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SESJA RADY GMINY 
 

W dniu 3 września br. odbyła się XXXIII sesja Rady 
Gminy Opatówek, na której po informacji Wójta Gminy 
i Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podej-
mowanych w okresie międzysesyjnym, radni podjęli 
następujące uchwały: 
- W sprawie udzielenia z budżetu gminy Opatówek 

pomocy finansowej dla Powiatu Kaliskiego z przez-
naczeniem na wykonanie projektu i kosztorysu 
w celu realizacji zadania pod nazwą: "Przebudowa 
drogi powiatowej 4610P na odcinku od miejscowości 
Borów do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 471 
w zakresie poprawy bezpieczeństwa"; 

- W sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy 
Opatówek na 2009 rok. Uchwałą tą wprowadza się
zmiany w budżecie na 2009 rok dotyczące zmian 

budżetu i przeniesienia między działami, rozdzia-
łami, paragrafami, m.in.: 
- w dziale Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się

dochody z tytułu najmu terenów łowieckich 
o kwotę 200 zł, zwiększa się dochody z tytułu
otrzymanej pomocy finansowej z Urzędu Mar-
szałkowskiego z programu obszarów wiejskich 
na remont placówek kulturalnych (Gminnego 
Ośrodka Kultury) w kwocie 10 000 zł;

- w dziale Transport i łączność zwiększa się plan 
wydatków na udzielenie pomocy finansowej dla 
Powiatu Kaliskiego na "Przebudowę drogi 
powiatowej 4610P na odcinku od miejscowości 
Borów do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 
471 w zakresie poprawy bezpieczeństwa" 
w kwocie 12 200 zł;

- w dziale Różne rozliczenia zwiększa się
subwencję oświatową ze środków rezerw części 
oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek 
o kwotę 40 951 zł z przeznaczeniem na remont 
szkoły w Tłokini Wielkiej; 

- w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego zwiększa się wydatki z tytułu udzie-
lonej pomocy finansowej z Urzędu Marszał-
kowskiego na remont pomieszczeń przezna-
czonych na cele kultury w kwocie 10 000 zł;

- W sprawie wyrażenia zgody na dokonanie 
darowizny na rzecz Województwa Wielkopolskiego 
nieruchomości położonej w miejscowości Szulec, 
oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działka 
nr 132/1 o pow. 0,0030ha, stanowiącej własność 
Gminy Opatówek. Nieruchomość ta będzie daro-
wana na cel publiczny, tj. budowę zatoki 
autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 471 
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służącej mieszkańcom miejscowości Szulec oraz 
gminy Opatówek; 

- W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty 
od ceny nieruchomości, a tym samym wyraża się
zgodę na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 21 
w budynku położonym w Opatówku przy ul. Św. 
Jana 4a, zlokalizowanym na działce ewidencyjnej nr 
285/11 o pow. 0,1734ha wraz z ułamkowymi 
udziałami w wartości prawa własności gruntu 
i częściach wspólnych budynku oraz upoważnia się
Wójta Gminy do udzielenia bonifikaty od ceny w/w 
nieruchomości w wys. 50%, jeżeli będzie ona 
sprzedana na rzecz dotychczasowego najemcy. 

 

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

DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE 
 

"...nie ma nic lepszego, niż cieszyć się i o to dbać, by 
szczęścia zaznać w swym życiu. Bo też, że człowiek je 
i pije, i cieszy się szczęściem przy całym swym trudzie - 
to wszystko dar Boży". 
 

Od wielu lat dożynki są tradycyjnym świętem, 
podczas którego rolnicy dziękują za zebrane plony. 
Są też okazją do wypoczynku i dobrej zabawy po, pełnej 
wysiłku, pracy na roli. W tym roku Dożynki Gminno-
Parafialne odbyły się w Opatówku. Starostami dożynek 
byli: p. Grażyna Wietrzych z Michałowa Drugiego 
i p. Piotr Janiak z Cieni Pierwszej. 

Uroczystości dożynkowe rozpoczęła Msza 
Święta na placu przy Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka, 

celebrowana w intencji rolników przez księdza prałata - 
proboszcza parafii Opatówek - Władysława Czamarę.

Po eucharystii, złożeniu darów oraz poświęceniu 
chleba i wieńców symbolizujących obfitość zebranych 
plonów odbyła się część obrzędowa dożynek 
w wykonaniu zaproszonego Zespołu Pieśni i Tańca 
Przygodzice, a następnie Wójt Gminy - w imieniu 

gospodarzy - powitał gości, wśród których byli: senator 
RP Piotr Kaleta, posłowie: Leszek Aleksandrzak, Jan 
Dziedziczak, Józef Racki, Adam Rogacki, Wicedyrektor 
Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych 
w Poznaniu Cezary Siniecki, Starosta Kaliski Krzysztof 
Nosal, Wicestarosta Andrzej Dolny, radni powiatowi: 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Józef Wanga, 
członek Zarządu Mieczysław Łuczak, Urszula Rychter, 
Stefania Wiewiórkowska, Marek Suchorski, radni gminy 
Opatówek, sołtysi, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich 
z terenu gminy. Wójt powitał rolników i ich rodziny, 
sponsorów - dziękując im za hojność oraz mieszkańców 
naszej gminy, a także podziękował za dorodny bochen 
chleba wypieczony z tegorocznej mąki, którym to 
chlebem gospodarze częstowali wszystkich zgroma-
dzonych. List okolicznościowy z życzeniami przesłał
także europoseł Andrzej Grzyb. 

Druga część uroczystości dożynkowych, 
połączona z festynem, rozpoczęła się od występów 
młodych talentów, bowiem na scenie zaprezentowała się
Gabrysia Michalak ze Szkoły Podstawowej w Opatówku 
w piosence "Cała doskonała" oraz roztańczony, 
wielokrotnie nagradzany na przeglądach i konkursach 
zespół "CDN..." i "CDN Mini", "CDN Mini 2" i "CDN 
Junior". 

Na chwilę w świat magii przenieśliśmy się dzięki 
iluzjoniście Andrzejowi Poźniakowi, który do zabawy 
w magię włączył najmłodszych. 

Pomimo zimna i pochmurnego nieba, występ
zaproszonego zespołu "Biesiada Polska", rozruszał
publiczność największymi przebojami światowymi, 
a grupa Doll In Art z Leszna pokazała jak w tańcu 
ujarzmić światło i ogień. Na zakończenie do tańca zagrał
zespół Ice Band z Opatówka. 

Nie zabrakło oczywiście chleba ze smalcem 
i ciasta przygotowanego przez panie z KGW, na 
głodnych czekały stragany z zapiekankami, goframi 
i słodyczami, a dla dzieci rozstawiono zjeżdżalnie i inne 
zabawki. 

Wielkim powodzeniem cieszyła się loteria 
fantowa, w której każdy los wygrywał, a dodatkowo 
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wszystkie zakupione kupony brały udział w losowaniu 
nagród głównych: Rower CTB26-Caledonia ufundowany 
przez Wójta Gminy Opatówek, odkurzacz Zelmer 
ufundowany przez starostów dożynek, kuchenka 
mikrofalowa od p. Henryka Pawlaka, właściciela 
Hurtowni MAT-BUD z Tłokini Kościelnej, odkurzacz od 
pp. Doroty i Pawła Naszyńskich z Opatówka, weekend 
w hotelu "Sasanka" w Szklarskiej Porębie ufundowany 
przez pp. Emilię i Zbigniewa Szafarzów z Opatówka, 
torba podróżna i radioodtwarzacz, których fundatorami 
byli pp. Jadwiga i Henryk Menclowie z Opatówka, biurko 
pod komputer od p. Krzysztofa Wyrembskiego Centrum 
Meblowe M3 w Opatówku. 

Należy dodać, że dożynki nie miałyby takiej 
oprawy, ani loteria nie byłaby tak bogata, gdyby nie 
sponsorzy, którzy jak zwykle nie zawiedli gospodarzy 
uroczystości i ofiarnie wsparli organizatorów zarówno 
rzeczowo jak i finansowo. Tym samym bardzo 
serdecznie dziękujemy wymienionym osobom i firmom: 
1. Chleby dożynkowe - pp. Alfreda i Józef 

Mikołajczykowie - Piekarnia Sierzchów 
2. Piekarnia w Iwanowicach - p. Benedykt Owczarek 
3. Firma JUTRZENKA COLIAN Spółka z o.o. - 

Opatówek 
4. Firma HONDA - Remigiusz Kaźmierczak - 

Opatówek 
5. Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej Oddział

w Opatówku 
6. Firma MAJA - p. Krzysztof Graczykowski - Łaszków 
7. Zakład Budowlano-Drogowy - p. Damian Dzikowski - 

Kalisz 

8. Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" 
Opatówek 

9. Przedsiębiorstwo MIPAMA - pp. Emilia i Zbigniew 
Szafarzowie - Opatówek 

10. Firma PAULA - p. Adam Radaś - Kalisz 
11. Firma ROL-DRÓG - p. Rafał Świątek - Rajsko 
12. Gospodarstwo Ogrodnicze - pp. Urszuli i Zbigniewa 

Rychterów - Tłokinia Kościelna 
13. Państwo Maria i Faustyn Gaweł - Rajsko 
14. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Kalisz 
15. Hurtownia Materiałów Budowlanych MAT- BUD 

p. Henryk Pawlak - Tłokinia Kościelna 
16. Agencja PKO - pp. Dorota i Paweł Naszyńscy - 

Opatówek 
17. Zakład Cukierniczy - pp. Jadwiga i Henryk 

Menclowie - Opatówek 
18. Hurtownia AGORA - Kalisz 
19. Centrum Meblowe M-3 - p. Krzysztof Wyrembski - 

Opatówek 
20. Firma BLUE - p. Henryk Bendykowski - Trojanów 
21. Szkółka Krzewów Ozdobnych - p. Stanisław Zymon, 

Tłokinia Wielka 
22. Przedsiębiorstwo JANEX - pp. Maria i Jan 

Przybysławscy - Opatówek 
23. PPHU "AGROMECHANIKA" Ireneusz 

Mikołajczyk&Józef Saganowski - Opatówek 
24. Firma KOMPLAST - p. Jarosław Ficner - Szałe
25. Firma Handlowa "ANNA" - p. Bogdan Kozanecki - 

Opatówek 
26. Centrum Rolno-Ogrodnicze - p. Józef Chojnacki - 

Opatówek 
27. Firma AM-SÓL - p. Andrzej Brodziak - Szałe
28. Firma IRWAX - p. Wacław Chojnacki - Opatówek 
29. PPHU "KRIS" - Krystyna Olczak - Opatówek 
30. Gospodarstwo Ogrodnicze - pp. Maria i Ryszard 

Prusowie - Cienia Pierwsza 
31. Gospodarstwo pp. Haliny i Juliana Dobrzańskich - 

Opatówek 
32. Centrum Języków Obcych "PROGRESS" - p. Marta 

Gruszka - Borów 
33. Pani Anna Kania - Jedlec 
34. Przedsiębiorstwo SAM p. Sławomir Miklas - Kalisz 
35. VIKTORIA CYMES p. Grzegorz Bukowiecki - Kalisz 
36. Sklep Spożywczy p. Wiesława Rutkowskiego - 

Opatówek 
37. PZU S.A. Inspektorat w Kaliszu 
38. Apteka "ESCULAP" p. Stanisława Bach-

Romańczyk, Opatówek 
39. PHU DEX p. Dorota Karolewska - Opatówek 
40. Sklep p. Grażyny Kisiela - Borów 
41. Zespół ICE BAND 
42. Firma Handlowa p. Grażyna Faworska - Opatówek 
43. Przedsiębiorstwo Handlowe WEJ p. Jerzy 

Wielgusiak - Opatówek 
44. Pani Dagmara Gajewska-Pająk - Kalisz 
45. Pan Marek Gryczyński - Borów 
 

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

INWESTYCJE W GMINIE 
 

Inwestycje drogowe 
 

Dobiegają końca prace przy przebudowie nawierzchni 
ulicy Kościuszki w Opatówku w ciągu pieszo-jezdnym na 
odcinku 283mb. Jest to pierwszy etap prac drogowych 
na osiedlu Kościuszki. Zakres robót obejmuje: 
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- roboty pomiarowe i roboty ziemne 
- frezowanie nawierzchni 
- rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe 
- ławy betonowe pod krawężniki i ścieki uliczne 

płaskie 
- mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją

asfaltową
- wyrównanie istniejącej podbudowy i położenie 

nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych 
Prace wykonuje firma PPHU BUDKOM z Kalisza - 
wyłoniona w drodze przetargu, za kwotę 135 370 zł.

Rozstrzygnięty został przetarg na przebudowę drogi 
gminnej Cienia Trzecia - Cienia Druga na odcinku 
400mb. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowo-
Inżynieryjne KAREX z Kalisza wykona prace za kwotę
104 170 zł z następującym zakresem robót: 
- roboty pomiarowe 
- ręczne czyszczenie poboczy, karczowanie pni 

i krzaków 
- rozebranie przepustu 
- regulacja pionowa studzienek 
- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa 

naturalnego 
- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa 

łamanego 
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-

asfaltowych 
- wykonanie zjazdów z kruszywa łamanego. 
 
W najbliższym czasie (we wrześniu) zostaną rozstrzyg-
nięte następujące przetargi: 
- na przebudowę nawierzchni drogi gminnej 

w Józefowie 
- na przebudowę ulicy Piaskowej w Opatówku wraz 

z budową kanalizacji deszczowej 
- na przebudowę nawierzchni drogi gminnej 

w Sierzchowie. 
 
Inwestycje i remonty w gospodarce komunalnej 
 
Miesiące letnie, kiedy sprzyja pogoda, to najlepszy czas 
na wykonanie wielu prac remontowych i naprawczych. 
W gospodarce komunalnej wykonano m.in. następujące 
prace: 
- malowanie stacji uzdatniania wody w Opatówku, 

wymiana okien, wykonanie krat pomostowych w celu 
zabezpieczenia kanałów podłogowych; 

- wykonano cykl badań wody w ramach monitoringu 
kontrolnego na SUW w Tłokini Wielkiej, Michałowie 
Drugim i w Opatówku; 

- zakupiono i zamontowano pompę głębinową na 
SUW w Michałowie Drugim, Cieni Drugiej; 

- wykonano czyszczenie dwóch zbiorników do maga-
zynowania wody w Cieni Drugiej 

- naprawiono dach na stacji uzdatniania wody 
w Michałowie Drugim, w Tłokini Wielkiej i przepom-
powni wody w Chełmcach oraz w Sierzchowie; 

- przeprowadzono prace modernizacyjne w oczysz-
czalni ścieków w Opatówku polegające na 
wykonaniu nowego koryta przelewowego z zastaw-
kami, montażu nowych rusztów napowietrzania 
drobnopęcherzykowego oraz wykonano nowy 
rurociąg napowietrzania od stacji dmuchaw do 
reaktorów Ela1 i Ela2; 

- obecnie trwają prace w budynkach komunalnych 
związane z wymianą okien i drzwi, naprawą dachów; 

- trwają również prace związane z naprawą balkonu 
w budynku przedszkola w Opatówku. 

Łącznie wszystkie prace zaplanowane w budżecie 
gminy w zakresie wodociągów, działalności oczyszczalni 
ścieków i w gospodarce mieszkaniowej do końca 
sierpnia br. zamknęły się w kwocie ponad 315 tys. zł.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Gminny Ośrodek Zdrowia w Opatówku 
W bieżącym roku kontynuowane są plany wieloletnie 
remontów w Ośrodku Zdrowia i obejmują m.in.: 
- założenie monitoringu całodobowego 
- remont (generalna przebudowa) łazienki na parterze 

w części dziecięcej 
 
Remonty w placówkach oświaty 
 

W czasie, gdy uczniowie korzystali ze swobody 
i wypoczynku na ponad dwumiesięcznych wakacjach, 
we wszystkich placówkach pod kierownictwem 
dyrektorów szkół i przedszkola przeprowadzono liczne 
niezbędne prace remontowe i naprawcze na łączna 
kwotę ponad 360 tys. zł.

Gimnazjum w Opatówku - dyrektor Jolanta Pokojowa 
- odnowiono i zakonserwowano (pokrywając polime-

rem) podłogi w pięciu klasopracowniach oraz 
w sekretariacie szkoły, łączna powierzchnia 325m2,

- zamontowano rolety okienne w sali audiowizualnej, 
- odnowione zostało pomieszczenie dla uczniów 

z autyzmem, pomalowano ściany, zakupiono nowy 
dywan, 

- zmodernizowano monitoring w budynku szkoły
oddzielając szkołę od hali sportowej, zakupiony 
został nowy rejestrator, podgląd w sekretariacie 
i u dyrektora szkoły. 

 
Szkoła Podstawowa w Opatówku - dyrektor Mateusz 
Przyjazny 
- wymieniono 18 szt. drzwi w klasach lekcyjnych 

i gabinetach wraz z ościeżnicami, ponadto wyko-
nano nowe progi, 

- w przyziemiu prowadzącym do stołówki szkolnej 
oraz w holu położono płytki podłogowe, 

- w korytarzu prowadzącym do stołówki wykonano 
nową instalację miedzianą centralnego ogrzewania 
i zamontowano 3 nowe grzejniki w wykutych wnę-
kach podokiennych oraz położono płytki ścienne, 

- wykonano szpachlowanie, gipsowanie i malowanie 
ścian korytarza i holu w przyziemiu oraz w jednym 
pomieszczeniu świetlicy szkolnej, 

- w jednym pomieszczeniu świetlicy szkolnej położono 
też płytki podłogowe, 

- w świetlicy szkolnej wymieniono dwa grzejniki na 
aluminiowe w wykutych wnękach podokiennych, 

- wykonano cyklinowanie i lakierownie parkietu w auli 
szkolnej, 

- wymieniono oświetlenie holu i korytarza w przyzie-
miu na energooszczędne świetlówki, 

- na dachu nad wejściem głównym do szkoły
wykonano montaż zabezpieczeń przed spadającym 
śniegiem, 

- zakupiono i zamontowano nowe stojaki na rowery, 
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- zainstalowano rejestrator poboru gazu w poszcze-
gólnych godzinach w celu zmniejszenia opłat 
stałych. 

 
Zespół Szkół w Chełmcach - dyrektor Tomasz Mikucki 
- Przeprowadzono gipsowanie oraz malowanie sali 

numer 2 służącej obecnie za świetlicę. Sala od 
października będzie służyła klasie V szkoły
podstawowej. W pomieszczeniach, w których 
znajdować będzie się przyszła świetlica, punkt 
wydawania posiłków, kuchnia oraz toalety 
przeprowadzono wymianę centralnego ogrzewania 
wraz z 6 grzejnikami, poprowadzono nową instalację
wodną, wygipsowano ściany i sufity oraz zamonto-
wano podgrzewacz wody. Obecnie kładzione są
płytki ścienne i podłogowe po czym nastąpi 
malowanie, montaż nowych umywalek, ustępów, 
mebli i oświetlenia. Remonty nie przeszkadzają
w prowadzeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 
Zakończenie prac przewidziano na przełom 
września i października. W okresie ferii zimowych 
będzie przeprowadzone gipsowanie i malowanie sal 
numer 4 i 14 będących miejscem nauki uczniów klas 
VI szkoły podstawowej i I gimnazjum. W pomiesz-
czeniach będą również położone nowe wykładziny 
podłogowe. 

- Zostało także pomalowane miejsce przejścia dla 
pieszych przed głównym wejściem do szkoły. 

 
Zespół Szkół w Tłokini Wielkiej - dyrektor Teresa 
Kobierska 
- W czasie wakacji przeprowadzono generalną

modernizację wewnętrznej instalacji elektrycznej 
oraz wykonano prace malarskie wszystkich 
pomieszczeń szkolnych. Prace zakończono 14 
sierpnia zgodnie z podpisaną umową. Koszt 
tegorocznego największego remontu zakończył się
kwotą 148 tys. zł z czego ok. 41 tys. zł udało się
pozyskać z Ministerstwa Oświaty. 

 
Zespół Szkół w Rajsku - dyrektor Honorata Wolniaczyk 
- pomalowano dwie sale lekcyjne oraz szatnie, 
- pomalowano i wygipsowano dwa korytarze i klatkę

schodową,
- założono wykładzinę podłogową i zrobiono wylewkę

wyrównującą w jednej z sal lekcyjnych oraz na 
jednym z korytarzy szkolnych, 

- założono sieć hydrantową na parterze, I i II piętrze 
szkoły, 

- wymieniono szafki w szatni, 
- naprawiony został system alarmowy 
- wykonano przejście pomiędzy pomieszczeniami: 

sekretariat - kancelaria. 
 
Szkoła Podstawowa w Cieni Drugiej - dyrektor Olga 
Woźniak 
- zerwano podłogę, wylano betonową posadzkę,

pomalowano ściany i sufit oraz położono nową
podłogę w sali nr 4, 

- odświeżono ściany przy wymienionych wcześniej 
oknach w szatni, toaletach i w pomieszczeniu 
administracji, 

- na trawniku przed budynkiem posiana została
świeża trawa. 

 

Szkoła Podstawowa w Sierzchowie - dyrektor Alina 
Łańduch 
- w związku z uszkodzeniem dachówki i zacieków 

deszczowych dachu nad toaletami uczniów, 
dokonano naprawy dachu i pomalowano toalety 
dziewcząt i chłopców, 

- wygospodarowano kącik pracy sekretariatu, kupiono 
odpowiednie szafki biurowe i szafę na dokumenty 
oraz dokonano odświeżenia ścian, doświetlenia 
pomieszczenia i zakupiono wykładzinę podłogową.

Publiczne Przedszkole w Opatówku - dyrektor Mirosława 
Gałach 
- W ramach remontów w przedszkolu zamontowane 

zostały w kuchni niezbędne profesjonalne 
przemysłowe wyciągi wentylacyjne i okapy. Z uwagi 
na ich znaczny koszt wymiana, mimo że zalecana 
już wcześniej, została przeprowadzona w bieżącym 
roku. 

- Ponadto w miesiącach wiosennych wykonano nowy 
plac zabaw w miejscu zniszczonego przy 
ul. Kościelnej w Opatówku. 

 

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

70 ROCZNICA WYBUCHU 
II WOJNY ŚWIATOWEJ 

 

1 września 1939 r. jest dla Polaków pamiętną
datą. W tym dniu, napaścią hitlerowskich Niemiec na 
Polskę, zaczęła się wojna, która ogarnęła niemal cały
świat. 17 września 1939 r., w czasie gdy Polacy walczyli 
z przeważającymi siłami niemieckimi, na wschodnie 
tereny Polski, bez wypowiedzenia wojny, wkroczyła
Armia Czerwona. Po przeszło miesięcznych walkach 
polskiej armii z przeważającymi siłami wrogów, przy 
braku jakiejkolwiek pomocy ze strony sojuszników: 
Wielkiej Brytanii i Francji, polska kampania wrześniowa 
1939 r. zakończyła się klęską. Polaków, którzy znaleźli 
się pod okupacją niemiecką czekało ponad 5 lat 
wysiedleń, wywózek na przymusowe roboty, łapanek, 
więzień, obozów koncentracyjnych i innych niewy-
obrażalnie okrutnych form eksterminacji. Polacy na 
terenach zajętych przez Armię Czerwoną byli masowo 
wtrącani do więzień i deportowani na "nieludzką ziemię", 
gdzie musieli żyć w warunkach uwłaczających ludzkiej 
godności i ciężko pracować. Wielu z nich umierało
z głodu i wycieńczenia. Polscy oficerowie, decyzją władz 
sowieckich, zostali internowani, a potem bestialsko 
zamordowani. Nieznany jest los wielu żołnierzy, którzy 
w 1939 r. dostali się do sowieckiej niewoli. Niektórzy, tak 
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jak Józef Chojnacki z Cieni Pierwszej, dawali znaki 
życia, ale mimo starań rodziny, jeszcze wiele lat po 
wojnie, nie zostali uwolnieni do Polski. Do dziś
znajdowane są kolejne masowe groby Polaków 
zamordowanych przez NKWD, a losy wielu pozostały
nieznane. 

Polacy nigdy nie pogodzili się z utratą
niepodległości, czego dowodem był podziemny ruch 
oporu i powstania przeciw okupantom, z największym 
i najkrwawszym powstaniem warszawskim. Polska była
pierwszym krajem, który zbrojnie przeciwstawił się
hitlerowskiemu najeźdźcy. Poniosła też największe 
straty i ofiary w ludziach. Te ostatnie przekroczyły
6 milionów i nikt nie jest w stanie objąć ogromu tragedii 
przeżywanych przez żyjące wówczas pokolenie 
Polaków, Żydów i innych narodowości zamieszkujących 
ówczesną Polskę.

Atmosfera zagrożenia wojną była wyraźnie 
odczuwalna już wiosną 1939 r. Społeczeństwo polskie 
czynnie przygotowywało się do obrony granic, powsta-
wały organizacje mające na celu wspomaganie polskiej 
armii, organizowano akcje na rzecz wzmocnienia 
obronności kraju. Naszą wiedzę o tamtym okresie 
w Opatówku zawdzięczamy katolickiemu "Tygodnikowi 
Opatowskiemu" oraz wspomnieniom Jana Pogorzelca, 
Stefana Melki i innych opatowian. Mieszkańcy Opatówka 
w okresie międzywojennym bardzo aktywnie działali 
w licznych organizacjach społecznych i kulturalnych. 
W obliczu zagrożenia wojną wykazali się wielką
ofiarnością i poświęceniem. Szczególnie aktywne było
środowisko nauczycielskie, strażacy i przedstawiciele 
różnych organizacji i instytucji działających na terenie 
Opatówka. 

30 marca 1939 r. odbyło się zebranie wszystkich 
organizacji i mieszkańców Opatówka w celu omówienia 
pożyczki na dozbrojenie polskiej armii. Tego dnia 
pierwsze ofiary pieniężne złożyła Akcja Katolicka Kobiet, 
drużyna harcerek pozaszkolnych i Ognisko Kolejowego 
Przysposobienia Wojskowego. 13 kwietnia powstał
Komitet Pożyczki Przeciwlotniczej, którego przewodni-
czącym został ks. Piotr Kotarski - proboszcz parafii 
Opatówek, sekretarzem Kazimierz Sieradzan i skarbni-
kiem wójt gminy Józef Raszewski. Komitet przyjął normy 
pożyczki dla wszystkich warstw społecznych w gminie 
Opatówek: dla rolnictwa, przemysłu, nieruchomości, 
handlu i pracowników umysłowych. Od tej pory 
notowane były wpłaty na Pożyczkę Lotniczą i Fundusz 
Obrony Narodowej (F.O.N.) oraz dobrowolne ofiary na 
dozbrojenie polskiej armii. Wpłaty pochodziły od 
organizacji i od indywidualnych osób, także Żydów 
mieszkających w Opatówku. Nauczyciele z gminy 
Opatówek wpłacili łącznie 1260 zł, pracownicy PKP - 
800 zł, pracownicy poczty - 340 zł, właściciel majątku 
w Opatówku Konrad Wünsche - 5000 zł, Zofia 
Chrystowska - 2000 zł. Bolesław Szaliński zadeklarował
cały swój majątek wartości 15000 zł na rzecz Armii 
Polskiej, gdyby zaszła taka potrzeba. Co tydzień
publikowano listę ofiarodawców. Nawet najmłodsze 
dzieci, chłonąc patriotyczną atmosferę rodzinnych 
domów, przekazywały swoje skarby, głównie srebrne 
monety. Na listach darczyńców zarejestrowano m.in. 
Maciusia Wiewiórkowskiego, Stasia Sieradzana, Romka 
Rogozińskiego i Miecia Leśnika. 

W czerwcu 1939 r. nauczyciel Szkoły Powszech-
nej - Wojciech Perzyna - zorganizował w całej gminie 

zbiórkę złomu i odpadów żelaznych w celu zdobycia 
funduszy na F.O.N. Szczególnie uroczyście obchodzone 
były 29 czerwca 1939 r. Dni Morza. Wszystkie domy 
w gminie były oflagowane. Przed uroczystym nabo-
żeństwem, w którym uczestniczyli członkowie organi-
zacji ze sztandarami oraz mieszkańcy całej gminy, 
odczytano odezwę Komitetu Głównego Ligi Morskiej 
i Kolonialnej. Po nabożeństwie uczestnicy przemasze-
rowali pod pomnik Piłsudskiego, gdzie wysłuchali 
przemówienia kierownika szkoły - Leona Rosiaka. 
Następnie, organizacje ze sztandarami, prowadzone 
przez Kazimierza Kowalkiewicza przedefilowały przed 
władzami gminnymi, na czele których stał wójt - Józef 
Raszewski. Wieczorem odbyły się śpiewy i deklamacje 
poezji patriotycznej. Cały dzień trwała zbiórka uliczna na 
cele Ligi Morskiej i Kolonialnej. 

W okresie poprzedzającym wybuch wojny 
nasiliła się antypolska działalność mniejszości niemiec-
kiej. Niektórzy mieszkańcy Opatówka narodowości 
niemieckiej wyjeżdżali, między innymi do Łodzi, na 
szkolenia organizacji antypolskich i we wrześniu 1939 r. 
byli przygotowani do organizowania administracji 
niemieckiej na okupowanych terenach. Sporządzano 
listy Polaków "szczególnie niebezpiecznych" dla III 
Rzeszy. Znaleźli się na nich głównie działacze społeczni 
i kulturalni oraz uczniowie gimnazjów i studenci, 
określani często jako "fanatyczni Polacy". Na takiej liście 
znaleźli się także opatowianie: Stefan Nowicki, 
Kazimierz Sieradzan, Bolesław Szaliński, Aleksander 
Wiewiórkowski, Piotr Olkiewicz, Kazimierz Banaszkie-
wicz, Jan Jabłkowski, Kazimierz Leśniewicz, Kazimierz 
Kowalkiewicz, Zygmunt Gadzinowski i Marian Wiewiór-
kowski. Prawie wszyscy zostali na początku wojny 
aresztowani, osadzeni w obozach koncentracyjnych 
i zamordowani. 

W ostatnich dniach sierpnia i na początku 
września mężczyźni wyjeżdżali w okolice Opatówka, by 
kopać rowy przeciwczołgowe. 30 sierpnia prezydent 
Ignacy Mościcki zarządził powszechną mobilizację, ale 
nie wszyscy mężczyźni zdołali dotrzeć do swoich 
jednostek. 

1 września rano opatowianie dowiedzieli się
o agresji hitlerowskich Niemiec na Polskę. W Opatówku 
i okolicy pojawili się nieznani ludzie opowiadający 
o niemieckich zbrodniach na zajmowanych przez nich 
terenach. Mogli to być świadkowie tych tragicznych 
wydarzeń albo członkowie V kolumny niemieckiej, którzy 
działali w celu wywołania chaosu i paniki. Mieszkańcy 
Kalisza i okolicznych miejscowości doskonale pamiętali 
grozę I wojny światowej i zniszczenie bezbronnego 
miasta w sierpniu 1914 r. Jednocześnie wszyscy wierzyli 
w siłę polskiej armii, podpisane sojusze i wczesne 
zakończenie wojny. Dlatego wiele rodzin podejmowało
decyzję o ucieczce na czas wojny na wschód, w okolice 
Warszawy. Większość uciekinierów z Opatówka dotarła
pod Warszawę. Niektórzy, tak jak pracownicy 
Spółdzielni z Liskowa, dojechali autobusem aż na 
Ukrainę w okolice Beresteczka, skąd udało im się wrócić
jeszcze przed 17 września. Ludność masowo uciekała
na wozach, zabierając ze sobą nawet niemowlęta, 
a nieraz cały dobytek. W Opatówku zostali przede 
wszystkim najstarsi mieszkańcy. Niekończące się
kolumny uciekinierów z Kalisza i całej Wielkopolski 
utrudniały ruchy polskiego wojska i były łatwym celem 
dla niemieckich bomb i strzelców pokładowych 
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niemieckich samolotów. Największe masakry ucieki-
nierów miały miejsce w okolicach Uniejowa i Łęczycy. 

1 września 1939 r. o godz. 540 przeleciały nad 
Opatówkiem samoloty niemieckie, które zrzuciły bomby 
na tory kolejowe w pobliżu stacji Radliczyce i we wsi 
Zawady. 4 września 1939 r. w poniedziałek do opusto-
szałego Opatówka wkroczyły od strony Brzezin oddziały
niemieckie. Niemcy zastali opustoszałe miasteczko. 

Opatówek, którego nazwę zmieniono na 
Spatenfelde (łopatowe pole) został wcielony do Kraju 
Warty (Warthegau). Inne miejscowości w gminie również
otrzymały niemieckie nazwy: Borów - Borgdorf, Tłokinia 
Wielka - Gatendorf, Tłokinia Mała - Kleindorf, Tłokinia 
Nowa - Neusdorf, Tłokinia Kościelna - Kirchendorf, 
Szulec - Solec. Administrację obsadzono urzędnikami 
pochodzenia niemieckiego, pozostawiono tylko nielicz-
nych Polaków ze względu na konieczność porozu-
miewania się z rodowitymi mieszkańcami. Do Opatówka 
zaczęli powracać uciekinierzy. Wielu z nich straciło
bliskich i dobytek. Zaczął się dla opatowian trudny okres 
okupacji. 

W wykazie sporządzonym przed niemal 30 laty 
z okazji budowy obelisku upamiętniającego ofiary II 
wojny światowej, przez p. Aleksandra Korzeniowskiego 
i p. Józefa Łańducha, figurują 32 nazwiska żołnierzy 
z gminy Opatówek, którzy polegli w kampanii 
wrześniowej. Byli to: plut. Józef Bigdowski, Franciszek 
Duleba, Stefan Lindner, Stanisław Lindner, por. Józef 
Marszał i Józef Nurek z Opatówka; Józef Kurek i Józef 
Sowa z Borowa; Józef Kaleta z Chełmc; Józef Prus, por. 
Zygmunt Witczak i Józef Zimny z Cieni Pierwszej; Antoni 
Kliber z Cieni Trzeciej; Józef Drewicz z Cieni Folwark; 
Walenty Chojnacki z Janikowa; Jan Filipiak i Franciszek 
Janik z Michałowa Trzeciego; Józef Przyłęcki z Rajska; 
Stanisław Michałek, Walenty Perek i Antoni Suchecki 
z Sierzchowa; plut. Leon Wochlik i kpr. Franciszek 
Wochlik z Szulca; Józef Grenda i Józef Witczak z Tłokini 
Kościelnej; Franciszek Wochlik z Tłokini Nowej; Józef 
Wolf, Władysław Wolf i Ignacy Wochlik z Tłokini Wielkiej 
oraz Józef Janik ze Zmyślanki. Zginęli oni w bitwie nad 
Bzurą, w bitwie o Warszawę i w innych bitwach kampanii 
wrześniowej. Niektórzy zaginęli bez wieści. 

Z dalszymi okupacyjnymi dziejami Opatówka 
i okolicy można zapoznać się w bibliotece, gdzie 
dostępne są wojenne wspomnienia opatowian. Są one 
zamieszczone w czasopiśmie "Opatowianin" i na naszej 
stronie www.biblioteka.opatowek.pl. Jednocześnie 
zachęcam wszystkich, którzy pamiętają okres wojny 
i okupacji, którzy mają informacje o swoich bliskich - 
uczestnikach walk, więźniach obozów koncentracyjnych, 
robotnikach przymusowych w III Rzeszy, itp. o pisanie 
wspomnień, o ich przekazywanie do biblioteki, gdzie 
wzbogacą, uzupełnią albo sprostują dotychczas zebrane 
informacje na temat okresu II wojny światowej na terenie 
naszej gminy. 

Od wybuchu II wojny światowej minęło 70 lat, 
ale pamięć o tamtych straszliwych latach trwa. 
Pamiętając, oddajemy hołd bohaterom i ofiarom wojny. 
Pamięć jest także protestem przeciwko wojnie, 
przeciwko wszelkim przejawom totalitaryzmu i nie 
powinna budować nienawiści między narodami lecz 
dążenie do współdziałania w celu uniknięcia okropieństw 
wojny. 
 

Jadwiga Miluśka-Stasiak 
 

OGNISKO I TURNIEJ STRAŻACKI 
PIŁKI NOŻNEJ 

 

Strażacy z terenu gminy Opatówek swą
doskonałą formę fizyczną wykorzystują nie tylko 
podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, ale potrafią także
zaimponować wytrwałością i hartem ducha podczas 
wspólnej zabawy. W dniu 11 lipca Ochotnicza Straż
Pożarna z Opatówka pod patronatem Wójta Gminy 
zorganizowała już po raz trzeci OGNISKO oraz 
TURNIEJ STRAŻACKI PIŁKI NOŻNEJ. Wydarzenie to 
na stałe wpisało się w kalendarz imprez inicjowanych 
przez ochotnicze straże pożarne z terenu gminy 
Opatówek. Piknik oraz sportowa rywalizacja odbyły się
na placu przy ul. Poniatowskiego w Opatówku. Zgodnie 
z programem, o godz. 1700 przeprowadzono losowanie 
kolejności i par rozgrywek piłkarskich. Zasady udziału
ustalono w sposób przejrzysty: drużyny 3-osobowe 
(maksymalnie 3 rezerwowych), mecze rozgrywane 
systemem pucharowym 2 razy po 5 minut na boisku 
o wymiarach 24x12m, średnia wieku całej drużyny 
minimum 30 lat. 

Uczestników powitał i zawody rozpoczął 
dh Krzysztof Dziedzic, a przebieg rozgrywek, w sposób 
emocjonujący i z dozą humoru, komentował dh Krzysz-
tof Karolewski - prezes OSP Opatówek. I tak, przy 
dopingu zgromadzonych kibiców, rozpoczęto sportową
rywalizację, w której, ku radości zebranych, padały
liczne bramki. 
 

W ćwierćfinałach uzyskano następujące wyniki:
KS Opatówek - OSP Sierzchów 8:0 
Samorządowcy - OSP Michałów Drugi 0:5 
OSP Cienia Druga - OSP Borów 1:5 
OSP Opatówek - OSP Tłokinia Wielka 4:3 
 

Wyniki rozgrywek półfinałowych:
KS Opatówek - OSP Michałów Drugi 6:2 
OSP Borów - OSP Opatówek 3:4 
 

Mecz o 3 miejsce rozegrały drużyny OSP Michałów 
Drugi - OSP Borów z wynikiem 1:6, a mecz Finałowy 
KS Opatówek - OSP Opatówek z wynikiem 2:0 
 

Na podium stanęły następujące drużyny:
1 miejsce KS Opatówek 
2 miejsce OSP Opatówek 
3 miejsce OSP Borów 
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Nie zabrakło więc wesołej zabawy oraz dawki 
dobrego humoru. Gratulacje za zaangażowanie na 
murawie należą się wszystkim zawodnikom. Sędziowie 
mieli niemało pracy w meczach finałowych, honorowo 
byli nimi: poseł na Sejm RP Józef Racki, radny gminy 
Opatówek Wojciech Pokojowy oraz sekretarz gminy 
dh Krzysztof Dziedzic. Rangi rozgrywkom dodała
obecność dostojnych gości, a wśród nich: senatora RP 
Piotra Kalety, który m.in. wraz z radnymi Pawłem 
Bąkowskim, Ryszardem Gonerą, reprezentował drużynę
"samorządowców". Nie mniej dopingowali zawodników 
pozostali zaproszeni: wicestarosta Andrzej Dolny, 
członek zarządu Powiatu Kaliskiego Mieczysław Łuczak 
oraz wiceprzewodniczący Rady Gminy Opatówek 
Stanisław Kuś.

Zwycięskie drużyny zostały uhonorowane 
pucharami, które wręczył Wójt Gminy Opatówek 
Sebastian Wardęcki. Organizatorzy zabawy przewidzieli 
dla wszystkich okolicznościowe dyplomy oraz wyróż-
nienia dodatkowe, które otrzymali: za sędziowanie - 
dh Paweł Jarczewski, dla asystentki sędziego - Natalia 
Jarczewska, za kibicowanie - Koło Gospodyń Wiejskich 
z Opatówka. 

W ramach pikniku organizatorzy przygotowali 
liczne atrakcje m.in. ognisko strażackie z pieczeniem 
kiełbasek, dobrą muzykę i tańce, atrakcje dla dzieci, grill, 
swojskie jadło i napoje za przysłowiowe złotówki. 

Dla druhów strażaków zawsze najcenniejsze 
jest zdrowie i życie ludzkie. Dlatego w trakcie zabawy 
przeprowadzono, zainicjowaną przez dh Pawła
Bąkowskiego i młodzież z gimnazjum w Opatówku, 
zbiórkę pieniędzy przeznaczoną na pomoc dla chorej 
koleżanki Justyny. Za każdy dar serca składamy 
nieocenione wyrazy wdzięczności. 

Organizatorzy składają ponadto serdeczne 
podziękowania wszystkim uczestnikom rozgrywek za 
sportową postawę i wspólną dobrą zabawę. Szczególne 
podziękowania kierują do sponsorów: p. Jacka Bzdyrka 
za ufundowanie kiełbasy, p. Krzysztofa Skuteckiego za 
udostępnienie przyczepy na której rozstawiono nagłoś-
nienie, za oprawę muzyczną dla dh Pawła Janiaka oraz 
zespołów "Akces" i "Efekt", p. Jarosława Kasperka za 
udostępnienie przyłącza energii. 

Wszystkim strażakom składamy podziękowanie 
na ręce prezesa dh Krzysztofa Karolewskiego i naczel-
nika dh Mariusza Małoburskiego z OSP Opatówek za 
zaangażowanie i bezinteresowną pracę w ramach 
wspólnego piknikowania. 
 

ZJAZD MOTOCYKLISTÓW 
 

14 czerwca odbył się V Zjazd Motocyklistów 
(II zjazd w Opatówku) miłośników jedno- i trzyśladów 
o pojemności od 50cm3 do 3000cm3. Organizatorzy 
spotkania: Urząd Gminy w Opatówku, Parafia Rzymsko-
Katolicka pw. NSPJ w Opatówku, Gminny Ośrodek 
Kultury, Koło Gospodyń Wiejskich, Parafialny Oddział
Akcji Katolickiej oraz Ochotnicza Straż Pożarna oprócz 
pięknej pogody zapewnili dla miłych gości także wiele 
atrakcji. 

Tradycyjnie spotkanie zmotoryzowanych 
miłośników dwóch kółek rozpoczęło się o godz. 1200 
mszą świętą, tym razem współcelebrowaną przez 
ks. prałata Władysława Czamarę - proboszcza parafii 
w Opatówku, ks. Rafała Kowalskiego - "szefa zjazdu" 
oraz ks. Łukasza Przybyła - redaktora Radia Rodzina 
w Kaliszu. Wspólna eucharystia przebiegała w niety-
powej scenerii ponieważ dekoracją ołtarza był motocykl 
oraz kaski uczestników zjazdu, a u jego podstawy motto 
zaczerpnięte od Seneki "Wolność wtedy tylko istnieje, 
kiedy się z niej korzysta...". 

Kolejnym punktem zlotu było poświęcenie 
wszystkich zebranych motocykli oraz uroczysta parada 
ulicami Opatówka w hołdzie Janowi Pawłowi II. Było co 
oglądać i podziwiać, bowiem w paradzie wzięło udział
ok. 700 maszyn reprezentujących: Kaliskie Bractwo 
Motocyklowe i motocyklistów z Kalisza, Grupę Motocy-
klową DMS CREW z Ostrowa Wlkp. i indywidualnych 
motocyklistów z Ostrowa Wlkp. z przedstawicielem firmy 
YAMAHA p. Marcinem Matuszkiewiczem, Klub 
Motocyklowy ISKRA Skalmierzyce i motocyklistów ze 
Skalmierzyc i okolic, Klub Motocyklowy OLD TIMERS 
i BOANERGES z Krotoszyna i motocyklistów z Kroto-
szyna, Gorzowską grupę motocyklową EXTREME 
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z Gorzowa Wlkp., grupę motocyklistów GROUP OF 
FRANK z Łodzi, Klub Motocyklowy ŁABĘDŹ ze 
Zbąszynia woj. lubuskie, Klub Motocyklowy 
ARANEIDES z Oleśnicy, grupę motocyklistów MOTO 
MAGNETO z Poznania. Ponadto ulicami Opatówka 
przejechali motocykliści z parafii Opatówek, z Jarocina, 
Pleszewa, Wrocławia, Sieradza, Trzcinicy, Kępna, 
Przygodzic z p. Kazimierzem Baronem na czele i wielu 
niezrzeszonych motocyklistów z ościennych miejsco-
wości. 

Metę uroczystej parady organizatorzy 
przewidzieli na placu przy stawach w Opatówku przy 
ulicy Poniatowskiego, gdzie od godz. 1400 został
zorganizowany festyn dla motocyklistów i wszystkich 
przybyłych gości. Gospodarzami części artystycznej byli 
Wójt Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki, Sekretarz 
Gminy Krzysztof Dziedzic oraz proboszcz parafii 
w Opatówku ks. prałat Władysław Czamara i szef zjazdu 
ks. Rafał Kowalski. Na scenie zaprezentowali się
w swoich piosenkach m.in. uczestnicy Międzygminnego 
Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej: Gabriela 
Michalak i Dominik Niklas ze Szkoły Podstawowej 
w Opatówku oraz Natalia Mikołajczyk ze Szkoły
Podstawowej w Rajsku. Wszystkim podobały się także
układy taneczne wykonane przez grupy taneczne 
działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Opatówku 
"CDN Mini" i "CDN Mini 2", a także gościnnie 
występującego zespołu tanecznego "Kleks" z Odola-
nowa. Ciekawą propozycją spotkania była prelekcja nt. 
bezpieczeństwa motocyklistów, którą przygotował
zaproszony przez organizatorów aspirant Przemysław 
Czarnecki z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy 
Miejskiej Policji w Kaliszu. 

Było wesoło i głośno, ale także bezpiecznie; 
każdy mógł zrobić sobie zdjęcie na ulubionym 
motocyklu, przejechać się quadami, a przy straganach 
posilić swojskim jadłem i napojami za przysłowiowe 
złotówki. 

Na zakończenie festynu zagrał zespół "Wielebny 
Blues Band", którego liderem i wokalistą jest znany 
w blusowym świecie ks. Arkadiusz Wieczorek. 

Zlot motocyklistów swym patronatem objęły
media: Radio Rodzina, Dwutygodnik Opiekun, Radio 
Centrum, Tygodnik Nasz Rynek, Telewizja Tele-Top 
Kalisz, Tygodnik Nowe Fakty Kaliskie, Radio Eska, 
Telewizja Pro-Art Ostrów Wlkp. 

Organizatorzy składają serdeczne podzięko-
wania dla wszystkich uczestników zjazdu za tak liczną
obecność, wspólną zabawę oraz wszelki wkład i pomoc 
przy jego przygotowaniu. 
 

RAJD MŁODZIEŻOWYCH 
DRUŻYN POŻARNICZYCH 

 

W sobotę 4 lipca odbył się II Gminny Rajd 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Gminy Opatówek 
na trasie Chełmce - Wolica. Rajd zorganizowany został
przez Zarząd Gminny Związku OSP RP w Opatówku 
przy współpracy OSP Chełmce oraz Urzędu Gminy 
w Opatówku. Rajd jest drugą imprezą tego typu 
i wszystko wskazuje na to, że na stałe wpisze się
w kalendarz imprez inicjowanych przez ochotnicze 
straże pożarne z terenu gminy Opatówek. Gospoda-
rzami tegorocznego rajdu byli strażacy z OSP Chełmce. 

Do udziału w rajdzie zgłosiło się 13 Młodzie-
żowych Drużyn Pożarniczych reprezentujących więk-
szość jednostek OSP z terenu gminy tj. Borów, 
Chełmce, Cienia Druga, Opatówek, Porwity, Rajsko, 
Sierzchów, Tłokinia Wielka i Zduny. Przy czym, niektóre 
miejscowości wystawiły do udziału dwie drużyny. 

Każda z drużyn miała do pokonania około 5,5 
km wyznaczonej trasy. Linią startu była strażnica OSP 
w Chełmcach, natomiast meta znajdowała się na terenie 
Klubu Jeździeckiego Wolica. Po drodze każda z drużyn 
brała udział w konkurencjach sprawnościowych. 
Młodzież, w atmosferze zabawy i koleżeńskiej rywali-
zacji, walczyła o najwyższe miejsce na podium 
wykonując szereg różnorodnych zadań sprawnoś-
ciowych, takich jak rzut lotkami, rzut klockami do wiadra, 
wieszanie prania na czas, rzut ringo oraz sztafeta 
sprawnościowa. Druhny i druhowie musieli wykazać się
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znajomością sprzętu pożarniczego, ale także umiejęt-
nością śpiewania, prezentując dowolnie wybraną
piosenkę rajdową.

Klasyfikacja generalna MDP przedstawia się
następująco:
1. MDP Opatówek - opiekun Dariusz Grabowski 
2. MDP Chełmce (drużyna II) - opiekun Marta 

Frankowska 
3. MDP Rajsko (drużyna II) - opiekun Bartłomiej 

Matczak 
4. MDP Cienia Druga - opiekun Jarosław Kłysz 
5. MDP Chełmce (drużyna I) - opiekun Jacek 

Kapitaniak 
6. MDP Tłokinia Wielka - opiekun Damian Jakóbczak 
7. MDP Porwity (drużyna I) - opiekun Krzysztof 

Kasprzak oraz MDP Sierzchów - opiekun Paweł
Świerek 

8. MDP Borów (drużyna II) - opiekun Małgorzata Janik 
9. MDP Porwity (drużyna II) - opiekun Tadeusz Pejaś
10. MDP Borów (drużyna I) - opiekun Artur Banasiak 
11. MDP Rajsko (drużyna I) - opiekun Józef Woźny 
12. MDP Zduny - opiekun Ariusz Biernacik 
 

Opiekunowie drużyn także mogli wykazać się
doświadczeniem i zręcznością w konkurencji pt. "gasze-
nie pożaru". Najlepszy okazał się Damian Jakóbczak 
z OSP Tłokinia Wielka, drugie miejsce zajął Bartłomiej 
Matczak z OSP Rajsko, a trzecie Małgorzata Janik 
z OSP Borów. 

Dzięki uprzejmości właścicieli wszyscy uczest-
nicy rajdu mogli zwiedzić klub jeździecki oraz spróbować
swych sił w jeździe konnej. Chętnych nie brakowało. 
Rajd zakończył się wspólnym pieczeniem kiełbasek przy 
ognisku, a także pokazem sprzętu pożarniczego oraz 
technik gaszenia pożarów, z których najbardziej wido-
wiskową była kurtyna wodna. 

Na ręce dh Bogdana Marszała Przewodni-
czącego d/s młodzieży oraz dh Henryka Łazarka 
Prezesa OSP Chełmce - gospodarza tegorocznego 
rajdu, składamy podziękowania za sprawne przygoto-
wanie i przeprowadzenie rajdu oraz czuwanie nad 
bezpiecznym jego przebiegiem. Szczególne podzięko-
wania należą się wszystkim startującym młodzieżowym 
drużynom pożarniczym oraz ich opiekunom za pracę
i poświęcony czas w przygotowanie drużyn do rajdu. 

Organizatorzy dziękują p. Andrzejowi Brodzia-
kowi właścicielowi Firmy Handlowo-Usługowej "Trans-
Sól" za przekazaną wodę mineralną, która w upalne 

sobotnie przedpołudnie gasiła pragnienie uczestników 
rajdu. 
 

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

GMINNE ZAWODY 
SPORTOWO - POŻARNICZE 

 

W dniu 21 czerwca na boisku sportowym 
w Opatówku odbyły się Gminne Zawody Sportowo - 
Pożarnicze. Strażakom w sportowych zmaganiach 
towarzyszyli: Starosta Kaliski Krzysztof Nosal, 
Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku 
OSP RP w Kaliszu dh Eugeniusz Wróbel, Przewodni-
czący Rady Gminy Opatówek dh Andrzej Michalski, 
Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP 
w Opatówku dh Aleksander Korzeniowski, członek 
zarządu powiatu kaliskiego dh Mieczysław Łuczak, radni 
gminy Opatówek, Skarbnik Gminy Opatówek Dagmara 
Gajewska-Pająk, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
Mieczysława Jaskuła. 

Komendant Gminny OSP dh Stanisław Baran 
wprowadził drużyny na plac zawodów a następnie złożył
raport dh Sebastianowi Wardęckiemu Wójtowi Gminy 
Opatówek, który dokonał otwarcia zawodów. W roli 
prowadzącego zawody wystąpił dh Henryk Łazarek 
zyskując wysokie uznanie komisji sędziowskiej za ich 
sprawne przeprowadzenie. 

W zawodach rywalizowało ze sobą 26 zespołów 
(20 męskich i 6 żeńskich). Od kilku lat OSP Tłokinia 
Wielka wystawia największą liczbę drużyn. W tym roku, 
podobnie jak w ubiegłym, było ich 7. W innych 
jednostkach sport pożarniczy również cieszy się dużą 
popularnością gdyż OSP Chełmce reprezentowało
5 drużyn, OSP Rajsko 4 drużyny OSP Borów 3 drużyny, 
OSP Opatówek i OSP Sierzchów po 2 drużyny oraz 
OSP Porwity, OSP Zduny, OSP Cienia II po 1 drużynie. 

Zawody rozegrane zostały wg regulaminu 
młodzieżowych drużyn pożarniczych CTiF (bieg 
sztafetowy z przeszkodami 400m i rozwinięcie bojowe) 
oraz wg regulaminu męskich i kobiecych drużyn 
pożarniczych dla grup A i C (bieg sztafetowy z przesz-
kodami 7x50m, ćwiczenie bojowe). 
 

Końcowa klasyfikacja przedstawia się następująco: 
 

Młodzieżowe żeńskie drużyny pożarnicze:
1. OSP Tłokinia Wielka II 
2. OSP Tłokinia Wielka I 
3. OSP Chełmce 
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Młodzieżowe męskie drużyny pożarnicze:
1. OSP Rajsko I 
2. OSP Tłokinia Wielka II 
3. OSP Chełmce 
 

Kobiece drużyny pożarnicze:
1. OSP Chełmce 
2. OSP Tłokinia Wielka 
 

Męskie drużyny pożarnicze:
1. Tłokinia Wielka I 
2. Tłokinia Wielka II 
3. Cienia II 
 

Zawody Sportowo - Pożarnicze to nie tylko 
rywalizacja, ale również poprzedzające je wielogodzinne 
doskonalenie umiejętności przydatnych przy gaszeniu 
pożarów jak i usuwaniu innych zdarzeń losowych 
w których biorą udział druhowie. Organizatorzy dziękują
Wójtowi Gminy Opatówek dh Sebastianowi Wardęc-
kiemu, prezesom, komendantom i opiekunom drużyn, 
Zarządowi Gminnemu, Komisji sędziowskiej pod 
przewodnictwem dh Radosława Marka za wkład pracy 
w przygotowanie i przeprowadzenie zawodów. 
 

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

LETNI WYPOCZYNEK DZIECI 
 

17 dzieci z rodzin rolniczych ze szkół z terenu 
gminy Opatówek: w Cieni Drugiej, w Rajsku i gimnazjum 
w Opatówku wypoczywało w okresie 14.07. - 27.07. na 
koloniach nad jeziorami w Długim w woj. lubuskim. 
Podczas kolonii dzieci korzystały z kompleksu boisk 
sportowych, pod czujnym okiem ratownika uczyły się
pływać kajakiem. Dużo wrażeń i wspomnień przyniosła
wycieczka autokarowa do stolicy Niemiec - Berlina. 
Ponadto dzieci brały udział w ogniskach, zabawach 
i dyskotekach kolonijnych. Organizatorem kolonii było
Stowarzyszenie Kalisz XXI. 

Uroki naszych polskich pięknych Tatr poznały
natomiast dzieci ze Świetlicy Środowiskowej 
"Słoneczko" w Opatówku. W okresie 04.08. - 13.08. na 
koloniach w Małym Cichym koło Zakopanego 
wypoczywało 12 dzieci. W programie kolonii dzieci miały
zapewnione zwiedzanie Wiktorówki - Sanktuarium Matki 
Boskiej Królowej Tatr, Gubałówki, Jaszczurówki, 
kompleksu skoczni narciarskich, Krupówek, Muzeum 
Tatrzańskiego. Odwiedziły również szałas pasterski 
(Bacówkę) i skorzystały z rozrywek Aquaparku. 
W trakcie kolonii realizowany był program profilaktyczny. 

W okresie 16.08. - 29.08. troje dzieci wyjechało
na kolonie letnie do Jarosławca. W programie kolonii 
dzieci miały zapewnione częste wycieczki rowerowe. 
Wyjazd dzieci był możliwy dzięki Powiatowemu Centrum 

Pomocy Rodzinie w Kaliszu i Kuratorium Oświaty 
w Poznaniu. 

W okresie wakacji dzieci z terenu gminy mogły
codziennie korzystać z placu zabaw "Kraina Marzeń"
przy Świetlicy Środowiskowej "Słoneczko". 
 

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

SPOTKANIE INTEGRACYJNE 
W LISKOWIE 

 

Osiemnaście osób ze Stowarzyszenia Osób 
Niepełnosprawnych "Dar Serca" w Opatówku uczestni-
czyło w spotkaniu integracyjnym pt. "Razem Niepełno-
sprawni w Powiecie Kaliskim" zorganizowanym 28 
sierpnia, przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Lis-
kowie. Festyn odbył się w malowniczej miejscowości 
Emilianów. Honorowy patronat nad imprezą objęli: Anna 
Dymna - prezes Fundacji "Mimo wszystko" i Krzysztof 
Nosal - Starosta Kaliski. 

Dzieci, młodzież, osoby dorosłe oraz zaproszeni 
goście aktywnie i ciekawie spędzili czas bawiąc się
i tańcząc w rytm piosenek laureatów festiwalu 
"Zaczarowanej Piosenki" im. Marka Grechuty 
i piosenek Haliny Benedykt. Nie zabrakło loterii fantowej, 
w której jedną z nagród był odtwarzacz DVD 
ufundowany przez Wójta Gminy Opatówek - Sebastiana 
Wardęckiego. Podczas imprezy można było licytować
książki i zdjęcia Anny Dymnej, obrazy artysty - plastyka 
Ewy Ratajczyk, wziąć udział w konkursie plastycznym - 
"Nadzieja na lepsze jutro". Odbył się również pokaz 
mody ślubnej i dziecięcej zaprezentowany przez dzieci 
i młodzież z Liskowa. Organizatorzy zabawy zadbali 
także o pyszny poczęstunek w postaci bigosu, 
kiełbasek, grochówki, ciasta i napojów. 
 

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

PROJEKT "DAĆ SZANSĘ MŁODYM" 
 

www.efs.gov.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej 

Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie 
aktywnej integracji 
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Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej 

 

Od lipca 2009r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Opatówku realizuje projekt "Dać Szansę Młodym",
na który pozyskał środki z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki. Projekt ma na celu zwiększenie motywacji do 
działania i rozwijanie aktywnych form integracji 
społecznej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecz-
nym w gminie Opatówek. W projekcie bierze udział
7 beneficjentów - młodzież w wieku 15 - 25 lat, ściśle 
współpracując z pracownikami socjalnymi, psycholo-
giem, pedagogiem, terapeutą, doradcą zawodowym 
i socjologiem. Uczestnicy biorą aktywny udział w indywi-
dualnych i grupowych zajęciach otrzymując jedno-
cześnie profesjonalną pomoc i wsparcie. Podczas zajęć 
w ramach projektu beneficjenci korzystają z zorganizo-
wanego poczęstunku. 
Mamy nadzieję, że działania podjęte w projekcie 
odpowiednio ukierunkują młodzież do dalszego 
samodzielnego i odpowiedzialnego życia. 
 

Termin realizacji projektu 01.01.2009r. - 31.12.2009r. 
 

Kierownik GOPS w Opatówku - Violetta Galant 
Koordynator projektu - Sylwia Matczak 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku 
ul. Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek 
tel. (0-62) 76-18-425, 76-18-143, fax. (0-62) 76-18-236 
 

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

WIADOMOŚCI BIBLIOTECZNE 
 

Rajd do Szałego 
Tegoroczny sezon wakacyjny w bibliotece 

w Opatówku rozpoczął się pieszym rajdem najmłod-
szych czytelników do Szałego w dniu 29 czerwca. Trasa 
rajdu została oznakowana wcześniej specjalnymi 
znakami z różnymi poleceniami. Dzieci odszukiwały
znaki i wykonywały zadania: rozpoznawały drzewa, 
zboża i różne rośliny, zarówno chwasty, jak i lecznicze. 
Wsłuchiwały się także w odgłosy natury i podziwiały
barwy otaczającej przyrody. Celem rajdu było
odnalezienie ukrytego skarbu i piknik na polance 
w "zakątku dumania", podczas którego nie mogło
zabraknąć wspólnego czytania. Przez cały czas 
wyprawy towarzyszyła wszystkim piękna pogoda. 

17-osobowa grupa dzieci pod opieką 2 biblio-
tekarek - Małgorzaty Matysiak i Małgorzaty Judasz 

dzielnie zniosła długą drogę w upale, przechodząc przez 
park, polne drogi i łąki. W drodze powrotnej spotkała
dzieci nie lada przygoda. Na utrudzonych małych 
podróżników czekał w Trojanowie wóz konny. Niektóre 
dzieci po raz pierwszy jechały takim środkiem lokomocji. 
Podróż wozem, ciągniętym przez konia "Karolinę", 
polnymi drogami wśród łanów dojrzewających zbóż,
pachnących łąk i kwitnących kwiatów dostarczyła
wszystkim wielu wrażeń. Ostatni odcinek drogi z parku 
do biblioteki dzieci przebyły pieszo, prosząc o kolejne 
takie imprezy. 

Serdecznie dziękujemy p. Józefowi Gołębiows-
kiemu, sołtysowi wsi Trojanów za pomoc w organizacji 
rajdowych atrakcji. Przede wszystkim jednak, nasze 
podziękowania kierujemy do Państwa Krystyny i Jana 
Jaśkiewiczów z Trojanowa, którzy z wielką chęcią,
bezinteresownie, sprawili dzieciom wielką radość 
przewożąc je, nieczęsto już spotykanym na naszych 
drogach, wozem konnym. 
 

Bibliotekarki z biblioteki w Opatówku 
 
Rajd przez Wądoły

Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów, 
Towarzystwo Przyjaciół Opatówka i Gminny Ośrodek 
Kultury w Opatówku zorganizowały w sobotnie 
popołudnie, 22 sierpnia rajd przez morenowe wzgórza, 
za parkiem w Opatówku, zwane popularnie Wądołami. 
W rajdzie uczestniczyło ok. 90 osób. Byli to głównie 
opatówczanie, ale także goście z Kalisza - grupa 
członków Klubu Turystyki Górskiej "Watra". 

Wądoły to jeden z najpiękniejszych zakątków 
w pobliżu Opatówka, dawniej popularne miejsce 
wypoczynku opatówczan. Dziś odwiedzane tylko przez 
nielicznych. Organizatorzy chcieli przypomnieć wzgórza 
i wąwozy odznaczające się bogactwem i różnorodnością
roślinności oraz niezaprzeczalnym pięknem. Uczestnicy 
wyruszyli sprzed biblioteki. Po drodze wstąpili do 
kościoła parafialnego w Opatówku, by zwiedzić
odrestaurowaną zabytkową kaplicę św. Anny, w której 
znajduje się klasycystyczny sarkofag b. właściciela 
klucza dóbr opatóweckich - gen. Józefa Zajączka oraz 
piękny ołtarz poświęcony św. Dorocie. Potem wszyscy 
udali się w stronę dawnego wzgórza zamkowego, weszli 
na najstarszy w Europie most żelazny i przez park 
przeszli na Wądoły. Pogoda sprzyjała, więc grupa szła
wolno, ciesząc się otaczającą naturą. Celem rajdu był
nie tylko spacer po Wądołach, ale także pogłębienie 
wiedzy o naszej miejscowości. Po drodze informacjami 
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i ciekawostkami dzielili się Jadwiga Miluśka-Stasiak - 
dyrektorka biblioteki, Jan Kowalkiewicz - prezes TPO, 
Marcin Sulwiński - student biologii i inni. Na łące 
w pobliżu tamy odbyły się tradycyjne konkurencje dla 
uczestników, a na polanie pod "złamaną" ("urwaną") 
górą przy studni czekał na uczestników żurek 
przygotowany w Gminnym Ośrodku Kultury. Przy 
ognisku można było upiec kiełbaski, a do śpiewu 
przygrywał na gitarze Przemysław Burek. Uczestników 
czekał jeszcze egzamin z wiedzy o Opatówku i gminie 
w formie pisemnego quizu. Poziom wiedzy okazał się
wysoki, a najlepsi otrzymali nagrody książkowe. 

Nieoceniona była pomoc strażaków z OSP 
w Opatówku, którzy dowieźli żurek, pomagali we 
wszystkim, a na zakończenie fachowo zagasili ognisko. 
Dzieci, zwłaszcza chłopcy, miały nie lada atrakcję
pomagając strażakom gasić ogień prawdziwą strażacką
sikawką. W niektórych można się już dopatrzeć
przyszłych strażaków. Przed zmrokiem uczestnicy rajdu 
powrócili do Opatówka. 
 
Jadwiga Miluśka-Stasiak 
 
Bajkowa noc z kotem Bonifacym 

To już piąta bajkowa noc dla najmłodszych 
czytelników zorganizowana w bibliotece w Opatówku. 
Tym razem bohaterem nocy był popularny kot Bonifacy, 
który osobiście zjawił się w bibliotece. 17 uczestników 
imprezy w wieku od 7 do 10 lat również przemieniło się
w koty z wąsami i ogonami. Zaczęły się kocie figle 
starannie przygotowane przez bibliotekarki - Małgorzatę
Matysiak i Barbarę Sulwińską. Zabawy przeplatane były
czytaniem bajek i opowiadań, których bohaterami są
koty. A książek o kociej tematyce jest w bibliotece wiele. 
Bardzo smakowała kocia kolacja. Wśród konkurencji 
było picie mleka ze spodeczków, co wcale nie było
łatwe, malowanie ilustracji do bajek o kotach i różne 
konkurencje ruchowe. Przygotowanych do czytania 
książek, zabaw i konkursów było tak wiele, że
starczyłoby co najmniej do rana, ale o 100 w nocy koty 
stały się senne. Zaczęło się rozkładanie kocich legowisk 
w pomieszczeniach biblioteki wśród regałów z książkami 
i przygotowanie do snu. O godz. 200 w nocy wszystkie 
koty już spały, ale niezbyt długo. Wcześnie rano była
pobudka - gimnastyka i śniadanie, bo od 730 biblioteka 
musi być otwarta dla czytelników. Kocie smakołyki 
ufundował autor opowiadań o kotach: Filemonie 
i Bonifacym - Marek Nejman, za co kociaki i bibliotekarki 
składają mu serdeczne podziękowania. 
 

Jadwiga Miluśka-Stasiak 

Poranki z książeczką
"Nikt nie rodzi się czytelnikiem, 
czytelnika trzeba wychować"

Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów 
w Opatówku proponuje zajęcia ph: "Poranki z ksią-
żeczką" dla dzieci w wieku 3-5 lat nie uczęszczających 
do przedszkola. Spotkania będą polegały na czytaniu 
bajek oraz wspólnej zabawie, dzięki czemu mamy 
nadzieję, rozbudzić w dzieciach chęć słuchania, 
a w przyszłości do czytania książek. 

Zajęcia, na które zapraszamy dzieci wraz 
z opiekunami, będą odbywać się raz w tygodniu 
w czytelni biblioteki we wspólnie ustalonym terminie. 
Przewidywany czas zajęć 20-30 minut. Chętnych 
prosimy o zgłaszanie się w bibliotece. 
 
Jadwiga Miluśka-Stasiak 
 

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

WIADOMOŚCI SZKOLNE 
 
GIMNAZJUM W OPATÓWKU 
 
Projekt grantowy w ramach programu 
"Szkoła bez przemocy" 

Od stycznia do czerwca 2009 roku Gimnazjum 
im. Agatona i Stefana Gillerów realizowało projekt 
grantowy w ramach "Szkoły bez przemocy". Projekt ten 
był jednym z osiemdziesięciu zwycięskich projektów 
spośród tysiąca nadesłanych z całej Polski. Szkoła
otrzymała dofinansowanie w wysokości 4970 zł za co 
zakupiony został m.in. sprzęt nagłaśniający, mikrofony 
pojemnościowe, statywy, ekran projekcyjny. Celem 
projektu było wyjście z inicjatywą do lokalnego 
środowiska, wystawienie spektaklu dla dzieci w wieku od 
4 do 7 roku życia, który uczyłby postaw antyagre-
sywnych, prawidłowej komunikacji, rozwiązywania 
konfliktów bez uciekania się do przemocy. 

Przygotowania rozpoczęły warsztaty z komu-
nikacji interpersonalnej przeprowadzone w wymiarze 
czterech godzin dla całej społeczności uczniowskiej 
gimnazjum. Chętni biorący udział w projekcie zostali 
przydzieleni do poszczególnych zadań, takich jak: 
budowa scenografii, gra aktorska, śpiew w chórze, 
dbanie o porządek podczas przedstawienia, kontakt 
z prasą lokalną, tworzenie prezentacji "Opakobaje", 
filmowanie, fotografowanie i inne. Ogółem uczniów 
biorących czynny udział w projekcie było osiemdzie-
sięciu. Uczniowie współtworzyli scenariusz przedsta-
wienia, układali choreografię do piosenek, przygotowali 
prezentację, wykonywali zaproszenia, plakaty, koloro-
wanki dla dzieci, zapraszali gości, budowali ekosceno-
grafię, maski dla aktorów, filmowali, fotografowali, 
nagrywali efekty dźwiękowe. 

26 maja w Gminnym Ośrodku Kultury zostało
wystawione przedstawienie pt.: "Opakobaje - czyli bajki 
na opak. Przygody Złośnika i Spokojnika". Spektakl, 
pokazany trzykrotnie, trwał ok. 50 minut. Poprzez 
przygody Złośnika i Spokojnika opowiadał o "Nieśmiałym 
wilku i rezolutnym Czerwonym Kapturku", a także
"O Jasiu i Małgosi i ich mądrej babci Jadzi". Bajki 
przeplatały piosenki i zabawy zachęcające dzieci do 
wspólnej zabawy. Na koniec rozdawane były
najmłodszym cukierki i kolorowanki przedstawiające 
kodeks programu "Szkoła bez przemocy", do którego 
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dołączane były krótkie hasła dla najmłodszych 
wyjaśniające zasadę: "Jak nie dręczyć twojego TY 
i szanować swoje JA". "Opakobaje" obejrzało łącznie ok. 
320 dzieci. Przedstawienie stworzyło bliską więź między 
aktorami a publicznością. Ukazało w zabawny sposób 
bardzo ważne treści, cenne w codziennych relacjach, 
komunikowaniu się. Odbiór dzieci był bardzo 
emocjonalny. Ogromną rolę odegrał tu odpowiedni 
dobór ról, aktywizacja publiczności, zmienność form, 
ciekawa fabuła. 

Ostatnim zadaniem projektu było przedstawienie 
społeczności gimnazjalnej reportażu filmowego z reali-
zacji wszystkich działań podjętych w projekcie, 
w ramach "Dnia bez przemocy w szkole". Projekt 
"Opakobaje" okazał się możliwy do realizacji, szalenie 
ciekawy i bardzo pozytywnie przyjęty. Skorzystali na nim 
nie tylko gimnazjaliści, ale również odbiorcy, młodsi 
i starsi. Pokazał "inne oblicze" młodego człowieka 
w wieku gimnazjalnym. Gimnazjaliści przedstawiali 
wzorce godne naśladowania, co było gorąco przyjęte 
przez odbiorców. Dzięki żywej, spontanicznej reakcji 
publiczności wielu gimnazjalistom uczestniczącym 
w projekcie wzrosła samoocena swoich możliwości, 
talentów i umiejętności. Również społeczność szkolna 
potrafiła odczytać wypływający z projektu komunikat, że
angażowanie się w różne działania, pasja, zaintere-
sowania mogą być niebywale interesującą alternatywą
dla zachowań agresywnych. 

Składamy serdeczne podziękowania dyrektor 
gimnazjum p. Jolancie Pokojowej za wsparcie 
w realizacji projektu, dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury p. Mieczysławie Jaskule za udostępnienie sali na 
czas prób i przedstawienia, ks. Prałatowi Władysławowi 
Czamarze za możliwość ogłoszenia i zaproszenia dzieci 
na spektakl, p. Annie Nowackiej za przygotowania chóru 
i aranżu muzycznego, gimnazjalistom pomagającym 
w realizacji projektu, a także dyrekcji Publicznego 
Przedszkola, szkół podstawowych w Opatówku, Cieni 
Pierwszej i Sierzchowie za przychylność i chęć 
skorzystania z propozycji Gimnazjum im. Agatona 
i Stefana Gillerów w Opatówku. 
 
Elżbieta Kołomecka 

 
********** 

 
ZESPÓŁ SZKÓŁ W TŁOKINI WIELKIEJ 
 
Inauguracja rozpoczęcia roku szkolnego 

Pierwszy września to szczególna data w kalen-
darzu. Tego dnia o godzinie 900, w murach Zespołu
Szkół w Tłokini Wielkiej rozbrzmiał dźwięk pierwszego 
dzwonka informujący o rozpoczęciu roku szkolnego. 
Z tej okazji uczniowie naszej szkoły, pod opieką

nauczycieli przygotowali uroczystą akademię. Młodzież
recytowała utwory o mijających wakacjach i śpiewała
radosne piosenki o powrocie do szkoły. Gimnazjaliści 
nie zapomnieli jednak, że 70 lat temu ich rówieśnicy nie 
mieli tyle szczęścia, dlatego w swoim wystąpieniu oddali 
hołd ofiarom II wojny światowej. 

Po tej wzniosłej chwili głos zabrała pani dyrektor 
Teresa Kobierska. Powitała przybyłych gości: Wójta 
Gminy Sebastiana Wardęckiego, proboszcza parafii 
w Tłokini ks. Jacka Paczkowskiego, radnych gminy 
Opatówek: p. Stanisława Kusia i p. Marka Szlenkiera 
oraz gościa honorowego p. Małgorzatę Kisielę. Innym 
miłym akcentem było wręczenie gratulacji na ręce 
p. Anny Macniak, która uzyskała awans zawodowy na 
nauczyciela dyplomowanego. 

Uczniowie zaś czekali z niecierpliwością na 
moment, kiedy po dwóch miesiącach mogli przywitać się
ze swoimi wychowawcami i poznać nowych nauczycieli. 
Oprócz grona pedagogicznego uczniów powitała
odnowiona szkoła. W trakcie wakacji odbyła się moder-
nizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej z pracami 
malarskimi. Od pierwszego września będziemy uczyć
się w czystych i jasnych klasach. 

Pani dyrektor podziękowała wójtowi oraz 
władzom gminy za wsparcie finansowe i zaangażowanie 
w to przedsięwzięcie. Szczególne wyrazy wdzięczności 
skierowała również do pracowników szkoły i wszystkich, 
którzy włożyli mnóstwo wysiłku, aby przygotować szkołę 
na rozpoczęcie roku szkolnego. Uczniowie Zespołu
Szkół dołączają się do podziękowań.
Dyrektor Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej 
Teresa Kobierska 

 
********** 

 
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHEŁMCACH 
 
Festyn w Chełmcach 

30 sierpnia rada rodziców i nauczyciele Zespołu
Szkół im. Jana Pawła II w Chełmcach zorganizowali 
festyn, z którego dochód będzie przeznaczony na 
remont świetlicy szkolnej oraz miejsca wydawania 
posiłków. Organizatorzy postarali się, by ostatnia 
niedziela wakacji minęła na wspólnej zabawie. 
Uczestnicy chętnie wzięli udział w loterii fantowej, jako 
że każdy los był wygrany. Pod koniec festynu zostały
rozlosowane nagrody główne, wśród których znalazły się
między innymi: telefon komórkowy, toster i robot 
kuchenny. 
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Każdy mógł skosztować wspaniałych słodkich 
wypieków, przygotowanych przez mamy uczniów naszej 
szkoły. Festyn był nie tylko ucztą dla podniebienia, ale 
i dla ducha. Wszyscy z zainteresowaniem obejrzeli 
występ zespołu CDN z Opatówka oraz popisy wojów 
wykonaniu Agencji Artystycznej Słowiańska. Młodzież
mogła przymierzyć zbroję, a nawet stoczyć walkę, co 
czyniła z wielką ochotą. Najmłodsi chętnie skorzystali 
z możliwości przejażdżki bryczką oraz wzięli udział
w licznych potyczkach sportowych i maratonie aerobiku. 
Wszystkie panie oblegały natomiast stoisko z prze-
piękną biżuterią wykonaną samodzielnie przez 
organizatorów imprezy. Na zakończenie odbyła się
licytacja roweru i odkurzacza. Uwieńczeniem festynu 
była zabawa taneczna. W gorących rytmach zespołu
The Blady Band bawiono się do późnych godzin 
nocnych. I tak, w radosnych nastrojach pożegnano 
w Chełmcach wakacje i wkroczono w nowy rok szkolny. 
Oby tych uniesień i zapału starczyło wszystkim na 
najbliższe dziesięć miesięcy. 

Za wkład włożony w organizację imprezy 
dziękuję wszystkim rodzicom, nauczycielom oraz 
władzom gminy Opatówek. Gorące słowa wdzięczności 
kieruję także do wszystkich sponsorów i uczestników 
festynu, którzy tak hojnie wsparli nasze przedsięwzięcie. 
 

Dyrektor Zespołu Szkół w Chełmcach 
Tomasz Mikucki 
 

********** 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W RAJSKU 
 
Piknik Rodzinny 

14 czerwca na boisku przy Zespole Szkół
w Rajsku pod patronatem rady rodziców i przy 
współudziale firmy Neorol odbył się Piknik Rodzinny. 
Licznie zgromadzeni goście mieli okazję obejrzeć
przygotowany specjalnie na tą okazję program 
artystyczny, który rozpoczął koncert Orkiestry Dętej OSP 
w Rajsku. Następnie na scenie wystąpiły dzieci ze 
szkoły w Rajsku. Po części artystycznej nastąpiły
rozgrywki sportowe. Dużym zainteresowaniem cieszyły
się mecze piłki siatkowej Matki - Córki oraz Strażacy - 
Sponsorzy. Odbył się także mecz piłki nożnej Synowie - 
Ojcowie, który udało się wygrać uczniom. Na festynie, 
ku uciesze wszystkich obecnych, kolejny już raz zjawili 
się harleyowcy na swoich motorach. Dużym 
powodzeniem cieszyła się także loteria fantowa, gdzie 

czekały cenne nagrody: hulajnoga, odtwarzacz, 
odtwarzacz DVD i pralka. Nowością była aukcja prac 
plastycznych wykonanych przez uczniów na konkurs 
ogłoszony przez firmę Neorol. Dochód z aukcji 
przeznaczony został dla ucznia naszej szkoły. Można 
też było zdrowo i smacznie zjeść. Wszystkie kulinarne 
specjały przygotowali rodzice. Był bigos, kiełbaski 
z grilla, wiejski chleb ze smalcem, kiszone ogórki i 
pyszne ciasta. Na imprezie, po raz kolejny, wystąpił
nieodpłatnie zespół Premium złożony z absolwentów 
szkoły podstawowej w Rajsku. W organizacji festynu 
brało udział wielu rodziców, którym należą się ogromne 
podziękowania za poświęcony czas, pracę i zaanga-
żowanie. Ogromne podziękowania należą się także
wszystkim sponsorom, którzy przyczynili się do tego, że
piknik mógł się odbyć. Festyn, podobnie jak poprzednie, 
okazał się bardzo udany, a dochód przeznaczony 
zostanie na potrzeby szkoły. 
 

Małgorzata Burdelak 
 
Gorączka złota 

Nasza szkoła już po raz drugi wzięła udział
w akcji "Gorączka Złota", w ramach której uczniowie 
zbierali "złote" monety na rzecz podopiecznych 
Polskiego Czerwonego Krzyża w Kaliszu. Akcja 
"Gorączka Złota" rozpoczęła się w marcu, a zakończyła
w maju. W zbieraniu pieniędzy uczestniczyło wiele 
placówek szkolnych z Kalisza i powiatu kaliskiego. Nasi 
uczniowie uzbierali najwięcej pieniędzy i zyskali tytuł
Największego Zbieracza Złota. 
 

Małgorzata Burdelak 
 
Poczytaj mi przyjacielu 

W listopadzie 2008r., z inicjatywy pani Elżbiety 
Wosiek, uczennice z klasy I gimnazjum przystąpiły do 
programu "Poczytaj mi przyjacielu". Każdego tygodnia 
odwiedzały dzieci z "zerówki", a od lutego również
z punktu przedszkolnego, którym czytały baśnie, 
opowiadania i teksty z "Misia". Jednak spotkania 
z maluchami nie ograniczały się tylko do czytania, 
dziewczynki przygotowywały zajęcia dotyczące 
czytanego tekstu. Były to zabawy ruchowe, kolorowanie 
obrazków, układanie rysunków, wyklejanie. Podczas 
cotygodniowych spotkań dzieci słuchały, bawiły się
i uczyły, zgodnie z zasadą "z zabawy nauka". Można 
śmiało powiedzieć, że gimnazjalistki stały się
przyjaciółkami przedszkolaków. 
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Zgodnie z zasadami programu, co dwa miesiące, 
wysyłano sprawozdania z jego realizacji. W marcu nasi 
uczestnicy programu otrzymali zaproszenie do War-
szawy, w celu prezentacji swoich poczynań. Zakwa-
lifikowanie naszej grupy do udziału w programie to duże
wyróżnienie, gdyż chętnych było bardzo wielu. 

14 czerwca, dzięki pomocy rady rodziców przy 
Zespole Szkół, uczennice wraz z opiekunką projektu, 
p. Elżbietą Wosiek pojechały do Warszawy. Prezentacja 
odbyła się w słynnym Liceum im. S. Batorego. 
Na stanowisku gimnazjalistki pokazywały zdjęcia, prace 
dzieci i mapkę powiatu. Nasza grupa konsultowała się
z ekspertami, którym bardzo spodobał się ten projekt. 
Jeden z ekspertów, dr Grzegorz Leszczyński z Uniwer-
sytetu Warszawskiego, przyznał nam certyfikat uznania, 
z którego jesteśmy bardzo dumni. 
 

Małgorzata Burdelak, Elżbieta Wosiek 
 

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

WYSTAWA ON-LINE 
ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO 

 
Materiały dotyczące II wojny światowej w zasobie 

Archiwum Państwowego w Kaliszu. 
 

Wystawę będzie można oglądać od 4 września na 
stronie internetowej www.kalisz.ap.gov.pl Wybór tej 
daty nie jest przypadkowy, ponieważ właśnie 4 września 
1939 roku wojska niemieckie wkroczyły do Kalisza. 
Materiały prezentowane na wystawie to ponad 200 
dokumentów i fotografii, pochodzących z lat 1939-1945 
lub dotyczących tego okresu. Archiwalia pochodzą
z takich zespołów akt jak: Więzienie Karno-Śledcze 
w Kaliszu i Ostrowie Wielkopolskim, Sąd Specjalny 
w Kaliszu, Zbiór fotografii i pocztówek, Akta miasta 
Kalisza, Spuścizna Tadeusza Martyna. Wystawa jest 
podzielona na 9 działów tematycznych: 
1. 1939 - dział zawiera materiały związane z począt-

kiem okupacji na terenie ziemi kaliskiej, m.in. 
fotografię przedstawiającą wkroczenie wojsk 
niemieckich do Kalisza. 

2. Sądy i więzienia - w okresie okupacji w Kaliszu 
działał Sąd Specjalny (Sondergericht), któremu 
podlegały wszelkie przestępstwa antypaństwowe. 
Charakterystyczne dla działania Sondergericht było
to, że mógł wydawać wyroki śmierci. W tym dziale 
wystawy znajdują się m.in. skany rejestru sądowego 
z informacją o wydanych i wykonanych wyrokach 
śmierci. W grupie materiałów dotyczących więzień
przedstawiono dokumenty funkcjonariuszy więzien-
nych np. formularz złożenia przysięgi na wierność 
führerowi i życiorys, zakończony "niemieckim 
pozdrowieniem Heil Hitler". Wśród dokumentów 
związanych z więźniami znajdują się skany 
formularzy z określeniem wysokości wyroku, za co 
osoba została skazana oraz listy z więzień, będące 
niekiedy pożegnaniem przed egzekucją.

3. Polityka ludnościowa - w tym dziale znalazły się
materiały dotyczące m.in. egzekucji i wysiedleń.
Przedstawiono m.in. fotografie z egzekucji ks. 
Romana Pawłowskiego oraz egzekucji niezidentyfi-
kowanego mężczyzny. Ponadto prezentowane tu są
skany zarządzeń dotyczących ludności polskiej, np. 
o obowiązku ukłonu Niemcom i zakazie posiadania 
radia. 

4. Żydzi kaliscy - przed II wojną światową Żydzi 
stanowili prawie 1/3 mieszkańców Kalisza, stąd
oddzielny dział poświęcony ludności żydowskiej. 
Znajdują się fotografie Żydów pracujących pod 
nadzorem SS-manów oraz skany rozporządzeń
dotyczących ograniczeń dostępu do lokali 
publicznych. 

5. Gaukinderheim - pod taką nazwą funkcjonował
w Kaliszu obóz dla dzieci polskich przeznaczonych 
do zniemczenia. Dzieci były odbierane rodzicom 
i wywożone do Niemiec pod innymi nazwiskami. 
W tym dziale prezentowane są m.in. fotografie dzieci 
i personelu, notatki Marii Pinczewskiej o nowych 
adresach dzieci oraz korespondencja rodziców 
usiłujących odnaleźć swoje dziecko. 

6. Propaganda hitlerowska - dział prezentuje rysunki 
satyryczne, dotyczące m.in. śmierci generała
Sikorskiego, pochodzące z prasy hitlerowskiej, 
materiały ukazujące sukcesy armii hitlerowskiej oraz 
ulotkę zachęcającą Polaków do pracy w Rzeszy. 

7. Obrazy przeszłości - dział zawiera fotografie 
Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego z okresu 
okupacji. Część zdjęć z Kalisza przedstawia 
ćwiczenia przeciwlotnicze oraz manifestację na 
ówczesnym placu Adolfa Hitlera. 

8. Dokumenty życia codziennego - w dziale tym 
przedstawione zostały dokumenty związane 
z różnymi aspektami życia codziennego. Znalazły
się tutaj dowody osobiste, przepustki, kartki żywnoś-
ciowe, ponadto książeczki wojskowe niemieckie 
i brytyjskie oraz zeszyty z tajnego nauczania. 

9. Koniec?... - ostatni dział zawiera wspomnienia 
uczestników walk, spisane po wojnie oraz fragmenty 
wybranych podań, jakie wpłynęły do Archiwum 
Państwowego w Kaliszu w związku z dokumentami 
z czasów II wojny światowej. Ponadto prezentowana 
jest tutaj ulotka sprzeciwiająca się rehabilitacji osób, 
które podpisały niemiecką listę narodowościową,
tzw. volksdeutschów. 

 

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

OGŁOSZENIA 
 
Wójt Gminy Opatówek informuje, że do dnia 30 września 2009r. 
trwa nabór wniosków o dofinansowanie kosztów nauki ucznia 
niepełnosprawnego w ramach pilotażowego programu "UCZEŃ NA 
WSI - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne 
zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie". 
 

Adresatami programu w obszarze A są osoby niepełnosprawne, 
posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie 
o stopniu niepełnosprawności, pobierające naukę w szkole 
podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej, zamieszku-
jące na terenie naszej gminy, których średniomiesięczny dochód na 
jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 1 276,00 zł. brutto. 
 

W ramach obszaru A programu dofinansowanie, może
obejmować następujące koszty:
1. zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę,
2. uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie 

sprawności fizycznej lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy 
rehabilitacyjne), 

3. związane z dostępem do internetu (instalacja i abonament), 
z wyłączeniem zakupu komputerów, 

4. kursów doszkalających w zakresie programu nauczania oraz 
kursów językowych (w przypadku kursów organizowanych poza 
miejscem zamieszkania ucznia, dofinansowaniu mogą podlegać
również koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia), 

5. wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych. 
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Ponadto w tym obszarze, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, 
przyznane w ramach obszaru A, dofinansowanie może dodatkowo 
obejmować następujące koszty: 
- opłaty za naukę (czesne), 
- zakwaterowania (gdy uczeń pobiera naukę poza miejscem 

stałego zamieszkania), 
- dojazdów do szkoły. 
 

Miejsce i termin składania wniosku wraz z załącznikami:
Wniosek o dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego 
należy składać w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół
Gminy Opatówek (pok. 22 tut. urzędu) w terminie do dnia 30 września 
2009 r. 
Wymagane załączniki do wniosku: 
- kserokopia ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub 

orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ucznia, 
- oświadczenie wnioskodawcy o dochodzie brutto przypadającym 

na jednego członka rodziny pozostającego w gospodarstwie 
domowym, 

- zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki w szkole 
podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej, 

- kserokopia dokumentu o ustanowieniu opieki prawnej nad 
podopiecznym - dotyczy wnioskodawcy, będącego opiekunem 
prawnym ucznia, 

- kserokopia aktu urodzenia, 
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych przez PFRON 
 

Do pobrania w pok. 22
- Wniosek o dofinansowanie kosztów nauki ucznia 

niepełnosprawnego w ramach obszaru "A" pilotażowego 
programu pn. "UCZEŃ NA WSI - pomoc..." 

- Oświadczenie o wysokości dochodów (średni miesięczny dochód 
brutto w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym 
złożono wniosek o dofinansowanie w ramach programu "UCZEŃ
NA WSI"). 

- Ponadto wszelkie materiały i dokumenty dotyczące programu 
dostępne są na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl

Osoba prowadząca sprawę:
Arkadiusz Łańduch - Dyrektor ZEAS Gminy Opatówek tel. (0-62) 
76-18-080 (wew. 47). 

 
********** 

 
Informacja dla rolników 
 

Zmiany w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 marca 2008r. 
w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego 
u świń. (Dz. U. z 2009r. Nr 74, poz. 631) 
 

Świadectwa zdrowia do rzeźni 
Wprowadza się powszechny obowiązek zaopatrywania w świadectwa 
zdrowia wszystkich przesyłek świń, bez względu na status 
epizootyczny w odniesieniu do choroby Aujeszkyego. Obowiązują
następujące świadectwa: 
- dla świń przeznaczonych do uboju 
- dla świń przeznaczonych do uboju (ze stad zakażonych) 
- dla świń wprowadzanych do stad, na targi, pokazy, wystawy, 

konkursy, punkty kopulacyjne i punkty skupu 
Każdą przesyłkę świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
zaopatruje się w świadectwo zdrowia. 
 

Znakowanie trzody chlewnej 
W związku z koniecznością zaopatrzenia wszystkich świń kierowanych 
do uboju obowiązkowe jest oznakowanie zwierząt przed 
wystawieniem świadectwa zdrowia przez urzędowego lekarza 
weterynarii. Obowiązek ten spoczywa na właścicielu zwierząt. 
W związku ze sposobem realizacji "Programu zwalczania choroby 
Aujeszkyego u świń" konieczne jest również indywidualne i trwałe
oznakowanie wszystkich zwierząt stada podstawowego przed 3 
pobieraniem krwi. Obowiązek ten spoczywa na właścicielu zwierząt. 
 

Stada zakażone 
Świnie kierowane na ubój ze stad zakażonych muszą być
transportowane bezpośrednio do ubojni z pominięciem spędów. 
Wprowadza się możliwość wprowadzania do stad zakażonych-
szczepionych zwierząt ze stad szczepionych, o statusie wyższym lub 
równym, za zgodą powiatowego lekarza weterynarii. 
Stada zakażone nie posiadające możliwości odchowu prosiąt mogą za 
zgodą powiatowego lekarza weterynarii przemieścić prosięta do stad 
zakażonych mających taką możliwość.
O fakcie wymiany stada podstawowego lub uboju wszystkich zwierząt
stada podstawowego należy niezwłocznie powiadomić powiatowego 

lekarza weterynarii celem przeprowadzenia oczyszczania i odkażania. 
Jest to warunek konieczny do zniesienia wszelkich zakazów i nakazów 
dla stada zakażonego. 
 

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

 

********** 
 

Informacja dla posiadaczy lasów 
Nadleśnictwo Kalisz informuje, że decyzją Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi otrzymał akredytację na świadczenie usług doradczych 
posiadaczom lasów, w ramach działania "Korzystanie z usług 
doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Doradca leśny - 
Henryk Jarecki, wpisany na listę doradców leśnych w Centrum 
Doradztwa Rolniczego, udziela informacji w sprawie szkoleń dla 
podmiotów, których działania objęte są PROW oraz doradzania 
odnośnie sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania 
pomocy finansowej. 
Informacje można uzyskać pod nr telefonów: (0-62) 766-44-40, 696-
419-763, faks: (0-62) 766-44-46, e-mail: kalisz@poznan.lasy.gov.pl 

 
********** 

 

********** 
 

Dyżury konserwatorów wodociągów 
Wodociąg w Opatówku, Cieni Drugiej i Michałowie Drugim obsługują:
- w dniach 1-15 każdego miesiąca - p. Mieczysław Pietrzak, 

tel. 601-310-089 
- w dniach 16-30 każdego miesiąca - p. Bogdan Woźniak, 

tel. 601-974-817 
Wodociąg w Tłokini Wielkiej obsługują:
- w dniach 1-15 każdego miesiąca - p. Grzegorz Kajdanek, 

tel. 601-974-815 
- w dniach 16-30 każdego miesiąca - p. Andrzej Olczak, 

tel. 605-071-153 
 

********** 
 

Program grantowy "Równać szanse 2009" 
W regionalnym konkursie grantowym o dotacje na projekty 
rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2010 i trwające nie 
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dłużej niż do 30 czerwca 2010 mogą ubiegać się organizacje 
pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz 
nieformalne grupy dorosłych, które chcą założyć organizację
pozarządową na terenach wiejskich i małych miast (do 20 tys. 
mieszkańców). Celem projektów realizowanych w ramach programu 
jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży
w wieku 13-19 lat z małych miejscowości. Termin składania wniosków 
mija 10 października 2009r., a materiały promocyjne można pobrać ze 
strony: www.rownacszanse.pl/?c=3278 
Pytania dotyczące programu i niezbędnych dokumentów należy
kierować pod nr telefonu (0-22) 826-10-16 lub pod adres mailowy: 
rownacszanse@pcyf.org.pl 

 
********** 

 
Wójt Gminy Opatówek informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 
Gminy w Opatówku (parter) został wywieszony wykaz nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Opatówek przeznaczonych do oddania 
w najem i dzierżawę na okres do 3 lat. 

 
********** 

 
Zapraszamy do nowo otwartego klubu fitness siłownia! 
Start - 19 września 2009r., godz. 1600, ul. Kaliska 13, Opatówek, 
(dawny Dom Towarowy), I piętro, wejście od podwórza. Proponujemy: 
- trening siłowy dla mężczyzn: pon. - niedz. godz. 1600 - 1900 
- trening siłowy dla kobiet w zacisznej siłowni damskiej: 

pon. - niedz. godz. 1600 - 1900 
- zajęcia aerobowe prowadzone przez instruktorkę fitness 

p. Małgorzatę Kujawę
- poniedziałek godz. 2030 - Body Shaper grupa początkująca 
- wtorek godz. 1900 - HI-LO grupa początkująca, godz. 2015 - HI-LO 

grupa zaawansowana 
- środa godz. 2030 - Body Shaper grupa zaawansowana 
- czwartek godz. 1900 - (rodzaj i poziom zajęć do ustalenia) 
Zapisy i informacje pod numerem telefonu: 661-204-821 
PROMOCJA! przy zakupie karnetu na zajęcia aerobowe dwa wejścia 
do siłowni GRATIS. Kontakt: fitnesssilownia.opatowek@gmail.com 

 
********** 

 
Salon Meblowy "Sosnowy Styl" mieszczący się w Kaliszu przy 
ul. Lipowej 6 oferuje meble kuchenne, pokojowe, wypoczynkowe, 
sypialnie, łóżka, materace, bardzo tanie stoły i krzesła oraz elementy 
dekoracyjne (obrazy, repliki broni). Tel. (0-62) 76-77-275. Zapraszamy 
od poniedziałku do piątku w godz. od 1000 do 1800 oraz w soboty od 
1000 do 1400.

********** 
 

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

 
********** 

 
Pilnie, tanio sprzedam działkę w Opatówku, ul. Św. Jana, powierzchnia 
4000m2, w tym 441m2 pod zabudowę, wszystkie media w drodze, 
ciche otoczenie, bliskość lasu. Telefon kontaktowy: 722-832-722. 

 
********** 

 
Szukamy mieszkania za odstępne, może być do małego remontu. 
Telefon: 669-344-278. 

 
********** 

 
Sprzedam ziemię w Sierzchowie o pow. 3,40 ha. Tel. 693-137-500. 

 
********** 

 
Sprzedam ziemię 0,98ha w Opatówku, ul. Ludowa. Tel. 666-254-594. 

 
********** 

 
Sprzedam działkę o pow. 4.500m2, trasa Opatówek-Brzeziny. Telefon: 
889-001-818. 

 
********** 

 
Sprzedam działkę o pow. 0,56ha w miejscowości Zajączki, blisko lasu. 
Telefon: 608-723-815. 

 

Sprzedam dom 80m2 (3 pokoje, kuchnia, łazienka) w Opatówku, 
ocieplony, wszystkie media, działka 1500m2 (zadbana), budynek 
gospodarczy 30m2. Telefon: 889-925-254 lub (0-62) 76-18-146. 

 
********** 

 
Centrum Języków Obcych PROGRESS prowadzi nabór na kursy 
języka angielskiego dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz firm. Miejsca 
zajęć: GOK w Opatówku, GOK w Szczytnikach oraz Szkoła
Podstawowa nr 11 w Kaliszu. Informacja i zapisy pod nr telefonu 
668-743-049 lub (0-62) 76-18-075, pon. - pt. w godz. 1000 - 1900.
Przy zapisie do końca września br. promocja cenowa! Więcej na 
stronie www.progress.kalisz.pl 

 
********** 

 
Doskonalenie umiejętności czytania tekstów ze zrozumieniem,
wyszukiwania informacji w tekście, konstruowania różnych form 
wypowiedzi pisemnej, przygotowanie do sprawdzianu w szkole 
podstawowej oraz egzaminu gimnazjalnego z zakresu przedmiotów 
humanistycznych. Tel. 508-142-902 (w godz. 1500 - 1700). 

 
********** 

 
Sprzedam rower 3-kołowy marki TOLEK. Telefon kontaktowy: 
(0-62) 76-19-814. 

 
********** 

 
Sprzedam dwie sofy dwuosobowe, rozkładane z pojemnikiem na 
pościel, w bardzo dobrym stanie. Telefon: 509-233-822, po godz. 1700.

********** 
 

Fizjoterapeuta oferuje: masaż - klasyczny, antycellulitowy, relaksa-
cyjny oraz rehabilitację w domu klienta. Atrakcyjne ceny. Telefon: 
509-688-982 po godz. 1800.

********** 
 

Firma "DEKORATOR" prowadzi sprzedaż kostki brukowej, 
niepowtarzalne wzory ułożeń. Projektujemy, zakładamy kostkę,
pomagamy w doborze odpowiedniej kostki, określamy jej ilości oraz 
proponujemy odpowiedni wzór ułożenia. Ponadto projektujemy 
i zakładamy ogrody. Telefon: 796-269-796. 

 
********** 

 
Usługi minikoparką, wykop fundamentów, przyłącza wodne, 
energetyczne, teletechniczne. Telefon: 500-818-331. 

 
********** 

 
Nawiążę współpracę z firmą budowlaną na terenie Polski i za granicą.
Mam działalność gospodarczą w tym kierunku, wykonuję prace 
wykończeniowe i ogólnobudowlane: szpachlowanie, tapetowanie, 
malowanie, itp. Telefon kontaktowy: 515-053-797. 

 
********** 

 
Sznaucer miniaturka, szczenięta. Telefon: 512-826-188. 

 
********** 

 
Sprzedam wózek wielofunkcyjny dla dziecka. Cena do uzgodnienia. 
Telefon: 723-007-555. 

 
********** 

 
Sprzedam samochód Peugeot 309, katalizator, szyby tylne przyciem-
nione, rok 1994, poj. 1,1, stan dobry. Telefon: 506-211-366. 
 

*************************************** 
Urząd Gminy w Opatówku, 
Pl. Wolności 14, 62-860 Opatówek 
 

tel. (0-62) 76-18-453, 76-18-454, faks (0-62) 76-18-017 
 

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