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- w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania
SESJE RADY GMINY
przestrzennego dla terenu inwestycyjnego położonego w miejscowości Józefów - teren II"
W minionym okresie, od stycznia 2021r. do dnia wyw sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej obodania niniejszego biuletynu odbyły się 4 sesje Rady
wiązującej
w mieszkaniowym zasobie Gminy OpaMiejskiej Gminy Opatówek, podczas których podjęto
tówek
następujące uchwały:
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021
- w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
- w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzęOpatówek na lata 2021-2026
tami bezdomnymi orz zapobiegania bezdomności
- w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021
zwierząt na terenie Gminy Opatówek
- w sprawie przyjęcia przez gminę Opatówek prowaw sprawie ustalenia opłat za oczyszczanie ścieków
dzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla
dowożonych
wozami asenizacyjnymi do gminnej
Powiatu Kaliskiego przez Gminną Bibliotekę Pustacji
zlewnej
zlokalizowanej w Opatówku przy ul.
bliczną im. Braci Gillerów w Opatówku
Parkowej
16
- w sprawie zmiany uchwały Nr 162/20 Rady Miejskiej
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w
Gminy Opatówek z dnia 30 kwietnia 2020r.
ramach
pomocy de minis dla przedsiębiorców two- w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w
rzących
nowe
miejsca pracy na terenie Gminy Opazakresie odbierania i zagospodarowania odpadów
tówek
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamiesz- w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas
kałych oraz sposobu świadczenia usług przez Punkt
nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, pomieszSelektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na teczenia gospodarczego położonego w Opatówku
renie Gminy Opatówek.
przy ul. Kościelnej 2
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas
Gminy Opatówek na lata 2021-2026
nieoznaczony
w trybie bezprzetargowym, części
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021
działki
nr
106/14
położonej w Opatówku przy ul. Pia- w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskowej
skonalenia zawodowego nauczycieli na 2021 rok w
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
szkołach i przedszkolu na terenie Gminy Opatówek
Kaliskiemu na realizację zadania pn. "Budowa dróg
oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za
dla rowerów / ścieżek rowerowych z punktami przekształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady
siadkowymi/ parkingów P&R i B&R samoobsługokształcenia nauczycieli, a także specjalności i formy
wymi stacjami / punktami naprawy rowerów oraz
kształcenia, na które dofinansowanie to jest przyniezbędną infrastrukturą uzupełniającą w ramach
znawane
rozbudowy drogi powiatowej nr 4226P na odcinku
- w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej oboOpatówek- Trojanów"
wiązującej w mieszkaniowym zasobie Gminy Opaw sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku
tówek
mieszkaniowego
i deklaracji o dochodach gospodar- w sprawie stwierdzenia, że projekt "Miejscowego
stwa
domowego
za okres 3 miesięcy kalendarzoplanu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
wych
poprzedzających
dzień złożenia wniosku o doinwestycyjnego położonego w miejscowości Józefów
datek
mieszkaniowy.
- teren II" nie narusza ustaleń Studium uwarunkoPodczas sesji zostało również przedstawione sprawań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
wozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy
gminy Opatówek.
Społecznej w Opatówku za rok 2020.
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Z przykrością informujemy, iż w dniu 5 kwietnia br. zmarł
p. Stanisław Kuś, wieloletni Radny Opatówek, Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Opatówek w 2010 roku, Społecznik, Kochany Mąż, Ojciec, Dziadek.

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)
Przebudowa dachu budynku mieszkalnego, ul. Kościelna 1b w Opatówku
Komendy Powiatowe Policji
Komenda Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Poznaniu
Budowa instalacji wewnętrznej magazynowania i
rozprowadzania wód opadowych dla SP Rajsko
Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie
wkładów do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Bursztynowa i ul.
Pogodna w m. Szałe FS
Budowa oświetlenia ulicznego w m. Sierzchów FS
Rozbudowa oświetlenia wzdłuż drogi JózefówSzulec lampami solarnymi FS
Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego w m.
Janików FS
Wykonanie oświetlenia drogowego w m. Słoneczna
Zakup i montaż lamp ulicznych w m. Rajsko FS
Adaptacja pomieszczenia wraz z zakupem wyposażenia na cele małego kina społecznościowego
Program dofinansowania przydomowych oczyszczalni
Budowa bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej w Opatówku
RAZEM

233 064,04

345 000,00
12 000,00
7 000,00
50 000,00
8 000,00
10 000,00
20 000,00
22 891,23
8 695,30
19 331,47
12 000,00
184 500,00
85 000,00
320 000,00
13 252 907,58

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

INWESTYCJE, REMONTY,
PROJEKTY UNIJNE
Składamy kondolencje Rodzinie oraz wszystkim bliskim
pogrążonym w żałobie. Z wyrazami smutku: Burmistrz
Gminy Sebastian Wardęcki, Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic, Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł
Bąkowski.
Poniżej przedstawiamy Państwu aktualną tabelę wydatków majątkowych:
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Tłokinia Nowa
Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
w ul. Wiśniowej, ul. Jagodowej, ul. Zielonej
Budowa sieci wodociągowej w m. Szałe ul. Słoneczna i Południowa z odgałęzieniami
Budowa stacji uzdatniania wody w Rajsku gm. Opatówek
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
na przebudowę drogi powiatowej nr 4611P Tłokinia
Kościelna - Borów
Budowa drogi Tłokinia Nowa - Tłokinia Kościelna
Przebudowa drogi gminnej nr 675500P Rożdżały Kobierno
Przebudowa drogi gminnej nr 675503P w m. Tłokinia
Mała
Przebudowa drogi gminnej w m. Zduny, ul. Polna
Przebudowa drogi w m. Szałe ul. Jagodowa
Przebudowa drogi w m. Szałe ul. Wiśniowa
Przebudowa dróg gminnych w m. Opatówek ul. T.
Kościuszki (675576P), ul. Braci Gillerów (675580P),
oraz w m. Cienia
Przebudowa dróg w m. Szałe ul. Różana, Jagodowa,
Zielona, Wiśniowa, Brzoskwiniowa
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Zawady
Przebudowa nawierzchni drogi ul. Miła w m. Zduny
Przebudowa nawierzchni drogi ul. Sosnowa w m.
Szałe
Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Warszew
Utwardzenie drogi gruntowej dz. 60 obręb Nędzerzew
Wykonanie podbudowy na drodze gminnej prowadzącej przez m. Michałów Czwarty FS
Budowa chodnika w m. Chełmce - Stobno
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1 261 051,38
100 000,00
815 105,32
2 700 007,07
70 000,00
14 337,92
50 000,00
20 000,00
208 000,00
210 000,00
120 000,00
2 779 900,00
3 180 000,00
11 371,45
100 000,00
100 000,00
17 403,27
12 162,51
15 425,62
41 711,00

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.
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3. Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Rajsko - 1.000.000,00 zł

Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie
Gminy Opatówek
W dniu 15.02.2021r. Gmina Opatówek podpisała umowę
z Samorządem Województwa Wielkopolskiego o przyznanie pomocy finansowej na inwestycję pn. "Poprawa
gospodarki wodno- ściekowej" na terenie Gminy Opatówek poprzez budowę stacji uzdatniania wody i kanalizacji sanitarnej.
W ramach zadania planuje się realizację następujących
przedsięwzięć:
- Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości
Rajsko
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tłokinia Nowa
Celem projektu jest uporządkowanie gospodarki kanalizacyjnej oraz warunków bytowych poprzez rozbudowę i
budowę infrastruktury wodno - kanalizacyjnej gminy
Opatówek. W wyniku realizacji projektu przewiduje się
znaczną poprawę poziomu ochrony lokalnego środowiska naturalnego a tym samym podniesienie jakości wód
powierzchniowych i podziemnych oraz poprawę warunków sanitarnych i podniesienie komfortu życia mieszkańców.
Planowany termin realizacji operacji grudzień 2021 roku.
Całkowity koszt realizacji zadania to 3 751 086,32 zł.
Koszty kwalifikowalne wynoszą 3 042 997,59 zł. Wnioskowana kwota pomocy finansowej o którą ubiega się
Gmina Opatówek to 1 936 259,00 zł.

Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji
Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej
Zadanie realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Działanie 4.1. Wdrażanie technologii komunikacyjno - informacyjnych dla
rozszerzenia stosowania e - usług Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju AKO. Projekt
obejmuje: utworzenie serwerowi RZIIP AKO, zaprojektowanie, dostawę i wdrożenie technologii GIS dla RZIIP
AKO, nadzory techniczne, działania informacyjno - promocyjne. Projekt 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.
W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gmina Opatówek uzyskała Środki Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 na niżej wymienione inwestycje, które zostaną zrealizowane w roku 2021.
1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szałe ul.
Południowa i ul. Słoneczna z odgałęzieniami500.000.00 zł.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tłokinia
Nowa - 584.553,82 zł
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Przebudowa dróg w m. Szałe
Przebudowa dróg w miejscowości Szałe ul. Różana, Jagodowa, Zielona, Wiśniowa, Brzoskwiniowa
- wartość otrzymanego dofinansowania z Funduszu
Dróg Samorządowych: 1 415 651,66 zł
- środki własne Gminy Opatówek 1 764 348,34 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, roboty wykończeniowe oraz inwentaryzację powykonawczą.
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Opatówek oraz gmin:
Brzeziny, Godziesze Wielkie
Gmina Opatówek dnia 30.12.2020r otrzymała ostatnią
transzę środków w wysokości 719772,27zł w ramach refundacji poniesionych kosztów dotyczących realizacji
zadania: Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej na terenie gminy Opatówek oraz
gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie. Tym samym realizacja projektu została zakończona. Gmina Opatówek realizowała zadanie w partnerstwie z Gminą Brzeziny oraz
Gminą Godziesze Wielkie.
- Gmina Opatówek otrzymała dofinansowanie w kwocie 1 015 587,52 zł
- Gmina Brzeziny otrzymała dofinansowanie w kwocie
521 453,17 zł
- Gmina Godziesze Wielkie otrzymała dofinansowanie
w kwocie 361 761,93 zł
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014-2020 w ramach: Osi Priorytetowej 3 "Energia",
Działania 3.2. "Poprawa efektywności energetycznej w
sektorze publicznym i mieszkaniowym", Poddziałania
3.2.4. "Poprawa efektywności energetycznej w sektorze
publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO".
Cel projektu: Zwiększenie efektywności energetycznej
budynków użyteczności publicznej w gminach Opatówek, Brzeziny oraz Godziesze Wielkie.
Planowane efekty:
- liczba zmodernizowanych energetycznie budynków:
8 szt.
- liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii
cieplnej z OZE: 2 szt.
- powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji: 4 565,10 m2
Całkowita wartość projektu: 3 626 783,61 w tym wkład
Funduszy Europejskich: 1 898 802,62 zł. Data rozpoczęcia projektu: 30.05.2018, data zakończenia projektu:
21.02.2020
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"Odbiór, transport, odzysk lub unieszkodliwienie
odpadów z folii rolniczych, siatki, sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big
Bag." Gmina Opatówek w dniu 20.12.2019r złożyła do
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wniosek pn.: "Odbiór, transport, odzysk lub unieszkodliwienie odpadów z folii rolniczych, siatki, sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag." W dniu 15.06.2020r
została podpisana umowa NR 1057/2020/15/OZ-UPgo/D, w której Gminie Opatówek przyznano dotację na
realizację ww. zadania. W dniu 09.07.2020r podpisano z
wykonawcą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "SOMASZ" s.c. umowę na wykonanie zadania "Odbiór,
transport, odzysk lub unieszkodliwienie odpadów z folii
rolniczych, siatki, sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag." W ramach projektu
usunięto łącznie 113 925 kg odpadu o kodzie 15 01 02
oraz 02 01 04. Koszty projektu sfinansowano w 100% ze
środków NFOŚiGW w kwocie 56 962,50zł. Projekt zakończono 30.11.2020r.
Gmina Opatówek w dniu 16.08.2019r złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wniosek pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie gminy Opatówek". W dniu
11.02.2020r
została
podpisana
umowa
NR
428/U/400/765/2019, w której Gminie Opatówek przyznano dotację na realizację ww. zadania. W dniu
04.06.2020r podpisano z wykonawcą LEWIR Sp. z o.o.
umowę na wykonanie zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie
gminy Opatówek". W ramach projektu usunięto łącznie
120 Mg wyrobów zawierających azbest. Koszty projektu
sfinansowano w 100% ze środków WFOŚiGW projekt
zakończono 22.06.2020r. a dotację w kwocie 41 860,80
Gmina Opatówek otrzymała dnia 13.11.2020r.
**********

wody prosimy o telefoniczne zgłaszanie odczytów wodomierzy pod nr telefonu (62) 76-18-453, (62) 76-18-454
wew. 21 i 59 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
na
adres:
anowicka@opatowek.pl,
agasiorowska@opatowek.pl, lub dwiertelak@opatowek.pl
Dla mieszkańców miejscowości skanalizowanych
Przypominamy właścicielom nieruchomości położonych
w miejscowości: Opatówek, Szałe, Zduny, Tłokinia Kościelna, Tłokinia Wielka, Tłokinia Mała oraz Tłokinia Nowa, którzy nie są na chwilę obecną włączeni do systemu
gminnej kanalizacji sanitarnej, o obowiązku określonym
w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2019r.
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. 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.
Dodatkowo informuję, że do momentu wykonania przyłącza kanalizacyjnego oraz dokonania przez tut. Urząd
odbioru technicznego, zgodnie z art. 6 pkt. 1 w/w ustawy
zobowiązani są Państwo udokumentować wywóz nieczystości ciekłych przez okazanie dowodów zapłaty za
takie usługi. W związku z powyższym, przypominamy o
obowiązku gromadzeniu faktur za odbiór nieczystości
płynnych celem przedłożenia ich podczas kontroli lub
wezwania.

Gospodarka wodno - kanalizacyjna
Prace remontowe w budynkach komunalnych
Dnia 11.02.2021r. zakończono prace remontowe związane z modernizacją pokrycia dachu budynku komunalnego przy ul. Szkolnej 2A w Opatówku. Prace te wykonywała, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego, firma "BUDMAR PLUS" Anita Grabarczyk z Piotrowa. Łączny koszt wykonanych prac budowlanych wyniósł 155 810,25 zł brutto. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że remonty budynków komunalnych przeprowadzane są tylko z wpływów z czynszu za wynajem lokali
mieszkalnych. Kwota czynszu ponadto pokrywa podatek
od nieruchomości, koszty energii elektrycznej wszystkich
pomieszczeń wspólnego użytkowania, koszty utrzymania technicznego, koszty utrzymania zieleni czy koszty
administrowania. Ważne zatem jest regulowanie opłat
za lokale mieszkalne przez najemców, aby można było
zrealizować bieżące potrzeby mieszkańców.
Gospodarka wodno- kanalizacyjna
W związku z przedłużającym się stanem epidemii Covid19 informujemy, że tut. Urząd nie będzie dokonywał odczytów wodomierzy z natury. W celu rozliczenia zużycia
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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.
***************************************
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WIADOMOŚCI KULTURALNE
Opatówek - najlepiej zagospodarowaną przestrzenią
publiczną w Wielkopolsce
Gmina Opatówek zdobyła III nagrodę w X edycji
konkursu Towarzystwa Urbanistów Polskich Oddział w
Poznaniu pod hasłem "Najlepiej zagospodarowana
przestrzeń publiczna w Wielkopolsce" za wykonaną w
2019 roku modernizację domku gotyckiego tzw. "Cukierenki". W X edycji konkursu "Najlepiej zagospodarowana
przestrzeń publiczna w Wielkopolsce", pod patronatem
Marszałka Województwa Wielkopolskiego, wpłynęły 23
zgłoszenia. To rekordowa ilość zgłoszeń w trakcie
wszystkich dotychczasowych edycji konkursu.

III nagrodę dla Gminy Opatówek przyznano za
rewitalizację zdegradowanej przestrzeni z wykreowaniem wnętrza urbanistycznego o wysokich walorach estetycznych. Kapituła konkursowa doceniła konsekwentne nawiązanie do zabytkowego otoczenia poprzez wykorzystanie czerwonej cegły jako materiału oraz powielenie form historycznych. Przypomnijmy, że w ramach
przeprowadzonych prac budynkowi przywrócona została
pełna sprawność techniczna. Oprócz remontu fasady,
gruntownemu remontowi poddano również wnętrze budynku. Zrekonstruowano charakterystyczne sterczyny i
duże okna. Wszystkie prace prowadzono pod nadzorem
konserwatora zabytków. Całkowita wartość prac modernizacyjnych to ponad 2 mln złotych, a pozyskane przez
Gminę Opatówek dofinansowanie z WRPO 2014+ wyniosło 512 856,01 zł. Celem konkursu jest kształtowanie
nowoczesnego i innowacyjnego wizerunku regionu poprzez propagowanie najlepszych przedsięwzięć urbanistyczno-architektonicznych oraz promocja rozwiązań
tworzących nową jakość przestrzeni w Wielkopolsce.
Stare fotografie odnalezione w Orlim Stawie
Kilkanaście starych fotografii odnaleziono w odpadach przywiezionych do Zakładu Unieszkodliwiania
Odpadów Komunalnych "Orli Staw". Dzięki spostrzegawczości Pana Łukasza Werbińskiego - Kierownika
sortowni i kompostowni udało się ocalić je od zniszczenia. Najprawdopodobniej są to pamiątki żołnierzy z
okresu służby wojskowej odbytej w jednostce w Sejnach. Fotografie datowane są na lata 30. XX wieku. Ponieważ na jednym ze zdjęć widnieje podpis Tłokinia
4.VIII.35 r. zdecydowano, że zostaną one przekazane
do Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w
Opatówku. Odnalezione, stare fotografie to kolejna cen-
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na rzecz uratowana przez pracowników Zakładu "Orli
Staw". Wcześniej ocalono książkę pt. "Ziemia i morza,
czyli Opis Fizyki Kuli Ziemskiej" z 1873 roku przekazaną
do Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego
w Kaliszu. Już niedługo renowacji zostanie poddana,
odnaleziona w ubiegłym roku niezwykle ciekawa i rzadka pozycja wydawnicza, pochodząca z okresu dwudziestolecia międzywojennego, pt. Parlament Rzeczypospolitej 1919 - 1927. W ten sposób udało się ochronić od
zniszczenia kolejną ciekawą pamiątkę z lat minionych.
Przekazana do Gminnej Biblioteki pozostanie na wieki w
pamięci potomnych.
Współpraca Gminy Opatówek z UAM w Kaliszu
W związku z zakończeniem prac związanych z
modernizacją budynku dworca PKP w Opatówku i przystąpieniem do aranżacji jego wnętrz, w czwartek
18.02.2021 r. w Urzędzie Miejskim Gminy Opatówek,
odbyło się spotkanie z przedstawicielami Wydziału Pedagogiczno - Artystycznego UAM w Kaliszu. Tematem
spotkania było szczegółowe omówienie współpracy pomiędzy Wydziałem Pedagogiczno - Artystycznym UAM
w Kaliszu, a Gminą Opatówek. Na mocy zawartej
współpracy artyści wykonają malowidło naścienne w holu głównym budynku dworca PKP w Opatówku, przedstawiające lokomotywę oraz motywy wiążące się z Gminą Opatówek. Wykonane zostaną także dwie cyfrowe
wizualizacje, w mniejszych formatach, które zwisną we
wnętrzu zabytkowego dworca.

W spotkaniu, z ramienia Gminy Opatówek,
uczestniczyli: Krzysztof Dziedzic - Sekretarz Gminy,
Dagmara Gajewska - Pająk - Skarbnik Gminy oraz Wojciech Woźniak - przedstawiciel Wydziału Zamówień Publicznych i Inwestycji. Wydział Pedagogiczno - Artystyczny UAM w Kaliszu reprezentowali: Maciej Guźniczak, Ariel Zaremba, Nadzeya Minzer i Zoriana Volianska.
Dworzec w Opatówku oraz ulica Dworcowa odzyskują dawny blask
Gmina Opatówek dzięki pozyskanym środkom
zewnętrznym przy wsparciu wielu osób oraz środków
własnych realizuje inwestycję remontu zniszczonego byłego dworca PKP oraz drogi dojazdowej i otoczenia
wspomnianej stacji. Pierwszy etap prac to przywrócenie
świetności. Odnowienie zniszczonego budynku (jego
generalny remont) dobiega końca. Łączny koszt prac to
około 1,6 mln złotych (około 50% to środki unijne).Drugi
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etap obejmował będzie zagospodarowanie i urządzenie
wnętrza w tym wykonanie tak zwanego mini kina społecznościowego. Łączny koszt mini kina to około 185
tyś. złotych, z czego możliwe dofinansowanie sięga blisko 80%.Trzeci etap obejmował będzie zagospodarowanie najbliższej przestrzeni (m.in. zieleńce, ogrodzenia). Jednocześnie wykonana została przebudowana
drogi ulicy Dworcowej.

Remont polegający na wykonaniu chodników,
nowej nawierzchni asfaltowej został już wykonany za
kwotę około 520 tyś. złotych (z czego 50% stanowiły
środki rządowe tj. Funduszu Dróg Samorządowych).Budynek po byłej stacji PKP w odnowionej szacie
będzie służył wszystkim mieszkańcom gminy oraz regionu. "Jest niejako wizytówką, którą widzą podróżni z
okna pociągów przejeżdżających przez Opatówek".

Kiedy w styczniu br. dzieci klas I-III wróciły do szkół, do
nauczania stacjonarnego bibliotekarze podjęli inicjatywę
pt.: "Bilet powrotny do biblioteki".
"Bilet powrotny do biblioteki" jest formą zabawy,
skierowaną do dzieci z klas I-III ze szkół podstawowych
w gminie Opatówek i jest aktualny do końca roku szkolnego. Na początek, każdy uczeń otrzymał specjalnie
przygotowany bilet wraz z zaproszeniem do zabawy.
Dalej zadaniem dziecka jest przyjść z rodzicem do biblioteki, założyć sobie konto czytelnika (jeśli jeszcze nie
posiada), a potem po prostu odwiedzanie i wypożyczanie dla siebie książek z różnych kategorii. Każdorazowy
zwrot wypożyczonej książki, będzie potwierdzony "skasowaniem" biletu. Wypożyczenie 10 książek o różnej
tematyce i skasowany dziesięciokrotnie bilet będzie
oznaczał zakończenie zabawy i prawo do otrzymania
dyplomu z gratulacjami oraz udziału w losowaniu nagród
rzeczowych. Bibliotekarze dziękują za pomoc w dystrybucji biletów i pomoc w promocji zabawy Wychowawcom klas I-III w szkołach podstawowych w naszej gminie.
NEWS w wiadomościach Polsatu
Dzięki znalezisku w "Orlim Stawie" oraz decyzji
o przekazaniu go do zbiorów biblioteki w Opatówku, zagościł u nas Polsat. W efekcie powstał materiał, z którego w ogólnopolskich wiadomościach można było usłyszeć o nietypowej i niezwykle ciekawej działalności
Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów. Spostrzegawczość jednego z pracowników w ZUOK w "Orlim Stawie" sprawiła, że kilkanaście starych fotografii,
które jakimś niewyjaśnionym sposobem trafiły do śmieci,
zostały odnalezione i ocalone od zniszczenia.

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

WIADOMOŚCI BIBLIOTECZNE
Przyjdź i odbierz "Bilet powrotny do biblioteki"
Jednym z wielu działań podejmowanych w
Gminnej Bibliotece Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku jest promocja czytelnictwa. Poprzez różnorodność
pomysłów, bibliotekarze starają się dotrzeć do tych
osób, dla których biblioteka jest wciąż miejscem "odległym", a książki kojarzą się jedynie z obowiązkiem czytania lektur szkolnych.

Szczególną i ważną grupą odbiorców są dzieci i
ich rodzice, dlatego istotna jest na tym polu współpraca
biblioteki z przedszkolem i szkołami różnego szczebla.
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Taka sytuacja zdarzyła się w "Orlim Stawie" nie
pierwszy raz. Wcześniej ocalono książkę pt. "Ziemia i
Morza, czyli Opis Fizyki Kuli Ziemskiej" z 1873. Tę
książkę przekazano do Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu. Natomiast odnaleziona
w ubiegłym roku kolejna książka, pochodząca z okresu
dwudziestolecia międzywojennego, pt. Parlament Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1927 wkrótce zostanie poddana renowacji.
Znalezionych w styczniu na wysypisku śmieci
zdjęć nie trzeba poddawać renowacji, są w świetnym
stanie. Doskonale widać postaci żołnierzy i ich dystynkcje, a opisy na odwrocie ułatwiają dalszą identyfikację. I
właśnie to, co daje się odczytać na opisach zdjęć sprawiło, że Przewodniczący Zarządu Związku i Dyrektor
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ZUOK w Orlim Stawie Jan Adam Kłysz podjął decyzje o
przekazaniu tego znaleziska do biblioteki w Opatówku.
Zdjęcia bowiem pochodzą z Tłokini, a biblioteka od lat
poszukuje, zbiera i opracowuje dawne fotografie i dokumenty związane z regionem. Wiele zdjęć w zbiorach biblioteki pochodzi z muzeów, archiwów, ale jeszcze
większa część od prywatnych darczyńców. Ludzie przynoszą zdjęcia i chętnie o nich opowiadają. Bibliotekarze
skanują, opisują i oddają fotografie właścicielom, niektóre zostają w zbiorach biblioteki w oryginale. Dzięki zebranym fotografiom możemy wspierać osoby i instytucje
poszukujące materiałów do swych badań i prac nad
przeszłością, możemy przenieść się do czasów naszych
przodków, dowiedzieć się o ważnych wydarzeniach, zobaczyć twarze ludzi, którzy poprzedzili nas na opatóweckiej ziemi i których już nie ma z nami. Możemy oglądać nieistniejące domy i zmieniający się wygląd ulic.
Po materiale w Polsacie do biblioteki zadzwonił
Jarosław Wojciechowicz, autor książki pt.: "W służbie
Ojczyźnie. Korpus Ochrony Pogranicza 24 BAON Sejny", związany z Muzeum Ziemi Sejneńskiej pasjonat historii. Stało się tak dlatego, że na znalezionych w Orlim
Stawie zdjęciach były również opisy wskazujące, że
mamy do czynienia z żołnierzami z KOP w Sejnach.
Właśnie tam zostaną wysłane oryginały fotografii przekazane bibliotece. Bibliotekarze cały czas apelują do
osób posiadających stare dokumenty, fotografie i inne
pamiątki związane z przeszłością naszego regionu z
prośbą wypożyczenie ich w celu wykonania kopii.
Praca biblioteki w czasie pandemii
Kiedy cały świat zmaga się z epidemią, a w wielu krajach wprowadza się całkowite lockdowny, takie
kraje jak Wielka Brytania, Belgia, Chorwacja, Łotwa, czy
Szwecja nie zamykają odgórnie bibliotek, traktując je jako usługi pierwszej potrzeby. Wzrost zainteresowania
ofertą biblioteki w Opatówku pokazuje, że i dla naszej
społeczności jesteśmy ważnym miejscem, bez którego
przetrwanie trudnego czasu ograniczeń i izolacji byłoby
trudne. Pracujemy więc bez przerwy, mając na uwadze
bezpieczeństwo Wasze i swoje.
Jak będzie dalej? Tego nie wiemy, ale mamy
nadzieję, że już tylko lepiej! Aktualnie biblioteka w Opatówku, jak i jej filie w Rajsku i Tłokini Wielkiej wciąż są
czynne i pracują w zwykłych godzinach. Obowiązuje reżim sanitarny, obowiązek zasłaniania ust i nosa oraz
ograniczenia w liczbie osób mogących przebywać w
pomieszczeniu.
Poprzez połączenia Skype wciąż prowadzimy
zajęcia dla dziećmi z przedszkola "Wesoły Smyk" w
Opatówku, a na profilu FB biblioteki organizujemy rozmaite zabawy i quizy. Zachęcamy do kontaktu i zgłaszania potrzeb czytelniczych osobiście, na adres e-mail: biblioteka@opatowek.pl lub telefonicznie - w Opatówku:
62 76 18 209 lub 510 456 021; w Rajsku: 62 7619 549,
w Tłokini Wielkiej: 62 7612 034. Aby być na bieżąco z
tym, co się u nas dzieje zapraszamy na nasz profil na
Facebooku: facebook.com/BibliotekaOpatowek
Randka w bibliotece?
Z okazji tegorocznych Walentynek bibliotekarze
przygotowali dla Czytelników niespodziankę w postaci
randki w ciemno z książką. Każdy, kto odwiedził bibliotekę w tygodniu poprzedzającym Święto Zakochanych,
mógł wypożyczyć dla siebie książkę - zagadkę. Książki
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przygotowane do zabawy, zostały zapakowane w papier, ozdobione serduszkiem i krótkim, intrygującym opisem. O tym, co zostało wypożyczone Czytelnik dowiedział się dopiero w domu, po rozpakowaniu książki.

Zabawa przyniosła uczestnikom wiele przyjemności. Korzystający z randki w ciemno z książką, z zadowoleniem stwierdzali, że wybrana - tajemnicza książka, zachęciła ich do zmiany przyzwyczajeń czytelniczych
i do sięgania chętniej, po inny niż dotąd rodzaj literatury.
Wielka zbiórka Lego
Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów
w Opatówku zwraca się do wszystkich z apelem o zbiórkę klocków Lego. Już wkrótce ruszają kreatywne zajęcia
- LEGO ZABAWA, wspólne budowanie na zadany (często literacki) temat. Masz zbędne klocki, z których "już
wyrosłeś"?- możesz nam się podarować- daj im drugie
życie.

Klocki można zostawiać w GBP w Opatówku, ul.
Kościelna 15, oraz w filiach w Rajsku 4a i Tłokini Wielkiej 86. Szczegóły w bibliotece i pod nr tel. 510 456 021.
Jeśli nie masz czasu czytać książek papierowych, to
posłuchaj audiobooków!
Dzięki pozyskanym na koniec 2020r. z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu środkom
finansowym udało się zakupić do biblioteki w Opatówku
dostęp do książek w wersji elektronicznej na platformie
Legimi. Korzystanie z Legimi, umożliwia czytanie lub
słuchanie wybranych książek na różnych urządzeniach
tj. smartfony, tablety, komputery, czytniki etc. Najważ-
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niejsze w Legimi jest to, że po zainstalowaniu aplikacji
na wybrane urządzenie i pobraniu sobie książki, nie potrzebujemy więcej dostępu do Internetu, do czasu wczytania nowego kodu, czy kolejnej książki. Nie ma więc
obaw o przekroczenie limitu danych internetowych.
Szczególnym zainteresowaniem cieszą się audiobooki, ponieważ można z nich korzystać, wykonując
rozmaite prace. Z pasją korzystają z dostępu do audiobooków kierowcy, którzy będąc wiele godzin w trasie,
mogą umilać sobie czas słuchając bestselerów, które
nierzadko czytane są przez znanych aktorów i dziennikarzy. Jeśli chcesz otrzymać darmowy dostęp do ebooków lub audiobooków w Legimi, przyjdź, zadzwoń
lub napisz maila do biblioteki.

grzeczni i mili. Wszystkim kobietkom, małym i dużym
składali najserdeczniejsze życzenia z okazji ich święta
oraz wręczali upominki. Dzień był pełen wrażeń i miłych
akcentów.
Bal karnawałowy
Karnawał to niezwykle miła tradycja przepełniona muzyką i zabawą gdzie ważnym elementem tego
okresu są bale. Tegoroczna zabawa karnawałowa odbyła się 11 lutego i przebiegała w trochę innej formie. Ze
względu na obecnie panującą pandemię wszystkie grupy bawiły się w swoich salach, pięknie przystrojonych w
kolorowe balony, serpentyny, papierowe girlandy.

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

WIADOMOŚCI OŚWIATOWE
PRZEDSZKOLE W OPATÓWKU
Dzień Babci i Dziadka

Tego dnia już od rana rozbrzmiewała wesoła
muzyka. Dzieci świetnie bawiły się przy karnawałowych
rytmach i dziecięcych przebojach. Chętnie uczestniczyły
w przygotowanych przez panie konkursach i zabawach
muzyczno-ruchowych. W trakcie zabawy przedszkolaki
miały również okazję do skosztowania słodkiego poczęstunku. Wspaniała atmosfera na długo pozostanie w ich
pamięci.
W dniach 21 i 22 stycznia 2021 r. przedszkolaki
przygotowały dla swoich ukochanych babć i dziadków
słowno-muzyczne niespodzianki oraz upominki. Zabrakło w tym roku wizyty seniorów w naszym przedszkolu
ze względu na obostrzenia sanitarne. Mamy jednak nadzieje, że chociaż w małej części wnuczęta sprawiły
swoimi nagranymi występami radość najbliższym.

**********
SZKOŁA PODSTAWOWA W CHEŁMCACH
Rocznica
Powstania
powstańcy102

Wielkopolskiego

#mali-

8 marca - Dzień Kobiet

Z okazji Święta Kobiet, 8 marca w naszym
przedszkolu świętowały wszystkie panie i dziewczynki.
Radosna atmosfera panowała już od samego rana.
Chłopcy bardzo starali się tego dnia być wyjątkowo

Wiadomości Gminne

Przedszkolacy z grupy młodszej pod opieką Pań
Katarzyny Galik i Beaty Kalety przyłączyli się do akcji
#malipowstańcyna102. Dzieci stworzyły papierowe rogatywki, poznały cel akcji oraz historię Powstania Wielko-
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polskiego oddając w ten sposób hołd naszym bohaterom. Dziękujemy i gratulujemy!
Szkolny Konkurs Plastyczny "Święta Bożego Narodzenia w Mojej Rodzinie"
Konkurs został zorganizowany dla uczniów klas
1 - 3. Z uwagi na pandemię został przeprowadzony w
formie zdalnej. Uczniowie wykonali pracę plastyczną w
domu i przesłali zdjęcia prac.18 grudnia 2020 r. komisja
konkursowa zapoznała się nadesłanymi pracami i oceniła je pod kątem estetyki, oryginalności (pomysłowości),
zgodności pracy z tematem, wykorzystaniem całej powierzchni kartki oraz walorów artystycznych.

Bal karnawałowy w młodszym oddziale przedszkolnym
Ostatki! 16 lutego 2021 r. przedszkolaki z grupy
młodszej wzięły udział w balu karnawałowym. Dzieci w
pięknych strojach tańczyły i śpiewały przy ulubionych
utworach.

Nie zabrakło również innych atrakcji takich jak
konkursy, fotobudka i słodki poczęstunek. Mimo chwilowego zmęczenia, ten dzień był dla wszystkich kolorowy i
bardzo wesoły.

Wszystkie nadesłane prace cechowała staranność wykonania, ciekawy pomysł i zastosowanie różnych technik. Spośród prac plastycznych komisja konkursowa w składzie: p. Ewa Ptak, p. Karolina Gramza, p.
Iwona Frątczak wyłoniła zwycięzców, którzy zajęli następujące miejsca: 1 miejsce - Lena Całkosińska - klasa
1, 2 miejsce zajęły ex aequo: Alicja Rydzińska - klasa 1,
oraz Oliwia Wróbel - klasa 2, 3 miejsce - Julia Kopeć klasa 3. Gratulujemy!
Dzień Babci i Dziadka
Mimo, że w tym roku nie mogliśmy zaprosić do
oddziałów przedszkolnych naszych babci dziadków, to
maluszki pamiętały o Ich święcie. Dzieci wspólnie zaśpiewały piosenkę oraz wykonały śliczne laurki.

Panie wychowawczynie nagrały występ i udostępniły go rodzicom, składając wszystkim Babciom i
Dziadkom najserdeczniejsze życzenia. Na nagraniach,
które zostały wysłane poprzez komunikator, znalazły się
również piosenki. Dzieci wykonały także upominki, które
zabrały do domu aby wręczyć swoim najbliższym.
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Przedszkolaki poznają piramidę zdrowego żywienia
9 lutego 2021 r. przedszkolaki z grupy młodszej
wzięły udział w spotkaniu z pielęgniarką szkolną p. Lucyną Cholajdą. Dzieci dowiedziały się ile posiłków
dziennie należy spożywać. Z czego powinny się one
składać oraz jakich produktów kategorycznie unikać, by
być zdrowym. Dla utrwalenia przekazanych wiadomości,
przedszkolaki miały możliwość samodzielnie poukładać
produkty na piramidzie zdrowego żywienia.
Poprawa bezpieczeństwa pieszych przy szkole
Na drodze powiatowej przy szkole przeprowadzono prace związane z poprawą bezpieczeństwa pieszych. Zostały zainstalowane barierki ochronne na szerokości działki szkolnej.
Zostały zainstalowane barierki ochronne na szerokości działki szkolnej. Realizację zadania wykonali
pracownicy wydziału dróg Starostwa Powiatowego w
Kalisz. Zatrzymujące się pojazdy w miejscu niedozwolonym bezpośrednio przed przejściem dla pieszych stwarzały niebezpieczeństwo dla poruszających się dzieci,
uczniów i innych uczestników ruchu. Po remoncie drogi
dojazdowej do hali sportowej oraz montażu nowego płotu od strony wschodniej jest to kolejna inwestycja poprawiająca bezpieczeństwo wokół naszej szkoły.
Walentynki 2021 w oddziałach przedszkolnych i klasie pierwszej
Zawsze jest dobra okazja, żeby powiedzieć komuś, że jest dla nas ważny. Walentynki to wyjątkowy
dzień. Z okazji tegorocznego święta przedszkolaki z
grupy młodszej upiekły pyszne ciasteczka w kształcie
serduszek dla siebie i swoich najbliższych. Od początku
miesiąca dzieci wrzucały do walentynkowej skrzynki
kartki i liściki dla swoich przedszkolnych sympatii. Również starsze przedszkolaki przez cały tydzień wrzucały
kartki do skrzynki walentynkowej.
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15 lutego każde dziecko dostało swoją "Walentynkę". Rekordziści otrzymali ich nawet kilkanaście. Także uczniowie klasy 1 brali udział w różnych zabawach i
zadaniach. Dzień upłynął pod hasłem: "Jesteśmy dla
siebie mili". Pamiętajmy, aby zawsze być uprzejmym,
kulturalnym i szanować drugiego człowieka.

udział dziewczynki, a nasi mężczyźni chętnie ich wysłuchali. Robiliśmy również kwiaty, które chłopcy i dziewczynki postanowili podarować swoim mamom. Wszystkie dziewczynki, te małe i te duże, dziękują za piękne
życzenia, kwiaty, niespodzianki i uśmiechy.
**********
SZKOŁA PODSTAWOWA W TŁOKINI WIELKIEJ

Zabawy dały dzieciom dużo radości, a wylosowane zadania zostały wykonane na medal. Miłą niespodzianką dla wszystkich były lizaki w kształcie serca.
Wszystkie zabawy zostały przeprowadzone z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.
**********

Akcja "Bezpieczny Opatówek" u Słoneczek
We wtorek 16 lutego 2021r.oddziały przedszkolne w Tłokini Wielkiej odwiedzili przedstawiciele Komisariatu Policji w Opatówku. Spotkanie odbyło się w ramach
akcji "Bezpieczny Opatówek", której celem jest profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna w zakresie: zbudowania zaufania wśród dzieci, edukacji zdrowotnej w kontekście promocji zdrowego stylu życia i profilaktyki oraz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród dzieci w wieku przedszkolnym. Dzieci z grupy Słoneczka z entuzjazmem powitały przybyłych gości.
Z zainteresowaniem wysłuchały prelekcji a funkcjonariusze chętnie odpowiadali na zadawane przez nie pytania.
Na zakończenie spotkania każde dziecko otrzymało
elementy odblaskowe, dzięki którym będzie bardziej widoczne i bezpieczne na drodze. Spotkanie odbyło się w
bardzo miłej atmosferze. Okazało się, że wiele dzieci
marzy o tym, aby w przyszłości zostać funkcjonariuszem
policji, czego im życzymy a naszym gościom bardzo
dziękujemy za interesującą i jakże ważną lekcję o bezpieczeństwie!

SZKOŁA PODSTAWOWA W RAJSKU
Stary koc- ciepła noc
Podczas zajęć świetlicowych zorganizowano w
naszej szkole akcję "STARY KOC - CIEPŁA NOC". Akcja miała na celu zebranie jak największej ilości starych,
koców, ręczników, itd., które następnie zostały przekazane dla zwierząt mieszkających w schronisku w Kaliszu. Dzieci chętnie przynosiły stare rzeczy, zachęcały do
tego również swoje koleżanki i kolegów. Na zajęciach
świetlicowych wykonywane były również karmniki dla
ptaków z plastikowych butelek. Zostały przeprowadzone
pogadanki, w jaki sposób pomagać zwierzakom oraz
obserwacje zmian, które zachodzą w świecie zwierząt.
Dzień Kobiet
W tym roku ten wyjątkowy dzień obchodziliśmy
na różne sposoby. W starszych klasach, gdzie trwa nauczanie zdalne chłopcy z klasy VI przygotowali ciekawą
prezentację z życzeniami dla swoich nauczycielek i koleżanek. Chłopcy z IV klasie zadbali o kwiaty, które za
pośrednictwem swoich rodziców przekazali paniom i
dziewczynkom. Przedszkolacy osobiście złożyli życzenia
i wręczyli dziewczynkom drobne prezenciki. Upominki
ufundowane przez rodziców, wywołały radość na malutkich twarzach. Chłopcy przygotowali również niespodzianki dla swoich mam. Przez cały dzień mali "panowie" byli bardzo mili i uprzejmi dla swoich koleżanek.
Również na świetlicy szkolnej obchodziliśmy
Dzień Kobiet. Poruszone zostały tematy dotyczące: najważniejszych kobiet w naszym życiu, obowiązków i pracy, które wykonują kobiety a także, w jaki sposób powinniśmy okazywać im szacunek. Podczas tego ważnego dnia, zostało zorganizowane karaoke, w którym brały
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Bal karnawałowy u Misiaczków
Bal karnawałowy dla przedszkolaków to dzień
niezwykły, wyczekiwany. Jest atrakcją bardzo lubianą
przez dzieci, dostarczającą im wielu przeżyć i radości. W
drugiej połowie stycznia w naszej grupie również odbył
się bal karnawałowy.

Tego dnia już od rana w przedszkolu pojawiały
się kolorowe postacie. Dzieci przebrane były za bohaterów znanych bajek, w sali przedszkolnej można było
spotkać królewny, motylki, rycerza, kowboja, pirata, policjantów. Wystrój sali, który dzieci pomagały przygotować, wprowadził w radosny nastrój oraz zachęcał
wszystkich do wesołej zabawy. Kiedy pojawiły się pierwsze rytmy wesołej muzyki, to wszystkie przedszkolaki z
wielką ochotą rozpoczęły pląsy i tańce. Wszyscy bawili
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się znakomicie. Były "tańce - łamańce", "pociąg", "kaczuchy", "Krasnoludki", "Tańcz i stop" itp.
Wielką atrakcją dla dzieci podczas balu były zabawy z kolorowymi balonami i liczne konkursy, w których
wszyscy bardzo chętnie wzięli udział. Wspólna zabawa
przyniosła wiele radości naszym Misiaczkom, a to było
głównym celem tego balu. Dziękujemy rodzicom za pomoc w przygotowaniu balu.
Miesiąc Języka Ojczystego
Od 21 lutego do 25 marca na całym świecie obchodzony jest Miesiąc Języka Ojczystego. W naszej
szkole, już po raz kolejny znaleźli się chętni uczniowie,
którzy w sposób szczególny chcą włączyć się w obchody tego wydarzenia w 2021 roku.
Co piątek, przez kolejne trzy tygodnie podczas
długiej przerwy międzylekcyjnej na platformie TEAMS
uczennice z klasy VIII oraz uczniowie z klasy VII sprawdzają umiejętności swoich koleżanek i kolegów z klas
IV-VIII w różnych dziedzinach języka polskiego. W ten
sposób zostaną wyłonieni wśród uczniów: "Mistrzowie
Łamańców Językowych", "Mistrzowie Polskich Przysłów"
oraz "Mistrzowie Ortografii". Choć nauka odbywa się na
odległość, to nasza młodzież chętnie uczestniczy w zabawach językowych. Dzięki nim dba o poprawność swoich wypowiedzi oraz wzbogaca swój zasób słownictwa.
"Słoneczka budzą wiosnę"
Kiedy nadchodzi marzec, wszyscy z niecierpliwością oczekujemy wiosny. I choć "w marcu jak w garncu" za oknem raz słońce a raz mróz, zauważyć można,
że przyroda budzi się do życia. Mimo chłodu za oknem
dzieci z grupy "Słoneczka" ze szkoły w Tłokini Wielkiej
postanowiły zaprosić wiosnę do swojej sali przedszkolnej. W tym celu założyły wiosenną hodowlę roślin w kąciku przyrody. Z pomocą wychowawczyni zasiały owies,
rzeżuchę, posadziły cebulę oraz bratki. Już po kilku
dniach nasiona wykiełkowały a dzieci z zaciekawieniem
obserwują pierwsze efekty swojej pracy.

Podczas zajęć najmłodsi dowiedzieli się, jakie
warunki są potrzebne roślinom do życia, a sianie i sadzenie sprawiło im ogromną radość. W sali "Słoneczek"
zrobiło się radośnie i kolorowo, co wprowadziło dzieci w
miły, wiosenny nastrój. Dzięki bezpośredniej obserwacji
dzieci mają możliwość poznania cyklu rozwoju roślin.
Ponadto uczą się systematycznej pielęgnacji podczas
pełnienia codziennych dyżurów.
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Spotkanie z ekspertem nr 1 w ramach projektu Złote
Szkoły NBP 04.03.2021r.
Nasze spotkanie rozpoczęliśmy od przywitania
eksperta p. Dawida Wybornego, który jest m. in. studentem 1. roku studiów magisterskich na kierunku Finanse,
audyt i inwestycje na Uniwersytecie Ekonomicznym w
Poznaniu oraz członkiem koła zajmującego się podatkami. Pan Wyborny rozpoczął od przedstawienia się
oraz omówienia na podstawie prezentacji w programie
Genial.ly najważniejszych zagadnień ekonomicznych
dotyczących każdego z nas, takich jak:
- budżet gospodarstwa domowego (definicja i jego
główne aspekty);
- pojęcia: dochód, wydatek, deficyt, nadwyżka kredyt,
oszczędności, krzywa Engla, ograniczenia budżetowe, świadczenia socjalne, plan wydatków, skłonność
do
oszczędzania,
konsumpcja,
lokata,
oprocentowanie lokaty, podatek Belki;
- najczęstsze wydatki gospodarstwa domowego;
- wyjaśnienie i omówienie krzywej Engla;
- podstawowe źródła dochodów przeciętnego mieszkańca Polski;
- zasady przestrzegania planu wydatków w różnych
modelach rodziny;
- informacja o sposobach na oszczędzanie pieniędzy;
- model ekonomicznej teorii cyklu życia;
- skłonność do oszczędzania i jej zależność od konsumpcji
- pojęcie lokata i jej rodzaje;
- oprocentowanie lokaty i jego wysokość w obecnych
latach oraz 10 lat temu;
- podanie wzoru na obliczenie wysokości procentu
składanego;
- zależność wysokości procentu składanego od podatku składanego.
Podczas spotkania między uczestnikami a prelegentem
wywiązała się dyskusja o wpływie programów socjalnych
na życie mieszkańców Polski. Zadaniem przedstawionym przez pana Wybornego było obliczenie procentu
składanego przy określonych warunkach lokaty pieniężnej. Prelekcja ta była wstępem do pierwszego etapu projektu Złote Szkoły NBP, zapewniła nam ona pewny start
w realizacji zadań projektowych. Dzięki podstawowej
wiedzy o zagadnieniach ekonomicznych przedstawionych nam przez naszego gościa znamy już pojęcia,
dzięki którym każda następna rozmowa o ekonomii staje
się dla nas łatwiejsza.
XXIX finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy"Finał z głową"
Ważna sprawa, dlatego też nie mogło Nas zabraknąć! W tym roku ze względu na panującą pandemię
i obostrzenia sanitarne to najmłodsi z naszej szkoły, którzy uczą się stacjonarnie, przejęli inicjatywę i bardzo
czynnie włączyli się w akcję zbierania pieniędzy dla
Fundacji. Dzieci z grup przedszkolnych "Misiaczki",
"Słoneczka" oraz uczniowie klasy I-III zbierały pieniądze
do własnoręcznie wykonanych puszek. Dzięki szczodrym sercom darczyńców zebrano w grupie "Misiaczki"79,95 zł, grupie "Słoneczka"- 201,45 zł, klasie I- 215,54
zł, klasie II- 347 zł, klasie III- 466 zł.
Razem uzyskano kwotę w wysokości 1.309,94
zł. Zbiórkę wsparli również pani Dyrektor, Nauczyciele i
Pracownicy Szkoły. Zebraną kwotę wrzucono do oryginalnych puszek WOŚP, do których zbierały wolonta-
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riuszki z naszej szkoły - uczennice klasy VIII (Gabriela
Stępień, Anna Olejnik, Karolina Perskawiec, Maria Jopek, Anna Karwacka, Dominika Rybicka, Patrycja Kraszewska - dziewczyny zebrały 4.474,06 zł). Łącząc siły
najmłodszych i najstarszych, w tym roku na konto Fundacji WOŚP z naszej szkoły przekazaliśmy kwotę w wysokości 5.784,00 zł. Brawo!!! Za udział w akcji, wsparcie
oraz pozytywne słowa serdecznie dziękują szkolni inicjatorzy akcji - uczniowie klasy II z wychowawcą Panią Ewą
Janiak. Do zobaczenia za rok! "SIE MA!"
Nasza szkoła nie próżnuje i zdalnie projekty realizuje
11 lutego 2021 r. nasza szkoła zgłosiła drużynę
w składzie 17 uczniów klas VII i VIII oraz 3 nauczycieli
do I edycji programu "Złote Szkoły NBP". Celem programu jest:
- popularyzacja wiedzy ekonomicznej w środowisku
szkolnym,
- przygotowanie młodzieży do bezpiecznego i swobodnego poruszania się w świecie finansów,
- rozbudzanie postaw przedsiębiorczych i prospołecznych.
Temat przewodni pierwszej edycji brzmi: "Giganci finansów osobistych". Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej szkoły ubiegająca się o tytuł Złotej Szkoły
NBP, opracowuje i przeprowadza z udziałem społeczności szkolnej a następnie zgłasza trzy zadania na temat
edycji programu:
- I zadanie - Spotkanie z ekspertem lub ekspertami,
którzy w ciekawy sposób przybliżą uczniom temat
finansów osobistych,
- II zadanie - Lekcja z ekonomią,
- III zadanie - Debata szkolna, związana z tematem
finansów osobistych.
Na zwycięskie szkoły czeka certyfikat oraz atrakcyjne
nagrody. Koordynator projektu: Katarzyna Wyborna,
Opiekunowie projektu: Izabela Krupińska, Beata Rogala.
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
1 marca to Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy
Wyklętych. Święto jest poświęcone polskim żołnierzom
antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia
z lat 1944 - 1963. Żołnierze Wyklęci, często zwani Żołnierzami Niezłomnymi, w ramach ruchu partyzanckiego
stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej
ZSRR. W czasie lekcji historii oraz godzin wychowawczych młodzież naszej szkoły poprzez prezentacje,
opowieści, etiudy filmowe Instytutu Pamięci Narodowej
przywołała refleksje nad dawnymi wydarzeniami. Z dumą wspomnieliśmy wszystkich tych, którzy dzięki swemu
patriotyzmowi walczyli o wolną Ojczyznę. Uczniowie klas
I-III oraz przedszkolaki wzięli udział w konkursie plastycznym zorganizowanym przez bibliotekę szkolną pt.
Żołnierze Wyklęci. Bohaterowie Niezłomni. 10 marca
nastąpiło oficjalne ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród, dyplomów oraz wyróżnień. Składamy
serdeczne podziękowania Radzie Rodziców za pomoc i
zaangażowanie w realizację konkursu, zakup nagród.
Wyniki przedstawiają się następująco:
I miejsce
Magdalena Olszewska klasa I
Patrycja Wolf klasa I
Alicja Konopińska klasa II
Maja Janas klasa II
Agata Ciesielska klasa III
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Agnieszka Bączkiewicz klasa III
Natalia Garstka klasa III
Maksymilian Sztrajt klasa III
II miejsce
Oliwia Popiołek klasa II
Artur Jaroczyński klasa II
III miejsce
Liliana Bogdał klasa II
Jakub Amborski klasa II
Wyróżnienia:
Wiktoria Broniecka klasa II
Krzysztof Grzeluszka klasa II
Michał Maciejewski klasa II
Hanna Panfil klasa II
Paweł Pilas klasa II
Jan Rogoziński klasa II
Grupa przedszkolna Misiaczki
Grupa przedszkolna Słoneczka
Wszystkim serdecznie gratulujemy i zapraszamy do
udziału w kolejnych konkursach.
**********
SZKOŁA PODSTAWOWA W OPATÓWKU
Liść to nie śmieć!
Członkowie Koła Rozwijającego Zainteresowania Przyrodnicze działającego przy Szkole Podstawowej
w Opatówku postanowili włączyć się do ogólnopolskiej
akcji zainicjowanej przez Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków. Zainspirowani zostali plakatem reklamowym "Liść to nie śmieć" oraz spotem nt. liści: www.youtube.com. Dlaczego ta sprawa jest ważna?
O co chodzi z tymi liśćmi?

Opadłe liście są cenną ochroną korzeni drzew i
krzewów przed wysychaniem, rozdeptywaniem, rozjeżdżaniem i mrozem. Tymczasem liście tworzące wartościową ściółkę, siedlisko wielu bezkręgowców, miejsce
zimowania jeży, biedronek i wielu innych stworzeń, stanowiące stołówkę dla ptaków, np. rudzika; użyźniające
glebę i pozwalające żyć w niej np. tak pożytecznym
dżdżownicom są wygrabiane do gołej ziemi. Pogarsza to
warunki siedliskowe, a w konsekwencji wpływa negatywnie na kondycję drzew, innych roślin i miejskiej fauny.
Dlatego tak ważne jest, żeby jesienne liście nie były
grabione lecz służyły jako schronienie i spiżarnia dla
zwierząt oraz "kołderka" dla korzeni drzew i krzewów.
Ruszamy do Akcji!!!
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Czas skończyć z nieracjonalnym traktowaniem
jesiennych liści jak śmieci! Zacznijmy korzystać z ich
dobrodziejstw, zamiast pakować te skarby w plastikowe
worki! Uczniowie Szkoły Podstawowej w Opatówku ruszyli do swoich przydomowych ogródków, sadów, terenów zielonych i zastosowali powyższe prawidła natury w
praktyce. Efekty ich pracy /czasem też pracy ich rodziców/ można zobaczyć na zdjęciach.
Eko warsztaty dla dzieci i młodzieży
Uczniowie klasy VI b Szkoły Podstawowej w
Opatówku w dn.17.12.2020 r. w ramach realizacji zadań
Koła Rozwijającego Zainteresowania Przyrodnicze przystąpili do projektu "5R - Eko warsztaty dla dzieci i młodzieży" realizowanego przez Fundację Aktywnej Edukacji z Krakowa przy wsparciu finansowym Województwa
Małopolskiego.
5R - to pięć kroków do redukcji odpadów, ale nie tylko,
to także zasady, które mają ogólne zastosowanie w
ochronie środowiska, w tym klimatu.
refuse = odmawiaj
reduce = ograniczaj
reuse = używaj ponownie
recycle = odzyskuj, oddaj do przetworzenia
rot = kompostuj
W ramach warsztatów uczniowie rozmawiali o
zagrożeniach dla środowiska naturalnego jakie stwarzają odpady, zwłaszcza te z tworzyw sztucznych, zastanawiali się w jaki sposób realizować zasadę 5R, czyli jak
redukować ilość odpadów i jak zmieniać swoje przyzwyczajenia konsumenckie. Dokonali zakupów na ekranie,
natomiast upcykling - wykonywanie woreczków na warzywa i owoce ze starych firan odbędzie się w po powrocie uczniów do szkół.Warsztaty prowadził dr Andrzej
Fiertak. Dziękujemy Fundacji Aktywnej Edukacji za możliwość uczestniczenia w darmowych zajęciach.

ska pasja była źródłem satysfakcji, a trud i wysiłek w nią
włożony zaowocował kolejnymi sukcesami.
***************************************

GOPS W OPATÓWKU
"Bezpieczny Opatówek"- profilaktyka
3 marca 2021 r. w ramach współpracy Burmistrza Gminy Opatówek z Komisariatem Policji w Opatówku zrealizowano kolejne zadanie na rzecz uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Cieni Drugiej.
Dzielnicowi Komisariatu Policji w Opatówku Beata Molka
i Artur Woźniak przeprowadzili prelekcję w zakresie profilaktyki uzależnień, poprawy bezpieczeństwa w ruchu
drogowym, pracy w Policji, bezpieczeństwa w miejscu
zamieszkania. Prelegenci swoją postawą i przekazaną
wiedzą zbudowali postawę przyjaźni i zaufania wśród
uczestników zajęć. Goście zostali przyjęci bardzo entuzjastycznie. Bardzo miłą niespodzianką przygotowaną
przez policjantów była możliwość obejrzenia radiowozu.
Spotkanie miało więc nie tylko edukacyjny aspekt, ale
również zawierało elementy zabawy połączonej z nauką
zasad poruszania się po drodze.

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

WIADOMOŚCI SPORTOWE
Mistrz Polski w Kolarstwie Przełajowym
Łukasz Juszczak - mieszkaniec gminy Opatówek i wychowanek UKS Koźminianka Koźminek, po raz
kolejny wywalczył tytuł Mistrza Polski w Kolarstwie Przełajowym w kategorii Junior. Mistrzostwa Polski odbyły
się w niedzielę 24 stycznia br. w m. Włoszkowice koło
Leszna. Na pętli o długości 2,8 km rywalizowało 650
zawodników. Trasa rozpoczynała się na drodze asfaltowej, potem prowadziła przez łąkę i las. Kolarze musieli
też pokonać boisko z przeszkodami.
W kategorii Junior, najlepszy okazał się być Łukasz Juszczak, który obronił tytuł Mistrza Polski w kategorii Junior. To nie jedyny sukces w dorobku Łukasza
bowiem w ubiegłym roku, podczas zawodów w Szczekocinach zdobył tytuł Mistrza Polski w kategorii Junior
Młodszy, pod koniec 2020 roku zdobył także Górskie
Mistrzostwo Polski, na swoim koncie ma też liczne medale Pucharu Polski. Wychowanek UKS Koźminianka
Koźminek reprezentować miał Polskę w nadchodzących
Mistrzostwach Świata w Belgii, jednakże z powodu trwającej pandemii, zostały one przełożone na dalszy termin.
W imieniu samorządu Gminy Opatówek, zarówno Łukaszowi Juszczakowi, jak i trenerowi Markowi Cieślakowi,
serdecznie gratulujemy osiągnięć i życzmy by ta kolar-
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Funkcjonariusze chętnie odpowiadali na pytania
zadawane im przez terapeutów i uczestników. Każdy
został obdarowany, właściwym elementem odblaskowym poprawiającym widoczność na drodze. Przedstawiciele Policji aktywnie uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez terapeutów. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze, co dokumentuje zamieszczona poniżej
galeria zdjęć. Realizacja zadania w ramach Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Opatówek na 2021 rok.
"Bezpieczny Opatówek" - profilaktyka
W kwietniu 2021 r. w ramach współpracy Burmistrza Gminy Opatówek z placówkami służby zdrowia w
Opatówku: NZOZ Kawala Sp. z o.o., MEDICAL
CENTER Humieja & Pokojowy, Gminnego Ośrodka
Zdrowia w Opatówku, zrealizowano kolejne zadanie na
rzecz mieszkańców gminy Opatówek. Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Opatówku przekazał na rzecz
mieszkańców gminy Opatówek edukacyjne odblaski tematyczne:
- opaska samozaciskowa odblaskowa z nadrukiem
zaleceń
profilaktycznych
Covid
"GMINA
OPATÓWEK" przypominająca o noszeniu masek,
zachowaniu dystansu, dezynfekcji rąk,
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-

opaska samozaciskowa odblaskowa z nadrukiem
pierwsza pomoc "GMINA OPATÓWEK" z numerami
telefonów alarmowych, pierwszej pomocy na rzecz
osób poszkodowanych w wypadkach drogowych.
Opaski zostały przekazane w celu realizacji profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
profilaktyki zdrowotnej w kontekście rekomendacji zaleceń i zasad o przestrzeganie podstawowych zasad GIS;
pierwszej pomocy, promocji zdrowego stylu życia bez
nałogów, poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym edukacji publicznej. Element odblaskowy powinien być
umieszczony w takim miejscu, by znalazł się w polu
działania świateł samochodowych i był zauważalny dla
kierujących z obu kierunków. Pamiętajmy, że nawet jeden mały odblask, widoczny dla kierującego, może uratować życie! Realizacja zadania w ramach Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Opatówek na 2021 rok.
Program domowych detektywów
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku skoordynował realizację szkolnego programu wychowawczo - profilaktycznego "Program Domowych Detektywów Jaś i Małgosia na tropie" dla uczniów klas IV
Szkołach Podstawowych w Tłokini Wielkiej, Rajsku,
Opatówku i ich rodziców (49 osób). Warsztaty zrealizowała p. Renata Szlenkier nauczyciel Szkoły Podstawowej w Tłokini Wielkiej, P. Lidia Napierała nauczyciel
Szkoły Podstawowej w Rajsku, P. Joanna Kupczyk nauczyciel Szkoły Podstawowej w Opatówku. Celem programu "Jaś i Małgosia na tropie" jest opóźnienie inicjacji
alkoholowej wśród dzieci i młodzieży. Program skuteczny, sprawdzony w praktyce i w badaniach ewaluacyjnych, oparty na skutecznych strategiach profilaktycznych, opóźnia inicjację alkoholową wśród uczniów,
ogranicza częstość picia alkoholu przez uczniów,
zmniejsza intencję uczniów dotyczącą picia alkoholu w
przyszłości, ogranicza postawy pro-alkoholowe uczniów,
zwiększa wiedzę uczniów na temat problemów, jakie
mogą wiązać się z piciem alkoholu przez dzieci i młodzież. Efekty: Wysoki poziom zadowolenia u uczestników z udziału i zgłoszenie dalszego udziału w podobnych programach profilaktycznych. Podejmowanie rozmów pomiędzy dziećmi a rodzicami na tematy związane
z alkoholem i paleniem papierosów. Wpływ programu
ograniczy próby sięgania po alkohol. Mniejsza skłonność
uczniów do picia alkoholu w przyszłości. Wzrost wiedzy
u uczniów na temat problemów, jakie mogą wiązać się z
piciem alkoholu przez dzieci i młodzież. Integracja zespołu klasowego. Umiejętność pracy w grupach. Umiejętność podejmowania właściwych decyzji. Odpowiedzialność za siebie i innych postawy empatii i asertywności. Wzrost samooceny.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku składa szczególne wyrazy podziękowania dyrektorom placówek oświatowych za umożliwienie przeprowadzenia zajęć dla uczestników programu. Realizacja w
ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Opatówek na 2020 r.
Bezpieczny Opatówek
Bezpieczny Opatówek to akcja realizowana w
ramach współpracy Burmistrza Gminy Opatówek Sebastiana Wardęckiego z Komisariatem Policji w Opatówku
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na rzecz mieszkańców gminy Opatówek. Policjanci w
miesiącu lutym 2021 r. pojawią się z odblaskami, które
zostaną rozdane wśród naszej społeczności. O bezpieczeństwo lokalnych mieszkańców wspólnie z policjantami zadbała Gmina Opatówek, przekazując odblaski w
ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Opatówek na 2021 rok.

Elementy odblaskowe zostaną rozdane w trakcie działań służbowych przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Opatówku. Stróże prawa i władze gminy
chcą przypomnieć mieszkańcom o obowiązku używania
elementów odblaskowych poza obszarem zabudowanym po zmierzchu. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest profilaktyka oraz zwiększenie świadomości społeczności na temat zagrożeń, na które mogą być narażeni w ruchu drogowym. Jednym z elementów działań
jest uświadomienie pieszym, roli odblasków w poprawie
bezpieczeństwa na drogach oraz konsekwencji nie posiadania ich. Współdziałanie władz gminy z Policją dowodzi, jak ważne jest dla nich bezpieczeństwo mieszkańców gminy Opatówek.
Fantastyczne możliwości
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku skoordynował realizację szkolnego programu profilaktyki uniwersalnej adresowanego do uczniów szkół
podstawowych pt. "Fantastyczne możliwości". Warsztaty
zostały przeprowadzone w Szkołach Podstawowych w
Tłokini Wielkiej, Chełmcach, Rajsku dla V klasy, w wymiarze 12 godzin dydaktycznych dla każdej grupy.
Łącznie w zajęciach uczestniczyło 28 uczniów wraz z
rodzicami. Warsztaty przeprowadzili Renata Szlenkier,
Iwona Frątczak, Lidia Napierała - pedagodzy posiadający uprawnienia do realizacji programu zajęć wychowawczo - profilaktycznych "Fantastyczne możliwości". Celem
programu "Fantastyczne możliwości" jest opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród dzieci oraz ograniczanie problemów związanych z piciem alkoholu przez dorastających poprzez wzmacnianie rodzinnych, indywidualnych i
rówieśniczych czynników chroniących.
"Fantastyczne możliwości" są adaptacją amerykańskiego programu Amazaing Alternatives, opracowanego na Uniwersytecie Minnesota w ramach Projektu
Northland. Podstawą do stworzenia projektu stały się
uznane teorie wyjaśniające przyczyny sięgania przez
dzieci i młodzież po alkoholi inne substancje psychoaktywne oraz wiedzę na temat czynników ryzyka i czynni-
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ków chroniących związanych z indywidualnymi cechami
nastolatka, jego rodziną, grupą rówieśniczą, szkołą oraz
środowiskiem lokalnym. Działania podejmowane w trakcie realizacji programu "Fantastyczne możliwości" oparte są na edukacji normatywnej, strategii profilaktycznej
opracowanej na postawie Teorii uzasadnionego działania. Efekty: Integracja uczniów. Współpraca w grupie.
Wzmocnienie więzi rodzinnych. Umiejętne prowadzenie
dyskusji. Wymiana doświadczeń i wrażeń. Radzenie sobie z negatywnymi emocjami. Utrwalenie pozytywnych
zmian w zachowaniach nastolatków. Nabycie umiejętności kierowania zespołem. Rozwijanie kreatywności. Krytyczne podejście do tzw. "chwytów reklamowych".
Wzrost samooceny i pewności siebie. Rozwinięcie umiejętność radzenia sobie z namowami rówieśników do picia alkoholu. Uodpornienie uczniów na negatywne
wpływy środowiska rówieśniczego i mediów. Znajomość
sposobów spędzania czasu wolnego bez sięgania po alkohol. Uczniowie wzbogacili swoją wiedzę na temat
konsekwencji picia alkoholu. Zostali zapoznani ze skutecznymi sposobami odmawiania.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku składa szczególne wyrazy podziękowania Pani
Edycie Banasiak Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w
Tłokini Wielkiej, Pani Honoracie Wolniaczyk Dyrektorowi
Szkoły Podstawowej w Rajsku, Panu Tomaszowi Mikuckiemu Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Chełmcach
za umożliwienie przeprowadzenia zajęć dla dzieci i ich
rodziców. Realizacja w ramach Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na terenie Gminy Opatówek na 2020 r.
Bezpieczny Opatówek - Profilaktyka i edukacja najmłodszych
16 lutego 2021 r. w ramach współpracy Burmistrza Gminy Opatówek z Komisariatem Policji w Opatówku zrealizowano kolejne zadanie na rzecz najmłodszych wychowanków Przedszkola w Tłokini Wielkiej.
Dzielnicowi Komisariatu Policji w Opatówku Beata Molka
i Artur Woźniak przeprowadzili prelekcję w zakresie profilaktyki, poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym
wśród najmłodszych niechronionych uczestników ruchu.
Przypomnieli dzieciom zasady bezpiecznego poruszania
się po drogach w mieście i na wsi. Zwrócili również
uwagę na sposób zachowania się w przypadku napotkania wałęsających się psów, znalezienia cudzej własności, nieznajomych osób składających różne propozycje, właściwego korzystania z Internetu, nie udostępniania danych osobowych o sobie i rodzinie osobą obcym,
znajomości numerów alarmowych. Funkcjonariusze
przedstawili zainteresowanym drogę edukacyjną do wykonywania zawodu policjanta oraz krótko scharakteryzowali, jak wygląda ich praca. Prelegenci swoją postawą
i przekazaną wiedzą zbudowali zaufanie wśród uczniów
i wychowanków przedszkola.
Przedstawiciele Komisariatu Policji w Opatówku
chętnie odpowiadali na pytania zadawane im przez
dzieci i nauczycieli. Na zakończenie wręczyli dzieciom
właściwe elementy odblaskowe poprawiające widoczność na drodze. Spotkania przebiegły w miłej atmosferze, co dokumentuje zamieszczona poniżej galeria
zdjęć. Realizacja zadana w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Opatówek na 2021 rok.

OGŁOSZENIA
"Jest taka chwila, o której myślimy, która na pewno nadejdzie, ale zawsze nie w porę, zawsze za wcześnie..."
Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili
z nami smutek i żal, okazali wsparcie i życzliwość oraz
uczestniczyli we mszy świętej i ceremonii pogrzebowej naszego ukochanego Męża, Taty, Dziadka i Pradziadka Ś.P.
Stanisława Kusia składamy płynące z głębi serca podziękowania.
Żona, Córka i Syn z Rodzinami
Dziękujemy za modlitwę, za liczne przybycie, zamówione
msze święte, złożone kwiaty i znicze.
**********
Rodzina zmarłego ks. kan. Zenona Banasiaka składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy uczestniczyli w
ostatniej drodze zmarłego. Dziękujemy ks. prałatowi Władysławowi Czamarze, proboszczowi parafii Opatówek za
przypomnienie w pięknych i ciepłych słowach całokształtu
życia i pracy duszpasterskiej zmarłego. Słowa wdzięczności kierujemy do wszystkich księży przybyłych na uroczystość, udział we Mszy Świętej koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. prałata Leszka Rybki z parafii Ślesin. Dziękujemy za ostatnie słowa pożegnania wygłoszone na
cmentarzu parafialnym ks. prałatowi Mirosławowi Miłek z
parafii w Sieradzu. Dziękujemy rodzinie, przyjaciołom, znajomym za udział w pożegnaniu, modlitwę, przyjętą Komunię
Świętą oraz zamówione w intencji zmarłego Msze Święte.
Mieszkańcom rodzinnej miejscowości Borów dziękujemy
także za ich zaangażowanie w organizację uroczystości.
Bóg zapłać Rodzina.

**********
Rodzina Ś. P. Władysława Warszewskiego dziękuje
wszystkim tym, którzy uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych, złożyli ofiarę Mszy świętej w Jego intencji oraz
w jakikolwiek inny sposób uczcili Jego pamięć.

**********
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP
2021.
Podstawowe informacje na temat Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r. W dniu 1 kwietnia 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021r., w całej
Polsce rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021. Powszechny spis ludności i
mieszkań odbywa się co 10 lat i jest jedynym badaniem,
które pozwala na pozyskanie szczegółowych informacji o
liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze
demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o ilościowym i jakościowym stanie zasobów mieszkaniowych i budynkowych. Dane zebrane w ramach prac spisowych są
wykorzystywane do opracowań, zestawień i analiz statystycznych, do tworzenia i aktualizacji przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego operatu do badań statystycznych. Udział w spisie ludności i mieszkań jest obowiązkowy. Pytania dotyczyć będą m. in. charakterystyki demograficznej i aktywności ekonomicznej osób, poziomu wykształcenia oraz stanu i charakterystyki zasobów mieszkaniowych. Dokładny zakres informacji zbieranych w NSP 2021
dostępny jest w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 9 sierpnia
2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i
mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz. 1775 z późn. zm.).

***************************************
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Kto podlega Narodowemu Spisowi Powszechnemu?
Obowiązkiem spisowym objęte zostaną:
osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach nie będących mieszkaniami,
osoby fizyczne nie mające miejsca zamieszkania;
mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia nie będące
mieszkaniami.
W jakiej formie zostanie przeprowadzony Narodowy Spis
Powszechny?
Metody przekazywania danych:
samodzielnie za pośrednictwem aplikacji internetowej na
stronie internetowej GUS;
w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez
rachmistrza spisowego;
w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez
rachmistrza spisowego, jeśli pozwoli na to sytuacja
epidemiczna.
Tożsamość rachmistrza spisowego będzie można zweryfikować kontaktując się z Wojewódzkim Biurem Spisowym w
Urzędzie Statystycznym w Krakowie lub właściwym Gminnym Biurem Spisowym. Ponadto by zapobiec sytuacji, w
której zobowiązany do spisu mieszkaniec Polski nie będzie
miał możliwości spisania się samodzielnie, ustawa o NSP
2021 zobowiązuje następujące podmioty do udostępnienia
odpowiedniego pomieszczenia i sprzętu do realizacji samospisu: urzędy statystyczne i pozostałe jednostki statystyki
publicznej, urzędy wojewódzkie, urzędy obsługujące wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz gminne jednostki
organizacyjne. Lista miejsc, gdzie będzie można dokonać
samospisu, zostanie opublikowana na stronie internetowej
Głównego Urzędu Statystycznego. Wszystkie przekazywane w czasie spisu dane zostaną objęte tajemnicą statystyczną - będą należycie i starannie zabezpieczone oraz
nie zostaną nikomu ujawnione. Stosowane przez statystykę
publiczną narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa danych zapewniają całkowitą ochronę gromadzonych informacji. Statystyka publiczna prezentuje jedynie
dane wynikowe, których nie można powiązać z konkretnymi
osobami. Prosimy wszystkich o zaangażowanie i zachęcamy do włączenia się w upowszechnianie informacji o spisie.
Liczymy się dla Polski!
**********
FIRMA MAG - TRANS KARPISIEWICZ oferuje usługi:
transportowe - busy, wywrotki, ciągniki siodłowe, niskopodwozie
koparko- ładowarką
kompleksowe usługi podnośnikiem koszowym: przycinanie drzew- sady, lasy + wywóz, usługa rębakiem,
naprawa i czyszczenie rynien, montaż reklam, czyszczenie i malowanie elewacji
sprzątanie placów budowy, porządkowanie terenu po
prowadzonych pracach budowlanych, wywóz gruzu i
odpadów budowlanych, nawożenie ziemi
usługi asenizacyjne między innymi z terenu gminy
Opatówek . Promocyjne ceny, nr telefony: 606-254-418
**********
SALON FRYZJERSKO - KOSMETYCZNY SOLARIUM
"TATIANA" Opatówek ul. Kaliska A 1a tel. 664-304-005,
czynne: wtorek, czwartek, piątek: 9-17, środa: 8-16, sobota:
8-15. Oferuje usługi z zakresu fryzjerstwa damskiego i męskiego, jak również usługi kosmetyczne: hennę i regulację
brwi oraz rzęs, paznokcie hybrydowe, paznokcie akrylowe,
manicure, pedicure, peeling dłoni połączony z okładem pa-
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rafinowym, makijaż dzienny i wieczorowy, maseczki na
twarz, oczyszczanie twarzy - mikrodermabrazję i kwasy
oraz solarium z bezpiecznymi lampami z nową europejską
normą opalania.
**********
Sprzedam damski rower elektryczny Koga E-inspire (Holenderski), rozmiar ramy 50 cm. Rower wyposażony w baterię 500 Wh (dystans do ok. 150 km w trybie ECO), stan
bardzo dobry, zakupiony w sklepie w 2017 r, mało używany, serwisowany, silnik Bosch, przebieg 1.908 km. Telefon
602-118-153.
**********
Szukam solidnego wykonawcy ogrodzenia z płyt betonowych ok. 150 metrów, oraz słupków betonowych do pozostałej części ogrodzenia i ich posadowienia na działce. Telefon 505-602-826.
**********
Okazja! Pilnie sprzedam działkę 0,43 ha w Opatówku ul.
Św. Jana. Telefon 722-832-722
**********
Dowóz na szczepienia przeciw COVID-19
W związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARSCoV2 Urząd Miejski Gminy Opatówek informuje, że osoby
niepełnosprawne i mające trudność w dotarciu do punktu
szczepień będą mogły skorzystać z bezpłatnego transportu.
W tym celu uruchomiony został telefoniczny punkt zgłoszeń
potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach
przeciwko wirusowi SARS-CoV2.Transport zorganizowany
zostanie dla: osób niepełnosprawnych, tj. posiadających
aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu
znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w
schorzeniami, osób mających obiektywne i niemożliwe do
przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania
punktu szczepień Potrzebę transportu można zgłaszać pod
nr telefonu: 575 190 260 w poniedziałki w godz. 8:00 16:00
oraz od wtorku do piątku w godz. 7:30 - 15:30.
Punkty szczepień na terenie gminy Opatówek:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.
Gminny Ośrodek Zdrowia w Opatówku, ul. Kościelna
13, 62-860 Opatówek, tel. (62) 761-80-19
Humieja & Pokojowy: Medical Center, ul. św. Jana 4c,
62-860 Opatówek, tel. (62) 761-83-33
NZOZ Kawala Sp. z o.o. Gabinet Lekarza Rodzinnego,
ul. Buczka 3, 62-860 Opatówek, tel. (62) 761-80-53
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