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REMONTY I INWESTYCJE GMINNE,
POZYSKANE RODKI ZEWN TRZNE
Miesi c wrzesie to czas rozpocz cia nauki
szkolnej. Za nami wakacje - dni zas u onego odpoczynku. W tym samym czasie w placówkach o"wiatowych pod nadzorem w adz gminnych oraz dyrektorów
szkó i przedszkola wykonywane by y prace remontowe
i inwestycyjne. Same remonty bie ce to ponad
350 tys. z tegorocznego bud etu gminy, inwestycje
w gminie szacowane s na kwot 1,2 mln z otych.
Mamy nadziej , e nasze szko y i przedszkole
staj si dzi ki powy szym pracom z roku na rok coraz
bardziej przyjazne i zadbane. Ponadto wiele prac odby o
si z udzia em osobistym i ze wsparciem finansowym
rodziców - sk adamy serdeczne podzi kowania wszystkim rodzicom, radom rodziców za trosk o nasze szko y
i przedszkole.
REMONTY I INWESYCJE W PLACÓWKACH O WIATOWYCH
Gimnazjum w Opatówku
W okresie wakacyjnym w gimnazjum w Opatówku
przeprowadzono nast puj ce prace remontowe:
- wymieniono p ytki na schodach wej"ciowych do
budynku szko y, które uleg y zniszczeniu w czasie
zimy
- zaadoptowano pomieszczenie w budynku gimnazjum
dla uczniów z autyzmem: pomalowano "ciany,
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wyposa ono w meble i pomoce dydaktyczne,
zamontowano rolety okienne
odnowiono i zakonserwowano (pokrywaj c polimerem) pod ogi w dziesi ciu klasopracowniach oraz
w gabinecie wicedyrektora, sekretariacie szko y
i pokoju nauczycielskim
pomalowano w ca o"ci klasopracowni
zaj 1
artystycznych
od"wie ono cz "ciowo lamperi na korytarzach
i klatkach schodowych

Szko$a Podstawowa w Opatówku
W Szkole Podstawowej im. Janusza Kusoci skiego
w Opatówku do wa niejszych prac nale :
- wymiana pokrycia dachu - po o enie blachy
dachówkopodobnej w miejsce zmursza ej 60-letniej
dachówki "karpiówki"
- wyprowadzenie kilkunastu kominów wentylacyjnych
ze strychu ponad powierzchni dachu - w celu
polepszenia wentylacji klas lekcyjnych i innych
pomieszcze
- monta nowej iglicy i instalacji odgromowej
- za o enie nowego systemu odprowadzania wody
deszczowej (rynny + rury spustowe)
- likwidacja przecieków dachu sali gimnastycznej
- malowanie sali gimnastycznej
- zainstalowanie dodatkowego nawiewu powietrza
pod pod og sali gimnastycznej i nowych otworów
wentylacyjnych pod sufitem sali w celu polepszenia
cyrkulacji powietrza
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doko czenie remontu szatni w-f (+ azienki +ubikacji)
dla ch opców, oraz pomalowanie 2 azienek dla
dziewcz t
zamontowanie drewnianych os on kaloryferów
w szatni/ azience w-f dla ch opców
likwidacja zacieków (odgrzybianie, gipsowanie,
szlifowanie, malowanie) w gabinecie higienistki
szkolnej
za o enie nowego aluminiowego kaloryfera w gabinecie wicedyrektora
pomalowanie g ównej klatki schodowej
pomalowanie holu i obu korytarzy I pi tra
pomalowanie kilku klas lekcyjnych
zamontowanie nowych kratek wentylacyjnych
w kilku pomieszczeniach
utworzenie nowego pomieszczenia na "sk adnic
akt" poprzez budow "cianki dzia owej w ko cu
korytarza
wyburzenie kilku "cianek dzia owych (niski parter)
i stworzenie (poprzez budow
nowej "cianki
dzia owej i zagospodarowanie cz "ci holu) du ego
pomieszczenia na potrzeby "wietlicy i realizacji
programu "Radosna szko a"
skucie tynku, odgrzybienie "cian, po o enie nowych
p ytek "ciennych oraz paneli pod ogowych
(+gipsowanie, szlifowanie i malowanie "cian i sufitu)
w nowym pomieszczeniu "wietlicy (dla realizacji
programu "Radosna szko a")
zamontowanie nowej instalacji c.o. (mied>) oraz 3
nowych grzejników w sali "k cik zabaw" nowej
"wietlicy "Radosna szko a"
skucie tynku, odgrzybienie "cian, po o enie nowych
p ytek "ciennych oraz pod ogowych (+ gipsowanie,
szlifowanie i malowanie "cian i sufitu) w g ównym
korytarzu niskiego parteru
zamontowanie nowej instalacji c.o. (mied>) oraz 3
nowych grzejników w g ównym korytarzu niskiego
parteru
zamontowanie nowego o"wietlenia w kilku salach
lekcyjnych
zamontowanie nowej tablicy podlicznikowej i nowego
licznika poboru pr du
zamontowanie nowej g ównej tablicy rozdzielczej
pr du elektrycznego
zainstalowanie
przeciwpo arowego
wy cznika
pr du dla ca ego budynku szko y

Szko$a Podstawowa w Cieni Drugiej
W Szkole Podstawowej w Cieni Drugiej w czasie wakacji
wykonane zosta y nast puj ce prace:
- remont schodów wej"ciowych
- malowanie elewacji budynku
- malowanie szatni
- odnowienie paneli "ciennych na korytarzu
- od"wie enie "cian w toaletach

-

aktywno"1 ruchow dziecka, zgodnie z zaleceniami
realizacji nowej podstawy programowej
dzi ki sponsorom w klasach zawieszono nowe
zas ony i zakupiono kwiaty doniczkowe

Zespó$ Szkó$ w Che$mcach
Wakacyjne prace remontowe w Zespole Szkó
w Che mcach by y przede wszystkim skoncentrowane na
wymianie przedwojennego drewnianego stropu z 1936
r., który uleg p kni ciu. Strop ma powierzchni prawie
110 metrów kwadratowych. Remont wy czy z u ytkowania cztery najwi ksze pomieszczenia lekcyjne klas
nr 4 i 5 oraz znajduj ce si nad nimi nr 14 i 15. Kolejnym
etapem remontu b dzie przeprowadzenie gipsowania
i malowania klas. Remonty nie przeszkadzaj w bie cym funkcjonowaniu szko y. Dzi ki wykorzystaniu
pomieszcze przy hali sportowej dla klasy V szko y
podstawowej i II gimnazjum zaj cia odbywaj si bez
zak óce . Remont stropu poch on kwot 42 880 z .
Wraz z tynkowaniem, malowaniem gipsowaniem oraz
za o eniem nowych pod óg b dzie to kwota si gaj ca
prawie 60 tys. z otych.
W szkole trwa równie naprawa dachu przed
zbli aj c si zim . Na zniszczonej powierzchni dachu
po o ona zostanie nowa warstwa izolacji oraz
przeprowadzona zostanie konserwacja jego pozosta ej
cz "ci. Koszt napraw to oko o 10 tys. z otych.
W dniu 23 sierpnia 2010 r. w szkole
przeprowadzono kontrol
Powiatowego Inspektora
Sanitarnego. Jej wynik pozwala na prowadzenie zaj 1
dydaktycznych
oraz
opieku czo-wychowawczych
zgodnie z przyj tym przez dyrektora szko y planem
pracy szko y.
Publiczne Przedszkole w Opatówku
W ramach remontów w okresie wakacji wykonano:
Z funduszy bud etowych placówki na kwot
12 599,02 z :
- malowanie kuchni, azienki, sal zaj 1
- wymian okien i drzwi balkonowych
- zakupiono szaf na le aki i po"ciel
Z funduszy rady rodziców na kwot 3 415,13 z :
- za o enie 7 szt. rolet okiennych
- za o enie wyk adziny pod ogowej w sali zaj 1
- monta "cianki dzia owej na korytarzu
Za wsparcie serdecznie dzi kujemy.
Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Opatówku

Szko$a Podstawowa w Sierzchowie
W Szkole Podstawowej w Sierzchowie w ramach
remontu dokonano:
- przestawienia bramy i furtki w celu zapewnienia
bezpiecze stwa uczniom
- wykonano chodnik o d ugo"ci 70 m od bramy do
wej"cia budynku szkolnego
- oddzia przedszkolny zyska nowe, bardziej przestrzenne pomieszczenie, pozwalaj ce na wi ksz
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W pi tek 18 czerwca br. zako czono monta
placu zabaw w Szkole Podstawowej im Janusza
Kusoci skiego w Opatówku. Ca kowity koszt inwestycji
wyniós prawie 20 tys. z otych (1/4 kosztów pokry a
rada rodziców). W sk ad placu zabaw wchodz : wie a
z dachem dwuspadowym 2 szt., zje d alnia, most
wisz cy, wie a z dachem jednospadowym, schody
z por czami, pomost cz cy 2m, drabina pozioma sko"na, hu"tawka pojedyncza, hu"tawka podwójna
z drabin dwustronn , 2 hu"tawki wa ki, dwa bujaki
spr ynowe oraz karuzela krzy owa. Plac zabaw cieszy
si ogromn popularno"ci w"ród dzieci. W okresie
wakacyjnym dokonano wzmocnienia trawnika poprzez
dosianie trawy.

wych, wykonanie nowej instalacji odgromowej na dachu.
Nale y doda1, e projekt przewidywa dostosowanie
kolorystyki pokrycia dachowego szko y podstawowej do
dachu s siaduj cego gimnazjum.

Plac zabaw przy Zespole Szkó$ w Che$mcach

Przetarg na wymienione prace wygra a firma
PPUH DACHPOL z Ostrowa Wlkp. z najkorzystniejsz
cenowo ofert (246 346,83 z )
Prace trwa y od po owy czerwca, w sierpniu
wykonawca zg osi zako czenie robót w terminie.
23 sierpnia, z udzia em przedstawicieli wykonawcy
i inwestora, odby si odbiór w/w prac. Protokó odbioru
zosta podpisany przez strony bez uwag.
Na remont dachu gmina otrzyma a refundacj ze
"rodków rezerwy o"wiatowej z Ministerstwa O"wiaty
(58 tys. z ).

Z okazji Mi dzynarodowego Dnia Dziecka
najm odsi uczniowie Zespo u Szkó im. Jana Paw a II
w Che mcach zostali obdarowani wspania ym prezentem. Jest nim nowy, kolorowy plac zabaw. Sk ada si on
z dwóch wie
ze zje d alniami, mini "ciany
wspinaczkowej oraz trapu. Zakupiono tak e hu"tawk
oraz dwa bujaki spr ynowe. Wszystkie urz dzenia
posiadaj
niezb dne certyfikaty higieny i bezpiecze stwa. Koszt inwestycji to 16 tysi cy z otych. Zakup
placu w kwocie 15 000 z otych pochodzi ze "rodków
bud etowych, natomiast koszty transportu i monta u
pokry a rada rodziców. W przysz ym roku planowane
jest wzbogacenie placu o dodatkowe hu"tawki oraz
aweczki. Plac zabaw czynny jest w godzinach pracy
szko y dla wszystkich ch tnych dzieci do lat dziesi ciu.
Wymiana pokrycia dachu w Szkole Podstawowej
w Opatówku
Jednym z zaplanowanych na miesi ce letnie
zada inwestycyjnych w o"wiacie by o wykonanie
wymiany pokrycia dachu w Szkole Podstawowej
w Opatówku. Zakres prac okre"lony zosta w og oszeniu
o przetargu i obejmowa m.in.: rozbiórk istniej cego
2
pokrycia dachu (o
cznej powierzchni 1879 m
z dachówki ceramicznej karpiówki, rozbiórk o acenia
dachu, rozbiórk obróbek blacharskich, rynien i rur
spustowych, odgrzybienie i impregnacj drewna konstrukcyjnego "rodkami owadobójczymi, przeciwgrzybicznymi, przeciwple"niowymi oraz przeciwogniowymi,
przemurowanie uszkodzonych kominów, nast pnie
wykonanie pokrycia dachu blacho-dachówk w kolorze
ceglastoczerwonym, zamontowanie wy azów dacho-
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Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkó$ w Rajsku
Na miesi ce wakacyjne zaplanowany zosta
remont pod ogi w budynku sali gimnastycznej Zespo u
Szkó w Rajsku. Dlatego z wyprzedzeniem og oszono
przetarg na wykonanie tych prac. Gmina pozyska a
cz "ciowo "rodki na ten cel z Urz du Marsza kowskiego
w Poznaniu (45 tys. z ).

Zakres prac obejmowa : rozebranie posadzek
z deszczu ek, rozbiórk izolacji z papy, wzmocnienie
legarów pod ogowych, impregnacj grzybobójcz desek
i legarów, izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,
po o enie
wyk adziny sportowej
typu TARKET
NARNIDUR 4 mm z liniami boisk granicznymi i "rodkow
do siatkówki i do koszykówki z wyk adziny.
Ponadto w ramach remontu wykonano równie
now instalacj c.o., nowe o"wietlenie, wymieniono
zniszczon stolark okienn , ca a sala gimnastyczna
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zosta a ponownie pomalowana. J czny koszt prac to ok.
100 tys. z .
W Zespole Szkó w Rajsku w okresie wakacyjnym
ponadto wykonano:
- malowanie licznych klas lekcyjnych
- wykonanie podjazdu przy wej"ciu do budynku szko y
(z udzia em i wsparciem rodziców)
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkó$ w T$okini
Wielkiej
W lipcu 2010 r. odby si przetarg nieograniczony na budow sali sportowej wraz z zapleczem
towarzysz cym przy Zespole Szkó w T okini Wielkiej.
W przetargu zosta o z o onych 7 ofert. Najkorzystniejsza
cenowo oferta zosta a z o ona przez Przedsi biorstwo
Budowlane Kazimierz Oliwecki, Nowy Krzymów 33,
62-513 Krzymów na kwot 1 906 934,25 z .

Budynek sali sportowej z zapleczem b dzie
budynkiem wolnostoj cym po czonym z budynkiem
szko y podstawowej cznikiem integruj cym oba obiekty
szkolne. Projektowana sala przeznaczona b dzie
g ównie do zaj 1 lekcyjnych WF dla uczniów Zespo u
Szkó . Jako obiekt sportowy wydzielony funkcjonalnie od
budynku szko y, mo e by1 równie wykorzystany po
godzinach lekcyjnych na cele pozaszkolne. Powierzchnia
2
u ytkowa ogó em wynosi 751,46 m , w tym:
2
- sala sportowa - 365,88 m
2
- zaplecze sali sportowej - 305,59 m
2
cznik z sal komputerow - 79,99 m
Wymiary zewn trzne budynku:
- sala sportowa: d ugo"1 26,24 m, szeroko"1 15,20 m,
wysoko"1 10,60 m
- zaplecze towarzysz ce: d ugo"1 22,96 m, szeroko"1
15,20 m, wysoko"1 cz. II kondygnacyjnej 8,65 m,
wysoko"1 cz. I kondygnacyjnej 5,01 m
- wymiary p yty boiska sali: 25,55 m x 14,32 m
W sali zaprojektowano boisko do koszykówki,
siatkówki oraz w poprzek sali 4 tablice do kosza do
treningu koszykówki. W cz "ci zaplecza zaprojektowano
2 sale 1wicze - si owni i sal 1wicze korekcyjnych.
W ramach zaplecza sanitarno-szatniowego zaprojektowano dwie szatnie sportowe wraz z przynale nymi
sanitariatami. Ponadto w zapleczu towarzysz cym
zaprojektowano:
magazyn
sprz tu
sportowego,
pomieszczenie dla nauczycieli WF z sanitariatem,
WC dla niepe nosprawnych, WC ogólnodost pne oraz
pomieszczenie gospodarcze dla sprz taczek. W czniku
sali sportowej zaprojektowano brakuj c w budynku
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szkolnym sal komputerow . Obiekt b dzie dost pny
dla osób niepe nosprawnych w poziomie kondygnacji
parteru.
Na budow sali sportowej wraz z zapleczem
towarzysz cym gmina z o y a wniosek do Urz du
Marsza kowskiego o dofinansowanie ze "rodków Unii
Europejskiej w ramach PROW na lata 2007-2013
dzia anie 313,322,323 "Odnowa i rozwój wsi" na kwot
500 tys. z . Wniosek czeka na ocen formaln . Je"li
gmina nie pozyska dofinansowania, wówczas inwestycja
zostanie wykonana ze "rodków bud etowych.
**********
PRACE DROGOWE ORAZ W GOSPORARCE KOMUNALNEJ
Remont ulicy Dzia$kowej w Opatówku
Przetarg na przebudow
ulicy Dzia kowej
w Opatówku wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej
wygra o Przedsi biorstwo Ulic i Mostów z Kalisza.
Zakres prac obejmowa : roboty ziemne - wykopy pod
po o enie ruroci gów z tworzyw sztucznych, budow
studzienek, studni "ciekowych i studzienek rewizyjnych,
formowanie i u o enie kraw ników, po o enie jezdni
asfaltowej. Ca kowity koszt w/w prac zamkn
si
w kwocie 307 644,45 z .
Pozosta$e remonty i inwestycje drogowe
W minionych tygodniach wykonano tak e
przebudow dróg w m. Szulec i Zmy"lanka z nawierzchni
gruntowej na nawierzchni
wirowo-kamienn . Zako czono równie prace polegaj ce na wykonaniu nawierzchni asfaltowej ulicy Ludowej. Dobieg y ko ca prace
zwi zane z budow chodnika w m. Che mce. Przedsi wzi cie wykonywane by o przy wspó pracy z Powiatem
Kaliskim. Natomiast w m. Sza e planowana jest budowa
chodnika wzd u ulicy Dzia kowej.
Na odcinku drogi Ro d a y-Kobierno trwaj
prace polegaj ce na naprawianiu nawierzchni.
W najbli szym czasie realizowane b d równie roboty
w m. Micha ów Trzeci. Dotyczy1 b d one przebudowy
drogi z nawierzchni gruntowej na nawierzchni
t uczniow . Planowana jest tak e przebudowa drogi
gminnej w m. N dzerzew z nawierzchni t uczniowej na
nawierzchni
asfaltow , natomiast w m. Che mce
wykonywane b d prace polegaj ce na po o eniu
nawierzchni t uczniowej z kruszywa amanego.
Jednocze"nie trwaj prace zwi zane z bie cym
utrzymaniem dróg takie jak: równanie dróg, uzupe nianie
ubytków zarówno w drogach asfaltowych jak i kamiennych, nieutwardzonych.
J czna kwota przewidziana w bud ecie gminy
Opatówek na wykonanie w/w prac remontowych i inwestycyjnych w drogownictwie wynosi ok. 274 tys. z .
Przegl3d budynków komunalnych
Na pocz tku czerwca br. komisja z o ona
z pracowników urz du gminy oraz inspektora nadzoru
przeprowadzi a przegl d i ocen stanu technicznego
budynków komunalnych. Do naprawy zakwalifikowano:
wymagaj ce naprawy dachy w celu unikni cia
przecieków, uzupe nienie ubytków w rynnach, napraw
stolarsk okien drewnianych oraz wymian na nowe
niektórych okien i drzwi. Prace b d wykonywane
stopniowo do ko ca bie cego roku.
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Inwestycje powiatowe w Gminie Opatówek
Zako czy y si
remonty dróg powiatowych
w naszej gminie. Jak informuje cz onek zarz du Powiatu
Kaliskiego Mieczys aw Juczak w bie cym roku wyremontowano rekordow ilo"1 odcinków dróg. W ramach
powierzchniowego utrwalania nawierzchni wyremontowano znaczny odcinek drogi z Warszewa do Rajska.
W miejscowo"ci Micha ów Drugi w ramach tego remontu
utrwalono nawierzchni na odcinku od drogi krajowej
z Marchwacza oraz drugi odcinek z miejscowo"ci Cienia
Folwark. Na odcinku od Porwit do Takomy"li tak e
zosta
wyremontowany
znaczny odcinek
drogi
powiatowej. W ramach powierzchniowego utrwalenia
dróg wyremontowano prawie 6 km dróg powiatowych na
terenie naszej gminy.
W miejscowo"ciach Cienia Druga, Cienia
Pierwsza oraz Porwity powstaj zatoczki autobusowe
w celu poprawy bezpiecze stwa. Zosta ju tak e
rozstrzygni ty przetarg na odbudow drogi z Opatówka
do Borowa i tutaj zostanie po o ona nowa nawierzchnia
bitumiczna na odcinku oko o 1800 metrów gdzie koszt
ca kowity tej inwestycji wynosi 423 tys. z . Przypomnijmy
e od czasów okupacji droga ta nie by a remontowana,
a jest ona bardzo wa na dla mieszka ców wsi Borów.
W bie cym roku przy pomocy wspólnego
monta u finansowego Powiatu Kaliskiego i Gminy
Opatówek (Powiat przekaza kwot 30 tys. z otych)
powsta znaczny odcinek chodnika w miejscowo"ci
Che mce. Doda1 nale y, e zosta y ju zabezpieczone
"rodki finansowe w bud ecie Powiatu w kwocie 350 tys.
z otych na realizacj wspólnego zadania w postaci
przebudowy ci gu
drogowego
Saczyn-Che mceOpatówek, gdzie w przysz ym roku powstanie nowa
nawierzchnia bitumiczna w Che mcach na odcinku 4 km.
W najbli szych dniach rozpocznie si gruntowny
remont drogi w miejscowo"ci Mod a, na któr to
samorz d powiatowy przeznaczy 43 tys. z . W ramach
tej naprawy zostanie przygotowana droga pod
ostateczn warstw bitumiczn .
**********
INWESTYCJE
Z
ZEWN4TRZNYCH

POZYSKANYCH

RODKÓW

Nowe oddzia$y przedszkolne
Wniosek z o ony przez Gmin
Opatówek
o dofinansowanie projektu "Podniesienie poziomu
jako"ci edukacji i wyrównywanie szans rozwojowych
dzieci w gminie Opatówek poprzez otwarcie nowych
oddzia ów przedszkolnych" uzyska pozytywn ocen
Komisji Oceny Projektów. Przyznana kwota dofinansowania wynosi 721 162 z ote, wk ad w asny 15 000 z .
Na terenie gminy Opatówek funkcjonuje
1 publiczne przedszkole, które w roku szkolnym
2008/2009 liczy o 122 wychowanków. Liczba dzieci
w gminie, w wieku 3-5 lat wynosi a 311, a wi c wska>nik
upowszechnienia edukacji przedszkolnej si ga 38,91%.
Widz c
potrzeb
zwi kszenia
oferty
edukacji
przedszkolnej zespó w sk ad którego weszli dyrektorzy
szkó w Rajsku, Che mcach i T okini, dyrektor ZEAS
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w Opatówku pod nadzorem sekretarza gminy przygotowa stosowny projekt przewiduj cy otwarcie nowych
oddzia ów przedszkolnych. Grup docelow projektu jest
obj cie opiek przedszkoln 99 dzieci. Zak ada si
powstanie 8-godzinnego bloku zaj 1 przedszkolnych
z wy ywieniem, opiek
pedagoga i psychologa
w oddzia ach: w T okini Wielkiej (17 dzieci), w Rajsku
(25 dzieci), w Che mcach (25 dzieci). Przewiduje si
zaj cia logopedyczne dla ka dej grupy, zaj cia z rytmiki,
arteterapi , gimnastyk korekcyjn , j zyk angielski,
a tak e spotkania z rodzicami promuj ce wiedz
z zakresu wczesnej edukacji i bezpiecze stwa dzieci na
wsi. Poniewa za o eniem projektu jest powstanie
nowych oddzia ów, niezb dna jest adaptacja pomieszcze , zakup mebli, pomocy dydaktycznych, sprz tu
graj cego, tablic interaktywnych, TV i DVD, wyposa enie
szatni itp.

Projekt b dzie realizowany w roku szkolnym
2010/2011 oraz 2011/2012. W przypadku du ego
zainteresowania w nast pnych latach planuje si jego
kontynuacj .
"Ucz6 si6 i bawi6"
Kolejny wniosek "Ucz si i bawi " z o ony
w ramach Dzia ania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jako"ci us ug edukacyjnych
"wiadczonych w systemie o"wiaty, Podzia anie 9.1.2.
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup
o utrudnionym dost pie do edukacji oraz zmniejszanie
ró nic w jako"ci us ug edukacyjnych uzyska pozytywn
ocen . Warto"1 projektu (wnioskowana kwota dofinansowania) to 231 tys. z .
Widz c otwieraj ce si mo liwo"ci pozyskania
dodatkowych "rodków oraz potrzeb zwi kszenia oferty
edukacyjnej zespó w sk ad którego weszli dyrektorzy
szkó oraz nauczyciele ze szko y podstawowej
w Opatówku i dyrektor ZEAS przygotowali stosowny
projekt systemowy.
Celem g ównym projektu jest wyrównanie szans
edukacyjnych
poprzez
indywidualizacj
procesu
kszta cenia dzieci z klas I-III we wszystkich szko ach
podstawowych w gminie Opatówek od wrze"nia 2010 r.
do sierpnia 2011 r. Do celów szczegó owych projektu
nale :
- zapewnienie ka demu dziecku realizuj cemu I etap
edukacyjny w szko ach podstawowych na terenie
gminy, oferty edukacyjno - wychowawczo - profilak-

str. 5/28

tycznej, zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami
i mo liwo"ciami edukacyjnymi i rozwojowymi
- zwi kszenie stopnia i zakresu wykorzystania
w szko ach podstawowych aktywizuj cych metod
nauczania
- zwi kszenie dost pno"ci i podniesienie jako"ci
wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej
udzielanej dzieciom o specjalnych potrzebach
edukacyjnych w szko ach podstawowych
- podniesienie jako"ci pomocy udzielanej przez szko
rodzicom dzieci ucz cych si
na I etapie
edukacyjnym w szko ach podstawowych oraz
zintensyfikowanie wspó pracy i zaanga owania
rodziców w yciu szko y
Projektem b d obj ci wszyscy uczniowie klas I-III szkó
podstawowych w gminie Opatówek - czyli 391 uczniów
i uczennic. W poszczególnych zaj ciach specjalistycznych wezm udzia dzieci, u których zdiagnozowano
okre"lone problemy (m.in. zagro one ryzykiem dysleksji,
z trudno"ciami w zdobywaniu umiej tno"ci matematycznych). Przewidziano z t grup dzieci tak e zaj cia
logopedyczne, a gimnastyk korekcyjn dla dzieci
z wadami postawy. W zaj ciach rozwijaj cych zdolno"ci
i zainteresowania wezm udzia uczniowie szczególnie
uzdolnieni (m.in. zaj cia przyrodnicze, matematyczne).
W celu realizacji projektu zostanie zakupione
wyposa enie dydaktyczne sal, sprz t specjalistyczny
(oprogramowanie, pakiety do diagnozowania i korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych).
Przebudowa ci3gu drogowego Saczyn - Che$mce Opatówek
Przedmiotem
projektu
jest
przebudowa
nawierzchni drogi powiatowej i dróg gminnych
z nawierzchni bitumicznej (zniszczonej) i gruntowej na
nawierzchni bitumiczn na odcinku Saczyn-Che mceOpatówek. Przebudowa sk ada si z dwóch odcinków,
z których pierwszy przebiega przez tereny gminy
Opatówek i Godziesze Wielkie. D ugo"1 projektowanej
przebudowy odcinka dróg gminnych na terenie gminy
Opatówek to 876 m, a na terenie gminy Godziesze
Wielkie (w Saczynie) - 625,5 m. Ogó em na terenie obu
gmin 1501,5 m. Projektowana jezdnia bitumiczna b dzie
mia a na ca ej d ugo"ci 4,0 m szeroko"ci i dwustronne
pobocza po 0,75 m, utwardzone t uczniem.
Drugi odcinek przebudowywanej drogi przebiega
tylko przez tereny gminy Opatówek i jest drog
powiatow . Od skrzy owania z drog nr 12 Pozna Jód> na odcinku d ugo"ci 4,437 km (do skrzy owania
z drog Che mce-Saczyn) przewidziano remont jezdni
"patcherem" - emulsj i grysami bazaltowymi. Po wykonaniu remontu przy u yciu emulsji i grysów przewidziane
jest wzmocnienie nawierzchni betonem asfaltowym
(warstwa "cieralna 4 cm).
Ca y zakres projektowanych robót zlokalizowany
jest w istniej cym pasie drogi powiatowej i dróg
gminnych. Przyj te parametry drogi w pe ni zabezpieczaj potrzeby komunikacyjne i bezpiecze stwo ruchu
pojazdów i pieszych. Przyj te rozwi zania zaspokajaj
równie potrzeby lokalnej spo eczno"ci.
Warto"1 projektu (z o onego wniosku o dofinansowanie) - 1 439 943,23 z . Warto"1 dofinansowania
z WRPO Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 719 971,61 z . Orodki w asne bud etu gminy Opatówek,
Godziesze Wielkie i powiatu kaliskiego - 719 971,62 z .
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Realizacja projektu planowana jest na II i III kwarta
2011 roku.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo7ci
Zduny
Przedmiotowe przedsi wzi cie dotyczy budowy
sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowo"ci Zduny,
w gminie Opatówek ze zrzutem "cieków do systemu
kanalizacyjnego Kalisza. Projektowan lokalizacj sieci
ruroci gów kanalizacyjnych przewidziano w ci gach
dróg gminnych oraz cz "ciowo na gruntach prywatnych.
Budowa sieci kanalizacyjnej dla terenu obj tego
opracowaniem, przewiduje wykonanie kolektorów z rur
litych PVC o "rednicy 200 mm oraz odga zie , do
granicy posiad o"ci o "rednicy 160 mm, w zakresie
zlokalizowanym na terenie miejscowo"ci Zduny.
Pod wzgl dem rozmiarowym zakres projektowanego
przedsi wzi cia przedstawia si nast puj co:
- sie1 kanalizacyjna grawitacyjna, PVC ø200 mm 6749 mb,
- sie1 kanalizacyjna t oczna, PEHD ø90 - 110 mm 1295 mb,
- komory pomiarowe "cieków - 3 szt.
- przepompownie "cieków - 1 szt.
Celem wybudowania kanalizacji sanitarnej
jest uporz dkowanie gospodarki "ciekami sanitarnymi
w zakresie ich odprowadzenia i oczyszczenia. Realizacja
projektu poprawi infrastruktur techniczn i warunki
ycia mieszka ców w miejscowo"ci Zduny, która
znajduje si w obszarze aglomeracji Kalisz wyznaczonej
Rozporz dzeniem Nr 150/06 Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 23 czerwca 2006 roku.
Warto"1 projektu (z o onego wniosku o dofinansowanie) - 3 828 231,00 z . Warto"1 dofinansowania
z PROW (Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów
Wiejskich) - 2 353 420,00 z . Orodki w asne bud etu
gminy Opatówek - 1 474 811,00 z .
Realizacja projektu planowana jest w dwóch etapach:
etap I - zako czenie listopad 2011 r.
etap II - zako czenie pa>dziernik 2012 r.
***************************************

DO YNKI GMINNE
Barwnym korowodem wie ców do ynkowych,
przemarszem orkiestry d tej OSP z Che mc i pocztów
sztandarowych
Ochotniczych
Stra y
Po arnych
rozpocz o si tegoroczne "wi towanie plonów mieszka ców gminy Opatówek.
Tym razem Do ynki Gminne 2010 odby y si na
terenach rekreacyjnych nad zalewem w miejscowo"ci
Sza e. Obchody, jak co roku, rozpocz a msza "wi ta
w intencji rolników celebrowana przez proboszcza parafii
Che mce ks. pra ata Walentego Kwiatkowskiego.
We mszy "w. oraz cz "ci obrz dowej do ynek, wspólnie
z gospodarzami i mieszka cami gminy, wzi li udzia
tak e przybyli tego dnia go"cie - senator RP Mariusz
Witczak, pos owie na sejm RP: Leszek Aleksandrzak,
Witold Sitarz i Adam Rogacki, radna sejmiku
województwa wielkopolskiego Barbara Nowak, radni
powiatu kaliskiego: cz onek zarz du Mieczys aw Juczak,
wiceprzewodnicz cy Józef Wanga, Urszula Rychter,
Stefania Wiewiórkowska, radni gminy Opatówek na
czele z Przewodnicz cym Stanis awem Kusiem i wice-
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przewodnicz cym Paw em B kowskim, so tysi wsi,
dyrektorzy placówek o"wiatowych z terenu gminy.

Okaza y bochen chleba, wypieczony specjalnie
na to "wi to, Wójtowi Gminy Sebastianowi Ward ckiemu
przekazali Starostowie do ynek, którymi w tym roku byli:
p. Ma gorzata Brodziak z so ectwa Sza e i p. Krzysztof
W odarz z Micha owa Drugiego. Po eucharystii, z o eniu
darów oraz po"wi ceniu chleba i wie ców symbolizuj cych obfito"1 zebranych plonów odby a si cz "1
obrz dowa do ynek.
Narastaj cy
warkot
obwie"ci
wszystkim
przybycie nad zalew motocyklistów, którzy w Opatówku
uczestniczyli we mszy "w. po"wi conej zmotoryzowanym. Liczni motocykli"ci, na czele z ks. Rafa em
Kowalskim - komandorem zjazdu oraz ks. pra atem
W adys awem Czamar , ju po raz trzeci odwiedzili
nasz gmin , aby zaprezentowa1 swoje fascynuj ce
motocykle.
Wójt Gminy - w imieniu gospodarzy - powita
go"ci, rolników i ich rodziny oraz mieszka ców naszej
gminy, a tak e podzi kowa za dorodny bochen chleba
wypieczony z tegorocznej m ki, którym to chlebem Wójt
Gminy i Przewodnicz cy Rady Gminy razem ze
Starostami Do ynek cz stowali wszystkich zgromadzonych.

"Do ynki to rado#$ i odpoczynek po ci) kiej pracy.
To tak e uroczysto#$ religijna, dzi)kczynienie za plony,
element kultury ludowej, ukazuj2cy wierno#$ i bogactwo
tradycji. To jeden z najpi)kniejszych dni w roku ka dego
rolnika, maj2cy d5ug2 tradycj) na ziemiach polskich i nie
tylko (...). ycz) Wam Rolnicy, Mieszka8cy i Go#cie, aby
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nigdy nie zabrak5o na Waszych sto5ach tego
najwa niejszego symbolu do ynek - chleba. Szanujmy
go i szanujmy tych, dzi)ki którym go mamy. A rolnikom
jeszcze raz dzi)kuj) za zebrane plony - Bóg zap5a$
i Szcz)#$ Bo e na kolejne lata". - powiedzia Wójt Gminy
Sebastian Ward cki w swoim przemówieniu.
Tak e przemawiaj cy go"cie w swych
wyst pieniach podkre"lali wag
pracy rolników,
sadowników, hodowców i konieczno"1 jej poszanowania
i podzi kowania za ich ca oroczny trud. Listy
okoliczno"ciowe na r ce rolników i gospodarzy przes ali
tak e: europose Andrzej Grzyb, senator RP Piotr
Kaleta, pos owie Józef Racki, Maciej Orzechowski
i Jaros aw Urbaniak.
Pi kna pogoda panuj ca do samego wieczora
zach ca a mieszka ców do przybycia na do ynki
i sp dzenia z rodzin wolnego czasu na "wie ym
powietrzu. Organizatorzy zadbali o to, by go"cie si nie
nudzili, dla dzieci i doros ych przygotowano liczne
atrakcje: od dmuchanych zamków, zje d alni, trampolin,
przeja d ek na kucykach, po ró norodne stoiska
z jedzeniem, napojami, zabawkami. O podniebienia
go"ci zadba y na swoim stoisku tak e panie z Ko a
Gospody Wiejskich oferuj c pyszny chleb ze smalcem,
domowego wypieku ciasta, grochówk i urek. Wielkim
powodzeniem w"ród odwiedzaj cych cieszy y si
gad ety promocyjne gminy Opatówek: kolorowe
baloniki, d ugopisy, breloczki, czapeczki i foldery
reklamowe.

A na scenie królowa "piew i taniec w wykonaniu
solistów ze Studia PIANO SONG z Kalisza, zespo ów
tanecznych CDN MINI, CDN MIX i CDN MINI 2.
Wspólna zabawa z iluzjonist APOLLINO i towarzysz c wró k zabra a nie tylko najm odszych, w "wiat
tajemniczy i magiczny. By te konkurs plastyczny dla
dzieci ph. "Krajobraz z jeziorem Sza e". Dla wszystkich
uczestników w konkursach przewidziano nagrody.
Odwa nym dzieciom za talenty plastyczne i muzyczne
s odkie upominki i nagrody sportowe wr czy Sekretarz
Gminy Krzysztof Dziedzic.
Tego samego dnia organizatorzy podsumowali
równie
wyniki sobotniego lotu go bi na trasie
Wschowa - Opatówek o d ugo"ci 120 km, przeprowadzonego przez Sekcj Opatówek Polskiego Zwi zku
Hodowli Go bi Pocztowych. Nagrod dla najszybszego
go bia (czas przelotu 2 godz. 12 min. 24 sek.) z r k
Wójta Gminy odebra pan Jukasz Kubicki.
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Wielkim powodzeniem cieszy a si tego dnia
tak e loteria fantowa - ka dy los wygrywa - a dodatkowo wszystkie losy bra y udzia w losowaniu nagród
g ównych: telewizor LCD z tunerem TV ufundowany
przez Wójta Gminy, kuchenka mikrofalowa (Starostowie
do ynek), DVD (senator Mariusz Witczak i pose Rafa
Grupi ski) komplet sztu1ców (pp. Jadwiga i Henryk
Menclowie), robot kuchenny (pp. Dorota i Piotr
Naszy scy), mini motorynka (pp. Miros aw i Iwona
Rajkowscy), 10 pakietów SPA i 10 kolacji "dla dwojga"
ufundowa Medicol i Restauracja "Zdrojowa".
Wieczorem, na scenie zago"ci i zachwyci ,
przede wszystkim m odych widzów, zespó GOLDEN
LIFE, ze swoimi najwi kszymi przebojami "Dobra, dobra,
dobra", "Oprócz b kitnego nieba", "24.11.94", a na
zako czenie imprezy niebo roz"wietli wspania y,
wielobarwny pokaz sztucznych ogni, który zwielokrotni
si odbiciem w wodzie.
Wie ce
na
tegoroczne
do ynki
przygotowa y
nast puj ce miejscowo"ci: Borów, Cienia Pierwsza,
Cienia Druga, Che mce, Micha ów Trzeci, Józefów,
Opatówek, Sierzchów, Sza e, Trojanów i T okinia
Ko"cielna.
Organizatorzy sk adaj
serdeczne podzi kowania
wszystkim sponsorom, dzi ki którym uroczysto"ci
do ynkowe mog y mie1 tak bogat opraw . W"ród
darczy ców znale>li si m.in.:
- Firma Jutrzenka Colian Sp. z o.o. Opatówek
- Firma: RECO, REMICO, FORD, SUZUKI Ka>mierczak - Opatówek
- Bank Spó dzielczy Ziemi Kaliskiej Oddzia
w Opatówku
- PPHU MAJA Krzysztof Graczykowski - Jaszków
- Gminna Spó dzielnia "Samopomoc Ch opska" Opatówek
- Centrum Ogrodnicze LIDIA HORTI LOGISTIC
Miros aw Gimla - Opatówek
- PPHU KRIS Krystyna i Grzegorz Olczakowie Opatówek
- Hurtownia MAT-BUD Henryk Pawlak - T okinia
Ko"cielna
- Zak ad Cukierniczy Jadwiga i Henryk Menclowie Opatówek
- Motel CZARNUSZKA Iwona i Miros aw Rajkowscy Opatówek
- Gospodarstwo Ogrodnicze Urszula i Zbigniew
Rychterowie - T okinia Ko"cielna
- Firma JANEX - Maria i Jan Przybys awscy Opatówek
- ERGO HESTIA - Kalisz
- Zak ad Budowlano-Drogowy Damian Dzikowski Kalisz
- Przedsi biorstwo Us ug Komunalnych - Kalisz
- Maria i Faustyn Gawe - Rajsko
- ZPU, Agencja PKO Dorota i Pawe Naszy scy Opatówek
- Firma Handlowa IRWAX Wac aw Chojnacki Opatówek
- Firma KOMPLAST Jaros aw Ficner - Sza e
- SOFTON MULTIMEDIA Dariusz Rywio owski Opatówek
- Przedsi biorstwo Transportowe SAM S awomir
Miklas - Kalisz
- Firma Handlowa ANNA Bogdan Kozanecki Opatówek
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Firma Handlowa WIK Ilona i Dariusz Grzesiak Borów
Sklep Spo ywczy Gra yna Kisiela - Borów
Przedsi biorstwo Handlowe WEJ Jerzy Wielgusiak Opatówek
PZU SA Inspektorat w Kaliszu
Dorota Poniatowska - Sza e
PHU DEX Dorota Karolewska - Opatówek
Firma AM-SÓL Andrzej Brodziak - Sza e
Dagmara Gajewska-Paj k - Kalisz
Firma Handlowa Wies aw Rutkowski - Opatówek

Uroczysto"ci do ynkowe zosta y przygotowane przy
wspó finansowaniu ze "rodków unijnych (Dzia anie
"4.1/4.1.3 - Wdra anie lokalnych strategii rozwoju"
w zakresie "Ma e projekty" - Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013).
***************************************

JUBILEUSZ 85-LECIA
OSP W BOROWIE
12 wrze"nia 2010 roku w samo po udnie
uroczyst
msz
"wi t
w ko"ciele parafialnym
w Opatówku druhowie z Ochotniczej Stra y Po arnej
w Borowie rozpocz li obchody jubileuszu 85-lecia

istnienia jednostki. Mszy "wi tej przewodniczy ksi dz
pra at W adys aw Czamara. Druhowie w darze od
ksi dza pra ata otrzymali figurk "w. Floriana patrona
wszystkich stra aków. Po mszy "wi tej zosta y z o one
kwiaty na cmentarzu. Dalsza cz "1 obchodów
jubileuszowych przenios a si na teren wsi Borów.
Druhowie, poczty sztandarowe, zaproszeni go"cie oraz
mieszka cy Borowa i Szulca w uroczystym przemarszu
przez wie" udali si na plac oficjalnej cz "ci jubileuszu.
Z okazji niezwyk ego jubileuszu jednostka OSP
Borów zosta a uhonorowana Z otym Medalem "Za
Zas ugi dla Po arnictwa". Druhowie natomiast zostali
wyró nieni
za
bezinteresown
su b ,
pe n
zaanga owania. Otrzymali Z ote, Srebrne i Br zowe
Medale "Za Zas ugi dla Po arnictwa" oraz odznaki
"Wzorowy Stra ak" i "M odzie owa Dru yna Po arnicza".
Z otym medalem "Za zas ugi dla Po arnictwa"
odznaczeni zostali druhowie:
- druh Leon Janik syn Józefa
- druh Stanis aw Pawlak syn Jana
- druh Eugeniusz Roga syn Eugeniusza
- druh Tadeusz Krystyniak syn Bronis awa
- druh Miros aw Grze"kowiak syn Jana
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Srebrnym medalem "Za zas ugi dla Po arnictwa"
odznaczeni zostali druhowie:
- druh Zbigniew Janik syn Leona
- druh Mariusz Sowa syn Jana
- druh Stanis aw Juszczak syn Józefa
- druh Krzysztof Skonieczny syn Juliana
- druh Józef Pogorzelec syn Stanis awa
- druh Adam Roga syn Eugeniusza
- druh Daniel Mi gowski syn Jerzego
- druh Antoni Gryczy ski syn Wiktora
- pani Jadwiga Janik córka Jana
Br zowym medalem "Za zas ugi dla Po arnictwa"
odznaczeni zostali druhowie:
- druh Micha Janik syn Józefa
- druh Adam Gryczy ski syn Antoniego
- druh Miros aw Gruszka syn Mieczys awa
- druh Leszek Sobieraj syn Stefana
- druh Sylwester Salamon syn W adys awa
- druh Hieronim Pogorzelec syn Antoniego
- druh Józef Bednarek syn Józefa
- druh Dariusz Pogorzelec syn Józefa
- druh Jaros aw Salamon syn Sylwestra
Odznak Stra ak Wzorowy wyró nieni zostali druhowie:
- druh Artur Banasiak syn Andrzeja
- druhna Ma gorzata Janik córka Stanis awa
- druh Pawe Pogorzelec syn Józefa
- druh Andrzej Janik syn Stanis awa
- druh Ireneusz Gryczy ski syn Antoniego
- druh Krzysztof Banasiak syn Andrzeja
- druh Tomasz Gruszka syn Jana
- druh Micha Pr tczy ski syn Grzegorza
- druh Miros aw Kiszka syn Lecha
- druh Kamil Juczak syn Eligiusza
W imieniu odznaczonych g os zabra a druhna Ma gorzata
Janik.
Z okazji jubileuszu ukaza a si publikacja "Dzieje
Ochotniczej Stra y Po arnej 1925-2010" napisana przez
Ann Banasiak, wydana dzi ki uprzejmo"ci Starostwa
Powiatowego w Kaliszu. Na r ce prezesa druha
Stanis awa Janika Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Spo ecznego przekaza a torb medyczn , a Kaliskie
Zak ady Przemys u Terenowego 3 kaski.
Honorowy Komitet Obchodów Jubileuszu 85-lecia
Ochotniczej Stra y Po arnej w Borowie:
- Krzysztof Nosal - Starosta Kaliski
- Sebastian Ward cki - Wójt Gminy Opatówek
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Stanis aw Janik - prezes OSP Borów
Adam Gryczy ski - naczelnik OSP Borów
Mieczys aw Juczak - cz onek Rady Powiatu
Bo ena Banasiak - mieszkanka Borowa
Iwona Gruszka - mieszkanka Borowa
Antoni Gryczy ski - so tys wsi Borów

Sponsorzy niedzielnej Uroczysto"ci:
- Gminna Spó dzielnia Samopomoc Ch opska z pani
prezes Eleonor Gieszczy sk
- Bank Spó dzielczy Ziemi Kaliskiej - pani Maria
Pracowita
- Firma Jutrzenka Colian - Jan Kola ski
- Firma Alces - Helena i Tomasz Przyby
- Firma ASO Opatówek - Ewa Domagalska i Boles aw
Macke
- Firma Vegex - Marek Wolf
- Firma AM-Sól - Ma gorzata i Andrzej Brodziak
- Centrum Pompowe OLA - Grzegorz Olesi ski
Historia OSP (relacja druhów OSP Borów)
Ochotnicza Stra Po arna powsta a w dniu 23
czerwca 1925 roku. Z posiadanej kroniki, któr prowadzi
stra wynika, e inicjatorami jej zorganizowania byli
mieszka cy Borowa - Tomasz Salamon i Józef Janik.
W dniu 5 lipca 1925 roku odby o si Walne Zebranie
Ochotniczej Stra y Ogniowej w Borowie. Dokonano
wyboru Zarz du, w sk ad którego weszli:
- Prezes - Micha Janik
- Wiceprezes - Wojciech Nurek
- Skarbnik - Tomasz Ugorny
- Sekretarz - Micha Salamon
Do komisji rewizyjnej zostali wybrani:
- Pawe Bartosz
- Stanis aw Janik
- Józef Skonieczny
Na zast pców wybrano:
- Józefa Gruszk
- Antoniego Kaszub
- Szczepana Pogorzelca
Pozostali cz onkowie ówczesnego Zarz du to:
- Naczelnik - Tomasz Pogorzelec
- Zast pca naczelnika - Józef Juszczak
- Adiutant - Franciszek Janik
- Gospodarz - Baltazar Bartosz
- Zast pca gospodarza - Wawrzyniec Pogorzelec
- Naczelnik toporników - Antoni Ugorny
- Naczelnik sikawki - Józef Skonieczny
- Naczelnik Oddzia u Porz dkowego - Antoni Sowa
G ównym zamys em powsta ej stra y by o kupno
sprz tu i budowa remizy. Sprz t - jak pokazuj stare
zapiski - kupowano ze sk adek, zbiórek, organizowania
imprez dochodowych i niewielkich dotacji zewn trznych
- "rodków so eckich i Pa stwowej Dyrekcji Ubezpiecze
Wzajemnych. Ju w roku 1928 jednostka w Borowie
zakupi a sikawk r czn , wóz konny i drobne narz dzia
ga"nicze oraz wybudowa a drewniany budynek zwany
remiz , w którym znalaz o si pomieszczenie na sprz t,
izba lekcyjna i mieszkanie dla nauczyciela. W roku 1934
nadano stra y sztandar organizacyjny ufundowany
przez mieszka ców Borowa, który przetrwa szcz "liwie
okupacj niemieck i po dzie dzisiejszy jest symbolem
m stwa i odwagi stra aków ochotników, oraz stanowi
bezcenn pami tk historyczn .
Po zako czeniu wojny w latach 1947-1948 stra
dokona a przebudowy remizy z drewnianej na
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murowan , wykorzystuj c materia y budowlane, jakie
pozyskano z rozbiórki niemieckich baraków na poligonie
Borów. Pierwszy po wojnie zarz d sk ada si
z nast puj cych osób:
- Prezes - Wawrzyniec Pogorzelec
- Komendant - Antoni Ugorny
- Wiceprezes - Stanis aw Ugorny
- Zast pca komendanta - Baltazar Bartosz
- Sekretarz - W adys aw Salamon
- Skarbnik - Stanis aw Kliber
- Gospodarz - Józef Bazela
- Adiutant - Józef Zep.
Pierwsz
motopomp
stra
otrzyma a
z Komendy Powiatowej Stra y Po arnej w Kaliszu
w 1957 roku. Posiadanie motopompy zmobilizowa o
stra do zakupienia z w asnych "rodków samochodu
ci arowego marki "Star". Wa nym osi gni ciem do
ochrony przeciwpo arowej by o wybudowanie przez
stra w 1967 roku w "rodku wsi krytego zbiornika
wodnego o pojemno"ci 70 tysi cy litrów. Pomoc
finansow
w budowie zbiornika udzieli
stra y
Pa stwowy Zak ad Ubezpiecze w Kaliszu.
Z uwagi na ciasnot zaplecza gara owego
i remizy, stra acy - ochotnicy z Borowa, podejmuj
w 1976 roku inicjatyw budowy nowych gara y, które
b d mog y pomie"ci1 samochód bojowy i sprz t
po arniczy. Dalsz inicjatyw
zarz du stra y jaka
powsta a w 1983 roku, by a budowa nowej sali widowiskowej i modernizacja istniej cej remizy. Inicjatywa ta
spotka a si ze zrozumieniem i poparciem mieszka ców
wsi. W latach 1983-1984 z wielkim zaanga owaniem
stra aków - w czynie spo ecznym - przy pomocy finansowej gminy wybudowano du
sal widowiskow
po czon z istniej c remiz . Rozbudowana jeszcze
raz w 2000 roku, stanowi dzi" wielofunkcyjny Dom
Stra aka. W dniu 8 lipca 1984 roku odby o si
po"wi cenie tego wspania ego dzie a po czone z 60leciem istnienia OSP w Borowie. W roku 1987 stra w zamian za nieodp atne przekazanie sprz tu sikawkowego z wozem konnym Zawodowej Stra y Po arnej
w O arowie k/Warszawy - otrzyma a samochód bojowy
"Star" wraz z wyposa eniem.
Lata dziewi 1dziesi te up ywaj pod znakiem
prac porz dkowych oraz modernizacyjnych. I tak:
w latach 1991-94 za o ono p ytki posadzkowe i "cienne
w kuchni i zmywalni, naprawiono instalacj kanalizacyjn , pomalowano pomieszczenia pionu kuchennego;
w 1995 roku uporz dkowano plac za gara em z przeznaczeniem na plac 1wicze i boisko dla m odzie y;
w 1998 wybudowano sanitariaty; w roku 2000 rozbudowano remiz , w nowo powsta ej cz "ci za o ono
pod og , a "ciany i sufit pokryto panelami.
Od 12 stycznia 2006 roku zarz d OSP Borów dzia a
w nast puj cym sk adzie:
- Prezes druh Stanis aw Janik
- Wiceprezes druh Tadeusz Krystyniak
- Naczelnik druh Adam Gryczy ski
- Wicenaczelnik druh Andrzej Janik
- Skarbnik druh Artur Banasiak
- Sekretarz druh Mariusz Sowa
- Gospodarz druh Zbigniew Janik
- cz onkowie zarz du: druh Eugeniusz Roga, druh
Micha Pr tczy ski
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Z posiadanych w asnych "rodków postanowili"my zakupi1 samochód bojowy, gdy ten który
posiadali"my do tej pory wys u y si ze wzgl du na jego
wiek. Rozpocz li"my przegl danie ofert w czasopi"mie
"Stra ak", jak równie
og oszenia na stronach
internetowych, którymi zaj li si bracia Artur i Krzysztof
Banasiak. Z wyszukanych ofert najbardziej zainteresowa a nas ta dotycz ca samochodu marki "Star", który
z posiadanych informacji i zdj 1 wydawa si sprz tem
za
odpowiednim. Samochód ten znajdowa si
O"wi cimiem, pojechali"my go obejrze1. W tym celu
Miros aw Grze"kowiak zawióz nas tam swoim busem.
Towarzyszyli nam: Stanis aw Janik, Adam Gryczy ski,
Stanis aw Juszczak, Artur Banasiak, Micha Pr tczy ski.
Jednak po dok adnym obejrzeniu samochodu okaza o
si , e jest on w z ym stanie technicznym. Nast pny
samochód, który nas zainteresowa mia nisk cen .
Znajdowa si
on ko o Piotrkowa Trybunalskiego.
Po obejrzeniu go przez Adama Gryczy skiego i braci
Banasiaków stwierdzili"my, e nie zdecydujemy si na
jego zakup, poniewa by a to autocysterna przerobiona
na samochód po arniczy.
Kolejna oferta, która nas zainteresowa a
dotyczy a samochodu, który znajdowa si ko o Kielc.
Tym razem swoim samochodem zawióz nas Micha
Janik. Towarzyszyli nam: Stanis aw Janik, Adam
Gryczy ski, Artur Banasiak, Marek Grze"kowiak.
Po dok adnym obejrzeniu i sprawdzeniu, stwierdzili"my
e decydujemy si na jego kupno. W a"ciciel pozwoli
nam na uzupe nienie brakuj cych cz "ci od drugiego
takiego samego samochodu. Od Wójta Gminy
Sebastiana Ward ckiego dostali"my dotacj pieni n
w wysoko"ci 6 tysi cy z otych, na wyposa enie nowo
zakupionego samochodu. Za t kwot zakupili"my
lampy zespolone galeryjki i lampy pulsuj ce na zderzak.
Z pozosta ych pieni dzy za o yli"my gaz ziemny.
Do tego zakupili"my kuchni gazow i taboret gazowy.
Na wyposa enie samochodu otrzymali"my pomp
p ywaj c "Niagara" oraz radiostacj samochodow .
Sprz t ten zakupiony zosta ze "rodków Zarz du
Gminnego z 50% dotacj z Poznania.
***************************************

JUBILEUSZ 100-LECIA
OSP W SIERZCHOWIE
Niezwyk y jubileusz 100-lecia obchodzi a
Ochotnicza Stra Po arna w Sierzchowie w gminie
Opatówek. Z tej okazji nie zabrak o honorowych
odznacze i medali, które otrzymali wyró niaj cy si
stra acy. Z okazji tego niezwyk ego jubileuszu jednostka
OSP w Sierzchowie zosta a uhonorowana Z otym
Medalem "Za Zas ugi dla Po arnictwa". Druhowie
natomiast wyró nieni zostali za bezinteresown s u b ,
pe n
zaanga owania. Otrzymali Z ote, Srebrne
i Br zowe Medale "Za Zas ugi dla Po arnictwa" oraz
odznaki za wys ug lat i "Wzorowy Stra ak".
-Taki jubileusz cieszy wszystkich druhów.
Pocz2tki powstania jednostki by5y trudne, bo tworzono j2
w 1910 roku. Wtedy nasza stra powsta5a z woli
potrzeby. W czynie spo5ecznym wybudowano remiz)
stra ack2, która ca5y czas jest rozbudowywana. Ostatnio
dobudowali#my sal) widowiskow2 na ponad 200 osób,
a w starym obiekcie - dzi)ki dofinansowaniu wójta
Opatówka i kaliskiego starostwa - uda5o nam si)
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wymieni$ pod5og) i okna. Chcemy jeszcze wyremontowa$ zaplecze gospodarcze, gdzie marzy nam si)
ch5odnia - mówi prezes OSP w Sierzchowie Tadeusz
Janczak.

Obecnie jednostka OSP w Sierzchowie liczy 40
druhów, których wspiera M odzie owa Dru yna
Po arnicza. Jubileuszow uroczysto"1 zorganizowano
przy Szkole Podstawowej w Sierzchowie. Uczniowie tej
placówki przygotowali równie program artystyczny.
Zagra a te orkiestra d ta z Rajska. Z okazji jubileuszu
ods oni to i po"wi cono te pami tkow tablic na
budynku sierzchowskiej stra y.
-Serdecznie gratuluj) tak wa nego i zacnego
jubileuszu. Stra w Sierzchowie do52czy5a do tzw.
stulatek w powiecie kaliskim, których grono jest coraz
liczniejsze. Dzi)kuj) wszystkim osobom anga uj2cym
swój cenny czas, w to, by jednostka nadal si) rozwija5a.
Dzi)kuj) stra akom za ich bezinteresown2 pomoc mówi Wójt Gminy Opatówek Sebastian Ward cki.
Odznaki i wyró nienia:
- Z ote Medale "Za Zas ugi dla Po arnictwa" otrzymali:
Tadeusz Janczak, Henryk Wicenciak, Stefan
Stasiak, Krzysztof To"ta, Józef Ciupa (syn Józefa)
- Srebrne Medale "Za Zas ugi dla Po arnictwa"
otrzymali: Józef Ciupa (syn Stanis awa), Albert
Kasperczak, Andrzej Owierek
- Br zowe Medale "Za Zas ugi dla Po arnictwa"
otrzymali: Tomasz Warszewski, Krystyna Stasiak,
Ewa To"ta
- Odznaki "Stra ak Wzorowy": Tomasz To"ta,
Tomasz Alejziak, Przemys aw Alejziak, Pawe
Owierek, Piotr Owierek, Pawe Drobnik, Micha
Z bczy ski, Adam Suchecki, Leszek Szyma ski
- Odznaki za Wys ug lat: Eugeniusz To"ta (60 lat),
Józef Ciupa (55 lat, syn Stanis awa), Czes aw
Wojdziak (55 lat), Stanis aw Andrzejak (40 lat),
Andrzej Owierek (40 lat), Henryk Wincenciak (40 lat),
Stanis aw Filipiak (35 lat), Stanis aw Wochlik (35 lat),
Józef Ciupa (30 lat, syn Józefa), Krzysztof To"ta
(30 lat)
- Specjaln odznak wyró niono te M odzie ow
Dru yn Po arnicz .
Historia OSP w Sierzchowie
Jednostka powsta a 18 lutego 1910 roku na
podstawie
oficjalnego
zezwolenia
Gubernatora
Kaliskiego z dnia 23 stycznia 1910 roku. Za o ycielami
stra y byli: Jakub Ma olepszy, Józef Machelak,
Wawrzyniec Pogorzelec i Józef Antczak. Stra skupia a
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42 cz onków, z których powsta y 3 oddzia y: oddzia
"Toporników", Oddzia "Wodny" i Oddzia "Porz dkowy" takie by y wówczas obwarowania Gubernatora.
Po odzyskaniu niepodleg o"ci przez Polsk , dzia alno"1
stra y by a szczególnie aktywna na wielu odcinkach
ycia spo ecznego i kulturalnego. W latach mi dzywojennych 1922-1938 gromadzono materia y budowlane,
aby w roku 1938 odda1 do u ytku nowo wybudowan
w czynie spo ecznym remiz stra ack . W okresie
okupacji stra nadal istnia a i bra a udzia w gaszeniu
po arów, lecz by a pod nadzorem niemieckiego so tysa.
Przez ca y czas uzupe niano brakuj cy sprz t. W latach
1987-1996 rozbudowano remiz
stra ack . Prace
prowadzone by y w czynie spo ecznym. Decyzj
Komendanta Wojewódzkiego w dniu 14 sierpnia 2002
roku jednostka otrzyma a samochód marki Ruk.
Monografia z okazji jubileuszu OSP w Sierzchowie
Z okazji jubileuszu OSP w Sierzchowie powsta o
opracowanie pt. "Ochotnicza Stra Po arna w Sierzchowie w latach 1910-2010" autorstwa Ma gorzaty
Judasz. Ukaza o si ono drukiem dzi ki Sebastianowi
Ward ckiemu Wójtowi Gminy Opatówek oraz Leszkowi
Aleksandrzakowi pos owi na Sejm RP. W dzie
uroczysto"ci 13 czerwca 2010 roku ka dy z go"ci
dokonuj cy wpisu do "Z otej Ksi gi" otrzyma
egzemplarz opracowania.
W opracowaniu wykorzystano przede wszystkim
dokumenty Ochotniczej Stra y Po arnej w Sierzchowie
przechowywane obecnie przez prezesa jednostki
Tadeusza Janczaka. W kilku przypadkach wykorzystano
tak e informacje z akt Archiwum Pa stwowego
w Kaliszu oraz z prasy lokalnej. OSP w Sierzchowie
posiada a ju krótkie opracowanie swoich dziejów
obejmuj ce lata 1910-1960 napisane przez Stanis awa
Ka>mierczaka z okazji jubileuszu 50-lecia. Autorka
wykorzysta a tak e prac Aleksandra Korzeniowskiego
pt. "Ochotnicze Stra e Po arne w gminie Opatówek"
napisan w 1997 roku i zawieraj c szkice o wszystkich
jednostkach OSP dzia aj cych wówczas w gminie.
Praca "Ochotnicza Stra
Po arna w Sierzchowie
w latach 1910-2010" sk ada si z kilku rozdzia ów,
w których omówione zosta y: rozwój organizacyjny,
rozbudowa
bazy
materialnej
oraz
dzia alno"1
podstawowa i spo eczno-kulturalna jednostki. Na uwag
zas uguje dobrze udokumentowana dzia alno"1 stra y
od za o enia do wybuchu wojny oraz historia pierwszego
organizacyjnego sztandaru, który druhowie, z nara eniem ycia, przechowywali w czasie II wojny "wiatowej.
Cennym
uzupe nieniem
s
fotografie,
pochodz ce w du ej mierze ze zbiorów rodzinnych
mieszka ców Sierzchowa i Opatówka. Kilka z tych
najstarszych mo na zobaczy1 tak e na stronie
internetowej Gminnej Biblioteki im. Braci Gillerów
w Opatówku (www.biblioteka.opatowek.pl w dziale:
Historia -> Organizacje kulturalno-spo eczne -> OSP
w Sierzchowie). W ko cowej cz "ci umieszczono list
cz onków czynnych, wspieraj cych i honorowych OSP
w Sierzchowie w ci gu 100 lat jej istnienia oraz sk ad
obecnej M odzie owej Dru yny Po arniczej. Wielu
z mieszka ców, nie tylko Sierzchowa, ale tak e innych
miejscowo"ci naszej gminy, odnajdzie tam nazwiska
swoich przodków, krewnych i znajomych.
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Wydawnictwo jest dost pne w Gminnej
Bibliotece im. Braci Gillerów w Opatówku, filiach
w Rajsku i T okini Wielkiej. Zostanie przekazane m.in. do
gminnych bibliotek publicznych w powiecie kaliskim,
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka Kaliszu
oraz Ksi nicy Pedagogicznej w Kaliszu.
Nale y wspomnie1,
e jest to kolejne
wydawnictwo o tematyce stra ackiej ukazuj ce si
w naszej gminie. Obok wspomnianej ju wy ej pracy
Aleksandra Korzeniowskiego pt. "Ochotnicze Stra e
Po arne w gminie Opatówek", ukaza si "Zarys dziejów
Ochotniczej Stra y Po arnej w Opatówku 1882-2002"
Jadwigi Milu"kiej, a w przygotowaniu s dzieje kolejnej
jednostki.
Ma$gorzata Judasz

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

"CZERWONY BARON"
W CHEFMCACH
Che mce - podkaliska wie" parafialna w gminie
Opatówek, zdawa a si dot d le e1 na uboczu wielkiej
historii. Dopiero odkrycie Macieja Kowalczyka, prezesa
Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego i autora
ksi ki "Czerwony Baron w Ostrowie. Preludium
legendy..." ukaza o, i przed prawie wiekiem w niewielkich Che mcach rozgrywa y si wydarzenia, dzi ki
którym miejscowo"1 ta z pewno"ci zas uguje na uwag
historyków. Tu po wybuchu I wojny "wiatowej,
2 sierpnia 1914 roku do Che mc przyby bowiem na
czele zwiadu pruskich u anów podporucznik Manfred
von Richthofen (1892-1918). Ten m ody oficer
niebawem zosta najlepszym pilotem z czasów I wojny
"wiatowej, znanym powszechnie jako "Czerwony
Baron", staj c si legend ju za ycia. I cho1 zgin on
przed osi gni ciem 26. roku ycia, jest dzi" jednym
z symboli lotnictwa, wzbudzaj c du e zainteresowanie
na ca ym "wiecie.
Che mce, le ce w 1914 roku na terytorium
zaboru rosyjskiego, sta y si wi c celem pierwszej
wojennej misji pó>niejszego s ynnego asa przestworzy legendarnego "Czerwonego Barona". Jego pobyt
w Che mcach przez przesz o 90 lat by jednak e
zapomniany. Wprawdzie przebieg swojej pierwszej
wojennej misji Manfred von Richthofen opisa dok adnie
w wydanych drukiem ju w 1917 roku wspomnieniach,
jednak e nazwa miejscowo"ci, do której dotar rankiem
2 sierpnia 1914 roku z up ywem czasu zatar a si w jego
pami ci i zanotowa on j jako "Kielcze".
W konsekwencji przez przesz o 90 lat biografom
"Czerwonego Barona" nie uda o si
odnale>1
zagadkowych "Kielcz" (niektórzy mylnie uto samiali je
nawet z Kielcami w województwie "wi tokrzyskim).
Lokalizacji "Kielcz" dokona dopiero w bie cym roku
wspomniany
ju
Maciej
Kowalczyk,
prezes
Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego, odkrywca
aktu zgonu "Czerwonego Barona" i autor ksi ki
o ostrowskich w tkach w jego biografii pt. "Czerwony
Baron w Ostrowie. Preludium legendy...".
Przybywszy do Che mc rankiem 2 sierpnia 1914
roku na czele oddzia u u anów, Manfred von Richthofen
pozostawa w tej wsi przez tydzie , wykonuj c wa n
misj zwiadowcz . W jej trakcie zamkn on na dwa dni
na ko"cielnej wie y miejscowego kap ana rzymskokatolickiego, którym by
ksi dz Józef Po aty ski,

Wiadomo ci Gminne

administruj cy w latach 1906-1920 parafi w Che mcach,
w zast pstwie proboszcza, ksi dza Wojciecha
Owczarka (obecnie s ugi bo ego). W Che mcach dosz o
równie do pierwszego wojennego kontaktu "Czerwonego Barona" z nieprzyjacielem (oddzia em kozaków),
co sk oni o go do powrotu do ostrowskiego garnizonu.
Chc c przybli y1 zapomniane wydarzenia, jakie
rozegra y si w Che mcach w pierwszym tygodniu
sierpnia 1914 roku, gdy we wsi przebywa "Czerwony
Baron", Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne oraz
Ostrowska Grupa Rekonstrukcji Historycznej zorganizowa y w dniu 1 sierpnia 2010 roku przed tamtejszym
ko"cio em widowisko historyczne: "Czerwony Baron
w Che mcach - pierwsza wojenna misja".
Na uroczysto"1 t z o y y si : rekonstrukcja
pierwszej wojennej misji "Czerwonego Barona"
w Che mcach w wykonaniu cz onków Ostrowskiej Grupy
Rekonstrukcji Historycznej; oraz prezentacja ksi ki
Macieja Kowalczyka "Czerwony Baron w Ostrowie.
Preludium
legendy..."
Patronat
medialny
nad
widowiskiem obj y: "Radio Centrum" oraz "Fakty
Ostrowskie".

Uroczysto"1 - zorganizowana pod Honorowym
Patronatem Wójta Gminy Opatówek Sebastiana
Ward ckiego i z b ogos awie stwem Kustosza Sanktuarium w Che mcach ksi dza pra ata Józefa Kwiatkows00
kiego - rozpocz a si o godz. 13 i zgromadzi a na
placu przed ko"cio em kilkaset widzów. Oprócz
mieszka ców parafii rzymskokatolickiej w Che mcach na
widowisko przybyli liczni go"cie z terenu powiatów:
kaliskiego (w"ród nich uczestnicy rajdu rowerowego do
Che mc, zorganizowanego przez Gminn Bibliotek
Publiczn w Opatówku) oraz ostrowskiego (w"ród nich
licznie reprezentowani byli cz onkowie Ostrowskiego
Towarzystwa Genealogicznego wraz z rodzinami). Ca
uroczysto"1 poprowadzi Maciej Kowalczyk (prezes
Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego).
W imieniu Wójta Gminy Opatówek wszystkich
przyby ych powita
Sekretarz Gminy Opatówek,
Krzysztof Dziedzic. Jak stwierdzi on w swoim
wyst pieniu: "Niesamowita pasja Macieja Kowalczyka
sprawi a,
e Che mce od ywaj
tamtymi latami.
Wracamy do historii, do przesz o"ci. I tak jak preludium
Czerwonego Barona by o tutaj, to mam nadziej , e jest
to te preludium do dalszej wspó pracy z ostrowskimi
rekonstruktorami".
Rekonstrukcja zorganizowana zosta a przez
cz onków Ostrowskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznej
pod przewodnictwem prezesa tej organizacji - Bartosza
Lisiaka. Oko o 20 rekonstruktorów, wcielaj cych si
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w role o nierzy pruskich, rosyjskich oraz ludno"ci cywilnej zamieszkuj cej przed wiekiem Che mce, odtworzy o
krok po kroku przebieg pierwszej wojennej misji
"Czerwonego Barona": od wkroczenia do wsi, poprzez
aresztowanie ksi dza Józefa Po aty skiego, rekwizycje
ywno"ci u mieszka ców Che mc, obserwowanie okolicy
i wysy anie meldunków do ostrowskiego garnizonu, a
po zaskoczenie pruskich u anów przez oddzia carskich
kozaków, a nast pnie wycofanie si Richthofena i jego
towarzyszy z powrotem do garnizonu w Ostrowie.
Uzupe nieniem by a widowiskowa rekonstrukcja jednej
z potyczek toczonych w 1914 roku w regionie kaliskim
(na ówczesnym pograniczu niemiecko-rosyjskim)
pomi dzy o nierzami 155. Pu ku Piechoty Pruskiej
a oddzia em kozackim. Liczne wybuchy i strza y,
po czone z brawurow symulacj walk wywar y na
widzach znaczne wra enie i zosta y nagrodzone
rz sistymi brawami.
Podsumowaniem rekonstrukcji by o zaprezentowanie przez Macieja Kowalczyka jego drogi do
ustalenia, i Che mce by y miejscem pierwszej wojennej
misji "Czerwonego Barona". Szczegó owy opis,
wyja"niaj cy t kwesti , znajduje si we wspomnianej
ksi ce "Czerwony Baron w Ostrowie. Preludium
legendy...". Publikacj
t
- jak i okoliczno"ciow
pocztówk - mo na by o naby1 w trakcie widowiska.
Gdy opad y emocje i bitewny ar, kustosz
Sanktuarium w Che mcach, ksi dz pra at Józef
Kwiatkowski zaprosi
wszystkich zebranych do
odwiedzenia wraz z nim tej "wi tyni, w której czczony
jest s yn cy askami obraz Matki Bo ej Przyczyny
Naszej Rado"ci. Z zaproszenia tego skorzysta o wielu
uczestników uroczysto"ci, zw aszcza pochodz cy spoza
parafii Che mce. Nie tylko samo widowisko historyczne,
lecz równie
strawa duchowa w tamtejszym
Sanktuarium znamionowa y wi c uroczysto"1, która
odby a si w Che mcach w dniu 1 sierpnia br.
Przez swój pobyt w Che mcach ze swoj
pierwsz wojenn misj "Czerwony Baron" sta si
cz "ci
dziejów tej wsi. Przypomnia a o tym
rekonstrukcja w dniu 1 sierpnia, pierwsze tego typu
widowisko historyczne w gminie Opatówek, które ze
wzgl du na rozmach i spektakularne walki by o
z pewno"ci du ym prze yciem dla jego uczestników.
***************************************

RAJD MFODZIE OWYCH
DRU YN PO ARNICZYCH
W sobot 3 lipca, przy pi knej pogodzie, m odzi
stra acy gminy Opatówek spotkali si na III Gminnym
Rajdzie M odzie owych Dru yn Po arniczych Gminy
Opatówek. Tym razem trasa przebiega a nast puj co:
z Opatówka przez park do Trojanowa, a powrót przez
malowniczo ukszta towane polodowcowe moreny
czo owe, zwane potocznie "W do ami", na boisko
sportowe, gdzie rozegrano sztafet sprawno"ciow .
Celem rajdu by o wdra anie m odzie y do czynnego
sp dzania wolnego czasu, rozwijanie sprawno"ci
fizycznej, a przy tym zdobywanie wiedzy i umiej tno"ci
z ochrony przeciwpo arowej. Rajd zorganizowany zosta
przez Oddzia Gminnego Zwi zku OSPRP pod
patronatem Wójta Gminy Opatówek, a gospodarzem
tegorocznego rajdu by a OSP Opatówek. Ju po raz
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trzeci cz onkowie MDP Ochotniczych Stra y Po arnych
mogli cieszy1 si zorganizowan dla nich imprez .
W tym roku na 5 kilometrow tras wyruszy o
9 zespo ów M odzie owych Dru yn Po arniczych, które
reprezentowa y jednostki: Borów, Cienia Druga,
Opatówek, Porwity, Rajsko, Sierzchów i T okinia Wielka.
Przy czym niektóre miejscowo"ci wystawi y do udzia u
dwie dru yny. Na trasie rajdu druhny i druhowie dzielnie
walczyli w konkurencjach sportowo-po arniczych oraz
konkurencje
konkursach krajoznawczych. By y te
wymagaj ce wiedzy z zakresu po arnictwa i umiej tno"ci. M odzi stra acy musieli wykaza1 si znajomo"ci
sprz tu stra ackiego oraz szybko"ci
w sztafecie
sprawno"ciowej, ale tak e pomys em na rajdow
piosenk i prezentacj swojej jednostki.

W klasyfikacji generalnej najlepsza okaza a si
dru yna reprezentuj ca MDP z T okini Wielkiej, drugie
i trzecie miejsce zaj y dru yny z Sierzchowa. Kolejne
miejsca zaj y MDP Borów II oraz Opatówek, MDP
Cienia Druga, MDP Borów I, MDP Porwity oraz MDP
Rajsko. Opiekunowie dru yn tak e mogli wykaza1 si
do"wiadczeniem i zr czno"ci w konkurencji gaszenie
po aru. Najlepszy okaza si dh Edward Bilski - opiekun
dru yny z Rajska.
Zako czenie rajdu odby o si
na boisku
sportowym w Opatówku, gdzie na uczestników czeka o
ognisko i kie baski. Po zako czeniu rywalizacji
organizatorzy nagrodzili najlepsze dru yny pucharami
i dyplomami. Dzi kujemy wszystkim, którzy zechcieli
wzi 1 udzia
w rajdzie, zarówno startuj cym
M odzie owym Dru ynom Po arniczym, jak i ich
opiekunom za prac i po"wi cony czas w przygotowanie
dru yn do rywalizacji. Na r ce dh Krzysztofa
Karolewskiego Prezesa OSP Opatówek - gospodarza
tegorocznego rajdu, sk adamy podzi kowania dla
wszystkich Stra aków z OSP Opatówek zaanga owanych w przygotowanie i przeprowadzenie rajdu oraz
czuwanie nad bezpiecznym jego przebiegiem.

SUKCESY ZESPOFÓW TANECZNYCH
W I pó roczu br. wieloma sukcesami zespo ów
tanecznych dzia aj cych przy Gminnym O"rodku Kultury
w Opatówku zako czy y si wyjazdy na konkursy
i przegl dy. Grupy taneczne trenuj od lat pod opiek
instruktorki Ma gorzaty Kujawy.
Zespó "CDN Junior" zaj I miejsce w VI Powiatowym Przegl dzie Formacji Tanecznych w Liskowie,
a "CDN MINI 2" w tym konkursie zaj III miejsce.
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Natomiast w Konkursie "Magia Ta ca", który odby si
w czerwcu w Ostrowie Wlkp. zespó "CDN MINI"
wywalczy I miejsce, "CDN MINI 2" i "CDN MIX" zdoby y
w Ostrowie Wlkp. wyró nienie. Najstarsza grupa
taneczna "CDN..." w swojej grupie zaj a II miejsce
w konkursie "Magia Ta ca" w Ostrowie Wlkp.

Uczestnictwo w dzia aniach grup tanecznych
cieszy si w Opatówku wielkim powodzeniem w"ród
m odych adeptów ta ca. Zaj cia odbywaj
si
w Gminnym O"rodku Kultury przy ul. Ko"cielnej 2
w Opatówku.
***************************************

FESTYN FAMILIJNY
27 czerwca odby si w Szkole Podstawowej
w Cieni Drugiej jubileuszowy X Festyn Familijny
zorganizowany przez rad rodziców we wspó pracy
z rad pedagogiczn i pracownikami obs ugi. Swoj
obecno"ci zaszczycili nas: Wójt Gminy Opatówek
Sebastian Ward cki, Przewodnicz cy Rady Gminy
Stanis aw Ku", Wiceprzewodnicz cy Rady Gminy Pawe
B kowski, Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic,
ks. proboszcz W adys aw Czamara, radni z naszego
terenu oraz dyrektorzy szkó gminy Opatówek.

"Bemolki" prowadzony przez pani Ew Wi"niewsk .
Z krótkim koncertem wyst pi ucze klasy V Dominik
Knop. Uczniowie przygotowani przez pani Agnieszk
Nieborak zaprezentowali uk ad taneczny. Przygotowano
równie wiele zabawnych konkursów dla dzieci i dla
doros ych. Du ym zainteresowaniem cieszy a si loteria
fantowa, w której ka dy los wygrywa . W"ród osób, które
zakupi y cegie ki na rzecz szko y rozlosowano wiele
cennych nagród, m.in.: rower, kosiark , DVD, MP3,
biurko, krzes o, radio, wyciskark do owoców, akwarele,
talony do kwiaciarni, plecaki turystyczne. Wszystkim
naszym sponsorom dzi kujemy za ufundowane
nagrody. Organizowany przez nas festyn jest imprez
integruj c "rodowisko i dowodem na to, e ma e szko y
mog
by1 o"rodkami kulturotwórczymi w swoich
miejscowo"ciach.
Organizacj naszej imprezy wsparli:
1. Wójt Gminy Opatówek Sebastian Ward cki
2. Bank Spó dzielczy Ziemi Kaliskiej w Opatówku
3. Józef Chojnacki - Centrum Ogrodnicze
4. Jadwiga Mencel - Zak ad Cukierniczy w Opatówku
5. Sklep meblowy M3
6. Producent mebli "Kaja"
7. Ksi dz proboszcz - W adys aw Czamara
8. Energa S.A.
9. PGNiG
10. RECO Ka>mierczak
11. Centrum Pompowe "Ola"
12. Przemys aw Kawala
13. Apteka "Zdrowie"
14. "Jutrzenka" Holding S.A
15. Hurtownia artyku ów papierniczych i biurowych
"Papex"
16. "Lidia" Centrum Ogrodnicze
17. Sklep monopolowy w Opatówku
18. Firma "Mik"
19. Wózki wid owe - p. Spalony
20. Fundacja Haliny Sroczy skiej
21. "COMFORTY" - COM 40
22. P.P.H.U. "Kris" - Krystyna Olczak
23. Mariusz Jackowski - "Jackland"
24. Wac aw Chojnacki
25. Kwiaciarnia Zielona
26. Kwiaciarnia Lawenda
27. M. J. Przybys awscy
Serdecznie dzi kujemy za okazane nam wsparcie.
***************************************

FESTYN PRZEDSZKOLAKA

Organizatorzy festynu zadbali o wiele atrakcji,
jedn z nich by niew tpliwie wyst p Moniki Szczot,
uczestniczki "Szansy na sukces". Wielkim zainteresowaniem najm odszych uczestników cieszy si wyst p
iluzjonisty. Sporej dawki rado"ci dostarczy uczestnikom
festynu mecz: panie kontra panowie. Podczas festynu
talenty swe zaprezentowali równie nasi uczniowie.
Zdolno"ci wokalne zaprezentowa
szkolny chór
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12 czerwca na placu zabaw "Smyk" odby si
Festyn Przedszkolaka. Organizatorami tegorocznego
festynu byli: Publiczne Przedszkole w Opatówku, rada
rodziców przy Przedszkolu oraz Urz d Gminy
w Opatówku.
Spotkanie rozpocz o si prezentacj programu
artystycznego dzieci z przedszkola. Na uczestników
festynu czeka o wiele atrakcji: loteria fantowa, kie baski
z grilla, pyszne ciasto upieczone przez mamy dzieci
ucz szczaj cych do przedszkola, a tak e szereg
konkursów, w których mo na by o wygra1 ciekawe
upominki. Prowadzenie i opraw muzyczn zapewni a
nieodp atnie Szko a Muzyczna "MUSIC STORE"
z Kalisza. By y tak e panie, które umalowa y buzie
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dzieciom w postaci bajkowe. Mo na by o zakupi1
symboliczn
cegie k . W"ród nabywców cegie ek
w drodze losowania wy oniono atrakcyjne nagrody:
DVD, pi kne pluszaki, pi k , gry oraz kwiaty doniczkowe.
Festyn u"wietnili swoj obecno"ci : Sekretarz
Gminy Krzysztof Dziedzic oraz Przewodnicz cy Komisji
O"wiaty, Kultury Sportu i Zdrowia Stanis aw Ku".
Rodzinne spotkanie wspomogli liczni sponsorzy, do
których nale :
-

Wójt Gminy Opatówek
Bank Spó dzielczy Ziemi Kaliskiej - Opatówek
Sklep CAMBEX - Jolanta Kubicka - Opatówek
Coca Cola HBC p. Artur Wilkowski
Drukarnia ALL PRINT Kalisz
Firma Augusto "SOPEL" - p. Marek Cie"lak
Firma "ARIAGO" p. Ma gorzata Rarnecka i p. Jacek
Gabry"
Firma "DANONE" - p. Artur Marasek
Firma "FORTE SWEDEN" Sp. z o.o.
Kwiaciarnia "Malwa" - Opatówek
Nestle - Winiary Kalisz
Okr gowa Spó dzielnia Mleczarska w Kaliszu
P.P.H.U "Kris" - Krystyna i Grzegorz Olczakowie Opatówek
Przedsi biorstwo Ogrodnicze Danuta i Ryszard Gil
Sklep MY SHOP - Dorota Majchrzak - Kalisz
Sklep Odzie owy - Zofia Dziubek - Opatówek
Sklep Spo ywczy "Sezam" Wies aw Rutkowski Opatówek
Zak ad Kosmet.-Fryzjerski Aleksandra Bartosik Opatówek
Zak ady Mi sne - Witold Werbli ski
Rodzice
dzieci
Publicznego
Przedszkola
w Opatówku

po zlokalizowanych tam w okresie wojny niemieckich
magazynach broni.
Jednym z najcz stszych zagro e , jakie jeszcze
pozosta y z czasów II wojny "wiatowej s "pami tki" po
niemieckich magazynach broni. Na terenie naszej gminy
s to tereny le"ne i pola uprawne w so ectwie Borów

i so ectwie Sierzchów. Co roku, w ramach wspólnych
dzia a w adz samorz dowych, wojska, policji, gminnych
s u b ratowniczych OSP oraz s u b medycznych,
odbywa si
akcja oczyszczania tych terenów
z niewypa ów i niewybuchów. W tym roku akcja kompleksowego oczyszczania z udzia em ok. 50 osób
zako czy a si unieszkodliwieniem granatów mo>dzierzowych (szt. 2), pocisków artyleryjskich (szt. 32),
zapalników i innych elementów amunicji (szt. 8).
***************************************

SPOTKANIE KLASOWE PO LATACH
9 lipca br. po 23 latach od uko czenia szko y
odby o si spotkanie Absolwentów szko y podstawowej
im. Janusza Kusoci skiego w Opatówku z rocznika
1978/1989. W spotkaniu po latach uczestniczy o
19 uczniów naszej by ej klasy. W"ród by ych uczniów
by a z nami wychowawczyni p. Maria Chojnacka.
Spotkanie przebiega o w mi ej i wyj tkowej atmosferze,
odby o si w "Go"ci cu u Eli i Krzysztofa" w Sza em.
By a to niezwykle fascynuj ca podró w czasie. Jak za
dotkni ciem czarodziejskiej ró d ki przywo ali"my
wspomnienia z tamtych lat. Wszystko jawi o si
w samych pozytywnych barwach. Dobre humory
dopisywa y wszystkim i nie opuszcza y nas do bia ego
rana. Nie zabrak o kwiatów, ycze i chwil wzrusze .
Wspominali"my nauczycieli i kolegów ze szkolnych aw.

Serdeczne podzi kowania sk adam go"ciom, sponsorom, rodzicom oraz pracownikom przedszkola za
wsparcie, pomoc i uczestnictwo w festynie. Dochód
z imprezy b dzie przeznaczony na doposa enie
przedszkola w sprz t i zabawki.
Dyrektor Publicznego Przedszkola w Opatówku
Miros$awa Ga$ach

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

AKCJA USUWANIA NIEWYBUCHÓW
9 czerwca br. na terenie gminy Opatówek
odby a si kolejna akcja oczyszczania okolic Borowa
i Sierzchowa z niewypa ów i niewybuchów, jakie zosta y
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Nie zapomnieli"my tak e o zmar ej kole ance
"p. Agnieszce Michalak-Olek oraz koledze "p. Jacku
Jazarku, którzy odeszli tak szybko. Na ich grobach
z o yli"my kwiaty i zapalili"my znicze.
Jako organizatorzy z lekkimi w tpliwo"ciami
przyst pili"my do organizacji tego spotkania po tylu
latach. Nie by o oczywiste, czy niektórzy z nas w ogóle
b d chcieli si spotka1, czy pomimo tak ró nych
yciorysów, znajdziemy wspólny j zyk, czy po prostu
b dzie nam dobrze po tak d ugim czasie. My"l
e to
spotkanie rozwia o wszelkie w tpliwo"ci. By o ciep e
i serdeczne, chwilami bardzo wzruszaj ce po prostu
udane.
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Podzi kowania nale
si naszej wychowawczyni p. Marii Chojnackiej, która od pocz tku zach ca a
nas do zorganizowania spotkania. Pragn podzi kowa1
moim kole ankom: Eli Bretes-Koz owskiej z B aszek

z równowa ni Szoszonów, linowego mostu, ruchomej
belki Apaczów oraz wspinaczki. Ka dy mia mo liwo"1
sprawdzenia swoich umiej tno"ci w rzucie tomahawkiem, podkow do wiadra, kapeluszem na rogi byka oraz
w strzelaniu z paintballa.
Najwi ksze emocje wzbudzi y dwie konkurencje:
pierwsza polega a na wcieleniu si w trapera i p ukaniu
z ota. Ka dy móg zatrzyma1 znalezione skarby,
nale a o jednak pami ta1 o oddaniu cz "ci znalezionego z ota, czyli o zap aceniu podatku do biura
szeryfa. W drugiej, dru ynowej konkurencji nale a o
wykaza1 si umiej tno"ci dojenia krów. Wygra a
dru yna dziewcz t. Dzi kujemy pani Marcie Lewickiej za
nieodp atn prac kierownika wycieczki.
***************************************

WYDARZENIA SPORTOWE
i Agnieszce Kajdanek-Bardowskiej z Sierzchowa oraz
koledze Jarkowi K yszowi z Cieni Drugiej za wielk
pomoc przy organizowaniu naszego spotkania
klasowego. Na zako czenie spotkania zapad a decyzja
o ponownym spotkaniu.
Mieczys$aw 9uczak

Mistrzostwa Polski w kolarstwie górskim
4 wrze"nia br. w Kielcach, w rejonie Góry
Telegraf, z udzia em 231 zawodników zakwalifikowanych do fina u podczas eliminacji regionalnych,
rozegrano XV edycj ogólnopolskiego fina u Amatorskich Mistrzostw Polski w kolarstwie górskim.

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

Z WIZYTI W INDIAJSKIEJ WIOSCE
W dniu 4 wrze"nia 2010 r. dzieci z rodzin
dysfunkcjonalnych z terenu gminy Opatówek uczestniczy y w wycieczce do Józefowa ko o Chocza. Wyjazd
zosta zorganizowany przez GOPS i Owietlic Orodowiskow "S oneczko" w Opatówku w ramach Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów
Alkoholowych na rok 2010.
Dzieciom zosta zapewniony przejazd, posi ek
oraz program jednodniowej wycieczki edukacyjnej
w wiosce india skiej Raven Territory. Jest to najwi ksza
wioska Indian Pó nocnoameryka skich w Europie.

Ca y program odbywa si w fabule westernowej.
Uczestnicy zostali powitani przez szeryfa, który
opowiada o kulturze Indian oraz Dzikiego Zachodu,
pilnowa on równie porz dku w wiosce przez ca y
pobyt. Nast pnie dzieci zwiedzi y wiosk Indian i Tipi
Ognia oraz otrzyma y pami tki: widokówk , map wioski
oraz list go czy.
Du o rado"ci dzieciom sprawi o pokonanie
India skiego Toru Przygody, który sk ada
si
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Rewelacyjnie pojechali zawodnicy z UKS Ko>minianka,
którzy wcze"niej zwyci ali w II sprawdzianie kolarskim
na stacjonarnej rolce w powiecie kaliskim. Mistrzyni
Polski w kategorii dziewcz t 11-14 lat zosta a Klaudia
Bielawska - uczennica V klasy Szko y Podstawowej
w Rajsku.
Mistrzem Polski w kategorii ch opców 11-14 lat zosta
Dawid J czkiewicz - ucze VI klasy Szko y Podstawowej
w Ko>minku. VI miejsce w tej samej kategorii wiekowej
wywalczy Mateusz Humelt - ucze VI klasy ze Szko y
Podstawowej w Nowym Nakwasinie.
Na XV-lecie zawodów "Family Cup" w kolarstwie
górskim
zosta em
zaproszony
przez
Prezesa
Stowarzyszenia Family Cup Janusza Zielonackiego,
poniewa przez 10 lat by em organizatorem eliminacji
regionalnych zwanych Mistrzostwami Polski Centralnej
rozgrywanych w N dzerzewie, gm. Opatówek, a ca a
trójka "medalistów" z Kielc startowa a w II edycji
mistrzostw gmin na stacjonarnej rolce kolarskiej, które
mia em przyjemno"1 organizowa1 ze starost kaliskim
i wójtami gmin powiatu kaliskiego w okresie tegorocznej
zimy. Klaudia Bielawska zwyci y a wtedy w kategorii
czwartoklasistek w Opatówku z wynikiem 2.45 km,
Dawid J czkiewicz z wynikiem 2 km 790 m by
najlepszym ch opcem z klas V w Ko>minku, a Mateusz
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Humelt w czasie swej jazdy "wykr ci " 2 km 500 m
i zdoby drugie miejsce.
W towarzystwie Dyrektora Departamentu Sportu
Powszechnego Ministerstwa Sportu i Turystyki RP
Wojciecha Kudlika - by ego Mistrza Polski w kajakarstwie górskim, dost pi em zaszczytu dekoracji w/w
trójki.
Omiem twierdzi1, e Klaudia Bielawska pójdzie
w "lady Oli Dawidowicz, bo s ku temu wyra>ne
przes anki. W Kielcach nie mia a atwo, gdy maj c 11
lat musia a si zmierzy1 z rywalkami starszymi od siebie
o dwa lata. Dodatkowym utrudnieniem dla niej by a
decyzja po czenia startu razem z ch opcami tej samej
kategorii wiekowej. Ju po starcie zauwa y em jej
determinacj podczas przebijania si przez grup ponad
20 ch opaków. Na mecie pokona a wielu z nich, a druga
dziewczyna przyjecha a za ni ponad 4 minuty pó>niej!
Kieleckie mistrzostwa utwierdzi y mnie w przekonaniu,
e talentów do uprawiania kolarstwa nale y szuka1
w szko ach podstawowych, w sposób jaki wypracowali"my z wójtami gmin i starost kaliskim.
Ca a trójka kieleckich zwyci zców 16 wrze"nia
wystartuje w je>dzie indywidualnej na czas podczas
powiatowej inauguracji roku szkolnego w Dzierzbinie,
jako e po rolce kolarskiej zakwalifikowali si do Fina u
Powiatowego. Tym razem b d walczy1 o puchary
Starosty Kaliskiego w gronie 100 dziewcz t i ch opców
najlepszych w zmaganiach z rolk kolarsk .
By1 mo e w Dzierzbinie uwidoczni si kolejne talenty
do notesów trenerów KTK Kalisz i Marka Cielaka z UKS
Ko>minianka.

W czasie turnieju panowa a wspania a
atmosfera. Dzieci pokaza y, e potrafi si "wietnie
bawi1 i gra1 do ko ca mimo hokejowych wyników.
Wszyscy zawodnicy otrzymali pami tkowe koszulki
z logo akcji oraz pami tkowe dyplomy. Organizatorzy
nagrodzili tak e trzech najm odszych zawodników
nagrod indywidualn , m odzi pi karze otrzymali pi ki,
dzi ki którym b d mogli doskonali1 swoje umiej tno"ci.
Organizatorem Turnieju eliminacyjnego na terenie
naszej gminy by Urz d Gminy w Opatówku oraz Rafa
St pie - Animator boiska Orlik 2012.
Wyniki meczów:
Gwiazdy Orlika - M oda Kosa: 10-0
KS Barcelona - Niepokonani: 0-9
Gwiazdy Orlika - Niepokonani: 1-3
KS Barcelona - M oda Kosa: 1-0
Gwiazdy Orlika - KS Barcelona: 4-1
Niepokonani - M oda Kosa: 7-1
Klasyfikacja punktowa:
1. Niepokonani - 9 punktów
2. Gwiazdy Orlika - 6 punktów
3. KS Barcelona - 3 punkty
4. M oda Kosa - 0 punktów
M$odzie:owy turniej pi$karski "Wygraj z Vis3"
W poniedzia ek 14 czerwca na boisku ORLIK
w Opatówku odby si m odzie owy turniej pi karski
"Wygraj z Vis !". Akcja polega a na zorganizowaniu na
boiskach ORLIK lokalnych turniejów pi karskich dla
uczniów szkó podstawowych z rocznika 97 i m odszych.

Bronis$aw Krakus

Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska
W czwartek 16 wrze"nia na boisku Orlik
w Opatówku odby si turniej Orlika o Puchar Premiera
Donalda Tuska. W czwartkowe popo udnie dok adnie
o godzinie 16 rozpocz y si zmagania pi karskie m odych zawodników. Do turnieju eliminacyjnego przyst pi y
4 zespo y, które systemem ka dy z ka dym rozgrywa y
swoje mecze, w rozmiarze czasowym 2x10 minut. Tym
razem w turnieju bra y udzia dzieci, które na co dzie
odwiedzaj boisko Orlik oraz najm odsi pi karze którzy
stawiaj pierwsze kroki w futbolu. Chcieli"my da1
wszystkim dzieciom szans , eby mog y zaprezentowa1
swoje umiej tno"ci, oraz sprawdzi1 si na tle zawodników którzy czynnie trenuj w klubie.

Wiadomo ci Gminne

Na turnieju mogli"my zobaczy1 zmagania zespo ów ze
Szko y Podstawowej z Opatówka oraz dwóch dru yn
z Zespo u Szkó z Rajska. Pierwszy mecz (Opatówek
30
kontra Rajsko II) rozpocz
si dok adnie o 9 ,
a zako czy si zwyci stwem Rajska II wynikiem 5:3.
Kolejne spotkanie to mecz mi dzy Rajskiem I,
a Rajskiem II. To spotkanie wygra zespó Rajska I
wynikiem 5:1. Ostatni mecz w grupie to pojedynek
Opatówka i Rajska I. Pierwsze minuty meczu to
przewaga zawodników z Rajska, którzy swoj dobr gr
udokumentowali bramk i po 5 minutach mieli"my
prowadzenie 1:0.
W drugiej cz "ci spotkania do g osu doszli
zawodnicy z Opatówka strzelaj c bramk kontaktow
ustalaj c remis 1:1. Ko cówka meczu by a bardzo
emocjonuj ca, gdy ka dy z zespo ów móg wyj"1
zwyci sko z tego spotkania. Niestety zabrak o szcz "cia
oraz zimnej krwi do pokonania bramkarza i umieszczenia
pi ki w siatce przeciwnika i tak spotkanie Opatówka
z Rajskiem I zako czy o si wynikiem remisowym 1:1.
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Mimo niesprzyjaj cych warunków pogodowych turniej
sta na dobrym poziomie pi karskim, mogli"my zobaczy1
wiele szybkich sk adnych akcji oraz pi kne bramki
w wykonaniu zawodników wszystkich ekip.
Wyniki meczów:
Opatówek - Rajsko II: 3-5
Rajsko II - Rajsko I: 1-5
Rajsko I - Opatówek: 1-1
Klasyfikacja punktowa:
1. Rajsko I - 4 punkty
2. Rajsko II - 3 punkty
3. Opatówek - 1 punkt
Nagrody dla dru yn w tych rozgrywkach wr cza
Krzysztof Dziedzic Sekretarz Gminy Opatówek.
Najlepsza dru yna turnieju otrzyma a oficjaln replik
pi ki adidas Jabulani Mistrzostw Owiata FIFA w Pi ce
No nej. Zawodnicy dru yn, które zaj y II i III miejsce
w turnieju otrzyma y pami tkowe koszulki z logo akcji.
Akcja odby a si pod honorowym patronatem Ministra
Sportu i Turystyki. Na terenie gminy Opatówek
organizatorami by Urz d Gminy w Opatówku oraz Rafa
St pie pe ni cy funkcj Animatora boiska Orlik 2012.
Podsumowanie Wakacyjnej "Mini Ligi" Pi$ki No:nej
dla gimnazjalistów
Na boisku Orlik w Opatówku przez sze"1
tygodni
mogli"my
"ledzi1
zmagania
m odych
zawodników z terenu gminy Opatówek i okolic.

Orliku ch opiec zostanie nast pc
Maradony czy
Zbigniewa Bo ka?.
Podzi kowania dla Urz du Gminy za dobr
organizacj "Mini Ligi". Dla wszystkich uczestników by y
napoje i nagrody. Statuetki oraz pami tkowe dyplomy
wr cza Krzysztof Dziedzic Sekretarz Gminy Opatówek.
Pomys odawc i g ównym organizatorem "Mini Ligi" by
Urz d Gminy w Opatówku oraz Rafa St pie pe ni cy
funkcj Animatora boiska Orlik 2012.
Tabela wyników:
Poz.

Nazwa
Dru:yny

Mecze

Pkt.

Wyg.

Rem.

Przeg.

Bramki

1.

FC
Opatówek

5

15

5

0

0

68-39

2.

KS Dinks

5

12

4

0

1

65-36

3.

Rajsko

5

9

3

0

2

39-29

4.

T okinia

5

3

1

0

4

36-45

5.

DRM

5

3

1

0

4

27-61

6.

KS
Noname

5

3

1

0

4

26-45

Nagrody indywidualne:
Król Strzelców - Dominik Jezierski - 21 bramek
(KS Dinks)
Najlepszy zawodnik - Mateusz Nowak (KS Dinks)
Najlepszy Bramkarz - Artur Gawron (KS Dinks)
***************************************

WIADOMO CI BIBLIOTECZNE
Spotkanie z Katarzyn3 Baran-Wang mieszkank3
Pekinu
Czy zupa won-ton smakuje tak samo w Pekinie
i w Polsce? Ile kosztuje samochód w Chinach? Jakie
nazwiska wielkich Polaków s
najbardziej znane
mieszka com Pa stwa Orodka? (nie Wa sa i nie Jan
Pawe II). Jak je>dzi si po Pekinie? Czy Chi czycy
nadal korzystaj ze swej tradycyjnej medycyny? Jak
zmieni si Pekin po olimpiadzie? Takie i inne pytania
zadawano Katarzynie Baran-Wang na spotkaniu
w bibliotece 2 lipca 2010 roku.

Do rozgrywek ''Mini Ligi" zg osi o si 6 zespo ów, które
rywalizowa y ze sob od 30 czerwca w ka d "rod , a
do 4 sierpnia. W tym dniu poznali"my mistrza rozgrywek
oraz zosta a og oszona lista wyró nionych zawodników.
Liga cieszy a si sporym zainteresowaniem w"ród
m odzie y, Orlik w tych dniach '' y sportowo''. Oprócz
zawodników, którzy wylewali swój pot na murawie,
towarzyszy o nam du e grono kibiców, którzy ch tnie
przychodzili dopingowa1 swoich kolegów. Mimo wielkiej
stawki ligi, mi dzy zespo ami panowa a przyjazna
atmosfera. W lidze mogli"my zobaczy1 pi karzy, którzy
graj na co dzie w klubach, ale by a te du a grupa
zawodników, która chcia a spróbowa1 swoich si
i oderwa1 si od swoich innych rozrywek typu: Internet,
telewizja, gry komputerowe. W ca ej lidze obejrzeli"my
naprawd ciekawe akcje i du o fenomenalnych bramek.
Wa n spraw odnosz c si do warto"ci sportowych
jest promocja m odych talentów, które pojawi y si w tej
lidze. Kto wie, mo e w przysz o"ci jeden z graj cych na
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Kasia pochodzi z T okini Wielkiej i przez wiele lat
by a czytelniczk tamtejszej filii bibliotecznej. Podczas
studiów wyjecha a do USA i tam pozna a sympatycznego studenta dziennikarstwa rodem z Chin, który zosta
pó>niej jej m em. Kasia - bo takiej formy polskiego
imienia u ywa oficjalnie w swoim nowym kraju - od 6 lat
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mieszka w Pekinie, pracuje jako menad er w szkole
mi dzynarodowej i wychowuje synka. Opowiada a
o ró nicach kulturowych oraz o tym, jak yje si
w mie"cie, gdzie liczba mieszka ców wynosi niemal
po ow ca ej ludno"ci Polski.
Kasia podarowa a naszej bibliotece pi kny
i interesuj cy prezent: ksi k o ekslibrisach w chi skiej
wersji j zykowej napisan przez jej m a. Ksi ka
zosta a w czona do naszych zbiorów i mo na j
przegl da1 w czytelni biblioteki.

Witkowskiego. Dok adne s uchanie przyda o si ,
poniewa pod koniec wyprawy odby si konkurs ze
znajomo"ci tej ksi ki.

Ma$gorzata Judasz

M$odzi stra:acy w bibliotece
3 lipca 2010 roku odby si
III Rajd
M odzie owych Dru yn Po arniczych Gminy Opatówek.
W programie imprezy znalaz a si m.in. pogadanka
o Opatówku, jego historii, geografii, zabytkach, s ynnych
ludziach, yciu spo ecznym i ciekawostkach dotycz cych
ca ej gminy wyg oszona w remizie OSP w Opatówku
przez Jadwig
Milu"k -Stasiak, dyrektor biblioteki.
Uzyskane informacje m odzi stra acy wykorzystali
bardzo szybko - w te"cie pisemnym przeprowadzonym
w czytelni biblioteki, który by jedn z konkurencji rajdu.
Test sk ada si z 40 pyta , na które trzeba by o
odpowiedzie1 w ci gu 5 minut. W imprezie uczestniczy o
9 M odzie owych Dru yn Po arniczych z: Borowa (2),
Cieni Drugiej, Opatówka, Porwit, Rajska, Sierzchowa (2)
i T okini Wielkiej.
W te"cie najlepiej wypad a dru yna z Borowa
(dziewcz ta) odpowiadaj c poprawnie na wszystkie
pytania, drugie miejsce zaj a dru yna z Opatówka (39
poprawnych odpowiedzi), trzecie - dru yny z Sierzchowa
(dziewcz ta) i T okini Wielkiej (po 38 dobrych
odpowiedzi).
Jadwiga Milu7ka-Stasiak

Rajd na powitanie wakacji
Rano 9 lipca 2010 r. grupa dzieci - czytelników
naszej biblioteki wyruszy a na rajd pieszy ph. "Powitanie
wakacji". Wycieczk poprzedzi a krótka pogadanka na
temat przyrody: zwierz t, ro"lin i owadów, które mo na
spotka1 na trasie rajdu. Szczególne wra enie zrobi a na
dzieciach ilustracja z ksi ki Susan Barraclough
pt. "Straszne robale", przedstawiaj ca kleszcza. Owad
pokazany w powi kszeniu, z mro cym krew w y ach
opisem, u"wiadomi wszystkim, jakim zagro eniem dla
cz owieka jest takie ma e, niepozorne stworzenie.
W czasie pogadanki dzieci zapozna y si tak e
z innymi ksi kami, które pozwalaj zaplanowa1 piesz
czy te rowerow wypraw oraz publikacjami, dzi ki
którym "wiat otaczaj cej nas przyrody nie jest taki obcy
i nieznany. Po drodze uczestnicy dowiedzieli si tak e
kilku ciekawostek zwi zanych z histori Opatówka.
Trasa rajdu wiod a przez W do y, gdzie pojawi y
si
przeszkody i trudno"ci zwi zane z wysok
ro"linno"ci , po"ród której kr y y wyg odnia e komary.
Krwiopijcze owady zosta y jednak oszukane, gdy ka dy
z uczestników by dobrze zabezpieczony przed uk szeniem. Po pokonaniu wysokiego wzgórza w drowcy
znale>li si na otwartej przestrzeni trojanowskich pól.
Z pomoc fachowego zielnika rozpoznawali zbo a,
kwiaty i zio a.
W po owie drogi konieczny by odpoczynek,
który zosta umilony czytaniem "Dalszych burzliwych
dziejów pirata Rabarbara" autorstwa Wojciecha
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W ko cu znale>li"my si
na drodze do
Opatówka. Mijali"my ruiny trojanowskiego m yna
i widzieli"my bociana w locie, który pono1 wró y
szcz "cie. Tutaj dzieci mog y popisa1 si znajomo"ci
poznanych wcze"niej ro"lin i kr
cych nad naszymi
g owami ptaszków. Dotarli"my w okolice Zespo u Szkó
im. Stanis awa Miko ajczyka w Opatówku, gdzie odby
si zapowiadany wcze"niej test, pocz stunek b d cy
nagrod za jego wspania e wyniki, odpoczynek i zabawy
z pi k na zako czenie rajdu.
Ma$gorzata Matysiak

"W kr6gu Miasteczka Ró:y Wiatrów" - piesze i rowerowe w6drówki po gminie Opatówek
Spacer po Opatówku
10 lipca 2010 r. spacerem po Opatówku
rozpocz li"my realizacj projektu "W kr gu Miasteczka
Ró y Wiatrów. Gmina Opatówek wczoraj i dzi""
w ramach programu Ma ych Grantów Lokalnej Grupy
Dzia ania "Kraina Nocy i Dni". Projekt zak ada
popularyzacj
wiedzy o w asnej gminie poprzez
turystyczne w drówki i opublikowanie wydawnictwa
informacyjnego o gminie Opatówek.
Opatowianie ch tni do zobaczenia w asnej
miejscowo"ci okiem turystów spotkali si
przed
bibliotek . By straszliwy upa , wi c niewielu ch tnych
zdecydowa o si na spacer. Trasa, zgodnie z planem,
obejmowa a najciekawsze obiekty w Opatówku: figur
"wi tego Józefa, ulic Ko"cieln , ko"ció w Opatówku
z kaplic "w. Anny, park, mostek i wzgórze zamkowe,
dawne zabudowania maj tku w Opatówku, cmentarz
wraz z grobami ludzi zas u onych dla Opatówka, figur
"w. Jana i dom Gillerów.
Ogl danie miejsc, tak dobrze znanych przecie
wi kszo"ci uczestników, urozmaicone zosta o faktami
historycznymi, legendami i ciekawostkami przedstawionymi przez Jadwig Milu"k -Stasiak, dyrektor biblioteki,
która wyst pi a w roli przewodnika. Pomimo upa u
spacer trwa 4 godziny, bo w Opatówku jest wiele
pi knych i ciekawych miejsc.
Rajd do Rajska
W kolejn niedziel wyruszy rajd do Rajska.
Trasa prowadzi a najstarszymi w naszej gminie szlakami
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komunikacyjnymi. Najpierw przez Cieni
Folwark
i Micha ów Drugi. By to g ówny szlak prowadz cy
z Opatówka do Sieradza, którym w 1812 r. przechodzi y
na wschód wojska napoleo skie, potem t dy przeje d a
gen. Józef Zaj czek, jego bliscy i znajomi, którzy
podró owali mi dzy Opatówkiem i Warszaw . Cienia
i Micha ów by y jednymi z pierwszych wsi w okolicy
Opatówka wymienianymi w dokumentach, g ównie
w zwi zku z zamian mi dzy arcybiskupem Jaros awem
Bogori Skotnickim i królem Kazimierzem Wielkim,
a tak e w zwi zku z m ynami wodnymi, które w obu tych
wsiach istnia y na przep ywaj cej tam rzeczce Cieni od
"redniowiecza. Dopiero w po owie XIX w. zacz y
tworzy1 si kolonie Cieni i Micha owa nosz ce kolejne
numery.
Dalej droga prowadzi a w kierunku Marchwacza,
gdzie przy drodze krajowej znajduje si pami tkowa
tablica po"wi cona ofiarom rolniczych blokad, które by y
organizowane w tym miejscu w 2003 r. Przez
ogrodzenie mogli"my podziwia1 pa ac Niemojowskich
w Marchwaczu, na którym niestety nie ma obecnie rze>b
Paw a Krzy anowskiego. Nie mo na tak e wej"1 na
kopiec usypany w 1909 r. przez mieszka ców
Marchwacza
po"wi cony
pami ci
Wincentego
i Bonawentury Niemojowskich, by ych w a"cicieli
maj tku w Marchwaczu, znanych w historii Polski jako
"Kaliszan", przywódców legalnej opozycji w sejmie
Królestwa Polskiego w latach 1820-31. W Marchwaczu
odwiedzili"my tak e zbiorow mogi
mieszka ców
zamordowanych przez Niemców 22 stycznia 1945 r.
Z Marchwacza udali"my si
poln
drog
w kierunku Rajska. Przekroczyli"my niestrze ony
przejazd kolejowy. Min li"my wie" Mod a, za któr
ukaza si na wzgórzu zabytkowy, pó>nogotycki ko"ció
p.w. "w. Micha a Archanio a w Rajsku. Po ko"ciele
oprowadzi nas wikariusz ks. Maciej Borowicz. W krypcie
znajduj cej si pod prezbiterium znajduje si tablica
z nazwiskami cz onków rodziny Niemojowskich:
Wincentego i Bonawentury, Zofii i Wac awa oraz
Andrzeja. W Rajsku zwiedzili"my tak e cmentarz, gdzie
znajduj
si
groby wybitnych mieszka ców tej
miejscowo"ci, mi dzy innymi rodziny Arnoldów,
Kurzelewskich, Wo owskich, Szcze"niewskich - uczestników powsta narodowych oraz o nierzy II wojny
"wiatowej: Rybarczyka i Ruffelda, którzy zgin li w okolicach Rajska w pierwszych dniach wrze"nia 1939 r.
Droga powrotna prowadzi a przez Sierzchów,
a naszym przewodnikiem by a Ma gorzata Judasz.
Pokaza a nam mi dzy innymi miejsce, w którym
w czasie II wojny "wiatowej upad niemiecki pocisk V.
Do Opatówka wracali"my traktem, zwanym przez
mieszka ców napoleo skim. Mo na przypuszcza1, e
w latach 1812-13 przechodzi y t dy wojska napoleo skie w kierunku Moskwy i z powrotem. Trakt
prowadzi przez Borów, gdzie dawniej przy skrzy owaniu
znajdowa a si mogi a, w której mieli by1 pochowani
zmarli po drodze o nierze napoleo scy.
Pogoda nam dopisa a, atmosfera by a bardzo
mi a. Grup prowadzi Jan Stasiak, a zamykali Rados aw
G owinkowski i Mariusz Ma oburski. Na postojach
wiadomo"ciami o mijanych miejscach i ciekawych
postaciach dzieli a si
Jadwiga Milu"ka-Stasiak,
przygrywa na organkach Józef Koz owski. Rozstali"my
si przed przejazdem kolejowym na ul. Ludowej.
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Rajd do T okini Ko"cielnej i S onecznej
By to ju ostatni rajd rowerowy zorganizowany
przez Bibliotek . Pogoda w niedziel 29 sierpnia 2010 r.
by a niepewna, jednak po po udniu pojawi o si s o ce
i na miejscu zbiórki przed bibliotek stawi o si 50
rowerzystów. Trasa prowadzi a przez T okini Now do
najwy szego w okolicy wzgórza, sk d roztacza si
pi kny widok na okolice. Wida1 stamt d wiele ko"cio ów
w powiecie kaliskim i w Kaliszu, a nawet wzgórze
przeka>nikow
z ko"cio em w Kot owie oraz wie
w Miksztacie. Ze wzgórza zjechali"my w stron T okini
Ko"cielnej, by zwiedzi1 ko"ció parafialny p.w. "w.
Jakuba. Po ko"ciele oprowadzi nas proboszcz - ks.
Jacek Paczkowski. Z zaciekawieniem s uchali"my
opowie"ci o historii ko"cio a i o jego wystroju. Drog
przez T okini
Ko"cieln
w kierunku Ro d a
przebyli"my w 2 grupach. Przed lasem w Ro d a ach
czeka na nas Sekretarz Gminy - Krzysztof Dziedzic
i stra acy. Wszyscy razem pojechali"my do S onecznej,
gdzie dzi ki uprzejmo"ci le"niczego - Zenona
Kami skiego mogli"my zorganizowa1 ognisko. Wszyscy

uczestnicy rozwi zali jeszcze nie atwy test zawieraj cy
50 pyta o naszej gminie. Mieli okazj wykorzysta1
w asn wiedz i informacje zdobyte w czasie spaceru po
Opatówku i podczas rajdów. Najwi cej punktów
otrzymali: Maria Chojnacka i Mariusz Perskawiec oraz
Halina P ywaczyk i Mariusz Ma oburski.
Kolejny, najbardziej liczny rajd rowerowy
nasun nam my"l, by w przysz ym roku zorganizowa1
wielki przejazd rowerzystów przez Opatówek, tak jak to
robi rowerzy"ci w du ych miastach, a w Opatówku
motocykli"ci.
Rowery s najta szym "rodkiem lokomocji, nie
zanieczyszczaj "rodowiska naturalnego, nie ha asuj ,
poprawiaj kondycj fizyczn i psychiczn rowerzystów.
Trzeba promowa1 t form lokomocji, sportu i wspania ej rozrywki.
Jadwiga Milu7ka-Stasiak

Noc z duchami w bibliotece
To ju szósta nocna zabawa w bibliotece
zorganizowana dla najm odszych czytelników - dzieci w
wieku od 7 do 10 lat. W tym roku 18 dzieci zamieni o si
w duchy, a zabaw przygotowa y kole anki: Ma gorzata
Matysiak, Barbara Sulwi ska i Agnieszka Przepiórka.
00
Dzieci przysz y do biblioteki o godzinie 19 .
Tam oczekiwa y na nie liczne postaci duchów, duszków
i zjaw przygotowane przez bibliotekarki oraz ksi ki dla
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dzieci o duchach. Bibliotekarki pomalowa y dzieciom
buzie i zacz a si zabawa.
Zabawy by y przeplatane czytaniem fragmentów
ksi ek o duchach. Dzieci przynios y latarki i przygotowa y w bibliotece lampiony. Kiedy tylko si "ciemni o
bia e duszki z lampionami wysz y na spacer do parku.

Poranki z ksi3:eczk3
Od pa>dziernika biblioteka wznawia zaj cia dla
najm odszych dzieci ph. "Poranki z ksi eczk ". Zaj cia
b d si odbywa1, tak jak poprzednio, we wtorki o godz.
30
10 . Zapraszamy dzieci z rodzicami lub opiekunami.
***************************************

WIADOMO CI SZKOLNE
SZKO9A PODSTAWOWA W OPATÓWKU

Najpierw "wystraszy y" panie w GOK-u przygotowuj ce
wieniec do ynkowy. W drodze do parku pohukiwa y
i piszcza y budz c zainteresowanie przechodniów
i mieszka ców mijanych domów. W parku by o wiele
emocji, gdy poza grup
bibliotecznych duszków
grasowa y tam "doros e" duchy spaceruj ce z psem oraz
inne duchy na rowerach. Okaza o si wkrótce, e to
bliscy ma ych duszków, którzy chcieli wzbudzi1 jeszcze
wi cej emocji. W ko cu wszyscy spotkali si i by o du o
"miechu. Nikt si nie ba , bo nad dzie1mi czuwa y
znajome ju duchy - bibliotekarki i w najtrudniejszych
momentach mo na by o z apa1 bliskiego ducha za r k
lub przytuli1 si .
Po powrocie czeka na dzieciaki specjalny
posi ek dla duszków (male kie bu eczki z bananami)
i zabawa w bibliotece by a kontynuowana. Duszki
postanowi y zostawi1 po sobie tak e prace plastyczne
i wykona y na czarnych kartkach "mieszne bia e
szkielety. Mo na je ogl da1 na wystawie w bibliotece.
Tradycyjnie o pó nocy duszki umy y si , jak
mog y, i roz o y y w czytelni biblioteki swoje karimaty
i "piwory. Po wspania ej zabawie przyszed spokojny,
g boki sen. Niestety wcze"nie rano trzeba by o wsta1,
bo biblioteka zaczyna swoj prac . Pobudka nie by a
chyba mi a dla duszków, ale poranna gimnastyka
pomog a im w porannym przebudzeniu. Na zako czenie
"niadanie oraz deser - pyszny ciemny placek
udekorowany bia ymi duszkami przygotowany przez
jedn z bibliotekarek i u"miechni te dzieciaki trafi y
w obj cia oczekuj cych na nie rodziców.
Imprezy dla dzieci organizowane w bibliotece
maj na celu przyci gni cie ich do biblioteki i zainteresowanie ksi k i czytaniem. Coraz wi cej rodziców
rozumie, jak wa ny dla rozwoju emocjonalnego dziecka
jest kontakt z ksi k i ch tnie wspó pracuje z bibliotek .
Tegoroczna noc z duchami, nawi zanie do opowie"ci
dla dzieci i ba"ni, w których wyst puj duchy mia o na
celu pokazanie dzieciom ró norodno"ci tematyki ksi ek
oraz umiej tno"ci pokonywania l ku i radzenia sobie ze
strachami, które okazuj si by1 bardziej "mieszne ni
straszne.
Jadwiga Milu7ka-Stasiak
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Rozpocz6cie roku szkolnego
Wakacje dobieg y ko ca. 1 wrze"nia w murach
Szko y Podstawowej im. Janusza Kusoci skiego znów
zabrzmia szkolny dzwonek oznajmiaj cy pocz tek
nowego roku szkolnego 2010/2011. Wi kszo"1 uczniów
przyby a do szko y z optymistycznym nastawieniem
i ogromnym zapa em do pracy. Dyrekcja szko y z honorami powita a wszystkich 390 uczniów, a w szczególno"ci dwudziestu pi ciolatków. Inauguracj nowego roku
u"wietni a obecno"1 zaproszonych go"ci, m.in.:
Sekretarza Gminy Krzysztofa Dziedzica, ks. pra ata
W adys awa Czamary, przedstawiciela Komisji O"wiaty,
Kultury, Sportu i Zdrowia Wojciecha Pokojowego,
dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów
w Opatówku Jadwigi Milu"kiej-Stasiak, a tak e przewodnicz cej rady rodziców p. Ewy Ka>mierczak. Wraz
z 1 wrze"nia uczniowie rozpocz li nauk w odmienionej
szkole.

Podj te w czasie wakacji remonty przyczyni y
si do poprawy estetycznych i funkcjonalnych warunków
szko y. Pomalowane zosta y "ciany sali gimnastycznej
oraz korytarzy na pierwszym pi trze, wykonano remont
korytarza w przyziemiu oraz zaadaptowano cz "1 holu
i ma ych pomieszcze na tzw. "k cik zabaw" wyposaony w pomoce dydaktyczne zakupione w ramach
projektu rz dowego "Radosna Szko a". Wszystko to
z my"l o dzieciach - by nauka by a atwa, a przebywanie w szkole - przyjemne.
Katarzyna Lewicka

Dzia$ania proekologiczne
W
roku
szkolnym
2009/2010
Szko a
Podstawowa w Opatówku przyst pi a do projektu
edukacyjnego "Kaliska Przygoda z Odpadami" pod
has em "Szmatki odpadki". Raport z przeprowadzonego
projektu zosta wyró niony przez organizatorów,
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a szko a otrzyma a certyfikat potwierdzaj cy udzia
w projekcie. W celu realizacji zaplanowanych dzia a
wykonano ró norodne zadania. Uczniowie aktywnie
w czyli si w akcj charytatywn dotycz c zbiórki
odzie y dla dzieci najubo szych. Wykonano prace
plastyczne z odpadów tekstylnych pt.: "Pani Zima",
"Wiosenny kwiat" i "Przyroda tkanin malowana". Odby y
si konkursy na naj adniejsz ozdob choinkow i kartk
bo onarodzeniow wykonan z odpadów tekstylnych.
Uczniowie wykazali si pomys owo"ci i wykonali prace,
które zdobi y choink ustawion w szkolnym holu.
Na zaj ciach z techniki uczniowie klas IV-VI uszyli
z tkanin ró ne przedmioty np.: torebki, fartuchy,
poduszki, igielniki, skarpety, walentynkowe serduszka.
Wykonano pi kne stroje na przedstawienia i na rajdy
oraz kukie ki do klasowych przedstawie . Wszystkie
dzieci wzi y udzia w szkolnym rajdzie ekologicznym
zorganizowanym w kwietniu z okazji Owiatowego Dnia
Ziemi. Podczas rajdu uczniowie musieli wykaza1 si
wiedz i sprawno"ci fizyczn , gdy nie zabrak o zabaw
ruchowych. Dzieci mia y równie okazj
obejrze1
przedstawienie o tematyce ekologicznej pt. "Ziemia
Nasz Dom". Inscenizacja by a po"wi cona Ziemi, bez
której cz owiek nie prze yje. Uczniowie pokazali w jaki
sposób nale y o ni dba1, by jej nie zaszkodzi1.
Zwie czeniem ca ej akademii by pokaz mody
ekologicznej. Modelki zaprezentowa y stroje wykonane
z materia ów ekologicznych. Pokaza y jakie cuda mo na
wyczarowa1 z papieru, tektury, plastiku i odpadów
tekstylnych.

W naszej szkole odby y si akcje zbiórki
zu ytych baterii i puszek aluminiowych. Uzyskane
pieni dze ze sprzeda y puszek zosta y przekazane na
potrzeby uczniów. Natomiast zebranie 266,3 kg baterii
zapewni o nam II miejsce w konkursie ekologicznym
zbiórki baterii w kategorii "najwi ksza ilo"1 baterii
zebrana w placówce o"wiatowej" zorganizowanym przez
Zwi zek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta
Gmina". Nagrod za zaj cie tego miejsca by sprz t
edukacyjny o warto"ci 600 z .
Celem wszystkich naszych dzia a
by o
u"wiadomienie konieczno"ci dba o"ci o otaczaj c nas
przyrod , uwra liwienie na wspó czesne problemy
ochrony "rodowiska, a tak e zach canie do postaw
i zachowa przyjaznych "rodowisku.
Lidia Antczak, Aneta Cyl
Agnieszka Ka>mierczak

**********
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ZESPÓ9 SZKÓ9 W T9OKINI WIELKIEJ
Rozpocz6cie roku szkolnego
Pierwszy dzie szko y jak sama nazwa wskazuje
to dzie , w którym uczniowie id do szko y. Pierwszy
wrze"nia 2010 r. to data rozpocz cia nowego roku
szkolnego. Czy ten dzie jest wyj tkowy? Pod wieloma
wzgl dami tak. Nale y zapyta1 na czym polega
wyj tkowo"1 pierwszego dnia szko y? Odpowied> jest
nadzwyczaj prosta: mo na spotka1 si z kole ankami
i kolegami z klasy (lub pozna1 nowych znajomych),
porozmawia1 na temat wakacji, które tak szybko min y,
i w ko cu us ysze1 pierwszy dzwonek oznajmiaj cy
rozpocz cie nowego roku szkolnego.

00

w Zespole Szkó w T okini
O godzinie 9
Wielkiej ten dzwonek na dobre rozbrzmia w murach
naszej szko y. I rzeczywi"cie na korytarzu mo na by o
us ysze1 szumny gwar rozmów o wakacyjnych
przygodach i zobaczy1 uczniów, którzy raz po raz
serdecznie "ciskaj
swoje d onie, witaj c si
po
wakacjach. Na dzieci i m odzie w szkole czekali jak
zawsze pani dyrektor, nauczyciele, pracownicy oraz
zaproszeni go"cie. W"ród nas byli w tym roku ks.
proboszcz Jacek Paczkowski, Wójt Gminy Opatówek
Sebastian Ward cki, radny gminy Opatówek Marek
Szlenkier oraz by a przewodnicz ca rady rodziców
p. Agata Byler.
W
obecno"ci
go"ci,
rodziców,
grona
pedagogicznego, pracowników szko y oraz uczniów pani
dyrektor oficjalnie powita a zgromadzonych, zaprezentowa a wychowawców klas, przedstawi a cele na rok
szkolny 2010/2011, a tak e pogratulowa a nauczycielom
zdobycia awansu zawodowego - p. Urszuli Borwik
awansu na nauczyciela dyplomowanego i p. Izabeli
Olszewskiej awansu na nauczyciela kontraktowego.
Uczniowie za" z okazji rozpocz cia roku
szkolnego
przygotowali
dla
wszystkich
krótkie
wspomnienia z wakacji w postaci wierszy i piosenek.
S uchaj c tych wyst pie mo na by o poczu1 promienie
s o ca na skórze, zapach lasu i szum morskiej bryzy.
Mi o by o powróci1 do niezapomnianych letnich chwil,
ale ka dy ucze wie, e powtórz si one dopiero za
rok, a teraz nale y si zabra1 do ci kiej pracy, by
w pe ni zas u y1 na wakacyjny odpoczynek. Z takim
nastawieniem 71 lat temu czekali na rozpocz cie roku
szkolnego nasi rówie"nicy. Niestety zamiast radosnego
powrotu do szko y spotka o ich widmo przera aj cej
wojny. Podczas akademii uczniowie przypomnieli o tych
straszliwych wydarzeniach i uczcili ich pami 1 pi kn
pie"ni patriotyczn .
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W naszej szkole pocz tek tego roku szkolnego
zapowiada si bardzo optymistycznie, dlatego e ruszy a
budowa d ugo wyczekiwanej sali sportowej, na której
wszyscy ju za rok b d mogli rozwija1 swoj t yzn
fizyczn . Mimo e czas budowy b dzie niós ze sob
wiele trudno"ci, to i tak z niecierpliwo"ci czekamy na
efekty tej pracy. W tym wspania ym nastroju
zapocz tkowali"my nowy rok szkolny 2010/2011, oby
przyniós on wszystkim wiele satysfakcji i sukcesów,
zarówno uczniom, jak i nauczycielom, tego wszystkim
serdecznie yczymy.
Izabela Olszewska

**********
ZESPÓ9 SZKÓ9 W RAJSKU
Rozpocz6cie roku szkolnego
1 wrze"nia w Zespole Szkó w Rajsku rozpocz
si nowy rok szkolny 2010/2011. Uczniowie wrócili po
wakacjach wypocz ci i pe ni zapa u do pracy. Na dzieci
i m odzie w szkole czekali jak zawsze pani dyrektor,
nauczyciele, pracownicy oraz zaproszeni go"cie.
W imieniu w adz samorz dowych wszystkich zebranych
powita p. Arkadiusz Ja duch dyrektor Zespo u
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkó . Uroczysto"1
rozpocz cia odby a si w nowo wyremontowanej sali
gimnastycznej.
Pani dyrektor oficjalnie powita a zgromadzonych, zaprezentowa a wychowawców klas, a tak e
pogratulowa a nauczycielom zdobycia awansu zawodowego - p. Danucie Sieradzkiej, p. Joannie Ko"cia skiej
i ksi dzu Maciejowi Borowiczowi na nauczyciela
kontraktowego.
Dyrektor Zespo$u Szkó$ w Rajsku
Honorata Wolniaczyk

**********
ZESPÓ9 SZKÓ9 W CHE9MCACH
Apel z okazji agresji Zwi3zku Radzieckiego na Polsk6
W dniu 17 wrze"nia br. w Zespole Szkó
im. Jana Paw a II w Che mcach odby si uroczysty apel

wydarzenia z 17 wrze"nia 1939, kiedy to wojska
sowieckie wkroczy y do kraju. A wszystko to na mocy
tajnego za cznika do paktu Ribbentrop-Mo otow,
podpisanego mi dzy III Rzesz a Rosj Sowieck ,
w którym ZSRR zobowi za o si do zbrojnego wyst pienia przeciw Polsce. Na zako czenie uroczysto"ci
g os zabra dyrektor szko y Tomasz Mikucki, który
podzi kowa za przygotowanie tej akademii p. Lidii
Ka u y i klasie V. Odwo a si do tre"ci zaprezentowanego materia u, który odegra istotn rol w kszta towaniu "wiadomo"ci m odego pokolenia i wyrazi
nadziej ,
e dzi ki takim uroczysto"ciom pami 1
o pokoleniach Polaków, którym przysz o broni1 ojczyzny,
nigdy nie zostanie zatracona.
Dyrektor Zespo$u Szkó$ w Che$mcach
Tomasz Mikucki

Rozpocz6cie roku szkolnego
1 wrze"nia w Zespole Szkó im. Jana Paw a II
w Che mcach rozpocz
si
nowy rok szkolny
2010/2011. Uczniowie wrócili po wakacjach u"miechni ci, wypocz ci oraz pe ni zapa u do dalszej pracy.
Po od"piewaniu hymnu pa stwowego wszyscy obecni
uczcili minut ciszy poleg ych we wrze"niu 1939 r.
w obronie Ojczyzny oraz walcz cych za wolno"1 kraju
w roku 1980.
W bie cym roku szkolnym w Zespole Szkó im.
Jana Paw a II w Che mcach pracowa1 b dzie 21
nauczycieli (17 etatów) oraz 7 pracowników obs ugi
(4,5 etatu). Do szko y b dzie ucz szcza1 226 uczniów:
- oddzia przedszkolny: 20
- szko a podstawowa: 130
- gimnazjum: 76
Uroczysto"1 szkoln poprzedzi a msza "wi ta w intencji
uczniów sprawowana przez ks. pra ata Józefa
Kwiatkowskiego.
Dyrektor Zespo$u Szkó$ w Che$mcach
Tomasz Mikucki

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

PODSUMOWANIE PROJEKTU
" YJ ZDROWO I SPORTOWO"

Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk
w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego
Program Operacyjny Kapita Ludzki
Priorytet VII. Promocja integracji spo ecznej
Dzia anie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej
integracji
"Ryj zdrowo i sportowo"

z okazji zbrojnej napa"ci Zwi zku Radzieckiego na
Polsk . Po od"piewaniu hymnu pa stwowego wyst pili
uczniowie klasy V, którzy przypomnieli bolesne dni
wrze"nia roku 1939. Przybli yli oni dok adnie
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Celem ogólnym projektu by a integracja dzieci i m odzie y z gminy Opatówek, zagro onych wykluczeniem
spo ecznym poprzez zagospodarowanie czasu wolnego
i organizacj
zaj 1 sportowych. Program swym
zasi giem obejmowa Gmin Opatówek.
Projekt adresowany by do 50 m odych mieszka ców
gminy Opatówek (w tym: 15 dziewcz t i 35 ch opców).
Uczestnikami projektu byli dzieci i m odzie w wieku od
15-25 lat (osoby nieaktywne zawodowo, w tym ucz ce
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si ). Projekt rozpocz si 29 marca 2010 r. i trwa do 28
wrze"nia 2010 r. W ramach projektu zosta y zorganizowane warsztaty sportowo-rekreacyjne oraz doradztwo
pedagogiczne na salach OSP:
1. Grupa I OSP T okinia Wielka - 10 uczestników
2. Grupa II OSP Cienia Druga/Micha ów Drugi - 10
uczestników
3. Grupa III OSP Che mce - 10 uczestników
4. Grupa IV OSP Rajsko - 10 uczestników
5. Grupa V OSP Opatówek - 10 uczestników
Warsztaty sportowo-rekreacyjne mia y na celu rozwijanie
zainteresowa dzieci i m odzie y, ukazywanie autorytetów np. trenerów, znanych sportowców, nauczycieli.
Mia y równie
na celu wyposa enie uczestników
projektu w niezb dny zasób wiedzy o tenisie sto owym.
Warsztaty odbywa y si w salach OSP w Che mcach,
Rajsku, T okini Wielkiej, Opatówku, Cieni Drugiej
i Micha owie Drugim pod nadzorem wykwalifikowanej
kadry - nauczycieli wychowania fizycznego. Do przeprowadzenia warsztatów niezb dny by zakup 6 sto ów do
gry w tenisa sto owego z wyposa eniem i atestem, które
b d nieodp atnie wykorzystywane do dalszej nauki gry
w tenisa sto owego. Podczas warsztatów uczestnicy
projektu korzystali z pocz stunku (s odycze, napoje,
ciastka).
Doradztwo pedagogiczne mia o na celu rozwijanie
umiej tno"ci intrapsychicznych takich jak lepsze
radzenie sobie z przykrymi stanami emocjonalnymi.
Dzieci i m odzie zosta a zach cona do nauki rozpoznawania, nazywania i wyra ania w asnych uczu1, ze
szczególnym uwzgl dnieniem nieprzyjemnych stanów,
takich jak z o"1, w"ciek o"1, czy zdenerwowanie.
Uczestnicy mieli okazj pozna1 konstruktywne sposoby
radzenia sobie z tymi uczuciami, których prze ywanie
prowadzi do zachowa agresywnych, a tym samym do
wykluczenia spo ecznego. Doradztwo pedagogiczne
mia o równie
na celu podniesienie samooceny
uczestników projektu przy wykorzystaniu ich silnych
stron i potencja u oraz wzmocnienie warto"ci i zaufania
we w asne si y i zwi kszenie zdolno"ci komunikacyjnych
dzieci i m odzie y.

W celu podsumowania wyników prowadzonych zaj 1
zorganizowano w dniu 18.09.2010 r. w sali OSP
Opatówek Integracyjny Gminny Turniej w Tenisie
Sto owym, którego organizatorami byli: Wójt Gminy
Opatówek Sebastian Ward cki, OSP Opatówek
i Gminny O"rodek Pomocy Spo ecznej w Opatówku.
G ównym celem Turnieju by o wzbudzenie w"ród dzieci
i m odzie y motywacji do ycia bez na ogów, agresji,
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przemocy, promocja aktywnego i zdrowego stylu ycia
poprzez zaj cia ruchowe oraz wspomaganie rodzin
w procesie wychowawczym. Do wspó pracy przy
organizacji Turnieju zostali w czeni rodzice, dzia acze
Ochotniczych Stra y Po arnych, przedstawiciele w adzy
samorz dowej, pracownicy GOPS.
W Turnieju brali udzia uczestnicy projektu oraz dzieci
i m odzie z terenu gminy Opatówek zainteresowana
w/w dyscyplin sportu. Nad przebiegiem Turnieju czuwa
s dzia g ówny p. Jerzy Kowalczyk z 3 s dziami
pomocniczymi: p. Tomaszem Mikuckim, p. Danielem
Kupczykiem oraz p. Arturem Jarkiem. Uroczystego
otwarcia Turnieju dokona Sekretarz Gminy Opatówek
Krzysztof Dziedzic.
Turniej zosta przeprowadzony w nast puj cych
kategoriach wiekowych:
- 15-17 lat - dziewcz ta i ch opcy
- 18-19 lat - dziewcz ta i ch opcy
- 20-21 lat - dziewcz ta i ch opcy
- 22-25 lat - dziewcz ta i ch opcy
Zdobywcy I-III miejsca w poszczególnych kategoriach
wiekowych otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.
Ka dy z uczestników otrzyma dyplom uczestnika
Turnieju. Wszyscy uczestnicy skorzystali z ciep ego
posi ku, napojów, ciasta, owoców i s odyczy. W celu
zabezpieczenia imprezy dokonano zakupu us ugi
medycznej.
Mistrzami Turnieju w poszczególnych kategoriach
wiekowych zostali:
15-17 lat - dziewcz ta - Maria Wosiek, OSP Rajsko
15-17 lat - ch opcy - Micha Fr tczak, OSP Rajsko
18-19 lat - dziewcz ta - Alicja Sobczak, OSP T okinia
Wielka
18-19 lat - ch opcy - Piotr Kaleta, OSP Che mce
20-21 lat - dziewcz ta - Natalia Miklas, OSP Rajsko
20-21 lat - ch opcy - Patryk Jukaszczyk, OPS Rajsko
22-25 lat - dziewcz ta - Justyna Napiera a, OSP Porwity
22-25 lat - ch opcy - Tomasz Wielgosz, OSP Opatówek
W rywalizacji sportowej, uczestnicy projektu
zaprezentowali zdobyte umiej6tno7ci zdobywaj3c
wysokie pozycje:
1. Martyna Jeziorska, Grupa IV OSP Rajsko - III miejsce
w kat. wiekowej 15 -17 lat dziewcz t
2. Weronika Kaleta, Grupa III Che mce - IV miejsce
w kat. wiekowej 15-17 lat dziewcz t
3. Anna Zawadzka, Grupa I T okinia Wielka - V miejsce
w kat. wiekowej 15-17 lat dziewcz t
4. Dominika Idzikowska, Grupa V Opatówek - II miejsce
w kat. wiekowej 18-19 lat dziewcz t
5. Damian Jeziorski, Grupa IV OSP Rajsko - III miejsce
w kat. wiekowej 15-17 lat ch opców
6. Przemys aw Perskawiec, Grupa IV OSP Rajsko IV miejsce w kat. wiekowej 15-17 lat ch opców
7. Jukasz
Koby ka,
Grupa
II
OSP
Cienia
Druga/Micha ów Drugi - VI miejsce w kat. wiekowej
15-17 lat ch opców
8. Przemys aw Niewiadomski, Grupa I OSP T okinia
Wielka - III miejsce w kat. wiekowej 18-19 lat
ch opców
9. Sebastian Ja"kiewicz, Grupa II OSP Cienia
Druga/Micha ów Drugi - IV miejsce w kat. wiekowej
18-19 lat ch opców
10. Adam Kardyna , Grupa V Opatówek - VI miejsce
w kat. wiekowej 18-19 lat ch opców
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Ogó em w Turnieju wzi o udzia 120 osób. W Turnieju
uczestniczyli równie zaproszeni go"cie: Przewodnicz cy Rady Gminy Stanis aw Ku", Wiceprzewodnicz cy
Rady Gminy Pawe B kowski, radni gminy: Jaros aw
K ysz, Wojciech Pokojowy, Mariusz Ma oburski,
cz onkowie Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych: Ma gorzata Rektor
i Józef Paj k.
Gospodarzem Integracyjnego Gminnego Turnieju
w Tenisie Sto owym by a jednostka Ochotniczej Stra y
Po arnej
w
Opatówku
reprezentowana
przez
p. Krzysztofa Karolewskiego i p. Dariusza Grabowskiego.
Projekt "Ryj zdrowo i sportowo" zosta w ca o"ci
sfinansowany ze "rodków Europejskiego Funduszu
Spo ecznego w ramach programu Operacyjnego Kapita
Ludzki w wysoko"ci 49 814,00 z . Autorem projektu by
Gminny O"rodek Pomocy Spo ecznej w Opatówku.
***************************************

PROJEKT "DAK SZANS MFODYM"

Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk
w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego
www.efs.gov.pl
Program Operacyjny Kapita Ludzki
Priorytet VII. Promocja integracji spo ecznej
Dzia anie 7.1. Rozwój i upowszechnienie
aktywnej integracji
Poddzia anie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji przez o"rodki pomocy spo ecznej
Gminny O7rodek Pomocy Spo$ecznej w Opatówku
realizuje projekt pn. "DaA Szans6 M$odym"
na które 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 poprzez
prac z pracownikami socjalnymi, psychologiem, pedagogiem, terapeut , doradc zawodowym, socjologiem
i informatykiem.
Termin realizacji projektu 01.01.2010 r. - 31.12.2010 r.
Kierownik GOPS w Opatówku - Violetta Galant
Koordynator projektu - Sylwia Matczak

**********

Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk
w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego
Od wrze"nia 2010r. Gminny O"rodek Pomocy
Spo ecznej w Opatówku rozpocz trzeci ju z kolei
edycj zaj 1 dla m odzie y ucz cej si w ramach
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projektu systemowego "Da1 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 poprzez prac z pracownikami
socjalnymi, psychologiem, pedagogiem, terapeut ,
doradc
zawodowym, socjologiem, informatykiem.
W projekcie udzia bierze 7 beneficjentów - m odzie
w wieku 15 - 25 lat. Rekrutacji uczestników dokona
Kierownik GOPS w Opatówku przy wspó pracy
Koordynatora projektu uwzgl dniaj c zasad równych
szans.
Uczestnicy bior
aktywny udzia
w zaj ciach
indywidualnych i grupowych. W celu integracji, zdobycia
umiej tno"ci nawyków sp dzenia kulturalnego czasu,
pog bienia zainteresowa
zostanie zorganizowany
dwudniowy wyjazd profilaktyczno - edukacyjny.
Podczas zaj 1 w ramach w/w projektu uczestnicy
korzystaj
z organizowanego pocz stunku oraz
materia ów promocyjnych.
Beneficjenci
projektu
otrzymaj
za"wiadczenie
o uczestnictwie w zaj ciach oraz profesjonalne wsparcie.
Mamy nadziej , e dzia ania podj te w projekcie
przynios po dany efekt na zmian postaw, aktywno"ci
i zwi kszenia motywacji do samodzielnych dzia a przy
wkraczaniu w doros e ycie.
Termin realizacji projektu 01.01.2010r. - 31.12.2010r.
Kierownik GOPS w Opatówku - Violetta Galant
Koordynator projektu - Sylwia Matczak

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

OGFOSZENIA
Zwrot podatku akcyzowego
W zwi zku z wej"ciem w ycie ustawy z dnia 10 marca 2006r.
o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap dowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz.379)
w dniach od 1 do 30 wrze"nia 2010r. nale y sk ada1 w Urz dzie
Gminy w Opatówku wnioski o zwrot podatku akcyzowego (druk
wniosku dost pny w urz dzie oraz na stronie: www.bip.opatowek.pl).
Zwrot przys uguje producentowi rolnemu, który by w posiadaniu lub
wspó posiadaniu u ytków rolnych okre"lonych w ewidencji gruntów
i budynków oraz by posiadaczem gospodarstwa rolnego w momencie
sk adania wniosku. Do wniosku nale y do czy1 faktury VAT albo
potwierdzone za zgodno"1 z orygina em ich kopie (orygina y do
wgl du), stanowi ce dowód zakupu oleju nap dowego w okresie od
1 marca 2010r. do 31 sierpnia 2010r. (6 miesi cy poprzedzaj cych
miesi c z o enia wniosku), oraz odpis z Krajowego Rejestru
S dowego, w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego
rejestru.
W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowi przedmiot
wspó posiadania, zwrot podatku przys uguje temu wspó posiadaczowi,
w stosunku do którego pozostali wspó posiadacze wyrazili pisemn
zgod (na wniosku). Pisemna zgoda nie dotyczy wspó ma onków.
Wyp ata kwoty zwrotu producentom rolnym nast pi w terminie:
1-30 listopada 2010r. wy$3cznie przelewem na rachunek bankowy
podany we wniosku.
Zgodnie z art. 9 ust.1 w/w ustawy producent rolny, który pobra
nienale nie lub w nadmiernej wysoko"ci zwrot podatku jest
obowi zany do jego zwrotu wraz z odsetkami w wysoko"ci okre"lonej
jak dla zaleg o"ci podatkowych.
Zwrot podatku w 2010 roku wynosi: 73,10 z$. x ilo7A ha u:ytków
rolnych (limit roczny - 86 litrów na 1 ha u ytków rolnych).
**********
Wybory samorz3dowe 21 listopada 2010 r.
Prezes Rady Ministrów, Rozporz dzeniem z dnia
17 wrze"nia 2010 r. zarz dzi wybory do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic
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m.st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
Dat wyborów wyznaczy na dzie 21 listopada 2010 r. oraz ustali
kalendarz wyborczy.
Wszelkie materia y dot. wyborów samorz dowych (m.in.
kalendarz wyborczy, wzory druków, informacje, uchwa y, komunikaty,
wyja"nienia) mo na pobra1 ze stron internetowych:
Gminy Opatówek: www.bip.opatowek.pl
Pa stwowej Komisji Wyborczej: www.pkw.gov.pl
Ponadto bie ce materia y i informacje wywieszane s na tablicy
og osze w tut. Urz dzie Gminy (tablica na I pi trze).
**********

zbiórek "rodków finansowych na bie
remont.

c

dzia alno"1 "wietlicy i jej

Kierownik wietlicy rodowiskowej "S$oneczko" w Opatówku
Ewa Brandenbura
Kierownik Gminnego O7rodka Pomocy Spo$ecznej w Opatówku
Violetta Galant
**********
Skorzystaj z oferty zakupu! Tylko 73 z$ote za jeden udzia$
Wielkopolskiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierz3t w Poznaniu
z/s w Tulicach Sp. z o.o.
Hodowcy byd a, hodowcy trzody chlewnej! Producenci rolni, którzy
w okresie od 8 sierpnia 2008 r. do 8 sierpnia 2010 r. korzystali z us ug
inseminacji lub materia u zarodowego WCHiRZ, uprawnieni s do
preferencyjnego nabycia udzia ów Spó ki. W dniach od 9 wrze"nia do
11 pa>dziernika 2010 r. mo na sk ada1 wnioski na nabycie udzia ów
na zasadach preferencyjnych.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
Urz d Gminy w Opatówku informuje, e w ramach
jesiennych porz dków organizuje 2 dniow3 akcj zbierania odpadów
wielkogabarytowych. W dniach 25 i 26 pa>dziernika 2010 r.
(poniedzia$ek i wtorek) na placu przy ul. Szkolnej 11 w Opatówku
w godzinach od 800 do 1500 (by e Gospodarstwo Pomocnicze) mo na
nieodp$atnie odda1 wszelkiego rodzaju odpady, które ze wzgl du na
du e rozmiary i/lub wag nie mieszcz si do pojemnika na "mieci.
S to na przyk ad: sto y, szafy, krzes a, sofy, dywany, wózki dzieci ce,
materace, rowery, zabawki du ych rozmiarów, lodówki, pralki, sprz t
AGD, itp.
Do odpadów wielkogabarytowych nie nale
wszelkiego
rodzaju cz "ci budowlane takie jak: deski, belki, panele, ramy okienne,
p oty, p ytki, rolety jak równie cz "ci samochodowe, motorowery,
kosiarki spalinowe, odpady remontowe, odpady ogrodowe, worki na
"mieci lub kartony z odpadami domowymi.

Doskonalenie umiej6tno7ci 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 godzinach: 1500 - 1700).
Korepetycje z fizyki i matematyki z zakresu gimnazjum, szko y "redniej
oraz szko y wy szej. Tel. 603-466-042.

**********

**********

Szanowni mieszkaLcy gminy Opatówek!
Przypominamy, e od 1 listopada 2010 roku - zgodnie
z ustaw z dnia 28 listopada 2003 r. o "wiadczeniach rodzinnych
(Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz. 922 z pó>niejszymi zmianami.) rozpocznie si
nowy okres zasi kowy 2010/11 przyznawania
i wyp acania zasi ków rodzinnych oraz "wiadcze opieku czych
zwi zanych z niepe nosprawno"ci .
Formularze wniosków oraz informacje o niezb dnych
dokumentach, koniecznych do uzyskania "wiadcze , s dost pne
w siedzibie Gminnego O"rodka Pomocy Spo ecznej w Opatówku.
Przypominamy o konieczno7ci kompletowania stosownych
dokumentów.
Kryterium dochodowe uprawniaj3ce do 7wiadczeL rodzinnych nie
uleg$o zmianie. W okresie zasi kowym od 1 listopada 2010r. do
31 pa>dziernika 2011r., tak jak w poprzednich okresach zasi kowych,
prawo do zasi ku rodzinnego przys uguje, je eli przeci tny miesi czny
dochód netto na osob w rodzinie z roku poprzedzaj cego okres
zasi kowy nie przekracza kwoty 504 z lub 583 z , gdy cz onkiem
rodziny jest dziecko legitymuj ce si orzeczeniem o niepe nosprawno"ci albo umiarkowanym lub znacznym stopniu niepe nosprawno"ci.
Wnioski na nowy okres zasi$kowy wydawane s3 przez GOPS
w pokoju nr 5 Urz6du Gminy (przyziemie).
Jednocze"nie informujemy, e problem zwi zany z wydaniem
za7wiadczeL z II Urz6du Skarbowego w Kaliszu, ul. Targowa 1
o dochodach za 2009 rok b6dzie mo:na za$atwiA na miejscu
w Gminnym O7rodku Pomocy Spo$ecznej poprzez podpisanie
upowa nienia, w imieniu którego wyst pimy o jego wydanie.
W/w sprawy mo:na za$atwiA w pokoju nr 2 Urz6du Gminy (parter).
W przypadku, gdy osoba rozlicza$a si6 z innym urz6dem ni:
II Urz3d Skarbowy w Kaliszu, zobowi3zana jest dostarczyA
wymagane za7wiadczenie osobi7cie.

INTERLIS Zaoczne Szko y dla Doros ych. Liceum Ogólno-kszta c ce,
Uzupe niaj ce Liceum Ogólnokszta c ce - 2 lata, szko y policealne na
kierunkach: BHP, Kosmetyki, Administracji, Logistyki. Zapisy przyjmuje
sekretariat szko y, ul. Nowy Runek 7, 62-800 Kalisz, telefon/faks
(62) 767-41-51, e-mail: szkola@interlis.pl, www.interlis.pl

Wszelkie informacje udzielane s3 na miejscu:
Gminny O"rodek Pomocy Spo ecznej, Plac Wolno"ci 14, 62-860
Opatówek, a tak e pod nr tel.: (62) 76-18-425, (62) 76-18-143.
**********
Gminny O"rodek Pomocy Spo ecznej w Opatówku informuje, e
Owietlica Orodowiskowa "S oneczko" w Opatówku przy ul. Poprzecznej
2 prowadzona jest przez tut. o"rodek i w ca o"ci finansowana ze
"rodków w asnych gminy w ramach realizacji corocznego Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych
(wp ywy z op at za wydawanie zezwole na sprzeda alkoholu).
W 2010 roku o"rodek nie rozprowadza adnych cegie ek na wsparcie
dzia alno"ci "wietlicy. Nie upowa niono równie
adnych instytucji,
stowarzysze , organizacji, osób prywatnych do przeprowadzenia akcji
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**********

**********
Firma GF - Gra yna Faworska w Opatówku, Pl. Wolno"ci 10 informuje,
e wychodz c naprzeciw naszym klientom, w Punkcie LOTTO mo na
op aci1 rachunki m.in. ZUS, KRUS, US, telefony stacjonarne,
komórkowe, energi , gaz, czynsz oraz inne zobowi zania finansowe.
Pobieramy niskie prowizje. Ponadto mo na zawrze1 umow szybkiej
po yczki gotówkowej - wystarczy dowód osobisty i w asne
o"wiadczenie o dochodach, dost pna bez por czycieli i zgody
wspó ma onka, decyzja kredytowa w 15 minut bez op at.
**********
Agencja ubezpieczeniowa AS oferuje ubezpieczenia z wielu firm:
komunikacyjne OC, AC, NNW, Assistance
nieruchomo"ci
rolne
ubezpieczenia upraw, szklarni
Kontakt: ul. Jódzka 30A (obok ronda), 62-860 Opatówek. Aneta
Sobczak - tel. 501-474-818.
**********
Biuro rachunkowe, tel. (62) 76-181-70, 76-193-12, kom. 693-777-309,
608-495-048, "wiadczy us ugi w zakresie prowadzenia ksi g
rachunkowych, ksi g przychodów i rozchodów, rycza tu ewidencjonowanego, VAT w rolnictwie, rozliczenia ZUS.
**********
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. (62) 76-77-275. Zapraszamy
od poniedzia ku do pi tku w godz. od 1000 do 1800 oraz w soboty
od 1000 do 1400.
**********
Sklep firmowy PATROL - odzie damska, m ska, mieszcz cy si na
skwerku handlowym "Piotr i Pawe ", ul. Graniczna 80/82 w Kaliszu.
Tel. 607-408-768. Zapraszamy: pon.-sob. 900-2000, niedz. 1000-1800.
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R czna myjnia samochodowa, Plac Wolno"ci 5 w Opatówku, czynna
pon.-sob. 800-1700 oferuje: mycie aut, pranie tapicerki, r czne
nak adanie wosku, sprz tanie, odkurzanie, pranie dywanów. Telefon:
504-154-882.

Sprzedam masa er firmy Medi-Col, nowy z gwarancj . Telefon:
783-886-498.

**********

Sprzedam sof w dobrym stanie. Kontakt: tel. 886-170-815 lub e-mail:
monikasz83@o2.pl

Gminna Spó dzielnia "Samopomoc Ch opska", ul. Kaliska 13, 62-860
Opatówek sprzeda nieruchomo"1 w T okini Wielkiej nr 23, gmina
Opatówek:
sklep podpiwniczony o pow. u ytkowej 270,3 m2 z dzia k
w wieczystym u ytkowaniu nr 292/1 o pow. 900m2.
Dodatkowe informacje w siedzibie GS "SCh" w Opatówku, telefon:
(62) 761-80-15.

**********

**********
Sprzedam 2 pralki wirnikowe "Frania" w dobrym stanie (jedna posiada
grza k ). Tel. 663-846-970.
**********
Sprzedam tuje z gruntu. Tel. (62) 761-90-72.

**********

**********

Sprzedam lub wynajm mieszkanie w bloku 50 m2 w Opatówku.
Telefon: (62) 598-36-85, po godz. 1600.

Oddam szczeni ta w dobre r ce. Telefon: 508-108-765, po godz. 1600.

**********

**********

Sprzedam dzia k budowlan ok. 600m
Ogrodowej. Tel. (62) 76-19-441.

2

w Opatówku przy ulicy

**********
Sprzedam grunty rolne 1,13 ha w gminie Opatówek. Tel. 606-395-639,
po godz. 1900.
**********
Sprzedam: wóz ci gnikowy, rad a "3", brony "3", sieczkarni
Tel. 663-846-970.

r czn .

Kaliska Spó$dzielnia Socjalna FOREVER, ul. Dobrzecka 22, 62-800
Kalisz, tel. (62) 598-53-33, 667-055-199 "wiadczy us ugi budowlane,
porz dkowe, tworzy nowe miejsca pracy, udziela porad oraz informacji
dotycz cych mo liwo"ci przyst pienia do spó dzielni.
Punkt Konsultacyjno-Terapeutyczny, ul. Dobrzecka 22, 62-800
Kalisz, tel. 667-055-141 dzia aj cy przy spó dzielni zaprasza do
udzia u w grupach wsparcia, "wiadczy pomoc psychologiczn
w sytuacji kryzysowej, bezp atnie udziela porad bezrobotnym.
**********

Sprzedam komin Ø 500, wys. 200m, piec 20, rury ocynk Ø 50, rury 70,
80, zawory, pomp obiegow . Telefon: 887-818-381.

PHP AGRO-EFEKT Sp. z o.o. w Sycowie, obiekt w Opatówku,
ul. Ogrodowa 71 przyjmie:
do pracy w charakterze magazyniera sprzedawcy osob
z wykszta ceniem rolniczym
m czyzn na umow zlecenie do pracy fizycznej sezonowej.

**********

**********

Rodzinny Ogród Dzia kowy "MEBLARZ" w Opatówku informuje, e
posiada do oddania w u ytkowanie 2 dzia ki (zgodnie z Regulaminem
PSD). Tel. 502-130-976.

PHP AGRO-EFEKT Sp. z o.o. w Sycowie oferuje do wynaj cia
w Opatówku przy ul. Ogrodowej 71 pomieszczenia biurowe i na
dzia alno"1 gospodarcz . Telefon: 667-662-947.

**********

**********

**********

Wynajm dom jednorodzinny, pi trowy, 3 kilometry od Opatówka.
Telefon: 693-611-710.
**********
Do wynaj cia lokal na dzia alno"1 gospodarcz o pow. ok. 90 m2
w Opatówku przy ul. Jódzkiej 30A. Telefon: (62) 76-18-145.
**********
Sprzedam kawalerk
697-613-999.

(pow. 36 m2) w T okini Ko"cielnej. Telefon:
**********

Sprzedam rower "damk ", ko a 28, stan dobry, cena do uzgodnienia.
Sprzedam szaf 3 drzwiow d bow - antyk. Cena do uzgodnienia.
Tel. (62) 76-18-187.
**********
Sprzedam dzia k o pow. 1,20ha w pobli u przysz ego zalewu.
Telefon: 693-584-887.
**********
Sprzedam królika miniaturk
516-567-090.

ma"ci bia ej, razem z klatk . Telefon:
**********

Sprzedam Mitsubishi Space Star Komfort 1.9DID, przebieg 189 tys.
km, rok prod. 2004, diesel, z salonu w Polsce, pierwszy w a"ciciel.
Telefon: 509-641-236.
**********
Sprzeda opa u: mia , w giel, groszek, w giel brunatny. Opatówek,
ul. Poniatowskiego 45, tel. (62) 76-18-674. Punkt sprzeda y czynny
pon.-pt. 700-1600, soboty 700-1300. Ceny konkurencyjne!
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Naprawa starych zegarów (renowacja). Tel. 600-153-121.
**********
Lubisz kosmetyki ? Teraz mo esz je mie1 od 30% taniej! Pytasz jak to
mo liwe? Dowiedz si
wi cej: wy"lij wiadomo"1 na adres
kaliszoriflame@wp.pl a otrzymasz specjalne zaproszenie z upominkiem.
**********
B d> pi kna w czasie ci y! Ju
teraz odwied> stron
www.modnybrzuszek.pl i zapoznaj si z najpi kniejszymi kolekcjami
na jesie i zim .
**********
PHU Militowski Damian, Porwity 28A oferuje:
mia , w giel, ekogroszek, w giel drzewny
opa luzem lub workowany
nawozy, wapno, pasze, otr by, cement
Niskie ceny! Dostawa do Klienta!
Zapraszamy, tel. (62) 76-19-462, 693-944-733.
**********
Ch tnie przyjm ka de drobne szycie!, np. skracanie spodni,
podwijanie, szycie firan, wszywanie zamków itp. Tel. 883-702-666.
**********
Zatrudni opiekunk do starszej pani le
Tel. 791-234-300, po godz. 1800.

cej (85 lat) spoza Kalisza.

**********
Specjalistyczne Centrum Rehabilitacji w Opatówku przy ul. Zdrojowej 5
oferuje TYDZIE] ZABIEGÓW W SPA przeprowadzonych w atmosferze
relaksu przez wykwalifikowany personel.
B otne poniedzia ki - ok ady borowinowe, hydromasa e
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Musuj ce wtorki - na"wietlanie lamp sollux, masa klasyczny
Gor ce "rody - 1wiczenia na sprz cie, sauna
Pi kne czwartki - masa twarzy, r kawiczki/skarpetki parafinowe
Relaksacyjne pi tki - masa relaksacyjny ca ego cia a
MEDI-COL Specjalistyczne Centrum Rehabilitacji zaprasza:
w poniedzia ki, "rody i pi tki na zaj cia dla osób starszych
poprawiaj ce wydolno"1 kr eniowo-oddechow , wzrokoworuchow
pakiet zabiegów dla pa - "SPA DLA NIEJ"
pakiet zabiegów dla panów - "RELAKS" i "DLA SPORTOWCA"
Wi cej szczegó ów i pe ny zakres zabiegów znajdziecie Pa stwo na
stronie: www.medicol.pl
**********
Poradnia dietetyczna in . dietetyk Ma gorzata Leszka, telefon:
(62) 762-51-70, 508-219-227. Praktyka dietetyka rodzinnego - Kalisz,
Gabinety Lekarskie, ul. Lipowa 18-22.
Poradnictwo dietetyczne:
prawid owe od ywianie dzieci od okresu niemowl cego
(po karmieniu piersi ) przez wiek przedszkolny, szkolny do
okresu dorastania
dla kobiet w ci y, matek karmi cych
dla osób doros ych i osób starszych
Leczenie diet :
oty o"ci dzieci, osób doros ych i starszych
chorób metabolicznych: cukrzycy, mia d ycy, niewydolno"ci
kr enia zwi zanej z podwy szonym poziomem cholesterolu
stanów przed i pozawa owych
chorób przewodu pokarmowego: kamica, owrzodzenia, dna
moczanowa, choroby jelit, w troby, trzustki, zaparcia
niewydolno"ci i chorób nerek
**********
Wspomnienie o Anecie NaszyLskiej
Omier1 Anety, osoby tak pe nej pasji i rado"ci ycia, by a
czym" niespodziewanym, nag ym i okrutnym. Zabra a j w momencie,
gdy otwiera si przed ni nowy, pe en nadziei rozdzia w jej yciu.
Urodzi a si 2 maja 1958 r. w Opatówku, do Anglii wyjecha a
w 1981 roku. Og oszony w Polsce stan wojenny pozbawi j - tak jak
i tysi ce innych Polaków b d cych w podobnej sytuacji - mo liwo"ci
powrotu do kraju. Aneta postanowi a zwi za1 swoje ycie z Londynem.
Z zawodu monta ystka filmowa. Z powo ania i pasji sta a si
filmowcem: od "lubów i uroczysto"ci rodzinnych, poprzez pi kne
zapisy filmowe jej cz stych podró y, do filmów dokumentalnych
o polskiej historii. Przypadek - z pomoc przyjació - doprowadzi do jej
spotkania z Jagn Wright, która nosi a si wówczas z zamiarem
zapisania na ta"mie filmowej historii setek tysi cy Polaków zes anych
na Sybir przez Sowietów w 1940 roku i w a"nie zacz a ten zamiar
realizowa1. Dzi ki temu spotkaniu powsta a "Zapomniana Odyseja".
Film, zrealizowany dzi ki ci kiej pracy, po"wi ceniu i wielu
wyrzeczeniom Jagny i Anety, by "wiadectwem prawdy, o której
Zachód przez ca e dziesi ciolecia powojenne nie chcia s ysze1. Dzi ki
temu obrazowi widzowie na Zachodzie mieli wreszcie szans prawd
t pozna1. Obie autorki du o podró owa y ze swoim filmem i na wielu
projekcjach w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie
i Polsce organizowa y spotkania z widzami, podczas których
prowadzono arliwe dyskusje i rozmowy na tematy poruszone w filmie.
Aneta wielokrotnie i ze wzruszeniem opowiada a o reakcjach po
obejrzeniu filmu nie tylko by ych zes a ców syberyjskich, ale tak e
pokolenia ich dzieci i wnuków, którzy nagle mogli zrozumie1, przez co
przeszli ich rodzice i dziadkowie - oni nie zawsze chcieli o tym
opowiada1.
Film
zainspirowa
równie
utworzenie
portalu
internetowego Kresy - Syberia, czego rezultatem by o powstanie
w Internecie wirtualnego muzeum po"wi conego tamtym czasom
i wydarzeniom. "Zapomniana Odyseja" by a pokazywana w History
Channel w Wielkiej Brytanii i wielu kana ach telewizyjnych na ca ym
"wiecie. Skrócona wersja "Zapomnianej Odysei" zosta a zakupiona
przez Instytut Pami ci Narodowej i ma by1 pokazywana w polskich
szko ach w ramach programu szkolnego.
Po niew tpliwym sukcesie filmu o Sybirakach, Aneta i Jagna
natychmiast rozpocz y prace nad swoim nast pnym projektem.
"Druga prawda" to trzycz "ciowy film dokumentalny o stosunkach
polsko- ydowskich na przestrzeni wieków. Projekt tego filmu by
zainspirowany cz sto propagowanym, fa szywym i tendencyjnym
uj ciem tego tematu w zachodnich mediach.
Niestety, tak owocne partnerstwo twórcze zosta o brutalnie
przerwane trzy lata temu "mierci Jagny. Pomimo tego okrutnego
ciosu Aneta nie od o y a kamery filmowej. Mia a bardzo ró norodne
zainteresowania, ale wszystkie tematy, nad którymi pracowa a, by y
"ci"le zwi zane z Polsk i Polakami. I tak powstawa y bogate
materia y filmowe z Monte Cassino, gdzie na miejscu przeprowadza a
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wywiady z kombatantami (m.in. z tragicznie zmar ym prezydentem na
uchod>ctwie Ryszardem Kaczorowskim); z rozmów (zarówno
z prezydentem Kaczorowskim, jak i Andrzejem Przewo>nikiem - tak e
ofiar katastrofy smole skiej) filmowanych na terenie Cmentarza
Pomnika w Katyniu. W Warszawie za" utrwala a na ta"mie spotkania
z uczestnikami Powstania Warszawskiego. Podró owa a do Indii,
szukaj c "ladów bardzo dla tego kraju zas u onej Polki Wandy
Dynowskiej, zwanej tam Sri Umadevi, wspó pracowniczki Ghandiego
i Dalajlamy - nies ychanie ciekawej i barwnej postaci. Planowa a
równie przeprowadzi1 wywiady z lotnikami polskimi walcz cymi
w dywizjonach RAF-u w czasie II wojny "wiatowej. Przy"wiecaj cym
jej wówczas celem by o wygranie walki z czasem, by zd y1 zapisa1
na ta"mie filmowej historie i opowie"ci bohaterów przed ich
nieuniknionym odej"ciem. Zupe nie niedawno uda o jej si wydoby1
z archiwów brytyjskich materia y filmowe dotycz ce udanej polskiej
wyprawy w Himalaje: pierwsze wej"cie na Nanda Devi East w lecie
1939 r. Wyczyn na owe czasy ogromny. Mia a nadziej zrobi1 film
dokumentalny o tej wyprawie.
Mniej wi cej dwa lata temu Anet zafascynowa a posta1
Ignacego Domeyki. Kilkutygodniowa wyprawa do Chile by a
rekonesansem, podczas którego mia a zg bi1 ten temat. W grudniu
2009 r. wróci a tam, aby kontynuowa1 prace nad histori Ignacego
Domeyki - Polaka, którego "mia o mo na nazwa1 bohaterem
narodowym Chile. Jego zas ugi dla tego kraju by y ogromne. Wszystko
okrutnie przerwa a choroba, hospitalizacja w Calamie, gdzie
zdiagnozowano u Anety guza mózgu. Post p choroby by nieub agany
i bezlito"nie szybki. Aneta umar a wieczorem 4 czerwca w szpitalu
w Antofaga"cie; msza a obna w jej intencji i z o enie prochów odby o
si 16 lipca 2010 r. w Londynie
Nie mo na si pogodzi1 i trudno zrozumie1 jej tak okrutnie
wczesne odej"cie. Ale niech czuj si uprzywilejowani ci, którzy mieli
szcz "cie j zna1...
(Na podstawie artyku5u Janusza Guttnera "Nowy Czas" z dnia 10 lipca
2010 r.).
**********
Dyrektor Gminnego
z dzia aj cych przy
podzi kowania Panu
do Ostrowa Wlkp. i
pocz stunku.

O"rodka Kultury w Opatówku i m odzie
GOK-u grup tanecznych sk adaj serdeczne
Mariuszowi Waszakowi za nieodp atny przewóz
ufundowanie wszystkim uczestnikom s odkiego
**********

KALENDARIUM
PEREGRYNACJI MATKI BOSEJ
w kopii obrazu Jasnogórskiej Pani
w Diecezji Kaliskiej
w Dekanacie Opatóweckim
30.09.2010 - 07.10.2010

obraz Matki Boskiej
Cz)stochowskiej

30.09 - T okinia Ko"cielna
01.10 - Che mce
02.10 - Opatówek
03.10 - Rajsko
04.10 - Staw Kaliski
05.10 - Szczytniki
06.10 - Iwanowice
07.10 - Godziesze Wielkie

***************************************
Urz3d Gminy w Opatówku,
Pl. Wolno7ci 14, 62-860 Opatówek
tel. (62) 76-18-453, 76-18-454, faks (62) 76-18-017
strona internetowa: www.opatowek.pl
e-mail: gmina@opatowek.pl
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