policji z Komisariatu Po-
licji w Opatówku. Przeprowadzili oni zajęcia w ramach pro-
gramu ''Bezpieczna droga do szkoły'', którego koordynato-
rem jest dzielnicowy mł. asp. Artur Woźniak.  

Trwające dwie godziny lekcyjne warsztaty odbywa-
ły się w czterech grupach w klasach I - IV. Podczas poga-
danki strażacy przypomnieli uczniom, jak należy się za-
chować w czasie pożaru. Najważniejszym punktem spotka-
nia było zaprezentowanie, jak powinniśmy zachować się i 
jakie czynności wykonać, jeśli jesteśmy świadkami wypad-
ku, bądź też napotkamy na swej drodze człowieka, który 
utracił przytomność. Zajęcia te były bardzo pouczające i 
utrwaliły wiedzę uczniów na temat udzielania pierwszej 
pomocy. Dużą ciekawość wzbudził m.in. sprzęt ochrony 
osobistej strażaka, który chętni uczniowie mogli przymie-
rzyć. Ogromnym zainteresowaniem cieszył się również po-
kaz samochodu ratunkowo - gaśniczego, radiowozu poli-
cyjnego oraz karetki pogotowia ratunkowego. W kolejnej 
części spotkania funkcjonariusze policji omówili podstawo-
we zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ponadto 
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przypominali, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe 
noszone na wierzchniej części odzieży czy na plecaku. Na-
stępnie funkcjonariusze rozdali uczniom opaski odblasko-
we.  

Strażakom oraz funkcjonariuszom policji serdecz-
nie dziękujemy za poświęcony czas i przekazanie naszym 
uczniom w bardzo ciekawy sposób wiadomości, które być 
może kiedyś pomogą im uratować życie innej osobie oraz 
pozwolą zachować bezpieczeństwo w ruchu drogowym. 
 
Pierwszy Dzień Wiosny i Dzień Samorządności 

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Janusza Kuso-
cińskiego w Opatówku hucznie pożegnali zimę i wyszli na 
powitanie wiosny. Piękną tradycyjną marzannę przygotowa-
li uczniowie klas siódmych. Szkolny korowód przemasze-
rował do pobliskiego parku, gdzie symbolicznie zakończono 
panowanie zimy.  

Uczniowie nieśli transparenty i wznosili wesołe 
okrzyki. W tym dniu w szkole przeważały wiosenne kolory - 
zielony, żółty i czerwony bowiem uczniowie mieli stroje w 
tych barwach. Dzień ten był wyjątkowy również dlatego, że 
niektórzy uczniowie zamienili się rolami z nauczycielami i 
prowadzili zajęcia. 
 
Rajd Dzielnicami Kalisza 

W sobotę 6 kwietnia 53 uczniów Szkoły Podsta-
wowej w Opatówku pod opieką p. D. Skinder, p. A. Kowal-
czyk oraz p. J. Litwin wyruszyło  na trasę VI Rajdu Dzielni-
cami Kalisza. Organizatorem imprezy był Kaliski Oddział 
PTTK wraz ze Szkołą Podstawową nr 16 w Kaliszu. Tego-
roczna edycja turystycznych zmagań wiodła szlakiem 
obiektów sakralnych. Rajd był dla uczniów nie tylko spo-

sobnością do dobrej zabawy i ruchu na świeżym powietrzu 
ale również swoista lekcją historii i sztuki. 

Uczniowie wędrując ulicami Kalisza mieli okazję 
zobaczyć kilka kościołów zbudowanych w różnych stylach 
architektonicznych. Jednak największą atrakcją przygoto-
waną przez organizatorów było zwiedzanie kościoła o.o. 
Franciszkanów z przewodnikiem PTTK - u p. Andrzejem 
Matusiakiem, który to odsłaniał tajemnice i ciekawostki 
związane z franciszkańską świątynią, a jest ona najstarszą 
świątynią zakonną w Kaliszu. Ufundował ją, za namową 
swojej żony błogosławionej Jolanty książę Bolesław Po-
bożny w 1257 r. Ponad 100 lat później przebudowy kościo-
ła dokonał król Kazimierz Wielki, otaczając go jednoczenie 
murem obronnym. Uczniowie mogli zobaczyć główny ołtarz, 
organy w zupełnie nowej szacie kolorystycznej, niezwykłą 
ambonę w kształcie łodzi, wspaniale zdobione sklepienie 
czy odkrytą w trakcie prac konserwatorskich monumentalną 
polichromię ze św. Krzysztofem. Prawdopodobnie jest to 
największe średniowieczne malowidło w Polsce (wysoki na 
16 metrów i szeroki na 5 metrów fresk z przełomu XIII i XIV 
wieku), a nie wykluczone, że w całej Europie - tak twierdzą 
konserwatorzy zabytków. 

Jak zwykle podczas rajdowych wędrówek ''Włó-
czykije'' musiały zmierzyć się w konkursowych rywaliza-
cjach z uczestnikami innych drużyn. Należało wykonać pro-
jekt znaczka na plakietkę na przyszły rajd (Klaudia Karpiń-
ska i Weronika Gralińska z kl. III d GIM oraz Maja Kliber z 
kl. IV a), w konkursie wiedzy o kaliskich kościołach naszą 
drużynę reprezentowały uczennice kl. VII c Weronika Czaj-
kowska i Kinga Janiak. Nie mogło zabraknąć piosenki tury-
stycznej a także konkursów sprawnościowych na wesoło. 
Trud rajdowych zmagań  nagrodzony został na mecie cie-
płym posiłkiem z kuchni polowej. Radosną niespodzianką 
była zumba - do zatańczenia której zostali zaproszeni 
wszyscy uczestnicy rajdu – prowadzona przez trenerkę Fa-
bryki Formy p. Maję Ignaszak, Tuż przed ogłoszeniem wy-
ników nastąpił pełen emocji pokaz freestylowych wrzutów 
do kosza w wykonaniu Arka ''Aro'' Przybylskiego - słynnego 
dunkera z Kalisza. W końcowej klasyfikacji drużyna Włó-
czykije zajęła IV miejsce. Choć nie stanęła na podium to 
udział w rajdzie dostarczył wszystkim wiele pozytywnych 
emocji. 
 
Dobrze Cię widzieć 

496 sztuk kamizelek odblaskowych otrzymała na-
sza szkoła z Funduszu Sprawiedliwości będącego w dys-
pozycji Ministra Sprawiedliwości. Przyczynią się one do 
wzrostu bezpieczeństwa uczniów nie tylko w drodze do /ze/ 
szkoły ale również w czasie wycieczek, rajdów i eskapad 
rowerowych. 
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Dzień kolorowych skarpetek 

21 marca to światowy Dzień Osób z Zespołem 
Downa. Od kilku lat próbujemy jednoczyć się z osobami z 
niepełnosprawnością ''obdarzonych dodatkowym chromo-
somem'' i zakładamy wówczas dwie różne kolorowe skar-
petki. Samorząd Uczniowski stara się propagować ten wy-
jątkowy dzień, więc w tym roku również nie zabrakło osób 
wśród uczniów i nauczycieli, którzy przyszli w niedopaso-
wanych skarpetkach. 
 
Szkocja zdobyta! 

W dniach 10 - 14 marca 2019 r. uczniowie z klas 6 
- 8 SP oraz 3 gimnazjum w Opatówku pod opieką kierowni-
ka wycieczki - p. Anny Marszał Olejnik (wspieranej przez p. 
Mateusza Przyjaznego - dyrektora szkoły) uczestniczyli w 
kolejnej wyprawie na Wyspy Brytyjskie - tym razem do 
Szkocji (w roku 2018 byliśmy w Londynie). Grupa wystar-
towała z lotniska we Wrocławiu w niedzielny świt 10 marca i 
po wylądowaniu, zaczęła zwiedzanie od deszczowego i 
bardzo wietrznego Glasgow. Drugiego dnia czas wypełniła 
autobusowa wyprawa w góry ''Highlands'' - historyczny re-
gion Szkocji z najwyższym szczytem na Wyspach Brytyj-
skich -  Ben Nevis oraz malowniczymi jeziorami. Niektórzy 
wypatrzyli nawet słynnego potwora w jeziorze Loch Ness 
podczas rejsu statkiem. Nasz największy żartownik – tj. 
MP3 sugeruje, iż może to być efektem wizyty w pomiesz-
czeniach statku zaopatrzonych w zwierciadła lustrzane. 
Wieczorny spacer po mieście Perth dostarczył nam niesa-
mowitych emocji estetycznych. 

We wtorek i środę uczniowie i opiekunowie mieli 
okazję zwiedzać stolicę Szkocji. Edynburg, miasto położo-
ne na 7 wzgórzach z przepięknym zamkiem znajdującym 
się na szczycie skalistego wzniesienia. Oprócz zwiedzania 

zamku, odbyli spacer po słynnej Royal Mile, odwiedzili Mu-
zeum Narodowe, Muzeum Dzieciństwa i widzieli wielu 
Szkotów odzianych w tradycyjny strój- kilt. 
Wszyscy ucieszyli się ze spotkania z Wojtkiem tj. z rzeźbą 
niedźwiadka towarzyszącego - od Iranu - żołnierzom pol-
skim - walczącym także pod Monte Casino. 

Na kilka godzin przed wylotem do Polski, w czwar-
tek, uczestnicy wycieczki zostali zabrani na słynny jacht 
Brytannia, należący do rodziny królewskiej, zacumowany w 
porcie Leith. Wnętrza, wyposażenie oraz rzeczy osobiste 
członków rodziny królowej Elżbiety, które do dziś pozostały 
na pokładzie jachtu, wywarły na nich duże wrażenie. Du-
żym walorem dla nas było również uczestnic-
two/współuczestnictwo w wycieczce młodzieży z SP 
Chełmce pod opieką p. Joanny Kościańskiej. Cieszymy się, 
iż obie grupy znalazły wspólny język.  

Po powrocie do szkoły, uczniowie przygotowali 
prezentacje, w których umieścili najważniejsze relacje z 
wycieczki oraz masę zdjęć dokumentujących pobyt w 
Szkocji- zdjęcia całej grupy, spożywane tradycyjne posiłki, 
zabytki, kobziarzy, itp. tworząc tym samym jedną z najlep-
szych pamiątek z podróży. 

 
********** 

 
SZKOŁA PODSTAWOWA W CHEŁMCACH 
 
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

1 marca 2019 roku w naszej szkole odbyła się uroczystość 
z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 
Uczniowie pod opieką nauczycieli Żanety Tułacz i Krzyszto-
fa Drobnika przygotowali apel ku czci bohaterów antyko-
munistycznego podziemia. 
 
Walentynkowy Bal Charytatywny 2019 

W sobotę 16 lutego 2019 roku w Restauracji "Per-
ła" w Godzieszach odbył się Bal Walentynkowy na rzecz 
uczniów naszej szkoły. W imieniu Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Chełmcach dziękuję wszystkim osobom 
prywatnym, firmom, organizacjom i instytucjom, które w ja-
kikolwiek sposób przyczyniły się do jego organizacji, po-
myślnego przebiegu i wspaniałej zabawy. Dziękuję całej 
Radzie Rodziców za pomoc w przygotowaniu balu. Szcze-
gólne podziękowania należą się Paniom Aldonie Dobrach, 
Annie Koło, Marcie Krzywdzie oraz Magdalenie Sroczyń-
skiej, które podczas naszego balu charytatywnego dopil-
nowały wszystkich szczegółów związanych z jego przepro-
wadzeniem - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła 
II w Chełmcach Tomasz Mikucki. 
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Certyfikat "Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020" 
1 marca 2019 roku Dyrektor Szkoły Tomasz Mi-

kucki odebrał z rąk p. Marzeny Wodzińskiej Członka Zarzą-
du Województwa Wielkopolskiego certyfikat udziału naszej 
szkoły w projekcie "Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020". 
Celem projektu jest podniesienie kompetencji w stosowaniu 
nowoczesnych technik informatycznych i komunikacyjnych 
wśród nauczycieli i uczniów. Szkoła zostanie wyposażona 
w nowoczesną sieć Wi - Fi, tablety, laptopy oraz inne urzą-
dzenia umożliwiające wymianę informacji, realizację tele-
konferencji oraz wykładów interaktywnych. Warto nadmie-
nić, że jest to kolejny w tym roku projekt informatyczny. W 
szkole został podłączony szerokopasmowy Internet na łą-
czu światłowodowym. Zakupiono także dwa nowoczesne, 
dotykowe monitory interaktywne w ramach Programu "Ak-
tywna tablica". Obecnie trwają prace związane z synchroni-
zacją i uruchomieniem systemu. Realizacja projektu "Cy-
frowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020" rozpocznie się w naszej 
szkole z początkiem nowego roku szkolnego. 
 
Finał Powiatu Kaliskiego Ziemskiego w piłce siatkowej 

6 marca 2019 r. w Finale Powiatu Kaliskiego Ziem-
skiego w piłce siatkowej rozgrywanym w Stawiszynie dru-
żyna naszej szkoły zajęła III miejsce. Najlepsi okazali się 
gospodarze zawodów. Drugie miejsce zdobyli młodzi siat-
karze z Jankowa. Podczas turnieju szkołę reprezentowali: 
Michał Budka, Kacper Bzdyrek, Bartłomiej Kaleta, Kacper 
Knop, Patryk Kruszakin, Bartosz Kwaśniewski, Łukasz Łu-
czak, Karol Matysiak, Szymon Nowak, Kacper Witoń. Dru-
żynę prowadził Tomasz Mikucki. 
 
"Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia" 

Wiktoria Michalska wygrała etap wojewódzki ogól-
nopolskiej ''Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia'', któ-
ry odbył się 15 marca 2019 roku w Poznaniu. W olimpiadzie 
wzięło udział 23 uczniów z całej Wielkopolski. Wiktoria 
zdobywając zaszczytne I miejsce będzie reprezentowała 
nasze województwo w etapie ogólnopolskim. Odbędzie się 
on w dniach 24-26 maja w Łodzi. Uczennicę do konkursu 
przygotowała Pani Lidia Kałuża - opiekun szkolnego Koła 
PCK.  

Celem olimpiady jest zdobycie i poszerzenie wie-
dzy na temat zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiana 
się i chorób cywilizacyjnych. Zadaniem uczestników było 
napisanie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych 
dotyczących m.in. zdrowego żywienia, aktywności fizycz-
nej, pierwszej pomocy, ekologii a także historii i działalności 
Polskiego Czerwonego Krzyża. O wyniku decydowała su-
ma punktów uzyskanych z części pisemnej oraz ocena ak-
cji prozdrowotnej. Udział w olimpiadzie stanowił okazję do 

sprawdzenia wiedzy oraz do spotkania z rówieśnikami, któ-
rzy mają podobne pasje.  
 
Pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej 

20 marca 2019 roku odbyło się pasowanie uczniów 
klasy I na czytelnika biblioteki szkolnej. Głównym celem 
uroczystości było zachęcenie najmłodszych uczniów do ko-
rzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz 
nieustannego rozwijania umiejętności czytania. Pasowanie 
na czytelnika to oficjalne przyjęcie uczniów do grona czy-
telników biblioteki. Zanim jednak uczniowie złożyli przyrze-
czenie, wysłuchali bajki ,,O rybaku i Złotej Rybce”, czytanej 
przez starsze koleżanki z kl. III gimnazjum. Uczniowie do-
wiedzieli się również jak należy dbać o książki. Uczniowie 
klasy I odgadywali także bajkowe zagadki, które sprawdziły 
ich znajomość bohaterów baśni i bajek. Po takim wprowa-
dzeniu przyszli czytelnicy złożyli uroczyste przyrzeczenie, 
że zawsze będą szanować książki. Nasi nowi czytelnicy 
otrzymali dyplomy czytelnika i zakładki do książek. 

Następnie przyszedł czas na zwiedzanie biblioteki 
szkolnej, zapoznanie się z jej regulaminem i zasadami wy-
pożyczania, księgozbiorem, a przede wszystkim na pierw-
sze wypożyczenie książki. To był moment największej ra-
dości nowych czytelników. Pasowanie przygotowały Panie 
Mieczysława Taranek i Violetta Wikaryjczyk. 
 
Kaliski Festiwal Talentów 

9 marca 2019 r. troje uczniów naszej szkoły Marcel 
Tułacz, Piotr Welke i Lena Jędrzejewska wzięło udział w I 
Kaliskim Festiwalu Talentów, który odbył się w Szkole Pod-
stawowej nr 11 w Kaliszu. Uczestniczyło w nim w sumie 80 
uczniów ze szkół z Kalisza, Ostrowa Wlkp i powiatu kali-
skiego. Uczestnicy festiwalu recytowali, śpiewali, prezento-
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wali małe formy sceniczne, grali na instrumentach, tańczyli, 
oraz demonstrowali pokazy akrobatyczne. Jury, któremu 
przewodniczyła Pani Marzena Wodzińska, członek zarządu 
Województwa Wielkopolskiego, wyłoniło troje laureatów, a 
pięcioro uczniów otrzymało wyróżnienia. Wśród wyróżnio-
nych znależli się uczniowie naszej szkoły: Marcel Tułacz za 
niepowtarzalne wykonanie piosenki „Szare miraże” oraz 
Lena Jędrzejewska za niezwykły układ gimnastyki arty-
stycznej. Celem festiwalu było promowanie aktywności i 
twórczości uczniów, a także rozwijanie ich talentów i moty-
wowanie do kreatywnych działań.  
 
Wycieczka do Szkocji 

W dniach 10 - 14 marca uczniowie z klas 7 SP i 3 
gimnazjum pod opieką p. Joanny Kościańskiej, dzięki 
uprzejmości kolegów i koleżanek oraz nauczycieli ze Szko-
ły Podstawowej w Opatówku wybrali się na niezapomnianą 
wycieczkę do Szkocji. Przygoda zaczęła się już w niedzielę 
z samego rana, gdyż dla wielu uczniów była to pierwsza w 
życiu podróż samolotem. W tym, na szczęście jedynym 
deszczowym dniu uczniowie zwiedzili Glasgow - najwięk-
sze miasto w Szkocji, niegdyś przemysłową metropolię po-
łożoną w dorzeczu rzeki Clyde. Miasto, które podczas re-
wolucji przemysłowej pełniło funkcję jednego z głównych 
portów Wielkiej Brytanii, słynęło również z przemysłu włó-
kienniczego, metalurgicznego i stoczniowego a podczas I i 
II wojny światowej było głównym dostawcą amunicji dla bry-
tyjskiej armii. Szczególną uwagę uczniów zwróciły prze-
piękne murale zdobiące ściany wielu budynków miasta. Na 
długo w pamięci pozostaną zapewne zapierające dech w 
piersiach widoki oglądane podczas podróży autokarowej po 
Highlands – historycznym regionie Szkocji z najwyższym 
szczytem na Wyspach Brytyjskich - Ben Nevis oraz malow-
niczymi jeziorami. W poszukiwaniu słynnego potwora z 
Loch Ness uczniowie udali się w rejs statkiem po położo-
nym w otoczeniu gór skalistych porośniętych bujną zielenią, 
najdłuższym w Szkocji jeziorze, liczącym 42km. 

Kolejne 2 dni podróży uczniowie spędzili w stolicy 
Szkocji, Edynburgu. Zwiedzili tam wiele ciekawych miejsc, 
między innymi Zamek, jedną z najpotężniejszych i  najstar-
szych fortec w Wielkiej Brytanii znajdującą się na szczycie 
skalistego wzniesienia. W zamku przechowywane są insy-
gnia królewskie zwane „honorami” czyli korona, miecz kró-
lewski oraz berło. Spacerem po słynnej ulicy Royal Mile do-
tarli także do pałacu Holyrood będącego rezydencją mo-
narchów brytyjskich w Szkocji. Zwiedzili także Muzeum Na-
rodowe oraz Muzeum Dzieciństwa. W ostatnim dniu wy-
prawy mieli okazję przespacerować się po słynnym jachcie 
Brytannia zacumowanym w porcie Leith. To dawny luksu-
sowy statek pasażerski którym wielokrotnie podróżowała 
królowa wraz z rodziną oraz rozmaitymi dygnitarzami. 

Zwiedzanie Szkocji było także doskonałą okazją do posma-
kowania tradycyjnej brytyjskiej kuchni jak chociażby jajek z 
bekonem, grzybami i ciepłą fasolką czy tradycyjnych fish 
and chips oraz do wykorzystania w praktyce wiedzy zdoby-
tej podczas nauki języka angielskiego. Uczniowie wielo-
krotnie prowadzili konwersacje z rodowitymi Szkotami, za-
równo w sklepach, restauracjach, hotelach a nawet z napo-
tkanymi przechodniami i świetnie sobie radzili. Wszystko co 
dobre, szybko się niestety kończy. Na zawsze jednak po-
zostaną wspomnienia i przepiękne fotografie urokliwej 
Szkocji. 
 
Program "Hej słyszysz?" 

W czwartek 21 marca 2019 r. odbyły się badania 
słuchu wśród uczniów klas V i VI. Na mocy podpisanego 
porozumienia z Kliniką Otolaryngologii i Onkologii Laryngo-
logicznej Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w 
Poznaniu nasza szkoła przystąpiła do Programu "Hej sły-
szysz?". Celem programu jest wykrycie wczesnych ubytków 
słuchu oraz zwiększenie świadomości na temat higieny słu-
chu i prawidłowych zachowań w tym zakresie. W wyniku 
przeprowadzonych badań niektórzy uczniowie zostaną 
skierowani na badania wysokospecjalistyczne. Dziękujemy 
rodzicom za zrozumienie problemu ubytku słuchu wśród 
współczesnej młodzieży i wyrażenie zgody na przeprowa-
dzenie badań. 
 
Nadeszła Wiosna 

21 marca 2019 roku dzieci z oddziałów przed-
szkolnych oraz edukacji wczesnoszkolnej uroczyście przy-
witały wiosnę, a zarazem pożegnały zimę, której symbolem 
była kukła Marzanny. By przyspieszyć nadejście ciepłych, 
wiosennych dni  dzieci wraz z wychowawczyniami zaniosły 
Marzannę na specjalnie wyznaczony plac na terenie szkoły, 
gdzie pożegnano ją okrzykami: ''Marzanno, Marzanno Ty 
zimowa panno, Ciebie pożegnamy, wiosnę powitamy''. Po-
mimo odczuwalnego zimna, wszystkich ogarnęła sponta-
niczna radość, bo zła ''zimowa panna'' bardzo szybko spło-
nęła. Za to z dziećmi pozostała przepiękna Pani Wiosna 
wykonana przez uczniów kl. I oraz ich rodziców. 

Natomiast w poniedziałek 25 marca 2019 r. wiosnę 
przywitali uczniowie klas starszych. Podczas zabawy po-
szczególne klasy odśpiewały piosenkę o tematyce wiosen-
nej. Młodzież zaprezentowała swoje wiosenne przebrania i 
przygotowane marzanny. Wszyscy uczestnicy zaprezento-
wali się wspaniale a marzanny ozdobiły szkolny korytarz, 
by swoją mocą odgoniły zimę. Reprezentanci poszczegól-
nych klas zmierzyli się w konkursie o tematyce wiosenno - 
ekologicznej. Zwycięzcy konkursu zostali nagrodzeni tema-
tycznymi broszurami, a uczestnicy pozostałych konkurencji 
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- słodkościami. Organizatorami byli przedstawiciele Samo-
rządu Uczniowskiego. 
 
Warsztaty kreatywności 

26 marca 2019 roku w oddziałach przedszkolnych 
odbyły się kreatywne warsztaty. Podczas zajęć dzieci ćwi-
czyły małą motorykę, koncentrację, koordynację ręka - oko 
oraz cierpliwość. Miały także możliwość w twórczy sposób 
wykonania własnej zabawki i docenienia wyższości zaba-
wek wykonanych ręcznie. Efektem końcowym warsztatów 
był śliczny, mięciutki kurczaczek, który sprawił dzieciom 
mnóstwo radości. 

 
********** 

 
SZKOŁA PODSTAWOWA W RAJSKU 
 
Pierwsza pomoc 

Na początku marca naszą szkołę odwiedzili Dru-
howie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawie oraz Druho-
wie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Rajsku i w Stawie. 
Najpierw zawitali do oddziałów przedszkolnych. Dzieci mia-
ły możliwość zobaczenia instruktażu udzielania pierwszej 
pomocy przez strażaków na manekinach.  

Przypomniano, że znajomość Numerów Alarmo-
wych może sprawić, że któregoś dnia możemy uratować 
komuś życie. Dzieci  próbowały samodzielnie wykonać re-
suscytacje na manekinie i ćwiczyły układanie poszkodowa-
nego w pozycji bocznej. Przedszkolaki podziwiały stroje 
strażaków, sprzęt i wyposażenie oraz miały możliwość 
obejrzenia wozu strażackiego, który bierze udział w akcjach 
ratunkowych podczas wypadków drogowych.  

Później przyszła kolej na starsze dzieci. Celem 
spotkania było przeprowadzenie rozmowy dotyczącej 
udzielania pierwszej pomocy oraz przybliżenia specyfiki  
pracy strażaków. Uczniowie mieli możliwość przećwiczenia 
udzielania pierwszej pomocy na trzech fantomach: osoby 
dorosłej, dziecka i niemowlęcia. Wszyscy uczniowie byli 
bardzo uważnymi słuchaczami, a także chętnie uczestni-
czyli w ćwiczeniach praktycznych. Nie brakowało także 
bardzo istotnych pytań, m.in. o to, do jakich typów zdarzeń 
należy wzywać straż pożarną. Ponadto ratownicy w trakcie 
prowadzenia części teoretycznej przypomnieli dzieciom 
m.in. o sposobie prawidłowego alarmowania straży pożar-
nej w niebezpieczeństwie. Kolejnym elementem spotkania 
na sali była możliwość przymierzenia stroju strażaka. 

Następna część spotkania odbyła się na zewnątrz, 
gdzie uczniowie oraz nauczyciele mieli okazję do zapozna-
nia się ze sprzętem wykorzystywanym podczas prowadze-
nia akcji ratowniczo - gaśniczych. Uczniom przedstawiono 
strażaka w pełni przygotowanego do pracy w strefie zady-
mienia, a więc wyposażonego przede wszystkim w wywołu-
jący największe zainteresowanie aparat ODO i sygnalizator 
bezruchu, a także wóz strażacki wraz z jego wyposaże-
niem. Serdecznie dziękujemy Naszym Gościom! 
 
Turniej Wiedzy Pożarniczej ''Młodzież Zapobiega Poża-
rom'' 

2 marca 2019 r. w Szkole Podstawowej w Opatów-
ku odbyły się eliminacje gminne turnieju, który zorganizo-
wany został przez Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w 
Opatówku i Urząd Miejski Gminy Opatówek. 

Młodzież rywalizowała w dwóch etapach: pisem-
nym i ustnym. W części pisemnej należało rozwiązać test, a 
w ustnej, odpowiedzieć na pytania z zakresu pożarnictwa 
oraz wykazać się znajomością sprzętu pożarniczego i za-
sad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Naszą 
szkołę reprezentowali: Ewa Witasiak kl. III gimnazjum, Ni-
kola Cholajda kl. VIII, Maryla Olejnik kl. VIII oraz Krzysztof 
Piekarski kl. VI, który zajął II miejsce. Uczestnicy turnieju 
zostali zapoznani z nowinkami technicznymi w OSP, zapre-
zentowane zostało także działanie kamery termowizyjnej, 
która coraz częściej jest na wyposażeniu strażaka. Urzą-
dzenie to zwiększa bezpieczeństwo strażaków podczas 
prowadzonych akcji ratowniczo - gaśniczych. Młodzież 
uczestniczyła również w pogadance profilaktycznej nt. uza-
leżnień. 
 
Drzewo roku 2019 

Zgłoszona przez p. B. Blek i p. A. Grajczyk Krzywa 
Sosna Szubienica, która rośnie przy drodze Rajsko - 
Oszczeklin została zakwalifikowana do 9 edycji Konkursu - 
Drzewo Roku Klubu Gaja. Spośród 50 zgłoszonych drzew z 
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całej Polski, nasze drzewo znalazło się w 16 finalistów. So-
sna jest symbolem przyrody i lokalnej historii. 

Krzywa Sosna Szubienica w Oszczeklinie (gmina 
Koźminek, woj. wielkopolskie) – sosna karłowata, wiek ok. 
160 lat, wysokość ok. 4 m, obwód ok. 250 cm. Sosna jest 
drzewem wyjątkowym, a zarazem miejscem historycznym 
dla lokalnej społeczności, budzi refleksje nad życiem, histo-
rią i teraźniejszością. Jak opowiadają starsi ludzie na drze-
wie tym powstańcy styczniowi powiesili schwytanego car-
skiego policjanta. Potem moskale wieszali tu polskich po-
wstańców. Inna legenda opowiada historię o pasterzu, który 
wprowadził w błąd oddział wojsk carskich, dzięki czemu 
wpadli oni w zasadzkę powstańców. Wielu ich wtedy zginę-
ło. Wycofując się z lasu złapali jednak pasterza i powiesili 
go na czubku sosny, która ugięła się pod jego ciężarem i 
jest krzywa do dziś. Podczas II wojny światowej żołnierze 
niemieccy chcieli spalić Krzywą Sosnę, jednak podobno 
drzewo nie spłonęło, bo ochroniła je kapliczka z wizerun-
kiem świętych. W 2018 roku z okazji 100. rocznicy odzy-
skania przez Polskę niepodległości społeczność szkolna 
udała się pod sosnę, by zapalić znicz i uczcić minutą ciszy 
pamięć ludzi, którzy oddali swoje życie za ojczyznę. 

Na Drzewo Roku 2019 można będzie głosować na 
stronie www.drzeworoku.pl w terminie od 1 do 30 czerwca 
2019 roku. Drzewo Roku 2019 będzie reprezentowało Pol-
skę w Europejskim Konkursie Drzewo Roku 2020. 

 
Umiem pływać 

Od marca uczniowie klas I, II, III biorą udział w pro-
jekcie ''Umiem pływać''. Projekt powszechnej nauki pływa-
nia jest propozycją uczestniczenia w dodatkowych zaję-
ciach sportowych dla uczniów, którzy chcą podejmować ak-
tywność fizyczną również poza obowiązkowymi zajęciami 

wychowania fizycznego. Zajęcia dla naszej szkoły odbywa-
ją się w poniedziałki oraz piątki w kaliskim Aquaparku.  

Zajęcia w ramach projektu powszechnej nauki pły-
wania to przede wszystkim propozycja skorzystania z moż-
liwości nabycia podstawowych umiejętności pływania, ale 
również możliwość rozwijania i podnoszenia sprawności fi-
zycznej, zachęcanie do systematycznego uprawiania spor-
tu w czasie wolnym od nauki oraz zachęcanie i wdrażanie 
do prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia. Dzieci 
bardzo chętnie jeżdżą na basen i z wielkim zaangażowa-
niem biorą udział w zajęciach. Instruktorzy oprócz ćwiczeń 
przygotowujących do nauki pływania wprowadzają również 
zabawy w wodzie oraz czas na zjeżdżalnie, które dzieci tak 
uwielbiają. 

 
********** 

 
SZKOŁA PODSTAWOWA W TŁOKINI WIELKIEJ 
 
Dzień Patrona 

W Szkole Podstawowej w Tłokini Wielkiej stało się 
już tradycją, że Święto Patrona - Władysława Broniewskie-
go uczniowie i nauczyciele obchodzą w nietypowy sposób.  

17 grudnia, za sprawą uczniów klasy V i p. Anny 
Andrzejewskiej, cała społeczność szkolna przypomniała 
sobie losy i twórczość polskiego poety. W ten sposób jest 
on ciągle żywy w pamięci uczniów, którzy chodzą do szkoły 
jego imienia. Dzieci i młodzież zawsze chętnie uczestniczą 
w uroczystościach ku jego pamięci. To bardzo ważne, by 
wspominać tych, których wśród nas już nie ma. Szczegól-
nie kiedy można wiele nauczyć się od tak wspaniałego 
twórcy. 
 
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy wyklętych 

28 lutego w naszej szkole miał miejsce apel przy-
gotowany z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych. Wystąpiły  gromady zuchowe z klas pierwszej i 
czwartej prezentując wiersze i pieśni patriotyczne. Narodo-
wy Dzień Pamięci ''Żołnierzy Wyklętych'' jest obchodzony 
corocznie od 2011 roku. Poświęcony jest polskim żołnie-
rzom antykomunistycznego i niepodległościowego podzie-
mia z lat 1944 - 1963. Żołnierze Wyklęci często zwani Żoł-
nierzami Niezłomnymi w ramach ruchu partyzanckiego, 
stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej 
ZSRR, toczyli walkę ze służbami bezpieczeństwa ZSRR i 
podporządkowanymi im służbami w Polsce. 

Apel zakończył się odśpiewaniem hymnu harcer-
skiego. Mamy nadzieję, że to krótkie przypomnienie losów 
Żołnierzy Niezłomnych było wartościową lekcją dla naszych 
uczniów, zwłaszcza z młodszych klas. 
 
Sukcesy w Turnieju Wiedzy Pożarniczej 

W sobotę, 2 marca nasi uczniowie spędzili przed-
południe w Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskie-
go w Opatówku, ponieważ to właśnie tam odbyły się elimi-
nacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarni-
czej ''Młodzież Zapobiega Pożarom''. 

W pierwszym etapie uczestnicy turnieju musieli 
stawić czoło testowi pisemnemu, po którym wyłoniono po 
pięć osób z każdej grupy wiekowej. Na osoby, którym udało 
zdobyć się najwyższą liczbę punktów, czekał drugi etap, 
który był bardziej wymagający. Uczniowie musieli ustnie 
odpowiadać na teoretyczne pytania, rozpoznawać sprzęt i 
wyjaśniać zasady udzielania pierwszej pomocy przedme-
dycznej w określonych sytuacjach. Pani Beata Rogala, 
opiekun uczestników konkursu, była bardzo dumna z wie-
dzy uczniów i wyników turnieju. Anna Karwacka, uczennica 
klasy VI, zajęła pierwsze miejsce, a Bartosz Janik, uczeń 
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klasy V, zajął trzecie miejsce w pierwszej kategorii wieko-
wej. Uczennica klasy VII Anna Śnieguła zajęła drugie miej-
sce w drugiej kategorii wiekowej. Zarówno Anna Karwacka, 
jak i Anna Śnieguła zakwalifikowały się do eliminacji powia-
towych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Ser-
decznie gratulujemy i czekamy na kolejne sukcesy naszej 
uzdolnionej młodzieży. 
 
Walentynkowy odcinek ''Familiady'' 

W walentynki, 14 lutego uczniowie klasy VII pod 
opieką p. Beaty Rogala przygotowali dla wszystkich miłą 
niespodziankę, a mianowicie krótkie przedstawienie pt. 
''Familiada''. W rolę prowadzącego wcielił się Cezary Ma-
żuchowski. Do szkolnego studia przyjechały dwie drużyny 
powalczyć o zwycięstwo. Drużyna "Facetek", w skład której 
wchodziły dziewczyny z klasy VII, szybko i prawidłowo 
udzielała odpowiedzi na zadawane przez prowadzącego 
pytania. Drużyna ''Kobieciarzy'' to chłopcy z klasy VII, któ-
rzy okazali się być niełatwym przeciwnikiem. Pytania zada-
wane przez Cezarego dotyczyły oczywiście miłości. Za-
bawne odpowiedzi rozśmieszały publiczność, a walka dru-
żyn o cenne punkty poszła na drugi plan. W walentynko-
wym odcinku ''Familiady'' wygrały oczywiście miłość, przy-
jaźń i dobra zabawa. Jednak najbardziej wyczekiwanym 
momentem w tym dniu była poczta walentynkowa, dzięki 
której można było wysłać list lub walentynkową kartkę oso-
bie, którą darzymy sympatią. 
 
Wielka Liga Czytelników 

Czy ktoś z nas potrafi wskazać jakąś wadę czyta-
nia? Jeśli nawet ktoś zdoła, to na pewno zajmie mu to wiele 
czasu. Natomiast zalet tej czynności można wymienić co 
nie lada. W praktyce, przekonali się o nich uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej w Tłokini Wielkiej: Cezary Dolny i Bar-
tosz Janik z klasy V, Maria Jopek, Dominika Rybicka, Ga-
briela Stępień z klasy VI, Aleksandra Cepak, Aleksandra 
Klepanda, Emilia Nogaj, Paulina Pilas, Anna Śnieguła, Do-
rota Waliszewska z klasy VII. Uczestniczyli oni w IV Ogól-
nopolskim Konkursie ''Wielka Liga Czytelników''. 

W ramach tego przedsięwzięcia, w trakcie I etapu 
uczniowie naszej szkoły czytali wybrane przez siebie książ-
ki i indywidualnie zdobywali sprawności czytelnicze, by na-
stępnie przystąpić do testu kwalifikacyjnego. Do kolejnego 
etapu zmagań przeszły uczennice klasy VII: Aleksandra 
Cepak, Aleksandra Klepanda, Paulina Pilas. 

W czwartek 28 lutego 2019 r. dziewczynki repre-
zentowały naszą szkołę w półfinale konkursu, który odbył 
się w Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu. W rywalizacji 
uczestniczyło łącznie 26 uczniów w dwóch kategoriach 
wiekowych z 6 szkół powiatu kaliskiego. Uczestnicy z klas 4 
- 8 musieli wykazać się znajomością książki Zbigniewa 

Nienackiego ''Pan Samochodzik i niesamowity dwór''. Po 
godzinnych zmaganiach nasze reprezentantki chętnie 
zwiedziły Dział Zbiorów Specjalnych, pracownię Władysła-
wa Kościelniaka oraz zapoznały się z pracą wypożyczalni i 
czytelni w bibliotece pedagogicznej. 

Uczennicom klasy VII gratulujemy sukcesu, jakim 
było zakwalifikowanie do następnego etapu zmagań czytel-
niczych. Życzymy im, aby nadal z przyjemnością sięgały po 
kolejne książki, a innych zachęcamy do czytania oraz do 
udziału w następnej edycji konkursu. 
 
XVI Międzyszkolny Przegląd Pieśni Religijnej 

Już po raz XVI miłośnicy pieśni religijnej spotkali 
się na Międzyszkolnym Przeglądzie Pieśni Religijnej w Tło-
kini Wielkiej. Dnia 26 marca w mury Szkoły Podstawowej w 
Tłokini Wielkiej przybyli uczniowie wraz ze swymi opieku-
nami ze szkół z terenu powiatu kaliskiego. nad przeglądem 
objął Burmistrz Gminy Opatówek. 

Wszystkich serdecznie powitała dyrektor Teresa 
Kobierska. Patronat Niezwykle trudnego zadania wysłu-
chania i oceny uczestników oraz wyłonienia zwycięzców 
poszczególnych kategorii podjęło się profesjonalne jury w 
składzie: ks. dr Jarosław Powąska, ks. dr Jacek Paczkow-
ski, Dyrektor ZEAS Gminy Opatówek mgr Arkadiusz Łań-
duch. 

Jury oceniło umiejętności wokalne, wyraz arty-
styczny i dobór repertuaru do wieku i możliwości wykonaw-
ców. Przewodniczący ks. dr Jarosław Powąska podkreślił, 
że ze względu na różnorodność wykonywanych utworów, 
żadna z pieśni się nie powtórzyła, przyznanie miejsc było 
bardzo trudne. 
 
Wyniki przedstawiają się następująco: 
kategoria wiekowa do 9 lat, soliści: 
- I miejsce Nadia Janiak, Szkoła Podstawowa w Koź-

minku 
- II miejsce ex aequo Jakub Waszak, Szkoła Podstawo-

wa w Tłokini Wielkiej i Weronika Pawlak, Podstawowa 
w Brzezinach 

- wyróżnienie Adam Rybarczyk, Szkoła Podstawowa w 
Rajsku  

kategoria wiekowa 10 - 12 lat: 
- I miejsce Aleksandra Łańduch, Szkoła Podstawowa w 

Marchwaczu 
- II miejsce Maja Kasprzak, Szkoła Podstawowa w Koź-

minku 
- III miejsce Zuzanna Więckowska, Szkoła Podstawowa 

w Rajsku 
- wyróżnienie Nikola Leszczyńska, Szkoła Podstawowa 

w Tłokini Wielkiej 
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- wyróżnienie Aleksandra Woźniak, Szkoła Podstawowa 
w Brzezinach 

- wyróżnienie Jakub Gorzelańczyk, Szkoła Podstawowa 
w Godzieszach Wielkich 

kategoria wiekowa 13 - 16 lat: 
- I miejsce Malwina Olszewska, Szkoła Podstawowa w 

Opatówku 
- II miejsce Klaudia Bryła, Gimnazjum w Koźminku 
- III miejsce Paulina Wiertelak, ZS w Brzezinach 
- wyróżnienie Emilia Nogaj, Szkoła Podstawowa w Tło-

kini Wielkiej 
zespoły wokalne, szkoła podstawowa: 
- I miejsce zespół wokalny Szkoła Podstawowa w Brze-

zinach 
- II miejsce ex aequo zespół wokalny Szkoła Podstawo-

wa w Koźminku i zespół wokalny Szkoła Podstawowa 
w Tłokini Wielkiej 

zespoły wokalne mieszane: 
- I miejsce zespół wokalny ZS w Brzezinach 
- wyróżnienie zespół wokalny Gimnazjum w Koźminku 
- wyróżnienie zespół wokalny Szkoła Podstawowa w 

Tłokini Wielkiej 
Spotkanie stało się okazją do poznania wartościowych 

pieśni i promocji młodych wykonawców. Uczestnicy mogli 
wymienić pomysły, doświadczenia oraz integrować się z 
koleżankami i kolegami z innych szkół. Na zakończenie Dy-
rektor Teresa Kobierska złożyła podziękowania dla Burmi-
strza Gminy Opatówek Sebastiana Wardęckiego za objęcie 
patronatem i ufundowanie nagród. Podziękowała także jury 
za sumienną pracę, opiekunom za przygotowanie uczniów, 
Radzie Rodziców za ufundowanie słodkiego poczęstunku 
oraz organizatorce konkursu p. Urszuli Borwik. Zapraszamy 
za rok! 
 

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

GOPS W OPATÓWKU 
 

Archipelag Skarbów 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku 

zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narko-
manii Gminy Opatówek na 2018 rok w dniach od 13 do 14 
grudnia 2018 r. zrealizował szkolenie programu profilaktyki 
zintegrowanej pt.: "Archipelag Skarbów" dla uczniów klas 
pierwszych, drugich i ich rodziców oraz nauczycieli z Ze-
społu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku. 

Zajęcia przeprowadziła firma "Pro Integro" z Łodzi. 
Program szkolenia został zrealizowany w wymiarze: 8 go-
dzin dydaktycznych dla uczniów w dwóch częściach w 
dniach 13 - 14 grudnia 2018 r.; 2 godzin spotkania dla ro-
dziców uczniów objętych programem oraz 2 godzin szkole-
nia dla Rady Pedagogicznej. Program "Archipelag Skar-

bów", pozytywnie zaopiniowany przez Ośrodek Rozwoju 
Edukacji, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narko-
manii, Instytut Psychiatrii i Neurologii został przyjęty z nie-
zwykłym zainteresowaniem odbiorców. 

Podczas warsztatów przedstawiono uczniom ele-
menty wiedzy o miłości w kontekście zadań rozwojowych 
wieku dojrzewania. Zaprezentowano pozytywne aspekty 
budzącej się sfery emocjonalno - uczuciowej związanej z 
zakochaniem, a także złością i gniewem. Realizatorzy 
przedstawili także groźne aspekty żywiołów uczuciowości i 
agresji wskazując konkretne sposoby nauki oswajania tych 
sił i kierowania nimi. W sposób jasny pokazano, że oswaja-
nie wewnętrznych sił jest możliwe tylko, gdy żyje się na 
trzeźwo. Przedstawiono skutki alkoholu, narkotyków powo-
dujących zahamowanie rozwoju umiejętności radzenia so-
bie z emocjami oraz nabywania umiejętności społecznych 
w wieku nastoletnim. Uczniowie zostali zaopatrzeni w wie-
dzę na temat niekorzystnego wpływu środków psychoak-
tywnych na zawieranie znajomości i budowanie relacji. 
Ukazano siłę presji rówieśniczej i sposoby asertywnego ra-
dzenia sobie z nią. 

Spotkanie dla rodziców (150 osób) dostarczyło 
wiele wskazówek, co do sposobów włączania skutecznego 
przekazu profilaktycznego do codziennej pracy wychowaw-
czej w rodzinie. Szczególny akcent położono na umiejętno-
ści dobrej komunikacji, które są niezbędne w wychowaniu 
nastolatka. W trakcie spotkania podano wskazówki, jak 
rozmawiać z dorastającymi dziećmi o ich osobistych spra-
wach. Wykład dla Rady Pedagogicznej dostarczył gronu 
pedagogicznemu wielu cennych wskazówek dotyczących 
szkolnej pracy profilaktycznej oraz wybranych aspektów 
wiedzy w zakresie skutecznych strategii w profilaktyce mło-
dzieżowej. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej składa 
szczególne wyrazy podziękowania p. Markowi Janiakowi - 
Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w 
Opatówku za umożliwienie przeprowadzenia szkolenia. 
 
"Fantastyczne możliwości" 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku 
skoordynował realizację szkolnego programu profilaktyki 
uniwersalnej adresowanego do uczniów szkół podstawo-
wych pt. "Fantastyczne możliwości". Warsztaty zostały 
przeprowadzone na terenie Szkoły Podstawowej w Rajsku i 
Szkoły Podstawowej w Tłokini Wielkiej dla V klas, w wymia-
rze 12 godzin dydaktycznych dla każdej grupy. Łącznie w 
zajęciach uczestniczyło 67 osób (uczniowie i ich rodzi-
ce/opiekunowie). Warsztaty przeprowadziły: Lidia Napierała 
i Edyta Banasiak posiadające uprawnienia do realizacji 
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programu zajęć wychowawczo - profilaktycznych "Fanta-
styczne możliwości". 

Celem programu "Fantastyczne możliwości" jest 
opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród dzieci oraz ograni-
czanie problemów związanych z piciem alkoholu przez do-
rastających poprzez wzmacnianie rodzinnych, indywidual-
nych i rówieśniczych czynników chroniących. "Fantastyczne 
możliwości" są adaptacją amerykańskiego programu Ama-
zaing Alternatives, opracowanego na Uniwersytecie Minne-
sota w ramach Projektu Northland. Podstawą do stworzenia 
projektu stały się uznane teorie wyjaśniające przyczyny 
sięgania przez dzieci i młodzież po alkohol i inne substan-
cje psychoaktywne oraz wiedzę na temat czynników ryzyka 
i czynników chroniących związanych z indywidualnymi ce-
chami nastolatka, jego rodziną, grupą rówieśniczą, szkołą 
oraz środowiskiem lokalnym. Działania podejmowane w 
trakcie realizacji programu "Fantastyczne możliwości" opar-
te są na edukacji normatywnej, strategii profilaktycznej 
opracowanej na postawie Teorii uzasadnionego działania. 
Autorzy tej teorii wskazali na znaczenie przekonań doty-
czących rozpowszechnienia oraz stopnia społecznej akcep-
tacji określonych zachowań. Przekonanie, iż używanie sub-
stancji psychoaktywnych jest powszechne i aprobowane, 
stanowi istotny czynnik ryzyka sięgania po te środki. 

Uczniowie wykazali się brakiem konfliktów podczas 
wyłaniania liderów, wspólną zabawą, sumiennym wykony-
waniem zadań, zainteresowaniem, żywą dyskusją na tema-
ty prowadzonych zajęć, sprawnym wykonywaniem działań 
w grupach, wspaniałym wczuciem się i odegraniem ról w 
przedstawieniu, dobrą zabawą, trafnymi wypowiedziami. 
Aktywne metody pracy pozwoliły na zaangażowanie 
wszystkich członków grupy. Warsztaty dla uczniów i udział 
rodziców włączyły ich w działania wychowawcze i eduka-
cyjne. Wspólna zabawa była okazją do integracji uczestni-
ków programu. 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku składa 
szczególne wyrazy podziękowania Honoracie Wolniaczyk - 
Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Rajsku oraz Teresie 
Kobierskiej - Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Tłokini 
Wielkiej za umożliwienie przeprowadzenia zajęć dla dzieci i 
ich rodziców. Realizacja w ramach Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 
terenie Gminy Opatówek na 2018 r. 
 
Nowe zadania dla gminy oraz GKRPA 

W dniu 08.02.2019 r. odbyło się szkolenie pt. "No-
we zadania dla gminy oraz GKRPA w Kontekście znoweli-
zowanych w 2018 roku ustaw". Zajęcia edukacyjne zreali-
zowała Wielkopolska Fundacja ETOH. Szkolenie poprowa-
dziła dr Teresa Kobrzyńska - członek zespołu ekspertów do 
spraw programów lokalnych i regionalnych Państwowej 
Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, certyfi-
kowany specjalista w zakresie profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych, 
specjalista w zakresie profilaktyki uzależnień, wieloletni wy-
kładowca w omawianej tematyce. Uczestnikami szkolenia 
byli przedstawiciele GKRPA w Opatówku. 

Szkolenie dotyczyło wprowadzonych w 2018 roku 
podstaw prawnych działania GKRPA: ustawa o wychowa-
niu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawa 
prawo przedsiębiorców, ustawa o przeciwdziałaniu narko-
manii. gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania pro-
blemów alkoholowych: realizacja i finansowanie, sporne 
kwestie, wyniki kontroli NIK, wyroki NSA, WSA, przesłanki 
do wypełnienia Niebieskiej Karty przez członka komisji, 
procedura sądowego zobowiązania do leczenia odwyko-
wego - aktualne regulacje prawne: etapy postępowania 
oraz niezbędna dokumentacja, analiza przykładów wnio-
sków wskazanych przez komisję, nowa przesłanka do uru-

chomienia procedury, upoważnienie dla gminnych komisji 
rozwiązywania problemów alkoholowych do przetwarzania 
danych osobowych, zachowanie zasady poufności działa-
nia w tym zakresie. Informacja o kontrolach punktów sprze-
daży napojów alkoholowych wg. obowiązującej od marca 
2018 roku ustawy prawo przedsiębiorców: problematyczne 
kwestie dot. planowania kontroli, analiza prawdopodobień-
stwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalno-
ści gospodarczej, grupy ryzyka kontroli. 

Szkolenie zrealizowano w ramach Gminnego Pro-
gramu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych dla Gminy Opatówek na rok 2019. 
 
"Spójrz inaczej na agresję" 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku, 
zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych na terenie gminy Opatówek 
na 2018 rok, w miesiącach październiku, listopadzie i grud-
niu br. skoordynował realizację programu zajęć wychowaw-
czo - profilaktycznych "Spójrz inaczej na agresję". Warszta-
ty zostały przeprowadzone na terenie Szkół Podstawowych 
w Tłokini Wielkiej, Rajsku, Chełmcach dla VI, VII klas, w 
wymiarze 12 godzin dydaktycznych dla każdej grupy. Łącz-
nie w zajęciach uczestniczyło 60 osób. Warsztaty przepro-
wadziły: Anna Macniak, Urszula Borwik, Ewa Cichorek, Ka-
tarzyna Galik - kadra pedagogiczna posiadająca uprawnie-
nia do realizacji programu zajęć wychowawczo - profilak-
tycznych "Spójrz inaczej na agresję''. 

Program "Spójrz inaczej na agresję", pozytywnie 
zaopiniowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, 
Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych oraz Polskie Towarzystwo Psychologiczne, od ponad 
17 lat jest wprowadzany w wielu szkołach podstawowych, 
gimnazjach i świetlicach socjoterapeutycznych w Polsce. 
Stanowi profilaktykę dotyczącą całego procesu powstawa-
nia negatywnych zachowań u dzieci i młodzieży. Uczy ro-
zumienia siebie i innych, rozpoznawania i zaspokajania 
własnych potrzeb i wyrażania emocji w konstruktywny spo-
sób, lepszego radzenia sobie z różnymi problemami, umie-
jętności dobrego współżycia z innymi i znajdowania w sobie 
oparcia w trudnych sytuacjach, tak, aby w przyszłości nie 
sięgać po środki uzależniające. 

Uczniowie dowiedzieli się, że złość to uczucie, któ-
rego wyrażanie sprawia ludziom wiele kłopotów. Zwrócili 
uwagę, że w niektórych sytuacjach często powielają za-
chowania osób ze swojego środowiska. Poznali inne moż-
liwości wyrażania swojej złości, nie krzywdząc drugich. 
Uświadomili sobie, że przezywanie, poniżanie, dokuczanie 
to też formy agresji. Poznali etapy powstawania agresji. 
Istotą warsztatów było uświadomienie młodzieży, że jeżeli 
często mamy styczność z zachowaniami agresywnymi, to 
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coraz mniej umiemy współczuć osobie, która doświadcza 
przemocy i sami stajemy się agresorami, albowiem zacho-
wań agresywnych można się nauczyć. Uczniowie uświa-
domili sobie także, że naciski rówieśników mogą w znacz-
nym stopniu wpłynąć na stosowanie przemocy. Uczestni-
ków cechował wysoki stopień zaangażowania podczas 
prowadzonych zajęć. Chętnie i aktywnie uczestniczyli w 
warsztatach, podejmowali konstruktywne dyskusje i poszu-
kiwali rozwiązań symulowanych sytuacji problemowych. 
Młodzież zbudowała i spisała strategię przeciwdziałania 
przemocy w klasie i szkole. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej składa 
szczególne wyrazy podziękowania Teresie Kobierskiej - 
Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Tłokini Wielkiej, Hono-
racie Wolniaczyk - dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Raj-
sku, Tomaszowi Mikuckiemu - Dyrektorowi Szkoły Podsta-
wowej w Chełmcach za umożliwienie przeprowadzenia za-
jęć dla młodzieży. Realizacja w ramach Gminnego Progra-
mu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na terenie Gminy Opatówek na 2018 rok. 
 

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

OGŁOSZENIA 
 
Konkurs w Muzeum 

Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku po raz kolejny włą-
cza się w regionalną organizację międzynarodowych konkursów dla 
dzieci i młodzieży. Jest to konkurs pt. ''Muzealne spotkania z fotogra-
fią'' organizowany przez Muzeum w Koszalinie oraz ''Moja Przygoda w 
Muzeum'' XLI Międzynarodowe Spotkania Artystyczne dla Dzieci i 
Młodzieży organizowane przez Muzeum Okręgowe w Toruniu. 

Zapraszamy serdecznie do udziału dzieci i młodzież w wieku 
od 5. do 18. roku życia.  Wszelkie informacje o konkursach znajdują 
się na stronach internetowych wyżej wymienionych muzeów. W razie 
pytań prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem Muzeum 62 76 - 
18 - 626. Na prace czekamy do 6 maja 2019 r. Dla zwycięzców prze-
widziano ciekawe nagrody. Zapraszamy serdecznie! 

 

********** 
 

Oferuję opiekę nad dziećmi w różnym wieku. Telefon 519 873 943 
 

********** 
 

Sprzedam dom jednorodzinny w Opatówku. Telefon 500 391 805. 
 

********** 
 

Korepetycje: matematyka i j. angielski, tylko w weekendy. Oferuję tak-
że przygotowanie do matury. Telefon: 576 - 264 - 571. 

 

********** 
 

Sprzedam działki rolne w Opatówku o powierzchni: 0,9010 h, 0,5695 h 
oraz 0,0510 h (możliwość zabudowy). Telefon: 796 - 743 - 379. 

 

********** 
 

Salon fryzjersko - kosmetyczny solarium ''Tatiana'' oferuje usługi z za-
kresu fryzjerstwa damskiego i męskiego, jak i również usługi kosme-
tyczne: hennę i regulację brwi oraz rzęs, paznokcie hybrydowe, pa-
znokcie akrylowe, paznokcie żelowe, manicure, pedicure, peeling dłoni 
połączony z okładem parafinowym, makijaż dzienny i wieczorowy, ma-
seczki na twarz, oczyszczanie twarzy - mikrodermabrazję i kwasy oraz 
solarium z bezpiecznymi lampami z nową europejską normą opalania. 
Opatówek, ul. Kaliska 3. Czynne wtorek - piątek 9:00 - 17:00, sobota 
8:00 - 15:00. Telefon: 664 - 304 - 005. 

 

********** 
 

Firma Mag - Trans Karpisiewicz oferuje usługi: transportowe - busy, 
wywrotki, ciągniki siodłowe, niskopodwozie, koparko - ładowarką, 
kompleksowe usługi podnośnikiem koszowym, przycinanie drzew - sa-
dy, lasy, wywóz, usługa rębakiem, naprawa i czyszczenie rynien, mon-
taż reklam, czyszczenie i malowanie elewacji, sprzątanie placów bu-
dowy, porządkowanie terenu po prowadzonych pracach budowlanych, 
wywóz gruzu i odpadów budowlanych, nawożenie ziemi. Wywóz nie-
czystości płynnych m.in. z terenu gminy Opatówek . Promocyjne ceny. 
Telefon: 606 - 254 - 418, 570 - 526 - 023 

 

********** 

Podziękowania, wszystkim którzy uczestniczyli w uroczystości pogrze-
bowej Ś.P. Danuty Bączkiewicz. Dziękujemy za modlitwę, intencje 
mszalne, złożone kwiaty oraz udział w uroczystości pogrzebowej. Ro-
dzina.  

 

********** 
 

Kupię małe 2 pokojowe mieszkanie w Opatówku, najlepiej w bloku. 
Mieszkanie może być do remontu. Telefon: 604 - 077 - 679.  

 

********** 
 

Sprzedam działkę budowlaną w Borku oraz działki częściowo zalesio-
ne w okolicy Stobna. Telefon: 664 - 759 - 653.  

 

********** 
 

Sprzedam betoniarkę, wannę 1 m, właz na strych z drabinką, dwie 
wersalki rozkładane z pojemnikami na pościel, łóżeczko dziecinne, ro-
werek, bujaczek dla niemowlaka, dywany, stoły, krzesła, łóżko do ma-
sażu i przyrządy do ćwiczeń rehabilitacyjnych. Proszę dzwonić w go-
dzinach wieczornych. Telefon: 62 761 - 34 - 07.  

 

********** 
 

Sprzedam tanio płot betonowy i metalowy oraz pług ciągnikowy. Tele-
fon: 516 - 858 - 472. 

 

********** 
 

Składamy serdeczne podziękowania, pragniemy wyrazić ogromną 
wdzięczność wszystkim ludziom dobrej woli za wsparcie finansowe i 
okazaną bezinteresowną pomoc. Dziękujemy za ogromną wrażliwość i 
otwartość na potrzeby drugiego człowieka. Dziękujemy wszystkim i 
każdemu z osobna  za przekazane wsparcie finansowe podczas kon-
certu z okazji Dnia Kobiet na Hali Sportowej  im. Polskich Olimpijczy-
ków w Opatówku. Dziękujemy wszystkim osobom, instytucjom za za-
angażowanie i wniesione dobro na rzecz mojej osoby. Okazana po-
moc daje mi szansę na podjęcie i kontynuację leczenia oraz daje na-
dzieję na powrót do zdrowia. Wdzięczna mieszkanka Gminy Opatówek 
z córką. 

 

********** 
 

Wynajmę garaż blaszany przy ul. Szkolnej w Opatówku. Oferuję rów-
nież usługi wykończeniowe. Telefon: 514 - 371 - 904.  

 

********** 
 

Serdeczne podziękowania wszystkim, którzy w tak bolesnej dla nas 
chwili dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca i życzliwości, 
uczestniczyli we mszy św. i odprowadzili na miejsce wiecznego spo-
czynku Ś.P. Jana Łańducha Rodzinie, Znajomym, Przyjaciołom, Kole-
żankom, Sąsiadom - za modlitwę, intencje mszalne, złożone wieńce i 
kwiaty składa Rodzina. 

 

********** 
 

Gabinet weterynaryjny przy ul. Łódzkiej 43F w Opatówku, od 8 kwiet-
nia zaprasza do skorzystania z usług. Oferta obejmuje: profilaktykę, 
diagnostykę, leczenie psów i kotów oraz zabiegi pielęgnacyjne. Gabi-
net czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 - 18:00, w sobotę 
9:00 - 13:00. Telefon: 730 - 938 - 238.  

 

********** 
 

Sprzedam łóżko rehabilitacyjne na pilota, stan bardzo dobry. Telefon: 
791 - 709 - 222. 

 

********** 
 

Sprzedam garaż murowany przy ul. Parkowej w Opatówku. Telefon: 
791 - 709 - 222. 
 

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

Urząd Miejski Gminy Opatówek 
Pl. Wolności 14, 62-860 Opatówek 
 

tel. (62) 76-18-080, faks (62) 76-18-017 
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