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SESJA RADY GMINY

W dniu 3 wrze nia br. odby a si XXXIII sesja Rady
Gminy Opatówek, na której po informacji Wójta Gminy
i Przewodnicz$cego Rady Gminy o dzia aniach podejmowanych w okresie mi dzysesyjnym, radni podj li
nast puj$ce uchwa y:
- W sprawie udzielenia z bud*etu gminy Opatówek
pomocy finansowej dla Powiatu Kaliskiego z przeznaczeniem na wykonanie projektu i kosztorysu
w celu realizacji zadania pod nazw$: "Przebudowa
drogi powiatowej 4610P na odcinku od miejscowo ci
Borów do skrzy*owania z drog$ wojewódzk$ nr 471
w zakresie poprawy bezpiecze3stwa";
- W sprawie zmian bud*etu i w bud*ecie gminy
Opatówek na 2009 rok. Uchwa $ t$ wprowadza si
zmiany w bud*ecie na 2009 rok dotycz$ce zmian
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bud*etu i przeniesienia mi dzy dzia ami, rozdziaami, paragrafami, m.in.:
- w dziale Rolnictwo i owiectwo zwi ksza si
dochody z tytu u najmu terenów owieckich
o kwot 200 z , zwi ksza si dochody z tytu u
otrzymanej pomocy finansowej z Urz du Marsza kowskiego z programu obszarów wiejskich
na remont placówek kulturalnych (Gminnego
O rodka Kultury) w kwocie 10 000 z ;
- w dziale Transport i $czno < zwi ksza si plan
wydatków na udzielenie pomocy finansowej dla
Powiatu Kaliskiego na "Przebudow
drogi
powiatowej 4610P na odcinku od miejscowo ci
Borów do skrzy*owania z drog$ wojewódzk$ nr
471 w zakresie poprawy bezpiecze3stwa"
w kwocie 12 200 z ;
- w dziale Ró*ne rozliczenia zwi ksza si
subwencj o wiatow$ ze rodków rezerw cz ci
o wiatowej subwencji ogólnej dla jednostek
o kwot 40 951 z z przeznaczeniem na remont
szko y w T okini Wielkiej;
- w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego zwi ksza si wydatki z tytu u udzielonej pomocy finansowej z Urz du Marsza kowskiego na remont pomieszcze3 przeznaczonych na cele kultury w kwocie 10 000 z ;
W sprawie wyra*enia zgody na dokonanie
darowizny na rzecz Województwa Wielkopolskiego
nieruchomo ci po o*onej w miejscowo ci Szulec,
oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako dzia ka
nr 132/1 o pow. 0,0030ha, stanowi$cej w asno <
Gminy Opatówek. Nieruchomo < ta b dzie darowana na cel publiczny, tj. budow
zatoki
autobusowej w ci$gu drogi wojewódzkiej nr 471
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s u*$cej mieszka3com miejscowo ci Szulec oraz
gminy Opatówek;
W sprawie wyra*enia zgody na udzielenie bonifikaty
od ceny nieruchomo ci, a tym samym wyra*a si
zgod na sprzeda* lokalu mieszkalnego nr 21
w budynku po o*onym w Opatówku przy ul. Aw.
Jana 4a, zlokalizowanym na dzia ce ewidencyjnej nr
285/11 o pow. 0,1734ha wraz z u amkowymi
udzia ami w warto ci prawa w asno ci gruntu
i cz ciach wspólnych budynku oraz upowa*nia si
Wójta Gminy do udzielenia bonifikaty od ceny w/w
nieruchomo ci w wys. 50%, je*eli b dzie ona
sprzedana na rzecz dotychczasowego najemcy.

celebrowana w intencji rolników przez ksi dza pra ata proboszcza parafii Opatówek - W adys awa Czamar .
Po eucharystii, z o*eniu darów oraz po wi ceniu
chleba i wie3ców symbolizuj$cych obfito < zebranych
plonów odby a si
cz < obrz dowa do*ynek
w wykonaniu zaproszonego Zespo u Pie ni i Ta3ca
Przygodzice, a nast pnie Wójt Gminy - w imieniu

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

DO YNKI GMINNO-PARAFIALNE

"...nie ma nic lepszego, ni# cieszy% si& i o to dba%, by
szcz&*cia zazna% w swym #yciu. Bo te#, #e cz.owiek je
i pije, i cieszy si& szcz&*ciem przy ca.ym swym trudzie to wszystko dar Bo#y".
Od wielu lat do*ynki s$ tradycyjnym wi tem,
podczas którego rolnicy dzi kuj$ za zebrane plony.
S$ te* okazj$ do wypoczynku i dobrej zabawy po, pe nej
wysi ku, pracy na roli. W tym roku Do*ynki GminnoParafialne odby y si w Opatówku. Starostami do*ynek
byli: p. Gra*yna Wietrzych z Micha owa Drugiego
i p. Piotr Janiak z Cieni Pierwszej.
Uroczysto ci do*ynkowe rozpocz a Msza
Awi ta na placu przy Zespole Szkó im. St. Miko ajczyka,
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gospodarzy - powita go ci, w ród których byli: senator
RP Piotr Kaleta, pos owie: Leszek Aleksandrzak, Jan
Dziedziczak, Józef Racki, Adam Rogacki, Wicedyrektor
Wojewódzkiego Zarz$du Melioracji i Urz$dze3 Wodnych
w Poznaniu Cezary Siniecki, Starosta Kaliski Krzysztof
Nosal, Wicestarosta Andrzej Dolny, radni powiatowi:
Wiceprzewodnicz$cy Rady Powiatu Józef Wanga,
cz onek Zarz$du Mieczys aw Juczak, Urszula Rychter,
Stefania Wiewiórkowska, Marek Suchorski, radni gminy
Opatówek, so tysi, cz onkinie Kó Gospody3 Wiejskich
z terenu gminy. Wójt powita rolników i ich rodziny,
sponsorów - dzi kuj$c im za hojno < oraz mieszka3ców
naszej gminy, a tak*e podzi kowa za dorodny bochen
chleba wypieczony z tegorocznej m$ki, którym to
chlebem gospodarze cz stowali wszystkich zgromadzonych. List okoliczno ciowy z *yczeniami przes a
tak*e europose Andrzej Grzyb.
Druga
cz <
uroczysto ci
do*ynkowych,
po $czona z festynem, rozpocz a si od wyst pów
m odych talentów, bowiem na scenie zaprezentowa a si
Gabrysia Michalak ze Szko y Podstawowej w Opatówku
w piosence "Ca a doskona a" oraz rozta3czony,
wielokrotnie nagradzany na przegl$dach i konkursach
zespó "CDN..." i "CDN Mini", "CDN Mini 2" i "CDN
Junior".
Na chwil w wiat magii przenie li my si dzi ki
iluzjoni cie Andrzejowi PoKniakowi, który do zabawy
w magi w $czy najm odszych.
Pomimo zimna i pochmurnego nieba, wyst p
zaproszonego zespo u "Biesiada Polska", rozrusza
publiczno < najwi kszymi przebojami
wiatowymi,
a grupa Doll In Art z Leszna pokaza a jak w ta3cu
ujarzmi< wiat o i ogie3. Na zako3czenie do ta3ca zagra
zespó Ice Band z Opatówka.
Nie zabrak o oczywi cie chleba ze smalcem
i ciasta przygotowanego przez panie z KGW, na
g odnych czeka y stragany z zapiekankami, goframi
i s odyczami, a dla dzieci rozstawiono zje*d*alnie i inne
zabawki.
Wielkim powodzeniem cieszy a si
loteria
fantowa, w której ka*dy los wygrywa , a dodatkowo
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wszystkie zakupione kupony bra y udzia w losowaniu
nagród g ównych: Rower CTB26-Caledonia ufundowany
przez Wójta Gminy Opatówek, odkurzacz Zelmer
ufundowany przez starostów do*ynek, kuchenka
mikrofalowa od p. Henryka Pawlaka, w a ciciela
Hurtowni MAT-BUD z T okini Ko cielnej, odkurzacz od
pp. Doroty i Paw a Naszy3skich z Opatówka, weekend
w hotelu "Sasanka" w Szklarskiej Por bie ufundowany
przez pp. Emili i Zbigniewa Szafarzów z Opatówka,
torba podró*na i radioodtwarzacz, których fundatorami
byli pp. Jadwiga i Henryk Menclowie z Opatówka, biurko
pod komputer od p. Krzysztofa Wyrembskiego Centrum
Meblowe M3 w Opatówku.

Nale*y doda<, *e do*ynki nie mia yby takiej
oprawy, ani loteria nie by aby tak bogata, gdyby nie
sponsorzy, którzy jak zwykle nie zawiedli gospodarzy
uroczysto ci i ofiarnie wsparli organizatorów zarówno
rzeczowo jak i finansowo. Tym samym bardzo
serdecznie dzi kujemy wymienionym osobom i firmom:
1. Chleby do*ynkowe - pp. Alfreda i Józef
Miko ajczykowie - Piekarnia Sierzchów
2. Piekarnia w Iwanowicach - p. Benedykt Owczarek
3. Firma JUTRZENKA COLIAN Spó ka z o.o. Opatówek
4. Firma HONDA - Remigiusz KaKmierczak Opatówek
5. Bank Spó dzielczy Ziemi Kaliskiej Oddzia
w Opatówku
6. Firma MAJA - p. Krzysztof Graczykowski - Jaszków
7. Zak ad Budowlano-Drogowy - p. Damian Dzikowski Kalisz
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8. Gminna Spó dzielnia "Samopomoc Ch opska"
Opatówek
9. Przedsi biorstwo MIPAMA - pp. Emilia i Zbigniew
Szafarzowie - Opatówek
10. Firma PAULA - p. Adam Rada - Kalisz
11. Firma ROL-DRÓG - p. Rafa Awi$tek - Rajsko
12. Gospodarstwo Ogrodnicze - pp. Urszuli i Zbigniewa
Rychterów - T okinia Ko cielna
13. Pa3stwo Maria i Faustyn Gawe - Rajsko
14. Przedsi biorstwo Us ug Komunalnych Kalisz
15. Hurtownia Materia ów Budowlanych MAT- BUD
p. Henryk Pawlak - T okinia Ko cielna
16. Agencja PKO - pp. Dorota i Pawe Naszy3scy Opatówek
17. Zak ad Cukierniczy - pp. Jadwiga i Henryk
Menclowie - Opatówek
18. Hurtownia AGORA - Kalisz
19. Centrum Meblowe M-3 - p. Krzysztof Wyrembski Opatówek
20. Firma BLUE - p. Henryk Bendykowski - Trojanów
21. Szkó ka Krzewów Ozdobnych - p. Stanis aw Zymon,
T okinia Wielka
22. Przedsi biorstwo JANEX - pp. Maria i Jan
Przybys awscy - Opatówek
23. PPHU "AGROMECHANIKA" Ireneusz
Miko ajczyk&Józef Saganowski - Opatówek
24. Firma KOMPLAST - p. Jaros aw Ficner - Sza e
25. Firma Handlowa "ANNA" - p. Bogdan Kozanecki Opatówek
26. Centrum Rolno-Ogrodnicze - p. Józef Chojnacki Opatówek
27. Firma AM-SÓL - p. Andrzej Brodziak - Sza e
28. Firma IRWAX - p. Wac aw Chojnacki - Opatówek
29. PPHU "KRIS" - Krystyna Olczak - Opatówek
30. Gospodarstwo Ogrodnicze - pp. Maria i Ryszard
Prusowie - Cienia Pierwsza
31. Gospodarstwo pp. Haliny i Juliana Dobrza3skich Opatówek
32. Centrum J zyków Obcych "PROGRESS" - p. Marta
Gruszka - Borów
33. Pani Anna Kania - Jedlec
34. Przedsi biorstwo SAM p. S awomir Miklas - Kalisz
35. VIKTORIA CYMES p. Grzegorz Bukowiecki - Kalisz
36. Sklep Spo*ywczy p. Wies awa Rutkowskiego Opatówek
37. PZU S.A. Inspektorat w Kaliszu
38. Apteka "ESCULAP" p. Stanis awa BachRoma3czyk, Opatówek
39. PHU DEX p. Dorota Karolewska - Opatówek
40. Sklep p. Gra*yny Kisiela - Borów
41. Zespó ICE BAND
42. Firma Handlowa p. Gra*yna Faworska - Opatówek
43. Przedsi biorstwo Handlowe WEJ p. Jerzy
Wielgusiak - Opatówek
44. Pani Dagmara Gajewska-Paj$k - Kalisz
45. Pan Marek Gryczy3ski - Borów
***************************************

INWESTYCJE W GMINIE
Inwestycje drogowe
Dobiegaj$ ko3ca prace przy przebudowie nawierzchni
ulicy Ko ciuszki w Opatówku w ci$gu pieszo-jezdnym na
odcinku 283mb. Jest to pierwszy etap prac drogowych
na osiedlu Ko ciuszki. Zakres robót obejmuje:
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roboty pomiarowe i roboty ziemne
frezowanie nawierzchni
rowki pod kraw *niki i awy kraw *nikowe
awy betonowe pod kraw *niki i cieki uliczne
p askie
- mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsj$
asfaltow$
- wyrównanie istniej$cej podbudowy i po o*enie
nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
Prace wykonuje firma PPHU BUDKOM z Kalisza wy oniona w drodze przetargu, za kwot 135 370 z .

Rozstrzygni ty zosta przetarg na przebudow drogi
gminnej Cienia Trzecia - Cienia Druga na odcinku
400mb. Wykonawca: Przedsi biorstwo DrogowoIn*ynieryjne KAREX z Kalisza wykona prace za kwot
104 170 z z nast puj$cym zakresem robót:
- roboty pomiarowe
- r czne czyszczenie poboczy, karczowanie pni
i krzaków
- rozebranie przepustu
- regulacja pionowa studzienek
- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa
naturalnego
- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa
amanego
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralnoasfaltowych
- wykonanie zjazdów z kruszywa amanego.
W najbli*szym czasie (we wrze niu) zostan$ rozstrzygni te nast puj$ce przetargi:
- na przebudow
nawierzchni drogi gminnej
w Józefowie
- na przebudow ulicy Piaskowej w Opatówku wraz
z budow$ kanalizacji deszczowej
- na przebudow
nawierzchni drogi gminnej
w Sierzchowie.
Inwestycje i remonty w gospodarce komunalnej
Miesi$ce letnie, kiedy sprzyja pogoda, to najlepszy czas
na wykonanie wielu prac remontowych i naprawczych.
W gospodarce komunalnej wykonano m.in. nast puj$ce
prace:
- malowanie stacji uzdatniania wody w Opatówku,
wymiana okien, wykonanie krat pomostowych w celu
zabezpieczenia kana ów pod ogowych;
- wykonano cykl bada3 wody w ramach monitoringu
kontrolnego na SUW w T okini Wielkiej, Micha owie
Drugim i w Opatówku;
- zakupiono i zamontowano pomp g binow$ na
SUW w Micha owie Drugim, Cieni Drugiej;
- wykonano czyszczenie dwóch zbiorników do magazynowania wody w Cieni Drugiej
- naprawiono dach na stacji uzdatniania wody
w Micha owie Drugim, w T okini Wielkiej i przepompowni wody w Che mcach oraz w Sierzchowie;
- przeprowadzono prace modernizacyjne w oczyszczalni
cieków w Opatówku polegaj$ce na
wykonaniu nowego koryta przelewowego z zastawkami, monta*u nowych rusztów napowietrzania
drobnop cherzykowego oraz wykonano nowy
ruroci$g napowietrzania od stacji dmuchaw do
reaktorów Ela1 i Ela2;
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obecnie trwaj$ prace w budynkach komunalnych
zwi$zane z wymian$ okien i drzwi, napraw$ dachów;
- trwaj$ równie* prace zwi$zane z napraw$ balkonu
w budynku przedszkola w Opatówku.
J$cznie wszystkie prace zaplanowane w bud*ecie
gminy w zakresie wodoci$gów, dzia alno ci oczyszczalni
cieków i w gospodarce mieszkaniowej do ko3ca
sierpnia br. zamkn y si w kwocie ponad 315 tys. z .
Samodzielny Publiczny Zak ad Opieki Zdrowotnej
Gminny O rodek Zdrowia w Opatówku
W bie*$cym roku kontynuowane s$ plany wieloletnie
remontów w O rodku Zdrowia i obejmuj$ m.in.:
- za o*enie monitoringu ca odobowego
- remont (generalna przebudowa) azienki na parterze
w cz ci dzieci cej
Remonty w placówkach o wiaty
W czasie, gdy uczniowie korzystali ze swobody
i wypoczynku na ponad dwumiesi cznych wakacjach,
we wszystkich placówkach pod kierownictwem
dyrektorów szkó i przedszkola przeprowadzono liczne
niezb dne prace remontowe i naprawcze na $czna
kwot ponad 360 tys. z .
Gimnazjum w Opatówku - dyrektor Jolanta Pokojowa
- odnowiono i zakonserwowano (pokrywaj$c polimerem) pod ogi w pi ciu klasopracowniach oraz
2
w sekretariacie szko y, $czna powierzchnia 325m ,
- zamontowano rolety okienne w sali audiowizualnej,
- odnowione zosta o pomieszczenie dla uczniów
z autyzmem, pomalowano ciany, zakupiono nowy
dywan,
- zmodernizowano monitoring w budynku szko y
oddzielaj$c szko
od hali sportowej, zakupiony
zosta nowy rejestrator, podgl$d w sekretariacie
i u dyrektora szko y.
Szko a Podstawowa w Opatówku - dyrektor Mateusz
Przyjazny
- wymieniono 18 szt. drzwi w klasach lekcyjnych
i gabinetach wraz z o cie*nicami, ponadto wykonano nowe progi,
- w przyziemiu prowadz$cym do sto ówki szkolnej
oraz w holu po o*ono p ytki pod ogowe,
- w korytarzu prowadz$cym do sto ówki wykonano
now$ instalacj miedzian$ centralnego ogrzewania
i zamontowano 3 nowe grzejniki w wykutych wn kach podokiennych oraz po o*ono p ytki cienne,
- wykonano szpachlowanie, gipsowanie i malowanie
cian korytarza i holu w przyziemiu oraz w jednym
pomieszczeniu wietlicy szkolnej,
- w jednym pomieszczeniu wietlicy szkolnej po o*ono
te* p ytki pod ogowe,
- w wietlicy szkolnej wymieniono dwa grzejniki na
aluminiowe w wykutych wn kach podokiennych,
- wykonano cyklinowanie i lakierownie parkietu w auli
szkolnej,
- wymieniono o wietlenie holu i korytarza w przyziemiu na energooszcz dne wietlówki,
- na dachu nad wej ciem g ównym do szko y
wykonano monta* zabezpiecze3 przed spadaj$cym
niegiem,
- zakupiono i zamontowano nowe stojaki na rowery,
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zainstalowano rejestrator poboru gazu w poszczególnych godzinach w celu zmniejszenia op at
sta ych.

Zespó Szkó w Che mcach - dyrektor Tomasz Mikucki
- Przeprowadzono gipsowanie oraz malowanie sali
numer 2 s u*$cej obecnie za wietlic . Sala od
paKdziernika b dzie s u*y a klasie V szko y
podstawowej. W pomieszczeniach, w których
znajdowa< b dzie si przysz a wietlica, punkt
wydawania
posi ków,
kuchnia
oraz toalety
przeprowadzono wymian centralnego ogrzewania
wraz z 6 grzejnikami, poprowadzono now$ instalacj
wodn$, wygipsowano ciany i sufity oraz zamontowano podgrzewacz wody. Obecnie k adzione s$
p ytki cienne i pod ogowe po czym nast$pi
malowanie, monta* nowych umywalek, ust pów,
mebli i o wietlenia. Remonty nie przeszkadzaj$
w prowadzeniu zaj < dydaktyczno-wychowawczych.
Zako3czenie prac przewidziano na prze om
wrze nia i paKdziernika. W okresie ferii zimowych
b dzie przeprowadzone gipsowanie i malowanie sal
numer 4 i 14 b d$cych miejscem nauki uczniów klas
VI szko y podstawowej i I gimnazjum. W pomieszczeniach b d$ równie* po o*one nowe wyk adziny
pod ogowe.
- Zosta o tak*e pomalowane miejsce przej cia dla
pieszych przed g ównym wej ciem do szko y.

Szko a Podstawowa w Sierzchowie - dyrektor Alina
Ja3duch
- w zwi$zku z uszkodzeniem dachówki i zacieków
deszczowych dachu nad toaletami uczniów,
dokonano naprawy dachu i pomalowano toalety
dziewcz$t i ch opców,
- wygospodarowano k$cik pracy sekretariatu, kupiono
odpowiednie szafki biurowe i szaf na dokumenty
oraz dokonano od wie*enia cian, do wietlenia
pomieszczenia i zakupiono wyk adzin pod ogow$.
Publiczne Przedszkole w Opatówku - dyrektor Miros awa
Ga ach
- W ramach remontów w przedszkolu zamontowane
zosta y
w
kuchni
niezb dne
profesjonalne
przemys owe wyci$gi wentylacyjne i okapy. Z uwagi
na ich znaczny koszt wymiana, mimo *e zalecana
ju* wcze niej, zosta a przeprowadzona w bie*$cym
roku.
- Ponadto w miesi$cach wiosennych wykonano nowy
plac zabaw w miejscu zniszczonego przy
ul. Ko cielnej w Opatówku.
***************************************

70 ROCZNICA WYBUCHU
II WOJNY :WIATOWEJ

Zespó Szkó w T okini Wielkiej - dyrektor Teresa
Kobierska
- W czasie wakacji przeprowadzono generaln$
modernizacj wewn trznej instalacji elektrycznej
oraz wykonano prace malarskie wszystkich
pomieszcze3 szkolnych. Prace zako3czono 14
sierpnia zgodnie z podpisan$ umow$. Koszt
tegorocznego najwi kszego remontu zako3czy si
kwot$ 148 tys. z z czego ok. 41 tys. z uda o si
pozyska< z Ministerstwa O wiaty.
Zespó Szkó w Rajsku - dyrektor Honorata Wolniaczyk
- pomalowano dwie sale lekcyjne oraz szatnie,
- pomalowano i wygipsowano dwa korytarze i klatk
schodow$,
- za o*ono wyk adzin pod ogow$ i zrobiono wylewk
wyrównuj$c$ w jednej z sal lekcyjnych oraz na
jednym z korytarzy szkolnych,
- za o*ono sie< hydrantow$ na parterze, I i II pi trze
szko y,
- wymieniono szafki w szatni,
- naprawiony zosta system alarmowy
- wykonano przej cie pomi dzy pomieszczeniami:
sekretariat - kancelaria.
Szko a Podstawowa w Cieni Drugiej - dyrektor Olga
WoKniak
- zerwano pod og , wylano betonow$ posadzk ,
pomalowano ciany i sufit oraz po o*ono now$
pod og w sali nr 4,
- od wie*ono ciany przy wymienionych wcze niej
oknach w szatni, toaletach i w pomieszczeniu
administracji,
- na trawniku przed budynkiem posiana zosta a
wie*a trawa.
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1 wrze nia 1939 r. jest dla Polaków pami tn$
dat$. W tym dniu, napa ci$ hitlerowskich Niemiec na
Polsk , zacz a si wojna, która ogarn a niemal ca y
wiat. 17 wrze nia 1939 r., w czasie gdy Polacy walczyli
z przewa*aj$cymi si ami niemieckimi, na wschodnie
tereny Polski, bez wypowiedzenia wojny, wkroczy a
Armia Czerwona. Po przesz o miesi cznych walkach
polskiej armii z przewa*aj$cymi si ami wrogów, przy
braku jakiejkolwiek pomocy ze strony sojuszników:
Wielkiej Brytanii i Francji, polska kampania wrze niowa
1939 r. zako3czy a si kl sk$. Polaków, którzy znaleKli
si pod okupacj$ niemieck$ czeka o ponad 5 lat
wysiedle3, wywózek na przymusowe roboty, apanek,
wi zie3, obozów koncentracyjnych i innych niewyobra*alnie okrutnych form eksterminacji. Polacy na
terenach zaj tych przez Armi Czerwon$ byli masowo
wtr$cani do wi zie3 i deportowani na "nieludzk$ ziemi ",
gdzie musieli *y< w warunkach uw aczaj$cych ludzkiej
godno ci i ci *ko pracowa<. Wielu z nich umiera o
z g odu i wycie3czenia. Polscy oficerowie, decyzj$ w adz
sowieckich, zostali internowani, a potem bestialsko
zamordowani. Nieznany jest los wielu *o nierzy, którzy
w 1939 r. dostali si do sowieckiej niewoli. Niektórzy, tak
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jak Józef Chojnacki z Cieni Pierwszej, dawali znaki
*ycia, ale mimo stara3 rodziny, jeszcze wiele lat po
wojnie, nie zostali uwolnieni do Polski. Do dzi
znajdowane s$ kolejne masowe groby Polaków
zamordowanych przez NKWD, a losy wielu pozosta y
nieznane.
Polacy nigdy nie pogodzili si
z utrat$
niepodleg o ci, czego dowodem by podziemny ruch
oporu i powstania przeciw okupantom, z najwi kszym
i najkrwawszym powstaniem warszawskim. Polska by a
pierwszym krajem, który zbrojnie przeciwstawi si
hitlerowskiemu najeKdKcy. Ponios a te* najwi ksze
straty i ofiary w ludziach. Te ostatnie przekroczy y
6 milionów i nikt nie jest w stanie obj$< ogromu tragedii
prze*ywanych przez *yj$ce wówczas pokolenie
Polaków, Sydów i innych narodowo ci zamieszkuj$cych
ówczesn$ Polsk .
Atmosfera zagro*enia wojn$ by a wyraKnie
odczuwalna ju* wiosn$ 1939 r. Spo ecze3stwo polskie
czynnie przygotowywa o si do obrony granic, powstawa y organizacje maj$ce na celu wspomaganie polskiej
armii, organizowano akcje na rzecz wzmocnienia
obronno ci kraju. Nasz$ wiedz o tamtym okresie
w Opatówku zawdzi czamy katolickiemu "Tygodnikowi
Opatowskiemu" oraz wspomnieniom Jana Pogorzelca,
Stefana Melki i innych opatowian. Mieszka3cy Opatówka
w okresie mi dzywojennym bardzo aktywnie dzia ali
w licznych organizacjach spo ecznych i kulturalnych.
W obliczu zagro*enia wojn$ wykazali si
wielk$
ofiarno ci$ i po wi ceniem. Szczególnie aktywne by o
rodowisko nauczycielskie, stra*acy i przedstawiciele
ró*nych organizacji i instytucji dzia aj$cych na terenie
Opatówka.
30 marca 1939 r. odby o si zebranie wszystkich
organizacji i mieszka3ców Opatówka w celu omówienia
po*yczki na dozbrojenie polskiej armii. Tego dnia
pierwsze ofiary pieni *ne z o*y a Akcja Katolicka Kobiet,
dru*yna harcerek pozaszkolnych i Ognisko Kolejowego
Przysposobienia Wojskowego. 13 kwietnia powsta
Komitet Po*yczki Przeciwlotniczej, którego przewodnicz$cym zosta ks. Piotr Kotarski - proboszcz parafii
Opatówek, sekretarzem Kazimierz Sieradzan i skarbnikiem wójt gminy Józef Raszewski. Komitet przyj$ normy
po*yczki dla wszystkich warstw spo ecznych w gminie
Opatówek: dla rolnictwa, przemys u, nieruchomo ci,
handlu i pracowników umys owych. Od tej pory
notowane by y wp aty na Po*yczk Lotnicz$ i Fundusz
Obrony Narodowej (F.O.N.) oraz dobrowolne ofiary na
dozbrojenie polskiej armii. Wp aty pochodzi y od
organizacji i od indywidualnych osób, tak*e Sydów
mieszkaj$cych w Opatówku. Nauczyciele z gminy
Opatówek wp acili $cznie 1260 z , pracownicy PKP 800 z , pracownicy poczty - 340 z , w a ciciel maj$tku
w Opatówku Konrad Wünsche - 5000 z , Zofia
Chrystowska - 2000 z . Boles aw Szali3ski zadeklarowa
ca y swój maj$tek warto ci 15000 z na rzecz Armii
Polskiej, gdyby zasz a taka potrzeba. Co tydzie3
publikowano list ofiarodawców. Nawet najm odsze
dzieci, ch on$c patriotyczn$ atmosfer
rodzinnych
domów, przekazywa y swoje skarby, g ównie srebrne
monety. Na listach darczy3ców zarejestrowano m.in.
Maciusia Wiewiórkowskiego, Stasia Sieradzana, Romka
Rogozi3skiego i Miecia Le nika.
W czerwcu 1939 r. nauczyciel Szko y Powszechnej - Wojciech Perzyna - zorganizowa w ca ej gminie
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zbiórk z omu i odpadów *elaznych w celu zdobycia
funduszy na F.O.N. Szczególnie uroczy cie obchodzone
by y 29 czerwca 1939 r. Dni Morza. Wszystkie domy
w gminie by y oflagowane. Przed uroczystym nabo*e3stwem, w którym uczestniczyli cz onkowie organizacji ze sztandarami oraz mieszka3cy ca ej gminy,
odczytano odezw Komitetu G ównego Ligi Morskiej
i Kolonialnej. Po nabo*e3stwie uczestnicy przemaszerowali pod pomnik Pi sudskiego, gdzie wys uchali
przemówienia kierownika szko y - Leona Rosiaka.
Nast pnie, organizacje ze sztandarami, prowadzone
przez Kazimierza Kowalkiewicza przedefilowa y przed
w adzami gminnymi, na czele których sta wójt - Józef
Raszewski. Wieczorem odby y si
piewy i deklamacje
poezji patriotycznej. Ca y dzie3 trwa a zbiórka uliczna na
cele Ligi Morskiej i Kolonialnej.
W okresie poprzedzaj$cym wybuch wojny
nasili a si antypolska dzia alno < mniejszo ci niemieckiej. Niektórzy mieszka3cy Opatówka narodowo ci
niemieckiej wyje*d*ali, mi dzy innymi do Jodzi, na
szkolenia organizacji antypolskich i we wrze niu 1939 r.
byli przygotowani do organizowania administracji
niemieckiej na okupowanych terenach. Sporz$dzano
listy Polaków "szczególnie niebezpiecznych" dla III
Rzeszy. ZnaleKli si na nich g ównie dzia acze spo eczni
i kulturalni oraz uczniowie gimnazjów i studenci,
okre lani cz sto jako "fanatyczni Polacy". Na takiej li cie
znaleKli si
tak*e opatowianie: Stefan Nowicki,
Kazimierz Sieradzan, Boles aw Szali3ski, Aleksander
Wiewiórkowski, Piotr Olkiewicz, Kazimierz Banaszkiewicz, Jan Jab kowski, Kazimierz Le niewicz, Kazimierz
Kowalkiewicz, Zygmunt Gadzinowski i Marian Wiewiórkowski. Prawie wszyscy zostali na pocz$tku wojny
aresztowani, osadzeni w obozach koncentracyjnych
i zamordowani.
W ostatnich dniach sierpnia i na pocz$tku
wrze nia m *czyKni wyje*d*ali w okolice Opatówka, by
kopa< rowy przeciwczo gowe. 30 sierpnia prezydent
Ignacy Mo cicki zarz$dzi powszechn$ mobilizacj , ale
nie wszyscy m *czyKni zdo ali dotrze< do swoich
jednostek.
1 wrze nia rano opatowianie dowiedzieli si
o agresji hitlerowskich Niemiec na Polsk . W Opatówku
i okolicy pojawili si nieznani ludzie opowiadaj$cy
o niemieckich zbrodniach na zajmowanych przez nich
terenach. Mogli to by< wiadkowie tych tragicznych
wydarze3 albo cz onkowie V kolumny niemieckiej, którzy
dzia ali w celu wywo ania chaosu i paniki. Mieszka3cy
Kalisza i okolicznych miejscowo ci doskonale pami tali
groz I wojny wiatowej i zniszczenie bezbronnego
miasta w sierpniu 1914 r. Jednocze nie wszyscy wierzyli
w si
polskiej armii, podpisane sojusze i wczesne
zako3czenie wojny. Dlatego wiele rodzin podejmowa o
decyzj o ucieczce na czas wojny na wschód, w okolice
Warszawy. Wi kszo < uciekinierów z Opatówka dotar a
pod Warszaw . Niektórzy, tak jak pracownicy
Spó dzielni z Liskowa, dojechali autobusem a* na
Ukrain w okolice Beresteczka, sk$d uda o im si wróci<
jeszcze przed 17 wrze nia. Ludno < masowo ucieka a
na wozach, zabieraj$c ze sob$ nawet niemowl ta,
a nieraz ca y dobytek. W Opatówku zostali przede
wszystkim najstarsi mieszka3cy. Nieko3cz$ce si
kolumny uciekinierów z Kalisza i ca ej Wielkopolski
utrudnia y ruchy polskiego wojska i by y atwym celem
dla niemieckich bomb i strzelców pok adowych
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niemieckich samolotów. Najwi ksze masakry uciekinierów mia y miejsce w okolicach Uniejowa i J czycy.
40
1 wrze nia 1939 r. o godz. 5 przelecia y nad
Opatówkiem samoloty niemieckie, które zrzuci y bomby
na tory kolejowe w pobli*u stacji Radliczyce i we wsi
Zawady. 4 wrze nia 1939 r. w poniedzia ek do opustosza ego Opatówka wkroczy y od strony Brzezin oddzia y
niemieckie. Niemcy zastali opustosza e miasteczko.
Opatówek, którego nazw
zmieniono na
Spatenfelde ( opatowe pole) zosta wcielony do Kraju
Warty (Warthegau). Inne miejscowo ci w gminie równie*
otrzyma y niemieckie nazwy: Borów - Borgdorf, T okinia
Wielka - Gatendorf, T okinia Ma a - Kleindorf, T okinia
Nowa - Neusdorf, T okinia Ko cielna - Kirchendorf,
Szulec - Solec. Administracj obsadzono urz dnikami
pochodzenia niemieckiego, pozostawiono tylko nielicznych Polaków ze wzgl du na konieczno < porozumiewania si z rodowitymi mieszka3cami. Do Opatówka
zacz li powraca< uciekinierzy. Wielu z nich straci o
bliskich i dobytek. Zacz$ si dla opatowian trudny okres
okupacji.
W wykazie sporz$dzonym przed niemal 30 laty
z okazji budowy obelisku upami tniaj$cego ofiary II
wojny wiatowej, przez p. Aleksandra Korzeniowskiego
i p. Józefa Ja3ducha, figuruj$ 32 nazwiska *o nierzy
z gminy Opatówek, którzy polegli w kampanii
wrze niowej. Byli to: plut. Józef Bigdowski, Franciszek
Duleba, Stefan Lindner, Stanis aw Lindner, por. Józef
Marsza i Józef Nurek z Opatówka; Józef Kurek i Józef
Sowa z Borowa; Józef Kaleta z Che mc; Józef Prus, por.
Zygmunt Witczak i Józef Zimny z Cieni Pierwszej; Antoni
Kliber z Cieni Trzeciej; Józef Drewicz z Cieni Folwark;
Walenty Chojnacki z Janikowa; Jan Filipiak i Franciszek
Janik z Micha owa Trzeciego; Józef Przy cki z Rajska;
Stanis aw Micha ek, Walenty Perek i Antoni Suchecki
z Sierzchowa; plut. Leon Wochlik i kpr. Franciszek
Wochlik z Szulca; Józef Grenda i Józef Witczak z T okini
Ko cielnej; Franciszek Wochlik z T okini Nowej; Józef
Wolf, W adys aw Wolf i Ignacy Wochlik z T okini Wielkiej
oraz Józef Janik ze Zmy lanki. Zgin li oni w bitwie nad
Bzur$, w bitwie o Warszaw i w innych bitwach kampanii
wrze niowej. Niektórzy zagin li bez wie ci.
Z dalszymi okupacyjnymi dziejami Opatówka
i okolicy mo*na zapozna< si w bibliotece, gdzie
dost pne s$ wojenne wspomnienia opatowian. S$ one
zamieszczone w czasopi mie "Opatowianin" i na naszej
stronie
www.biblioteka.opatowek.pl.
Jednocze nie
zach cam wszystkich, którzy pami taj$ okres wojny
i okupacji, którzy maj$ informacje o swoich bliskich uczestnikach walk, wi Kniach obozów koncentracyjnych,
robotnikach przymusowych w III Rzeszy, itp. o pisanie
wspomnie3, o ich przekazywanie do biblioteki, gdzie
wzbogac$, uzupe ni$ albo sprostuj$ dotychczas zebrane
informacje na temat okresu II wojny wiatowej na terenie
naszej gminy.
Od wybuchu II wojny wiatowej min o 70 lat,
ale pami < o tamtych straszliwych latach trwa.
Pami taj$c, oddajemy ho d bohaterom i ofiarom wojny.
Pami < jest tak*e protestem przeciwko wojnie,
przeciwko wszelkim przejawom totalitaryzmu i nie
powinna budowa< nienawi ci mi dzy narodami lecz
d$*enie do wspó dzia ania w celu unikni cia okropie3stw
wojny.

OGNISKO I TURNIEJ STRA ACKI
PI;KI NO NEJ
Stra*acy z terenu gminy Opatówek sw$
doskona $ form
fizyczn$ wykorzystuj$ nie tylko
podczas akcji ratowniczo-ga niczych, ale potrafi$ tak*e
zaimponowa< wytrwa o ci$ i hartem ducha podczas
wspólnej zabawy. W dniu 11 lipca Ochotnicza Stra*
Po*arna z Opatówka pod patronatem Wójta Gminy
zorganizowa a ju* po raz trzeci OGNISKO oraz
TURNIEJ STRASACKI PIJKI NOSNEJ. Wydarzenie to
na sta e wpisa o si w kalendarz imprez inicjowanych
przez ochotnicze stra*e po*arne z terenu gminy
Opatówek. Piknik oraz sportowa rywalizacja odby y si
na placu przy ul. Poniatowskiego w Opatówku. Zgodnie
00
z programem, o godz. 17 przeprowadzono losowanie
kolejno ci i par rozgrywek pi karskich. Zasady udzia u
ustalono w sposób przejrzysty: dru*yny 3-osobowe
(maksymalnie 3 rezerwowych), mecze rozgrywane
systemem pucharowym 2 razy po 5 minut na boisku
o wymiarach 24x12m, rednia wieku ca ej dru*yny
minimum 30 lat.

Uczestników powita i zawody rozpocz$
dh Krzysztof Dziedzic, a przebieg rozgrywek, w sposób
emocjonuj$cy i z doz$ humoru, komentowa dh Krzysztof Karolewski - prezes OSP Opatówek. I tak, przy
dopingu zgromadzonych kibiców, rozpocz to sportow$
rywalizacj , w której, ku rado ci zebranych, pada y
liczne bramki.
W <wier<fina ach uzyskano nast puj$ce wyniki:
KS Opatówek - OSP Sierzchów 8:0
Samorz$dowcy - OSP Micha ów Drugi 0:5
OSP Cienia Druga - OSP Borów 1:5
OSP Opatówek - OSP T okinia Wielka 4:3
Wyniki rozgrywek pó fina owych:
KS Opatówek - OSP Micha ów Drugi 6:2
OSP Borów - OSP Opatówek 3:4
Mecz o 3 miejsce rozegra y dru*yny OSP Micha ów
Drugi - OSP Borów z wynikiem 1:6, a mecz Fina owy
KS Opatówek - OSP Opatówek z wynikiem 2:0
Na podium stan y nast puj$ce dru*yny:
1 miejsce KS Opatówek
2 miejsce OSP Opatówek
3 miejsce OSP Borów

Jadwiga Milu ka-Stasiak
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Nie zabrak o wi c weso ej zabawy oraz dawki
dobrego humoru. Gratulacje za zaanga*owanie na
murawie nale*$ si wszystkim zawodnikom. S dziowie
mieli niema o pracy w meczach fina owych, honorowo
byli nimi: pose na Sejm RP Józef Racki, radny gminy
Opatówek Wojciech Pokojowy oraz sekretarz gminy
dh Krzysztof Dziedzic. Rangi rozgrywkom doda a
obecno < dostojnych go ci, a w ród nich: senatora RP
Piotra Kalety, który m.in. wraz z radnymi Paw em
B$kowskim, Ryszardem Goner$, reprezentowa dru*yn
"samorz$dowców". Nie mniej dopingowali zawodników
pozostali zaproszeni: wicestarosta Andrzej Dolny,
cz onek zarz$du Powiatu Kaliskiego Mieczys aw Juczak
oraz wiceprzewodnicz$cy Rady Gminy Opatówek
Stanis aw Ku .
Zwyci skie dru*yny zosta y uhonorowane
pucharami, które wr czy Wójt Gminy Opatówek
Sebastian Ward cki. Organizatorzy zabawy przewidzieli
dla wszystkich okoliczno ciowe dyplomy oraz wyró*nienia dodatkowe, które otrzymali: za s dziowanie dh Pawe Jarczewski, dla asystentki s dziego - Natalia
Jarczewska, za kibicowanie - Ko o Gospody3 Wiejskich
z Opatówka.
W ramach pikniku organizatorzy przygotowali
liczne atrakcje m.in. ognisko stra*ackie z pieczeniem
kie basek, dobr$ muzyk i ta3ce, atrakcje dla dzieci, grill,
swojskie jad o i napoje za przys owiowe z otówki.

Dla druhów stra*aków zawsze najcenniejsze
jest zdrowie i *ycie ludzkie. Dlatego w trakcie zabawy
przeprowadzono, zainicjowan$ przez dh Paw a
B$kowskiego i m odzie* z gimnazjum w Opatówku,
zbiórk pieni dzy przeznaczon$ na pomoc dla chorej
kole*anki Justyny. Za ka*dy dar serca sk adamy
nieocenione wyrazy wdzi czno ci.
Organizatorzy sk adaj$ ponadto serdeczne
podzi kowania wszystkim uczestnikom rozgrywek za
sportow$ postaw i wspóln$ dobr$ zabaw . Szczególne
podzi kowania kieruj$ do sponsorów: p. Jacka Bzdyrka
za ufundowanie kie basy, p. Krzysztofa Skuteckiego za
udost pnienie przyczepy na której rozstawiono nag o nienie, za opraw muzyczn$ dla dh Paw a Janiaka oraz
zespo ów "Akces" i "Efekt", p. Jaros awa Kasperka za
udost pnienie przy $cza energii.
Wszystkim stra*akom sk adamy podzi kowanie
na r ce prezesa dh Krzysztofa Karolewskiego i naczelnika dh Mariusza Ma oburskiego z OSP Opatówek za
zaanga*owanie i bezinteresown$ prac w ramach
wspólnego piknikowania.
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ZJAZD MOTOCYKLISTÓW
14 czerwca odby si V Zjazd Motocyklistów
(II zjazd w Opatówku) mi o ników jedno- i trzy ladów
3
3
o pojemno ci od 50cm do 3000cm . Organizatorzy
spotkania: Urz$d Gminy w Opatówku, Parafia RzymskoKatolicka pw. NSPJ w Opatówku, Gminny O rodek
Kultury, Ko o Gospody3 Wiejskich, Parafialny Oddzia
Akcji Katolickiej oraz Ochotnicza Stra* Po*arna oprócz
pi knej pogody zapewnili dla mi ych go ci tak*e wiele
atrakcji.

Tradycyjnie
spotkanie
zmotoryzowanych
00
mi o ników dwóch kó ek rozpocz o si o godz. 12
msz$ wi t$, tym razem wspó celebrowan$ przez
ks. pra ata W adys awa Czamar - proboszcza parafii
w Opatówku, ks. Rafa a Kowalskiego - "szefa zjazdu"
oraz ks. Jukasza Przyby a - redaktora Radia Rodzina
w Kaliszu. Wspólna eucharystia przebiega a w nietypowej scenerii poniewa* dekoracj$ o tarza by motocykl
oraz kaski uczestników zjazdu, a u jego podstawy motto
zaczerpni te od Seneki "Wolno < wtedy tylko istnieje,
kiedy si z niej korzysta...".
Kolejnym punktem zlotu by o po wi cenie
wszystkich zebranych motocykli oraz uroczysta parada
ulicami Opatówka w ho dzie Janowi Paw owi II. By o co
ogl$da< i podziwia<, bowiem w paradzie wzi o udzia
ok. 700 maszyn reprezentuj$cych: Kaliskie Bractwo
Motocyklowe i motocyklistów z Kalisza, Grup Motocyklow$ DMS CREW z Ostrowa Wlkp. i indywidualnych
motocyklistów z Ostrowa Wlkp. z przedstawicielem firmy
YAMAHA p. Marcinem Matuszkiewiczem, Klub
Motocyklowy ISKRA Skalmierzyce i motocyklistów ze
Skalmierzyc i okolic, Klub Motocyklowy OLD TIMERS
i BOANERGES z Krotoszyna i motocyklistów z Krotoszyna, Gorzowsk$ grup
motocyklow$ EXTREME
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z Gorzowa Wlkp., grup motocyklistów GROUP OF
FRANK z Jodzi, Klub Motocyklowy JABVDW ze
Zb$szynia
woj.
lubuskie,
Klub
Motocyklowy
ARANEIDES z Ole nicy, grup motocyklistów MOTO
MAGNETO z Poznania. Ponadto ulicami Opatówka
przejechali motocykli ci z parafii Opatówek, z Jarocina,
Pleszewa, Wroc awia, Sieradza, Trzcinicy, K pna,
Przygodzic z p. Kazimierzem Baronem na czele i wielu
niezrzeszonych motocyklistów z o ciennych miejscowo ci.
Met
uroczystej
parady
organizatorzy
przewidzieli na placu przy stawach w Opatówku przy
00
zosta
ulicy Poniatowskiego, gdzie od godz. 14
zorganizowany festyn dla motocyklistów i wszystkich
przyby ych go ci. Gospodarzami cz ci artystycznej byli
Wójt Gminy Opatówek Sebastian Ward cki, Sekretarz
Gminy Krzysztof Dziedzic oraz proboszcz parafii
w Opatówku ks. pra at W adys aw Czamara i szef zjazdu
ks. Rafa Kowalski. Na scenie zaprezentowali si
w swoich piosenkach m.in. uczestnicy Mi dzygminnego
Festiwalu Piosenki Dzieci cej i M odzie*owej: Gabriela
Michalak i Dominik Niklas ze Szko y Podstawowej
w Opatówku oraz Natalia Miko ajczyk ze Szko y
Podstawowej w Rajsku. Wszystkim podoba y si tak*e
uk ady taneczne wykonane przez grupy taneczne
dzia aj$ce przy Gminnym O rodku Kultury w Opatówku
"CDN Mini" i "CDN Mini 2", a tak*e go cinnie
wyst puj$cego zespo u tanecznego "Kleks" z Odolanowa. Ciekaw$ propozycj$ spotkania by a prelekcja nt.
bezpiecze3stwa motocyklistów, któr$ przygotowa
zaproszony przez organizatorów aspirant Przemys aw
Czarnecki z Wydzia u Ruchu Drogowego Komendy
Miejskiej Policji w Kaliszu.

RAJD M;ODZIE OWYCH
DRU YN PO ARNICZYCH

W sobot 4 lipca odby si II Gminny Rajd
M odzie*owych Dru*yn Po*arniczych Gminy Opatówek
na trasie Che mce - Wolica. Rajd zorganizowany zosta
przez Zarz$d Gminny Zwi$zku OSP RP w Opatówku
przy wspó pracy OSP Che mce oraz Urz du Gminy
w Opatówku. Rajd jest drug$ imprez$ tego typu
i wszystko wskazuje na to, *e na sta e wpisze si
w kalendarz imprez inicjowanych przez ochotnicze
stra*e po*arne z terenu gminy Opatówek. Gospodarzami tegorocznego rajdu byli stra*acy z OSP Che mce.
Do udzia u w rajdzie zg osi o si 13 M odzie*owych Dru*yn Po*arniczych reprezentuj$cych wi kszo < jednostek OSP z terenu gminy tj. Borów,
Che mce, Cienia Druga, Opatówek, Porwity, Rajsko,
Sierzchów, T okinia Wielka i Zduny. Przy czym, niektóre
miejscowo ci wystawi y do udzia u dwie dru*yny.
Ka*da z dru*yn mia a do pokonania oko o 5,5
km wyznaczonej trasy. Lini$ startu by a stra*nica OSP
w Che mcach, natomiast meta znajdowa a si na terenie
Klubu JeKdzieckiego Wolica. Po drodze ka*da z dru*yn
bra a udzia w konkurencjach sprawno ciowych.
M odzie*, w atmosferze zabawy i kole*e3skiej rywalizacji, walczy a o najwy*sze miejsce na podium
wykonuj$c szereg ró*norodnych zada3 sprawno ciowych, takich jak rzut lotkami, rzut klockami do wiadra,
wieszanie prania na czas, rzut ringo oraz sztafeta
sprawno ciowa. Druhny i druhowie musieli wykaza< si

By o weso o i g o no, ale tak*e bezpiecznie;
ka*dy móg zrobi< sobie zdj cie na ulubionym
motocyklu, przejecha< si quadami, a przy straganach
posili< swojskim jad em i napojami za przys owiowe
z otówki.
Na zako3czenie festynu zagra zespó "Wielebny
Blues Band", którego liderem i wokalist$ jest znany
w blusowym wiecie ks. Arkadiusz Wieczorek.
Zlot motocyklistów swym patronatem obj y
media: Radio Rodzina, Dwutygodnik Opiekun, Radio
Centrum, Tygodnik Nasz Rynek, Telewizja Tele-Top
Kalisz, Tygodnik Nowe Fakty Kaliskie, Radio Eska,
Telewizja Pro-Art Ostrów Wlkp.
Organizatorzy sk adaj$ serdeczne podzi kowania dla wszystkich uczestników zjazdu za tak liczn$
obecno <, wspóln$ zabaw oraz wszelki wk ad i pomoc
przy jego przygotowaniu.
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znajomo ci$ sprz tu po*arniczego, ale tak*e umiej tno ci$
piewania, prezentuj$c dowolnie wybran$
piosenk rajdow$.
Klasyfikacja generalna MDP przedstawia si
nast puj$co:
1. MDP Opatówek - opiekun Dariusz Grabowski
2. MDP Che mce (dru*yna II) - opiekun Marta
Frankowska
3. MDP Rajsko (dru*yna II) - opiekun Bart omiej
Matczak
4. MDP Cienia Druga - opiekun Jaros aw K ysz
5. MDP Che mce (dru*yna I) - opiekun Jacek
Kapitaniak
6. MDP T okinia Wielka - opiekun Damian Jakóbczak
7. MDP Porwity (dru*yna I) - opiekun Krzysztof
Kasprzak oraz MDP Sierzchów - opiekun Pawe
Awierek
8. MDP Borów (dru*yna II) - opiekun Ma gorzata Janik
9. MDP Porwity (dru*yna II) - opiekun Tadeusz Peja
10. MDP Borów (dru*yna I) - opiekun Artur Banasiak
11. MDP Rajsko (dru*yna I) - opiekun Józef WoKny
12. MDP Zduny - opiekun Ariusz Biernacik
Opiekunowie dru*yn tak*e mogli wykaza< si
do wiadczeniem i zr czno ci$ w konkurencji pt. "gaszenie po*aru". Najlepszy okaza si Damian Jakóbczak
z OSP T okinia Wielka, drugie miejsce zaj$ Bart omiej
Matczak z OSP Rajsko, a trzecie Ma gorzata Janik
z OSP Borów.

Dzi ki uprzejmo ci w a cicieli wszyscy uczestnicy rajdu mogli zwiedzi< klub jeKdziecki oraz spróbowa<
swych si w jeKdzie konnej. Ch tnych nie brakowa o.
Rajd zako3czy si wspólnym pieczeniem kie basek przy
ognisku, a tak*e pokazem sprz tu po*arniczego oraz
technik gaszenia po*arów, z których najbardziej widowiskow$ by a kurtyna wodna.
Na r ce dh Bogdana Marsza a Przewodnicz$cego d/s m odzie*y oraz dh Henryka Jazarka
Prezesa OSP Che mce - gospodarza tegorocznego
rajdu, sk adamy podzi kowania za sprawne przygotowanie i przeprowadzenie rajdu oraz czuwanie nad
bezpiecznym jego przebiegiem. Szczególne podzi kowania nale*$ si wszystkim startuj$cym m odzie*owym
dru*ynom po*arniczym oraz ich opiekunom za prac
i po wi cony czas w przygotowanie dru*yn do rajdu.
Organizatorzy dzi kuj$ p. Andrzejowi Brodziakowi w a cicielowi Firmy Handlowo-Us ugowej "TransSól" za przekazan$ wod mineraln$, która w upalne

Wiadomo ci Gminne

sobotnie przedpo udnie gasi a pragnienie uczestników
rajdu.
***************************************

GMINNE ZAWODY
SPORTOWO - PO ARNICZE

W dniu 21 czerwca na boisku sportowym
w Opatówku odby y si Gminne Zawody Sportowo Po*arnicze. Stra*akom w sportowych zmaganiach
towarzyszyli:
Starosta
Kaliski Krzysztof
Nosal,
Wiceprezes Zarz$du Oddzia u Powiatowego Zwi$zku
OSP RP w Kaliszu dh Eugeniusz Wróbel, Przewodnicz$cy Rady Gminy Opatówek dh Andrzej Michalski,
Prezes Zarz$du Oddzia u Gminnego Zwi$zku OSP RP
w Opatówku dh Aleksander Korzeniowski, cz onek
zarz$du powiatu kaliskiego dh Mieczys aw Juczak, radni
gminy Opatówek, Skarbnik Gminy Opatówek Dagmara
Gajewska-Paj$k, Dyrektor Gminnego O rodka Kultury
Mieczys awa Jasku a.
Komendant Gminny OSP dh Stanis aw Baran
wprowadzi dru*yny na plac zawodów a nast pnie z o*y
raport dh Sebastianowi Ward ckiemu Wójtowi Gminy
Opatówek, który dokona otwarcia zawodów. W roli
prowadz$cego zawody wyst$pi dh Henryk Jazarek
zyskuj$c wysokie uznanie komisji s dziowskiej za ich
sprawne przeprowadzenie.
W zawodach rywalizowa o ze sob$ 26 zespo ów
(20 m skich i 6 *e3skich). Od kilku lat OSP T okinia
Wielka wystawia najwi ksz$ liczb dru*yn. W tym roku,
podobnie jak w ubieg ym, by o ich 7. W innych
jednostkach sport po*arniczy równie* cieszy si du*$
popularno ci$ gdy* OSP Che mce reprezentowa o
5 dru*yn, OSP Rajsko 4 dru*yny OSP Borów 3 dru*yny,
OSP Opatówek i OSP Sierzchów po 2 dru*yny oraz
OSP Porwity, OSP Zduny, OSP Cienia II po 1 dru*ynie.
Zawody rozegrane zosta y wg regulaminu
m odzie*owych dru*yn po*arniczych CTiF (bieg
sztafetowy z przeszkodami 400m i rozwini cie bojowe)
oraz wg regulaminu m skich i kobiecych dru*yn
po*arniczych dla grup A i C (bieg sztafetowy z przeszkodami 7x50m, <wiczenie bojowe).
Ko&cowa klasyfikacja przedstawia si( nast(puj)co:
M odzie*owe *e3skie dru*yny po*arnicze:
1. OSP T okinia Wielka II
2. OSP T okinia Wielka I
3. OSP Che mce
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Pomocy Rodzinie w Kaliszu i Kuratorium O wiaty
w Poznaniu.
W okresie wakacji dzieci z terenu gminy mog y
codziennie korzysta< z placu zabaw "Kraina Marze3"
przy Awietlicy Arodowiskowej "S oneczko".
***************************************

SPOTKANIE INTEGRACYJNE
W LISKOWIE

M odzie*owe m skie dru*yny po*arnicze:
1. OSP Rajsko I
2. OSP T okinia Wielka II
3. OSP Che mce
Kobiece dru*yny po*arnicze:
1. OSP Che mce
2. OSP T okinia Wielka
M
1.
2.
3.

Osiemna cie osób ze Stowarzyszenia Osób
Niepe nosprawnych "Dar Serca" w Opatówku uczestniczy o w spotkaniu integracyjnym pt. "Razem Niepe nosprawni w Powiecie Kaliskim" zorganizowanym 28
sierpnia, przez Arodowiskowy Dom Samopomocy w Liskowie. Festyn odby si w malowniczej miejscowo ci
Emilianów. Honorowy patronat nad imprez$ obj li: Anna
Dymna - prezes Fundacji "Mimo wszystko" i Krzysztof
Nosal - Starosta Kaliski.

skie dru*yny po*arnicze:
T okinia Wielka I
T okinia Wielka II
Cienia II

Zawody Sportowo - Po*arnicze to nie tylko
rywalizacja, ale równie* poprzedzaj$ce je wielogodzinne
doskonalenie umiej tno ci przydatnych przy gaszeniu
po*arów jak i usuwaniu innych zdarze3 losowych
w których bior$ udzia druhowie. Organizatorzy dzi kuj$
Wójtowi Gminy Opatówek dh Sebastianowi Ward ckiemu, prezesom, komendantom i opiekunom dru*yn,
Zarz$dowi Gminnemu, Komisji s dziowskiej pod
przewodnictwem dh Rados awa Marka za wk ad pracy
w przygotowanie i przeprowadzenie zawodów.
***************************************

LETNI WYPOCZYNEK DZIECI
17 dzieci z rodzin rolniczych ze szkó z terenu
gminy Opatówek: w Cieni Drugiej, w Rajsku i gimnazjum
w Opatówku wypoczywa o w okresie 14.07. - 27.07. na
koloniach nad jeziorami w D ugim w woj. lubuskim.
Podczas kolonii dzieci korzysta y z kompleksu boisk
sportowych, pod czujnym okiem ratownika uczy y si
p ywa< kajakiem. Du*o wra*e3 i wspomnie3 przynios a
wycieczka autokarowa do stolicy Niemiec - Berlina.
Ponadto dzieci bra y udzia w ogniskach, zabawach
i dyskotekach kolonijnych. Organizatorem kolonii by o
Stowarzyszenie Kalisz XXI.
Uroki naszych polskich pi knych Tatr pozna y
natomiast
dzieci
ze
Awietlicy
Arodowiskowej
"S oneczko" w Opatówku. W okresie 04.08. - 13.08. na
koloniach w Ma ym Cichym ko o Zakopanego
wypoczywa o 12 dzieci. W programie kolonii dzieci mia y
zapewnione zwiedzanie Wiktorówki - Sanktuarium Matki
Boskiej Królowej Tatr, Guba ówki, Jaszczurówki,
kompleksu skoczni narciarskich, Krupówek, Muzeum
Tatrza3skiego. Odwiedzi y równie* sza as pasterski
(Bacówk ) i skorzysta y z rozrywek Aquaparku.
W trakcie kolonii realizowany by program profilaktyczny.
W okresie 16.08. - 29.08. troje dzieci wyjecha o
na kolonie letnie do Jaros awca. W programie kolonii
dzieci mia y zapewnione cz ste wycieczki rowerowe.
Wyjazd dzieci by mo*liwy dzi ki Powiatowemu Centrum

Wiadomo ci Gminne

Dzieci, m odzie*, osoby doros e oraz zaproszeni
go cie aktywnie i ciekawie sp dzili czas bawi$c si
i ta3cz$c w rytm piosenek laureatów festiwalu
"Zaczarowanej
Piosenki"
im.
Marka
Grechuty
i piosenek Haliny Benedykt. Nie zabrak o loterii fantowej,
w której jedn$ z nagród by odtwarzacz DVD
ufundowany przez Wójta Gminy Opatówek - Sebastiana
Ward ckiego. Podczas imprezy mo*na by o licytowa<
ksi$*ki i zdj cia Anny Dymnej, obrazy artysty - plastyka
Ewy Ratajczyk, wzi$< udzia w konkursie plastycznym "Nadzieja na lepsze jutro". Odby si równie* pokaz
mody lubnej i dzieci cej zaprezentowany przez dzieci
i m odzie* z Liskowa. Organizatorzy zabawy zadbali
tak*e o pyszny pocz stunek w postaci bigosu,
kie basek, grochówki, ciasta i napojów.
***************************************

PROJEKT "DA= SZANS> M;ODYM"

www.efs.gov.pl
Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk$
w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego
Program Operacyjny Kapita Ludzki
Priorytet VII. Promocja integracji spo ecznej
Dzia anie 7.1. Rozwój i upowszechnienie
aktywnej integracji

str. 11/18

Poddzia anie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji przez o rodki pomocy spo ecznej
Od lipca 2009r. Gminny O rodek Pomocy Spo ecznej
w Opatówku realizuje projekt "Da/ Szans( M odym",
na który pozyska rodki z Europejskiego Funduszu
Spo ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita
Ludzki. Projekt ma na celu zwi kszenie motywacji do
dzia ania i rozwijanie aktywnych form integracji
spo ecznej m odzie*y zagro*onej wykluczeniem spo ecznym w gminie Opatówek. W projekcie bierze udzia
7 beneficjentów - m odzie* w wieku 15 - 25 lat, ci le
wspó pracuj$c z pracownikami socjalnymi, psychologiem, pedagogiem, terapeut$, doradc$ zawodowym
i socjologiem. Uczestnicy bior$ aktywny udzia w indywidualnych i grupowych zaj ciach otrzymuj$c jednocze nie profesjonaln$ pomoc i wsparcie. Podczas zaj <
w ramach projektu beneficjenci korzystaj$ z zorganizowanego pocz stunku.
Mamy nadziej , *e dzia ania podj te w projekcie
odpowiednio ukierunkuj$ m odzie* do dalszego
samodzielnego i odpowiedzialnego *ycia.
Termin realizacji projektu 01.01.2009r. - 31.12.2009r.

dzielnie znios a d ug$ drog w upale, przechodz$c przez
park, polne drogi i $ki. W drodze powrotnej spotka a
dzieci nie lada przygoda. Na utrudzonych ma ych
podró*ników czeka w Trojanowie wóz konny. Niektóre
dzieci po raz pierwszy jecha y takim rodkiem lokomocji.
Podró* wozem, ci$gni tym przez konia "Karolin ",
polnymi drogami w ród anów dojrzewaj$cych zbó*,
pachn$cych $k i kwitn$cych kwiatów dostarczy a
wszystkim wielu wra*e3. Ostatni odcinek drogi z parku
do biblioteki dzieci przeby y pieszo, prosz$c o kolejne
takie imprezy.
Serdecznie dzi kujemy p. Józefowi Go (biowskiemu, so tysowi wsi Trojanów za pomoc w organizacji
rajdowych atrakcji. Przede wszystkim jednak, nasze
podzi kowania kierujemy do Pa3stwa Krystyny i Jana
Ja kiewiczów z Trojanowa, którzy z wielk$ ch ci$,
bezinteresownie, sprawili dzieciom wielk$ rado <
przewo*$c je, niecz sto ju* spotykanym na naszych
drogach, wozem konnym.
Bibliotekarki z biblioteki w Opatówku

Rajd przez W)do y

Kierownik GOPS w Opatówku - Violetta Galant
Koordynator projektu - Sylwia Matczak
Gminny O rodek Pomocy Spo ecznej w Opatówku
ul. Plac Wolno ci 14, 62-860 Opatówek
tel. (0-62) 76-18-425, 76-18-143, fax. (0-62) 76-18-236

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

WIADOMO:CI BIBLIOTECZNE
Rajd do Sza ego
Tegoroczny sezon wakacyjny w bibliotece
w Opatówku rozpocz$ si pieszym rajdem najm odszych czytelników do Sza ego w dniu 29 czerwca. Trasa
rajdu zosta a oznakowana wcze niej specjalnymi
znakami z ró*nymi poleceniami. Dzieci odszukiwa y
znaki i wykonywa y zadania: rozpoznawa y drzewa,
zbo*a i ró*ne ro liny, zarówno chwasty, jak i lecznicze.
Ws uchiwa y si tak*e w odg osy natury i podziwia y
barwy otaczaj$cej przyrody. Celem rajdu by o
odnalezienie ukrytego skarbu i piknik na polance
w "zak$tku dumania", podczas którego nie mog o
zabrakn$< wspólnego czytania. Przez ca y czas
wyprawy towarzyszy a wszystkim pi kna pogoda.

17-osobowa grupa dzieci pod opiek$ 2 bibliotekarek - Ma gorzaty Matysiak i Ma gorzaty Judasz
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Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów,
Towarzystwo Przyjació Opatówka i Gminny O rodek
Kultury w Opatówku zorganizowa y w sobotnie
popo udnie, 22 sierpnia rajd przez morenowe wzgórza,
za parkiem w Opatówku, zwane popularnie W$do ami.
W rajdzie uczestniczy o ok. 90 osób. Byli to g ównie
opatówczanie, ale tak*e go cie z Kalisza - grupa
cz onków Klubu Turystyki Górskiej "Watra".
W$do y to jeden z najpi kniejszych zak$tków
w pobli*u Opatówka, dawniej popularne miejsce
wypoczynku opatówczan. Dzi odwiedzane tylko przez
nielicznych. Organizatorzy chcieli przypomnie< wzgórza
i w$wozy odznaczaj$ce si bogactwem i ró*norodno ci$
ro linno ci oraz niezaprzeczalnym pi knem. Uczestnicy
wyruszyli sprzed biblioteki. Po drodze wst$pili do
ko cio a parafialnego w Opatówku, by zwiedzi<
odrestaurowan$ zabytkow$ kaplic
w. Anny, w której
znajduje si klasycystyczny sarkofag b. w a ciciela
klucza dóbr opatóweckich - gen. Józefa Zaj$czka oraz
pi kny o tarz po wi cony w. Dorocie. Potem wszyscy
udali si w stron dawnego wzgórza zamkowego, weszli
na najstarszy w Europie most *elazny i przez park
przeszli na W$do y. Pogoda sprzyja a, wi c grupa sz a
wolno, ciesz$c si otaczaj$c$ natur$. Celem rajdu by
nie tylko spacer po W$do ach, ale tak*e pog bienie
wiedzy o naszej miejscowo ci. Po drodze informacjami
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i ciekawostkami dzielili si Jadwiga Milu ka-Stasiak dyrektorka biblioteki, Jan Kowalkiewicz - prezes TPO,
Marcin Sulwi3ski - student biologii i inni. Na $ce
w pobli*u tamy odby y si tradycyjne konkurencje dla
uczestników, a na polanie pod "z aman$" ("urwan$")
gór$ przy studni czeka na uczestników *urek
przygotowany w Gminnym O rodku Kultury. Przy
ognisku mo*na by o upiec kie baski, a do piewu
przygrywa na gitarze Przemys aw Burek. Uczestników
czeka jeszcze egzamin z wiedzy o Opatówku i gminie
w formie pisemnego quizu. Poziom wiedzy okaza si
wysoki, a najlepsi otrzymali nagrody ksi$*kowe.
Nieoceniona by a pomoc stra*aków z OSP
w Opatówku, którzy dowieKli *urek, pomagali we
wszystkim, a na zako3czenie fachowo zagasili ognisko.
Dzieci, zw aszcza ch opcy, mia y nie lada atrakcj
pomagaj$c stra*akom gasi< ogie3 prawdziw$ stra*ack$
sikawk$. W niektórych mo*na si
ju* dopatrze<
przysz ych stra*aków. Przed zmrokiem uczestnicy rajdu
powrócili do Opatówka.

Poranki z ksi)4eczk)
"Nikt nie rodzi si& czytelnikiem,
czytelnika trzeba wychowa%"
Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów
w Opatówku proponuje zaj cia ph: "Poranki z ksi$*eczk$" dla dzieci w wieku 3-5 lat nie ucz szczaj$cych
do przedszkola. Spotkania b d$ polega y na czytaniu
bajek oraz wspólnej zabawie, dzi ki czemu mamy
nadziej , rozbudzi< w dzieciach ch < s uchania,
a w przysz o ci do czytania ksi$*ek.
Zaj cia, na które zapraszamy dzieci wraz
z opiekunami, b d$ odbywa< si raz w tygodniu
w czytelni biblioteki we wspólnie ustalonym terminie.
Przewidywany czas zaj < 20-30 minut. Ch tnych
prosimy o zg aszanie si w bibliotece.

Jadwiga Milu ka-Stasiak

GIMNAZJUM W OPATÓWKU

Bajkowa noc z kotem Bonifacym

To ju* pi$ta bajkowa noc dla najm odszych
czytelników zorganizowana w bibliotece w Opatówku.
Tym razem bohaterem nocy by popularny kot Bonifacy,
który osobi cie zjawi si w bibliotece. 17 uczestników
imprezy w wieku od 7 do 10 lat równie* przemieni o si
w koty z w$sami i ogonami. Zacz y si kocie figle
starannie przygotowane przez bibliotekarki - Ma gorzat
Matysiak i Barbar Sulwi3sk$. Zabawy przeplatane by y
czytaniem bajek i opowiada3, których bohaterami s$
koty. A ksi$*ek o kociej tematyce jest w bibliotece wiele.
Bardzo smakowa a kocia kolacja. W ród konkurencji
by o picie mleka ze spodeczków, co wcale nie by o
atwe, malowanie ilustracji do bajek o kotach i ró*ne
konkurencje ruchowe. Przygotowanych do czytania
ksi$*ek, zabaw i konkursów by o tak wiele, *e
00
starczy oby co najmniej do rana, ale o 1 w nocy koty
sta y si senne. Zacz o si rozk adanie kocich legowisk
w pomieszczeniach biblioteki w ród rega ów z ksi$*kami
00
i przygotowanie do snu. O godz. 2 w nocy wszystkie
koty ju* spa y, ale niezbyt d ugo. Wcze nie rano by a
30
pobudka - gimnastyka i niadanie, bo od 7 biblioteka
musi by< otwarta dla czytelników. Kocie smako yki
ufundowa autor opowiada3 o kotach: Filemonie
i Bonifacym - Marek Nejman, za co kociaki i bibliotekarki
sk adaj$ mu serdeczne podzi kowania.
Jadwiga Milu ka-Stasiak

Wiadomo ci Gminne

Jadwiga Milu ka-Stasiak
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WIADOMO:CI SZKOLNE
Projekt grantowy w ramach programu
"Szko a bez przemocy"
Od stycznia do czerwca 2009 roku Gimnazjum
im. Agatona i Stefana Gillerów realizowa o projekt
grantowy w ramach "Szko y bez przemocy". Projekt ten
by jednym z osiemdziesi ciu zwyci skich projektów
spo ród tysi$ca nades anych z ca ej Polski. Szko a
otrzyma a dofinansowanie w wysoko ci 4970 z za co
zakupiony zosta m.in. sprz t nag a niaj$cy, mikrofony
pojemno ciowe, statywy, ekran projekcyjny. Celem
projektu by o wyj cie z inicjatyw$ do lokalnego
rodowiska, wystawienie spektaklu dla dzieci w wieku od
4 do 7 roku *ycia, który uczy by postaw antyagresywnych, prawid owej komunikacji, rozwi$zywania
konfliktów bez uciekania si do przemocy.
Przygotowania rozpocz y warsztaty z komunikacji interpersonalnej przeprowadzone w wymiarze
czterech godzin dla ca ej spo eczno ci uczniowskiej
gimnazjum. Ch tni bior$cy udzia w projekcie zostali
przydzieleni do poszczególnych zada3, takich jak:
budowa scenografii, gra aktorska, piew w chórze,
dbanie o porz$dek podczas przedstawienia, kontakt
z pras$ lokaln$, tworzenie prezentacji "Opakobaje",
filmowanie, fotografowanie i inne. Ogó em uczniów
bior$cych czynny udzia w projekcie by o osiemdziesi ciu. Uczniowie wspó tworzyli scenariusz przedstawienia, uk adali choreografi do piosenek, przygotowali
prezentacj , wykonywali zaproszenia, plakaty, kolorowanki dla dzieci, zapraszali go ci, budowali ekoscenografi , maski dla aktorów, filmowali, fotografowali,
nagrywali efekty dKwi kowe.
26 maja w Gminnym O rodku Kultury zosta o
wystawione przedstawienie pt.: "Opakobaje - czyli bajki
na opak. Przygody Z o nika i Spokojnika". Spektakl,
pokazany trzykrotnie, trwa ok. 50 minut. Poprzez
przygody Z o nika i Spokojnika opowiada o "Nie mia ym
wilku i rezolutnym Czerwonym Kapturku", a tak*e
"O Jasiu i Ma gosi i ich m$drej babci Jadzi". Bajki
przeplata y piosenki i zabawy zach caj$ce dzieci do
wspólnej zabawy. Na koniec rozdawane by y
najm odszym cukierki i kolorowanki przedstawiaj$ce
kodeks programu "Szko a bez przemocy", do którego
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do $czane by y krótkie has a dla najm odszych
wyja niaj$ce zasad : "Jak nie dr czy< twojego TY
i szanowa< swoje JA". "Opakobaje" obejrza o $cznie ok.
320 dzieci. Przedstawienie stworzy o blisk$ wi K mi dzy
aktorami a publiczno ci$. Ukaza o w zabawny sposób
bardzo wa*ne tre ci, cenne w codziennych relacjach,
komunikowaniu si . Odbiór dzieci by
bardzo
emocjonalny. Ogromn$ rol odegra tu odpowiedni
dobór ról, aktywizacja publiczno ci, zmienno < form,
ciekawa fabu a.

Ostatnim zadaniem projektu by o przedstawienie
spo eczno ci gimnazjalnej reporta*u filmowego z realizacji wszystkich dzia a3 podj tych w projekcie,
w ramach "Dnia bez przemocy w szkole". Projekt
"Opakobaje" okaza si mo*liwy do realizacji, szalenie
ciekawy i bardzo pozytywnie przyj ty. Skorzystali na nim
nie tylko gimnazjali ci, ale równie* odbiorcy, m odsi
i starsi. Pokaza "inne oblicze" m odego cz owieka
w wieku gimnazjalnym. Gimnazjali ci przedstawiali
wzorce godne na ladowania, co by o gor$co przyj te
przez odbiorców. Dzi ki *ywej, spontanicznej reakcji
publiczno ci wielu gimnazjalistom uczestnicz$cym
w projekcie wzros a samoocena swoich mo*liwo ci,
talentów i umiej tno ci. Równie* spo eczno < szkolna
potrafi a odczyta< wyp ywaj$cy z projektu komunikat, *e
anga*owanie si w ró*ne dzia ania, pasja, zainteresowania mog$ by< niebywale interesuj$c$ alternatyw$
dla zachowa3 agresywnych.
Sk adamy serdeczne podzi kowania dyrektor
gimnazjum p. Jolancie Pokojowej za wsparcie
w realizacji projektu, dyrektor Gminnego O rodka
Kultury p. Mieczys awie Jaskule za udost pnienie sali na
czas prób i przedstawienia, ks. Pra atowi W adys awowi
Czamarze za mo*liwo < og oszenia i zaproszenia dzieci
na spektakl, p. Annie Nowackiej za przygotowania chóru
i aran*u muzycznego, gimnazjalistom pomagaj$cym
w realizacji projektu, a tak*e dyrekcji Publicznego
Przedszkola, szkó podstawowych w Opatówku, Cieni
Pierwszej i Sierzchowie za przychylno < i ch <
skorzystania z propozycji Gimnazjum im. Agatona
i Stefana Gillerów w Opatówku.

nauczycieli przygotowali uroczyst$ akademi . M odzie*
recytowa a utwory o mijaj$cych wakacjach i piewa a
radosne piosenki o powrocie do szko y. Gimnazjali ci
nie zapomnieli jednak, *e 70 lat temu ich rówie nicy nie
mieli tyle szcz cia, dlatego w swoim wyst$pieniu oddali
ho d ofiarom II wojny wiatowej.
Po tej wznios ej chwili g os zabra a pani dyrektor
Teresa Kobierska. Powita a przyby ych go ci: Wójta
Gminy Sebastiana Ward ckiego, proboszcza parafii
w T okini ks. Jacka Paczkowskiego, radnych gminy
Opatówek: p. Stanis awa Kusia i p. Marka Szlenkiera
oraz go cia honorowego p. Ma gorzat Kisiel . Innym
mi ym akcentem by o wr czenie gratulacji na r ce
p. Anny Macniak, która uzyska a awans zawodowy na
nauczyciela dyplomowanego.
Uczniowie za czekali z niecierpliwo ci$ na
moment, kiedy po dwóch miesi$cach mogli przywita< si
ze swoimi wychowawcami i pozna< nowych nauczycieli.
Oprócz grona pedagogicznego uczniów powita a
odnowiona szko a. W trakcie wakacji odby a si modernizacja wewn trznej instalacji elektrycznej z pracami
malarskimi. Od pierwszego wrze nia b dziemy uczy<
si w czystych i jasnych klasach.
Pani dyrektor podzi kowa a wójtowi oraz
w adzom gminy za wsparcie finansowe i zaanga*owanie
w to przedsi wzi cie. Szczególne wyrazy wdzi czno ci
skierowa a równie* do pracowników szko y i wszystkich,
którzy w o*yli mnóstwo wysi ku, aby przygotowa< szko
na rozpocz cie roku szkolnego. Uczniowie Zespo u
Szkó do $czaj$ si do podzi kowa3.
Dyrektor Zespo u Szkó w T okini Wielkiej
Teresa Kobierska

**********
ZESPÓ; SZKÓ; W CHE;MCACH
Festyn w Che mcach

El4bieta Ko omecka

**********
ZESPÓ; SZKÓ; W T;OKINI WIELKIEJ
Inauguracja rozpocz(cia roku szkolnego
Pierwszy wrze nia to szczególna data w kalen00
darzu. Tego dnia o godzinie 9 , w murach Zespo u
Szkó w T okini Wielkiej rozbrzmia dKwi k pierwszego
dzwonka informuj$cy o rozpocz ciu roku szkolnego.
Z tej okazji uczniowie naszej szko y, pod opiek$
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30 sierpnia rada rodziców i nauczyciele Zespo u
Szkó im. Jana Paw a II w Che mcach zorganizowali
festyn, z którego dochód b dzie przeznaczony na
remont wietlicy szkolnej oraz miejsca wydawania
posi ków. Organizatorzy postarali si , by ostatnia
niedziela wakacji min a na wspólnej zabawie.
Uczestnicy ch tnie wzi li udzia w loterii fantowej, jako
*e ka*dy los by wygrany. Pod koniec festynu zosta y
rozlosowane nagrody g ówne, w ród których znalaz y si
mi dzy innymi: telefon komórkowy, toster i robot
kuchenny.
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Ka*dy móg skosztowa< wspania ych s odkich
wypieków, przygotowanych przez mamy uczniów naszej
szko y. Festyn by nie tylko uczt$ dla podniebienia, ale
i dla ducha. Wszyscy z zainteresowaniem obejrzeli
wyst p zespo u CDN z Opatówka oraz popisy wojów
wykonaniu Agencji Artystycznej S owia3ska. M odzie*
mog a przymierzy< zbroj , a nawet stoczy< walk , co
czyni a z wielk$ ochot$. Najm odsi ch tnie skorzystali
z mo*liwo ci przeja*d*ki bryczk$ oraz wzi li udzia
w licznych potyczkach sportowych i maratonie aerobiku.
Wszystkie panie oblega y natomiast stoisko z przepi kn$ bi*uteri$ wykonan$ samodzielnie przez
organizatorów imprezy. Na zako3czenie odby a si
licytacja roweru i odkurzacza. Uwie3czeniem festynu
by a zabawa taneczna. W gor$cych rytmach zespo u
The Blady Band bawiono si do póKnych godzin
nocnych. I tak, w radosnych nastrojach po*egnano
w Che mcach wakacje i wkroczono w nowy rok szkolny.
Oby tych uniesie3 i zapa u starczy o wszystkim na
najbli*sze dziesi < miesi cy.
Za wk ad w o*ony w organizacj
imprezy
dzi kuj
wszystkim rodzicom, nauczycielom oraz
w adzom gminy Opatówek. Gor$ce s owa wdzi czno ci
kieruj tak*e do wszystkich sponsorów i uczestników
festynu, którzy tak hojnie wsparli nasze przedsi wzi cie.
Dyrektor Zespo u Szkó w Che mcach
Tomasz Mikucki

**********

czeka y cenne nagrody: hulajnoga, odtwarzacz,
odtwarzacz DVD i pralka. Nowo ci$ by a aukcja prac
plastycznych wykonanych przez uczniów na konkurs
Neorol. Dochód z aukcji
og oszony przez firm
przeznaczony zosta dla ucznia naszej szko y. Mo*na
te* by o zdrowo i smacznie zje <. Wszystkie kulinarne
specja y przygotowali rodzice. By bigos, kie baski
z grilla, wiejski chleb ze smalcem, kiszone ogórki i
pyszne ciasta. Na imprezie, po raz kolejny, wyst$pi
nieodp atnie zespó Premium z o*ony z absolwentów
szko y podstawowej w Rajsku. W organizacji festynu
bra o udzia wielu rodziców, którym nale*$ si ogromne
podzi kowania za po wi cony czas, prac i zaanga*owanie. Ogromne podzi kowania nale*$ si tak*e
wszystkim sponsorom, którzy przyczynili si do tego, *e
piknik móg si odby<. Festyn, podobnie jak poprzednie,
okaza si bardzo udany, a dochód przeznaczony
zostanie na potrzeby szko y.
Ma gorzata Burdelak

Gor)czka z ota
Nasza szko a ju* po raz drugi wzi a udzia
w akcji "Gor$czka Z ota", w ramach której uczniowie
zbierali "z ote" monety na rzecz podopiecznych
Polskiego Czerwonego Krzy*a w Kaliszu. Akcja
"Gor$czka Z ota" rozpocz a si w marcu, a zako3czy a
w maju. W zbieraniu pieni dzy uczestniczy o wiele
placówek szkolnych z Kalisza i powiatu kaliskiego. Nasi
uczniowie uzbierali najwi cej pieni dzy i zyskali tytu
Najwi kszego Zbieracza Z ota.

ZESPÓ; SZKÓ; W RAJSKU

Ma gorzata Burdelak

Piknik Rodzinny

Poczytaj mi przyjacielu
W listopadzie 2008r., z inicjatywy pani El*biety
Wosiek, uczennice z klasy I gimnazjum przyst$pi y do
programu "Poczytaj mi przyjacielu". Ka*dego tygodnia
odwiedza y dzieci z "zerówki", a od lutego równie*
z punktu przedszkolnego, którym czyta y ba nie,
opowiadania i teksty z "Misia". Jednak spotkania
z maluchami nie ogranicza y si tylko do czytania,
dziewczynki
przygotowywa y
zaj cia
dotycz$ce
czytanego tekstu. By y to zabawy ruchowe, kolorowanie
obrazków, uk adanie rysunków, wyklejanie. Podczas
cotygodniowych spotka3 dzieci s ucha y, bawi y si
i uczy y, zgodnie z zasad$ "z zabawy nauka". Mo*na
mia o powiedzie<, *e gimnazjalistki sta y si
przyjació kami przedszkolaków.

14 czerwca na boisku przy Zespole Szkó
w Rajsku pod patronatem rady rodziców i przy
wspó udziale firmy Neorol odby si Piknik Rodzinny.
Licznie zgromadzeni go cie mieli okazj
obejrze<
przygotowany specjalnie na t$ okazj
program
artystyczny, który rozpocz$ koncert Orkiestry D tej OSP
w Rajsku. Nast pnie na scenie wyst$pi y dzieci ze
szko y w Rajsku. Po cz ci artystycznej nast$pi y
rozgrywki sportowe. Du*ym zainteresowaniem cieszy y
si mecze pi ki siatkowej Matki - Córki oraz Stra*acy Sponsorzy. Odby si tak*e mecz pi ki no*nej Synowie Ojcowie, który uda o si wygra< uczniom. Na festynie,
ku uciesze wszystkich obecnych, kolejny ju* raz zjawili
si
harleyowcy na swoich motorach. Du*ym
powodzeniem cieszy a si tak*e loteria fantowa, gdzie
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Zgodnie z zasadami programu, co dwa miesi$ce,
wysy ano sprawozdania z jego realizacji. W marcu nasi
uczestnicy programu otrzymali zaproszenie do Warszawy, w celu prezentacji swoich poczyna3. Zakwalifikowanie naszej grupy do udzia u w programie to du*e
wyró*nienie, gdy* ch tnych by o bardzo wielu.
14 czerwca, dzi ki pomocy rady rodziców przy
Zespole Szkó , uczennice wraz z opiekunk$ projektu,
p. El*biet$ Wosiek pojecha y do Warszawy. Prezentacja
w s ynnym Liceum im. S. Batorego.
odby a si
Na stanowisku gimnazjalistki pokazywa y zdj cia, prace
dzieci i mapk powiatu. Nasza grupa konsultowa a si
z ekspertami, którym bardzo spodoba si ten projekt.
Jeden z ekspertów, dr Grzegorz Leszczy3ski z Uniwersytetu Warszawskiego, przyzna nam certyfikat uznania,
z którego jeste my bardzo dumni.
Ma gorzata Burdelak, El4bieta Wosiek

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

WYSTAWA ON-LINE
ARCHIWUM PA@STWOWEGO
Materia y dotycz)ce II wojny wiatowej w zasobie
Archiwum Pa&stwowego w Kaliszu.
Wystaw b dzie mo*na ogl$da< od 4 wrze nia na
stronie internetowej www.kalisz.ap.gov.pl Wybór tej
daty nie jest przypadkowy, poniewa* w a nie 4 wrze nia
1939 roku wojska niemieckie wkroczy y do Kalisza.
Materia y prezentowane na wystawie to ponad 200
dokumentów i fotografii, pochodz$cych z lat 1939-1945
lub dotycz$cych tego okresu. Archiwalia pochodz$
z takich zespo ów akt jak: Wi zienie Karno-Aledcze
w Kaliszu i Ostrowie Wielkopolskim, S$d Specjalny
w Kaliszu, Zbiór fotografii i pocztówek, Akta miasta
Kalisza, Spu cizna Tadeusza Martyna. Wystawa jest
podzielona na 9 dzia ów tematycznych:
1. 1939 - dzia zawiera materia y zwi$zane z pocz$tkiem okupacji na terenie ziemi kaliskiej, m.in.
fotografi
przedstawiaj$c$
wkroczenie
wojsk
niemieckich do Kalisza.
2. S)dy i wi(zienia - w okresie okupacji w Kaliszu
dzia a S$d Specjalny (Sondergericht), któremu
podlega y wszelkie przest pstwa antypa3stwowe.
Charakterystyczne dla dzia ania Sondergericht by o
to, *e móg wydawa< wyroki mierci. W tym dziale
wystawy znajduj$ si m.in. skany rejestru s$dowego
z informacj$ o wydanych i wykonanych wyrokach
mierci. W grupie materia ów dotycz$cych wi zie3
przedstawiono dokumenty funkcjonariuszy wi ziennych np. formularz z o*enia przysi gi na wierno <
führerowi i *yciorys, zako3czony "niemieckim
pozdrowieniem Heil Hitler". W ród dokumentów
zwi$zanych z wi Kniami znajduj$ si
skany
formularzy z okre leniem wysoko ci wyroku, za co
osoba zosta a skazana oraz listy z wi zie3, b d$ce
niekiedy po*egnaniem przed egzekucj$.
3. Polityka ludno ciowa - w tym dziale znalaz y si
materia y dotycz$ce m.in. egzekucji i wysiedle3.
Przedstawiono m.in. fotografie z egzekucji ks.
Romana Paw owskiego oraz egzekucji niezidentyfikowanego m *czyzny. Ponadto prezentowane tu s$
skany zarz$dze3 dotycz$cych ludno ci polskiej, np.
o obowi$zku uk onu Niemcom i zakazie posiadania
radia.
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4. Cydzi kaliscy - przed II wojn$ wiatow$ Sydzi
stanowili prawie 1/3 mieszka3ców Kalisza, st$d
oddzielny dzia po wi cony ludno ci *ydowskiej.
Znajduj$ si fotografie Sydów pracuj$cych pod
nadzorem SS-manów oraz skany rozporz$dze3
dotycz$cych
ogranicze3
dost pu
do
lokali
publicznych.
5. Gaukinderheim - pod tak$ nazw$ funkcjonowa
w Kaliszu obóz dla dzieci polskich przeznaczonych
do zniemczenia. Dzieci by y odbierane rodzicom
i wywo*one do Niemiec pod innymi nazwiskami.
W tym dziale prezentowane s$ m.in. fotografie dzieci
i personelu, notatki Marii Pinczewskiej o nowych
adresach dzieci oraz korespondencja rodziców
usi uj$cych odnaleK< swoje dziecko.
6. Propaganda hitlerowska - dzia prezentuje rysunki
satyryczne, dotycz$ce m.in.
mierci genera a
Sikorskiego, pochodz$ce z prasy hitlerowskiej,
materia y ukazuj$ce sukcesy armii hitlerowskiej oraz
ulotk zach caj$c$ Polaków do pracy w Rzeszy.
7. Obrazy przesz o ci - dzia zawiera fotografie
Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego z okresu
okupacji. Cz < zdj < z Kalisza przedstawia
<wiczenia przeciwlotnicze oraz manifestacj na
ówczesnym placu Adolfa Hitlera.
8. Dokumenty 4ycia codziennego - w dziale tym
przedstawione
zosta y
dokumenty
zwi$zane
z ró*nymi aspektami *ycia codziennego. Znalaz y
si tutaj dowody osobiste, przepustki, kartki *ywno ciowe, ponadto ksi$*eczki wojskowe niemieckie
i brytyjskie oraz zeszyty z tajnego nauczania.
9. Koniec?... - ostatni dzia zawiera wspomnienia
uczestników walk, spisane po wojnie oraz fragmenty
wybranych poda3, jakie wp yn y do Archiwum
Pa3stwowego w Kaliszu w zwi$zku z dokumentami
z czasów II wojny wiatowej. Ponadto prezentowana
jest tutaj ulotka sprzeciwiaj$ca si rehabilitacji osób,
które podpisa y niemieck$ list narodowo ciow$,
tzw. volksdeutschów.
***************************************

OG;OSZENIA
Wójt Gminy Opatówek informuje, *e do dnia 30 wrze nia 2009r.
trwa nabór wniosków o dofinansowanie kosztów nauki ucznia
niepe nosprawnego w ramach pilota*owego programu "UCZEZ NA
WSI - pomoc w zdobyciu wykszta cenia przez osoby niepe nosprawne
zamieszkuj$ce gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie".
Adresatami programu w obszarze A s$ osoby niepe nosprawne,
posiadaj$ce wa*ne orzeczenie o niepe nosprawno ci lub orzeczenie
o stopniu niepe nosprawno ci, pobieraj$ce nauk
w szkole
podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej, zamieszkuj$ce na terenie naszej gminy, których redniomiesi czny dochód na
jednego cz onka rodziny nie przekracza kwoty 1 276,00 z . brutto.
W ramach obszaru A programu dofinansowanie, mo4e
obejmowa/ nast(puj)ce koszty:
1. zakupu przedmiotów u atwiaj$cych lub umo*liwiaj$cych nauk ,
2. uczestnictwa w zaj ciach maj$cych na celu podniesienie
sprawno ci fizycznej lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy
rehabilitacyjne),
3. zwi$zane z dost pem do internetu (instalacja i abonament),
z wy $czeniem zakupu komputerów,
4. kursów doszkalaj$cych w zakresie programu nauczania oraz
kursów j zykowych (w przypadku kursów organizowanych poza
miejscem zamieszkania ucznia, dofinansowaniu mog$ podlega<
równie* koszty dojazdu, zakwaterowania, wy*ywienia),
5. wyjazdów organizowanych w ramach zaj < szkolnych.
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Ponadto w tym obszarze, uczniowie szkó ponadgimnazjalnych,
przyznane w ramach obszaru A, dofinansowanie mo*e dodatkowo
obejmowa< nast puj$ce koszty:
op aty za nauk (czesne),
zakwaterowania (gdy ucze3 pobiera nauk poza miejscem
sta ego zamieszkania),
dojazdów do szko y.

lekarza weterynarii celem przeprowadzenia oczyszczania i odka*ania.
Jest to warunek konieczny do zniesienia wszelkich zakazów i nakazów
dla stada zaka*onego.

Miejsce i termin sk adania wniosku wraz z za )cznikami:
Wniosek o dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepe nosprawnego
nale*y sk ada< w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkó
Gminy Opatówek (pok. 22 tut. urz du) w terminie do dnia 30 wrze nia
2009 r.
Wymagane za $czniki do wniosku:
kserokopia wa*nego orzeczenia o niepe nosprawno ci lub
orzeczenia o stopniu niepe nosprawno ci ucznia,
o wiadczenie wnioskodawcy o dochodzie brutto przypadaj$cym
na jednego cz onka rodziny pozostaj$cego w gospodarstwie
domowym,
za wiadczenie ze szko y o pobieraniu nauki w szkole
podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej,
kserokopia dokumentu o ustanowieniu opieki prawnej nad
podopiecznym - dotyczy wnioskodawcy, b d$cego opiekunem
prawnym ucznia,
kserokopia aktu urodzenia,
o wiadczenie o wyra*eniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych przez PFRON

**********

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Warszawska 63B, 62-800 Kalisz
tel. (0-62) 757-26-59, fax (0-62) 757-74-12

Informacja dla posiadaczy lasów
Nadle nictwo Kalisz informuje, *e decyzj$ Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi otrzyma akredytacj na wiadczenie us ug doradczych
posiadaczom lasów, w ramach dzia ania "Korzystanie z us ug
doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" obj tego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Doradca le ny Henryk Jarecki, wpisany na list doradców le nych w Centrum
Doradztwa Rolniczego, udziela informacji w sprawie szkole3 dla
podmiotów, których dzia ania obj te s$ PROW oraz doradzania
odno nie sporz$dzania dokumentacji niezb dnej do uzyskania
pomocy finansowej.
Informacje mo*na uzyska< pod nr telefonów: (0-62) 766-44-40, 696419-763, faks: (0-62) 766-44-46, e-mail: kalisz@poznan.lasy.gov.pl
**********

Do pobrania w pok. 22
Wniosek
o
dofinansowanie
kosztów
nauki
ucznia
niepe nosprawnego w ramach obszaru "A" pilota*owego
programu pn. "UCZEZ NA WSI - pomoc..."
O wiadczenie o wysoko ci dochodów ( redni miesi czny dochód
brutto w roku kalendarzowym poprzedzaj$cym rok, w którym
z o*ono wniosek o dofinansowanie w ramach programu "UCZEZ
NA WSI").
Ponadto wszelkie materia y i dokumenty dotycz$ce programu
dost pne s$ na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl
Osoba prowadz)ca spraw(:
Arkadiusz Ja3duch - Dyrektor ZEAS Gminy Opatówek tel. (0-62)
76-18-080 (wew. 47).
**********
Informacja dla rolników
Zmiany w Rozporz$dzeniu Rady Ministrów z dnia 19 marca 2008r.
w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego
u wi3. (Dz. U. z 2009r. Nr 74, poz. 631)
Fwiadectwa zdrowia do rzeGni
Wprowadza si powszechny obowi$zek zaopatrywania w wiadectwa
zdrowia wszystkich przesy ek
wi3, bez wzgl du na status
epizootyczny w odniesieniu do choroby Aujeszkyego. Obowi$zuj$
nast puj$ce wiadectwa:
dla wi3 przeznaczonych do uboju
dla wi3 przeznaczonych do uboju (ze stad zaka*onych)
dla wi3 wprowadzanych do stad, na targi, pokazy, wystawy,
konkursy, punkty kopulacyjne i punkty skupu
Ka*d$ przesy k
wi3 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
zaopatruje si w wiadectwo zdrowia.
Znakowanie trzody chlewnej
W zwi$zku z konieczno ci$ zaopatrzenia wszystkich wi3 kierowanych
do uboju obowi)zkowe jest oznakowanie zwierz$t przed
wystawieniem
wiadectwa zdrowia przez urz dowego lekarza
weterynarii. Obowi$zek ten spoczywa na w a cicielu zwierz$t.
W zwi$zku ze sposobem realizacji "Programu zwalczania choroby
Aujeszkyego u wi3" konieczne jest równie* indywidualne i trwa e
oznakowanie wszystkich zwierz)t stada podstawowego przed 3
pobieraniem krwi. Obowi$zek ten spoczywa na w a cicielu zwierz$t.
Stada zaka4one
Awinie kierowane na ubój ze stad zaka*onych musz$ by<
transportowane bezpo rednio do ubojni z pomini ciem sp dów.
Wprowadza si mo*liwo < wprowadzania do stad zaka*onychszczepionych zwierz$t ze stad szczepionych, o statusie wy*szym lub
równym, za zgod$ powiatowego lekarza weterynarii.
Stada zaka*one nie posiadaj$ce mo*liwo ci odchowu prosi$t mog$ za
zgod$ powiatowego lekarza weterynarii przemie ci< prosi ta do stad
zaka*onych maj$cych tak$ mo*liwo <.
O fakcie wymiany stada podstawowego lub uboju wszystkich zwierz$t
stada podstawowego nale*y niezw ocznie powiadomi< powiatowego
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**********
Dy4ury konserwatorów wodoci)gów
Wodoci$g w Opatówku, Cieni Drugiej i Micha owie Drugim obs uguj$:
w dniach 1-15 ka*dego miesi$ca - p. Mieczys aw Pietrzak,
tel. 601-310-089
w dniach 16-30 ka*dego miesi$ca - p. Bogdan WoKniak,
tel. 601-974-817
Wodoci$g w T okini Wielkiej obs uguj$:
w dniach 1-15 ka*dego miesi$ca - p. Grzegorz Kajdanek,
tel. 601-974-815
w dniach 16-30 ka*dego miesi$ca - p. Andrzej Olczak,
tel. 605-071-153
**********
Program grantowy "Równa/ szanse 2009"
W regionalnym konkursie grantowym o dotacje na projekty
rozpoczynaj$ce si nie wcze niej ni* 1 stycznia 2010 i trwaj$ce nie
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d u*ej ni* do 30 czerwca 2010 mog$ ubiega< si organizacje
pozarz$dowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz
nieformalne grupy doros ych, które chc$ za o*y< organizacj
pozarz$dow$ na terenach wiejskich i ma ych miast (do 20 tys.
mieszka3ców). Celem projektów realizowanych w ramach programu
jest wyrównywanie szans na dobry start w doros e *ycie m odzie*y
w wieku 13-19 lat z ma ych miejscowo ci. Termin sk adania wniosków
mija 10 paKdziernika 2009r., a materia y promocyjne mo*na pobra< ze
strony: www.rownacszanse.pl/?c=3278
Pytania dotycz$ce programu i niezb dnych dokumentów nale*y
kierowa< pod nr telefonu (0-22) 826-10-16 lub pod adres mailowy:
rownacszanse@pcyf.org.pl

Sprzedam dom 80m2 (3 pokoje, kuchnia, azienka) w Opatówku,
ocieplony, wszystkie media, dzia ka 1500m2 (zadbana), budynek
gospodarczy 30m2. Telefon: 889-925-254 lub (0-62) 76-18-146.
**********
Centrum J zyków Obcych PROGRESS prowadzi nabór na kursy
j zyka angielskiego dla dzieci, m odzie*y, doros ych oraz firm. Miejsca
zaj <: GOK w Opatówku, GOK w Szczytnikach oraz Szko a
Podstawowa nr 11 w Kaliszu. Informacja i zapisy pod nr telefonu
668-743-049 lub (0-62) 76-18-075, pon. - pt. w godz. 1000 - 1900.
Przy zapisie do ko3ca wrze nia br. promocja cenowa! Wi cej na
stronie www.progress.kalisz.pl

**********

**********

Wójt Gminy Opatówek informuje, *e na tablicy og osze3 w Urz dzie
Gminy w Opatówku (parter) zosta wywieszony wykaz nieruchomo ci
stanowi$cych w asno < Gminy Opatówek przeznaczonych do oddania
w najem i dzier*aw na okres do 3 lat.

Doskonalenie umiej(tno ci czytania tekstów ze zrozumieniem,
wyszukiwania informacji w tek cie, konstruowania ró*nych form
wypowiedzi pisemnej, przygotowanie do sprawdzianu w szkole
podstawowej oraz egzaminu gimnazjalnego z zakresu przedmiotów
humanistycznych. Tel. 508-142-902 (w godz. 1500 - 1700).

**********
Zapraszamy do nowo otwartego klubu fitness si ownia!
Start - 19 wrze nia 2009r., godz. 1600, ul. Kaliska 13, Opatówek,
(dawny Dom Towarowy), I pi tro, wej cie od podwórza. Proponujemy:
trening si owy dla m *czyzn: pon. - niedz. godz. 1600 - 1900
trening si owy dla kobiet w zacisznej si owni damskiej:
pon. - niedz. godz. 1600 - 1900
zaj cia aerobowe prowadzone przez instruktork
fitness
p. Ma gorzat Kujaw
30
poniedzia ek godz. 20 - Body Shaper grupa pocz$tkuj$ca
wtorek godz. 1900 - HI-LO grupa pocz$tkuj$ca, godz. 2015 - HI-LO
grupa zaawansowana
roda godz. 2030 - Body Shaper grupa zaawansowana
czwartek godz. 1900 - (rodzaj i poziom zaj < do ustalenia)
Zapisy i informacje pod numerem telefonu: 661-204-821
PROMOCJA! przy zakupie karnetu na zaj cia aerobowe dwa wej cia
do si owni GRATIS. Kontakt: fitnesssilownia.opatowek@gmail.com
**********
Salon Meblowy "Sosnowy Styl" mieszcz$cy si w Kaliszu przy
ul. Lipowej 6 oferuje meble kuchenne, pokojowe, wypoczynkowe,
sypialnie, ó*ka, materace, bardzo tanie sto y i krzes a oraz elementy
dekoracyjne (obrazy, repliki broni). Tel. (0-62) 76-77-275. Zapraszamy
od poniedzia ku do pi$tku w godz. od 1000 do 1800 oraz w soboty od
1000 do 1400.

**********
Sprzedam rower 3-ko owy marki TOLEK. Telefon kontaktowy:
(0-62) 76-19-814.
**********
Sprzedam dwie sofy dwuosobowe, rozk adane z pojemnikiem na
po ciel, w bardzo dobrym stanie. Telefon: 509-233-822, po godz. 1700.
**********
Fizjoterapeuta oferuje: masa* - klasyczny, antycellulitowy, relaksacyjny oraz rehabilitacj w domu klienta. Atrakcyjne ceny. Telefon:
509-688-982 po godz. 1800.
**********
Firma "DEKORATOR" prowadzi sprzeda* kostki brukowej,
niepowtarzalne wzory u o*e3. Projektujemy, zak adamy kostk ,
pomagamy w doborze odpowiedniej kostki, okre lamy jej ilo ci oraz
proponujemy odpowiedni wzór u o*enia. Ponadto projektujemy
i zak adamy ogrody. Telefon: 796-269-796.
**********
Us ugi minikopark$, wykop fundamentów, przy $cza
energetyczne, teletechniczne. Telefon: 500-818-331.

wodne,

**********

**********

SPECJALISTA NEUROLOG - lek. med. Marta Dziedzic. Gabinet
prywatny, ul. Zdrojowa 5, 62-860 Opatówek. Rejestracja osobi cie lub
telefonicznie pod numerami: (0-62) 504-85-60, kom. 693-611-131.

Nawi$* wspó prac z firm$ budowlan$ na terenie Polski i za granic$.
Mam dzia alno < gospodarcz$ w tym kierunku, wykonuj prace
wyko3czeniowe i ogólnobudowlane: szpachlowanie, tapetowanie,
malowanie, itp. Telefon kontaktowy: 515-053-797.

**********
Pilnie, tanio sprzedam dzia k w Opatówku, ul. Aw. Jana, powierzchnia
4000m2, w tym 441m2 pod zabudow , wszystkie media w drodze,
ciche otoczenie, blisko < lasu. Telefon kontaktowy: 722-832-722.
**********
Szukamy mieszkania za odst pne, mo*e by< do ma ego remontu.
Telefon: 669-344-278.
**********
Sprzedam ziemi w Sierzchowie o pow. 3,40 ha. Tel. 693-137-500.
**********
Sprzedam ziemi 0,98ha w Opatówku, ul. Ludowa. Tel. 666-254-594.
**********
Sprzedam dzia k o pow. 4.500m2, trasa Opatówek-Brzeziny. Telefon:
889-001-818.
**********
Sprzedam dzia k o pow. 0,56ha w miejscowo ci Zaj$czki, blisko lasu.
Telefon: 608-723-815.

**********
Sznaucer miniaturka, szczeni ta. Telefon: 512-826-188.
**********
Sprzedam wózek wielofunkcyjny dla dziecka. Cena do uzgodnienia.
Telefon: 723-007-555.
**********
Sprzedam samochód Peugeot 309, katalizator, szyby tylne przyciemnione, rok 1994, poj. 1,1, stan dobry. Telefon: 506-211-366.

***************************************
Urz)d Gminy w Opatówku,
Pl. Wolno ci 14, 62-860 Opatówek
tel. (0-62) 76-18-453, 76-18-454, faks (0-62) 76-18-017
strona internetowa: www.opatowek.pl
e-mail: gmina@opatowek.pl
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