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gającego na zarządzaniu i utrzymaniu systemu ReSESJE RADY GMINY
gionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji
Od początku roku 2020, do dnia wydania niniejszego
Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej
biuletynu, odbyło się dziewięć sesji Rady Miejskiej Gmi- przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomny Opatówek, w czasie których podjęto uchwały w spranymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
wie:
terenie Gminy Opatówek
- zasad udzielania pomocy w ramach Programu
- zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na za"Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020
warcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji
- zmiany uchwały budżetowej na rok 2020
projektu pn. "Program profilaktyki nowotworów skóry
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej".
Opatówek na lata 2020 - 2027
- zmiany uchwały Nr 137/20 Rady Miejskiej Gminy
- zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Opatówek z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie udzieSamodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrolenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na
wotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Opatówku za
realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiato2019 rok
wej nr 4620P na odcinku Szulec - Oszczeklin".
- absolutorium dla Burmistrza Gminy Opatówek
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu
- zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiawraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gmitowej nr 4628P na odcinku Opatówek - Cienia
ny Opatówek za 2019 rok
Pierwsza w zakresie poszerzenia jezdni".
- wotum zaufania
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu
- zmiany uchwały budżetowej na rok 2020
na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powia- nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej im.
towej nr 4619P na odcinku Rajsko - Pietrzyków"
Braci Gillerów w Opatówku
- wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony
- zmiany Uchwały nr 150/20 Rady Miejskiej Gminy
w trybie bezprzetargowym części działki nr 196/12
Opatówek w sprawie określenia szczegółowych zapołożonej w m. Szałe przy ul. Kaliskiej 80
sad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendium
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
sportowego w roku 2020
Opatówek na lata 2020 - 2027.
- zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady
- określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawaMiejskiej Gminy Opatówek na 2020 rok
nia i pozbawiania stypendium sportowego w roku
- wyrażenia zgody na obciążenie służebnością grun2020
tową nieruchomości oznaczonej jako działka nr
- określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie
728/5 położonej w m. Szałe przy ul. Kaliskiej 80
Opatówek na rok szkolny 2019/2020.
- rozpatrzenia wniosku o obniżenie stawek podatku
- ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród za
od środków transportowych
osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze ze spe- sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
cjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnioodbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w szkołach i przedszkolu, dla których organem
nych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
prowadzącym jest Gmina Opatówek
oraz sposobu świadczenia usług przez Punkt Selek- ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia
tywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie
zawodowego nauczycieli na 2020 rok w szkołach i
Gminy Opatówek
przedszkolu na terenie Gminy Opatówek oraz mak- wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Opatósymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie
wek umowy na realizację wspólnego zadania, polepobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia

Wiadomości Gminne

str. 1/16

-

-

-

-

-

-

-

nauczycieli, a także specjalności i form kształcenia,
na które dofinansowanie to jest przyznawane
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
oraz sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie
Gminy Opatówek
uchwalenia Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Opatówek
przyjęcia przez Gminę Opatówek prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Kaliskiego przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Braci
Gillerów w Opatówku
przyjęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu
na realizację zadania pn. "Budowa dróg dla rowerów/ścieżek rowerowych z punktami przesiadkowymi/ parkingów P&R i B&R samoobsługowymi stacjami/ punktami naprawy rowerów oraz niezbędną
infrastrukturą uzupełniającą w ramach rozbudowy
drogi powiatowej nr 4327P na odcinku Tłokinia Kościelna - Rożdżały"
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu
na realizację zadania pn. "Budowa dróg dla rowerów/ścieżek rowerowych z punktami przesiadkowymi/ parkingów P&R i B&R samoobsługowymi stacjami/ punktami naprawy rowerów oraz niezbędną
infrastrukturą uzupełniającą w ramach rozbudowy
drogi powiatowej nr 4626P na odcinku Opatówek Trojanów"
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu
na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4620P na odcinku Szulec - Oszczeklin"
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu
na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4628P na odcinku Opatówek - Cienia
Pierwsza w zakresie poszerzenia jezdni"
zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

Poniżej przedstawiamy Państwu aktualną tabelę wydatków majątkowych:
Budowa sieci wodociągowej w m. Opatówek, ul. Baśniowa
Budowa urządzenia wodnego - studni głębinowej
(podstawowej) nr 1J w m. Tłokinia Wielka
Podajnik do osadu w oczyszczalni ścieków
Zakup silnika do pompy głębinowej
Pompa do studni głębinowej wraz z silnikiem w m.
Opatówek
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
na przebudowę drogi powiatowej nr 4611P Tłokinia
Kościelna - Borów
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na zdanie
pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4619 P na odcinku Rajsko - Pietrzyków
Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na zdanie
pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P na odcinku Opatówek - Cienia I w zakresie poszerzenia
jezdni
Przebudowa drogi powiatowej nr 4620 P na odcinku
Szulec - Oszczeklin
Przebudowa drogi gminnej G 6755168 (Tłokinia Nowa) FS
Przebudowa drogi gminnej nr 112 w m. Rożdżały Kobierno
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55 000
230 000
13 000
10 000
20 000
70 000

765 636

10 000

41 250

714 386
12 571
45 000

Przebudowa drogi gminnej nr 675566P w m. Opatówek ul. Dworcowa
Przebudowa drogi gminnej nr 71 w m. Michałów
Drugi
Przebudowa drogi gminnej nr. 100 w m. Chełmce
Przebudowa drogi gminnej Opatówek - Borów
Przebudowa drogi gminnej w m. Janików
Przebudowa drogi gminnej w m. Michałów Trzeci
Przebudowa drogi gminnej w m. Zawady
Przebudowa drogi gminnej w m. Zduny ul. Miła
Przebudowa drogi gminnej w m. Zduny ul. Polna (na
odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Długiej)
Przebudowa drogi w m. Chełmce (dojazd do szkoły
podstawowej)
Przebudowa drogi w m. Zduny, ul. Ogrodowa
Przebudowa nawierzchni drogi w m. Zawady G
675536 FS
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 675535P
w m. Rajsko
Przebudowa parkingu przy SP w Tłokini Wielkiej
Przebudowa ul. Polnej w m. Zduny z nawierzchni
tłuczniowej na mineralno -asfaltowa na odcinku od ul.
Długiej w kierunku posesji nr 16 FS
Remont drogi gminnej od dz. nr 256 do dz.nr 47 (obręb Michałów Trzeci) FS
Remont drogi gminnej w m. Janików dz. nr 21 FS
Remont drogi gminnej w m. Józefów, dz. nr. 1506 FS
Remont nawierzchni tłuczniowej w m. Sierzchów
Utwardzenie części powierzchni drogi gminnej dz. nr
obręb Nędzerzew FS
Wykonanie chodnika wzdłuż drogi gminnej nr
G675523 P w m. Chełmce w kierunku m. Stobno FS
Wykonanie dokumentacji drogi gminnej w m. Rożdżały dz. nr 321/1 FS
Zakup tłucznia do utwardzenia drogi gminnej w m.
Sierzchów dz. nr 73/1, 73/2 FS
Regionalna Zintegrowana infrastruktura informacji
przestrzennej aglomeracji kalisko - ostrowskiej
Dotacja dla Powiatu Kaliskiego na zadanie pn. Aglomeracja Kalisko Ostrowska przyjazna rowerzystom Budowa ścieżek rowerowych kwota 233.064,04 zł.
Wniosek partnerski z powiatem kaliskim. (Opatówek
- Trojanów)
Dotacja dla Powiatu Kaliskiego na zadanie pn. Aglomeracja Kalisko Ostrowska przyjazna rowerzystom Budowa ścieżek rowerowych kwota 260.935,20 zł.
Wniosek partnerski z powiatem kaliskim. (Tłokinia
Kościelna - Rożdżały)
Modernizacja pokrycia dachu budynku przy ul.
Szkolnej 2 w m. Opatówek
Modernizacja pokrycia dachu budynku przy ul.
Szkolnej 2A w m. Opatówek
Dotacja dla OSP Borów na zadanie pn. "Budowa budynku garażowego na dwa stanowiska samochodowe"
Dotacja dla OSP Opatówek
Dotacja dla OSP Tłokinia Wielka
Dotacja celowa na zadanie "Zakup respiratora, kardiomonitora oraz łóżka dla Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu"
Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie
wkładów do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Opatówek oraz Gminy Brzeziny
i Godziesze Wielkie
Termomodernizacja wraz z przebudową i zmianą
sposobu użytkowania budynku byłego dworca PKP
na cele kulturalne, oświatowe i rekreacyjne w m.
Opatówek
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Opatówek oraz Gminy Brzeziny
i Godziesze Wielkie
Termomodernizacja wraz z przebudową i zmianą
sposobu użytkowania budynku byłego dworca PKP
na cele kulturalne, oświatowe i rekreacyjne w m.
Opatówek
Program dofinansowania przydomowych oczyszczalni
RAZEM

633 000
160 000
45 000
225 000
187 066
117 905
200 029
50 000
175 000
73114
140 000
9 970
350 000
100 000
32 296
12 094
11 000
19 897
20 000
10 707
41 269
18 423
27 700
21 030

233 064

260 935

170 000
175 000
27 000
30 000
30 000
8 000
180 000
87 910

776 378

133120

1 023 622

60 000
7 862 372
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Sesja absolutoryjna
W dniu 6 sierpnia br. odbyła się sesja absolutoryjna podczas, której Burmistrz Gminy Opatówek przedstawił sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu
Gminy za 2019 rok, a Rada Miejska Gminy Opatówek
oceniła je pozytywnie. W przygotowaniu do sesji sporządzono sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za
2019 rok, przedkładając Radzie Miejskiej Gminy Opatówek następujące dokumenty:

tulował Burmistrzowi i współpracownikom dobrze wykonanego budżetu za 2019 rok. Burmistrz Sebastian Wardęcki podziękował Radzie Miejskiej Gminy za zaufanie
oraz wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego Gminy,
na czele z Sekretarzem Krzysztofem Dziedzicem i
Skarbnikiem Gminy Dagmarą Gajewską - Pająk, za całoroczną pracę i uzyskane absolutorium.
***************************************

INWESTYCJE, REMONTY,
PROJEKTY UNIJNE

-

raport o stanie Gminy Opatówek za rok 2019,
sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za
2019 rok,
- sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego jednostek organizacyjnych gminy,
- informację o stanie mienia gminy,
- informację o wykonaniu wydatków majątkowych,
Zgodnie z wykładnią ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o samorządzie gminnym sprawozdanie to zostało przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem wydania opinii. Informacje zawarte w
sprawozdaniu stanowiły również przedmiot dyskusji w
poszczególnych komisjach Rady Miejskiej Gminy Opatówek, w szczególności Komisji Rewizyjnej, która pozytywnie opiniując wykonanie budżetu za 2019 rok, wystąpiła z wnioskiem o udzielenie Burmistrzowi absolutorium
za 2019 rok (akceptacja wykonania budżetu udzielana
przez organ stanowiący - Radę Miejską Gminy Opatówek, organowi wykonawczemu - Burmistrzowi Gminy).
Regionalna Izba Obrachunkowa, po analizie sprawozdania z wykonania budżetu, na podstawie uchwały
Składu Orzekającego RIO, przedstawiła pozytywną opinię, nie wnosząc uwag do wykonania dochodów i wydatków budżetu. Sytuacja finansowa kształtuje się następująco:
- dochody: plan - 59 688 759,43, wykonanie 61 302 588,15 zł, co stanowi 102,70%
- wydatki: plan - 60 901 455,43 zł, wykonanie 55 353 952,88, co stanowi 90,89 %
- wydatki majątkowe: plan - 10 ִ◌ 747 320,64 zł, wykonanie - 9 774 530,98 zł
- zadłużenie gminy na koniec 2019 roku z tytułu zaciągniętych kredytów 9 666 000,00 zł
Odnosząc się do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej Gminy Opatówek oraz opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej, obecnych 13 radnych jednogłośnie
udzieliło absolutorium Burmistrzowi Gminy za 2019 rok.
Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Opatówek Paweł
Bąkowski w imieniu swoim i pozostałych radnych pogra-
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Rozwój instytucji kultury na terenie Gminy Opatówek
W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014 - 2020. Oś priorytetowa 4:
Środowisko. Działanie 4.4. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego.
Poddziałanie 4.4.4. Zachowanie, ochrona, promowanie i
rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach
ZIT dla rozwoju AKO Gmina Opatówek złożyła wniosek
o dofinansowanie na projekt: "Rozwój instytucji kultury
na terenie gminy Opatówek" w skład, którego wchodzą:
- Przebudowa nawierzchni placu manewrowego przy
ul. Poniatowskiego w m. Opatówek. Zadanie zrealizowane zostało w październiku 2018 roku.
- Przebudowa, rozbudowa (w miejscu istniejących
budynków gospodarczych) oraz zmiana sposobu
użytkowania domku gotyckiego tzw. "Cukierni" na
funkcję użyteczności publicznej oraz budowa muru
ażurowego. Zadanie zakończone w listopadzie
2019r.
- Termomodernizacja wraz z przebudową oraz zmiana sposobu użytkowania budynku byłego dworca
PKP na cele kulturalne, oświatowe i rekreacyjne w
miejscowości Opatówek. Termin realizacji zadania
2020 rok.
Całkowita wartość projektu wynosi 3 052 648, 23 zł, natomiast kwota dofinansowania to 1 421 528,59 zł.

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

Szatnia na medal w Opatówku
Gmina Opatówek otrzymała dofinansowanie w wysokości 21 804 zł na zadanie pn. "Remont budynku zaplecza
sanitarno - szatniowego obiektu sportowego Orlik 2012
w Opatówku", które zrealizowane zostało w ramach programu "Szatnia na medal". Przedmiotem inwestycji był
remont budynku zaplecza szatniowo - sanitarnego
obiektu sportowego Orlik w Opatówku, dotyczący elementów, których stan techniczny wymagał wykonania
robót naprawczych, m.in. dachu, elewacji oraz sanitariatów. Całkowita wartość zadania: 44 499,60 zł. Prace zostały wykonane w zaplanowanym terminie.

bistego kontaktu ucznia z nauczycielem. Nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych wymagają niezbędnego sprzętu umożliwiającego kontynuowanie procesu
nauczania w warunkach domowych. Niestety nie wszyscy uczniowie posiadają sprzęt komputerowy, na którym
można realizować podstawy programowe. Gmina Opatówek zakupi nowe laptopy wraz z niezbędnym oprogramowaniem na potrzeby zdalnej edukacji na linii nauczyciel - uczeń.
Laptopy zostaną przekazane do szkół na terenie Gminy
Opatówek, a następnie udostępnione uczniom nie mającym możliwości nauki i komunikowania się za pomocą
takiego sprzętu, bądź z uwagi na rodzeństwo i rodziców
pracujących zdalnie nie mają do niego dostępu. Rodzice
uczniów będą mogli zgłaszać się do dyrektorów szkół z
prośbą o wypożyczenie sprzętu na okres zdalnego nauczania. W założeniu programu jest możliwość udostępniania komputerów nauczycielom, którzy nie dysponują
odpowiednim sprzętem do zdalnego nauczania. Z chwilą
wznowienia funkcjonowania jednostek systemu oświaty,
sprzęt zostanie zwrócony do szkół i będzie wykorzystywany jako pomoc dydaktyczna.
Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
**********

Zakup sprzętu komputerowego
W ramach konkursu grantowego Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 - 2020 Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp
do szybkiego Internetu Działanie 1.1. "Wyeliminowanie
terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach" Gmina Opatówek wystąpiła do Ministerstwa Cyfryzacji z
wnioskiem o dofinansowanie zakupu 30 laptopów wraz z
akcesoriami, niezbędnych do wsparcia procesu zdalnego kształcenia. Wniosek spełnił wszystkie kryteria formalno - merytoryczne. Cel projektu: wsparcie uczniów i
szkół w kształceniu na odległość - wyposażenie w sprzęt
niezbędny do prowadzenia zdalnego nauczania. Planowane efekty: zapewnienie sprzętu umożliwiającego realizację zdalnych lekcji tym uczniom, którzy takiego
sprzętu nie posiadają
Wartość projektu: 70 000,00 zł Gmina mogła ubiegać się
o 70 000,00 zł (kategoria IV) i na taką kwotę został złożony wniosek. Głównym kryterium przydziału jednostek
samorządu terytorialnego do poszczególnych kategorii
(od I do VI) była liczba uczniów. 70 000,00 zł - to maksymalna kwota, jaką mogła otrzymać Gmina. Wkład
Funduszy Europejskich: 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych projektu
Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa
związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanego zakażeniami koronawirusem SARS-CoV-2. W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno - wychowawczych, kształcenie odbywa się za pomocą metod i technik na odległość wykorzystujących narzędzia komunikacji bez oso-
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W ramach konkursu grantowego Zdalna Szkoła wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 - 2020 Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp
do szybkiego Internetu Działanie 1.1. "Wyeliminowanie
terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach"
Gmina Opatówek wystąpiła do Ministerstwa Cyfryzacji z
wnioskiem o dofinansowanie zakupu 33 laptopów wraz z
akcesoriami, niezbędnych do wsparcia procesu zdalnego kształcenia. Wniosek spełnił wszystkie kryteria formalno - merytoryczne. Cel projektu: wsparcie uczniów i
szkół w kształceniu na odległość - wyposażenie w sprzęt
niezbędny do prowadzenia zdalnego nauczania. Planowane efekty: zapewnienie sprzętu umożliwiającego realizację zdalnych lekcji tym uczniom, którzy takiego
sprzętu nie posiadają. Wartość projektu: 75 000,00 zł.
Gmina mogła ubiegać się o 75 000,00 zł (kategoria IV) i
na taką kwotę został złożony wniosek. Głównym kryterium przydziału jednostek samorządu terytorialnego do
poszczególnych kategorii (od I do VI) była liczba
uczniów. 75 000,00 zł - to maksymalna kwota, jaką mogła otrzymać Gmina. Wkład Funduszy Europejskich:
100% kwoty wydatków kwalifikowalnych projektu.
Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa
związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanego zakażeniami koronawirusem SARS-CoV-2. W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno - wychowawczych, kształcenie odbywa się za pomocą metod i technik na odległość wykorzystujących narzędzia komunikacji bez osobistego kontaktu ucznia z nauczycielem. Nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych wymagają niezbędnego sprzętu umożliwiającego kontynuowanie procesu
nauczania w warunkach domowych. Niestety nie wszyscy uczniowie posiadają sprzęt komputerowy, na którym
można realizować podstawy programowe. Gmina Opa-
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tówek zakupi nowe laptopy wraz z niezbędnym oprogramowaniem na potrzeby zdalnej edukacji na linii nauczyciel - uczeń.
Laptopy zostaną przekazane do szkół na terenie Gminy
Opatówek, a następnie udostępnione uczniom, szczególnie tym z rodzin wielodzietnych, nie mającym możliwości nauki i komunikowania się za pomocą takiego
sprzętu, bądź z uwagi na rodzeństwo i rodziców pracujących zdalnie nie mają do niego dostępu. Rodzice
uczniów będą mogli zgłaszać się do dyrektorów szkół z
prośbą o wypożyczenie sprzętu na okres zdalnego nauczania. W założeniu programu jest możliwość udostępniania komputerów nauczycielom, którzy nie dysponują
odpowiednim sprzętem do zdalnego nauczania. Z chwilą
wznowienia funkcjonowania jednostek systemu oświaty,
sprzęt zostanie zwrócony do szkół i będzie wykorzystywany jako pomoc dydaktyczna.
Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Przebudowa ul. Dworcowej w Opatówku
Przebudowa drogi gminnej nr 675566P w miejscowości
Opatówek ul. Dworcowa
- wartość otrzymanego dofinansowania z Funduszu
Dróg Samorządowych: 411 846,74 zł
- środki własne Gminy Opatówek: 411 846,74 zł
- termin realizacji zadania do dnia 31.11.2020 r.
- zakres prac obejmuje: wykonanie robót przygotowawczych, opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu, wykonanie robót rozbiórkowych, robót
ziemnych, studzienek ściekowych, regulacji pionowych urządzeń, robót nawierzchniowych, wjazdów,
chodników, ścieku przykrawężnikowego, krawężników, obrzeży, opasek, peronu autobusowego, wykonanie elementu bezpieczeństwa ruchu - Systemu
Aktywnej Informacji Wizualnej na przejściach dla
pieszych, wykonanie robót wykończeniowych i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz
oznakowania pionowego.

ty wykończeniowe oraz inwentaryzację powykonawczą.
Przebudowa drogi w m. Rajsko
Wraz z końcem sierpnia zakończone zostało zadanie
pn. "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 675535P
w miejscowości Rajsko". Wykonawcą zadania był wyłoniony w postępowaniu przetargowym Zakład Budowy
Dróg H. Mocny. Całkowita wartość przeprowadzonych
prac wyniosła 317 987,45 zł. Zakres prac obejmował:
roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, roboty
ziemne, remont przepustów drogowych, studzienki ściekowe, regulacja pionowa urządzeń, studzienki ściekowe,
poszerzenia jezdni, wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltowej, plac manewrowy, ściek przykrawężnikowe,
krawężniki i obrzeza, chodniki, zjazdy, roboty wykończeniowe, oznakowanie poziome, pionowe.
Przebudowa drogi gminnej Opatówek - Borów
Do 16.10.2020 r. potrwają prace przy przebudowie drogi
gminnej Opatówek - Borów. W zakres robót wchodzą:
roboty przygotowawcze, roboty ziemne, remont przepustów drogowych, roboty nawierzchniowe, roboty wykończeniowe, bariery ochronne, oznakowanie pionowe.
Obecnie trwają prace komisji przetargowej, która wyłoni
wykonawcę zadania.
Przebudowa drogi w m. Zawady
Przebudowie poddana zostanie także droga gminna w
miejscowości Zawady. Zakres prac przewiduje wykonanie robót przygotowawczych, robót nawierzchniowych,
robót wykończeniowych oraz oznakowania pionowego.
Zadanie zrealizowane zostanie do dnia 30.10.2020 r.
Obecnie trwają prace komisji przetargowej, która wyłoni
wykonawcę zadania.
Przebudowa drogi w m. Janików
W tym kwartale wykonana zostanie także przebudowa
drogi w miejscowości Janików. Obecnie trwa postępowanie przetargowe. W ramach przebudowy wykonane
zostaną roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe,
roboty nawierzchniowe, roboty wykończeniowe, a także
inwentaryzacja powykonawcza. Obecnie trwają prace
komisji przetargowej, która wyłoni wykonawcę zadania.
**********
Gospodarka wodno - kanalizacyjna

Przebudowa dróg w m. Szałe
Przebudowa dróg w miejscowości Szałe ul. Różana, Jagodowa, Zielona, Wiśniowa, Brzoskwiniowa
- wartość otrzymanego dofinansowania z Funduszu
Dróg Samorządowych: 2 143 521,13 zł
- środki własne Gminy Opatówek 2 143 521,13 zł
- termin realizacji zadania do dnia 31.11.2021 r.
- zakres prac obejmuje: roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, regulację pionową
urządzeń, studzienki ściekowe, remont odwodnienia
drogi, poszerzenie nawierzchni jezdni, wykonanie
jezdni o nawierzchni asfaltowej, ściek przykrawężnikowy, krawężniki i obrzeza, zjazdy, chodniki, perony
autobusowe, elementy bezpieczeństwa ruchu,
przejścia dla pieszych, oznakowanie pionowe, robo-
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Budowa studni głębinowej
Trwają prace związane z budową nowego ujęcia wód
podziemnych - studni głębinowej na terenie Stacji
Uzdatniania Wody w Tłokini Wielkiej. Prace te wykonuje
Zakład Wiertniczy "Gruberski" z Konina, którego oferta
na wykonanie prac w wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie o
przetargu nieograniczonego, została uznana za najkorzystniejszą. Koszt wszystkich prac to 208 792,50 zł
brutto. Planowy termin zakończenia realizacji zadania
wyznaczony jest na dzień 30.09.2020 r.
Odczyty wodomierzy
W związku z przedłużającym się stanem epidemii Covid
- 19 informujemy, że tut. Urząd nie będzie dokonywał
odczytów wodomierzy z natury. W celu rozliczenia zuży-
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cia wody prosimy o telefoniczne zgłaszanie odczytów
wodomierzy pod nr telefonu (62) 76-18-080 wew. 21 i 59
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
anowicka@opatowek.pl,
agasiorowska@opatowek.pl,
lub dwiertelak@opatowek.pl
Informacja dla mieszkańców m. Tłokinia
Przypominamy właścicielom nieruchomości położonych
w miejscowości Tłokinia Kościelna, Tłokinia Wielka, Tłokinia Mała oraz Tłokinia Nowa o obowiązku określonym
w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2019
r. poz. 2010 ze zm.), tj. konieczności przyłączenia swoich nieruchomości do istniejącego kolektora kanalizacji
sanitarnej. W celu przyłączenia nieruchomości do sieci
kanalizacyjnej należy złożyć w tutejszym urzędzie wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia.
Wnioski te, w czerwcu br. były wysłane przez tut. Urząd
do wszystkich odbiorców usług za pośrednictwem poczty polskiej. Do wypełnionego wniosku należy jedynie dołączyć aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową posesji,
która ma być włączona do sieci. Wniosek można przesłać pocztą tradycyjną, pocztą mailową na adres: gmina@opatowek.pl lub też pozostawić w skrzynce podawczej, zainstalowanej przy wejściu głównym do budynku
urzędu. Dodatkowo informujemy, że wniosek można
również
pobrać
ze
strony
internetowej
www.bip.opatowek.pl (zakładka: wnioski do pobrania/gospodarka komunalna i mieszkaniowa /wniosek o
przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej).
Bliższych informacji uzyskać można pod nr telefonu (62)
76-18-453, (62) 76-18-454 wew. 21 i 59.
Apel do mieszkańców podłączonych do gminnej
sieci kanalizacji sanitarnej
W związku ze wzmożoną częstotliwością awarii na
przepompowniach ścieków w Opatówku, w dalszym ciągu apelujemy do wszystkich mieszkańców o nie wrzucanie do toalet mokrych nawilżających chusteczek ani innych odpadów typu pieluchy jednorazowe czy podpaski
higieniczne. Produkty 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
3
kanalizacyjnej, a w konsekwencji na wzrost cen za m
ścieku. Z uwagi na powyższe prosimy o rozważne korzystanie z urządzeń odbiorczych, co z kolei przyczyni
się do prawidłowej pracy urządzeń kanalizacyjnych oraz
pozwoli uniknąć poważnych problemów eksploatacyjnych w sieciach, przepompowniach i oczyszczalni ścieków. Prosimy zatem o nie lekceważenie tego problemu
oraz poważne potraktowanie sprawy.
***************************************

WIADOMOŚCI KULTURALNE
Koncert na wyspie
"Nuty góralskie o św. Janie Pawle II i nie tylko..."
- pod takim tytułem odbył się w niedzielę 13 września br,
plenerowy koncert w Opatówku. Koncert zorganizowany
został w 100. rocznicę urodzin Papieża Polaka. Folk Kapela "Góralska Hora" zaprezentowała najpiękniejsze i
najpopularniejsze góralskie utwory poświęcone pamięci
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św. Jana Pawła II i nie tylko. Podczas niedzielnego koncertu można było również posłuchać wesołej góralskiej
muzyki.

Organizatorami wydarzenia byli: Stowarzyszenie
Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej, GOK w Opatówku,
Rada Sołecka w Opatówku i OSP w Opatówku.
Wdzięczni Polskiej Wsi, Wdzięczni Polskim Rodzinom
W niedzielę, 13 września 2020 r. na Pólku pod
Bralinem odbyła się uroczystość pn. "Wdzięczni Polskiej
Wsi", na którą przedstawicieli rolników, wszelkich organizacji oraz mieszkańców Wielkopolski, zaprosił Premier
Mateusz Morawiecki.

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. pod przewodnictwem Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, przy
udziale Biskupa Kaliskiego Łukasza Buzuna. Następnie
uroczysty korowód przeszedł spod Sanktuarium Maryjnego na Pólku, na plac centralnych uroczystości.
W wydarzeniu udział wziął Premier Mateusz Morawiecki wraz z Ministrem Rolnictwa - Janem Ardanowskim, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marleną Maląg, Pełnomocnikiem Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą - Janem Dziedziczakiem, Minister
Sportu - Danutą Dmowską - Andrzejuk. Obecni byli także Europosłowie i Posłowie, w tym: Andżelika Możdżanowska oraz Wojewoda Wielkopolski Łukasz Mikołajczyk, samorządowcy, druhowie strażacy, przedstawiciele kół gospodyń wiejskich i innych organizacji.
Z gminy Opatówek oraz Powiatu Kaliskiego w
uroczystości udział wzięła delegacja, w skład której we-
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szli: druhowie strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w
Opatówku, panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Michałowie Drugim, Burmistrz Gminy Opatówek Sebastian
Wardęcki, Sekretarz Gminy Opatówek Krzysztof Dziedzic, Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego Jan
Kłysz oraz radni gminy i powiatu, m.in. Wojciech Pokojowy, Wincenty Nowak, Krzysztof Kubasik.

sty, pokaz strażacki, gastronomia, animatorzy dla dzieci,
którzy jak się okazało z ogromną łatwością wciągnęli w
zabawę również osoby dorosłe i wiele innych. Jedno jest
pewne - był to dzień pełen wrażeń.
Organizatorzy dziękują wystawcom i darczyńcom oraz wszystkim osobom, które przyczyniły się do
organizacji festynu. Szczególne słowa podziękowania
należą się wszystkim wolontariuszom, którzy zaangażowali się dobrowolnie w przygotowanie tego wydarzenia.
Dzięki współpracy wszystko sprawnie i bezpiecznie
przebiegało. Udało się zebrać 7 381,65 zł! Dziękujemy
wszystkim, którzy wsparli nas w tym wyjątkowym dniu.
Przypominamy, że Sandra wciąż potrzebuje wsparcia
zapraszamy do oficjalnej zbiórki: siepomaga.pl/sandra
***************************************

WIADOMOŚCI BIBLIOTECZNE

Miło nam poinformować, że w części oficjalnej z
rąk Premiera oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyróżnienia i odznaki państwowe otrzymali:
- Koło Gospodyń Wiejskich w Michałowie Drugim Odznaka Honorowa Odzyskania Niepodległości,
przyznana za całokształt działalności
- Krzysztof Dziedzic - Odznaka Honorowa Meritis Pro
Familia, przyznana w uznaniu zasług

Uroczystości były okazją do podziękowania rolnikom
za ich trud, mieszkańcom wielkopolski oraz wszystkim
rodzinom za ich pracę. Zebrani mogli skosztować przygotowanych specjałów, na najmłodszych czekały liczne
atrakcje, podziwiać można było także wystawę maszyn
rolniczych oraz samochodów strażackich.
Podsumowanie Festynu charytatywnego dla Sandry
W dniu 8 sierpnia 2020 roku na terenie rekreacyjnym w miejscowości Szałe odbył się festyn charytatywny "Połowinki dla Sandry". Dziś przyszedł czas, aby
podsumować festyn, zorganizowany przez #Armię Sandry oraz Fundację Klucz z Kalisza oraz Fundację "Inicjatywa dla Opatówka".
Na wszystkich odwiedzających czekało mnóstwo atrakcji: dmuchane zamki, malowanie buziek, pokaz iluzjoni-
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Krok po kroku. Z Ziemi Ognistej na Alaskę
W czwartek, 16 stycznia 2020 r. gościem biblioteki był Michał Woroch. Urodzony w Janowcu Wielkopolskim Michał jest podróżnikiem, fotografem. Laureatem wielu nagród, w tym m.in. nagrody Kolosy 2019 w
kategorii Wyczyn Roku przyznawanej przez Kapitułę Kolosów oraz Travelery 2018 w kategorii Podróż Roku.

Podczas trwającego blisko dwie godziny spotkania, Michał opowiadał o swoich osiągnięciach, których dokonał mimo poważnej choroby, z którą zmaga się
od szesnastego roku życia. Słuchacze mogli dowiedzieć
się o tym, jak trudno było pogodzić się z wiadomością o
chorobie i z koniecznością życia na wózku. Potem o odzyskaniu wiary w sens życia i podróżach, które udało się
zrealizować dzięki determinacji, pracy i wsparciu wielu
wspaniałych ludzi.
Najpierw podróż do Indii, potem projekt Wheelchairtrip I czyli 17 000 km w 3 miesiące, 13 państw i 2
kontynenty, wreszcie Wheelchairtrip II 371 dni z Ziemi
Ognistej na Alaskę specjalnie i samodzielnie przygotowanym LandroveremDefenderem. Trwająca przez ponad rok podróż przez obie Ameryki byłaby trudna do pokonania nawet dla pełnosprawnego człowieka. Michał
pokazał swym wyczynem, że wszelkie ograniczenia, które powstrzymują nas od realizacji marzeń tkwią wyłącznie w naszej głowie, że nawet niepełnosprawność nie
może odebrać człowiekowi prawa do osiągania, krok po
kroku, tak odważnych celów.
Na koniec prezentacji Michał Woroch przedstawił słuchaczom swój kolejny plan podróżniczy pod na-
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zwą Himalayas Challenge 2020. Jest to plan, w którym
podróżnik wraz z kolegą pragną pokonać na specjalnie
przygotowanych pojazdach - łazikach elektrycznych aż
230 km w trudnym himalajskim terenie.
Po spotkaniu Michał jeszcze przez długi czas
odpowiadał na pytania słuchaczy i podpisywał książki.
Dla zainteresowanych - "Krok po kroku. Z Ziemi Ognistej
na Alaskę" do wypożyczenia w bibliotece w Opatówku i
filiach w Tłokini Wielkiej i Rajsku.

Trzecia klasa z Chełmc w bibliotece
3 marca 2020 r. odwiedzili bibliotekę, w jej nowej
siedzibie przy ul. Kościelnej 15, uczniowie trzeciej klasy
Szkoły Podstawowej w Chełmcach wraz ze swoimi paniami. Goście zwiedzili wszystkie zakamarki biblioteki,
od piwnic po gabinet dyrekcji na pierwszym piętrze. Poznali warunki zapisania się do biblioteki i miejsca gdzie
mogą szukać dla siebie książek.

Ferie 2020 r. w bibliotece
Jak co roku, w czasie ferii zimowych, w bibliotece można było aktywnie spędzić czas. Poza specjalnie
przygotowanymi książkami dla dzieci i młodzieży, na
najmłodszych użytkowników biblioteki czekały gry planszowe i tablety z oprogramowaniem umożliwiającym
kreatywną zabawę. Ponadto 30 stycznia 2020 r. odbyły
się zajęcia, podczas których dzieci miały okazję sprawdzić się w roli detektywów.

Podczas spotkania nie zabrakło także chwili na
wspólne czytanie. Trzecioklasiści wysłuchali fragmentu
opowiadania z książki "Siedmiu wspaniałych" Roksany
Jędrzejewskiej - Wróbel mówiącego o tym, co w życiu
powinno być najważniejsze. Jak się okazało, każdy z
nas ma inne priorytety i ważne sprawy, ale dla wszystkich, jednomyślnie ważna była przyjaźń i rodzina.

W drugim tygodniu ferii bibliotekarze zabrali
dwie grupy młodych miłośników spędzania czasu na
powietrzu, na niezwykły spacer po Opatówku. Niezwykłość spaceru polegała na rozwiązaniu opatowskiego
Questu. Quest to inaczej zagadka, zlecenie lub misja do
przejścia w grze za zakończenie, której otrzymuje się
nagrodę. Opatowski Quest zawiera oczywiście zagadki
o Opatówku, a jego autorką jest Jadwiga Miluśka - Stasiak.
Dzieciom bardzo przypadła do gustu taka forma
zwiedzania i poznawania najbliższego otoczenia i miejsca, w którym mieszkają. Po opatowski Quest można
przyjść do biblioteki lub pobrać
ze strony
https://regionwielkopolska.pl/turystyka/gryterenowe/questy/
Przedszkolaki on - line
Czas epidemii mocno ograniczył współprace
pomiędzy biblioteką publiczną w Opatówku, a przedszkolem "Wesoły Smyk". Wyczekiwane odwiedziny
przedszkolaków nie mogły się odbyć w zwykłej formie
więc 4 czerwca 2020 r., kiedy już część dzieci wróciła do
przedszkoli, odbyło się nietypowe spotkanie - poprzez
komunikator Skype. Dzieci z grupy Wiewiórek, pod opieką p. Magdaleny Nycek wysłuchały on - line baśni "Calineczka", przedstawionej w teatrzyku kamishibai. Dodatkowym punktem programu było wirtualne zwiedzanie biblioteki w Opatówku.
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W ogrodzie, ogródku i na balkonie
Mariusz Małoburski i Damian Jakóbczak byli bohaterami spotkania organizowanego przez bibliotekę dla
miłośników roślin i ogrodów. Spotkanie odbyło się 28 lutego 2020 r., a tematem przewodnim było zakładanie i
pielęgnacja trawników oraz róże w ogrodzie.

Trawniki cieszą pięknym wyglądem, ale wymagają sporo pracy i wiedzy jak tą pracę sprawnie i efektywnie przeprowadzić. Wspaniałym ich uzupełnieniem
są krzewy różane. Mariusz i Damian zdradzali wiele
sposobów na odpowiednią pielęgnację i trafne zakupy
roślin w doniczkach. Oprócz tego odpowiadali na rozmaite pytania dotyczące uprawy i ochrony roślin.
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Konkursy rysunkowe w Rajsku
Z okazji tegorocznego Tygodnia Bibliotek, przypadającego w dniach 8 - 15 maja Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku Filia w Rajsku
oraz Biblioteka Szkoły Podstawowej w Rajsku ogłosiła
konkurs plastyczny dla dzieci z przedszkola i klas I - IV
Szkoły Podstawowej w Rajsku ph. "Namaluj wiersz - ilustracja do wiersza Jana Brzechwy" oraz dla klas V - VII
pt. "Plakat promujący bibliotekę lub książkę". Celem
konkursu była promocja czytelnictwa oraz rozwijanie
zdolności i wyobraźni plastycznych uczestników. Na
konkurs wpłynęło 26 prac. Podsumowanie konkursu odbyło się 26.05.2020 r. Jury oceniło prace w 3 kategoriach wiekowych i postanowiło przyznać:
w kategorii oddziałów przedszkolnych:
- I miejsce - Adrian Wałęsa
- I miejsce - Oliwia Tomaszewska
- II miejsce - Aniela Ruch
- III miejsce - Julia Pasik
oraz wyróżnienia: Marianna Wałęsa, Maja Grzelczyk,
Joanna Woźny, Barbara Prus, Przemysław Pogorzelec.
w kategorii klas I - IV;
- I miejsce - Paulina Pietrzak
- II miejsce - Szymon Wałęsa
- II miejsce - Gabriela Szewczyk
oraz wyróżnienia Wiktoria Marciniak, Martyna Pasik.
w kategorii klas V - VII:
- I miejsce - Julia Strońska
- II miejsce - Zofia Wosiek
Skontrum w bibliotece
Wydarzenia związane z sytuacją epidemiczną
na świecie i w Polsce spowodowały czasowe zamknięcie lub ograniczenie działalności wielu instytucji i miejsc
użyteczności publicznej. Zamknięto nie tylko szkoły,
uczelnie czy urzędy, ale także i kina, teatry, baseny, kawiarnie - wszystko, co dotąd lubiliśmy i mogliśmy bez
przeszkód odwiedzać.
W naszej bibliotece w czasie, gdy ograniczony
został dostęp do zbiorów rozpoczęto tzw. skontrum, czyli
spis książek. Obowiązek wykonania takiego spisu nakłada na biblioteki Rozporządzenie Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu ewidencji
materiałów bibliotecznych. W bibliotece w Opatówku, w
której funkcjonuje wolny dostęp do księgozbioru taki spis
należy przeprowadzać co 5 lat. Konieczność czasowego
zawieszenia działalności wypożyczalni była zatem okazją do pracy przy obowiązującym w tym roku spisie.
Poza liczeniem księgozbioru, przez cały czas,
kiedy nie były możliwe odwiedziny w bibliotece, utrzymywany był kontakt telefoniczny i mailowy z czytelnikami, którzy troszczyli się o terminy swoich wypożyczeń,
pytali kiedy będą mogli znów przyjść do swojej biblioteki.
Ten czas w końcu nadszedł, w kolejnym etapie "odmrażania gospodarki" tj. 4 maja 2020r.,ale z dużymi ograniczeniami, w tym z brakiem możliwości samodzielnego
wyboru książek.
W zakresie funkcjonowania Wypożyczalni
Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku wolny dostęp do księgozbioru został przywrócony
dopiero 12 sierpnia 2020 r., co spotkało się z dużym entuzjazmem zarówno po stronie bibliotekarzy, jak i czytelników. Wypożyczalnia działa z zachowaniem zalecanych
środków ostrożności, mających zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa. Ważnym argumentem dającym
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poczucie bezpieczeństwa przy wypożyczaniu książek
jest także fakt, że są one poddawane 3 dniowej kwarantannie.
Praca w bibliotece powoli wraca do normy. Poza
podstawową działalnością bibliotekarze tworzą scenariusze imprez, wracają do pracy z dziećmi i młodzieżą.
Zespół Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatówku serdecznie dziękuje Czytelnikom i Użytkownikom biblioteki za cierpliwość i współpracę, a także za okazaną
serdeczność w tym trudnym dla wszystkich czasie.
Odwiedziny Wojewody
23 lipca 2020 r. bibliotekę w Opatówku odwiedził
Łukasz Mikołajczyk - Wojewoda Wielkopolski. Będąc w
Kaliszu, w związku z inwestycjami z Funduszu Dróg
Samorządowych, po spotkaniu z Prezydentem Kalisza
przyjechał do Opatówka. Gmina Opatówek, także korzysta z finansowego wsparcia z Wielkopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Poznaniu, na remonty dróg i ulic.
Podczas spotkania Burmistrz Gminy Opatówek
Sebastian Wardęcki Wojewoda Wielkopolski Łukasz Mikołajczyk rozmawiali o realizowanych na terenie naszej
gminy inwestycjach, a dyrektor biblioteki Małgorzata Matysiak miała okazję opowiedzieć Panu Wojewodzie o historii nowej siedziby biblioteki i podejmowanych, tutaj
licznych działaniach w ramach instytucji gminnej i powiatowej.
Narodowe Czytanie Balladyny Juliusza Słowackiego
Wydarzenie odbyło się w sobotę 5 września
2020 r., a "Balladynę" Juliusza Słowackiego czytano już
nie tylko w Polsce, ale i w wielu miejscach poza jej granicami. Honorowy patronat nad Narodowym Czytaniem
objęła Para Prezydencka.

Akcja Narodowe Czytanie po raz pierwszy zorganizowana została przez Prezydenta RP w 2012 roku i
głównym jej celem było przypomnienie wielkich narodowych dzieł literatury i zwrócenie uwagi na rolę książki w
życiu człowieka.
W bibliotece w Opatówku Narodowe Czytanie
zorganizowano już po raz szósty. W tym roku bibliotekarze współtworzyli je razem z Powiatem Kaliskim i Gminą
Opatówek. Współpraca ta zaowocowała bardzo udanym
wydarzeniem, na które złożyły się znakomite wystąpienia lektorów, wyjątkowa sceneria w stylowych wnętrzach
biblioteki oraz piękny koncert w wykonaniu flecistki Kingi
Waszak - absolwentki Akademii Muzycznej im. Feliksa
Nowowiejskiego w Bydgoszczy, nauczycielki fletu w Ka-
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liskiej Szkole Muzycznej, flecistki w Filharmonii Kaliskiej,
Filharmonii Pomorskiej, Operze Nova w Bydgoszczy i
Polskiej Orkiestrze Muzyki Filmowej.

Organizatorzy wydarzenia serdecznie dziękują
wszystkim gościom, którzy odpowiedzieli na zaproszenie
i współtworzyli kolejną odsłonę Narodowego Czytania.
Tego niezwykłego, sobotniego wieczoru, fragmenty Balladyny Juliusza Słowackiego w mistrzowski sposób odczytali: Andrzej Grzyb - Poseł na Sejm RP, Witold Sitarz
- Wieloletni Senator RP, Zbigniew Słodowy - Wicestarosta Kaliski, Jan Adam Kłysz - Przewodniczący Rady
Powiatu Kaliskiego, Sebastian Wardęcki - Burmistrz
Gminy Opatówek, Paweł Bąkowski - Przewodniczący
Rady Miejskiej Gminy Opatówek, Krzysztof Dziedzic Sekretarz Gminy Opatówek i Radny Powiatu Kaliskiego,
Marta Wolarz - Zastępca Dyrektora w Wydziale Promocji
i Obsługi Rady Powiatu Kaliskiego, Mieczysław Łuczak Członek Zarządu Powiatu Kaliskiego, Daria Jurek - Dyrektor
Powiatowej
Poradni
PsychologicznoPedagogicznej w Opatówku, Beata Tomczak - Dyrektor
Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku, Alicja Łuczak - Radna Powiatu Kaliskiego, Paweł
Kaleta - Radny Powiatu Kaliskiego, Anna Musiałowska Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie, Marlena Kiermas-Gruszka - Przewodnicząca
Komisji Oświaty w Radzie Miejskiej w Opatówku, Mariusz Małoburski - Radny Gminy Opatówek i przedstawiciel OSP Opatówek, Ewa Kłysz - Kustosz Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, Urszula Wierucka - Nauczycielka w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka
w Opatówku, Jadwiga Miluśka-Stasiak - wieloletnia dyrektor biblioteki w Opatówku, Małgorzata Matysiak - dyrektor Gminno - Powiatowej Biblioteki w Opatówku.
Dla bibliotekarzy udział w akcji Narodowego
Czytania jest bardzo ważny, gdyż w znaczący sposób
wpływa na podkreślenie roli bibliotek w środowisku lokalnym i ich pracy na rzecz promocji książki.
Konkurs - Twoja ulubiona trasa rowerowa
Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów
w Opatówku ogłosiła na początku lipca br. konkurs dla
miłośników wycieczek rowerowych. Konkurs miał zasięg
gminny, a patronat nim objął Burmistrz Gminy Sebastian
Wardęcki. Celem konkursu było przede wszystkim upowszechnianie turystyki rowerowej, aktywnych form wypoczynku, promocja zdrowego trybu życia oraz poznanie
walorów krajoznawczych Gminy Opatówek.
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Konkurs adresowany był do wszystkich mieszkańców gminy, ale i osób wypoczywających na terenie
gminy w czasie tegorocznych wakacji. Zadanie konkursowe polegało na przejechaniu swojej ulubionej trasy
rowerowej w obrębie Gminy Opatówek, wymyśleniu dla
niej nazwy, krótkim opisie i udokumentowaniu kilkoma
zdjęciami. Prace konkursowe należało przesłać mailem
lub przekazać osobiście do biblioteki, do dnia 31 sierpnia 2020 r.
Jury w składzie: Mateusz Przyjazny, Damian
Grabowski, Katarzyna Pogorzelec i Małgorzata Matysiak, zdecydowało o przyznaniu: I miejsca Ewelinie Jaśkiewicz za opis sentymentalnej trasy pt.: "Szlak na szage, czyli pętla Michałowa", II miejsca Rodzinnemu Zespołowi Rowerowemu w składzie: Agnieszka, Kornelia i
Patrycja Namysł za trasę pt.: "Szałowa Trojanówka" i III
miejsca ex aequo Iwonie i Laurze Sotkiewicz za trasę
pt.: "Jedna z Y" oraz Zespołowi Tomka i Mikołaja Rusków z Mamą i Babcią za trasę "W poszukiwaniu Lata".
Podsumowanie konkursu wraz z wręczeniem
dyplomów i nagród, na które składały się m.in. piękne
książki oraz cenne akcesoria rowerowe i turystyczne,
odbyło się w siedzibie biblioteki 17 września 2020 r.

Organizatorzy serdecznie gratulują zwycięzcom i
dziękują wszystkim, którzy zaangażowali się w działania
konkursowe, szczególnie członkom jury i sponsorom
nagród. Fundatorami nagród konkursowych, które trafiły
do rąk zwycięzców byli: sklep RoweryOpatówek.pl,
Urząd Miejski Gminy Opatówek oraz Gminna Biblioteka
Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku.
Dziękujemy firmie COLIAN
Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów
w Opatówku składa serdeczne podziękowania firmie Colian za wszystkie pyszne słodycze przekazane na rzecz
Małych i Dużych Czytelników biblioteki w Opatówku.
Podarowane słodycze zasilały między innymi pakiety
nagród w rozmaitych konkursach, umilały dzień otwarty
w nowej siedzibie biblioteki, były także przekazane na
poczet najmłodszych czytelników, którzy po raz pierwszy
odwiedzali bibliotekę w Opatówku.
***************************************

WIADOMOŚCI SPORTOWE
Wyścigi kolarskie
W terminie 4-6.09.2020 r. na terenie Powiatu
Kaliskiego oraz Gminy Opatówek i Gminy Koźminek, rozegrane zostały wyścigi w ramach Mistrzostw Polski w

str. 10/16

kolarstwie szosowym Juniorów i Juniorek, Mistrzostw
Polski Krajowego Zrzeszenia LZS w kolarstwie szosowym w kat. Młodzik i Junior Młodszy oraz Finału Pucharu Polski na szosie.
Start i meta wyścigów zlokalizowane były w
Koźminku. W sobotę, 5 września br. odbyły się jazdy indywidualne na czas, na dystansach od 5 do 24 km. W
kolejnym dniu rozegrane zostały wyścigi ze startu
wspólnego na trasie okrężnej o długości 17 km.
Rozgrywki kolarskie odbywały się na wytyczonych trasach przy całkowicie zamkniętym ruchu drogowym. Nad
bezpieczeństwem uczestników zawodów, na odcinkach
trasy biegnących przez teren naszej gminy, uczuwali
strażacy ochotnicy z jednostek OSP Gminy Opatówek.
Organizatorem zawodów był UKS "Koźminianka", a współorganizatorami: Starostwo Powiatowe w Kaliszu, Gmina Opatówek, Gmina Koźminek, Wielkopolski
Związek Kolarski oraz Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej
Klub Sportowy Opatówek
W sezonie 2020/2021 zawodnicy Klubu Sportowego Opatówek w barwach czerwono - biało - czerwonych reprezentują Gminę Opatówek w rozgrywkach V ligi wielkopolskiej. Skład drużyny seniorów przedstawia
się następująco:

-

Łukasz Maciejewski - KKS Kalisz, ostatnio KS Opatówek
Napastnicy:
- Jacek Gajewski - Prosna Kalisz
- Dominik Jezierski - wychowanek
- Fabian Baraniak - KS Opatówek, ostatnio Zieloni
Koźminek
Trener: Rafał Stępień
Terminarz rozgrywek Klubu Sportowego Opatówek
- 19.09.2020 r. godz. 16:00 - KS Opatówek - Piast
Czekanów
- 26.09.2020 r. godz. 16:00 - Orzeł Mroczeń - KS
Opatówek
- 03.10.2020 r. godz. 16:00 - KS Opatówek - MKS
Dąbie
- 11.10.2020 r. godz. 13:00 - Lew Pogorzela - KS
Opatówek
- 17.10.2020 r. godz. 15:00 - Astra Krotoszyn - KS
Opatówek
- 24.10.2020 r. godz. 15:00 - KS Opatówek - GKS
Sompolno
- 31.10.2020 r. GKS Rychtal - KS Opatówek
- 07.11.2020 r. godz. 14:00 - KS Opatówek - Zjednoczeni Rychwał
- 15.11.2020 r. godz. 13:00 - Zefka Kobyla Góra - KS
Opatówek
- 21.11.2020 r. godz. 12:00 - KS Opatówek - Victoria
Witkowo
Nabór piłkarzy
Lubisz grać w piłkę? Marzysz, aby zostać piłkarzem? Klub Sportowy Opatówek prowadzi nabór piłkarzy
do drużyn: Orlik - 2010 - 2011 r., Żak - 2012 - 2013 r.,
Skrzat: 2014 i młodsi. Wszelkich informacji uzyskać
można u trenera pod nr. 603-325-316. Zapraszamy!

Bramkarze:
- Michał Bach - wychowanek
- Michał Grzesiak - wychowanek
Obrońcy:
- Szymon Janik - wychowanek
- Kacper Rybka - wychowanek
- Jakub Cieślak - wychowanek
- Robert Lisiecki - KS Opatówek ostatnio Zieloni
Koźminek
- Dawid Gałczyński - Jaskiniowiec Rajsko
- Filip Janik - wychowanek, ostatnio Jaskiniowiec Rajsko
- Igor Dominiak - Wisła Płock, ostatnio KS Opatówek
Pomocnicy:
- Dominik Tomczyński - wychowanek
- Patryk Tomczyński - wychowanek
- Adrian Olejnik - wychowanek, ostatnio Jaskiniowiec
Rajsko
- Krystian Kulawinek - KS Opatówek
- Sebastian Olejnik - wychowanek
- Marcin Lesicki - wychowanek, ostatnio Szczyt
Szczytniki
- Wojciech Kranc - Zieloni Koźminek
- Dawid Dębiński - wolny zawodnik
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WIADOMOŚCI OŚWIATOWE
Awans zawodowy nauczycieli
W lipcu odbyło się w naszej gminie postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli, którzy ubiegali się o
stopień nauczyciela mianowanego. W dniu 26 sierpnia
2020 r. w tutejszym urzędzie odbyła się uroczystość
związana z awansem zawodowym nauczycieli. Po pomyślnie zakończonym egzaminie Panie: Paulina Pogorzelec - nauczycielka wychowania przedszkolnego z Pu-
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blicznego Przedszkola "Wesoły Smyk" w Opatówku i
Agnieszka Wałęsa - nauczycielka wychowania przedszkolnego ze Szkoły Podstawowej w Rajsku oraz Pan
Damian Pyrek - nauczyciel wychowania fizycznego i
muzyki ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w
Chełmcach, po złożeniu ślubowania, otrzymali z rąk
Burmistrza Gminy Opatówek Sebastiana Wardęckiego,
akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego. W uroczystości uczestniczył również Tomasz Mikucki Dyrektor
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach
oraz Arkadiusz Łańduch Dyrektor ZEAS Gminy Opatówek.

specjalnie zakupionymi w tym celu matami piankowymi,
które spełniają zarówno wymogi sanitarne, jak i również
edukacyjne. Dzieci mogą się na nich nie tylko bawić, ale
także poznawać litery, zwierzęta oraz ich nazwy, również w języku angielskim.
W pierwszych dniach najtrudniej było maluszkom, które pierwszy raz przekroczyły progi naszego
Przedszkola. Rozstanie z rodzicami dla tak małych dzieci zawsze bywa bardzo trudne, dlatego też nasze panie
otoczyły je troskliwą i fachową opieką sprawiając, że
dzieci w naszym Przedszkolu czują się dobrze i bezpiecznie.
Tak jak w poprzednim roku w przedszkolu funkcjonuje IX oddziałów przedszkolnych. Nad dziećmi czuwa dyrekcja, nauczyciele oraz personel. Panie z kuchni
dbają o urozmaicone i smaczne posiłki. Staramy się, aby
w naszym Przedszkolu dzieci czuły się jak w domu. Mimo trudnego czasu dla nas wszystkich, dzieci bardzo
stęskniły się za przedszkolem, swoimi paniami oraz rówieśnikami bo przecież "przedszkole drugim domem
jest".
**********
SZKOŁA PODSTAWOWA W CHEŁMCACH

Nowo mianowani nauczyciele zostali obdarowani kwiatami. Po części oficjalnej była też chwila na rozmowę dotyczącą przebiegu awansu zawodowego nauczyciela oraz dalszych planów rozwoju.
Mianowanym nauczycielom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszego pomyślnego rozwoju po ścieżkach
awansu zawodowego.
**********
PRZEDSZKOLE W OPATÓWKU
We wtorek, pierwszego września Publiczne
Przedszkole "Wesoły Smyk" w Opatówku rozpoczęło
nowy rok szkolny. Choć jest to trudny czas, przedszkole
w pełni zostało przygotowane na przyjęcie wszystkich
przedszkolaków.

Praca i opieka przebiega z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa i higieny. Ze względu na
obostrzenia wynikające z pandemii, dywany zastąpiono
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W roku szkolnym 2020/2021 naukę w Szkole
Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach pobiera
179 uczniów w dziesięciu oddziałach oraz 44 dzieci w
dwóch oddziałach przedszkolnych. W szkole pracuje
łącznie ponad 40 nauczycieli, pracowników administracji, obsługi oraz pomocy w oddziałach przedszkolnych.
W okresie wakacyjnym w salach nr 3 i 13 zlikwidowano wykładzinę dywanową oraz stare panele. Stare
podłogi zastąpiono nowymi wylewkami oraz wykładzinami PCV o wydłużonej odporności na ścieranie, które
jednocześnie są łatwe w utrzymaniu czystości.
Obniżane są pisuary w toaletach chłopców wraz
z modernizacją instalacji wodnej z uwagi na potrzebę
dostosowania wysokości w związku ze zmianą grup oddziałowych w poszczególnych pomieszczeniach szkoły.
Szkoła zgodnie z przeprowadzoną kontrolą inspektora nadzoru budowlanego jest przygotowana do
nowego roku szkolnego. Przygotowano niezbędne procedury oraz zakupiono płyny dezynfekujące, przyłbice i
maseczki w związku z COVID - 19.
W szkole trwają prace nad uruchomieniem
szybkiej transmisji danych w pracowni komputerowej
oraz w pomieszczeniach poszczególnych oddziałów w
budynku głównym. Szkoła podpisała umowę z Ogólnopolską Siecią Edukacyjną oraz NASK w Warszawie w
celu możliwości korzystania z zasobów ogólnopolskich
oraz zabezpieczenia przed dostępem do niepożądanych
treści Internecie.
Na terenie szkoły w październiku i listopadzie
będą prowadzone prace remontowe. Jednak będą one
zabezpieczone przed dostępem uczniów. Prace będą
polegały na budowie drogi dojazdowej do szkoły i hali
sportowej, budowie nowego płotu zapewniającego bezpieczeństwo dla uczniów i pracowników szkoły oraz ułożeniu opasek z kostki brukowej wokół budynku hali sportowej i szkoły w związku nierównościami spowodowanymi ostatnimi opadami deszczu.
**********
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SZKOŁA PODSTAWOWA W RAJSKU

SZKOŁA PODSTAWOWA W TŁOKINI WIELKIEJ

Wiosna bez płomieni
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Rajsku wzięli
udział w konkursie edukacyjnym zorganizowanym przez
Nadleśnictwo Kalisz we współpracy ze szkołami z terenu
nadleśnictwa. Konkurs plastyczny pod hasłem "Wiosna
bez płomieni" adresowany był do dzieci i młodzieży
szkolnej.

Witaj Szkoło!
1 września o godzinie 9:00 znów zadźwięczał
szkolny dzwonek. Uczniowie po sześciu miesiącach powrócili do szkoły, za którą nigdy tak bardzo nie tęskniliY
Były nieśmiałe uściski i uśmiechy, nie było akademii.
Młodsze dzieci, ich rodzice i nauczyciele zgromadzili się
na sali gimnastycznej, gdzie zostali powitani przez dyrektor Edytę Banasiak. Szczególnie serdecznie pani dyrektor powitała uczniów, którzy po raz pierwszy zasiądą
w szkolnych ławach. Zebrani zostali zapoznani z zasadami bezpiecznego pobytu w szkole. Starsi spotkali się z
wychowawcami w klasach, gdzie również zostały im
przedstawione zasady funkcjonowania szkoły w reżimie
sanitarnym.

Tematyką konkursu było hasło: "Dzieci i młodzież przeciwko wiosennemu wypalaniu łąk i nieużytków". Konkurs miał na celu uświadamianie społeczeństwu szkodliwości wypalania traw na łąkach, pastwiskach i nieużytkach. Uczniowie za pomocą kolorowych,
starannych prac chcieli przekazać jak i dla kogo szkodliwe jest wypalanie łąk, lasów. Nagrodzone prace w kategorii uczniów klas I - III: Oskar Kryjon i Szymon Wałęsa - obaj z klasy I otrzymali wyróżnienia.
Bezpiecznie na wsi
W roku szkolnym 2019/2020 Kasa Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego zainaugurowała dziesiątą
jubileuszową edycję konkursu plastycznego dla dzieci
"Bezpiecznie na wsi", tym razem pod hasłem: "Nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz". Celem konkursu było promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa
rolnego. Tegoroczna edycja miała zwrócić uwagę na
sposoby zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym rolników, związanych z obecnością zwierząt w gospodarstwach rolnych. Patronat honorowy nad konkursem sprawował Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan
Krzysztof Ardanowski, a także Ministerstwo Rolnictwa i
Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Miło nam poinformować,
że laureatką I miejsca na etapie regionalnym została
Marianna Wałęsa, uczennica oddziału przedszkolnego
przy Szkole Podstawowej w Rajsku.
Rozpoczęcie roku szkolnego
W dniu 1 września odbyło się rozpoczęcie roku
szkolnego. Ze względu na stan epidemiczny, zrezygnowaliśmy z uroczystości na sali gimnastycznej. Uczniowie
klas I - III o godzinie 9:00, a uczniowie klas IV - VIII o
godzinie 10:00 spotkali się w klasach z wychowawcami.
Nowy rok szkolny w naszej szkole rozpoczęło 66 przedszkolaków i 116 uczniów.

Wiadomości Gminne

1 września przypada 81. rocznica niemieckiej
agresji na Polskę. Po krótkich pogadankach minutą ciszy uczczono pamięć wszystkich poległych i zamordowanych w czasie II wojny światowej. Pełni wrażeń uczniowie i nauczyciele powrócili do swych domów, by kolejnego dnia z zapałem przystąpić do nauki i pracy w
trybie stacjonarnym.
Narodowe Czytanie 2020
Społeczność Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Tłokini Wielkiej po raz kolejny
wzięła udział w Narodowym Czytaniu. Lekturą dziewiątej
odsłony akcji była "Balladyna" Juliusza Słowackiego.
Tegoroczny finał odbył się w sobotę 5 września. Z uwagi
na ten szczególny dla nas wszystkich czas, kiedy razem
stawiamy czoła epidemii, przedsięwzięcie w naszej
szkole realizowane było w jak najbezpieczniejszej formie
i z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Dlatego uczniowie wspólnie z nauczycielami języka polskiego
w piątek, w trakcie lekcji, wykorzystując różnorodne
możliwości, zaznajamiali się z utworem Juliusza Słowackiego. Było zarówno głośne czytanie tekstu, jak i
oglądanie spektaklu teatralnego. Ósmoklasiści, którzy
znają bardzo dobrze dramat, wcielili się w role bohaterów "Balladyny" i przedstawili inscenizację.
W tym roku przedstawiciele naszej szkoły dołączyli również do inicjatywy Narodowe Czytanie 2020
ODN i Przyjaciele. W przestrzeni wirtualnej spotkaliśmy
się dyrektorami i nauczycielami z 42 wielkopolskich
szkół, doradcami metodycznymi, nauczycielami konsultantami z ODN w Poznaniu oraz przedstawicielami
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskie-
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go, po to, by wspólnie czytać „Balladynę” Juliusza Słowackiego. Efektem tego przedsięwzięcia był film, który
został opublikowany na kanale internetowym ODN Poznań.
Z pewnością akcja Narodowego Czytania 2020
wzbudziła w nas refleksję nad uniwersalnym przesłaniem "Balladyny". Utwór obnaża ludzkie słabości i wady,
a zarazem opowiada się po stronie zgody, porozumienia
i ukazuje zwycięstwo dobra nad złem. Wspólne Narodowe Czytanie po raz kolejny dostarczyło nam dużo radości w obcowaniu z wielką polską literaturą.

W dniu 5 sierpnia 2020 r. w siedzibie Gminnego
Ośrodka Kultury w Opatówku odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu "Edukacja dla seniora w Krainie
Nocy i Dni". Spotkanie podzielone było na dwie części.

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

GOPS W OPATÓWKU
Edukacja dla seniora w Krainie Nocy i Dni
Do projektu "Edukacja dla seniora w Krainie Nocy i Dni" zrekrutowana została grupa 20 osób w wieku
60+ z terenu gminy Opatówek. W dniu 24 lipca 2020 r.
odbyło się pierwsze spotkanie inauguracyjne. W czasie
spotkania omówiono zaplanowane do realizacji działania
podejmowane w projekcie. Szczegółowo zapoznano
uczestników z celami projektu. Podczas przerwy kawowej była możliwość zadawania pytań związanych z jego
realizacją. Beneficjenci projektu otrzymali środki ochrony
osobistej oraz torby ekologiczne z logo promującym projekt.
Tego samego dnia odbyło się także spotkanie z
pielęgniarką środowiskową p. Danutą Tomaszewską. W
ramach edukacji zdrowotnej seniorom zostały przybliżone najważniejsze zasady dot. higieny na czas epidemii
koronawirusa, jak bezpiecznie robić zakupy w dobie epidemii. Pielęgniarka poruszyła także bardzo ważny temat
związany z ochroną przed kleszczami, postępowaniem
w razie ukąszenia przez pasożyta i ewentualnymi powikłaniami. Głównym tematem była prelekcja na temat potrzeb i pielęgnacji seniorów.

Drugim punktem spotkania była prelekcja pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na
temat kompetencji tej instytucji oraz możliwości uzyskania pomocy i wsparcia. Odpowiedzi na pytania beneficjentów udzielali pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Opatówku p. Adela Pokojowczyk i
p. Agata Urbańska. Spotkanie prowadziła p. Violetta Galant - Kierownik GOPS Opatówek.
**********
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W części pierwszej beneficjenci programu mieli
możliwość rozmowy oraz zadania pytań Burmistrzowi
Gminy Opatówek Sebastianowi Wardęckiemu. Poruszone zostały głównie tematy związane z infrastrukturą
Opatówka i jego okolic. Pytania dotyczyły m.in. ścieżek
rowerowych, przejść dla pieszych, odwodnienia terenów,
powstawania miejsc kulturalnych, wycinki drzew, dbania
o zieleń oraz dużej inwestycji jaką jest przebudowa drogi
krajowej nr 12. Burmistrz dużo czasu poświęcił także
zagadnieniu bezpieczeństwa seniorów na terenie naszej
Gminy. Podziękował przybyłym seniorom za mile spędzony wspólnie czas oraz za duże zainteresowanie oraz
chęć udziału w przedsięwzięciach do nich kierowanych.
Kolejnym punktem spotkania była prelekcja
przedstawicieli Policji: dzielnicowego Komisariatu Policji
w Opatówku sierż. szt. p. Beaty Molka oraz Kierownika
Posterunku Policji w Godzieszach Wielkich asp. szt. p.
Jarosława Molka. Tematem przewodnim było bezpieczeństwo seniorów. Policjanci przybliżyli metody działania oszustów m.in. "na wnuczka", "na policjanta", "na
pracownika gazowni". Przypomnieli także numery alarmowe, pod którymi można zgłaszać podejrzenie takich
działań. Wielokrotnie funkcjonariusze Policji apelowali,
aby seniorzy byli czujni i ostrożni w kontaktach z osobami pukającymi do ich mieszkań. Uczulono także na
wizyty różnego rodzaju akwizytorów oraz fałszywe
zbiórki pieniędzy na chore dzieci. Przybliżono również
najważniejsze zasady dotyczące bezpieczeństwa w
okresie pandemii koronawirusa, m.in. jak bezpiecznie
robić zakupy, załatwiać sprawy urzędowe oraz przypomniano o obowiązku zakrywania ust i nosa w miejscach
publicznych.
**********
W dniu 12.08.2020 r. na sali Gminnego Ośrodka
Kultury w Opatówku odbyło się spotkanie w zakresie
edukacji zdrowotnej - zajęcia z fizjoterapeutą p. Anną
Koser. Celem zajęć było uświadomienie seniorom konieczności dbania o zdrowy tryb życia i profilaktyki chorób wieku starczego. Podczas spotkania uczestnicy w
sposób aktywny poznali szereg ćwiczeń m.in.: ćwiczenia
na stojąco, ćwiczenia na siedząco na krześle oraz ćwiczenia na matach na leżąco. Poznali również zasady
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Potencjał uczestników i ich ukryte talenty znalazły szczególny rozwój podczas zajęć umuzykalniających. Standardy muzyki rozrywkowej jak "Biały Miś" czy
"Casablanca" zostały przyjęte z aplauzem. Podjęto
przygotowania do okolicznościowego "Spotkania Wigilijnego".

prawidłowego wykonywania codziennych czynności min:
utrzymanie prostych pleców, przy noszeniu ciężaru obciążanie równo obu rąk siedzenie jako czynność mniej
wskazana dla kręgosłupa niż stanie i chodzenie, w miarę
możliwości używanie schodów - to dobry trening dla
mięśni nóg i kręgosłupa, a także dla układu krwionośnego i oddechowego, itp.
**********
Kolejne działania w ramach realizacji projektu
"Edukacja dla seniora w Krainie Nocy i Dni" odbyły się w
środę 19 sierpnia 2020 r. w sali GOK w Opatówku. Jarosław Budka Wiceperes Zarządu Stowarzyszenia "LGD
7- Kraina Nocy i Dni", a zarazem reprezentant OSP
Chełmce posiadający uprawnienia ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy przeprowadził dla uczestników
projektu pokaz i ćwiczenia praktyczne z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia służyły do przygotowania słuchaczy do prowadzenia opieki domowej
nad osobami zależnymi.
W dniu tym dobyły się także zajęcia artystyczno
- plastyczne prowadzone przez p. Annę Zdyb. Zajęcia
polegały na zapoznaniu się z podstawami rysunku w
oparciu o martwą naturę. Seniorzy zostali zapoznani
m.in.: z koncepcją kompozycji, kierunkach występujących w rysunku oraz definicją światłocienia. Podczas zajęć seniorów wspomagali Wolontariusze - uczniowie.

Śpiewane kolędy i recytowane utwory poezji dostarczyły niepowtarzalnych wrażeń duchowych seniorom. Spotkania przebiegały w miłej i życzliwej atmosferze.
**********
Zajęcia z zakresu edukacji komputerowo - manualnej odbyły się dniu 09.09.2020 r. Uczestnicy mieli
możliwość zaprezentowania własnych talentów i zainteresowań w zakresie prac plastycznych.

**********
W terminie 26.08.2020 r. i 02.09.2020 r. gościnnie w Gminnym Ośrodku Kultury w Opatówku odbyły się
spotkania w zakresie edukacji komputerowo - manualnej
realizowane w ramach zajęć artystyczno - plastycznych
przez p. Annę Zdyb oraz w zakresie edukacji kulturalnej
w formie zajęć umuzykalniających przeprowadzonych
przez p. Sylwię Kwiatkowską.
Seniorzy uczestnicząc w zajęciach plastyczno artystycznych posiadali możliwość rozwoju własnych talentów i zainteresowań, ze szczególnym uwzględniłem
kultywowania dziedzictwa kulturowego Wielkopolski.
Beneficjenci projektu z wielkim zaangażowaniem wykonywali okolicznościowe kartki poznając nowe
środki dydaktyczne i techniki plastyczne. Szczególnym
wyzwaniem były małe formy rzeźby wykonywanej z plasteliny. Zajęcia te przyczyniły się również do usprawniania rąk oraz radości tworzenia własnych dzieł.
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W dniu tym odbyło się również spotkanie z dietetykiem p. Anną Kubiak. Seniorzy wysłuchali wykładu
na temat żywienia osób starszych i utrwalonych preferencji żywieniowych oraz trudności w zmianie nawyków
żywieniowych.
Dowiedzieli się jak przeciwdziałać chorobom
cywilizacyjnym poprzez właściwą dietę i tryb życia oraz
jak stosować suplementy i czy warto po nie sięgać.
**********
W dniu 14.09.2020 r. w ramach edukacji sportowo - rekreacyjnej odbył się spacer w plenerze nording
- walking / marszobieg. Seniorzy odbyli spacer na trasie
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5.5 km. Zgodnie z możliwościami i stanem zdrowia, niektórzy pokonali tylko część trasy, lecz byli także wytrwali
piechurzy, którzy z uśmiechem pokonali cały odcinek.
W zajęciach w terenie uczestniczyli wolontariusze, pracownicy GOPS Opatówek oraz przedstawiciele
Stowarzyszenia LGD7 - Kraina Nocy i Dni: Jarosław
Budka Wiceprezes Zarządu oraz p. Kamila Pawlak.

OGŁOSZENIA
Powszechny Spis Rolny
W całej Polsce właśnie rozpoczyna się Powszechny Spis Rolny, który potrwa od 1 września do 30 listopada 2020 r. To jedyne pełne badanie rolnicze, które przeprowadzane jest co 10
lat we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Dane ze spisu są
wykorzystywane do tworzenia krajowej polityki rolnej i do kreowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej. Udział w
spisie jest obowiązkowy i obejmuje wszystkie gospodarstwa
rolne prowadzące działalność rolniczą.
Podstawową i najwygodniejszą formą udziału w spisie jest samospis
internetowy.
Wystarczy
wejść
na
stronę
www.spisrolny.gov.pl i wypełnić elektroniczny formularz. Każdy
rolnik będzie mógł dokonać spisu w domu, na własnym urządzeniu mającym połączenie z Internetem. Rolnicy nie mający
takiej możliwości, będą mogli skorzystać ze specjalnie do tego
celu przygotowanego punktu spisowego w urzędzie gminy. W
razie jakichkolwiek problemów można skontaktować się z infolinią statystyczną: 22 279 99 99. Można również wybrać opcję
"Spisz się przez telefon" i połączyć się z rachmistrzem w celu
przeprowadzenia spisu przez telefon.

Zajęcia uświadomiły seniorom konieczność prowadzenia aktywnego trybu życia, dbania o własną kondycję fizyczną oraz rozbudziły pasje odkrywania niezwykłych uroków najbliższego otoczenia i czerpania przyjemności z aktywnego spędzania czasu w grupie.
**********
Kolejne zajęcia z zakresu edukacji zdrowotnej
odbyły się dniu 16.09.2020 r. Z uczestnikami projektu
spotkał się lekarz Daniel Rodriguez - Paris. Przeprowadził wykład na temat profilaktyki zdrowia seniora. Spotkanie dotyczyło tego jak dbać o siebie, aby utrzymać
sprawność przez długie lata; czemu aktywność seniorów
jest tak kluczowym aspektem i dlaczego tak ważna jest
troska o kondycję umysłową osoby starszej.

Jakie pytania usłyszą rolnicy w trakcie spisu?
Formularz spisowy jest podzielony na 11 działów. Wydaje się,
że to dużo, jednak należy pamiętać, że nie wszystkie pytania,
czy nawet całe działy będą dotyczyć każdego gospodarstwa
rolnego. Pytania dotyczą m.in. powierzchni gruntów, zasiewów, o zwierzętach gospodarskich, budynkach, ciągnikach,
ochronie roślin, nawozach, aktywności ekonomicznej. Dokładny zakres zbieranych informacji można odnaleźć na stronie
www.spisrolny.gov.pl
Bezpieczeństwo danych
Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane we wszystkich badaniach przez statystykę publiczną
spełniają najwyższe standardy i zapewniają pełną ochronę
gromadzonych informacji.
Osoby wykonujące prace spisowe są prawnie zobowiązane do
przestrzegania tajemnicy statystycznej. Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji
operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby
statystyki publicznej. Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisach dla innych niż podane celów jest
zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej.
Siedziba Gminnego Biura Spisowego mieści się w budynku
Urzędu Miejskiego Gminy Opatówek Plac Wolności 14, 62-860
Opatówek.

**********
Sprzedam ziemię rolną 1,13 ha w Tłokini Wielkiej (koło lasu
obok Słonecznej). Telefon: 606-395-639 (proszę dzwonić po
godz. 16:00).

***************************************
Urząd Miejski Gminy Opatówek
Pl. Wolności 14, 62-860 Opatówek
tel. (62) 76-18-080, faks (62) 76-18-017

Ponadto gość opowiedział o tym, jakie badania
profilaktyczne dla seniorów należy wykonywać regularnie i jakie są najczęstsze przyczyny upadków seniorów,
jak im zapobiec. Udzielił odpowiedzi na szereg pytań
seniorów, m.in: dot. szczepień, zdrowego żywienia, stosowania witamin.

strona internetowa: www.opatowek.pl
e-mail: gmina@opatowek.pl

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

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