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SESJE RADY GMINY 
 

W okresie od września do daty wydania niniejszego biu-
letynu odbyły się dwie sesje Rady Miejskiej Gminy Opa-
tówek, podczas których podjęto następujące uchwały: 
- zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji 
projektu pn. "Program edukacji zdrowotnej, wykry-
wania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciw-
ko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-
Ostrowskiej" 

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

- w sprawie programu współpracy Gminy Opatówek z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmio-
tami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
na rok 2021 

- w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Opatówek na lata 2020-2027 
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Opatówek na lata 2020-2027 
- w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta sta-

nowiącej podstawę obliczania podatku rolnego na 
2021 rok. Informujemy, iż stawki od podatków od 

nieruchomości, podatki od środków transportowych 
oraz podatek rolny na 2021 rok, zostały utrzymane 
na poziomie z 2020 r. Podatek leśny na 2021 rok - 
przyjmuje się stawkę 43,3048 zł za hektar fizyczny 
lasu. 

 
Poniżej przedstawiamy Państwu aktualną tabelę wy-
datków majątkowych: 
 

Budowa sieci wodociągowej w m. Opatówek, ul. Ba-
śniowa 

55 000 

Budowa urządzenia wodnego - studni głębinowej 
(podstawowej) nr 1J w m. Tłokinia Wielka 

230 000 

Podajnik do osadu w oczyszczalni ścieków 13 000 
Zakup silnika do pompy głębinowej 10 000 
Pompa do studni głębinowej wraz z silnikiem w m. 
Cienia Druga 

20 000 

Pompa do studni głębinowej wraz z silnikiem w m. 
Opatówek 

20 000 

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
na przebudowę drogi powiatowej nr 4611P Tłokinia 
Kościelna - Borów 

70 000 

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną mię-
dzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofi-
nansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zaku-
pów inwestycyjnych 

765 636 

Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na zdanie 
pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4619 P na od-
cinku Rajsko - Pietrzyków 

10 000 

Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na zdanie 
pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P na od-
cinku Opatówek - Cienia I w zakresie poszerzenia 
jezdni 

41 250 

Opatówek, 16.12.2020 r. 

Nr 2 (617) / 2020 

Biuletyn Informacyjny 

Radosnych i pogodnych, oświetlonych gwiazdą betlejemską Świąt Bożego Narodzenia, 
 

wielu spokojnych i rodzinnych chwil przy wigilijnym stole 
 

oraz wszelkiej pomyślności w każdej dziedzinie życia na nadchodzący Nowy 2021 Rok 

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

oraz Radni Rady Miejskiej i Współpracownicy 

życzą 
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Przebudowa drogi powiatowej nr 4620 P na odcinku 
Szulec - Oszczeklin 

714 386 

Przebudowa drogi gminnej G 6755168 (Tłokinia No-
wa) FS 

12 571 

Przebudowa drogi gminnej nr 112 w m. Rożdżały - 
Kobierno 

45 000 

Przebudowa drogi gminnej nr 675566P w m. Opató-
wek ul. Dworcowa 

533 000 

Przebudowa drogi gminnej nr 71 w m. Michałów 
Drugi 

160 000 

Przebudowa drogi gminnej nr. 100 w m. Chełmce 45 000 
Przebudowa drogi gminnej Opatówek - Borów 195 000 
Przebudowa drogi gminnej Tłokinia Mała - Tłokinia 
Wielka 

561 000 

Przebudowa drogi gminnej w m. Janików 187 066 
Przebudowa drogi gminnej w m. Michałów Trzeci 117 905 
Przebudowa drogi gminnej w m. Zawady 200 029 
Przebudowa drogi gminnej w m. Zduny ul. Miła 50 000 
Przebudowa drogi gminnej w m. Zduny ul. Polna 175 000 
Przebudowa drogi w m. Chełmce (dojazd do szkoły 
podstawowej) 

100 114 

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Opató-
wek - ul. T. Kościuszki (675576P), ul. Braci Gillerów 
(675580P) oraz w miejscowości Cienia Trzecia 
(675527P) 

30 000 

Przebudowa nawierzchni drogi w m. Zawady G 
675536 FS 

9 970 

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 675535P 
w m. Rajsko 

350 000 

Przebudowa parkingu przy SP w Tłokini Wielkiej 100 000 
Przebudowa ul. Polnej w m. Zduny z nawierzchni 
tłuczniowej na mineralno -asfaltowa na odcinku od ul. 
Długiej w kierunku posesji nr 16 FS 

32 296 

Remont drogi gminnej od dz. nr 256 do dz.nr 47 (ob-
ręb Michałów Trzeci) FS 

12 094 

Remont drogi gminnej w m. Janików dz. nr 21 FS 11 000 
Remont drogi gminnej w m. Józefów, dz. nr. 1506 FS 19 897 
Remont drogi w m. Zduny, ul. Ogrodowa 140 000 
Remont nawierzchni tłuczniowej w m. Sierzchów 20 000 
Utwardzenie części powierzchni drogi gminnej dz. nr 
obręb Nędzerzew FS 

10 707 

Wykonanie chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 
G675523 P w m. Chełmce w kierunku m. Stobno FS 

41 269 

Wykonanie dokumentacji drogi gminnej w m. Roż-
dżały dz. nr 321/1 FS 

18 423 

Zakup tłucznia do utwardzenia drogi gminnej w m. 
Sierzchów dz. nr 73/1, 73/2 FS 

27 700 

Regionalna Zintegrowana infrastruktura informacji 
przestrzennej aglomeracji kalisko - ostrowskiej 

21 030 

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

233 064 

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

260 935 

Modernizacja pokrycia dachu budynku przy ul. 
Szkolnej 2 w m. Opatówek 

170 000 

Modernizacja pokrycia dachu budynku przy ul. 
Szkolnej 2A w m. Opatówek 

175 000 

Komendy Powiatowe Policji 12 000 
Ochotnicze straże pożarne 87 000 
Dotacja dla OSP Borów na zadanie pn. "Budowa bu-
dynku garażowego na dwa stanowiska samochodo-
we" 

27 000 

Dotacja dla OSP Opatówek 30 000 
Dotacja dla OSP Tłokinia Wielka 30 000 
Dotacja celowa na zadanie "Zakup respiratora, kar-
diomonitora oraz łóżka dla Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu" 

8 000 

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

180 000 

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

221 030 

Termomodernizacja wraz z przebudową i zmianą 1 900 000 

sposobu użytkowania budynku byłego dworca PKP 
na cele kulturalne, oświatowe i rekreacyjne w m. 
Opatówek 
Program dofinansowania przydomowych oczysz-
czalni 

60 000 

RAZEM: 8 569 372 
 

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

REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH 
 

Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o 
stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Opatówek w 
roku szkolnym wynika z dyspozycji art. 11 ust. 7 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedno-
lity: Dz. U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.).W imieniu Burmi-
strza Gminy Opatówek Sebastiana Wardęckiego 
szczegółową informację o stanie realizacji zadań oświa-
towych Gminy Opatówek przedstawił, odpowiedzialny za 
oświatę gminną Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic. 
 
Zadania oświatowe gminy 
- Zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty m.in. w 

zakresie edukacji publicznej należy do zadań wła-
snych gminy - art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie 
gminnym. 

- Zakładanie i prowadzenie przedszkoli, szkół pod-
stawowych i gimnazjów - ustawa o systemie oświa-
ty. 

- Zabezpieczenie bazy lokalowej i sprawności tech-
nicznej obiektów oświatowych oraz środków rze-
czowych i finansowych dla działalności - ustawa o 
systemie oświaty. 

- Zabezpieczenia kadry pracowniczej, w tym admini-
stracyjno - obsługowej - ustawa o systemie oświaty. 

- Stanowienie o wysokości niektórych składników wy-
nagrodzenia nauczycieli - ustawa Karta Nauczyciela. 

- Wspieranie nauczycieli w procesie dydaktyczno - 
wychowawczym - ustawa Karta Nauczyciela. 

- Kontrolowanie spełniania przez uczniów obowiązku 
szkolnego i obowiązku nauki - ustawa o systemie 
oświaty. 

- Realizacja zadań wspierających uczniów w nauce - 
ustawa o systemie oświaty. 

 
Stan organizacji 
W roku szkolnym 2019/2020 Gmina Opatówek była or-
ganem prowadzącym dla 1 publicznego przedszkola, 5 
szkół podstawowych w tym 1 filialnej. Stan organizacji 
szkół podstawowych w roku szkolnym 2018/2019 przed-
stawia się następująco: 
 

Nazwa placówki 
Liczba 

oddziałów 
Liczba 

uczniów 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Ku-
socińskiego w Opatówku 

24 491 

Filia w Sierzchowie 0 0 

Szkoła Podstawowa w Rajsku 8 104 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 
w Chełmcach 

10 187 

Szkoła Podstawowa im. Władysława 
Broniewskiego w Tłokini Wielkiej 

8 128 

RAZEM 50 910 

 
Poniższa tabela przedstawia stan organizacji Publiczne-
go Przedszkola w Opatówku oraz oddziałów przed-
szkolnych w szkołach w roku szkolnym 2019/2020: 
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Wyszczególnienie 
Liczba 

oddziałów 
Liczba wy-

chowanków 

Publiczne Przedszkole w Opatówku 9 
221 (w tym 58 

w tzw.''0'') 

Oddział przedszkolny w SP w Rajsku 4 
78 (w tym 21 

w tzw.''0'') 

Oddział przedszkolny w SP w Chełm-
cach 

2 
46 (w tym 13 

w tzw.''0'') 

Oddział przedszkolny w SP w Tłokini 
Wielkiej 2 

46 (w tym 14 
w tzw. ''0'') 

Oddział przedszkolny w Fili w Sierz-
chowie 

0 0 

RAZEM 17 391 

 
W roku szkolnym 2019/2020 r. w stosunku do roku 
szkolnego 2018/2019 sieć przedszkola, oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół 
podstawowych nie uległa zmianie. Jedynie do szkoły fi-
lialnej w Sierzchowie nie było naboru w związku z tym w 
budynku dydaktycznym nie prowadzono żadnych zajęć. 
Publiczne Przedszkole "Wesoły Smyk" w Opatówku ofe-
ruje w 9 oddziałach - 225 miejsc dla dzieci w wieku od 3 
do 6 lat. W oddziałach przedszkolnych w szkołach pod-
stawowych w Rajsku, Chełmcach, Tłokini Wielkiej i 
Sierzchowie mieliśmy w sumie 170 dzieci. Niewątpliwym 
wpływem na ogólną sytuację przedszkolną w naszej 
gminie jest możliwość posyłania dzieci do przedszkoli 
niesamorządowych oraz samorządowych w Kaliszu, 
Szczytnikach, Żelazkowie, Koźminku. Do przedszkoli 
niesamorządowych uczęszczało 48 dzieci - koszty tego 
zadania wyniosły 353 780,37. Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami samorządy dokonują wzajemnego rozlicze-
nia (zwrotu kosztów pobytu dzieci w przedszkolach sa-
morządowych). W związku z tym Gmina Opatówek zo-
bowiązana była do zwrotu kosztów w wysokości 
288 953,12 zł za 36 dzieci uczęszczających do przed-
szkoli w Kaliszu, Koźminku i Szczytnikach. Natomiast do 
przedszkoli prowadzonych przez naszą gminę uczęsz-
czało 64 dzieci, zamieszkałych poza terenem gminy 
Opatówek, co stanowiło przychód 475 090,38. General-
nie, w porównaniu z ubiegłymi latami, zauważa się coraz 
większe zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi. Zwią-
zane jest to przede wszystkim z coraz większą świado-
mością rodziców związaną z rozwojem edukacyjnym 
dziecka. Cała baza przedszkolna, łącznie z oddziałami 
przedszkolnymi w Chełmcach, Rajsku i Tłokini Wielkiej, 
tworzy dogodną dla mieszkańców sieć, która w dużym 
stopniu realizuje zapotrzebowanie na tego rodzaju usłu-
gi. W szkołach prowadzonych przez gminę naukę pobie-
rało 16 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia 
specjalnego, co powodowało dodatkowe obowiązki nau-
czycieli wobec tych uczniów. 
 
Kadra i system doskonalenia zawodowego 
W roku szkolnym 2019/2020 w szkołach podstawowych i 
publicznym przedszkolu, prowadzonych przez Gminę 
Opatówek, pracowało 166 nauczycieli oraz 55 pracowni-
ków administracji i obsługi. Dyrektorami jednostek 
oświatowych byli: 
- Beata Tomczak - Szkoła Podstawowa im. Janusza 

Kusocińskiego w Opatówku 
- Tomasz Mikucki - Szkoła Podstawowa im. Jana 

Pawła II w Chełmcach 
- Honorata Wolniaczyk - Szkoła Podstawowa w Raj-

sku 

- Edyta Banasiak - Szkoła Podstawowa im. Włady-
sława Broniewskiego w Tłokini Wielkiej 

- Zdzisława Pawliczak - Publiczne Przedszkole "We-
soły Smyk" w Opatówku 

 
Zatrudnienie w szkołach w roku szkolnym 
2019/2020: 
- etaty: 195,21 w tym: 
- nauczyciele: 144,31 
- pozostali: 51 
- osoby: 221, w tym: 
- nauczyciele: 166 
- pozostali: 55 
W stosunku do poprzedniego roku szkolnego zmniejszy-
ła się o 4,49 liczba etatów nauczycielskich i o 3 etaty 
administracyjno- obsługowe. Poziom zatrudnienia nau-
czycieli wynika przede wszystkim z liczby oddziałów i 
godzin zajęć obowiązkowych oraz dodatkowych realizo-
wanych w przedszkolu i szkołach (indywidualne naucza-
nia i rewalidacje z uczniami o specjalnych potrzebach), a 
pracowników administracji i obsługi ze specyfiki działal-
ności placówki. Dla zabezpieczenia odpowiedniego po-
ziomu nauczania w roku szkolnym 2019/2020, zgodnie z 
wymogami prawa i potrzebami poczyniono nakłady w 
zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli. 
 
Nakłady na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 
latach 2019/2020 
- wykonanie za 2019 rok ogółem: 23 602,75 zł 
- plan na 2019 rok ogółem: 66 014,00 zł 
 
W ramach wyodrębnionych środków na doskonalenie 
zawodowe nauczycieli, dyrektorzy placówek oświato-
wych mieli możliwość zawierania z nauczycielami umów 
o dofinansowaniu kosztów kształcenia pobieranych 
przez instytucje szkolące. W roku szkolnym 2019/2020 
dofinansowaniem objętych było łącznie 10 nauczycieli. 
System doskonalenia i dokształcania nauczycieli spo-
wodował, że większość nauczycieli posiada już kwalifi-
kacje do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów. 
Coraz liczniejsza jest grupa nauczycieli posiadających 
uprawnienia do uczenia trzech przedmiotów. Efektem 
podejmowanych działań, oraz właściwej polityki kadro-
wej jest niewątpliwie aktualna bardzo dobra struktura w 
zakresie poziomu wykształcenia nauczycieli oraz szeroki 
"wachlarz" form i metod pracy nauczycieli, a w konse-
kwencji osiągane wyniki nauki uczniów, w tym ze 
sprawdzianów na zakończenie szkoły podstawowej. 
 
Poziom nauczania 
Osiągnięcia uczniów są wynikiem nauczania i uczenia 
się. W znacznym stopniu zależą od zdolności i aspiracji, 
ale także środowiska rodzinnego. Badanie postępów 
edukacyjnych i osiągnięć uczniów może przybierać róż-
ne formy. Najczęściej są to sprawdziany wewnętrzne i 
zewnętrzne oraz konkursy przedmiotowe. W roku szkol-
nym 2019/2020 Ministerstwo Edukacji Narodowej zor-
ganizowało egzamin dla uczniów klas VIII. Wyniki po-
szczególnych szkół z egzaminów na zakończenie szkoły 
w roku szkolnym 2019/2020 są dostępne na stronie in-
ternetowej www.opatowek.pl 
 
Sukcesy uczniów 
Rok szkolny 2019/2020 był kolejnym okresem w którym 
uczniowie szkół naszej Gminy osiągali znaczące sukce-
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sy w różnych dziecinach życia szkolnego. Szkoły brały 
udział, z sukcesami, w konkursach: matematycznych, 
przyrodniczych, z języka polskiego i angielskiego, biolo-
gicznych, geograficznych, chemicznych, fizycznych, pla-
stycznych, historycznych i recytatorskich. Uczniowie 
rozwijali, przy pomocy, nauczycieli swoje zainteresowa-
nia w wielu dziedzinach, śmiało podejmując rywalizację 
na różnego rodzaju i różnej rangi konkursach oraz prze-
glądach. Szkoły prowadzone przez gminę były również 
organizatorami imprez kulturalnych o zasięgu gminnym i 
ponad gminnym. Ważnym elementem w pracy dydak-
tyczno-wychowawczej szkół był sport dzieci i młodzieży. 
Jak co roku uczniowie uzyskiwali znaczące osiągnięcia 
w rywalizacji sportowej. Sukcesy uczniów są ich zasłu-
gą, ale nie byłyby możliwe bez dużego wkładu pracy na-
uczycieli szkół oraz rodziców, a sportowe także działają-
cych w gminie stowarzyszeń sportowych. 
 
Formy pracy wychowawczej, działalności profilak-
tycznej 
Zgodnie z potrzebami i wymogami prawa w roku szkol-
nym 2019/2020 we wszystkich szkołach realizowano 
zadania przyjętych programów wychowawczych i pro-
gramów profilaktyki. W ramach programów wychowaw-
czych, oprócz wyborów do samorządów klasowych i 
szkolnych podjęto współpracę z rodzicami, celem której 
było przekazywanie informacji o postępach w nauce i 
zachowaniu, a także zapobieganie demoralizacji wśród 
dzieci i udzielanie uczniom pomocy edukacyjnej i mate-
rialnej (spotkania indywidualne, wywiadówki, pedagogi-
zacja rodziców, imprezy klasowe, szkolne). Działania 
opiekuńcze oraz wychowawcze szkoły w 2019/2020 były 
realizowane w oparciu o harmonogram Programu Profi-
laktyki, Programu Wychowawczego, Programu Promocji 
Zdrowia i Sportu oraz Planu Pracy Pedagoga Szkolne-
go. 
 
Stan realizacji zadań oświatowych gminy na rzecz 
uczniów i szkół 
W roku szkolnym 2019/2020 realizowano szereg zadań 
wynikających z ustawowych obowiązków gminy na rzecz 
uczniów i szkół. Najważniejszym zrealizowanym zada-
niem Gminy było zabezpieczenie na odpowiednim po-
ziomie przedszkolu i szkołom prowadzonym przez gmi-
nę środków finansowych na prowadzenie działalności, w 
tym na wynagrodzenia pracowników i eksploatację bu-
dynków komunalnych. Realizując obowiązki określone w 
art. 17 ustawy o systemie oświaty dowożono lub refun-
dowano rodzicom wydatki związane z dowożeniem do 
szkół uczniów niepełnosprawnych i zamieszkałych w 
znacznym oddaleniu od szkół. 
 
Dowożenie uczniów do szkół 
Na dowóz uczniów do szkół gmina wydatkowała z bu-
dżetu kwotę 691 354,04 zł (dowożeni i dojeżdżający - 
506 osób, dowożeni niepełnosprawni - 16). 
 
Stypendia socjalne 
Zgodnie z dyspozycją art. 90b i art. 90m ustawy o sys-
temie oświaty wspomagano uczniów w formie stypen-
diów szkolnych i zasiłków szkolnych. Z tej formy wspar-
cia korzystali uczniowie szkół podstawowych, ale także 
szkół ponadpodstawowych, którzy zamieszkują na tere-
nie gminy. Kryterium dochodowe uprawniające do uzy-
skania pomocy określone było w kwocie 528,00 zł na 

członka rodziny. Koszt całkowity wynosi: 36 660,00 w 
tym: dotacja 29 328,00 środki własne:7 322,00 zł. 
 
Stypendia naukowe 
Od szeregu lat w naszej gminie realizowane są, w ra-
mach funduszu stypendialnego Gminy Opatówek, sty-
pendia za wyniki w nauce. Możliwość ubiegania się o 
stypendium, po spełnieniu regulaminowych warunków, 
mają uczniowie szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjal-
nych oraz studenci. Wnioski są rozpatrywane dwa razy 
do roku przez specjalnie do tego powołaną Komisję. W 
roku szkolnym 2019/2020 złożono 144 wnioski, pozy-
tywnie rozpatrzono 137. 
Innym zadaniem o charakterze pomocy materialnej było 
wsparcie w zakresie zakupu podręczników w ramach 
rządowego programu ''Wyprawka szkolna'' Z tej formy 
pomocy skorzystało 5 uczniów. Na realizację zadania 
pozyskano, od Wojewody Wielkopolskiego, środki finan-
sowe w kwocie 1 792,75 zł. 
Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodaw-
ców w szkoleniu młodocianych pracowników zamieszka-
łych na terenie gminy rozpatrywano, zgodnie z dyspozy-
cją art. 122 ust.6 ustawy Prawo Oświatowe, wnioski pra-
codawców o zwrot kosztów kształcenia młodocianych 
uczniów, którzy ukończyli naukę zawodu i zdali egzamin 
lub egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji za-
wodowych. Na ten cel otrzymano środki z Funduszu 
Pracy w kwocie 92 261,34 zł, która w 100% pokryła po-
niesione wydatki. Naukę zawodu, w tym okresie, ukoń-
czyło 12 młodocianych. 
 
Obowiązek szkolny i obowiązek nauki 
Ważnym zadaniem realizowanym w roku szkolnym 
2019/2020 była kontrola obowiązku szkolnego i obo-
wiązku nauki. Obowiązkowi szkolnemu podlegają ucz-
niowie w wieku od 7 lat do ukończenia gimnazjum, a ob-
owiązkowi nauki uczniowie po ukończeniu szkoły pod-
stawowej do ukończenia 18 roku życia. Kontroli spełnia-
nia obowiązku szkolnego dokonują dyrektorzy szkół w 
obwodach, w których zamieszkują uczniowie, a obo-
wiązku nauki - gmina. Liczba uczniów zobowiązanych 
do spełnienia obowiązku nauki w roku szkolnym 
2019/2020 wyniosła 296 osób. 
 
Finansowanie zadań oświatowych 
Wydatki na oświatę stanowią średnio ok. 32 % (31,75% 
- wykonanie za 2019 r. i 32,18 % plan na 2020 r.) w 
ogólnych wydatkach budżetu Gminy. Szczegółowe rozli-
czenie poniesionych wydatków stanowi i stanowić bę-
dzie treść sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 
rok budżetowy 2019 i 2020. W latach 2019-2020 budżet 
związany z finansowaniem zadań oświatowych obejmo-
wał dział 801 "Oświata i wychowanie" (rozdziały: 80101, 
80103, 80104, 80113, 80146, 80195, 80149, 80150, 
80153) oraz dział 854 "Edukacyjna opieka wychowaw-
cza" (rozdziały: 85412,85415, 85416) oraz rozdział 
75085 i przedstawia się następująco: 
- w roku 2019 wydatki wyniosły 17 574 957,37 zł. 

Wielkość subwencji oświatowej wynosiła 10 013 
065,00 zł natomiast dochody wyniosły 1 338 721,76 
zł 

- w roku 2020 plan wydatków wynosi 19 008 338,74 zł 
w tym wielkość subwencji oświatowej 9 816 996,00 
zł z czego do końca września wydatkowano 12 694 
051,10 natomiast dochody planowane są w kwocie 
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1 388 786,57 zł z czego wykonanie do końca wrze-
śnia 1 020 777,16 zł 

 
Remonty w placówkach oświatowych w roku szkol-
nym 2019/2020 
W celu utrzymania dobrego stanu bazy lokalowej szkół i 
przedszkola w całym roku szkolnym przeprowadzono 
różnego rodzaju remonty na ogólną kwotę 97 073,64 zł. 
Przeprowadzono m.in. następujące prace: malowanie 
ścian i naprawy podłóg w niektórych pomieszczeniach, 
remont sali sportowej i wiele innych. 
 
Program "Szkolny Klub Sportowy" 
Program ''Szkolny Klub Sportowy'' jest skierowany do 
uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz spraw-
ność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podej-
mowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej 
w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką 
nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycz-
nego w danej szkole. Program polega na zorganizowa-
niu i prowadzeniu przez 35 tygodni w dwóch edycjach 
wiosennej 02.01.2020 r. - 25.06.2020 r. i jesiennej 
1.09.2019 r.-15.12.2019 r., systematycznych zajęć spor-
towych w wymiarze 2 razy w tygodniu dla każdego 
uczestnika, w 60-minutowych jednostkach ćwiczebnych, 
w grupach minimum 15-osobowych. Zakłada się prze-
prowadzenie w okresie realizacji projektu 70 jednostek 
zajęć sportowych dla każdej grupy. W naszej gminie w 
programie uczestniczą wszystkie szkoły. Całość dofi-
nansowania programu wyniosła ok. 28 000,00. zł przy 1 
600,00 zł wkładu własnego. 
 
Podziękowania 
Wszystkim, którzy przyczynili się do dobrej realizacji za-
dań oświatowych w gminie Opatówek składamy podzię-
kowania za ich trud, zaangażowanie i pracę na rzecz 
szkół i przedszkola. Szczególne podziękowania składa-
my: 
- dyrekcji, nauczycielom, wychowawcom, wszystkim 

pracownikom szkół i przedszkola, 
- pracownikom Zespołu Ekonomiczno - Administra-

cyjnego Szkół na czele z dyrektorem Arkadiuszem 
Łańduchem, 

- rodzicom działającym w trójkach klasowych, w ra-
dzie rodziców i wszystkim wspierającym szkoły i 
przedszkole, 

- także różnym instytucjom i urzędom, organizacjom, 
stowarzyszeniom, grupom działającym na rzecz 
oświaty lub współpracującym ze szkołami i przed-
szkolem, a także wielu osobom - przyjaciołom 
oświaty, którzy w różny sposób wspierali placówki 
poprzez swoją działalność, pracę oraz przekazywa-
nie środków finansowych. 

Dzięki tej współpracy szkoły i przedszkole pełniły niejed-
nokrotnie obok zadań oświatowych i wychowawczych 
także zadania kulturalne, środowiskowe, były miejscem 
spotkań, zabaw, rozrywki - były po prostu przyjazne dla 
uczniów i miejscowości, w których są położone. Podzię-
kowania składamy także Radzie Miejskiej Gminy Opa-
tówek na czele z Przewodniczącym Pawłem Bąkow-
skim oraz Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Zdrowia 
na czele z Przewodniczącą Marleną Kiermas-Gruszką. 
Pełen tekst informacji o stanie realizacji zadań oświato-
wych dostępny jest na stronie www.opatowek.pl 
 

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

INWESTYCJE, REMONTY, 
PROJEKTY UNIJNE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozwój instytucji kultury na terenie Gminy Opató-
wek 
W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014 - 2020. Oś priorytetowa 4: 
Środowisko. Działanie 4.4. Zachowanie, ochrona, pro-
mowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego. 
Poddziałanie 4.4.4. Zachowanie, ochrona, promowanie i 
rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach 
ZIT dla rozwoju AKO 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 zreali-
zowane 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 zmia-
na sposobu użytkowania budynku byłego dworca 
PKP na cele kulturalne, oświatowe i rekreacyjne w 
miejscowości Opatówek. Prace związane z realiza-
cją zadania dobiegają końca. 

Całkowita wartość projektu wynosi 3 052 648, 23 zł, na-
tomiast kwota dofinansowania to 1 421 528,59 zł. 
 
 
 
 
 
Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie 
Gminy Opatówek 

W październiku ubiegłego roku Gmina Opató-
wek złożyła wniosek o przyznanie pomocy finansowej na 
inwestycję pn. '' Poprawa gospodarki wodno - ściekowej 
na terenie Gminy Opatówek poprzez budowę stacji 
uzdatniania wody i kanalizacji sanitarnej. Obecnie, z 
uwagi na zwolnienie się limitu środków finansowych w 
ramach naboru na operacje typu ''Gospodarka wodno - 
ściekowa'', Samorząd Województwa Wielkopolskiego 
przystąpił do weryfikacji przedmiotowego wniosku. 
W ramach zdania planuje się realizację następujących 
przedsięwzięć: 
- Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości 

Rajsko 
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tłoki-

nia Nowa 
Celem projektu jest uporządkowanie gospodarki kanali-
zacyjnej oraz warunków bytowych poprzez rozbudowę i 
budowę infrastruktury wodno - kanalizacyjnej gminy 
Opatówek. W wyniku realizacji projektu przewiduje się 
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znaczną poprawę poziomu ochrony lokalnego środowi-
ska naturalnego a tym samym podniesienie jakości wód 
powierzchniowych i podziemnych oraz poprawę warun-
ków sanitarnych i podniesienie komfortu życia miesz-
kańców. 
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. Wnio-
skowana 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 Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Działanie 4.1. Wdra-
żanie technologii komunikacyjno - informacyjnych dla 
rozszerzenia stosowania e - usług Strategii Zintegrowa-
nych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju AKO. Projekt 
obejmuje: utworzenie serwerowi RZIIP AKO, zaprojek-
towanie, dostawę i wdrożenie technologii GIS dla RZIIP 
AKO, nadzory techniczne, działania informacyjno - pro-
mocyjne. Projekt partnerski z Miastem Kalisz (lider) oraz 
pozostałymi członkami Aglomeracji Kalisko - Ostrow-
skiej. Całkowita wartość zadania wynosi 8 988 442,00 zł, 
wnioskuje się o 85% dofinansowania.  
 
 
 
 
 
 
Szatnia na medal w Opatówku 
Gmina Opatówek otrzymała dofinansowanie w wysoko-
ści 21 804 zł na zadanie pn. "Remont budynku zaplecza 
sanitarno - szatniowego obiektu sportowego Orlik 2012 
w Opatówku", które zrealizowane zostało w ramach pro-
gramu "Szatnia na medal". Przedmiotem inwestycji był 
remont budynku zaplecza szatniowo - sanitarnego 
obiektu sportowego Orlik w Opatówku, dotyczący ele-
mentów, których stan techniczny wymagał wykonania 
robót naprawczych, m.in. dachu, elewacji oraz sanitaria-
tów. Całkowita wartość zadania: 44 499,60 zł. Prace zo-
stały wykonane w zaplanowanym terminie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zakup sprzętu komputerowego 
W ramach konkursu grantowego Zdalna Szkoła - wspar-
cie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształ-
cenia zdalnego, Programu Operacyjnego Polska Cyfro-
wa 2014 - 2020 Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp 
do szybkiego Internetu Działanie 1.1. "Wyeliminowanie 

terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szeroko-
pasmowego Internetu o wysokich przepustowościach" - 
Gmina Opatówek wystąpiła do Ministerstwa Cyfryzacji z 
wnioskiem o dofinansowanie zakupu 30 laptopów wraz z 
akcesoriami, niezbędnych do wsparcia procesu zdalne-
go kształcenia. Wniosek spełnił wszystkie kryteria for-
malno - merytoryczne. Cel projektu: wsparcie uczniów i 
szkół w kształceniu na odległość - wyposażenie w sprzęt 
niezbędny do prowadzenia zdalnego nauczania. Plano-
wane efekty: zapewnienie sprzętu umożliwiającego rea-
lizację 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 zło-
żony wniosek. Głównym kryterium przydziału jednostek 
samorządu terytorialnego do poszczególnych kategorii 
(od I do VI) była liczba uczniów. 70 000,00 zł - to mak-
symalna kwota, jaką mogła otrzymać Gmina. Wkład 
Funduszy Europejskich: 100% kwoty wydatków kwalifi-
kowalnych projektu 
Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa 
związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospo-
litej Polskiej stanu epidemii, spowodowanego zakaże-
niami koronawirusem SARS-CoV-2. W związku z zawie-
szeniem zajęć dydaktyczno - wychowawczych, kształ-
cenie odbywa się za pomocą metod i technik na odle-
głość wykorzystujących narzędzia komunikacji bez oso-
bistego kontaktu ucznia z nauczycielem. Nowe standar-
dy prowadzenia zajęć edukacyjnych wymagają niezbęd-
nego sprzętu umożliwiającego kontynuowanie procesu 
nauczania w warunkach domowych. Niestety nie wszy-
scy uczniowie posiadają sprzęt komputerowy, na którym 
można realizować podstawy programowe. Gmina Opa-
tówek zakupi nowe laptopy wraz z niezbędnym opro-
gramowaniem na potrzeby zdalnej edukacji na linii nau-
czyciel - uczeń. 
Laptopy zostaną przekazane do szkół na terenie Gminy 
Opatówek, a następnie udostępnione uczniom nie mają-
cym 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 nau-
czania. W założeniu programu jest możliwość udostęp-
niania komputerów nauczycielom, którzy nie dysponują 
odpowiednim sprzętem do zdalnego nauczania. Z chwilą 
wznowienia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, 
sprzęt zostanie zwrócony do szkół i będzie wykorzysty-
wany jako pomoc dydaktyczna. 
Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020. 

 
********** 

 
W ramach konkursu grantowego Zdalna Szkoła wspar-
cie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształ-
cenia zdalnego, Programu Operacyjnego Polska Cyfro-
wa 2014 - 2020 Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp 
do szybkiego Internetu Działanie 1.1. "Wyeliminowanie 
terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szeroko-
pasmowego Internetu o wysokich przepustowościach" 
Gmina Opatówek wystąpiła do Ministerstwa Cyfryzacji z 
wnioskiem o dofinansowanie zakupu 33 laptopów wraz z 
akcesoriami, niezbędnych do wsparcia procesu zdalne-
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go kształcenia. Wniosek spełnił wszystkie kryteria for-
malno - merytoryczne. Cel projektu: wsparcie uczniów i 
szkół w kształceniu na odległość - wyposażenie w sprzęt 
niezbędny do prowadzenia zdalnego nauczania. Plano-
wane efekty: zapewnienie sprzętu umożliwiającego rea-
lizację 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 kryte-
rium przydziału jednostek samorządu terytorialnego do 
poszczególnych kategorii (od I do VI) była liczba 
uczniów. 75 000,00 zł - to maksymalna kwota, jaką mo-
gła otrzymać Gmina. Wkład Funduszy Europejskich: 
100% kwoty wydatków kwalifikowalnych projektu. 
Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa 
związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospo-
litej Polskiej stanu epidemii, spowodowanego zakaże-
niami koronawirusem SARS-CoV-2. W związku z zawie-
szeniem zajęć dydaktyczno - wychowawczych, kształ-
cenie odbywa się za pomocą metod i technik na odle-
głość wykorzystujących narzędzia komunikacji bez oso-
bistego kontaktu ucznia z nauczycielem. Nowe standar-
dy prowadzenia zajęć edukacyjnych wymagają niezbęd-
nego sprzętu umożliwiającego kontynuowanie procesu 
nauczania w warunkach domowych. Niestety nie wszy-
scy uczniowie posiadają sprzęt komputerowy, na którym 
można realizować podstawy programowe. Gmina Opa-
tówek zakupi nowe laptopy wraz z niezbędnym opro-
gramowaniem na potrzeby zdalnej edukacji na linii nau-
czyciel - uczeń. 
Laptopy zostaną przekazane do szkół na terenie Gminy 
Opatówek, a następnie udostępnione uczniom, szcze-
gólnie tym z rodzin wielodzietnych, nie mającym możli-
wości nauki i komunikowania się za pomocą takiego 
sprzętu, bądź z uwagi na rodzeństwo i rodziców pracu-
jących zdalnie nie mają do niego dostępu. Rodzice 
uczniów będą mogli zgłaszać się do dyrektorów szkół z 
prośbą o wypożyczenie sprzętu na okres zdalnego nau-
czania. W założeniu programu jest możliwość udostęp-
niania komputerów nauczycielom, którzy nie dysponują 
odpowiednim sprzętem do zdalnego nauczania. Z chwilą 
wznowienia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, 
sprzęt zostanie zwrócony do szkół i będzie wykorzysty-
wany 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 
- zakres prac obejmował: wykonanie robót przygoto-

wawczych, opracowanie projektu czasowej organi-
zacji ruchu, wykonanie robót rozbiórkowych, robót 
ziemnych, studzienek ściekowych, regulacji piono-
wych urządzeń, robót nawierzchniowych, wjazdów, 
chodników, ścieku przykrawężnikowego, krawężni-
ków, obrzeży, opasek, peronu autobusowego, wy-

konanie elementu bezpieczeństwa ruchu - Systemu 
Aktywnej Informacji Wizualnej na przejściach dla 
pieszych, wykonanie robót wykończeniowych i in-
wentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz 
oznakowania pionowego 

- zadanie zrealizowane w listopadzie 2020 r. 
 
 
 
 
 
Przebudowa dróg w m. Szałe 
Przebudowa dróg w miejscowości Szałe ul. Różana, Ja-
godowa, 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, ro-

boty rozbiórkowe, roboty ziemne, regulację pionową 
urządzeń, studzienki ściekowe, remont odwodnienia 
drogi, poszerzenie nawierzchni jezdni, wykonanie 
jezdni o nawierzchni asfaltowej, ściek przykrawężni-
kowy, krawężniki i obrzeza, zjazdy, chodniki, perony 
autobusowe, elementy bezpieczeństwa ruchu, 
przejścia dla pieszych, oznakowanie pionowe, robo-
ty wykończeniowe oraz inwentaryzację powykonaw-
czą. 

 
********** 

 
Gospodarka wodno - kanalizacyjna 
 
Budowa studni głębinowej 
We wrześniu br. zakończyły się prace związane z budo-
wą nowego ujęcia wód podziemnych - studni głębinowej 
na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Tłokini Wielkiej. 
Prace te wykonał Zakład Wiertniczy "Gruberski" z Koni-
na, którego oferta na wykonanie prac w wyniku postę-
powania o udzielenie zamówienia publicznego przepro-
wadzonego w trybie o przetargu nieograniczonego, zo-
stała uznana za najkorzystniejszą. Koszt wszystkich 
prac to 208 792,50 zł brutto.  
 
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-
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 
Przypominamy właścicielom nieruchomości położonych 
w miejscowości Szałe oraz Tłokinia Kościelna, Tłokinia 
Wielka, Tłokinia Mała oraz Tłokinia Nowa o obowiązku 
określonym w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 wrze-
śnia 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach (Dz.U.2019 r. poz. 2010 ze zm.), tj. konieczności 
przyłączenia swoich nieruchomości do istniejącego ko-
lektora kanalizacji sanitarnej. W celu przyłączenia nieru-
chomości do sieci kanalizacyjnej należy złożyć w tutej-
szym urzędzie wniosek o wydanie warunków technicz-
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nych przyłączenia. Wnioski te, w czerwcu br. były wy-
słane przez tut. Urząd do wszystkich odbiorców usług za 
pośrednictwem poczty polskiej. Do wypełnionego wnio-
sku należy jedynie dołączyć aktualną mapę sytuacyjno-
wysokościową posesji, która ma być włączona do sieci. 
Wniosek można przesłać pocztą tradycyjną, pocztą mai-
lową 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 interneto-
wej www.bip.opatowek.pl (zakładka: wnioski do pobra-
nia/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 cią-
gu apelujemy do wszystkich mieszkańców o nie wrzuca-
nie do toalet mokrych nawilżających chusteczek ani in-
nych odpadów typu pieluchy jednorazowe czy podpaski 
higieniczne. Produkty te, wykonane są z nierozpusz-
czalnych w wodzie materiałów, przez co powodują za-
pychanie rurociągów, uszkadzają pompy na przepom-
powniach, a docierając do oczyszczalni ścieków uszka-
dzają nowe urządzenia i blokują napływ ścieków. 
Wszystko to wpływa na wzrost kosztów utrzymania sieci 
kanalizacyjnej, a w konsekwencji na wzrost cen za m3 
ścieku. Z uwagi na powyższe prosimy o rozważne ko-
rzystanie z urządzeń odbiorczych, co z kolei przyczyni 
się do prawidłowej pracy urządzeń kanalizacyjnych oraz 
pozwoli uniknąć poważnych problemów eksploatacyj-
nych w sieciach, przepompowniach i oczyszczalni ście-
ków. Prosimy zatem o nie lekceważenie tego problemu 
oraz poważne potraktowanie sprawy. 

 
********** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pomyślne informacje, możliwe plany do zrealizowa-
nia - wielomilionowe inwestycje i remonty w gminie 
Opatówek na lata 2021 - 2022 
Gmina Opatówek podjęła kolejne starania celem reali-
zacji potrzebnych inwestycji i remontów w perspektywie 
lat 2021 - 2022. W ramach Funduszu Dróg Samorządo-
wych pozyskano dofinansowanie rządowe na przebu-
dowę dróg w m. Szałe, ul. Różana, ul. Jagodowa, ul. 
Zielona, ul. Wiśniowa, ul. Brzoskwiniowa. Ogólna war-
tość projektu to ok. 2,8 mln złotych (dofinansowanie rzą-
dowe ok. 50%). Prace zrealizowane zostaną wraz z 
końcem 2021 roku. W ramach tego samego funduszu 
gmina otrzymała wstępną informację o dofinansowaniu 
rządowym w wysokości ok. 50% kosztów na dwie kolej-
ne inwestycje, tj. przebudowie dróg gminnych - ciąg dro-
gowy Opatówek - Cienia III oraz ciąg drogowy Rożdżały 

- Kobierno. Łączna wartość obu zadań to 3,8 mln zło-
tych. W przypadku korzystnych rozstrzygnięć zakończe-
nie remontu tych dróg nastąpi w grudniu 2021 roku. 
Gmina Opatówek planuje także kolejne inwestycje wod-
no - kanalizacyjne, tj. budowę stacji uzdatniania wody w 
m. Rajsko, budowę kolejnego odcinka kanalizacji sani-
tarnej w m. Tłokinia Nowa, budowę sieci wodociągowej 
w m. Szałe. Łączny koszt w/w zadań to ok. 4,7 mln zło-
tych. Wstępnie gmina Opatówek została zakwalifikowa-
na do dofinansowania w ramach środków UE projekt 
PROW ''Gospodarka wodno - ściekowa'' (za pośrednic-
twem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielko-
polskiego) oraz Funduszu Inwestycji Lokalnych (prze-
ciwdziałania COVID, tj. środki rządowe za pośrednic-
twem Wojewody Wielkopolskiego). 
Dzięki tym funduszom, tj. rządowym oraz unijnym moż-
liwe będą kolejne oczekiwane inwestycje w rozwój gmi-
ny, rozwój infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej i 
drogowej, mimo trudnych czasów epidemii, a co się z 
nimi wiąże, pojawiającym się niedoborem środków fi-
nansowych na inwestycje. Jeśli cały plan się powiedzie, 
w najbliższych dwóch latach wykonamy inwestycje o 
wartości ponad 11 mln złotych. Składamy podziękowa-
nia wszystkim, którzy przyczyniają się do realizacji po-
wyższych planów. 
 

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

WIADOMOŚCI KULTURALNE 
 

Złote Gody 
W tym roku, siedemnaście par małżeńskich z Gmi-

ny Opatówek uhonorowanych zostało Medalami Za Długo-
letnie Pożycie Małżeńskie nadanymi przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. Burmistrz Gminy 
Opatówek Sebastian Wardęcki wręczył medale małżonkom 
w dniach 23.09.2020 r. oraz 30.09.2020 r. 

Bezsprzecznie jest to rocznica szczególna, która 
zasługuje, by obchodzić ją z należnym szacunkiem i god-
nością. Jubilaci przeszli ze sobą bardzo długą drogę "na 
dobre i na złe", drogę, która przed 50 laty została przypie-
czętowana aktem małżeństwa, a dzięki zrozumieniu, miło-
ści i wytrwałości - okazała się słuszna. 

Zorganizowaną przez opatówecki samorząd i 
Urząd Stanu Cywilnego ceremonię wręczenia medali po-
prowadził Burmistrz Sebastian Wardęcki, który zebranym 
Jubilatom złożył życzenia. W uroczystości udział wzięli i ży-
czenia złożyli również Sekretarz Gminy Opatówek Krzysz-
tof Dziedzic i Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Opa-
tówku Beata Berezowska. Oficjalna część uroczystości za-
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kończyła się występami artystycznymi w wykonaniu kapeli 
''Sami Swoi'' z gościnnym udziałem p. Sławomira Mani. 
Zgromadzonych gości podjęto tradycyjną lampką szampa-
na oraz tortem. 
 
Koncerty edukacyjne online "Z organami w roli głów-
nej" w Chełmcach 

W dniu 21 października 2020 r. odbyły się dwa 
koncerty edukacyjne "Z organami w roli głównej", które od-
były się jako wydarzenie towarzyszące V Międzynarodo-
wemu Festiwalowi "Jesień Organowa - Chełmce 2020". 

Choć Fundacja "Inicjatywa dla Opatówka" organi-
zowała już w minionych latach tego typu koncerty, to jednak 
w tym roku miały one wyjątkową formę, bowiem odbyły się 
jako koncerty online. Koncerty poprowadził organista Łu-
kasz Mosur, zaś za transmisję odpowiedzialna była firma 
Ars Sonora Jakub Garbacz. W trakcie koncertu prowadzący 
prezentował historię i funkcjonowanie organów, jednocze-
śnie zapewniając mały recital organowy dla najmłodszych 
słuchaczy. Jednak szczególnie ekscytująca była możliwość 
zajrzenia do wnętrza organów! W obu koncertach wzięło 
udział pół tysiąca uczniów ze szkół podstawowych w Opa-
tówku, Rajsku, Tłokini Wielkiej, Iwanowicach oraz młodzież 
z II LO im. T. Kościuszki w Kaliszu. 

Dziękujemy wszystkim, którzy zdalnie uczestniczyli 
w koncertach. Jednocześnie wszyscy, którzy chcieliby obej-
rzeć nagranie z koncertu, będą mogli to zrobić po wcze-
śniejszym skontaktowaniu się z Fundacją "Inicjatywa dla 
Opatówka". Nagranie będzie dostępne w sieci do ostatnie-
go koncertu festiwalowego, czyli do 15 listopada 2020 r. 
Koncerty edukacyjne odbyły się dzięki wsparciu Fundacji 
PZU. 
 
Koncert Kameralny w ramach "Jesieni Organowej" 
w Chełmcach 

W niedzielę, 4 października miał miejsce kolejny 
koncert V Międzynarodowego Festiwalu Organowego "Je-
sień Organowa - Chełmce 2020". Była to kolejna odsłona 
wydarzenia, organizowanego wspólnie przez Fundację "Ini-
cjatywa dla Opatówka" oraz Parafię pw. Narodzenia NMP w 
Chełmcach. Koncert kameralny podzielony był na dwie 
części, jednak w obu wystąpili młodzi, polscy artyści. 
Pierwszy fragment koncertu wypełniły dźwięki instrumentów 
barokowych, co było zasługą pochodzącej z Kalisza Moniki 
Woźniak (klawesyn) oraz Aleksandry Wiśniewskiej (flet 
traverso). W repertuarze znalazły się utwory barokowe, 
wśród nich kompozycje J. S. Bacha czy G. P. Telemanna. 
W drugiej części koncertu wystąpił Adam Zając, laureat 
trzeciej nagrody w I Warmińskim Konkursie Organowym, 
dla którego koncert w Chełmcach był nagrodą konkursową. 

W wykonaniu młodego organisty z Krakowa uczestnicy 
koncertu usłyszeli 8 Sonatę skomponowaną przez J. Rhe-
inbergera. Słowo o muzyce opowiedziała Izabela Pinczew-
ska-Kubiak. 

Wśród gości koncertu znaleźli się m.in. Krzysztof 
Grabowski - Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego 
oraz Mieczysław Łuczak - Członek Zarządu Powiatu Kali-
skiego. Po drugim koncercie jesteśmy na półmetku festiwa-
lowych wrażeń. Kolejne dwa koncerty zaplanowano na 18 
października oraz 15 listopada - oba rozpoczną się o godz. 
17:30. Najbliższy recital odbędzie się pod tytułem "Młody 
Jan Sebastian Bach - z Arnstadt do Lubeki", a wystąpi nie-
miecki organista Lars Schwarze. 

Organizatorami Festiwalu "Jesień Organowa - 
Chełmce 2020" są Fundacja "Inicjatywa dla Opatówka" 
oraz Parafia pw. Narodzenia NMP w Chełmcach Festiwal 
dofinansowano ze środków Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego, a Głównym Partnerem jest Fundacja 
PZU. Patronat honorowy objęli Arcybiskup Grzegorz Ryś - 
Administrator Apostolski Diecezji Kaliskiej, Hans Jörg 
Neumann - Konsul Generalny Niemiec we Wrocławiu oraz 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
 
Nagrody w dziedzinie kultury przyznane 

Zarząd Powiatu Kaliskiego przyznał nagrody finan-
sowe oraz honorowe w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania lub ochrony kultury za 2019 rok. To wy-
jątkowe wyróżnienie dla osób zaangażowanych w działal-
ność społeczną i kulturalną trafiło także do przedstawicieli 
Gminy Opatówek. W poprzednich latach statuetki wręczane 
były podczas organizowanego Spotkania z Kulturą, które w 
tym roku, ze względu na sytuację epidemiologiczną nie od-
będzie się. Nagrody zostaną wręczone indywidualnie po-
szczególnym wyróżnionym przez władze powiatu kaliskiego 
oraz włodarzy gmin, którzy byli wnioskodawcami. 

Nagrodę honorową otrzymała Ochotnicza Straż 
Pożarna w Tłokini Wielkiej. Jest to jednostka z wieloletnią 
tradycją. Oprócz statutowej działalności ochrony ludności 
przed zagrożeniami dużą rolę odgrywa w jej działalność 
upowszechnianie i ochrona kultury na terenie gminy Opa-
tówek. Jednostka jest inspiratorem i realizatorem wielu ini-
cjatyw kulturalnych skierowanych do lokalnej społeczności. 
Przy OSP działa Orkiestra Dęta, która powstała w 1923 ro-
ku. Orkiestra reprezentuje Gminę i Powiat na licznych kon-
kursach i przeglądach orkiestr dętych odnosząc wiele suk-
cesów. 

Nagrodę finansową w kwocie 1 000,00 zł przyzna-
no Gminnej Bibliotece Publicznej im. Braci Gillerów w Opa-
tówku, która działa w celu zachowania dziedzictwa naro-
dowego organizując i zapewniając dostęp wszystkim zain-
teresowanym do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej 
oraz światowej. Służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, 
kulturalnych, i informacyjnych mieszkańców gminy Opató-
wek oraz powiatu kaliskiego. Biblioteka prowadzi szeroką 
działalność wydawniczą. Dzięki pracy badawczej jej pra-
cowników powstało wiele publikacji poświęconych Gminie 
Opatówek i jej mieszkańcom Biblioteka prowadzi działal-
ność promującą czytelnictwo. Jest organizatorem licznych 
spotkań autorskich m.in. z podróżnikiem Dominikiem 
Szmajdą, Małgorzatą Szumską czy Elżbietą Cherezińską. 
Biblioteka organizuje również wystawy o różnej tematyce. 

Nagrody dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tłokini 
Wielkiej oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gil-
lerów w Opatówku przyznane zostały na wniosek Burmi-
strza Gminy Opatówek Sebastiana Wardęckiego i Sekreta-
rza Gminy Krzysztofa Dziedzica. 
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Recital Larsa Schwarze w ramach "Jesieni Organowej - 
Chełmce 2020" 

W niedzielę, 18 października odbył się trzeci kon-
cert V Międzynarodowego Festiwalu Organowego "Jesień 
Organowa - Chełmce 2020", którego organizatorami są 
Fundacja "Inicjatywa dla Opatówka" oraz Parafia pw. Naro-
dzenia NMP w Chełmcach. 

W trakcie koncertu wystąpił Lars Schwarze - nie-
miecki organista młodego pokolenia, który z wyróżnieniem 
ukończył studia w Musikhochschule Lübeck (Muzyka Ko-
ścielna oraz Organy koncertowe) w klasie organów prof. A. 
Gasta. W październiku 2019 roku rozpoczął studia magi-
sterskie w Stuttgarcie w klasach prof. J. Halubka oraz prof. 
J. Essla. Jest laureatem 5. Międzynarodowego Konkursu 
im. D. Buxtehudego w Lubece, konkursu fundacji Possehl, 
konkursu F. Mendelssohna w Berlinie. Oprócz działalności 
koncertowej Lars Schwarze zajmuje się także działalnością 
kompozytorską. 

Solowy recital nosił tytuł "Młody Jan Sebastian 
Bach - z Arnstadt do Lubeki", bowiem niemal cały program 
koncertu wypełniły dzieła jednego z najwybitniejszych kom-
pozytorów w historii muzyki, zwłaszcza z początkowego 
okresu życia. Z kolei słynna podróż Bacha do Lubeki zosta-
ła uwidoczniona improwizacją Larsa Schwarze na temat 
Dietricha Buxtehudego, czyli kompozytora, którego właśnie 
w Lubece usłyszał Bach. 

Koncert poprowadziła Izabela Pinczewska-Kubiak, 
która ubawiła wydarzenie słowem o muzyce i anegdotami z 
życia J. S. Bacha. Ostatni koncert festiwalowy przewidziano 
na 15 listopada o godz. 17:30, a wystąpi duet organowy 
Agnieszka i Jarosław Tarnawscy. 

Organizatorami Festiwalu "Jesień Organowa - 
Chełmce 2020" są Fundacja "Inicjatywa dla Opatówka" 
oraz Parafia pw. Narodzenia NMP w Chełmcach Festiwal 
dofinansowano ze środków Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego, a Głównym Partnerem jest Fundacja 
PZU. Patronat honorowy objęli Arcybiskup Grzegorz Ryś - 
Administrator Apostolski Diecezji Kaliskiej, Hans Jörg 
Neumann - Konsul Generalny Niemiec we Wrocławiu oraz 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Organizatorzy w sposób szczególny składają po-
dziękowanie Konsulatowi Generalnemu Niemiec we Wro-
cławiu za pomoc w organizacji koncertu Larsa Schwarze. 
 
Wystawa 90. lat krótkofalarstwa polskiego w Muzeum 
Historii Przemysłu w Opatówku 

Otwarto nową wystawę czasową w Muzeum w 
Opatówku pt:"90. lat krótkofalarstwa polskiego". Początków 
krótkofalarstwa polskiego należy poszukiwać na początku 
lat dwudziestych ubiegłego wieku, tuż po odzyskaniu nie-
podległości głównie byli to głównie wojskowi oraz harcerze. 
Pierwsi radioamatorzy czerpali wiedze od byłych żołnierzy 
formacji radiotelefonicznych, uczestników wojny polsko bol-
szewickiej. W latach 1921 - 1922 został zorganizowany w 
Warszawie pierwszy kurs radioamatorski dedykowany dla 
harcerzy, ograniczał się do nauki telegrafii oraz obsługi sta-
cji nadawczej i odbiorczej. Pierwsza organizacja amatorska 
powstała w 1924 roku jako Harcerski Radio Klub. 

Brak odpowiednich ustaw państwowych o radio-
komunikacji w tym okresie nie pozwalał na rozwój amator-
skich łączności radiowych. W kwietniu 1925 roku w Paryżu 
zwołano pierwszy międzynarodowy Kongres Radioamato-
rów. Powstał wtedy IARU (The International Amateur Radio 
Union). W grudniu 1925 roku kolega Heftman jako TPAX 
przeprowadził pierwsze dwustronne połączenie radiowe z 
krótkofalowcem holenderskim, dzień ten przyjęto jako po-
czątek krótkofalarstwa polskiego. Pod koniec lat dwudzie-
stych powstają prężne środowiska krótkofalowców takie 
jak: Lwowski Klub Krótkofalowców, Warszawski Klub Krót-

kofalowców, Krakowski Klub Krótkofalowców, Łódzki Klub 
Krótkofalowców, Poznański klub Krótkofalowców, Morski 
Klub Krótkofalowców, Wileński Klub Krótkofalowców, Byd-
goski Klub Krótkofalowców, Częstochowski Klub Krótkofa-
lowców. W 1930 roku powołany został Polski Związek Krót-
kofalowców jako organizacja naczelna powstała z w/w Klu-
bów. Druga Wojna Światowa to okres próby i poświecenia 
krótkofalowców w walce z okupantem. Cały sprzęt radiona-
dawczy jak i odbiorczy został poddany konfiskacie zgodnie 
z zrządzeniem Ministerstwa Poczty i Telegrafów z sierpnia 
1939 r. Natychmiast po wkroczeniu Niemców do Warszawy 
przeprowadzono rewizje w celu rekwizycji urządzeń i sprzę-
tu nadawczego. Pierwszą ofiarą był kolega SP1YX Musia-
łowicz. W okresie tym krótkofalowcy walczyli w oddziałach 
Wojska Polskiego, w ramach organizacji podziemnych, bu-
dowali radiostacje i odbiorniki na potrzeby AK. Brali udział 
w walkach na wszystkich frontach Drugiej Wojny Świato-
wej. Przedwojenny krótkofalowiec SP2BD inż. Gwidon Da-
mazyn będąc więźniem KL Buchenwald skonstruował pota-
jemnie odbiornik. A w 1945 roku nadajnik z którego nadał 
apel do Wojsk Amerykańskich z prośbą o pomoc o przy-
spieszenie wyzwolenia obozu w obawie przed wymordo-
waniem więźniów. 

Okres Polski Ludowej - pierwsza nieudana próba 
odtworzenia Polskiego Związku Krótkofalowców nastąpiła 
pod koniec 1946 roku. Powstała wtedy grupa 24 entuzja-
stów krótkofalarstwa, która powołała zarząd organizacyjny 
w składzie przewodniczący: mjr. Ksionda SP2RC, wice-
przewodniczący kpt. Jegliński SP1CM, wiceprzewodniczą-
cy Musiałowicz SP1YX, sekretarz Rutkowski oraz skarbnik 
Damazyn SP2BD. Na początku 1950 roku dochodzi do 
zmiany polegającej na połączeniu wielu organizacji takich 
jak PZK. Aeroklub Polski, TPŻ w Ligę Przyjaciół Żołnierza. 
W 1956 roku na fali odwilży lat stalinowskich dochodzi do 
zmiany w zarządzeniach Ministra Łączności, następuje 
wzrost liczby indywidualnych stacji nadawczych do 300 
osób. 11 stycznia 1957 roku reaktywowano Polski Związek 
Krótkofalowców. W 1970 roku PZK posiadało 17 Oddziałów 
Wojewódzkich, istniało 109 klubów PZK, 224 kluby Ligi 
Obrony Kraju oraz 55 klubów ZHP. W okresie Stanu wo-
jennego 1981, krótkofalowcy musieli zdeponować radiosta-
cje, sprzęt nadawczy oraz licencje nadawcze podobnie jak 
w okresie okupacji niemieckiej. 

Okres od 1989 roku to czas przemian politycznych 
i gospodarczych, w 1990 r. PZK na fali zmian przepisów o 
stowarzyszeniach stał się organizacją samofinansującą i 
działającą na własny rachunek. Prezesem został Krzysztof 
Słomczyński SP5HS. W 2002 dokonano wpisu PZK do Kra-
jowego Rejestru Sądowego. Równolegle obok PZK, LOK, 
ZHP powstało wiele nowych stowarzyszeń związanych z 
krótkofalarstwem. Na wystawie są prezentowane liczne 
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urządzenia nadawczo - odbiorcze konstruowane przez 
krótkofalowców, w tym kopie nadajnika i odbiornika Tadeu-
sza Heftmana TPAX, którym w 6.12. 1925 r. nawiązał 
pierwszą amatorska łączność z zagranicą (Holandia) oraz 
AP - 5 słynna radiostacja zrzucane do okupowanego kraju, 
używane przez Armię Krajową. Ponadto zaprezentowano 
bogatą dokumentację, fotografie, dyplomy, karty QSL z ca-
łego świata, proporczyki, mundury harcerskie radiowców (w 
tym Bogdana Szkudlarka - od 2000 r. Prezes Kaliskiego 
Klubu Krótkofalowców oraz Pawła Figla znanego w Kaliszu 
radiowca), klucze telegraficzne. Również umieszczono na 
wystawie biogramy zasłużonych krótkofalowców polskich. 
Na wystawie przypomina się też zasługi w zwalczaniu kry-
zysów, bowiem krótkofalarstwo to nie tylko hobby, ale też 
służba społeczeństwu w stanach zagrożenia. Wystawa bę-
dzie dostępna od 6 października do końca tego roku. 
 

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

WIADOMOŚCI BIBLIOTECZNE 
 

Przedszkolaki sezon 2020/2021 
Wraz z początkiem roku szkolnego 2020/2021 roz-

począł się kolejny sezon na współpracę biblioteki z przed-
szkolem Wesoły Smyk. Zanim druga fala koronwirusa i 
wprowadzone obostrzenia, mające zapobiegać rozprze-
strzenianiu się choroby, ograniczyły pracę w bibliotece, od-
wiedziło nas kilka grup przedszkolaków wraz ze swoimi wy-
chowawczyniami. 

Na pierwszych zajęciach, dzieci szczególnie te, 
które były w bibliotece po raz pierwszy, dowiedziały się na 
czym polega praca bibliotekarza, jak zapisać się do biblio-
teki i wypożyczać książki. Każdej wizycie przedszkolaków 
towarzyszyła zawsze wspólna zabawa oraz czytanie frag-
mentów opowiadań z wybranych książek. Niestety mimo 
najszczerszych chęci ze strony personelu przedszkola i bi-
bliotekarzy oraz idealnych warunków lokalowych biblioteki, 
które stwarza duża i wentylowana sala, dalsze wizyty 
przedszkolaków zostały zawieszone. 

Kolejne spotkanie, ogromnie ważne dla dzieci, 
gdyż poświęcone Międzynarodowemu Świętu Pluszowego 
Misia odbyło się zatem w formie on - line, za pomocą ko-
munikatora Skype. Ze względu na nadal trwające obostrze-
nia, w tym ograniczenie kontaktów, stacjonarne odwiedziny 
grup przedszkolnych w bibliotece zostają zawieszone do 
odwołania. Pozostaje tylko forma spotkań w wersji on - line, 
która daje bibliotekarzom możliwość realizowania programu 
pracy z dziećmi, ale w żaden sposób nie zastąpi tradycyj-
nych wizyt, dzięki którym przestrzenie biblioteki wypełnia 
pozytywna aura śmiechu, zabawy i dziecięcej beztroski. 
 

Międzynarodowy Dzień Kropki 
15 września 2020 roku uczniowie z klasy III Szkoły 

Podstawowej w Rajsku wraz z wychowawczynią odwiedzili 
filię biblioteki w Rajsku. Celem wizyty był obchodzony w 
tym dniu Międzynarodowy Dzień Kropki. Uczniowie wysłu-
chali krótkiej historii tego święta oraz kilku zdań o Oficynie 
Wydawniczej KROPKA. Na zakończenie dzieci wybrały i 
wypożyczyły dla siebie książki do domu. 
 
Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania 

Głośne czytanie jest dobrą okazją do budowania 
więzi oraz miłego spędzania wolnego czasu w gronie rodzi-
ców, dziadków, koleżanek i kolegów, nauczycieli oraz in-
nych osób. Dlatego też 28 września w filii biblioteki w Raj-
sku dzieci z klasy III SP w Rajsku uczciły Ogólnopolski 
Dzień Głośnego Czytania. 

Święto to, zostało ogłoszone w 2001 roku z inicja-
tywy Polskiej Izby Książki. Celem akcji jest promowanie 
głośnego czytania dzieciom, nabywanie przyjemności z 
czytania i słuchania. Data 29 września odnosi się natomiast 
do urodzin Janiny Porazińskiej, autorki wielu książek dla 
dzieci i młodzieży. W ramach akcji uczniowie czytali wier-
sze Janiny Porazińskiej, a pani wychowawczyni fragment z 
książki pt.: ''Pamiętnik czarnego noska''. Dzień Głośnego 
Czytania był również okazją do zaprezentowania nowości 
czytelniczych zakupionych do filii w Rajsku. 
 
Mała książka - wielki człowiek 

Zapraszamy do biblioteki rodziców z dziećmi z 
roczników 2014-2017 po specjalną wyprawkę czytelniczą. 
''Mała książka - wielki człowiek'' to pilotażowy projekt skie-
rowany do dzieci, który rozpoczął się we wrześniu 2018 ro-
ku. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i 
codziennego czytania z dzieckiem. Każdy Maluch, który 
przyjdzie do naszej biblioteki, otrzyma w prezencie Wy-
prawkę Czytelniczą, a w niej: książkę ''Pierwsze wiersze 
dla...'' oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bi-
bliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej 
książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma 
naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany 
imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze za-
interesowania. W wyprawce znajdą coś dla siebie także ro-
dzice. ''Książką połączeni, czyli o roli czytania w życiu 
dziecka'' to broszura informacyjna, przypominająca o ko-
rzyściach wynikających z czytania dzieciom oraz podpo-
wiadająca, skąd czerpać nowe inspiracje czytelnicze. Dzię-
ki akcji dziecko pozna ważne miejsce na czytelniczej mapie 
dzieciństwa czyli bibliotekę i zostanie pełnoprawnym 
uczestnikiem życia kulturalnego. 

Drodzy Rodzice, zapisanie się do biblioteki w Opa-
tówku oraz korzystanie z jej zbiorów jest zawsze, całkowi-
cie bezpłatne! Jeśli chcecie uzyskać więcej informacji na 
temat akcji, napiszcie maila albo zadzwońcie: bibliote-
ka@opatowek.pl, 48 510 456 021. W dni robocze pracuje-
my od 7:30 do 19:00, a w soboty od 8:00 do 13:00. Zapra-
szamy! 

Kampania społeczna ''Mała książka - wielki czło-
wiek'' została dofinansowana przez Ministerstwo Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Progra-
mu Rozwoju Czytelnictwa. 
 
Seminaria powiatowe, webinaria, kursy, szkolenia i 
konferencje online 

Z powodu ogólnoświatowej epidemii koronawirusa 
wywołującego chorobę COVID-19, zmienił się mocno cha-
rakter działań podejmowanych w bibliotece. W czasie cał-
kowitego lockdownu, który dosięgnął Polaków wiosną 2020 
r. bibliotekarze pracując w systemie zmianowym, dokonali 
pierwszego po przeprowadzce liczenia księgozbioru, który 
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zgodnie z przepisami należy przeprowadzać co 5 lat. Wów-
czas zamknięcie biblioteki, wymuszone epidemią koronawi-
rusa, zostało dobrze spożytkowane. Kolejne, czasowe 
ograniczenie działalności instytucji kultury, w tym bibliotek 
wywołała druga fala epidemii. Od 7 do 28 listopada czytel-
nicy mogli pożyczać zbiory wyłącznie bez kontaktu z biblio-
tekarzem i poza lokalem biblioteki. Wymagało to od 
wszystkich wiele poświęcenia i cierpliwości, ale warto było, 
gdyż potrzeba wypożyczania książek okazała się ogromna. 

W tym krótkim czasie, kiedy możliwe było organi-
zowanie spotkań, udało się w bibliotece w Opatówku, prze-
prowadzić kolejną piękną odsłonę Narodowego Czytania, 
konkurs - ''Twoja ulubiona trasa rowerowa'' oraz zajęcia 
stacjonarne dla dzieci. Poza tym bibliotekarze przez cały 
czas podnosili swoje kwalifikacje, uczyli się, brali udział w 
wielu kursach i webinariach, wszystko po to, aby uczynić z 
biblioteki miejsce nowoczesne, jeszcze bardziej przyjazne i 
otwarte na potrzeby Czytelników i Użytkowników. 

15 lipca 2020 r. odbyło się seminarium on - line bi-
bliotekarzy Powiatu Kaliskiego Ziemskiego. Spotkanie, któ-
re udało się przeprowadzić dzięki wsparciu WBPiCAK z 
Poznania z użyciem specjalnej platformy internetowej do 
prowadzenia webinariów. 

Kolejna narada powiatowa, która odbyła się 5 paź-
dziernika br. została poświęcona zagadnieniom dotyczą-
cym środków pozabudżetowych dla bibliotek oraz pracy z 
czytelnikiem w czasie epidemii. Część przedstawicieli bi-
bliotek gminnych w powiecie kaliskim przyjechała wówczas 
do siedziby biblioteki w Opatówku, pozostali bibliotekarze, 
brali udział w naradzie w swoich miejscach pracy, w formie 
on - line. 

Szczególnie ważnym wydarzeniem dla biblioteki w 
Opatówku była konferencja Biblioteki Pomysłów 2020 - ''E-
ko od dziecka'', będąca zwieńczeniem całorocznego cyklu 
warsztatów i szkoleń organizowanych przez Dział Instruk-
cyjno - Metodyczny Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i 
Centrum Animacji w Poznaniu, która odbyła się 17 listopa-
da 2020 roku. Pośród prelegentów współtworzących pod-
sumowanie tego projektu znalazła się dyrektor biblioteki w 
Opatówku Małgorzata Matysiak, która opowiadała o pracy 
biblioteki na rzecz krzewienia ekologicznych postaw, 
szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Przytaczała przykłady 
inicjatyw podejmowanych przez bibliotekę, w tym zajęcia 
ph.: ''Śmieciowe mądrości''. 

Możliwość współtworzenia tego spotkania była dla 
biblioteki i samej prelegentki ogromnym wyróżnieniem. W 
spotkaniu, które z powodu Covid-19 odbyło się w wersji on 
- line, wzięło udział jednorazowo aż 100 bibliotekarzy, a do 
poprowadzenia i zaprezentowania swoich eko - działań za-
proszono zaledwie 5 bibliotek: z Nowego Miasta nad Wartą, 
Trzcianki, Opatówka, Gołuchowa i Puszczykowa. 

Bardzo interesującym i ekscytującym zakończe-
niem konferencji były wystąpienia dwóch gości specjalnych, 
ekspertów z dziedziny ekologii: Grzegorza Majdy - pasjona-
ta i ogrodnika, autora popularnego na YouTube kanału 
''Zielone Pogotowie'' oraz Katarzyny Bosackiej - znanej po-
wszechnie dziennikarki telewizyjnej i propagatorki zdrowe-
go stylu życia - ''EkoBosacka''. 

Ponadto, na szczególną uwagę zasługują webina-
ria i szkolenia dotyczące np.: Pracowniczych Planów Kapi-
tałowych, Instrukcji kancelaryjnej w instytucjach kultury, 
szkolenie - ''Jak rozwinąć zdolność radzenia sobie z wy-
zwaniami'', ''Działalność bibliotek podczas stanu epidemii'', 
''Otwarte zasoby w pracy bibliotekarza'' - kurs e - learnin-
gowy dzięki, któremu bibliotekarze poznali legalne źródła 
zasobów takich jak: fotografia, grafika, muzyka, multimedia, 
''Zaprojektuj plakat'' - kurs grafiki komputerowej lub ''Lego w 
bibliotece'' - webinarium dotyczące wielu możliwości, jakie 
daje wykorzystanie podczas zajęć klocków lego. 

Zdobyta podczas tych wszystkich szkoleń wiedza, 
na pewno wzbogaci warsztat pracy bibliotekarzy oraz przy-
czyni się do podniesienia atrakcyjności działań podejmo-
wanych w bibliotece na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych. 
 
Co się kupuje i co się najlepiej wypożycza? 

Najważniejszym kryterium podczas zakupów ksią-
żek do biblioteki w Opatówku są zawsze życzenia i oczeki-
wania Czytelników. Podczas decyzji o wyborze danego ty-
tułu, ogromną rolę odgrywa jego popularność i kolejne za-
pytania o dostępność w bibliotece. Każdego roku, istotnym 
elementem zakupów, jest uzupełnienie oczekiwanych przez 
Czytelników kontynuacji popularnych serii. 

Od lat niesłabnącą popularnością cieszy się litera-
tura faktu, książki historyczne, podróżnicze, reportaże, a 
także biografie znanych postaci, co również wpływa na za-
kup publikacji o tejże tematyce. Czyta się o słynnych hima-
laistach, aktorach, artystach, czy postaciach z historii pol-
skiej i powszechnej. Ulubionymi pisarzami nie przestają 
być: Stephen King, JodiPicoult, Guillaume Musso, Olga To-
karczuk, Remigiusz Mróz, czy Elżbieta Cherezińska albo 
Szczepan Twardoch. Nie sposób wymieniać wszystkich 
poczytnych pisarzy, gdyż jest ich wielu, a ich książki są po 
prostu do wypożyczenia w bibliotece w Opatówku. Bardzo 
ważnym kryterium zakupów książkowych, jest śledzenie 
publikacji o regionie i bieżące ich uzupełnianie. Coraz czę-
ściej Czytelnicy pytają też o powieści, które doczekały się 
wznowień oraz ekranizacji, i które można oglądać, na przy-
kład na platformach Netflix albo HBO Go - jest ich w biblio-
tece sporo. 

Dokonując wyboru książek, bierze się pod uwagę 
rosnącą popularność i zainteresowanie powieściami krymi-
nalnymi, głównie Alka Rogozińskiego, Jakuba Małeckiego, 
Hanny Greń, czy Remigiusza Mroza. Dużym zainteresowa-
niem cieszy się literatura piękna polska, w tym książki: 
Agnieszki Olejnik, Karoliny Wilczyńskiej, Danki Braun, czy 
Agnieszki Lingas - Łoniewskiej. Dla najmłodszych Czytelni-
ków zostały zakupione książki w twardych oprawach. 
Wśród rodziców pożyczających tego typu książki,dużą po-
pularnością cieszy się seria "Pucio". Dzieci chętnie poży-
czają książeczki z serii ''Mądra Mysz'' - które oprócz zaba-
wy i przyjemności, dostarczają młodemu Czytelnikowi także 
wiedzy o świecie. 

Renesans przeżywają komiksy, coraz więcej poży-
cza się książek o popularnych grach komputerowych, czy z 
serii Lego. Ze względu na nieustającą sympatię do książek 
o Harrym Potterze, trzeba je stale dokupować, ponieważ są 
regularnie zaczytywane. Ponadto dokonując zakupów no-
wości wydawniczych, bibliotekarze zawsze korzystają z re-
cenzji znanych portali książkowych, blogów, czy audycji ra-
diowych i telewizyjnych, a ze względu na konkurencyjność 
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cen, dokonują zakupów głównie w księgarniach interneto-
wych oraz u przedstawicieli wydawnictw. 

Warto zaznaczyć, że w 2020 r. na zakup książek 
do biblioteki w Opatówku i jej filii w Rajsku i Tłokini Wielkiej, 
wydatkowano kwotę 31 874,68 zł, w tym 10 699 zł. pocho-
dziło ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Budżet na zakup książek w bibliotece w Opa-
tówku jest od kilku lat wspomagany z funduszy MKiDN w 
ramach Program Wieloletniego ''Narodowy Program Roz-
woju Czytelnictwa'' na lata 2016 - 2020. Celem Programu 
jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmoc-
nienie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicz-
nych, jako lokalnych ośrodków życia społecznego stano-
wiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Program 
składa się z 3 priorytetów. Operatorem Priorytetu 1 - Zakup 
nowości wydawniczych do bibliotek publicznych jest Biblio-
teka Narodowa. Zakup książek do biblioteki jest niezwykle 
przyjemnym zadaniem w pracy bibliotekarza, szczególnie 
wówczas, gdy dokonuje się w ścisłej współpracy z Czytel-
nikami. Ostatnie miesiące pokazały, że biblioteka jest waż-
nym miejscem dla lokalnej społeczności, że czytelnictwo 
wzrasta, a wraz z nim przywiązanie Czytelników do swojej 
biblioteki - Czytelników, którzy coraz częściej chcą mieć 
wpływ na kształt księgozbioru, z którego korzystają. 
 

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

WIADOMOŚCI OŚWIATOWE 
 

PRZEDSZKOLE ''WESOŁY SMYK'' 
 
Święto Niepodległości w Przedszkolu 

Co roku, 11 listopada obchodzimy w Polsce Naro-
dowe Święto Niepodległości. Już u takich małych dzieci 
trzeba rozbudzać zainteresowanie swoją ojczyzną i kształ-
tować poczucie dumy z przynależności do narodu polskie-
go. Dlatego też w naszym przedszkolu wszystkie dzieci 10 
listopada w swoich grupach śpiewały hymn o godzinie 
11:11. Na zajęciach poznawały symbole narodowe takie jak 
flaga, godło i hymn. Słuchały wierszy o tematyce niepodle-
głościowej oraz wykonywały prace plastyczne związane z 
tematyką patriotyczną. 
 
Dzień Pluszowego Misia 

Każdego roku ulubieniec dzieci Pluszowy Miś ob-
chodzi swoje święto 25 listopada. W tym roku dzieci nie 
mogły jednak przynosić swoich ukochanych misiów z domu 
ze względu na pandemię i zalecenia sanitarne. W związku 
z tym wykonały prace plastyczne różnymi technikami oraz 
bawiły się i śpiewały piosenki o misiach. Jedna z najstar-
szych grup ''Zajączki'' miała w tym dniu spotkanie on - line z 
panią z Publicznej Biblioteki w Opatówku, która opowie-

działa dzieciom historie misia Paddingtona. W tym dniu 
można było w przedszkolu zrobić sobie także pamiątkowe 
zdjęcie w ''misiowej fotobudce". 
 
Mikołajki w przedszkolu. 

Mikołajki to wyczekiwane przez dzieci święto. W 
piątek, 4 grudnia w naszym przedszkolu nie zabrakło także 
upragnionych przez dzieci mikołajkowych prezentów. W 
tym dniu przedszkolaki wspólnie z paniami ubierały choinki 
oraz dekorowały swoje sale w oczekiwaniu na przyjście Mi-
kołaja. Śpiewały piosenki i recytowały wiersze o Mikołaju. 
Wszystkim udzieliła się przedświąteczna atmosfera zbliża-
jących się Świąt Bożego Narodzenia. Serdeczne podzię-
kowania kierujemy też do pana Daniela Cieślaka z firmy 
''Gamex", który w tym dniu ufundował wszystkim dzieciom 
banany. 

 
********** 

 
SZKOŁA PODSTAWOWA W OPATÓWKU 
 
Pomoc chorej Sandrze Wolniak 

Po przeprowadzonej zbiórce pieniędzy na rzecz 
malutkiej, chorej na SMA Sandry Wolniak, społeczność na-
szej szkoły podjęła dla niej akcję zbierania plastikowych 
nakrętek. Uczniowie przez tydzień przynosili do szkoły te, 
które sami zgromadzili w domu, pozyskiwali od rodzin i zna-
jomych. W poniedziałek, 12 października podsumowaliśmy 
zbiórkę. W godzinach popołudniowych do szkoły przyjechali 
strażacy z OSP Borów, którzy aktywnie działają na rzecz 
Sandry prowadząc wiele akcji. Przesypali nakrętki do du-
żych worków, zważyli, a wieczorem zawieźli do domu 
dziewczynki w Niedźwiadach. Udało nam się uzbierać 
377,6 kg. 1 kg nakrętek kosztuje 1 zł. Pozyskujemy je nadal 
i gromadzimy w budynkach szkoły. 

Miło nam poinformować, że zebrane w szkolnej 
zbiórce pieniądze w kwocie 8013 zł. zostały wpłacone dla 
Sandry na jej konto w fundacji ''siepomaga''. Duża część 
naszej społeczności lokalnej włącza się w różne działania 
na rzecz chorej, małej dziewczynki. Takie osoby zaliczane 
są do Armii Sandry, która jest silna i coraz liczniejsza. W 
miniony weekend uczniowie klasy II b z rodzicami i wycho-
wawczynią dołączyli do tej Armii i aktywnie włączyli się w 
zbiórkę pieniędzy na jej leczenie, zorganizowaną podczas 
Festynu Sandrusiowe Love w Koźminku. Dzieci na zaję-
ciach wykonały piękne jesienne stroiki, które zostały wy-
stawione na sprzedaż. Do Armii Sandry dołączyli inni ucz-
niowie, nauczyciele i rodzice. Przygotowaliśmy i przekazali-
śmy paczki na loterię fantową i vouchery na licytacje, prace 
plastyczne, ulubione maskotki, książki i upieczone pyszne 
domowe ciasto. Wspólnie walczymy o życie małej Sandry. 
 
Przerwa na czytanie 

W piątek 16.10.2020r. nasza szkoła wzięła udział 
w I Międzynarodowej edycji V Ogólnopolskiej akcji bicia re-
kordu w liczbie osób czytających na przerwie pt. ''Przerwa 
na czytanie''. Wydarzenie odbyło się w ramach Międzyna-
rodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii spo-
łecznej Cała Polska czyta dzieciom. Organizatorem wyda-
rzenia jest Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego 
Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. Akcja miała na 
celu promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, po-
kazanie uczniom, że czytanie jest ciekawe oraz zachęcenie 
uczniów do sięgania po książkę w każdej sytuacji i każdym 
miejscu. 

Udział w biciu rekordu wzięli wszyscy uczniowie 
obecni tego dnia w szkole (373 uczniów). Czytano podczas 
wszystkich przerw. Uczestnicy akcji "chłonęli" książki na ko-
rytarzach szkolnych, w świetlicy, a nawet w domu (podczas 



 
Wiadomości Gminne str. 14/20 

kwarantanny). Niektórzy przebrali się za swojego ulubione-
go bohatera książkowego. Przebieg akcji został uwiecznio-
ny na fotografiach, za sprawą p. Doroty Skinder. 

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w 
akcji i bili rekord w czytaniu na przerwie. 
 
Kolorowy świat warzyw i owoców oraz mleka 

W drugim tygodniu października uczniowie klas II 
w ramach zajęć przygotowywali kolorowe smakołyki - 
zdrowe i pożywne kanapki. Zajęcia były zwieńczeniem te-
matów poświęconych zdrowemu odżywianiu oraz udziałem 
Naszej szkoły w Programie owoce i warzywa. 

Podczas zajęć nauczyciele wykorzystali scenariusz 
"Kolorowy świat warzyw i owoców" oraz film edukacyjny 
"Skąd się biorą warzywa, owoce i mleko" dla dzieci z klas I-
III szkoły podstawowej propagujący zdrową dietę, bogatą w 
owoce i warzywa oraz produkty mleczne. Film pokazywał, 
w jaki sposób uprawia się owoce i warzywa oraz produkuje 
mleko i produkty mleczne, poruszał również tematykę 
zdrowego odżywiania oraz niemarnowania żywności. W roli 
prowadzącej wystąpiła dietetyk p. Joanna Neuhoff - Mu-
rawska. 

Uczniowie z dużym zapałem przygotowywali kolo-
rowe kanapki, wykorzystując jak najwięcej zdrowych pro-
duktów - wszystkie były kolorowe i bardzo pomysłowe. Na 
zakończenie zajęć- wszyscy z apetytem zjedli przygotowa-
ne kanapki. 

 
********** 

 
SZKOŁA PODSTAWOWA W CHEŁMCACH 
 
Nowe drzewo posadzone przez przedszkolaków 

Dzieci z grupy przedszkolnej "Biedronki" wspólnie 
posadziły nowe drzewo na terenie szkoły. Był to klon 
otrzymany od Lasów Państwowych z Nadleśnictwa Kalisz. 

Nasze przedszkolaki przyłączyły się tym samym do ogól-
nopolskiej akcji #sadziMY. Dziękujemy i gratulujemy! 
 
Sprzątanie Świata 2020 

Uczniowie naszej szkoły nie zapomnieli, że Ziemia 
to nasz wspólny dom i to my musimy o niego zadbać! Wy-
posażeni w worki i rękawiczki ruszyli do walki o czysty las, 
teren wokół domu i szkoły. Kolejny już raz aktywnie włączyli 
się do akcji Sprzątania Świata. 

Sprzątanie Świata - to wspólna lekcja poszanowa-
nia środowiska. Jej celem jest promowanie czystego oto-
czenia, prawidłowego gospodarowania odpadami oraz ini-
cjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz nega-
tywny wpływ na środowisko. Akcja promuje ekologiczny styl 
życia, buduje świadomość ekologiczną oraz inicjuje działa-
nia na rzecz ochrony najbliższego otoczenia. Dziękujemy 
wszystkim za włączenie się do udziału w tegorocznej akcji. 
 
Dzień postaci z bajek 

W czwartek 5 listopada 2020 r. w młodszym od-
dziale przedszkolnym został zorganizowany Dzień postaci z 
bajek. To jedno z najsympatyczniejszych świąt. Dzieci oraz 
panie pracujące w oddziale przebrały się w przepiękne, ko-
lorowe stroje. Zorganizowano konkursy wiedzy oraz zaba-
wy związane z ulubionymi bohaterami. Postacie z bajek to 
niejednokrotnie przyjaciele najmłodszych. Pomagają w 
przezwyciężaniu wielu barier i trudności, uczą oraz poma-
gają odkryć prawdę i rozbudzają wyobraźnię. 
 
Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 

''Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia'' to okazja dla 
wszystkich do przypomnienia sobie podstawowych reguł 
matematyki. Specjalnie powołane patrole przeprowadzały 
krótkie sprawdziany ze znajomości tabliczki mnożenia. 
Wszyscy, którzy dobrze odpowiedzieli na zadane pytania, 
dostali certyfikaty zaświadczające o pomyślnym wyniku eg-
zaminu i tytuł eksperta tabliczki mnożenia. Akcja ta była 
świetną okazją dla uczniów do nadrobienia ''tabliczkowych'' 
zaległości. 
 
Wielkie, kolorowe zmiany w sali nr 3 

Wszystkim rodzicom uczniów klasy IV, którzy w ja-
kikolwiek sposób przyczynili się do wyremontowania sali 
numer 3 w budynku głównym składam serdeczne podzię-
kowania. Dzięki Państwa inicjatywie, wkładowi finansowe-
mu, zaangażowaniu oraz poświęceniu wolnego czasu dzie-
ci zyskały wspaniałe miejsce do nauki. 
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Rocznica wyboru Karola Wojtyły na papieża 
16 października przypadała 42. rocznica wyboru 

kardynała Karola Wojtyły na papieża. W tym dniu w 1978 
roku papież Polak przyjął imię Jan Paweł II. Przedstawiciele 
Samorządu Szkolnego z tej okazji zapalili znicze pod tabli-
cą pamiątkową poświęconą Patronowi Szkoły. "Jeszcze 
będzie pięknie, mimo wszystko. Tylko załóż wygodne buty, 
bo masz do przejścia całe życie" Jan Paweł II. 
 
Dzień Edukacji Narodowej 2020 

14 października obchodziliśmy Dzień Edukacji Na-
rodowej. Jest to święto wszystkich pracowników oświaty 
ustanowione w rocznicę utworzenia Komisji Edukacji Naro-
dowej. Z tej okazji w środę odbyła się w naszej szkole uro-
czysta akademia. Podczas uroczystości ślubowanie złożyło 
19 pierwszoklasistów, którzy zostali pasowani na uczniów 
przez dyrektora szkoły Tomasza Mikuckiego. Część arty-
styczną uczniowie przygotowali pod opieką wychowawczyni 
p. Karoliny Gramzy oraz p. Ewy Ptak. Pierwszoklasiści 
otrzymali prezenty ufundowane przez władze Gminy Opa-
tówek, radę rodziców oraz szkołę. Uczniom, nauczycielom 
oraz pracownikom szkoły z okazji ich święta składamy ser-
deczne życzenia.  
 
Pasowanie na przedszkolaka 

W piątek, 6 listopada 2020 roku w najmłodszej 
grupie oddziału przedszkolnego odbyła się wielka uroczy-
stość. Dzieci z grupy "Biedronek" zostały pasowane przez 
dyrektora szkoły Tomasza Mikuckiego na przedszkolaków. 
W czasie uroczystości dzieci zaprezentowały swoje umie-
jętności taneczne, wokalne, recytatorskie oraz wiedzę 
ogólną. Na planszy z rotą przysięgi złożyły odciski swoich 
palców. Przedszkolaki otrzymały upominki ufundowane 
przez organ prowadzący Gminę Opatówek oraz rodziców. 
Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom oraz p. Katarzynie 
Galik, p. Beacie Kalecie i p. Paulinie Bąkowskiej za przygo-
towanie uroczystości i okazaną pomoc. 
 
Szkoła do hymnu 2020 

W tym roku inaczej obchodziliśmy Narodowe Świę-
to Niepodległości. O godzinie 11.11. dzieci i uczniowie 
obecni w szkole odśpiewali wspólnie z nauczycielami hymn 
narodowy. W oddziałach przedszkolnych przeprowadzono 
pogadanki dotyczące naszych symboli narodowych. Wy-
chowawcy zdalnie omawiali zagadnienia dotyczące poczu-
cia tożsamości narodowej oraz rysu historycznego odzy-
skania niepodległości przez nasz kraj w 1918 roku. W kla-
sach odbyło się wspólne śpiewanie Mazurka Dąbrowskie-
go. Grupa młodsza oddziału przedszkolnego w ramach ko-
lejnego zadania programu "Piękna nasza Polska cała" 
wzięła udział w pokazie mody patriotycznej. 

I Ogólnopolskie Dyktando Niepodległościowe 
1.11.2020 roku klasa VI a wraz z wychowawczynią, 

Iwoną Poradą, wzięła udział w Dyktandzie na Święto Nie-
podległości zorganizowanym przez portal Dyktanda.pl, aby 
uczcić 102 rocznicę odzyskania niepodległości przez Pol-
skę. Uczniowie rozwiązywali dyktando w kategorii klas 4 - 
6, natomiast wychowawczyni w kategorii dorośli. Na napi-
sanie dyktanda każdy uczestnik miał tylko 10 minut więc 
trzeba się było sprężać, pamiętając żeby po drodze nie po-
pełnić błędów, a jeśli już się zdarzyły, to żeby nie było ich 
za dużo. Organizatorzy konkursu zobowiązali się przekazać 
1 zł za każdego uczestnika konkursu na wybrany cel chary-
tatywny, na który można było zagłosować po napisaniu 
dyktanda. Dodatkowo wszyscy uczestnicy otrzymają pa-
miątkowe dyplomy ze swoim wynikiem. Z pewnością udział 
w takim konkursie był świetną zabawą i nauką oraz przy-
czynił się do pomocy potrzebującym. 
 
Świat jurajski 
24 listopada 2020 r. w grupie młodszej oddziałów przed-
szkolnych odbyły się zajęcia otwarte, zorganizowane przez 
p. Katarzynę Galik. W związku z tematyką świata jurajskie-
go, dzieci miały okazję poznać na czym polega praca pale-
ontologa. Szukały w piasku ukrytych figurek dinozaurów, a 
następnie odciskały je w masie solnej. Znalezione dinozau-
ry, umieściły na planszy przedstawiającej park jurajski i 
przyglądały się erupcji wulkanu w trakcie eksperymentu, 
który miał na celu wyjaśnienie możliwej przyczyny wyginię-
cia, tych ogromnych gadów. Każdy przedszkolak wykonał 
ślicznego dinozaura z papierowych talerzyków, a także 
zdobył się na odwagę, zrobienia sobie zdjęcia z najpraw-
dziwszym tyranozaurem. Lekcja miała charakter otwarty. 
Uczestniczyli w niej p. Iwona Porada i dyrektor szkoły To-
masz Mikucki. 
 
Światowy Dzień Pluszowego Misia 

W środę, 25 listopada 2020 roku obchodziliśmy 
Światowy Dzień Pluszowego Misia. W tym roku dzieci nie 
mogły przynieść do przedszkola swoich ulubionych plusza-
ków. Jednak przedszkolacy z grupy starszej znalazły spo-
sób na świętowanie. Dzieci zapoznały się z historią tego 
święta, obejrzały film edukacyjny i rozwiązywały quiz doty-
czący znajomości bajkowych miśków. Na koniec wykonały 
ciekawą pracę plastyczną. 
 
Mikołaj w oddziale przedszkolnym 

W tym roku Mikołajki w przedszkolu, w grupie star-
szej wyglądały inaczej niż zwykle. Święty Mikołaj nie od-
wiedził przedszkolaków, ale jednak był. Świadczył o tym 
wielki, czerwony worek pod choinką, który już od samego 
rana był zaskoczeniem dla przychodzących dzieci. Oprócz 
prezentów, Św. Mikołaj zostawił list i film, który nagrał spe-
cjalnie dla zerówki. W trakcie oglądania, dzieciom towarzy-
szyły ogromne emocje i niedowierzanie, a przy rozpakowy-
waniu prezentów wielka radość. 
 
Mikołajki w grupie ''Biedronki'' 
Z okazji tegorocznych Mikołajek, grupę Biedronki odwiedził 
Św. Mikołaj. Zachowując reżim sanitarny przyniósł pięknie 
zapakowane prezenty, które przekazały dzieciom panie na-
uczycielki. Niezwykły gość sprawił maluchom wiele radości. 
Panie natomiast wykonały dzieciom pamiątkową sesję 
zdjęciową. Będzie to dla Nich pamiątka na lata. Dziękujemy 
Rodzicom za zaangażowanie i poświęcony czas w organi-
zację tego święta. 

 
********** 
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SZKOŁA PODSTAWOWA W TŁOKINI WIELKIEJ 
 
Święto Pluszowego Misia 

25 listopada obchodziliśmy w naszej szkole Święto 
Pluszowego Misia. Dzieci z oddziału przedszkolnego ''Sło-
neczka'', zgodnie z reżimem sanitarnym, uczestniczyły w 
zajęciach stacjonarnych. Uczniowie klas I - III w czasie 
zdalnych lekcji przypomnieli historię pluszowego misia, 
rozwiązywali zagadki, złożyli życzenia swoim ulubieńcom, 
obejrzeli prezentacje i zaśpiewali piosenkę w języku angiel-
skim. 

Tego dnia dzieciom towarzyszyły ulubione misie. 
Ich towarzystwo sprawiło, że lekcje minęły w wesołej at-
mosferze. Uśmiech, radość, zabawy towarzyszyły przez ca-
ły czas wszystkim uczestnikom. 
Uczniowie przygotowali i przesłali piękne prace ulubionych 
maskotek. Były portrety misia malowane farbami, rysowane 
kredkami, były misiowe wyklejanki. Bardzo dziękujemy 
wszystkim za zaangażowanie i udział w akcji. Szczególnie 
uczniom, którzy nadesłali prace. 
- klasa I: Anna Grzelak, Jakub Jopek, Marcin Kubiak, 

Marcin Maleszka, Michalina Pieczynia, Magdalena Ol-
szewska, Antoni Rawicki, Lena Walczykiewicz, Leon 
Stępień, Patrycja Wolf, Zuzanna Wdowczyk 

- klasa II: Wiktoria Broniecka, Mateusz Kłodziński, Alicja 
Konopińska, Maja Janas, Artur Jaroczyński, Michał 
Maciejewski, Paweł Pilas, Jan Rogoziński 

- klasa III: Agnieszka Bączkiewicz, Agata Ciesielska, Na-
talia Garstka, Szymon Mróz, Maksymilian Sztrajt. 

Cieszymy się, że mimo coraz nowocześniejszych i coraz 
atrakcyjniejszych zabawek, moda na misie nie przemija. 
 
Akcja Szkoła Pamięta 

Społeczność naszej szkoły włączyła się w akcję 
zorganizowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 
"Szkoła Pamięta". Celem akcji jest zwrócenie uwagi mło-
dych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohate-
rach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani 
z historią danego miejsca, regionu, społeczności. Listopad 
to miesiąc, w którym w szczególny sposób pamiętamy o 
zmarłych. Porządkujemy groby i zapalamy znicze. Wspo-
minamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali 
się na kartach historii. Pamięć o nich jest wyrazem szacun-
ku dla ich życia i dokonań. Jest wartością, którą należy pie-
lęgnować. 

W tym roku, ze względu na ograniczenia wynikają-
ce ze stanu epidemii, były to działania on - line i o charakte-
rze multimedialnym. W ramach akcji uczniowie wzięli udział 
w konkursie plastyczno- literackim ''Ważna postać naszego 
regionu''. Przygotowali prezentacje multimedialne poświę-
cone postaciom historycznym związanym z naszym regio-
nem, mapy miejsc pamięci z najbliższej okolicy. Podczas 
zdalnych lekcji prezentowali pamiątki rodzinne (zdjęcia, 
przedmioty) przekazywane z pokolenia na pokolenie. W 
imieniu społeczności szkolnej nasi Uczniowie wraz ze swo-
imi Rodzicami odwiedzili miejscowy cmentarz składając 
kwiaty, zapalając znicze na grobach osób związanych z hi-
storią szkoły i naszej miejscowości. Dziękujemy Nauczycie-
lom, Uczniom oraz Rodzicom za udział w akcji. Składamy 
gratulacje uczniom za zajęcie pierwszego miejsca w kon-
kursie plastyczno - literackim ''Ważna postać lokalnej histo-
rii''. Dziękujemy za zaangażowanie i trud włożony w przygo-
towanie prac. 
 
Ślubowanie uczniów klasy pierwszej 

W tradycji naszej szkoły są chwile niezwykle waż-
ne. Do nich właśnie należy przyjęcie nowych uczniów do 
grona społeczności szkolnej. 14 października 2020r. w 
Dzień Edukacji Narodowej uczniowie klasy pierwszej wraz 

z wychowawczynią panią Anną Macniak i najstarszymi 
uczniami szkoły podstawowej - przedstawicielami klasy 
ósmej przygotowali krótki program artystyczny z okazji Dnia 
Nauczyciela oraz Pasowania na ucznia. 

W tym roku szkolnym uroczystość ta odbyła się z 
zachowaniem reżimu sanitarnego. 
Na samym początku głos zabrali ósmoklasiści, bo to wła-
śnie im przypadła rola wprowadzenia młodych kolegów i 
koleżanek w poczet uczniów naszej szkoły.W oryginalnej i 
stosownej do okoliczności dekoracji, w obecności dyrektora 
szkoły pierwszoklasiści zaprezentowali pod kierunkiem wy-
chowawczyni Anny Macniak dotychczas zdobyte umiejęt-
ności recytatorskie i wokalne, z dziedziny zasad zachowa-
nia się w szkole, bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pa-
triotyzmu. Pochwalili się również zdolnościami tanecznymi. 

Po pomyślnie zdanym egzaminie przyszedł czas 
na złożenie ślubowania przez uczniów na sztandar szkoły i 
pasowanie na ucznia, którego dokonała pani dyrektor Edyta 
Banasiak. Następnie wręczyła pierwszoklasistom legityma-
cje szkolne i Akt Nadania Klasy, a wychowawczyni pamiąt-
kowe dyplomy. 
Na cześć patrona szkoły Władysława Broniewskiego nowo 
pasowani uczniowie złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową. 
Następnie pierwszoklasiści wysłuchali życzeń, zostali obda-
rowani upominkami przekazanymi od starszych kolegów, 
władz samorządowych i Rady Rodziców, co sprawiło im 
ogromną radość. 

Niespodzianką dla dzieci było wydarzenie przyjęcia 
ich w poczet uczniów naszej szkoły, czego dowodem był 
odcisk ich dłoni na ścianie. Wszyscy miło i radośnie przeżyli 
ten moment. Te ważne chwile związane ze szkołą utkwią 
im na długo w pamięci. Na pewno Uczniowie będą starali 
się swoim zachowaniem i nauką sprawiać radość Rodzi-
com i Nauczycielom. 
 
102. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę 

Dzień 11 listopada jest bardzo ważny dla historii 
naszego kraju, ponieważ po 123 latach niewoli Polska od-
zyskała suwerenność i mogła jako niezależne państwo sa-
modzielnie decydować o losach swoich obywateli. Młode-
mu pokoleniu święto uświadamia, że życie w wolnej Polsce 
zawdzięczamy tym, którzy walczyli o nią w I wojnie świato-
wej. Ukazuje takie wartości jak: patriotyzm, przynależność 
do narodu polskiego oraz poświęcenie największej warto-
ści, jaką jest życie. Ten szczególny dzień powinien być dla 
nas Polaków okazją do powiedzenia sobie: ''Jestem Pola-
kiem i jestem z tego dumny'', wzbudzać dumę i radość. 

11 listopada wywieszamy flagi i czcimy godnie 
dzień, w którym wspominamy przywrócenie Polski na mapę 
świata. Flaga jest jednym z symboli narodowych. Jest 
oznaką naszej pamięci i wdzięczności dla naszych przod-
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ków, którym zawdzięczamy wolną Rzeczpospolitą. Ucznio-
wie naszej szkoły uczcili Narodowe Święto Niepodległości: 
włączając się do akcji "Szkoła do hymnu", przygotowując 
biało- czerwone kotyliony, uczniowie klas pierwszej i drugiej 
uczestnicząc z zachowaniem reżimu sanitarnego w uroczy-
stej akademii przygotowanej przez klasę trzecią pod kie-
runkiem p. Renaty Szlenkier. 

W tym wyjątkowo trudnym czasie, kiedy nie mo-
żemy się spotkać na akademii w budynku szkoły, uczniowie 
podczas zdalnych lekcji przypomnieli fakty historyczne, tek-
sty poetyckie, pieśni legionowe oraz o godzinie 11.11 
wszystkie klasy odśpiewały hymn narodowy. Chwilą zadu-
my oddali hołd tym, którzy walczyli o naszą niepodległość. 
Wolność raz zdobyta i niepodległość raz osiągnięta nie jest 
czymś trwałym, tylko czymś danym, co trzeba pielęgnować. 
Pamiętajmy o naszej historii. 
 
Nowe inwestycje 

Obejście naszej szkoły pięknieje. Ku wielkiej rado-
ści wszystkich rodziców parking przy budynku przedszkola 
został utwardzony i wyłożony kostką brukową - koniec z 
błotem i kałużami! Przy budynku szkoły powstał zaś długo 
oczekiwany przez uczniów ogródek rekreacyjny. Na wy-
dzielonym placyku pojawiło się nowe ogrodzenie, a za nim 
piękne ławki i pojemniki na kwiaty. Wiosną wypełnią się one 
kwitnącymi roślinami, a pod rozłożystą sosną zazieleni się 
trawa. Nowe inwestycje zdecydowanie przyczyniły się do 
poprawy estetyki obejścia szkoły i podniosły komfort pobytu 
w szkole, naszym drugim domu. Zostały bardzo dobrze 
przyjęte przez społeczność lokalną. Składamy serdeczne 
podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do po-
wstania parkingu i ogródka. 
 
Kasztan na wagę życia 

Uczniowie ze szkoły w Tłokini Wielkiej od najmłod-
szych lat uczą się wrażliwości na potrzeby innych. Aktywny 
udział w wielu akcjach dobroczynnych udowadnia, że są 
empatyczni i zaangażowani w słuszne sprawy, chętnie po-
magają potrzebującym i "dzielą się sercem" ze słabszymi i 
cierpiącymi. W październiku w naszej szkole odbyła się ak-
cja charytatywna pod nazwą ''Kasztan na wagę życia''. Ak-
cja ta polegała na zbiórce kasztanów, które zostały przeka-
zane dla Sandry Wolniak. Sandra to mała dziewczynka 
walcząca z bardzo poważną chorobą SMA 1 czyli rdzenio-
wym zanikiem mięśni. Ratunkiem dla dziewczynki jest naj-
droższy lek świata, którego koszt to niemal 10 milionów zło-
tych. Ogromna rzesza ludzi o dobrym sercu w różnoraki 
sposób wspiera rodziców w zebraniu potrzebnej kwoty, 
jednak zbiórka wciąż nie jest zakończona. 

Uczniowie z naszej szkoły nie pozostali obojętni 
wobec cierpienia dziewczynki. Kiedy tylko ogłoszono akcję, 
licznie włączyli się do zbiórki kasztanów. Łącząc przyjemne 
z pożytecznym, spacerując i podziwiając jesienne krajobra-

zy, zbierali jej owoce. W zaledwie kilka dni uzbierano 395 
kg kasztanów, które zostały przekazane rodzicom Sandry a 
następnie oddane do wybranego przez nich skupu, w za-
mian za co otrzymali środki pieniężne na leczenie córki. W 
akcji brały udział dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Tłokini Wielkiej. 

Rodzice dziewczynki są bardzo wdzięczni naszej 
społeczności. Swoje podziękowania przekazali na ręce 
opiekun akcji Małgorzaty Urbaniak oraz za pomocą portalu 
społecznościowego Facebook. Dziękujemy wszystkim za 
okazane serce i zaangażowanie w zbiórkę ''Kasztan na 
wagę życia''. 

 
********** 

 
SZKOŁA PODSTAWOWA W RAJSKU 
 
Mikołajki w Rajsku 

Tak jak wszędzie, tak i w szkole w Rajsku, obcho-
dziliśmy przemiły dzień, a mianowicie Mikołajki. Tego dnia 
każdy kto mógł, ubrał się na czerwono oraz założył mikoła-
jową czapkę. Tego dnia również naszą szkołę odwiedził 
Mikołaj. Dzieci otrzymały upominki w postaci słodkości. 
Podczas zajęć świetlicy szkolnej wszyscy uczniowie z wiel-
ką uwagą i skupieniem wysłuchali opowieści o Świętym Mi-
kołaju, a także brali udział w zabawach ruchowych związa-
nych z tematyką mikołajkową. Ubraliśmy także naszą świe-
tlicową choinkę oraz wykonaliśmy upominki dla najbliż-
szych. Miło będziemy wspominać ten dzień. Każdy był 
uśmiechnięty i miał bardzo dobry humor. 

Również oddziały przedszkolne odwiedził św. Mi-
kołaj. Długo oczekiwany gość wywołał uśmiech na twa-
rzach przedszkolaków. Św. Mikołaj został gorąco zapro-
szony przez dzieci do zabawy. Milo spędzony czas uświet-
niły wspólne zdjęcia oraz prezenty zakupione przez Rodzi-
ców. Dzieci z ogromna radością zaprosiły św. Mikołaja za 
rok, obiecując, że czekając na niego za rok będą bardzo 
grzeczne! 
 

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

GOPS W OPATÓWKU 
 

Edukacja dla seniora w Krainie Nocy i Dni 
W ramach edukacji kulturalnej w dniu 02.10.2020r. 

zorganizowany został wyjazd do Filharmonii Kaliskiej. Ce-
lem tego działania było pokazanie beneficjentom możliwo-
ści korzystania z oferty kulturalnej dostępnej w pobliskim 
dużym mieście i rozbudzenia potrzeb uczestniczenia w wy-
darzeniach kulturalnych dostarczających niezwykłych wra-
żeń. 
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Uczestnicy projektu mieli możliwość wysłuchania 
koncertu orkiestr dętych Filharmonii Kaliskiej oraz połączo-
nych ich sił - orkiestry. Znany wszystkim melomanom kla-
syczny i filmowy repertuar oraz jego barwne kameralne i 
orkiestrowe aranżacje to z pewnością największy atut tego 
wieczoru. 

W programie koncertu uczestnicy wysłuchali pere-
łek muzyki klasycznej i filmowej min. Bolero M. Ravela, 
fragmenty ze słynnej kantaty C. Orffa "Carmina Burana" 
oraz musicalu "West Side Story" L. Bersteina. 

Po raz pierwszy w Kaliszu zagrała Orkiestra Nie-
symfoniczna Filharmonii Kaliskiej. Koncert muzyków na dę-
tych (instrumentach) wpisał się w Międzynarodowy Dzień 
Muzyki. Dużo emocji dostarczyły słynne tematy Maurice'a 
Ravela czy utwory legendarnego kompozytora muzyki fil-
mowej, zmarłego niedawno Ennio Morricone. 

 
********** 

 
W dniach 06.10.2020 r. i 13.10.2020 r. kontynuowano zaję-
cia sportowe na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w 
Opatówku. Uczestnicy projektu pod kierunkiem p. Izabeli 
Dubanowicz i p. Aleksandry Dubanowicz wykonywali sze-
reg ćwiczeń sportowych na matach oraz przy drabinkach. 
Zajęcia zostały dostosowane do potrzeb i możliwości osób 
w wieku 60+. Działania te miały na celu szeroko podjętą ak-
tywizację seniorów w aspekcie życia społecznego i zdro-
wego stylu życia na co dzień. 
 
Ogólnopolska Kampania "Przeciw pijanym kierow-
com!" 

Gmina Opatówek realizuje ogólnopolską kampanię 
"Przeciw pijanym kierowcom!" Krakowskiej Akademii Profi-
laktyki. Patronat nad realizacją kampanii sprawuje Bur-
mistrz Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki. Koordynato-
rem współpracującym z Krakowską Akademią Profilaktyki 
jest Dzielnicowy Komisariatu Policji w Opatówek Artur 
Woźniak. 

Edukacja publiczna skierowana jest do szerokiego 
grona odbiorców. Zachęca do reagowania na przypadki 
jazdy pod wpływem alkoholu. Świadkowie takich sytuacji 
poprzez właściwe reakcje mogą zapobiec wielu tragediom 
powodowanym przez pijanych kierowców. 

GOPS Opatówek, Komisariat Policji w Opatówku, 
Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów, GOZ w 
Opatówku, NZOZ KAWALA, MEDICAL CENTER Humieja 
& Pokojowy, Stacje Paliw znajdujące się na terenie gminy 
Opatówek - to placówki aktywnie uczestniczące w realizacji 
kampanii "Przeciw pijanym kierowcom!". 

Gmina Opatówek wychodzi naprzeciw problemom 
nasilającym się w czasie epidemii, troszczy się o zdrowie 

mieszkańców. Nawet w tak trudnych warunkach można i 
trzeba stawiać na profilaktykę i przeciwdziałanie proble-
mom alkoholowych. Gmina Opatówek jest w gronie Wielkiej 
Koalicji Gmin. 

Kampania "Przeciw pijanym kierowcom!" to kolejny dobry 
przykład współpracy lokalnych instytucji z Burmistrzem 
Gminy Opatówek w ramach akcji Bezpieczny Opatówek. 

Realizacja zgodnie z Gminnym Programem Profi-
laktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Opató-
wek 2020. Więcej informacji na stronach internetowych: 
www.przeciwpijanymkierowcom.pl, 
www.akademiaprofilaktyki.pl 
 
Spotkania AA w dobie pandemii 

Wspólnota Anonimowych Alkoholików informuje 
osoby, które poszukują pomocy w zdrowieniu z uzależnie-
nia od alkoholu, że istnieje możliwość kontaktów i spotkań z 
członkami AA za pośrednictwem telefonu oraz Internetu. W 
czasie trwającego stanu epidemii i izolacji społecznej, 
wspólnota Anonimowych Alkoholików udostępnia wszyst-
kim zainteresowanym otrzymaniem pomocy w radzeniu so-
bie z problemem alkoholowym, możliwość spotkań telefo-
nicznych i online. Informację na ten temat można uzyskać 
poprzez: 
- infolinię 801-033-242 
- czat online dostępny na stronach www.aa.org.ploraz 

www.aa24.pl 
- na stronie www.aa24.pl/pl/mityngi-on-line lub www.aa-

mazowsze.pl 
 
Informacja Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Opatówku 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych w Opatówku informuje, że aby zgłosić kogoś na 
leczenie odwykowe, należy wypełnić wniosek i złożyć go w 
gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, 
właściwej dla miejsca zamieszkania osoby, której dotyczy 
postępowanie. W gminie Opatówek takie wnioski składa się 
do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych w Opatówku - 62-860 Opatówek Pl. Wolności 14, 
przyziemie pok. nr 5. 
Wniosek może złożyć dowolna osoba z rodziny, której nie 
jest obojętny los nadużywającego alkoholu lub instytucja 
(np. pomoc społeczna, policja itp.). 

Wniosek o leczenie do GKRPA należy złożyć w 
formie pisemnej (w zamkniętej kopercie) w punkcie poda-
niowym zlokalizowanym na parterze Urzędu Miejskiego 
Gminy Opatówek Gminy Opatówek lub wysłać pocztą na 
adres: Urząd Miejski Gminy Opatówek, 62-860 Opatówek 
Pl. Wolności 14, z dopiskiem: ''Gminna Komisja Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych w Opatówku''. 
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Poradnie leczenia uzależnień 
- Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia 

MULTIMED 
ul. Majkowska 13 a, 62-800 Kalisz, telefon: (62) 
501-86-18 

- Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia 
ul. Lipowa 5 62-800 Kalisz, telefon: (62) 767-20-57 

 
Ważne telefony pomocowe 
- 800-190-590 (bezpłatny numer) Telefoniczna Informa-

cja Pacjenta całodobowa pomoc psychologiczna dla 
osób w kryzysie związanym z zagrożeniem epidemicz-
nym czy kwarantanną 

- 888-883-388 Telefon przeciw przemocowy dla kobiet 
Fundacja Feminoteka 

- 800-120-226 Policyjny telefon zaufania do przeciwdzia-
łania przemocy w rodzinie 

- 888-960-980, 888-900-980 Fundacja Vis Salutis utu-
chomiła telefoniczną pomoc psychologiczną dla osób 
dotkniętych skutkami COVID-19, codziennie w godzi-
nach 10:00 - 18:00 

- 600-070-717 Telefon interwencyjny Centrum Praw Ko-
biet. 

 
Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 

116 123. Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci 
młodzieży: 116 111. Spis organizacji pomocowych znaj-
dziesz na stronie www.samobojstwo.pl 

Fundacja ITAKA prowadzi całodobowe Centrum 
Wsparcia dla Osób w Kryzysie Psychicznym. 7 dni w tygo-
dniu dyżurują psycholodzy pod numerem 800 70 22 22, 
specjaliści odpowiadają również na maile: pora-
dy@liniawsparcia.pl. W Centrum Wsparcia dla osób w kry-
zysie psychicznym dyżurują psychologowie gotowi do wy-
słuchania, zrozumienia i akceptacji, którzy pomagają także 
w znalezieniu odpowiednich placówek specjalistycznych w 
danym regionie kraju, gdzie można otrzymać bezpośrednią 
pomoc. 

Dla zapewnienia członkom Wspólnoty aktualnej in-
formacji na temat form działania grup polskojęzycznego AA 
w okresie pandemii koronawirusa COVID-19 uruchomiono 
informację telefoniczną w tym zakresie pod stałym nume-
rem infolinii AA 801 033 242 (do godz. 16.00) oraz nume-
rami: 606 737 579, 538 631 917, 660 517 087. Informację 
można też uzyskać pisząc na adresy e-mailowe: 
dz@aa.org.pl; aa@aa.org.pl; info@aa.org.pl. 

W związku z faktem, że w najbliższym czasie wielu 
członków Wspólnoty może mieć utrudniony kontakt z grupą 
AA, udostępniono dodatkowe numery telefonów, które w 
dni powszednie będą uzupełniać obecnie działającą infoli-
nię AA: 660-517-087, 606 737-579, 538-631-917, 604-867-

406, 723-009-495, 784-962-657. 
 
"Opieka Wytchnieniowa " - edycja 2020 

W 2020 r. Gmina Opatówek przystąpiła do realiza-
cji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Ro-
dziny, Pracy i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - 
edycja 2020 finansowanego ze środków Funduszu Solidar-
nościowego. 

Całkowity Koszt Programu w 2020 r. to kwota 
50 400,00 zł, w tym: kwota 40 320,00 zł to środki Funduszu 
na realizację zadania, kwota 10 080,00 ִ◌ zł zadania własne 
gminy. Dodatkowo Gmina Opatówek otrzymała ze środków 
Funduszu kwotę 403,20 zł na koszty związane z obsługą 
Programu. 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków 
rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę 
nad dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełno-
sprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełno-

sprawności/orzeczeniami równoważnymi poprzez możli-
wość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług 
opieki wytchnieniowej. 
Program ma na celu: 
- wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia po-

przez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla 
członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpo-
średnią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełno-
sprawnością oraz osobami dorosłymi ze znacznym 
stopniem niepełnosprawności / osobami z orzeczenia-
mi równoważnymi 

- czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łą-
czących się ze sprawowaniem opieki, zapewnieniem 
czasu na odpoczynek i regenerację 

- wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie 
wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze 
sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologicz-
ne lub terapeutyczne 

- podnoszenie poziomu kompetencji dotyczących wspar-
cia osoby niepełnosprawnej za sprawą nauki technik 
wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabi-
litacyjnych w warunkach domowych oraz poprzez spe-
cjalistyczne poradnictwo w zakresie psychologicznych i 
społecznych aspektów wsparcia osób niepełnospraw-
nych, zagadnienia profilaktyki zdrowotnej i zdrowego 
stylu życia. 

 

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

OGŁOSZENIA 
 

Podatek na rok 2021 
Informujemy, iż stawki podatku od nieruchomości na 2021 r. - 
zostały utrzymane na poziomie z 2020 roku. Podatek leśny 
2021 r. - przyjmuje się stawkę 43,3048 zł za hektar fizyczny la-
su. Kwota 43,3048 zł stanowić będzie podstawę naliczenia po-
datku leśnego na 2021 rok. Podatek rolny 2021 r. - cena żyta 
do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2021 została obni-
żona z kwoty 58,55 zł za 1 dt. do kwoty 52,00 zł za 1 dt., kwota 
52,00 zł. stanowić będzie podstawę naliczenia podatku rolnego 
na 2021 rok. 

 

********** 
 

Zwrot podatku akcyzowego 
W dniach od 1 lutego 2021 r. do 28 lutego 2021 r. można bę-
dzie składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego. Wnioski 
wraz z załącznikami należy wcześniej pobrać ze strony inter-
netowej urzędu, dostępne będą one również w biurze podaw-
czym tutejszego urzędu. Tylko kompletne i wypełnione wnioski 
należy złożyć w pok. 23 (II piętro). 

 

********** 
 

eKurenda w Gminie Opatówek 
Urząd Miejski Gminy Opatówek udostępnił bezpłatną aplikację 
eKurenda, dzięki której najważniejsze informacje urzędowe do-
trą do mieszkańców natychmiast po ich opublikowaniu. Wy-
starczy tylko posiadanie smartfona z dostępem do Internetu. 
Aplikacja służy do odczytu kurendy przekazywanej do miesz-
kańców danego sołectwa. Mieszkańcy instalują aplikację i wpi-
sują nazwę swojego sołectwa. Gmina umieszcza w aplikacji 
treści kurend. Aplikacja każdorazowo powiadamia użytkownika 
o nowych kurendach, do których użytkownik ma szybki i łatwy 
dostęp w swoim telefonie. Aplikacja do pobrania ze strony 
www.ekurenda.pl 

 

********** 
 

Stop Czerniak! 
Ruszył projekt pn. "Program profilaktyki nowotworów skóry w 
Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej", którego celem jest zwięk-
szenie wiedzy i świadomości mieszkańców Aglomeracji Kali-
sko-Ostrowskiej w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych 
skóry. Nie czekaj i zgłoś się na badania profilaktyczne! Szcze-
góły na stronie internetowej: www.stopczerniak.ako.pl. 
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Podziękowanie 
Klub Sportowy Opatówek wraz z drużyną Młodzika Starszego, 
prowadzoną przez trenera Daniela Walczyńskiego, pragnie 
podziękować za wsparcie klubu poprzez zakup strojów dla za-
wodników. Zakup strojów firmy Joma możliwy był dzięki 
wsparciu: Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Kaliskiego Ar-
tura Szymczaka, Prezesa Firmy Garden Products Piotra Gul-
czyńskiego, Prezesa Firmy Koniczynka Artura Porady. Za oka-
zaną pomoc serdecznie dziękujemy, mamy nadzieję, że zaku-
pione przez Państwa nowe stroje przyczynią się do rozwoju 
naszej drużyny. 

 

********** 
 

Plan sparingów seniorów KS Opatówek 
- sobota 24.01.2021: KS Opatówek - Centra Ostrów Wiel-

kopolski 
- sobota 30.01.2021: KS Opatówek - Victoria Ostrzeszów 
- sobota 06.02.2021: KS Opatówek - KS Prosna Kalisz 
- środa 10.02.2021: KS Opatówek - LKS Gołuchów 
- środa 17.02.2021: KS Opatówek - Pogoń Nowe Skalmie-

rzyce 
- sobota 20.02.2021: KS Opatówek - RKS Radliczyce 
- sobota 27.02.2021: KS Opatówek - Olimpia Brzeziny 
- sobota 06.03.2021: KS Opatówek - Piast Błaszki 
 
Miejsce oraz godzina rozegrania meczu towarzyskiego zosta-
nie ustalona przez organizatorów. Zapraszamy do śledzenia 
profilu społecznościowego KS Opatówek, gdzie znajdą Pań-
stwo bieżące informacje z życia klubu! 

 

********** 
 

Poszukujemy do dzierżawy lub zakupu grunty rolne o pow. od 
2 ha do bez ograniczeń na terenie całego kraju pod farmy fo-
towoltaiczne. Energy Group DRF Sp. z o.o. Menadżer OZE tel. 
692-551-862, e-mail: szczecinek.biuro@interia.pl 

 

********** 
 

Salon fryzjersko - kosmetyczny solarium ''Tatiana'', Opatówek 
ul. Kaliska 1a. 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 parafi-
nowym, makijaż dzienny i wieczorowy, maseczki na twarz, 
oczyszczanie twarzy - mikrodermabrazję i kwasy oraz solarium 
z bezpiecznymi lampami z nową europejską normą opalania. 
Czynne wtorek, czwartek, piątek - 9:00 - 17:00, środa 8:00 - 
16:00, sobota 8:00 - 15:00. 

 

********** 
 

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, na-
prawa i czyszczenie rynien, montaż reklam, czyszczenie i ma-
lowanie 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. 
Telefon 606 - 254 - 418 

 

********** 
 

Prawidłowa eksploatacja wałów przegubowo - teleskopo-
wych 
Rolnictwo zaliczane jest do sektorów gospodarczych, w któ-
rych odnotowuje się największą liczbę wypadków przy pracy. 
W ostatnich latach nastąpiła tendencja spadkowa nieumyśl-
nych zdarzeń wśród rolników indywidualnych. Często do nie-
bezpiecznych wypadków dochodzi podczas obsługi wałka od-
bioru mocy /WOM/. Dlatego należy pamiętać o zasadach BHP, 
by uniknąć tak drastycznych zdarzeń wypadkowych, jakie były 
zgłoszone do PT KRUS w Kaliszu. 
Wielu wypadków można było by uniknąć, gdyby użytkowane 
wały miały właściwe osłony i były eksploatowane przy zacho-
waniu szczególnej ostrożności i określonych zasad. 

Dobierając wał do konkretnej maszyny, należy uwzględnić ta-
kie podstawowe jego parametry jak moc, wynikającą z zapo-
trzebowania maszyny oraz długość. Parametry wału przezna-
czonego do napędu danej maszyny są zamieszczone w in-
strukcji jej obsługi, ponieważ dobór właściwego wału gwarantu-
je jego długą eksploatacje i bezpieczeństwo pracy. 
Przed zamontowaniem wału, należy nasmarować jego po-
szczególne części zgodnie z instrukcją zamieszczoną na osło-
nie. Należy zwrócić szczególną uwagę na miejsca kontaktu 
części ruchomych z osłoną. Zakładanie wałów przegubowo-
teleskopowych musi odbywać się przy wyłączonym wałku od-
bioru mocy ciągnika i wyłączonym silniku. Na początku należy 
założyć końcówkę wałka do maszyny, a następnie do WOM 
ciągnika. Końcówki należy zabezpieczyć zatyczkami lub zało-
żyć do momentu zamknięcia się zamka blokującego położenie 
wałka zarówno na maszynie jak i na ciągniku. Osłonę wałka 
należy zabezpieczyć łańcuszkiem. By zapobiec obracaniu się 
osłony z wałem należy łańcuszek zaczepić do stałej części 
maszyny. Nie wolno uruchamiać maszyn napędzanych wałem 
dzieciom oraz osobom pod wpływem alkoholu. Do prac przy 
obsłudze wałów przegubowo-teleskopowych /WOM/ rolnik po-
winien przystąpić ubrany w odzież roboczą dopasowaną do 
ciała, zapewniającą swobodę ruchów, lecz bez odstających i 
luźno zwisających części, np. sznurki, paski, kaptury. Powinien 
także założyć czapkę, aby zakryć długie włosy lub spiąć je. Nie 
wolno używać rękawic przy włączonym napędzie wału i silniku 
ciągnika, bo mogą zostać pochwycone. 
Zgłoszone były wypadki do PT KRUS w Kaliszu, spowodowa-
ne przez pochwycenie ruchomych części maszyn sznurków, 
rękawów ubrań i nastąpiło wkręcenie ciała wokół obracającego 
się wałka. Szczególnie wszelkie naprawy i regulacje powinny 
się odbywać, po wyłączeniu napędu i zgaszeniu silnika, należy 
odczekać, aż wszystkie mechanizmy przestaną się poruszać. 
Wały przegubowo – teleskopowe należy okresowo sprawdzać, 
czy osłona wału obraca się swobodnie przy wyłączonym na-
pędzie i posiada łańcuszki zaczepiane do stałej części maszy-
ny. Zerwanie takiego łańcuszka, jest sygnałem o nieprawidło-
wej pracy wałka. 
Jeżeli w czasie pracy wałek odbioru mocy ciągnika nie będzie 
używany, należy go wyłączyć, a końcówkę zakryć osłoną. Do 
pracy należy stosować wały posiadające znak bezpieczeństwa 
"B", znak CE wraz z kompletem osłon. Zasadą dobrej praktyki 
jest oznaczanie wyrobów przeznaczonych do pracy w rolnic-
twie znakiem bezpieczeństwa KRUS nadawanym przez Pre-
zesa Kasy. Na maszynach i ciągnikach rolniczych znajdują się 
symbole i znaki ostrzegające o zgłoszeniach związanych z 
przeniesieniem napędu wałkiem przegubowo - teleskopowym 
pomiędzy współpracującymi maszynami. Podczas pracy z 
agregatem należy unikać, ostrych zakrętów, a przy zawracaniu 
należy wyłączyć napęd, w celu ochrony przed uszkodzeniem. 
Po zakończeniu prac maszyny rolnicze, należy oczyścić i przy-
gotować do garażowania. Maszyny do nawożenia, należy 
oczyścić z resztek nawozu, umyć i zakonserwować olejem lub 
smarem konserwacyjnym, zgodnie z instrukcją i odstawić do 
miejsca przechowywania. Prawidłowa eksploatacja WOM oraz 
posiadanie i stosowanie odpowiednich osłon na całej długości, 
na pewno przyczyni się do zmniejszenia zagrożenia i liczby 
wypadków przy pracy rolniczej. Życzymy bezpiecznej pracy. 
Placówka Terenowa KRUS w Kaliszu. 
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