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REMONTY I INWESTYCJE GMINNE, 
POZYSKANE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE 

 
Miesiąc wrzesień to czas rozpoczęcia nauki 

szkolnej. Za nami wakacje - dni zasłużonego odpo-
czynku. W tym samym czasie w placówkach oświa-
towych pod nadzorem władz gminnych oraz dyrektorów 
szkół i przedszkola wykonywane były prace remontowe 
i inwestycyjne. Same remonty bieżące to ponad 
350 tys. zł tegorocznego budżetu gminy, inwestycje 
w gminie szacowane są na kwotę 1,2 mln złotych. 

Mamy nadzieję, że nasze szkoły i przedszkole 
stają się dzięki powyższym pracom z roku na rok coraz 
bardziej przyjazne i zadbane. Ponadto wiele prac odbyło
się z udziałem osobistym i ze wsparciem finansowym 
rodziców - składamy serdeczne podziękowania wszyst-
kim rodzicom, radom rodziców za troskę o nasze szkoły
i przedszkole. 
 
REMONTY I INWESYCJE W PLACÓWKACH OŚWIA-
TOWYCH 
 
Gimnazjum w Opatówku 
W okresie wakacyjnym w gimnazjum w Opatówku 
przeprowadzono następujące prace remontowe: 
- wymieniono płytki na schodach wejściowych do 

budynku szkoły, które uległy zniszczeniu w czasie 
zimy 

- zaadoptowano pomieszczenie w budynku gimnazjum 
dla uczniów z autyzmem: pomalowano ściany, 

wyposażono w meble i pomoce dydaktyczne, 
zamontowano rolety okienne 

- odnowiono i zakonserwowano (pokrywając polime-
rem) podłogi w dziesięciu klasopracowniach oraz 
w gabinecie wicedyrektora, sekretariacie szkoły
i pokoju nauczycielskim 

- pomalowano w całości klasopracownię zajęć 
artystycznych 

- odświeżono częściowo lamperię na korytarzach 
i klatkach schodowych 

 
Szkoła Podstawowa w Opatówku 
W Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego 
w Opatówku do ważniejszych prac należą:
- wymiana pokrycia dachu - położenie blachy 

dachówkopodobnej w miejsce zmurszałej 60-letniej 
dachówki "karpiówki" 

- wyprowadzenie kilkunastu kominów wentylacyjnych 
ze strychu ponad powierzchnię dachu - w celu 
polepszenia wentylacji klas lekcyjnych i innych 
pomieszczeń

- montaż nowej iglicy i instalacji odgromowej 
- założenie nowego systemu odprowadzania wody 

deszczowej (rynny + rury spustowe) 
- likwidacja przecieków dachu sali gimnastycznej 
- malowanie sali gimnastycznej 
- zainstalowanie dodatkowego nawiewu powietrza 

pod podłogę sali gimnastycznej i nowych otworów 
wentylacyjnych pod sufitem sali w celu polepszenia 
cyrkulacji powietrza 
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- dokończenie remontu szatni w-f (+łazienki +ubikacji) 
dla chłopców, oraz pomalowanie 2 łazienek dla 
dziewcząt

- zamontowanie drewnianych osłon kaloryferów 
w szatni/łazience w-f dla chłopców 

- likwidacja zacieków (odgrzybianie, gipsowanie, 
szlifowanie, malowanie) w gabinecie higienistki 
szkolnej 

- założenie nowego aluminiowego kaloryfera w gabi-
necie wicedyrektora 

- pomalowanie głównej klatki schodowej 
- pomalowanie holu i obu korytarzy I piętra 
- pomalowanie kilku klas lekcyjnych 
- zamontowanie nowych kratek wentylacyjnych 

w kilku pomieszczeniach 
- utworzenie nowego pomieszczenia na "składnicę

akt" poprzez budowę ścianki działowej w końcu 
korytarza 

- wyburzenie kilku ścianek działowych (niski parter) 
i stworzenie (poprzez budowę nowej ścianki 
działowej i zagospodarowanie części holu) dużego 
pomieszczenia na potrzeby świetlicy i realizacji 
programu "Radosna szkoła" 

- skucie tynku, odgrzybienie ścian, położenie nowych 
płytek ściennych oraz paneli podłogowych 
(+gipsowanie, szlifowanie i malowanie ścian i sufitu) 
w nowym pomieszczeniu świetlicy (dla realizacji 
programu "Radosna szkoła") 

- zamontowanie nowej instalacji c.o. (miedź) oraz 3 
nowych grzejników w sali "kącik zabaw" nowej 
świetlicy "Radosna szkoła" 

- skucie tynku, odgrzybienie ścian, położenie nowych 
płytek ściennych oraz podłogowych (+ gipsowanie, 
szlifowanie i malowanie ścian i sufitu) w głównym 
korytarzu niskiego parteru 

- zamontowanie nowej instalacji c.o. (miedź) oraz 3 
nowych grzejników w głównym korytarzu niskiego 
parteru 

- zamontowanie nowego oświetlenia w kilku salach 
lekcyjnych 

- zamontowanie nowej tablicy podlicznikowej i nowego 
licznika poboru prądu 

- zamontowanie nowej głównej tablicy rozdzielczej 
prądu elektrycznego 

- zainstalowanie przeciwpożarowego wyłącznika 
prądu dla całego budynku szkoły

Szkoła Podstawowa w Cieni Drugiej 
W Szkole Podstawowej w Cieni Drugiej w czasie wakacji 
wykonane zostały następujące prace: 
- remont schodów wejściowych 
- malowanie elewacji budynku 
- malowanie szatni 
- odnowienie paneli ściennych na korytarzu 
- odświeżenie ścian w toaletach 
 
Szkoła Podstawowa w Sierzchowie 
W Szkole Podstawowej w Sierzchowie w ramach 
remontu dokonano: 
- przestawienia bramy i furtki w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa uczniom 
- wykonano chodnik o długości 70 m od bramy do 

wejścia budynku szkolnego 
- oddział przedszkolny zyskał nowe, bardziej prze-

strzenne pomieszczenie, pozwalające na większą

aktywność ruchową dziecka, zgodnie z zaleceniami 
realizacji nowej podstawy programowej 

- dzięki sponsorom w klasach zawieszono nowe 
zasłony i zakupiono kwiaty doniczkowe 

 
Zespół Szkół w Chełmcach 

Wakacyjne prace remontowe w Zespole Szkół
w Chełmcach były przede wszystkim skoncentrowane na 
wymianie przedwojennego drewnianego stropu z 1936 
r., który uległ pęknięciu. Strop ma powierzchnię prawie 
110 metrów kwadratowych. Remont wyłączył z użytko-
wania cztery największe pomieszczenia lekcyjne klas 
nr 4 i 5 oraz znajdujące się nad nimi nr 14 i 15. Kolejnym 
etapem remontu będzie przeprowadzenie gipsowania 
i malowania klas. Remonty nie przeszkadzają w bieżą-
cym funkcjonowaniu szkoły. Dzięki wykorzystaniu 
pomieszczeń przy hali sportowej dla klasy V szkoły
podstawowej i II gimnazjum zajęcia odbywają się bez 
zakłóceń. Remont stropu pochłonął kwotę 42 880 zł.
Wraz z tynkowaniem, malowaniem gipsowaniem oraz 
założeniem nowych podłóg będzie to kwota sięgająca 
prawie 60 tys. złotych. 

W szkole trwa również naprawa dachu przed 
zbliżającą się zimą. Na zniszczonej powierzchni dachu 
położona zostanie nowa warstwa izolacji oraz 
przeprowadzona zostanie konserwacja jego pozostałej 
części. Koszt napraw to około 10 tys. złotych. 

W dniu 23 sierpnia 2010 r. w szkole 
przeprowadzono kontrolę Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego. Jej wynik pozwala na prowadzenie zajęć 
dydaktycznych oraz opiekuńczo-wychowawczych 
zgodnie z przyjętym przez dyrektora szkoły planem 
pracy szkoły. 
 
Publiczne Przedszkole w Opatówku 
W ramach remontów w okresie wakacji wykonano: 
Z funduszy budżetowych placówki na kwotę
12 599,02 zł:
- malowanie kuchni, łazienki, sal zajęć 
- wymianę okien i drzwi balkonowych 
- zakupiono szafę na leżaki i pościel 
Z funduszy rady rodziców na kwotę 3 415,13 zł:
- założenie 7 szt. rolet okiennych 
- założenie wykładziny podłogowej w sali zajęć 
- montaż ścianki działowej na korytarzu 
Za wsparcie serdecznie dziękujemy. 
 
Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Opatówku 
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W piątek 18 czerwca br. zakończono montaż
placu zabaw w Szkole Podstawowej im Janusza 
Kusocińskiego w Opatówku. Całkowity koszt inwestycji 
wyniósł prawie 20 tys. złotych (1/4 kosztów pokryła
rada rodziców). W skład placu zabaw wchodzą: wieża
z dachem dwuspadowym 2 szt., zjeżdżalnia, most 
wiszący, wieża z dachem jednospadowym, schody 
z poręczami, pomost łączący 2m, drabina pozioma - 
skośna, huśtawka pojedyncza, huśtawka podwójna 
z drabiną dwustronną, 2 huśtawki ważki, dwa bujaki 
sprężynowe oraz karuzela krzyżowa. Plac zabaw cieszy 
się ogromną popularnością wśród dzieci. W okresie 
wakacyjnym dokonano wzmocnienia trawnika poprzez 
dosianie trawy. 
 
Plac zabaw przy Zespole Szkół w Chełmcach 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka 
najmłodsi uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 
w Chełmcach zostali obdarowani wspaniałym prezen-
tem. Jest nim nowy, kolorowy plac zabaw. Składa się on 
z dwóch wież ze zjeżdżalniami, mini ściany 
wspinaczkowej oraz trapu. Zakupiono także huśtawkę
oraz dwa bujaki sprężynowe. Wszystkie urządzenia 
posiadają niezbędne certyfikaty higieny i bezpie-
czeństwa. Koszt inwestycji to 16 tysięcy złotych. Zakup 
placu w kwocie 15 000 złotych pochodził ze środków 
budżetowych, natomiast koszty transportu i montażu
pokryła rada rodziców. W przyszłym roku planowane 
jest wzbogacenie placu o dodatkowe huśtawki oraz 
ławeczki. Plac zabaw czynny jest w godzinach pracy 
szkoły dla wszystkich chętnych dzieci do lat dziesięciu. 
 
Wymiana pokrycia dachu w Szkole Podstawowej 
w Opatówku 

Jednym z zaplanowanych na miesiące letnie 
zadań inwestycyjnych w oświacie było wykonanie 
wymiany pokrycia dachu w Szkole Podstawowej 
w Opatówku. Zakres prac określony został w ogłoszeniu 
o przetargu i obejmował m.in.: rozbiórkę istniejącego 
pokrycia dachu (o łącznej powierzchni 1879 m2

z dachówki ceramicznej karpiówki, rozbiórkę ołacenia 
dachu, rozbiórkę obróbek blacharskich, rynien i rur 
spustowych, odgrzybienie i impregnację drewna kon-
strukcyjnego środkami owadobójczymi, przeciwgrzybicz-
nymi, przeciwpleśniowymi oraz przeciwogniowymi, 
przemurowanie uszkodzonych kominów, następnie 
wykonanie pokrycia dachu blacho-dachówką w kolorze 
ceglastoczerwonym, zamontowanie wyłazów dacho-

wych, wykonanie nowej instalacji odgromowej na dachu. 
Należy dodać, że projekt przewidywał dostosowanie 
kolorystyki pokrycia dachowego szkoły podstawowej do 
dachu sąsiadującego gimnazjum. 

Przetarg na wymienione prace wygrała firma 
PPUH DACHPOL z Ostrowa Wlkp. z najkorzystniejszą
cenowo ofertą (246 346,83 zł)

Prace trwały od połowy czerwca, w sierpniu 
wykonawca zgłosił zakończenie robót w terminie. 
23 sierpnia, z udziałem przedstawicieli wykonawcy 
i inwestora, odbył się odbiór w/w prac. Protokół odbioru 
został podpisany przez strony bez uwag. 

Na remont dachu gmina otrzymała refundację ze 
środków rezerwy oświatowej z Ministerstwa Oświaty 
(58 tys. zł). 
 
Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkółw Rajsku 

Na miesiące wakacyjne zaplanowany został
remont podłogi w budynku sali gimnastycznej Zespołu
Szkół w Rajsku. Dlatego z wyprzedzeniem ogłoszono 
przetarg na wykonanie tych prac. Gmina pozyskała
częściowo środki na ten cel z Urzędu Marszałkowskiego 
w Poznaniu (45 tys. zł). 

Zakres prac obejmował: rozebranie posadzek 
z deszczułek, rozbiórkę izolacji z papy, wzmocnienie 
legarów podłogowych, impregnację grzybobójczą desek 
i legarów, izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, 
położenie wykładziny sportowej typu TARKET 
NARNIDUR 4 mm z liniami boisk granicznymi i środkową
do siatkówki i do koszykówki z wykładziny. 

Ponadto w ramach remontu wykonano również
nową instalację c.o., nowe oświetlenie, wymieniono 
zniszczoną stolarkę okienną, cała sala gimnastyczna 
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została ponownie pomalowana. Łączny koszt prac to ok. 
100 tys. zł.
W Zespole Szkół w Rajsku w okresie wakacyjnym 
ponadto wykonano: 
- malowanie licznych klas lekcyjnych 
- wykonanie podjazdu przy wejściu do budynku szkoły

(z udziałem i wsparciem rodziców) 
 
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół w Tłokini 
Wielkiej 

W lipcu 2010 r. odbył się przetarg nieograni-
czony na budowę sali sportowej wraz z zapleczem 
towarzyszącym przy Zespole Szkół w Tłokini Wielkiej. 
W przetargu zostało złożonych 7 ofert. Najkorzystniejsza 
cenowo oferta została złożona przez Przedsiębiorstwo 
Budowlane Kazimierz Oliwecki, Nowy Krzymów 33, 
62-513 Krzymów na kwotę 1 906 934,25 zł.

Budynek sali sportowej z zapleczem będzie 
budynkiem wolnostojącym połączonym z budynkiem 
szkoły podstawowej łącznikiem integrującym oba obiekty 
szkolne. Projektowana sala przeznaczona będzie 
głównie do zajęć lekcyjnych WF dla uczniów Zespołu
Szkół. Jako obiekt sportowy wydzielony funkcjonalnie od 
budynku szkoły, może być również wykorzystany po 
godzinach lekcyjnych na cele pozaszkolne. Powierzchnia 
użytkowa ogółem wynosi 751,46 m2, w tym: 
- sala sportowa - 365,88 m2

- zaplecze sali sportowej - 305,59 m2

- łącznik z salą komputerową - 79,99 m2

Wymiary zewnętrzne budynku: 
- sala sportowa: długość 26,24 m, szerokość 15,20 m, 

wysokość 10,60 m 
- zaplecze towarzyszące: długość 22,96 m, szerokość 

15,20 m, wysokość cz. II kondygnacyjnej 8,65 m, 
wysokość cz. I kondygnacyjnej 5,01 m 

- wymiary płyty 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 części zaplecza zaprojektowano 
2 sale ćwiczeń - siłownię i salę ćwiczeń korekcyjnych. 
W ramach zaplecza sanitarno-szatniowego zaprojekto-
wano dwie szatnie sportowe wraz z przynależnymi 
sanitariatami. Ponadto w zapleczu towarzyszącym 
zaprojektowano: magazyn sprzętu sportowego, 
pomieszczenie dla nauczycieli WF z sanitariatem, 
WC dla niepełnosprawnych, WC ogólnodostępne oraz 
pomieszczenie gospodarcze dla sprzątaczek. W łączniku 
sali sportowej zaprojektowano brakującą w budynku 

szkolnym salę komputerową. Obiekt będzie dostępny 
dla osób niepełnosprawnych w poziomie kondygnacji 
parteru. 

Na budowę sali sportowej wraz z zapleczem 
towarzyszącym gmina złożyła wniosek do Urzędu 
Marszałkowskiego o dofinansowanie ze środków Unii 
Europejskiej w ramach PROW na lata 2007-2013 
działanie 313,322,323 "Odnowa i rozwój wsi" na kwotę
500 tys. zł. Wniosek czeka na ocenę formalną. Jeśli 
gmina nie pozyska dofinansowania, wówczas inwestycja 
zostanie wykonana ze środków budżetowych. 

 

********** 
 

PRACE DROGOWE ORAZ W GOSPORARCE KOMU-
NALNEJ 
 
Remont ulicy Działkowej w Opatówku 

Przetarg na przebudowę ulicy Działkowej 
w Opatówku wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej 
wygrało Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów z Kalisza. 
Zakres prac obejmował: roboty ziemne - wykopy pod 
położenie rurociągów z tworzyw sztucznych, budowę
studzienek, studni ściekowych i studzienek rewizyjnych, 
formowanie i ułożenie krawężników, położenie jezdni 
asfaltowej. Całkowity koszt w/w prac zamknął się
w kwocie 307 644,45 zł.

Pozostałe remonty i inwestycje drogowe 
W minionych tygodniach wykonano także

przebudowę dróg w m. Szulec i Zmyślanka z nawierzchni 
gruntowej na nawierzchnię żwirowo-kamienną. Zakoń-
czono również prace polegające na wykonaniu nawie-
rzchni asfaltowej ulicy Ludowej. Dobiegły końca prace 
związane z budową chodnika w m. Chełmce. Przedsię-
wzięcie wykonywane było przy współpracy z Powiatem 
Kaliskim. Natomiast w m. Szałe planowana jest budowa 
chodnika wzdłuż ulicy Działkowej. 

Na odcinku drogi Rożdżały-Kobierno trwają
prace polegające na naprawianiu nawierzchni. 
W najbliższym czasie realizowane będą również roboty 
w m. Michałów Trzeci. Dotyczyć będą one przebudowy 
drogi z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię
tłuczniową. Planowana jest także przebudowa drogi 
gminnej w m. Nędzerzew z nawierzchni tłuczniowej na 
nawierzchnię asfaltową, natomiast w m. Chełmce 
wykonywane będą prace polegające na położeniu 
nawierzchni tłuczniowej z kruszywa łamanego. 

Jednocześnie trwają prace związane z bieżącym 
utrzymaniem dróg takie jak: równanie dróg, uzupełnianie 
ubytków zarówno w drogach asfaltowych jak i kamien-
nych, nieutwardzonych. 

Łączna kwota przewidziana w budżecie gminy 
Opatówek na wykonanie w/w prac remontowych i inwe-
stycyjnych w drogownictwie wynosi ok. 274 tys. zł.

Przegląd budynków komunalnych 
Na początku czerwca br. komisja złożona 

z pracowników urzędu gminy oraz inspektora nadzoru 
przeprowadziła przegląd i ocenę stanu technicznego 
budynków komunalnych. Do naprawy zakwalifikowano: 
wymagające naprawy dachy w celu uniknięcia 
przecieków, uzupełnienie ubytków w rynnach, naprawę
stolarską okien drewnianych oraz wymianę na nowe 
niektórych okien i drzwi. Prace będą wykonywane 
stopniowo do końca bieżącego roku. 
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Inwestycje powiatowe w Gminie Opatówek 
Zakończyły się remonty dróg powiatowych 

w naszej gminie. Jak informuje członek zarządu Powiatu 
Kaliskiego Mieczysław Łuczak w bieżącym roku wyre-
montowano rekordową ilość odcinków dróg. W ramach 
powierzchniowego utrwalania nawierzchni wyremonto-
wano znaczny odcinek drogi z Warszewa do Rajska. 
W miejscowości Michałów Drugi w ramach tego remontu 
utrwalono nawierzchnię na odcinku od drogi krajowej 
z Marchwacza oraz drugi odcinek z miejscowości Cienia 
Folwark. Na odcinku od Porwit do Takomyśli także
został wyremontowany znaczny odcinek drogi 
powiatowej. W ramach powierzchniowego utrwalenia 
dróg wyremontowano prawie 6 km dróg powiatowych na 
terenie naszej gminy. 

W miejscowościach Cienia Druga, Cienia 
Pierwsza oraz Porwity powstają zatoczki autobusowe 
w celu poprawy bezpieczeństwa. Został już także
rozstrzygnięty przetarg na odbudowę drogi z Opatówka 
do Borowa i tutaj zostanie położona nowa nawierzchnia 
bitumiczna na odcinku około 1800 metrów gdzie koszt 
całkowity tej inwestycji wynosi 423 tys. zł. Przypomnijmy 
że od czasów okupacji droga ta nie była remontowana, 
a jest ona bardzo ważna dla mieszkańców wsi Borów. 

W bieżącym roku przy pomocy wspólnego 
montażu finansowego Powiatu Kaliskiego i Gminy 
Opatówek (Powiat przekazał kwotę 30 tys. złotych) 
powstał znaczny odcinek chodnika w miejscowości 
Chełmce. Dodać należy, że zostały już zabezpieczone 
środki finansowe w budżecie Powiatu w kwocie 350 tys. 
złotych na realizację wspólnego zadania w postaci 
przebudowy ciągu drogowego Saczyn-Chełmce-
Opatówek, gdzie w przyszłym roku powstanie nowa 
nawierzchnia bitumiczna w Chełmcach na odcinku 4 km. 

W najbliższych dniach rozpocznie się gruntowny 
remont drogi w miejscowości Modła, na którą to 
samorząd powiatowy przeznaczył 43 tys. zł. W ramach 
tej naprawy zostanie przygotowana droga pod 
ostateczną warstwę bitumiczną.

********** 
 

INWESTYCJE Z POZYSKANYCH ŚRODKÓW 
ZEWNĘTRZNYCH 
 

Nowe oddziały przedszkolne 
Wniosek złożony przez Gminę Opatówek 

o dofinansowanie projektu "Podniesienie poziomu 
jakości edukacji i wyrównywanie szans rozwojowych 
dzieci w gminie Opatówek poprzez otwarcie nowych 
oddziałów przedszkolnych" uzyskał pozytywną ocenę
Komisji Oceny Projektów. Przyznana kwota dofinanso-
wania wynosi 721 162 złote, wkład własny 15 000 zł.

Na terenie gminy Opatówek funkcjonuje 
1 publiczne przedszkole, które w roku szkolnym 
2008/2009 liczyło 122 wychowanków. Liczba dzieci 
w gminie, w wieku 3-5 lat wynosiła 311, a więc wskaźnik 
upowszechnienia edukacji przedszkolnej sięga 38,91%. 
Widząc potrzebę zwiększenia oferty edukacji 
przedszkolnej zespół w skład którego weszli dyrektorzy 
szkół w Rajsku, Chełmcach i Tłokini, dyrektor ZEAS 

w Opatówku pod nadzorem sekretarza gminy przygo-
tował stosowny projekt przewidujący otwarcie nowych 
oddziałów przedszkolnych. Grupą docelową projektu jest 
objęcie opieką przedszkolną 99 dzieci. Zakłada się
powstanie 8-godzinnego bloku zajęć przedszkolnych 
z wyżywieniem, opieką pedagoga i psychologa 
w oddziałach: w Tłokini Wielkiej (17 dzieci), w Rajsku 
(25 dzieci), w Chełmcach (25 dzieci). Przewiduje się
zajęcia logopedyczne dla każdej grupy, zajęcia z rytmiki, 
arteterapię, gimnastykę korekcyjną, język angielski, 
a także spotkania z rodzicami promujące wiedzę
z zakresu wczesnej edukacji i bezpieczeństwa dzieci na 
wsi. Ponieważ założeniem projektu jest powstanie 
nowych oddziałów, niezbędna jest adaptacja pomiesz-
czeń, zakup mebli, pomocy dydaktycznych, sprzętu 
grającego, tablic interaktywnych, TV i DVD, wyposażenie 
szatni itp. 

Projekt będzie realizowany w roku szkolnym 
2010/2011 oraz 2011/2012. W przypadku dużego 
zainteresowania w następnych latach planuje się jego 
kontynuację.

"Uczę się i bawię"
Kolejny wniosek "Uczę się i bawię" złożony 

w ramach Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyj-
nych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 
świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.2. 
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup 
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie 
różnic w jakości usług edukacyjnych uzyskał pozytywną
ocenę. Wartość projektu (wnioskowana kwota dofinan-
sowania) to 231 tys. zł.

Widząc otwierające się możliwości pozyskania 
dodatkowych środków oraz potrzebę zwiększenia oferty 
edukacyjnej zespół w skład którego weszli dyrektorzy 
szkół oraz nauczyciele ze szkoły podstawowej 
w Opatówku i dyrektor ZEAS przygotowali stosowny 
projekt systemowy. 

Celem głównym projektu jest wyrównanie szans 
edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu 
kształcenia dzieci z klas I-III we wszystkich szkołach 
podstawowych w gminie Opatówek od września 2010 r. 
do sierpnia 2011 r. Do celów szczegółowych projektu 
należą:
- zapewnienie każdemu dziecku realizującemu I etap 

edukacyjny w szkołach podstawowych na terenie 
gminy, oferty edukacyjno - wychowawczo - profilak-



Wiadomości Gminne str. 6/28 

tycznej, zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami 
i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi 

- zwiększenie stopnia i zakresu wykorzystania 
w szkołach podstawowych aktywizujących metod 
nauczania 

- zwiększenie dostępności i podniesienie jakości 
wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
udzielanej dzieciom o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych w szkołach podstawowych 

- podniesienie jakości pomocy udzielanej przez szkołę 
rodzicom dzieci uczących się na I etapie 
edukacyjnym w szkołach podstawowych oraz 
zintensyfikowanie współpracy i zaangażowania 
rodziców w życiu szkoły

Projektem będą objęci wszyscy uczniowie klas I-III szkół
podstawowych w gminie Opatówek - czyli 391 uczniów 
i uczennic. W poszczególnych zajęciach specjalistycz-
nych wezmą udział dzieci, u których zdiagnozowano 
określone problemy (m.in. zagrożone ryzykiem dysleksji, 
z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matema-
tycznych). Przewidziano z tą grupą dzieci także zajęcia 
logopedyczne, a gimnastykę korekcyjną dla dzieci 
z wadami postawy. W zajęciach rozwijających zdolności 
i zainteresowania wezmą udział uczniowie szczególnie 
uzdolnieni (m.in. zajęcia przyrodnicze, matematyczne). 

W celu realizacji projektu zostanie zakupione 
wyposażenie dydaktyczne sal, sprzęt specjalistyczny 
(oprogramowanie, pakiety do diagnozowania i korygo-
wania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych). 
 
Przebudowa ciągu drogowego Saczyn - Chełmce - 
Opatówek 

Przedmiotem projektu jest przebudowa 
nawierzchni drogi powiatowej i dróg gminnych 
z nawierzchni bitumicznej (zniszczonej) i gruntowej na 
nawierzchnię bitumiczną na odcinku Saczyn-Chełmce-
Opatówek. Przebudowa składa się z dwóch odcinków, 
z których pierwszy przebiega przez tereny gminy 
Opatówek i Godziesze Wielkie. Długość projektowanej 
przebudowy odcinka dróg gminnych na terenie gminy 
Opatówek to 876 m, a na terenie gminy Godziesze 
Wielkie (w Saczynie) - 625,5 m. Ogółem na terenie obu 
gmin 1501,5 m. Projektowana jezdnia bitumiczna będzie 
miała na całej długości 4,0 m szerokości i dwustronne 
pobocza po 0,75 m, utwardzone tłuczniem. 

Drugi odcinek przebudowywanej drogi przebiega 
tylko przez tereny gminy Opatówek i jest drogą
powiatową. Od skrzyżowania z drogą nr 12 Poznań-
Łódź na odcinku długości 4,437 km (do skrzyżowania 
z drogą Chełmce-Saczyn) przewidziano remont jezdni 
"patcherem" - emulsją i grysami bazaltowymi. Po wyko-
naniu remontu przy użyciu emulsji i grysów przewidziane 
jest wzmocnienie nawierzchni betonem asfaltowym 
(warstwa ścieralna 4 cm). 

Cały zakres projektowanych robót zlokalizowany 
jest w istniejącym pasie drogi powiatowej i dróg 
gminnych. Przyjęte parametry drogi w pełni zabezpie-
czają potrzeby komunikacyjne i bezpieczeństwo ruchu 
pojazdów i pieszych. Przyjęte rozwiązania zaspokajają
również potrzeby lokalnej społeczności. 

Wartość projektu (złożonego wniosku o dofinan-
sowanie) - 1 439 943,23 zł. Wartość dofinansowania 
z WRPO Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 
719 971,61 zł. Środki własne budżetu gminy Opatówek, 
Godziesze Wielkie i powiatu kaliskiego - 719 971,62 zł.

Realizacja projektu planowana jest na II i III kwartał
2011 roku. 
 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Zduny 

Przedmiotowe przedsięwzięcie dotyczy budowy 
sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Zduny, 
w gminie Opatówek ze zrzutem ścieków do systemu 
kanalizacyjnego Kalisza. Projektowaną lokalizację sieci 
rurociągów kanalizacyjnych przewidziano w ciągach 
dróg gminnych oraz częściowo na gruntach prywatnych. 
Budowa sieci kanalizacyjnej dla terenu objętego 
opracowaniem, przewiduje wykonanie kolektorów z rur 
litych PVC o średnicy 200 mm oraz odgałęzień, do 
granicy posiadłości o średnicy 160 mm, w zakresie 
zlokalizowanym na terenie miejscowości Zduny. 
Pod względem rozmiarowym zakres projektowanego 
przedsięwzięcia przedstawia się następująco: 
- sieć kanalizacyjna grawitacyjna, PVC ø200 mm - 

6749 mb, 
- sieć kanalizacyjna tłoczna, PEHD ø90 - 110 mm - 

1295 mb, 
- komory pomiarowe ścieków - 3 szt. 
- przepompownie ścieków - 1 szt. 

Celem wybudowania kanalizacji sanitarnej 
jest uporządkowanie gospodarki ściekami sanitarnymi 
w zakresie ich odprowadzenia i oczyszczenia. Realizacja 
projektu poprawi infrastrukturę techniczną i warunki 
życia mieszkańców w miejscowości Zduny, która 
znajduje się w obszarze aglomeracji Kalisz wyznaczonej 
Rozporządzeniem Nr 150/06 Wojewody Wielkopolskiego 
z dnia 23 czerwca 2006 roku. 

Wartość projektu (złożonego wniosku o dofinan-
sowanie) - 3 828 231,00 zł. Wartość dofinansowania 
z PROW (Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów 
Wiejskich) - 2 353 420,00 zł. Środki własne budżetu 
gminy Opatówek - 1 474 811,00 zł.
Realizacja projektu planowana jest w dwóch etapach: 
etap I - zakończenie listopad 2011 r. 
etap II - zakończenie październik 2012 r. 
 

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

DOŻYNKI GMINNE 
 

Barwnym korowodem wieńców dożynkowych, 
przemarszem orkiestry dętej OSP z Chełmc i pocztów 
sztandarowych Ochotniczych Straży Pożarnych 
rozpoczęło się tegoroczne świętowanie plonów miesz-
kańców gminy Opatówek. 

Tym razem Dożynki Gminne 2010 odbyły się na 
terenach rekreacyjnych nad zalewem w miejscowości 
Szałe. Obchody, jak co roku, rozpoczęła msza święta 
w intencji rolników celebrowana przez proboszcza parafii 
Chełmce ks. prałata Walentego Kwiatkowskiego. 
We mszy św. oraz części obrzędowej dożynek, wspólnie 
z gospodarzami i mieszkańcami gminy, wzięli udział
także przybyli tego dnia goście - senator RP Mariusz 
Witczak, posłowie na sejm RP: Leszek Aleksandrzak, 
Witold Sitarz i Adam Rogacki, radna sejmiku 
województwa wielkopolskiego Barbara Nowak, radni 
powiatu kaliskiego: członek zarządu Mieczysław Łuczak, 
wiceprzewodniczący Józef Wanga, Urszula Rychter, 
Stefania Wiewiórkowska, radni gminy Opatówek na 
czele z Przewodniczącym Stanisławem Kusiem i wice-
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przewodniczącym Pawłem Bąkowskim, sołtysi wsi, 
dyrektorzy placówek oświatowych z terenu gminy. 

Okazały bochen chleba, wypieczony specjalnie 
na to święto, Wójtowi Gminy Sebastianowi Wardęckiemu 
przekazali Starostowie dożynek, którymi w tym roku byli: 
p. Małgorzata Brodziak z sołectwa Szałe i p. Krzysztof 
Włodarz z Michałowa Drugiego. Po eucharystii, złożeniu 
darów oraz poświęceniu chleba i wieńców symbolizu-
jących obfitość zebranych plonów odbyła się część 
obrzędowa dożynek. 

Narastający warkot obwieścił wszystkim 
przybycie nad zalew motocyklistów, którzy w Opatówku 
uczestniczyli we mszy św. poświęconej zmotoryzo-
wanym. Liczni motocykliści, na czele z ks. Rafałem 
Kowalskim - komandorem zjazdu oraz ks. prałatem 
Władysławem Czamarą, już po raz trzeci odwiedzili 
naszą gminę, aby zaprezentować swoje fascynujące 
motocykle. 

Wójt Gminy - w imieniu gospodarzy - powitał
gości, rolników i ich rodziny oraz mieszkańców naszej 
gminy, a także podziękował za dorodny bochen chleba 
wypieczony z tegorocznej mąki, którym to chlebem Wójt 
Gminy i Przewodniczący Rady Gminy razem ze 
Starostami Dożynek częstowali wszystkich zgroma-
dzonych. 

"Dożynki to radość i odpoczynek po ciężkiej pracy. 
To także uroczystość religijna, dziękczynienie za plony, 
element kultury ludowej, ukazujący wierność i bogactwo 
tradycji. To jeden z najpiękniejszych dni w roku każdego 
rolnika, mający długą tradycję na ziemiach polskich i nie 
tylko (...). Życzę Wam Rolnicy, Mieszkańcy i Goście, aby 

nigdy nie zabrakło na Waszych stołach tego 
najważniejszego symbolu dożynek - chleba. Szanujmy 
go i szanujmy tych, dzięki którym go mamy. A rolnikom 
jeszcze raz dziękuję za zebrane plony - Bóg zapłać
i Szczęść Boże na kolejne lata". - powiedział Wójt Gminy 
Sebastian Wardęcki w swoim przemówieniu. 

Także przemawiający goście w swych 
wystąpieniach podkreślali wagę pracy rolników, 
sadowników, hodowców i konieczność jej poszanowania 
i podziękowania za ich całoroczny trud. Listy 
okolicznościowe na ręce rolników i gospodarzy przesłali 
także: europoseł Andrzej Grzyb, senator RP Piotr 
Kaleta, posłowie Józef Racki, Maciej Orzechowski 
i Jarosław Urbaniak.  

Piękna pogoda panująca do samego wieczora 
zachęcała mieszkańców do przybycia na dożynki 
i spędzenia z rodziną wolnego czasu na świeżym 
powietrzu. Organizatorzy zadbali o to, by goście się nie 
nudzili, dla dzieci i dorosłych przygotowano liczne 
atrakcje: od dmuchanych zamków, zjeżdżalni, trampolin, 
przejażdżek na kucykach, po różnorodne stoiska 
z jedzeniem, napojami, zabawkami. O podniebienia 
gości zadbały na swoim stoisku także panie z Koła
Gospodyń Wiejskich oferując pyszny chleb ze smalcem, 
domowego wypieku ciasta, grochówkę i żurek. Wielkim 
powodzeniem wśród odwiedzających cieszyły się
gadżety promocyjne gminy Opatówek: kolorowe 
baloniki, długopisy, breloczki, czapeczki i foldery 
reklamowe. 

A na scenie królował śpiew i taniec w wykonaniu 
solistów ze Studia PIANO SONG z Kalisza, zespołów 
tanecznych CDN MINI, CDN MIX i CDN MINI 2. 
Wspólna zabawa z iluzjonistą APOLLINO i towarzy-
szącą wróżką zabrała nie tylko najmłodszych, w świat 
tajemniczy i magiczny. Był też konkurs plastyczny dla 
dzieci ph. "Krajobraz z jeziorem Szałe". Dla wszystkich 
uczestników w konkursach przewidziano nagrody. 
Odważnym dzieciom za talenty plastyczne i muzyczne 
słodkie upominki i nagrody sportowe wręczył Sekretarz 
Gminy Krzysztof Dziedzic. 

Tego samego dnia organizatorzy podsumowali 
również wyniki sobotniego lotu gołębi na trasie 
Wschowa - Opatówek o długości 120 km, przeprowa-
dzonego przez Sekcję Opatówek Polskiego Związku 
Hodowli Gołębi Pocztowych. Nagrodę dla najszybszego 
gołębia (czas przelotu 2 godz. 12 min. 24 sek.) z rąk
Wójta Gminy odebrał pan Łukasz Kubicki. 
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Wielkim powodzeniem cieszyła się tego dnia 
także loteria fantowa - każdy los wygrywał - a dodat-
kowo wszystkie losy brały udział w losowaniu nagród 
głównych: telewizor LCD z tunerem TV ufundowany 
przez Wójta Gminy, kuchenka mikrofalowa (Starostowie 
dożynek), DVD (senator Mariusz Witczak i poseł Rafał
Grupiński) komplet sztućców (pp. Jadwiga i Henryk 
Menclowie), robot kuchenny (pp. Dorota i Piotr 
Naszyńscy), mini motorynka (pp. Mirosław i Iwona 
Rajkowscy), 10 pakietów SPA i 10 kolacji "dla dwojga" 
ufundował Medicol i Restauracja "Zdrojowa". 

Wieczorem, na scenie zagościł i zachwycił,
przede wszystkim młodych widzów, zespół GOLDEN 
LIFE, ze swoimi największymi przebojami "Dobra, dobra, 
dobra", "Oprócz błękitnego nieba", "24.11.94", a na 
zakończenie imprezy niebo rozświetlił wspaniały, 
wielobarwny pokaz sztucznych ogni, który zwielokrotnił
się odbiciem w wodzie. 
Wieńce na tegoroczne dożynki przygotowały
następujące miejscowości: Borów, Cienia Pierwsza, 
Cienia Druga, Chełmce, Michałów Trzeci, Józefów, 
Opatówek, Sierzchów, Szałe, Trojanów i Tłokinia 
Kościelna. 
 

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania 
wszystkim sponsorom, dzięki którym uroczystości 
dożynkowe mogły mieć tak bogatą oprawę. Wśród 
darczyńców znaleźli się m.in.: 
- Firma Jutrzenka Colian Sp. z o.o. Opatówek 
- Firma: RECO, REMICO, FORD, SUZUKI - 

Kaźmierczak - Opatówek 
- Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej Oddział

w Opatówku 
- PPHU MAJA Krzysztof Graczykowski - Łaszków 
- Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" - 

Opatówek 
- Centrum Ogrodnicze LIDIA HORTI LOGISTIC 

Mirosław Gimla - Opatówek 
- PPHU KRIS Krystyna i Grzegorz Olczakowie - 

Opatówek 
- Hurtownia MAT-BUD Henryk Pawlak - Tłokinia 

Kościelna 
- Zakład Cukierniczy Jadwiga i Henryk Menclowie - 

Opatówek 
- Motel CZARNUSZKA Iwona i Mirosław Rajkowscy - 

Opatówek 
- Gospodarstwo Ogrodnicze Urszula i Zbigniew 

Rychterowie - Tłokinia Kościelna 
- Firma JANEX - Maria i Jan Przybysławscy - 

Opatówek 
- ERGO HESTIA - Kalisz 
- Zakład Budowlano-Drogowy Damian Dzikowski - 

Kalisz 
- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych - Kalisz 
- Maria i Faustyn Gaweł - Rajsko 
- ZPU, Agencja PKO Dorota i Paweł Naszyńscy - 

Opatówek 
- Firma Handlowa IRWAX Wacław Chojnacki - 

Opatówek 
- Firma KOMPLAST Jarosław Ficner - Szałe
- SOFTON MULTIMEDIA Dariusz Żywiołowski - 

Opatówek 
- Przedsiębiorstwo Transportowe SAM Sławomir 

Miklas - Kalisz 
- Firma Handlowa ANNA Bogdan Kozanecki - 

Opatówek 

- Firma Handlowa WIK Ilona i Dariusz Grzesiak - 
Borów 

- Sklep Spożywczy Grażyna Kisiela - Borów 
- Przedsiębiorstwo Handlowe WEJ Jerzy Wielgusiak - 

Opatówek 
- PZU SA Inspektorat w Kaliszu 
- Dorota Poniatowska - Szałe
- PHU DEX Dorota Karolewska - Opatówek 
- Firma AM-SÓL Andrzej Brodziak - Szałe
- Dagmara Gajewska-Pająk - Kalisz 
- Firma Handlowa Wiesław Rutkowski - Opatówek 
 

Uroczystości dożynkowe zostały przygotowane przy 
współfinansowaniu ze środków unijnych (Działanie 
"4.1/4.1.3 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" 
w zakresie "Małe projekty" - Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013). 
 

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

JUBILEUSZ 85-LECIA 
OSP W BOROWIE 

 

12 września 2010 roku w samo południe 
uroczystą mszą świętą w kościele parafialnym 
w Opatówku druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Borowie rozpoczęli obchody jubileuszu 85-lecia 

istnienia jednostki. Mszy świętej przewodniczył ksiądz 
prałat Władysław Czamara. Druhowie w darze od 
księdza prałata otrzymali figurkę św. Floriana patrona 
wszystkich strażaków. Po mszy świętej zostały złożone 
kwiaty na cmentarzu. Dalsza część obchodów 
jubileuszowych przeniosła się na teren wsi Borów. 
Druhowie, poczty sztandarowe, zaproszeni goście oraz 
mieszkańcy Borowa i Szulca w uroczystym przemarszu 
przez wieś udali się na plac oficjalnej części jubileuszu. 

Z okazji niezwykłego jubileuszu jednostka OSP 
Borów została uhonorowana Złotym Medalem "Za 
Zasługi dla Pożarnictwa". Druhowie natomiast zostali 
wyróżnieni za bezinteresowną służbę, pełną
zaangażowania. Otrzymali Złote, Srebrne i Brązowe 
Medale "Za Zasługi dla Pożarnictwa" oraz odznaki 
"Wzorowy Strażak" i "Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza". 
 

Złotym medalem "Za zasługi dla Pożarnictwa" 
odznaczeni zostali druhowie: 
- druh Leon Janik syn Józefa 
- druh Stanisław Pawlak syn Jana 
- druh Eugeniusz Roga syn Eugeniusza 
- druh Tadeusz Krystyniak syn Bronisława 
- druh Mirosław Grześkowiak syn Jana 
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Srebrnym medalem "Za zasługi dla Pożarnictwa" 
odznaczeni zostali druhowie: 
- druh Zbigniew Janik syn Leona 
- druh Mariusz Sowa syn Jana 
- druh Stanisław Juszczak syn Józefa 
- druh Krzysztof Skonieczny syn Juliana 
- druh Józef Pogorzelec syn Stanisława 
- druh Adam Roga syn Eugeniusza 
- druh Daniel Miągowski syn Jerzego 
- druh Antoni Gryczyński syn Wiktora 
- pani Jadwiga Janik córka Jana 
 

Brązowym medalem "Za zasługi dla Pożarnictwa" 
odznaczeni zostali druhowie: 
- druh Michał Janik syn Józefa 
- druh Adam Gryczyński syn Antoniego 
- druh Mirosław Gruszka syn Mieczysława 
- druh Leszek Sobieraj syn Stefana 
- druh Sylwester Salamon syn Władysława 
- druh Hieronim Pogorzelec syn Antoniego 
- druh Józef Bednarek syn Józefa 
- druh Dariusz Pogorzelec syn Józefa 
- druh Jarosław Salamon syn Sylwestra 
 

Odznaką Strażak Wzorowy wyróżnieni zostali druhowie: 
- druh Artur Banasiak syn Andrzeja 
- druhna Małgorzata Janik córka Stanisława 
- druh Paweł Pogorzelec syn Józefa 
- druh Andrzej Janik syn Stanisława 
- druh Ireneusz Gryczyński syn Antoniego 
- druh Krzysztof Banasiak syn Andrzeja 
- druh Tomasz Gruszka syn Jana 
- druh Michał Prętczyński syn Grzegorza 
- druh Mirosław Kiszka syn Lecha 
- druh Kamil Łuczak syn Eligiusza  
 

W imieniu odznaczonych głos zabrała druhna Małgorzata 
Janik. 
 

Z okazji jubileuszu ukazała się publikacja "Dzieje 
Ochotniczej Straży Pożarnej 1925-2010" napisana przez 
Annę Banasiak, wydana dzięki uprzejmości Starostwa 
Powiatowego w Kaliszu. Na ręce prezesa druha 
Stanisława Janika Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego przekazała torbę medyczną, a Kaliskie 
Zakłady Przemysłu Terenowego 3 kaski. 
 

Honorowy Komitet Obchodów Jubileuszu 85-lecia 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowie: 
- Krzysztof Nosal - Starosta Kaliski 
- Sebastian Wardęcki - Wójt Gminy Opatówek 

- Stanisław Janik - prezes OSP Borów 
- Adam Gryczyński - naczelnik OSP Borów 
- Mieczysław Łuczak - członek Rady Powiatu 
- Bożena Banasiak - mieszkanka Borowa 
- Iwona Gruszka - mieszkanka Borowa 
- Antoni Gryczyński - sołtys wsi Borów 
 

Sponsorzy niedzielnej Uroczystości: 
- Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska z panią

prezes Eleonorą Gieszczyńską
- Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej - pani Maria 

Pracowita 
- Firma Jutrzenka Colian - Jan Kolański 
- Firma Alces - Helena i Tomasz Przybył
- Firma ASO Opatówek - Ewa Domagalska i Bolesław 

Macke 
- Firma Vegex - Marek Wolf 
- Firma AM-Sól - Małgorzata i Andrzej Brodziak 
- Centrum Pompowe OLA - Grzegorz Ślesiński 
 

Historia OSP (relacja druhów OSP Borów) 
Ochotnicza Straż Pożarna powstała w dniu 23 

czerwca 1925 roku. Z posiadanej kroniki, którą prowadzi 
straż wynika, że inicjatorami jej zorganizowania byli 
mieszkańcy Borowa - Tomasz Salamon i Józef Janik. 
W dniu 5 lipca 1925 roku odbyło się Walne Zebranie 
Ochotniczej Straży Ogniowej w Borowie. Dokonano 
wyboru Zarządu, w skład którego weszli: 
- Prezes - Michał Janik 
- Wiceprezes - Wojciech Nurek 
- Skarbnik - Tomasz Ugorny 
- Sekretarz - Michał Salamon 
Do komisji rewizyjnej zostali wybrani: 
- Paweł Bartosz 
- Stanisław Janik 
- Józef Skonieczny 
Na zastępców wybrano: 
- Józefa Gruszkę
- Antoniego Kaszubę
- Szczepana Pogorzelca 
Pozostali członkowie ówczesnego Zarządu to: 
- Naczelnik - Tomasz Pogorzelec 
- Zastępca naczelnika - Józef Juszczak 
- Adiutant - Franciszek Janik 
- Gospodarz - Baltazar Bartosz 
- Zastępca gospodarza - Wawrzyniec Pogorzelec 
- Naczelnik toporników - Antoni Ugorny 
- Naczelnik sikawki - Józef Skonieczny 
- Naczelnik Oddziału Porządkowego - Antoni Sowa 
 

Głównym zamysłem powstałej straży było kupno 
sprzętu i budowa remizy. Sprzęt - jak pokazują stare 
zapiski - kupowano ze składek, zbiórek, organizowania 
imprez dochodowych i niewielkich dotacji zewnętrznych 
- środków sołeckich i Państwowej Dyrekcji Ubezpieczeń
Wzajemnych. Już w roku 1928 jednostka w Borowie 
zakupiła sikawkę ręczną, wóz konny i drobne narzędzia 
gaśnicze oraz wybudowała drewniany budynek zwany 
remizą, w którym znalazło się pomieszczenie na sprzęt, 
izba lekcyjna i mieszkanie dla nauczyciela. W roku 1934 
nadano straży sztandar organizacyjny ufundowany 
przez mieszkańców Borowa, który przetrwał szczęśliwie 
okupację niemiecką i po dzień dzisiejszy jest symbolem 
męstwa i odwagi strażaków ochotników, oraz stanowi 
bezcenną pamiątkę historyczną.

Po zakończeniu wojny w latach 1947-1948 straż
dokonała przebudowy remizy z drewnianej na 
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murowaną, wykorzystując materiały budowlane, jakie 
pozyskano z rozbiórki niemieckich baraków na poligonie 
Borów. Pierwszy po wojnie zarząd składał się
z następujących osób: 
- Prezes - Wawrzyniec Pogorzelec 
- Komendant - Antoni Ugorny 
- Wiceprezes - Stanisław Ugorny 
- Zastępca komendanta - Baltazar Bartosz 
- Sekretarz - Władysław Salamon 
- Skarbnik - Stanisław Kliber 
- Gospodarz - Józef Bazela 
- Adiutant - Józef Zep. 
 

Pierwszą motopompę straż otrzymała
z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kaliszu 
w 1957 roku. Posiadanie motopompy zmobilizowało
straż do zakupienia z własnych środków samochodu 
ciężarowego marki "Star". Ważnym osiągnięciem do 
ochrony przeciwpożarowej było wybudowanie przez 
straż w 1967 roku w środku wsi krytego zbiornika 
wodnego o pojemności 70 tysięcy litrów. Pomoc 
finansową w budowie zbiornika udzielił straży
Państwowy Zakład Ubezpieczeń w Kaliszu. 

Z uwagi na ciasnotę zaplecza garażowego 
i remizy, strażacy - ochotnicy z Borowa, podejmują
w 1976 roku inicjatywę budowy nowych garaży, które 
będę mogły pomieścić samochód bojowy i sprzęt
pożarniczy. Dalszą inicjatywą zarządu straży jaka 
powstała w 1983 roku, była budowa nowej sali widowis-
kowej i modernizacja istniejącej remizy. Inicjatywa ta 
spotkała się ze zrozumieniem i poparciem mieszkańców 
wsi. W latach 1983-1984 z wielkim zaangażowaniem 
strażaków - w czynie społecznym - przy pomocy finan-
sowej gminy wybudowano dużą salę widowiskową
połączoną z istniejącą remizą. Rozbudowana jeszcze 
raz w 2000 roku, stanowi dziś wielofunkcyjny Dom 
Strażaka. W dniu 8 lipca 1984 roku odbyło się
poświęcenie tego wspaniałego dzieła połączone z 60-
leciem istnienia OSP w Borowie. W roku 1987 straż -
w zamian za nieodpłatne przekazanie sprzętu sikawko-
wego z wozem konnym Zawodowej Straży Pożarnej 
w Ożarowie k/Warszawy - otrzymała samochód bojowy 
"Star" wraz z wyposażeniem. 

Lata dziewięćdziesiąte upływają pod znakiem 
prac porządkowych oraz modernizacyjnych. I tak: 
w latach 1991-94 założono płytki posadzkowe i ścienne 
w kuchni i zmywalni, naprawiono instalację kanaliza-
cyjną, pomalowano pomieszczenia pionu kuchennego; 
w 1995 roku uporządkowano plac za garażem z przez-
naczeniem na plac ćwiczeń i boisko dla młodzieży; 
w 1998 wybudowano sanitariaty; w roku 2000 rozbudo-
wano remizę, w nowo powstałej części założono 
podłogę, a ściany i sufit pokryto panelami. 
 

Od 12 stycznia 2006 roku zarząd OSP Borów działa
w następującym składzie: 
- Prezes druh Stanisław Janik 
- Wiceprezes druh Tadeusz Krystyniak 
- Naczelnik druh Adam Gryczyński 
- Wicenaczelnik druh Andrzej Janik 
- Skarbnik druh Artur Banasiak 
- Sekretarz druh Mariusz Sowa 
- Gospodarz druh Zbigniew Janik 
- członkowie zarządu: druh Eugeniusz Roga, druh 

Michał Prętczyński 
 

Z posiadanych własnych środków postano-
wiliśmy zakupić samochód bojowy, gdyż ten który 
posiadaliśmy do tej pory wysłużył się ze względu na jego 
wiek. Rozpoczęliśmy przeglądanie ofert w czasopiśmie 
"Strażak", jak również ogłoszenia na stronach 
internetowych, którymi zajęli się bracia Artur i Krzysztof 
Banasiak. Z wyszukanych ofert najbardziej zaintereso-
wała nas ta dotycząca samochodu marki "Star", który 
z posiadanych informacji i zdjęć wydawał się sprzętem 
odpowiednim. Samochód ten znajdował się za 
Oświęcimiem, pojechaliśmy go obejrzeć. W tym celu 
Mirosław Grześkowiak zawiózł nas tam swoim busem. 
Towarzyszyli nam: Stanisław Janik, Adam Gryczyński, 
Stanisław Juszczak, Artur Banasiak, Michał Prętczyński. 
Jednak po dokładnym obejrzeniu samochodu okazało
się, że jest on w złym stanie technicznym. Następny 
samochód, który nas zainteresował miał niską cenę.
Znajdował się on koło Piotrkowa Trybunalskiego. 
Po obejrzeniu go przez Adama Gryczyńskiego i braci 
Banasiaków stwierdziliśmy, że nie zdecydujemy się na 
jego zakup, ponieważ była to autocysterna przerobiona 
na samochód pożarniczy. 

Kolejna oferta, która nas zainteresowała
dotyczyła samochodu, który znajdował się koło Kielc. 
Tym razem swoim samochodem zawiózł nas Michał
Janik. Towarzyszyli nam: Stanisław Janik, Adam 
Gryczyński, Artur Banasiak, Marek Grześkowiak. 
Po dokładnym obejrzeniu i sprawdzeniu, stwierdziliśmy 
że decydujemy się na jego kupno. Właściciel pozwolił
nam na uzupełnienie brakujących części od drugiego 
takiego samego samochodu. Od Wójta Gminy 
Sebastiana Wardęckiego dostaliśmy dotację pieniężną
w wysokości 6 tysięcy złotych, na wyposażenie nowo 
zakupionego samochodu. Za tą kwotę zakupiliśmy 
lampy zespolone galeryjki i lampy pulsujące na zderzak. 
Z pozostałych pieniędzy założyliśmy gaz ziemny. 
Do tego zakupiliśmy kuchnię gazową i taboret gazowy. 
Na wyposażenie samochodu otrzymaliśmy pompę
pływającą "Niagara" oraz radiostację samochodową.
Sprzęt ten zakupiony został ze środków Zarządu 
Gminnego z 50% dotacją z Poznania. 
 

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

JUBILEUSZ 100-LECIA 
OSP W SIERZCHOWIE 

 

Niezwykły jubileusz 100-lecia obchodziła
Ochotnicza Straż Pożarna w Sierzchowie w gminie 
Opatówek. Z tej okazji nie zabrakło honorowych 
odznaczeń i medali, które otrzymali wyróżniający się
strażacy. Z okazji tego niezwykłego jubileuszu jednostka 
OSP w Sierzchowie została uhonorowana Złotym 
Medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa". Druhowie 
natomiast wyróżnieni zostali za bezinteresowną służbę,
pełną zaangażowania. Otrzymali Złote, Srebrne 
i Brązowe Medale "Za Zasługi dla Pożarnictwa" oraz 
odznaki za wysługę lat i "Wzorowy Strażak". 

-Taki jubileusz cieszy wszystkich druhów. 
Początki powstania jednostki były trudne, bo tworzono ją
w 1910 roku. Wtedy nasza straż powstała z woli 
potrzeby. W czynie społecznym wybudowano remizę
strażacką, która cały czas jest rozbudowywana. Ostatnio 
dobudowaliśmy salę widowiskową na ponad 200 osób, 
a w starym obiekcie - dzięki dofinansowaniu wójta 
Opatówka i kaliskiego starostwa - udało nam się
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wymienić podłogę i okna. Chcemy jeszcze wyremon-
tować zaplecze gospodarcze, gdzie marzy nam się
chłodnia - mówi prezes OSP w Sierzchowie Tadeusz 
Janczak. 

Obecnie jednostka OSP w Sierzchowie liczy 40 
druhów, których wspiera Młodzieżowa Drużyna 
Pożarnicza. Jubileuszową uroczystość zorganizowano 
przy Szkole Podstawowej w Sierzchowie. Uczniowie tej 
placówki przygotowali również program artystyczny. 
Zagrała też orkiestra dęta z Rajska. Z okazji jubileuszu 
odsłonięto i poświęcono też pamiątkową tablicę na 
budynku sierzchowskiej straży. 

-Serdecznie gratuluję tak ważnego i zacnego 
jubileuszu. Straż w Sierzchowie dołączyła do tzw. 
stulatek w powiecie kaliskim, których grono jest coraz 
liczniejsze. Dziękuję wszystkim osobom angażującym 
swój cenny czas, w to, by jednostka nadal się rozwijała. 
Dziękuję strażakom za ich bezinteresowną pomoc - 
mówi Wójt Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki. 
 

Odznaki i wyróżnienia: 
- Złote Medale "Za Zasługi dla Pożarnictwa" otrzymali: 

Tadeusz Janczak, Henryk Wicenciak, Stefan 
Stasiak, Krzysztof Tośta, Józef Ciupa (syn Józefa) 

- Srebrne Medale "Za Zasługi dla Pożarnictwa" 
otrzymali: Józef Ciupa (syn Stanisława), Albert 
Kasperczak, Andrzej Świerek 

- Brązowe Medale "Za Zasługi dla Pożarnictwa" 
otrzymali: Tomasz Warszewski, Krystyna Stasiak, 
Ewa Tośta 

- Odznaki "Strażak Wzorowy": Tomasz Tośta, 
Tomasz Alejziak, Przemysław Alejziak, Paweł
Świerek, Piotr Świerek, Paweł Drobnik, Michał
Ząbczyński, Adam Suchecki, Leszek Szymański 

- Odznaki za Wysługę lat: Eugeniusz Tośta (60 lat), 
Józef Ciupa (55 lat, syn Stanisława), Czesław 
Wojdziak (55 lat), Stanisław Andrzejak (40 lat), 
Andrzej Świerek (40 lat), Henryk Wincenciak (40 lat), 
Stanisław Filipiak (35 lat), Stanisław Wochlik (35 lat), 
Józef Ciupa (30 lat, syn Józefa), Krzysztof Tośta 
(30 lat) 

- Specjalną odznaką wyróżniono też Młodzieżową
Drużynę Pożarniczą.

Historia OSP w Sierzchowie 
Jednostka powstała 18 lutego 1910 roku na 

podstawie oficjalnego zezwolenia Gubernatora 
Kaliskiego z dnia 23 stycznia 1910 roku. Założycielami 
straży byli: Jakub Małolepszy, Józef Machelak, 
Wawrzyniec Pogorzelec i Józef Antczak. Straż skupiała

42 członków, z których powstały 3 oddziały: oddział
"Toporników", Oddział "Wodny" i Oddział "Porządkowy" - 
takie były wówczas obwarowania Gubernatora. 
Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, działalność 
straży była szczególnie aktywna na wielu odcinkach 
życia społecznego i kulturalnego. W latach międzywo-
jennych 1922-1938 gromadzono materiały budowlane, 
aby w roku 1938 oddać do użytku nowo wybudowaną
w czynie społecznym remizę strażacką. W okresie 
okupacji straż nadal istniała i brała udział w gaszeniu 
pożarów, lecz była pod nadzorem niemieckiego sołtysa. 
Przez cały czas uzupełniano brakujący sprzęt. W latach 
1987-1996 rozbudowano remizę strażacką. Prace 
prowadzone były w czynie społecznym. Decyzją
Komendanta Wojewódzkiego w dniu 14 sierpnia 2002 
roku jednostka otrzymała samochód marki Żuk. 
 
Monografia z okazji jubileuszu OSP w Sierzchowie 

Z okazji jubileuszu OSP w Sierzchowie powstało
opracowanie pt. "Ochotnicza Straż Pożarna w Sierz-
chowie w latach 1910-2010" autorstwa Małgorzaty 
Judasz. Ukazało się ono drukiem dzięki Sebastianowi 
Wardęckiemu Wójtowi Gminy Opatówek oraz Leszkowi 
Aleksandrzakowi posłowi na Sejm RP. W dzień
uroczystości 13 czerwca 2010 roku każdy z gości 
dokonujący wpisu do "Złotej Księgi" otrzymał
egzemplarz opracowania. 
 

W opracowaniu wykorzystano przede wszystkim 
dokumenty Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierzchowie 
przechowywane obecnie przez prezesa jednostki 
Tadeusza Janczaka. W kilku przypadkach wykorzystano 
także informacje z akt Archiwum Państwowego 
w Kaliszu oraz z prasy lokalnej. OSP w Sierzchowie 
posiadała już krótkie opracowanie swoich dziejów 
obejmujące lata 1910-1960 napisane przez Stanisława 
Kaźmierczaka z okazji jubileuszu 50-lecia. Autorka 
wykorzystała także pracę Aleksandra Korzeniowskiego 
pt. "Ochotnicze Straże Pożarne w gminie Opatówek" 
napisaną w 1997 roku i zawierającą szkice o wszystkich 
jednostkach OSP działających wówczas w gminie. 
Praca "Ochotnicza Straż Pożarna w Sierzchowie 
w latach 1910-2010" składa się z kilku rozdziałów, 
w których omówione zostały: rozwój organizacyjny, 
rozbudowa bazy materialnej oraz działalność 
podstawowa i społeczno-kulturalna jednostki. Na uwagę
zasługuje dobrze udokumentowana działalność straży
od założenia do wybuchu wojny oraz historia pierwszego 
organizacyjnego sztandaru, który druhowie, z naraże-
niem życia, przechowywali w czasie II wojny światowej. 
 

Cennym uzupełnieniem są fotografie, 
pochodzące w dużej mierze ze zbiorów rodzinnych 
mieszkańców Sierzchowa i Opatówka. Kilka z tych 
najstarszych można zobaczyć także na stronie 
internetowej Gminnej Biblioteki im. Braci Gillerów 
w Opatówku (www.biblioteka.opatowek.pl w dziale: 
Historia -> Organizacje kulturalno-społeczne -> OSP 
w Sierzchowie). W końcowej części umieszczono listę
członków czynnych, wspierających i honorowych OSP 
w Sierzchowie w ciągu 100 lat jej istnienia oraz skład 
obecnej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Wielu 
z mieszkańców, nie tylko Sierzchowa, ale także innych 
miejscowości naszej gminy, odnajdzie tam nazwiska 
swoich przodków, krewnych i znajomych. 
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Wydawnictwo jest dostępne w Gminnej 
Bibliotece im. Braci Gillerów w Opatówku, filiach 
w Rajsku i Tłokini Wielkiej. Zostanie przekazane m.in. do 
gminnych bibliotek publicznych w powiecie kaliskim, 
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka Kaliszu 
oraz Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu. 

Należy wspomnieć, że jest to kolejne 
wydawnictwo o tematyce strażackiej ukazujące się
w naszej gminie. Obok wspomnianej już wyżej pracy 
Aleksandra Korzeniowskiego pt. "Ochotnicze Straże
Pożarne w gminie Opatówek", ukazał się "Zarys dziejów 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Opatówku 1882-2002" 
Jadwigi Miluśkiej, a w przygotowaniu są dzieje kolejnej 
jednostki. 
 

Małgorzata Judasz 
 

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

"CZERWONY BARON" 
W CHEŁMCACH 

 

Chełmce - podkaliska wieś parafialna w gminie 
Opatówek, zdawała się dotąd leżeć na uboczu wielkiej 
historii. Dopiero odkrycie Macieja Kowalczyka, prezesa 
Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego i autora 
książki "Czerwony Baron w Ostrowie. Preludium 
legendy..." ukazało, iż przed prawie wiekiem w niewiel-
kich Chełmcach rozgrywały się wydarzenia, dzięki 
którym miejscowość ta z pewnością zasługuje na uwagę
historyków. Tuż po wybuchu I wojny światowej, 
2 sierpnia 1914 roku do Chełmc przybył bowiem na 
czele zwiadu pruskich ułanów podporucznik Manfred 
von Richthofen (1892-1918). Ten młody oficer 
niebawem został najlepszym pilotem z czasów I wojny 
światowej, znanym powszechnie jako "Czerwony 
Baron", stając się legendą już za życia. I choć zginął on 
przed osiągnięciem 26. roku życia, jest dziś jednym 
z symboli lotnictwa, wzbudzając duże zainteresowanie 
na całym świecie. 

Chełmce, leżące w 1914 roku na terytorium 
zaboru rosyjskiego, stały się więc celem pierwszej 
wojennej misji późniejszego słynnego asa przestworzy - 
legendarnego "Czerwonego Barona". Jego pobyt 
w Chełmcach przez przeszło 90 lat był jednakże
zapomniany. Wprawdzie przebieg swojej pierwszej 
wojennej misji Manfred von Richthofen opisał dokładnie 
w wydanych drukiem już w 1917 roku wspomnieniach, 
jednakże nazwa miejscowości, do której dotarł rankiem 
2 sierpnia 1914 roku z upływem czasu zatarła się w jego 
pamięci i zanotował on ją jako "Kielcze". 

W konsekwencji przez przeszło 90 lat biografom 
"Czerwonego Barona" nie udało się odnaleźć 
zagadkowych "Kielcz" (niektórzy mylnie utożsamiali je 
nawet z Kielcami w województwie świętokrzyskim). 
Lokalizacji "Kielcz" dokonał dopiero w bieżącym roku 
wspomniany już Maciej Kowalczyk, prezes 
Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego, odkrywca 
aktu zgonu "Czerwonego Barona" i autor książki 
o ostrowskich wątkach w jego biografii pt. "Czerwony 
Baron w Ostrowie. Preludium legendy...". 

Przybywszy do Chełmc rankiem 2 sierpnia 1914 
roku na czele oddziału ułanów, Manfred von Richthofen 
pozostawał w tej wsi przez tydzień, wykonując ważną
misję zwiadowczą. W jej trakcie zamknął on na dwa dni 
na kościelnej wieży miejscowego kapłana rzymskoka-
tolickiego, którym był ksiądz Józef Połatyński, 

administrujący w latach 1906-1920 parafią w Chełmcach, 
w zastępstwie proboszcza, księdza Wojciecha 
Owczarka (obecnie sługi bożego). W Chełmcach doszło
również do pierwszego wojennego kontaktu "Czerwo-
nego Barona" z nieprzyjacielem (oddziałem kozaków), 
co skłoniło go do powrotu do ostrowskiego garnizonu. 

Chcąc przybliżyć zapomniane wydarzenia, jakie 
rozegrały się w Chełmcach w pierwszym tygodniu 
sierpnia 1914 roku, gdy we wsi przebywał "Czerwony 
Baron", Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne oraz 
Ostrowska Grupa Rekonstrukcji Historycznej zorganizo-
wały w dniu 1 sierpnia 2010 roku przed tamtejszym 
kościołem widowisko historyczne: "Czerwony Baron 
w Chełmcach - pierwsza wojenna misja". 

Na uroczystość tą złożyły się: rekonstrukcja 
pierwszej wojennej misji "Czerwonego Barona" 
w Chełmcach w wykonaniu członków Ostrowskiej Grupy 
Rekonstrukcji Historycznej; oraz prezentacja książki 
Macieja Kowalczyka "Czerwony Baron w Ostrowie. 
Preludium legendy..." Patronat medialny nad 
widowiskiem objęły: "Radio Centrum" oraz "Fakty 
Ostrowskie". 

Uroczystość - zorganizowana pod Honorowym 
Patronatem Wójta Gminy Opatówek Sebastiana 
Wardęckiego i z błogosławieństwem Kustosza Sanktu-
arium w Chełmcach księdza prałata Józefa Kwiatkows-
kiego - rozpoczęła się o godz. 1300 i zgromadziła na 
placu przed kościołem kilkaset widzów. Oprócz 
mieszkańców parafii rzymskokatolickiej w Chełmcach na 
widowisko przybyli liczni goście z terenu powiatów: 
kaliskiego (wśród nich uczestnicy rajdu rowerowego do 
Chełmc, zorganizowanego przez Gminną Bibliotekę
Publiczną w Opatówku) oraz ostrowskiego (wśród nich 
licznie reprezentowani byli członkowie Ostrowskiego 
Towarzystwa Genealogicznego wraz z rodzinami). Całą 
uroczystość poprowadził Maciej Kowalczyk (prezes 
Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego). 

W imieniu Wójta Gminy Opatówek wszystkich 
przybyłych powitał Sekretarz Gminy Opatówek, 
Krzysztof Dziedzic. Jak stwierdził on w swoim 
wystąpieniu: "Niesamowita pasja Macieja Kowalczyka 
sprawiła, że Chełmce odżywają tamtymi latami. 
Wracamy do historii, do przeszłości. I tak jak preludium 
Czerwonego Barona było tutaj, to mam nadzieję, że jest 
to też preludium do dalszej współpracy z ostrowskimi 
rekonstruktorami". 

Rekonstrukcja zorganizowana została przez 
członków Ostrowskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznej 
pod przewodnictwem prezesa tej organizacji - Bartosza 
Lisiaka. Około 20 rekonstruktorów, wcielających się
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w role żołnierzy pruskich, rosyjskich oraz ludności cywil-
nej zamieszkującej przed wiekiem Chełmce, odtworzyło
krok po kroku przebieg pierwszej wojennej misji 
"Czerwonego Barona": od wkroczenia do wsi, poprzez 
aresztowanie księdza Józefa Połatyńskiego, rekwizycje 
żywności u mieszkańców Chełmc, obserwowanie okolicy 
i wysyłanie meldunków do ostrowskiego garnizonu, aż
po zaskoczenie pruskich ułanów przez oddział carskich 
kozaków, a następnie wycofanie się Richthofena i jego 
towarzyszy z powrotem do garnizonu w Ostrowie. 
Uzupełnieniem była widowiskowa rekonstrukcja jednej 
z potyczek toczonych w 1914 roku w regionie kaliskim 
(na ówczesnym pograniczu niemiecko-rosyjskim) 
pomiędzy żołnierzami 155. Pułku Piechoty Pruskiej 
a oddziałem kozackim. Liczne wybuchy i strzały, 
połączone z brawurową symulacją walk wywarły na 
widzach znaczne wrażenie i zostały nagrodzone 
rzęsistymi brawami. 

Podsumowaniem rekonstrukcji było zaprezento-
wanie przez Macieja Kowalczyka jego drogi do 
ustalenia, iż Chełmce były miejscem pierwszej wojennej 
misji "Czerwonego Barona". Szczegółowy opis, 
wyjaśniający tę kwestię, znajduje się we wspomnianej 
książce "Czerwony Baron w Ostrowie. Preludium 
legendy...". Publikację tę - jak i okolicznościową
pocztówkę - można było nabyć w trakcie widowiska. 

Gdy opadły emocje i bitewny żar, kustosz 
Sanktuarium w Chełmcach, ksiądz prałat Józef 
Kwiatkowski zaprosił wszystkich zebranych do 
odwiedzenia wraz z nim tej świątyni, w której czczony 
jest słynący łaskami obraz Matki Bożej Przyczyny 
Naszej Radości. Z zaproszenia tego skorzystało wielu 
uczestników uroczystości, zwłaszcza pochodzący spoza 
parafii Chełmce. Nie tylko samo widowisko historyczne, 
lecz również strawa duchowa w tamtejszym 
Sanktuarium znamionowały więc uroczystość, która 
odbyła się w Chełmcach w dniu 1 sierpnia br. 

Przez swój pobyt w Chełmcach ze swoją
pierwszą wojenną misją "Czerwony Baron" stał się
częścią dziejów tej wsi. Przypomniała o tym 
rekonstrukcja w dniu 1 sierpnia, pierwsze tego typu 
widowisko historyczne w gminie Opatówek, które ze 
względu na rozmach i spektakularne walki było
z pewnością dużym przeżyciem dla jego uczestników. 
 

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

RAJD MŁODZIEŻOWYCH 
DRUŻYN POŻARNICZYCH 

 

W sobotę 3 lipca, przy pięknej pogodzie, młodzi 
strażacy gminy Opatówek spotkali się na III Gminnym 
Rajdzie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Gminy 
Opatówek. Tym razem trasa przebiegała następująco: 
z Opatówka przez park do Trojanowa, a powrót przez 
malowniczo ukształtowane polodowcowe moreny 
czołowe, zwane potocznie "Wądołami", na boisko 
sportowe, gdzie rozegrano sztafetę sprawnościową.
Celem rajdu było wdrażanie młodzieży do czynnego 
spędzania wolnego czasu, rozwijanie sprawności 
fizycznej, a przy tym zdobywanie wiedzy i umiejętności 
z ochrony przeciwpożarowej. Rajd zorganizowany został
przez Oddział Gminnego Związku OSPRP pod 
patronatem Wójta Gminy Opatówek, a gospodarzem 
tegorocznego rajdu była OSP Opatówek. Już po raz 

trzeci członkowie MDP Ochotniczych Straży Pożarnych 
mogli cieszyć się zorganizowaną dla nich imprezą.

W tym roku na 5 kilometrową trasę wyruszyło
9 zespołów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, które 
reprezentowały jednostki: Borów, Cienia Druga, 
Opatówek, Porwity, Rajsko, Sierzchów i Tłokinia Wielka. 
Przy czym niektóre miejscowości wystawiły do udziału
dwie drużyny. Na trasie rajdu druhny i druhowie dzielnie 
walczyli w konkurencjach sportowo-pożarniczych oraz 
konkursach krajoznawczych. Były też konkurencje 
wymagające wiedzy z zakresu pożarnictwa i umiejęt-
ności. Młodzi strażacy musieli wykazać się znajomością
sprzętu strażackiego oraz szybkością w sztafecie 
sprawnościowej, ale także pomysłem na rajdową
piosenkę i prezentację swojej jednostki. 

W klasyfikacji generalnej najlepsza okazała się
drużyna reprezentująca MDP z Tłokini Wielkiej, drugie 
i trzecie miejsce zajęły drużyny z Sierzchowa. Kolejne 
miejsca zajęły MDP Borów II oraz Opatówek, MDP 
Cienia Druga, MDP Borów I, MDP Porwity oraz MDP 
Rajsko. Opiekunowie drużyn także mogli wykazać się
doświadczeniem i zręcznością w konkurencji gaszenie 
pożaru. Najlepszy okazał się dh Edward Bilski - opiekun 
drużyny z Rajska. 

Zakończenie rajdu odbyło się na boisku 
sportowym w Opatówku, gdzie na uczestników czekało
ognisko i kiełbaski. Po zakończeniu rywalizacji 
organizatorzy nagrodzili najlepsze drużyny pucharami 
i dyplomami. Dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli 
wziąć udział w rajdzie, zarówno startującym 
Młodzieżowym Drużynom Pożarniczym, jak i ich 
opiekunom za pracę i poświęcony czas w przygotowanie 
drużyn do rywalizacji. Na ręce dh Krzysztofa 
Karolewskiego Prezesa OSP Opatówek - gospodarza 
tegorocznego rajdu, składamy podziękowania dla 
wszystkich Strażaków z OSP Opatówek zaangażo-
wanych w przygotowanie i przeprowadzenie rajdu oraz 
czuwanie nad bezpiecznym jego przebiegiem. 
 

SUKCESY ZESPOŁÓW TANECZNYCH 
 

W I półroczu br. wieloma sukcesami zespołów 
tanecznych działających przy Gminnym Ośrodku Kultury 
w Opatówku zakończyły się wyjazdy na konkursy 
i przeglądy. Grupy taneczne trenują od lat pod opieką
instruktorki Małgorzaty Kujawy. 

Zespół "CDN Junior" zajął I miejsce w VI Powia-
towym Przeglądzie Formacji Tanecznych w Liskowie, 
a "CDN MINI 2" w tym konkursie zajął III miejsce. 
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Natomiast w Konkursie "Magia Tańca", który odbył się
w czerwcu w Ostrowie Wlkp. zespół "CDN MINI" 
wywalczył I miejsce, "CDN MINI 2" i "CDN MIX" zdobyły
w Ostrowie Wlkp. wyróżnienie. Najstarsza grupa 
taneczna "CDN..." w swojej grupie zajęła II miejsce 
w konkursie "Magia Tańca" w Ostrowie Wlkp. 

Uczestnictwo w działaniach grup tanecznych 
cieszy się w Opatówku wielkim powodzeniem wśród 
młodych adeptów tańca. Zajęcia odbywają się
w Gminnym Ośrodku Kultury przy ul. Kościelnej 2 
w Opatówku. 
 

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

FESTYN FAMILIJNY 
 

27 czerwca odbył się w Szkole Podstawowej 
w Cieni Drugiej jubileuszowy X Festyn Familijny 
zorganizowany przez radę rodziców we współpracy 
z radą pedagogiczną i pracownikami obsługi. Swoją
obecnością zaszczycili nas: Wójt Gminy Opatówek 
Sebastian Wardęcki, Przewodniczący Rady Gminy 
Stanisław Kuś, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Paweł
Bąkowski, Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic, 
ks. proboszcz Władysław Czamara, radni z naszego 
terenu oraz dyrektorzy szkół gminy Opatówek. 

Organizatorzy festynu zadbali o wiele atrakcji, 
jedną z nich był niewątpliwie występ Moniki Szczot, 
uczestniczki "Szansy na sukces". Wielkim zaintereso-
waniem najmłodszych uczestników cieszył się występ
iluzjonisty. Sporej dawki radości dostarczył uczestnikom 
festynu mecz: panie kontra panowie. Podczas festynu 
talenty swe zaprezentowali również nasi uczniowie. 
Zdolności wokalne zaprezentował szkolny chór 

"Bemolki" prowadzony przez panią Ewę Wiśniewską.
Z krótkim koncertem wystąpił uczeń klasy V Dominik 
Knop. Uczniowie przygotowani przez panią Agnieszkę
Nieborak zaprezentowali układ taneczny. Przygotowano 
również wiele zabawnych konkursów dla dzieci i dla 
dorosłych. Dużym zainteresowaniem cieszyła się loteria 
fantowa, w której każdy los wygrywał. Wśród osób, które 
zakupiły cegiełki na rzecz szkoły rozlosowano wiele 
cennych nagród, m.in.: rower, kosiarkę, DVD, MP3, 
biurko, krzesło, radio, wyciskarkę do owoców, akwarele, 
talony do kwiaciarni, plecaki turystyczne. Wszystkim 
naszym sponsorom dziękujemy za ufundowane 
nagrody. Organizowany przez nas festyn jest imprezą
integrującą środowisko i dowodem na to, że małe szkoły
mogą być ośrodkami kulturotwórczymi w swoich 
miejscowościach. 
 

Organizację naszej imprezy wsparli: 
1. Wójt Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki 
2. Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej w Opatówku 
3. Józef Chojnacki - Centrum Ogrodnicze 
4. Jadwiga Mencel - Zakład Cukierniczy w Opatówku 
5. Sklep meblowy M3 
6. Producent mebli "Kaja" 
7. Ksiądz proboszcz - Władysław Czamara 
8. Energa S.A. 
9. PGNiG 
10. RECO Kaźmierczak 
11. Centrum Pompowe "Ola" 
12. Przemysław Kawala 
13. Apteka "Zdrowie" 
14. "Jutrzenka" Holding S.A 
15. Hurtownia artykułów papierniczych i biurowych 

"Papex" 
16. "Lidia" Centrum Ogrodnicze 
17. Sklep monopolowy w Opatówku 
18. Firma "Mik" 
19. Wózki widłowe - p. Spalony 
20. Fundacja Haliny Sroczyńskiej 
21. "COMFORTY" - COM 40 
22. P.P.H.U. "Kris" - Krystyna Olczak 
23. Mariusz Jackowski - "Jackland" 
24. Wacław Chojnacki 
25. Kwiaciarnia Zielona 
26. Kwiaciarnia Lawenda 
27. M. J. Przybysławscy 
 

Serdecznie dziękujemy za okazane nam wsparcie. 
 

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

FESTYN PRZEDSZKOLAKA 
 

12 czerwca na placu zabaw "Smyk" odbył się
Festyn Przedszkolaka. Organizatorami tegorocznego 
festynu byli: Publiczne Przedszkole w Opatówku, rada 
rodziców przy Przedszkolu oraz Urząd Gminy 
w Opatówku. 

Spotkanie rozpoczęło się prezentacją programu 
artystycznego dzieci z przedszkola. Na uczestników 
festynu czekało wiele atrakcji: loteria fantowa, kiełbaski 
z grilla, pyszne ciasto upieczone przez mamy dzieci 
uczęszczających do przedszkola, a także szereg 
konkursów, w których można było wygrać ciekawe 
upominki. Prowadzenie i oprawę muzyczną zapewniła
nieodpłatnie Szkoła Muzyczna "MUSIC STORE" 
z Kalisza. Były także panie, które umalowały buzie 
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dzieciom w postaci bajkowe. Można było zakupić
symboliczną cegiełkę. Wśród nabywców cegiełek 
w drodze losowania wyłoniono atrakcyjne nagrody: 
DVD, piękne pluszaki, piłkę, gry oraz kwiaty doniczkowe. 

Festyn uświetnili swoją obecnością: Sekretarz 
Gminy Krzysztof Dziedzic oraz Przewodniczący Komisji 
Oświaty, Kultury Sportu i Zdrowia Stanisław Kuś.
Rodzinne spotkanie wspomogli liczni sponsorzy, do 
których należą:

- Wójt Gminy Opatówek 
- Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej - Opatówek 
- Sklep CAMBEX - Jolanta Kubicka - Opatówek 
- Coca Cola HBC p. Artur Wilkowski 
- Drukarnia ALL PRINT Kalisz 
- Firma Augusto "SOPEL" - p. Marek Cieślak 
- Firma "ARIAGO" p. Małgorzata Żarnecka i p. Jacek 

Gabryś
- Firma "DANONE" - p. Artur Marasek 
- Firma "FORTE SWEDEN" Sp. z o.o. 
- Kwiaciarnia "Malwa" - Opatówek 
- Nestle - Winiary Kalisz 
- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kaliszu 
- P.P.H.U "Kris" - Krystyna i Grzegorz Olczakowie - 

Opatówek 
- Przedsiębiorstwo Ogrodnicze Danuta i Ryszard Gil 
- Sklep MY SHOP - Dorota Majchrzak - Kalisz 
- Sklep Odzieżowy - Zofia Dziubek - Opatówek 
- Sklep Spożywczy "Sezam" Wiesław Rutkowski - 

Opatówek 
- Zakład Kosmet.-Fryzjerski Aleksandra Bartosik - 

Opatówek 
- Zakłady Mięsne - Witold Werbliński 
- Rodzice dzieci Publicznego Przedszkola 

w Opatówku 

Serdeczne podziękowania składam gościom, sponso-
rom, rodzicom oraz pracownikom przedszkola za 
wsparcie, pomoc i uczestnictwo w festynie. Dochód 
z imprezy będzie przeznaczony na doposażenie 
przedszkola w sprzęt i zabawki. 
 

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Opatówku 
Mirosława Gałach 
 

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

AKCJA USUWANIA NIEWYBUCHÓW 
 

9 czerwca br. na terenie gminy Opatówek 
odbyła się kolejna akcja oczyszczania okolic Borowa 
i Sierzchowa z niewypałów i niewybuchów, jakie zostały

po zlokalizowanych tam w okresie wojny niemieckich 
magazynach broni. 

Jednym z najczęstszych zagrożeń, jakie jeszcze 
pozostały z czasów II wojny światowej są "pamiątki" po 
niemieckich magazynach broni. Na terenie naszej gminy 
są to tereny leśne i pola uprawne w sołectwie Borów 

i sołectwie Sierzchów. Co roku, w ramach wspólnych 
działań władz samorządowych, wojska, policji, gminnych 
służb ratowniczych OSP oraz służb medycznych, 
odbywa się akcja oczyszczania tych terenów 
z niewypałów i niewybuchów. W tym roku akcja komple-
ksowego oczyszczania z udziałem ok. 50 osób 
zakończyła się unieszkodliwieniem granatów moździe-
rzowych (szt. 2), pocisków artyleryjskich (szt. 32), 
zapalników i innych elementów amunicji (szt. 8). 
 

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

SPOTKANIE KLASOWE PO LATACH 
 

9 lipca br. po 23 latach od ukończenia szkoły
odbyło się spotkanie Absolwentów szkoły podstawowej 
im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku z rocznika 
1978/1989. W spotkaniu po latach uczestniczyło
19 uczniów naszej byłej klasy. Wśród byłych uczniów 
była z nami wychowawczyni p. Maria Chojnacka. 
Spotkanie przebiegało w miłej i wyjątkowej atmosferze, 
odbyło się w "Gościńcu u Eli i Krzysztofa" w Szałem. 
Była to niezwykle fascynująca podróż w czasie. Jak za 
dotknięciem czarodziejskiej różdżki przywołaliśmy 
wspomnienia z tamtych lat. Wszystko jawiło się
w samych pozytywnych barwach. Dobre humory 
dopisywały wszystkim i nie opuszczały nas do białego 
rana. Nie zabrakło kwiatów, życzeń i chwil wzruszeń.
Wspominaliśmy nauczycieli i kolegów ze szkolnych ław. 
 

Nie zapomnieliśmy także o zmarłej koleżance 
śp. Agnieszce Michalak-Olek oraz koledze śp. Jacku 
Łazarku, którzy odeszli tak szybko. Na ich grobach 
złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze. 
 

Jako organizatorzy z lekkimi wątpliwościami 
przystąpiliśmy do organizacji tego spotkania po tylu 
latach. Nie było oczywiste, czy niektórzy z nas w ogóle 
będą chcieli się spotkać, czy pomimo tak różnych 
życiorysów, znajdziemy wspólny język, czy po prostu 
będzie nam dobrze po tak długim czasie. Myślę że to 
spotkanie rozwiało wszelkie wątpliwości. Było ciepłe
i serdeczne, chwilami bardzo wzruszające po prostu 
udane. 
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Podziękowania należą się naszej wychowaw-
czyni p. Marii Chojnackiej, która od początku zachęcała
nas do zorganizowania spotkania. Pragnę podziękować
moim koleżankom: Eli Bretes-Kozłowskiej z Błaszek 

i Agnieszce Kajdanek-Bardowskiej z Sierzchowa oraz 
koledze Jarkowi Kłyszowi z Cieni Drugiej za wielką
pomoc przy organizowaniu naszego spotkania 
klasowego. Na zakończenie spotkania zapadła decyzja 
o ponownym spotkaniu. 
 

Mieczysław Łuczak 
 

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

Z WIZYTĄ W INDIAŃSKIEJ WIOSCE 
 

W dniu 4 września 2010 r. dzieci z rodzin 
dysfunkcjonalnych z terenu gminy Opatówek uczestni-
czyły w wycieczce do Józefowa koło Chocza. Wyjazd 
został zorganizowany przez GOPS i Świetlicę Środo-
wiskową "Słoneczko" w Opatówku w ramach Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2010. 

Dzieciom został zapewniony przejazd, posiłek 
oraz program jednodniowej wycieczki edukacyjnej 
w wiosce indiańskiej Raven Territory. Jest to największa 
wioska Indian Północnoamerykańskich w Europie. 

Cały program odbywał się w fabule westernowej. 
Uczestnicy zostali powitani przez szeryfa, który 
opowiadał o kulturze Indian oraz Dzikiego Zachodu, 
pilnował on również porządku w wiosce przez cały
pobyt. Następnie dzieci zwiedziły wioskę Indian i Tipi 
Ognia oraz otrzymały pamiątki: widokówkę, mapę wioski 
oraz list gończy. 

Dużo radości dzieciom sprawiło pokonanie 
Indiańskiego Toru Przygody, który składał się

z równoważni Szoszonów, linowego mostu, ruchomej 
belki Apaczów oraz wspinaczki. Każdy miał możliwość 
sprawdzenia swoich umiejętności w rzucie tomahaw-
kiem, podkową do wiadra, kapeluszem na rogi byka oraz 
w strzelaniu z paintballa. 

Największe emocje wzbudziły dwie konkurencje: 
pierwsza polegała na wcieleniu się w trapera i płukaniu 
złota. Każdy mógł zatrzymać znalezione skarby, 
należało jednak pamiętać o oddaniu części znale-
zionego złota, czyli o zapłaceniu podatku do biura 
szeryfa. W drugiej, drużynowej konkurencji należało
wykazać się umiejętnością dojenia krów. Wygrała
drużyna dziewcząt. Dziękujemy pani Marcie Lewickiej za 
nieodpłatną pracę kierownika wycieczki. 
 

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

WYDARZENIA SPORTOWE 
 

Mistrzostwa Polski w kolarstwie górskim 
4 września br. w Kielcach, w rejonie Góry 

Telegraf, z udziałem 231 zawodników zakwalifiko-
wanych do finału podczas eliminacji regionalnych, 
rozegrano XV edycję ogólnopolskiego finału Amator-
skich Mistrzostw Polski w kolarstwie górskim. 

Rewelacyjnie pojechali zawodnicy z UKS Koźminianka, 
którzy wcześniej zwyciężali w II sprawdzianie kolarskim 
na stacjonarnej rolce w powiecie kaliskim. Mistrzynią
Polski w kategorii dziewcząt 11-14 lat została Klaudia 
Bielawska - uczennica V klasy Szkoły Podstawowej 
w Rajsku. 
Mistrzem Polski w kategorii chłopców 11-14 lat został
Dawid Łączkiewicz - uczeń VI klasy Szkoły Podstawowej 
w Koźminku. VI miejsce w tej samej kategorii wiekowej 
wywalczył Mateusz Humelt - uczeń VI klasy ze Szkoły
Podstawowej w Nowym Nakwasinie. 

Na XV-lecie zawodów "Family Cup" w kolarstwie 
górskim zostałem zaproszony przez Prezesa 
Stowarzyszenia Family Cup Janusza Zielonackiego, 
ponieważ przez 10 lat byłem organizatorem eliminacji 
regionalnych zwanych Mistrzostwami Polski Centralnej 
rozgrywanych w Nędzerzewie, gm. Opatówek, a cała
trójka "medalistów" z Kielc startowała w II edycji 
mistrzostw gmin na stacjonarnej rolce kolarskiej, które 
miałem przyjemność organizować ze starostą kaliskim 
i wójtami gmin powiatu kaliskiego w okresie tegorocznej 
zimy. Klaudia Bielawska zwyciężyła wtedy w kategorii 
czwartoklasistek w Opatówku z wynikiem 2.45 km, 
Dawid Łączkiewicz z wynikiem 2 km 790 m był
najlepszym chłopcem z klas V w Koźminku, a Mateusz 
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Humelt w czasie swej jazdy "wykręcił" 2 km 500 m 
i zdobył drugie miejsce. 

W towarzystwie Dyrektora Departamentu Sportu 
Powszechnego Ministerstwa Sportu i Turystyki RP 
Wojciecha Kudlika - byłego Mistrza Polski w kaja-
karstwie górskim, dostąpiłem zaszczytu dekoracji w/w 
trójki. 

Śmiem twierdzić, że Klaudia Bielawska pójdzie 
w ślady Oli Dawidowicz, bo są ku temu wyraźne 
przesłanki. W Kielcach nie miała łatwo, gdyż mając 11 
lat musiała się zmierzyć z rywalkami starszymi od siebie 
o dwa lata. Dodatkowym utrudnieniem dla niej była
decyzja połączenia startu razem z chłopcami tej samej 
kategorii wiekowej. Już po starcie zauważyłem jej 
determinację podczas przebijania się przez grupę ponad 
20 chłopaków. Na mecie pokonała wielu z nich, a druga 
dziewczyna przyjechała za nią ponad 4 minuty później! 
Kieleckie mistrzostwa utwierdziły mnie w przekonaniu, 
że talentów do uprawiania kolarstwa należy szukać
w szkołach podstawowych, w sposób jaki wypracowa-
liśmy z wójtami gmin i starostą kaliskim. 

Cała trójka kieleckich zwycięzców 16 września 
wystartuje w jeździe indywidualnej na czas podczas 
powiatowej inauguracji roku szkolnego w Dzierzbinie, 
jako że po rolce kolarskiej zakwalifikowali się do Finału
Powiatowego. Tym razem będą walczyć o puchary 
Starosty Kaliskiego w gronie 100 dziewcząt i chłopców 
najlepszych w zmaganiach z rolką kolarską.
Być może w Dzierzbinie uwidocznią się kolejne talenty 
do notesów trenerów KTK Kalisz i Marka Cielaka z UKS 
Koźminianka. 
 

Bronisław Krakus 
 
Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska 

W czwartek 16 września na boisku Orlik 
w Opatówku odbył się turniej Orlika o Puchar Premiera 
Donalda Tuska. W czwartkowe popołudnie dokładnie 
o godzinie 16 rozpoczęły się zmagania piłkarskie mło-
dych zawodników. Do turnieju eliminacyjnego przystąpiły
4 zespoły, które systemem każdy z każdym rozgrywały
swoje mecze, w rozmiarze czasowym 2x10 minut. Tym 
razem w turnieju brały udział dzieci, które na co dzień
odwiedzają boisko Orlik oraz najmłodsi piłkarze którzy 
stawiają pierwsze kroki w futbolu. Chcieliśmy dać
wszystkim dzieciom szansę, żeby mogły zaprezentować
swoje umiejętności, oraz sprawdzić się na tle zawo-
dników którzy czynnie trenują w klubie. 

W czasie turnieju panowała wspaniała
atmosfera. Dzieci pokazały, że potrafią się świetnie 
bawić i grać do końca mimo hokejowych wyników. 
Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe koszulki 
z logo akcji oraz pamiątkowe dyplomy. Organizatorzy 
nagrodzili także trzech najmłodszych zawodników 
nagrodą indywidualną, młodzi piłkarze otrzymali piłki, 
dzięki którym będą mogli doskonalić swoje umiejętności. 
Organizatorem Turnieju eliminacyjnego na terenie 
naszej gminy był Urząd Gminy w Opatówku oraz Rafał
Stępień - Animator boiska Orlik 2012. 
Wyniki meczów:
Gwiazdy Orlika - Młoda Kosa: 10-0 
KS Barcelona - Niepokonani: 0-9 
Gwiazdy Orlika - Niepokonani: 1-3 
KS Barcelona - Młoda Kosa: 1-0 
Gwiazdy Orlika - KS Barcelona: 4-1 
Niepokonani - Młoda Kosa: 7-1 
Klasyfikacja punktowa:
1. Niepokonani - 9 punktów 
2. Gwiazdy Orlika - 6 punktów 
3. KS Barcelona - 3 punkty 
4. Młoda Kosa - 0 punktów 
 
Młodzieżowy turniej piłkarski "Wygraj z Visą"

W poniedziałek 14 czerwca na boisku ORLIK 
w Opatówku odbył się młodzieżowy turniej piłkarski 
"Wygraj z Visą!". Akcja polegała na zorganizowaniu na 
boiskach ORLIK lokalnych turniejów piłkarskich dla 
uczniów szkół podstawowych z rocznika 97 i młodszych. 

Na turnieju mogliśmy zobaczyć zmagania zespołów ze 
Szkoły Podstawowej z Opatówka oraz dwóch drużyn 
z Zespołu Szkół z Rajska. Pierwszy mecz (Opatówek 
kontra Rajsko II) rozpoczął się dokładnie o 930,
a zakończył się zwycięstwem Rajska II wynikiem 5:3. 
Kolejne spotkanie to mecz między Rajskiem I, 
a Rajskiem II. To spotkanie wygrał zespół Rajska I 
wynikiem 5:1. Ostatni mecz w grupie to pojedynek 
Opatówka i Rajska I. Pierwsze minuty meczu to 
przewaga zawodników z Rajska, którzy swoją dobrą grę
udokumentowali bramką i po 5 minutach mieliśmy 
prowadzenie 1:0. 

W drugiej części spotkania do głosu doszli 
zawodnicy z Opatówka strzelając bramkę kontaktową
ustalając remis 1:1. Końcówka meczu była bardzo 
emocjonująca, gdyż każdy z zespołów mógł wyjść 
zwycięsko z tego spotkania. Niestety zabrakło szczęścia 
oraz zimnej krwi do pokonania bramkarza i umieszczenia 
piłki w siatce przeciwnika i tak spotkanie Opatówka 
z Rajskiem I zakończyło się wynikiem remisowym 1:1. 
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Mimo niesprzyjających warunków pogodowych turniej 
stał na dobrym poziomie piłkarskim, mogliśmy zobaczyć
wiele szybkich składnych akcji oraz piękne 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 drużyn w tych rozgrywkach wręczał
Krzysztof Dziedzic Sekretarz Gminy Opatówek. 
Najlepsza drużyna turnieju otrzymała oficjalną replikę
piłki adidas Jabulani Mistrzostw Świata FIFA w Piłce 
Nożnej. Zawodnicy drużyn, które zajęły II i III miejsce 
w turnieju otrzymały pamiątkowe koszulki z logo akcji. 
Akcja odbyła się pod honorowym patronatem Ministra 
Sportu i Turystyki. Na terenie gminy Opatówek 
organizatorami był Urząd Gminy w Opatówku oraz Rafał
Stępień pełniący funkcję Animatora boiska Orlik 2012. 
 
Podsumowanie Wakacyjnej "Mini Ligi" Piłki Nożnej 
dla gimnazjalistów 

Na boisku Orlik w Opatówku przez sześć 
tygodni mogliśmy śledzić zmagania młodych 
zawodników z terenu gminy Opatówek i okolic. 

Do rozgrywek ''Mini Ligi" zgłosiło się 6 zespołów, które 
rywalizowały ze sobą od 30 czerwca w każdą środę, aż
do 4 sierpnia. W tym dniu poznaliśmy mistrza rozgrywek 
oraz została ogłoszona lista wyróżnionych zawodników. 
Liga cieszyła się sporym zainteresowaniem wśród 
młodzieży, Orlik w tych dniach ''żył sportowo''. Oprócz 
zawodników, którzy wylewali swój pot na murawie, 
towarzyszyło nam duże grono kibiców, którzy chętnie 
przychodzili dopingować swoich kolegów. Mimo wielkiej 
stawki ligi, między zespołami panowała przyjazna 
atmosfera. W lidze mogliśmy zobaczyć piłkarzy, którzy 
grają na co dzień w klubach, ale była też duża grupa 
zawodników, która chciała spróbować swoich sił
i oderwać się od swoich innych rozrywek typu: Internet, 
telewizja, gry komputerowe. W całej lidze obejrzeliśmy 
naprawdę ciekawe akcje i dużo fenomenalnych bramek. 
Ważną sprawą odnoszącą się do wartości sportowych 
jest promocja młodych talentów, które pojawiły się w tej 
lidze. Kto wie, może w przyszłości jeden z grających na 

Orliku chłopiec zostanie następcą Maradony czy 
Zbigniewa Bońka?. 

Podziękowania dla Urzędu Gminy za dobrą
organizację "Mini Ligi". Dla wszystkich uczestników były
napoje i nagrody. Statuetki oraz pamiątkowe dyplomy 
wręczał Krzysztof Dziedzic Sekretarz Gminy Opatówek. 
Pomysłodawcą i głównym organizatorem "Mini Ligi" był
Urząd Gminy w Opatówku oraz Rafał Stępień pełniący 
funkcję Animatora boiska Orlik 2012. 
 

Tabela wyników:
Poz. Nazwa 

Drużyny 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. Tłokinia 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) 
 

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

WIADOMOŚCI BIBLIOTECZNE 
 

Spotkanie z Katarzyną Baran-Wang mieszkanką
Pekinu 

Czy zupa won-ton smakuje tak samo w Pekinie 
i w Polsce? Ile kosztuje samochód w Chinach? Jakie 
nazwiska wielkich Polaków są najbardziej znane 
mieszkańcom Państwa Środka? (nie Wałęsa i nie Jan 
Paweł II). Jak jeździ się po Pekinie? Czy Chińczycy 
nadal korzystają ze swej tradycyjnej medycyny? Jak 
zmienił się Pekin po olimpiadzie? Takie i inne pytania 
zadawano Katarzynie Baran-Wang na spotkaniu 
w bibliotece 2 lipca 2010 roku. 

Kasia pochodzi z Tłokini Wielkiej i przez wiele lat 
była czytelniczką tamtejszej filii bibliotecznej. Podczas 
studiów wyjechała do USA i tam poznała sympatycz-
nego studenta dziennikarstwa rodem z Chin, który został
później jej mężem. Kasia - bo takiej formy polskiego 
imienia używa oficjalnie w swoim nowym kraju - od 6 lat 
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mieszka w Pekinie, pracuje jako menadżer w szkole 
międzynarodowej i wychowuje synka. Opowiadała
o różnicach kulturowych oraz o tym, jak żyje się
w mieście, gdzie liczba mieszkańców wynosi niemal 
połowę całej ludności Polski. 

Kasia podarowała naszej bibliotece piękny 
i interesujący prezent: książkę o ekslibrisach w chińskiej 
wersji językowej napisaną przez jej męża. Książka 
została włączona do naszych zbiorów i można ją
przeglądać w czytelni biblioteki. 
 
Małgorzata Judasz 
 
Młodzi strażacy w bibliotece 

3 lipca 2010 roku odbył się III Rajd 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Gminy Opatówek. 
W programie imprezy znalazła się m.in. pogadanka 
o Opatówku, jego historii, geografii, zabytkach, słynnych 
ludziach, życiu społecznym i ciekawostkach dotyczących 
całej gminy wygłoszona w remizie OSP w Opatówku 
przez Jadwigę Miluśką-Stasiak, dyrektor biblioteki. 
Uzyskane informacje młodzi strażacy wykorzystali 
bardzo szybko - w teście pisemnym przeprowadzonym 
w czytelni biblioteki, który był jedną z konkurencji rajdu. 
Test składał się z 40 pytań, na które trzeba było
odpowiedzieć w ciągu 5 minut. W imprezie uczestniczyło
9 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z: Borowa (2), 
Cieni Drugiej, Opatówka, Porwit, Rajska, Sierzchowa (2) 
i Tłokini Wielkiej. 

W teście najlepiej wypadła drużyna z Borowa 
(dziewczęta) odpowiadając poprawnie na wszystkie 
pytania, drugie miejsce zajęła drużyna z Opatówka (39 
poprawnych odpowiedzi), trzecie - drużyny z Sierzchowa 
(dziewczęta) i Tłokini Wielkiej (po 38 dobrych 
odpowiedzi).  
 

Jadwiga Miluśka-Stasiak 
 
Rajd na powitanie wakacji 

Rano 9 lipca 2010 r. grupa dzieci - czytelników 
naszej biblioteki wyruszyła na rajd pieszy ph. "Powitanie 
wakacji". Wycieczkę poprzedziła krótka pogadanka na 
temat przyrody: zwierząt, roślin i owadów, które można 
spotkać na trasie rajdu. Szczególne wrażenie zrobiła na 
dzieciach ilustracja z książki Susan Barraclough 
pt. "Straszne robale", przedstawiająca kleszcza. Owad 
pokazany w powiększeniu, z mrożącym krew w żyłach 
opisem, uświadomił wszystkim, jakim zagrożeniem dla 
człowieka jest takie małe, niepozorne stworzenie. 

W czasie pogadanki dzieci zapoznały się także
z innymi książkami, które pozwalają zaplanować pieszą
czy też rowerową wyprawę oraz publikacjami, dzięki 
którym świat otaczającej nas przyrody nie jest taki obcy 
i nieznany. Po drodze uczestnicy dowiedzieli się także
kilku ciekawostek związanych z historią Opatówka. 

Trasa rajdu wiodła przez Wądoły, gdzie pojawiły
się przeszkody i trudności związane z wysoką
roślinnością, pośród której krążyły wygłodniałe komary. 
Krwiopijcze owady zostały jednak oszukane, gdyż każdy 
z uczestników był dobrze zabezpieczony przed uką-
szeniem. Po pokonaniu wysokiego wzgórza wędrowcy 
znaleźli się na otwartej przestrzeni trojanowskich pól. 
Z pomocą fachowego zielnika rozpoznawali zboża, 
kwiaty i zioła. 

W połowie drogi konieczny był odpoczynek, 
który został umilony czytaniem "Dalszych burzliwych 
dziejów pirata Rabarbara" autorstwa Wojciecha 

Witkowskiego. Dokładne słuchanie przydało się,
ponieważ pod koniec wyprawy odbył się konkurs ze 
znajomości tej książki. 

W końcu znaleźliśmy się na drodze do 
Opatówka. Mijaliśmy ruiny trojanowskiego młyna 
i widzieliśmy bociana w locie, który ponoć wróży
szczęście. Tutaj dzieci mogły popisać się znajomością
poznanych wcześniej roślin i krążących nad naszymi 
głowami ptaszków. Dotarliśmy w okolice Zespołu Szkół
im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku, gdzie odbył
się zapowiadany wcześniej test, poczęstunek będący 
nagrodą za jego wspaniałe wyniki, odpoczynek i zabawy 
z piłką na zakończenie rajdu. 
 

Małgorzata Matysiak 
 
"W kręgu Miasteczka Róży Wiatrów" - piesze i rowe-
rowe wędrówki po gminie Opatówek 
 
Spacer po Opatówku

10 lipca 2010 r. spacerem po Opatówku 
rozpoczęliśmy realizację projektu "W kręgu Miasteczka 
Róży Wiatrów. Gmina Opatówek wczoraj i dziś"
w ramach programu Małych Grantów Lokalnej Grupy 
Działania "Kraina Nocy i Dni". Projekt zakłada 
popularyzację wiedzy o własnej gminie poprzez 
turystyczne wędrówki i opublikowanie wydawnictwa 
informacyjnego o gminie Opatówek. 

Opatowianie chętni do zobaczenia własnej 
miejscowości okiem turystów spotkali się przed 
biblioteką. Był straszliwy upał, więc niewielu chętnych 
zdecydowało się na spacer. Trasa, zgodnie z planem, 
obejmowała najciekawsze obiekty w Opatówku: figurę
świętego Józefa, ulicę Kościelną, kościół w Opatówku 
z kaplicą św. Anny, park, mostek i wzgórze zamkowe, 
dawne zabudowania majątku w Opatówku, cmentarz 
wraz z grobami ludzi zasłużonych dla Opatówka, figurę
św. Jana i dom Gillerów. 

Oglądanie miejsc, tak dobrze znanych przecież
większości uczestników, urozmaicone zostało faktami 
historycznymi, legendami i ciekawostkami przedstawio-
nymi przez Jadwigę Miluśką-Stasiak, dyrektor biblioteki, 
która wystąpiła w roli przewodnika. Pomimo upału
spacer trwał 4 godziny, bo w Opatówku jest wiele 
pięknych i ciekawych miejsc. 
 
Rajd do Rajska

W kolejną niedzielę wyruszył rajd do Rajska. 
Trasa prowadziła najstarszymi w naszej gminie szlakami 
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komunikacyjnymi. Najpierw przez Cienię Folwark 
i Michałów Drugi. Był to główny szlak prowadzący 
z Opatówka do Sieradza, którym w 1812 r. przechodziły
na wschód wojska napoleońskie, potem tędy przejeżdżał
gen. Józef Zajączek, jego bliscy i znajomi, którzy 
podróżowali między Opatówkiem i Warszawą. Cienia 
i Michałów były jednymi z pierwszych wsi w okolicy 
Opatówka wymienianymi w dokumentach, głównie 
w związku z zamianą między arcybiskupem Jarosławem 
Bogorią Skotnickim i królem Kazimierzem Wielkim, 
a także w związku z młynami wodnymi, które w obu tych 
wsiach istniały na przepływającej tam rzeczce Cieni od 
średniowiecza. Dopiero w połowie XIX w. zaczęły
tworzyć się kolonie Cieni i Michałowa noszące kolejne 
numery. 

Dalej droga prowadziła w kierunku Marchwacza, 
gdzie przy drodze krajowej znajduje się pamiątkowa 
tablica poświęcona ofiarom rolniczych blokad, które były
organizowane w tym miejscu w 2003 r. Przez 
ogrodzenie mogliśmy podziwiać pałac Niemojowskich 
w Marchwaczu, na którym niestety nie ma obecnie rzeźb
Pawła Krzyżanowskiego. Nie można także wejść na 
kopiec usypany w 1909 r. przez mieszkańców 
Marchwacza poświęcony pamięci Wincentego 
i Bonawentury Niemojowskich, byłych właścicieli 
majątku w Marchwaczu, znanych w historii Polski jako 
"Kaliszan", przywódców legalnej opozycji w sejmie 
Królestwa Polskiego w latach 1820-31. W Marchwaczu 
odwiedziliśmy także zbiorową mogiłę mieszkańców 
zamordowanych przez Niemców 22 stycznia 1945 r. 

Z Marchwacza udaliśmy się polną drogą
w kierunku Rajska. Przekroczyliśmy niestrzeżony 
przejazd kolejowy. Minęliśmy wieś Modła, za którą
ukazał się na wzgórzu zabytkowy, późnogotycki kościół
p.w. św. Michała Archanioła w Rajsku. Po kościele 
oprowadził nas wikariusz ks. Maciej Borowicz. W krypcie 
znajdującej się pod prezbiterium znajduje się tablica 
z nazwiskami członków rodziny Niemojowskich: 
Wincentego i Bonawentury, Zofii i Wacława oraz 
Andrzeja. W Rajsku zwiedziliśmy także cmentarz, gdzie 
znajdują się groby wybitnych mieszkańców tej 
miejscowości, między innymi rodziny Arnoldów, 
Kurzelewskich, Wołowskich, Szcześniewskich - uczest-
ników powstań narodowych oraz żołnierzy II wojny 
światowej: Rybarczyka i Ruffelda, którzy zginęli w okoli-
cach Rajska w pierwszych dniach września 1939 r. 

Droga powrotna prowadziła przez Sierzchów, 
a naszym przewodnikiem była Małgorzata Judasz. 
Pokazała nam między innymi miejsce, w którym 
w czasie II wojny światowej upadł niemiecki pocisk V. 
Do Opatówka wracaliśmy traktem, zwanym przez 
mieszkańców napoleońskim. Można przypuszczać, że
w latach 1812-13 przechodziły tędy wojska napo-
leońskie w kierunku Moskwy i z powrotem. Trakt 
prowadził przez Borów, gdzie dawniej przy skrzyżowaniu 
znajdowała się mogiła, w której mieli być pochowani 
zmarli po drodze żołnierze napoleońscy. 

Pogoda nam dopisała, atmosfera była bardzo 
miła. Grupę prowadził Jan Stasiak, a zamykali Radosław 
Głowinkowski i Mariusz Małoburski. Na postojach 
wiadomościami o mijanych miejscach i ciekawych 
postaciach dzieliła się Jadwiga Miluśka-Stasiak, 
przygrywał na organkach Józef Kozłowski. Rozstaliśmy 
się przed przejazdem kolejowym na ul. Ludowej. 
 

Rajd do Tłokini Kościelnej i Słonecznej
Był to już ostatni rajd rowerowy zorganizowany 

przez Bibliotekę. Pogoda w niedzielę 29 sierpnia 2010 r. 
była niepewna, jednak po południu pojawiło się słońce 
i na miejscu zbiórki przed biblioteką stawiło się 50 
rowerzystów. Trasa prowadziła przez Tłokinię Nową do 
najwyższego w okolicy wzgórza, skąd roztacza się
piękny widok na okolice. Widać stamtąd wiele kościołów 
w powiecie kaliskim i w Kaliszu, a nawet wzgórze 
z kościołem w Kotłowie oraz wieżę przekaźnikową
w Miksztacie. Ze wzgórza zjechaliśmy w stronę Tłokini 
Kościelnej, by zwiedzić kościół parafialny p.w. św. 
Jakuba. Po kościele oprowadził nas proboszcz - ks. 
Jacek Paczkowski. Z zaciekawieniem słuchaliśmy 
opowieści o historii kościoła i o jego wystroju. Drogę
przez Tłokinię Kościelną w kierunku Rożdżał
przebyliśmy w 2 grupach. Przed lasem w Rożdżałach 
czekał na nas Sekretarz Gminy - Krzysztof Dziedzic 
i strażacy. Wszyscy razem pojechaliśmy do Słonecznej, 
gdzie dzięki uprzejmości leśniczego - Zenona 
Kamińskiego mogliśmy zorganizować ognisko. Wszyscy 

uczestnicy rozwiązali jeszcze niełatwy test zawierający 
50 pytań o naszej gminie. Mieli okazję wykorzystać
własną wiedzę i informacje zdobyte w czasie spaceru po 
Opatówku i podczas rajdów. Najwięcej punktów 
otrzymali: Maria Chojnacka i Mariusz Perskawiec oraz 
Halina Pływaczyk i Mariusz Małoburski. 

Kolejny, najbardziej liczny rajd rowerowy 
nasunął nam myśl, by w przyszłym roku zorganizować
wielki przejazd rowerzystów przez Opatówek, tak jak to 
robią rowerzyści w dużych miastach, a w Opatówku 
motocykliści. 

Rowery są najtańszym środkiem lokomocji, nie 
zanieczyszczają środowiska naturalnego, nie hałasują,
poprawiają kondycję fizyczną i psychiczną rowerzystów. 
Trzeba promować tę formę lokomocji, sportu i wspa-
niałej rozrywki. 
 

Jadwiga Miluśka-Stasiak 
 
Noc z duchami w bibliotece 

To już szósta nocna zabawa w bibliotece 
zorganizowana dla najmłodszych czytelników - dzieci w 
wieku od 7 do 10 lat. W tym roku 18 dzieci zamieniło się
w duchy, a zabawę przygotowały koleżanki: Małgorzata 
Matysiak, Barbara Sulwińska i Agnieszka Przepiórka. 

Dzieci przyszły do biblioteki o godzinie 1900.
Tam oczekiwały na nie liczne postaci duchów, duszków 
i zjaw przygotowane przez bibliotekarki oraz książki dla 
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dzieci o duchach. Bibliotekarki pomalowały dzieciom 
buzie i zaczęła się zabawa. 

Zabawy były przeplatane czytaniem fragmentów 
książek o duchach. Dzieci przyniosły latarki i przygoto-
wały w bibliotece lampiony. Kiedy tylko się ściemniło
białe duszki z lampionami wyszły na spacer do parku. 

Najpierw "wystraszyły" panie w GOK-u przygotowujące 
wieniec dożynkowy. W drodze do parku pohukiwały
i piszczały budząc zainteresowanie przechodniów 
i mieszkańców mijanych domów. W parku było wiele 
emocji, gdyż poza grupą bibliotecznych duszków 
grasowały tam "dorosłe" duchy spacerujące z psem oraz 
inne duchy na rowerach. Okazało się wkrótce, że to 
bliscy małych duszków, którzy chcieli wzbudzić jeszcze 
więcej emocji. W końcu wszyscy spotkali się i było dużo
śmiechu. Nikt się nie bał, bo nad dziećmi czuwały
znajome już duchy - bibliotekarki i w najtrudniejszych 
momentach można było złapać bliskiego ducha za rękę
lub przytulić się.

Po powrocie czekał na dzieciaki specjalny 
posiłek dla duszków (maleńkie bułeczki z bananami) 
i zabawa w bibliotece była kontynuowana. Duszki 
postanowiły zostawić po sobie także prace plastyczne 
i wykonały na czarnych kartkach śmieszne białe
szkielety. Można je oglądać na wystawie w bibliotece. 

Tradycyjnie o północy duszki umyły się, jak 
mogły, i rozłożyły w czytelni biblioteki swoje karimaty 
i śpiwory. Po wspaniałej zabawie przyszedł spokojny, 
głęboki sen. Niestety wcześnie rano trzeba było wstać,
bo biblioteka zaczyna swoją pracę. Pobudka nie była
chyba miła dla duszków, ale poranna gimnastyka 
pomogła im w porannym przebudzeniu. Na zakończenie 
śniadanie oraz deser - pyszny ciemny placek 
udekorowany białymi duszkami przygotowany przez 
jedną z bibliotekarek i uśmiechnięte dzieciaki trafiły
w objęcia oczekujących na nie rodziców. 

Imprezy dla dzieci organizowane w bibliotece 
mają na celu przyciągnięcie ich do biblioteki i zaintere-
sowanie książką i czytaniem. Coraz więcej rodziców 
rozumie, jak ważny dla rozwoju emocjonalnego dziecka 
jest kontakt z książką i chętnie współpracuje z biblioteką.
Tegoroczna noc z duchami, nawiązanie do opowieści 
dla dzieci i baśni, w których występują duchy miało na 
celu pokazanie dzieciom różnorodności tematyki książek 
oraz umiejętności pokonywania lęku i radzenia sobie ze 
strachami, które okazują się być bardziej śmieszne niż
straszne. 
 

Jadwiga Miluśka-Stasiak 

Poranki z książeczką
Od października biblioteka wznawia zajęcia dla 

najmłodszych dzieci ph. "Poranki z książeczką". Zajęcia 
będą się odbywać, tak jak poprzednio, we wtorki o godz. 
1030. Zapraszamy dzieci z rodzicami lub opiekunami. 
 

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

WIADOMOŚCI SZKOLNE 
 
SZKOŁA PODSTAWOWA W OPATÓWKU 
 
Rozpoczęcie roku szkolnego 

Wakacje dobiegły końca. 1 września w murach 
Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego znów 
zabrzmiał szkolny dzwonek oznajmiający początek 
nowego roku szkolnego 2010/2011. Większość uczniów 
przybyła do szkoły z optymistycznym nastawieniem 
i ogromnym zapałem do pracy. Dyrekcja szkoły z hono-
rami powitała wszystkich 390 uczniów, a w szczegól-
ności dwudziestu pięciolatków. Inaugurację nowego roku 
uświetniła obecność zaproszonych gości, m.in.: 
Sekretarza Gminy Krzysztofa Dziedzica, ks. prałata 
Władysława Czamary, przedstawiciela Komisji Oświaty, 
Kultury, Sportu i Zdrowia Wojciecha Pokojowego, 
dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów 
w Opatówku Jadwigi Miluśkiej-Stasiak, a także prze-
wodniczącej rady rodziców p. Ewy Kaźmierczak. Wraz 
z 1 września uczniowie rozpoczęli naukę w odmienionej 
szkole. 

Podjęte w czasie wakacji remonty przyczyniły
się do poprawy estetycznych i funkcjonalnych warunków 
szkoły. Pomalowane zostały ściany sali gimnastycznej 
oraz korytarzy na pierwszym piętrze, wykonano remont 
korytarza w przyziemiu oraz zaadaptowano część holu 
i małych pomieszczeń na tzw. "kącik zabaw" wyposa-
żony w pomoce dydaktyczne zakupione w ramach 
projektu rządowego "Radosna Szkoła". Wszystko to 
z myślą o dzieciach - by nauka była łatwa, a przeby-
wanie w szkole - przyjemne. 
 
Katarzyna Lewicka 
 
Działania proekologiczne 

W roku szkolnym 2009/2010 Szkoła
Podstawowa w Opatówku przystąpiła do projektu 
edukacyjnego "Kaliska Przygoda z Odpadami" pod 
hasłem "Szmatki odpadki". Raport z przeprowadzonego 
projektu został wyróżniony przez organizatorów, 
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a szkoła otrzymała certyfikat potwierdzający udział
w projekcie. W celu realizacji zaplanowanych działań
wykonano różnorodne zadania. Uczniowie aktywnie 
włączyli się w akcję charytatywną dotyczącą zbiórki 
odzieży dla dzieci najuboższych. Wykonano prace 
plastyczne z odpadów tekstylnych pt.: "Pani Zima", 
"Wiosenny kwiat" i "Przyroda tkaniną malowana". Odbyły
się konkursy na najładniejszą ozdobę choinkową i kartkę
bożonarodzeniową wykonaną z odpadów tekstylnych. 
Uczniowie wykazali się pomysłowością i wykonali prace, 
które zdobiły choinkę ustawioną w szkolnym holu. 
Na zajęciach z techniki uczniowie klas IV-VI uszyli 
z tkanin różne przedmioty np.: torebki, fartuchy, 
poduszki, igielniki, skarpety, walentynkowe serduszka. 
Wykonano piękne stroje na przedstawienia i na rajdy 
oraz kukiełki do klasowych przedstawień. Wszystkie 
dzieci wzięły udział w szkolnym rajdzie ekologicznym 
zorganizowanym w kwietniu z okazji Światowego Dnia 
Ziemi. Podczas rajdu uczniowie musieli wykazać się
wiedzą i sprawnością fizyczną, gdyż nie zabrakło zabaw 
ruchowych. Dzieci miały również okazję obejrzeć
przedstawienie o tematyce ekologicznej pt. "Ziemia 
Nasz Dom". Inscenizacja była poświęcona Ziemi, bez 
której człowiek nie przeżyje. Uczniowie pokazali w jaki 
sposób należy o nią dbać, by jej nie zaszkodzić.
Zwieńczeniem całej akademii był pokaz mody 
ekologicznej. Modelki zaprezentowały stroje wykonane 
z materiałów ekologicznych. Pokazały jakie cuda można 
wyczarować z papieru, tektury, plastiku i odpadów 
tekstylnych. 

W naszej szkole odbyły się akcje zbiórki 
zużytych baterii i puszek aluminiowych. Uzyskane 
pieniądze ze sprzedaży puszek zostały przekazane na 
potrzeby uczniów. Natomiast zebranie 266,3 kg baterii 
zapewniło nam II miejsce w konkursie ekologicznym 
zbiórki baterii w kategorii "największa ilość baterii 
zebrana w placówce oświatowej" zorganizowanym przez 
Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta 
Gmina". Nagrodą za zajęcie tego miejsca był sprzęt
edukacyjny o wartości 600 zł.

Celem wszystkich naszych działań było
uświadomienie konieczności dbałości o otaczającą nas 
przyrodę, uwrażliwienie na współczesne problemy 
ochrony środowiska, a także zachęcanie do postaw 
i zachowań przyjaznych środowisku. 
 

Lidia Antczak, Aneta Cyl 
Agnieszka Kaźmierczak 

 
********** 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W TŁOKINI WIELKIEJ 
 
Rozpoczęcie roku szkolnego 

Pierwszy dzień szkoły jak sama nazwa wskazuje 
to dzień, w którym uczniowie idą do szkoły. Pierwszy 
września 2010 r. to data rozpoczęcia nowego roku 
szkolnego. Czy ten dzień jest wyjątkowy? Pod wieloma 
względami tak. Należy zapytać na czym polega 
wyjątkowość pierwszego dnia szkoły? Odpowiedź jest 
nadzwyczaj prosta: można spotkać się z koleżankami 
i kolegami z klasy (lub poznać nowych znajomych), 
porozmawiać na temat wakacji, które tak szybko minęły, 
i w końcu usłyszeć pierwszy dzwonek oznajmiający 
rozpoczęcie nowego roku szkolnego. 

O godzinie 900 w Zespole Szkół w Tłokini 
Wielkiej ten dzwonek na dobre rozbrzmiał w murach 
naszej szkoły. I rzeczywiście na korytarzu można było
usłyszeć szumny gwar rozmów o wakacyjnych 
przygodach i zobaczyć uczniów, którzy raz po raz 
serdecznie ściskają swoje dłonie, witając się po 
wakacjach. Na dzieci i młodzież w szkole czekali jak 
zawsze pani dyrektor, nauczyciele, pracownicy oraz 
zaproszeni goście. Wśród nas byli w tym roku ks. 
proboszcz Jacek Paczkowski, Wójt Gminy Opatówek 
Sebastian Wardęcki, radny gminy Opatówek Marek 
Szlenkier oraz była przewodnicząca rady rodziców 
p. Agata Byler. 

W obecności gości, rodziców, grona 
pedagogicznego, pracowników szkoły oraz uczniów pani 
dyrektor oficjalnie powitała zgromadzonych, zaprezen-
towała wychowawców klas, przedstawiła cele na rok 
szkolny 2010/2011, a także pogratulowała nauczycielom 
zdobycia awansu zawodowego - p. Urszuli Borwik 
awansu na nauczyciela dyplomowanego i p. Izabeli 
Olszewskiej awansu na nauczyciela kontraktowego. 

Uczniowie zaś z okazji rozpoczęcia roku 
szkolnego przygotowali dla wszystkich krótkie 
wspomnienia z wakacji w postaci wierszy i piosenek. 
Słuchając tych wystąpień można było poczuć promienie 
słońca na skórze, zapach lasu i szum morskiej bryzy. 
Miło było powrócić do niezapomnianych letnich chwil, 
ale każdy uczeń wie, że powtórzą się one dopiero za 
rok, a teraz należy się zabrać do ciężkiej pracy, by 
w pełni zasłużyć na wakacyjny odpoczynek. Z takim 
nastawieniem 71 lat temu czekali na rozpoczęcie roku 
szkolnego nasi rówieśnicy. Niestety zamiast radosnego 
powrotu do szkoły spotkało ich widmo przerażającej 
wojny. Podczas akademii uczniowie przypomnieli o tych 
straszliwych wydarzeniach i uczcili ich pamięć piękną
pieśnią patriotyczną.
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W naszej szkole początek tego roku szkolnego 
zapowiada się bardzo optymistycznie, dlatego że ruszyła
budowa długo wyczekiwanej sali sportowej, na której 
wszyscy już za rok będą mogli rozwijać swoją tężyznę
fizyczną. Mimo że czas budowy będzie niósł ze sobą
wiele trudności, to i tak z niecierpliwością czekamy na 
efekty tej pracy. W tym wspaniałym nastroju 
zapoczątkowaliśmy nowy rok szkolny 2010/2011, oby 
przyniósł on wszystkim wiele satysfakcji i sukcesów, 
zarówno uczniom, jak i nauczycielom, tego wszystkim 
serdecznie życzymy. 
 

Izabela Olszewska 
 

********** 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W RAJSKU 
 
Rozpoczęcie roku szkolnego 

1 września w Zespole Szkół w Rajsku rozpoczął 
się nowy rok szkolny 2010/2011. Uczniowie wrócili po 
wakacjach wypoczęci i pełni zapału do pracy. Na dzieci 
i młodzież w szkole czekali jak zawsze pani dyrektor, 
nauczyciele, pracownicy oraz zaproszeni goście. 
W imieniu władz samorządowych wszystkich zebranych 
powitał p. Arkadiusz Łańduch dyrektor Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół. Uroczystość 
rozpoczęcia odbyła się w nowo wyremontowanej sali 
gimnastycznej. 

Pani dyrektor oficjalnie powitała zgroma-
dzonych, zaprezentowała wychowawców klas, a także
pogratulowała nauczycielom zdobycia awansu zawodo-
wego - p. Danucie Sieradzkiej, p. Joannie Kościańskiej 
i księdzu Maciejowi Borowiczowi na nauczyciela 
kontraktowego. 
 

Dyrektor Zespołu Szkół w Rajsku 
Honorata Wolniaczyk 

 
********** 

 
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHEŁMCACH 
 
Apel z okazji agresji Związku Radzieckiego na Polskę

W dniu 17 września br. w Zespole Szkół
im. Jana Pawła II w Chełmcach odbył się uroczysty apel 

z okazji zbrojnej napaści Związku Radzieckiego na 
Polskę. Po odśpiewaniu hymnu państwowego wystąpili 
uczniowie klasy V, którzy przypomnieli bolesne dni 
września roku 1939. Przybliżyli oni dokładnie 

wydarzenia z 17 września 1939, kiedy to wojska 
sowieckie wkroczyły do kraju. A wszystko to na mocy 
tajnego załącznika do paktu Ribbentrop-Mołotow, 
podpisanego między III Rzeszą a Rosją Sowiecką,
w którym ZSRR zobowiązało się do zbrojnego wystą-
pienia przeciw Polsce. Na zakończenie uroczystości 
głos zabrał dyrektor szkoły Tomasz Mikucki, który 
podziękował za przygotowanie tej akademii p. Lidii 
Kałuży i klasie V. Odwołał się do treści zaprezento-
wanego materiału, który odegrał istotną rolę w kształto-
waniu świadomości młodego pokolenia i wyraził
nadzieję, że dzięki takim uroczystościom pamięć 
o pokoleniach Polaków, którym przyszło bronić ojczyzny, 
nigdy nie zostanie zatracona. 
 

Dyrektor Zespołu Szkół w Chełmcach 
Tomasz Mikucki 
 
Rozpoczęcie roku szkolnego 

1 września w Zespole Szkół im. Jana Pawła II 
w Chełmcach rozpoczął się nowy rok szkolny 
2010/2011. Uczniowie wrócili po wakacjach uśmiech-
nięci, wypoczęci oraz pełni zapału do dalszej pracy. 
Po odśpiewaniu hymnu państwowego wszyscy obecni 
uczcili minutą ciszy poległych we wrześniu 1939 r. 
w obronie Ojczyzny oraz walczących za wolność kraju 
w roku 1980. 

W bieżącym roku szkolnym w Zespole Szkół im. 
Jana Pawła II w Chełmcach pracować będzie 21 
nauczycieli (17 etatów) oraz 7 pracowników obsługi 
(4,5 etatu). Do szkoły będzie uczęszczać 226 uczniów: 
- oddział przedszkolny: 20 
- szkoła podstawowa: 130 
- gimnazjum: 76 
Uroczystość szkolną poprzedziła msza święta w intencji 
uczniów sprawowana przez ks. prałata Józefa 
Kwiatkowskiego. 
 
Dyrektor Zespołu Szkół w Chełmcach 
Tomasz Mikucki 
 

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

PODSUMOWANIE PROJEKTU 
"ŻYJ ZDROWO I SPORTOWO" 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej 

Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej 
integracji 

 

"Żyj zdrowo i sportowo" 
 

Celem ogólnym projektu była integracja dzieci i mło-
dzieży z gminy Opatówek, zagrożonych wykluczeniem 
społecznym poprzez zagospodarowanie czasu wolnego 
i organizację zajęć sportowych. Program swym 
zasięgiem obejmował Gminę Opatówek. 
Projekt adresowany był do 50 młodych mieszkańców 
gminy Opatówek (w tym: 15 dziewcząt i 35 chłopców). 
Uczestnikami projektu byli dzieci i młodzież w wieku od 
15-25 lat (osoby nieaktywne zawodowo, w tym uczące 
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się). Projekt rozpoczął się 29 marca 2010 r. i trwał do 28 
września 2010 r. W ramach projektu zostały zorganizo-
wane warsztaty sportowo-rekreacyjne oraz doradztwo 
pedagogiczne na salach OSP: 
1. Grupa I OSP Tłokinia Wielka - 10 uczestników  
2. Grupa II OSP Cienia Druga/Michałów Drugi - 10 

uczestników 
3. Grupa III OSP Chełmce - 10 uczestników 
4. Grupa IV OSP Rajsko - 10 uczestników 
5. Grupa V OSP Opatówek - 10 uczestników 
Warsztaty sportowo-rekreacyjne miały na celu rozwijanie 
zainteresowań dzieci i młodzieży, ukazywanie autory-
tetów np. trenerów, znanych sportowców, nauczycieli. 
Miały również na celu wyposażenie uczestników 
projektu w niezbędny zasób wiedzy o tenisie stołowym. 
Warsztaty odbywały się w salach OSP w Chełmcach, 
Rajsku, Tłokini Wielkiej, Opatówku, Cieni Drugiej 
i Michałowie Drugim pod nadzorem wykwalifikowanej 
kadry - nauczycieli wychowania fizycznego. Do przepro-
wadzenia warsztatów niezbędny był zakup 6 stołów do 
gry w tenisa stołowego z wyposażeniem i atestem, które 
będą nieodpłatnie wykorzystywane do dalszej nauki gry 
w tenisa stołowego. Podczas warsztatów uczestnicy 
projektu korzystali z poczęstunku (słodycze, napoje, 
ciastka). 
Doradztwo pedagogiczne miało na celu rozwijanie 
umiejętności intrapsychicznych takich jak lepsze 
radzenie sobie z przykrymi stanami emocjonalnymi. 
Dzieci i młodzież została zachęcona do nauki rozpozna-
wania, nazywania i wyrażania własnych uczuć, ze 
szczególnym uwzględnieniem nieprzyjemnych stanów, 
takich jak złość, wściekłość, czy zdenerwowanie. 
Uczestnicy mieli okazję poznać konstruktywne sposoby 
radzenia sobie z tymi uczuciami, których przeżywanie 
prowadzi do zachowań agresywnych, a tym samym do 
wykluczenia społecznego. Doradztwo pedagogiczne 
miało również na celu podniesienie samooceny 
uczestników projektu przy wykorzystaniu ich silnych 
stron i potencjału oraz wzmocnienie wartości i zaufania 
we własne siły i zwiększenie zdolności komunikacyjnych 
dzieci i młodzieży. 

W celu podsumowania wyników prowadzonych zajęć 
zorganizowano w dniu 18.09.2010 r. w sali OSP 
Opatówek Integracyjny Gminny Turniej w Tenisie 
Stołowym, którego organizatorami byli: Wójt Gminy 
Opatówek Sebastian Wardęcki, OSP Opatówek 
i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku. 
Głównym celem Turnieju było wzbudzenie wśród dzieci 
i młodzieży motywacji do życia bez nałogów, agresji, 

przemocy, promocja aktywnego i zdrowego stylu życia 
poprzez zajęcia ruchowe oraz wspomaganie rodzin 
w procesie wychowawczym. Do współpracy przy 
organizacji Turnieju zostali włączeni rodzice, działacze 
Ochotniczych Straży Pożarnych, przedstawiciele władzy 
samorządowej, pracownicy GOPS. 
W Turnieju brali udział uczestnicy projektu oraz dzieci 
i młodzież z terenu gminy Opatówek zainteresowana 
w/w dyscypliną sportu. Nad przebiegiem Turnieju czuwał
sędzia główny p. Jerzy Kowalczyk z 3 sędziami 
pomocniczymi: p. Tomaszem Mikuckim, p. Danielem 
Kupczykiem oraz p. Arturem Jarkiem. Uroczystego 
otwarcia Turnieju dokonał Sekretarz Gminy Opatówek 
Krzysztof Dziedzic. 
 

Turniej został przeprowadzony w następujących 
kategoriach wiekowych: 
- 15-17 lat - dziewczęta i chłopcy 
- 18-19 lat - dziewczęta i chłopcy 
- 20-21 lat - dziewczęta i chłopcy 
- 22-25 lat - dziewczęta i chłopcy 
Zdobywcy I-III miejsca w poszczególnych kategoriach 
wiekowych otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. 
Każdy z uczestników otrzymał dyplom uczestnika 
Turnieju. Wszyscy uczestnicy skorzystali z ciepłego 
posiłku, napojów, ciasta, owoców i słodyczy. W celu 
zabezpieczenia imprezy dokonano zakupu usługi 
medycznej. 
 

Mistrzami Turnieju w poszczególnych kategoriach 
wiekowych zostali: 
15-17 lat - dziewczęta - Maria Wosiek, OSP Rajsko 
15-17 lat - chłopcy - Michał Frątczak, OSP Rajsko 
18-19 lat - dziewczęta - Alicja Sobczak, OSP Tłokinia 
 Wielka 
18-19 lat - chłopcy - Piotr Kaleta, OSP Chełmce 
20-21 lat - dziewczęta - Natalia Miklas, OSP Rajsko 
20-21 lat - chłopcy - Patryk Łukaszczyk, OPS Rajsko 
22-25 lat - dziewczęta - Justyna Napierała, OSP Porwity 
22-25 lat - chłopcy - Tomasz Wielgosz, OSP Opatówek 
 

W rywalizacji sportowej, uczestnicy projektu 
zaprezentowali zdobyte umiejętności zdobywając
wysokie pozycje: 
1. Martyna Jeziorska, Grupa IV OSP Rajsko - III miejsce 

w kat. wiekowej 15 -17 lat dziewcząt
2. Weronika Kaleta, Grupa III Chełmce - IV miejsce 

w kat. wiekowej 15-17 lat dziewcząt
3. Anna Zawadzka, Grupa I Tłokinia Wielka - V miejsce 

w kat. wiekowej 15-17 lat dziewcząt
4. Dominika Idzikowska, Grupa V Opatówek - II miejsce 

w kat. wiekowej 18-19 lat dziewcząt
5. Damian Jeziorski, Grupa IV OSP Rajsko - III miejsce 

w kat. wiekowej 15-17 lat chłopców 
6. Przemysław Perskawiec, Grupa IV OSP Rajsko - 

IV miejsce w kat. wiekowej 15-17 lat chłopców 
7. Łukasz Kobyłka, Grupa II OSP Cienia 

Druga/Michałów Drugi - VI miejsce w kat. wiekowej 
15-17 lat chłopców 

8. Przemysław Niewiadomski, Grupa I OSP Tłokinia 
Wielka - III miejsce w kat. wiekowej 18-19 lat 
chłopców 

9. Sebastian Jaśkiewicz, Grupa II OSP Cienia 
Druga/Michałów Drugi - IV miejsce w kat. wiekowej 
18-19 lat chłopców 

10. Adam Kardynał, Grupa V Opatówek - VI miejsce 
w kat. wiekowej 18-19 lat chłopców 
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Ogółem w Turnieju wzięło udział 120 osób. W Turnieju 
uczestniczyli również zaproszeni goście: Przewodni-
czący Rady Gminy Stanisław Kuś, Wiceprzewodniczący 
Rady Gminy Paweł Bąkowski, radni gminy: Jarosław 
Kłysz, Wojciech Pokojowy, Mariusz Małoburski, 
członkowie Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych: Małgorzata Rektor 
i Józef Pająk. 
 

Gospodarzem Integracyjnego Gminnego Turnieju 
w Tenisie Stołowym była jednostka Ochotniczej Straży
Pożarnej w Opatówku reprezentowana przez 
p. Krzysztofa Karolewskiego i p. Dariusza Grabowskiego. 
Projekt "Żyj zdrowo i sportowo" został w całości 
sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki w wysokości 49 814,00 zł. Autorem projektu był
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku. 
 

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

PROJEKT "DAĆ SZANSĘ MŁODYM" 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

www.efs.gov.pl

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej 

Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie 
aktywnej integracji 

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

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku 
realizuje projekt pn. "Dać Szansę Młodym" 
 

na które 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 mło-
dzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym poprzez 
pracę z pracownikami socjalnymi, psychologiem, peda-
gogiem, terapeutą, doradcą 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 współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
Od września 2010r. Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Opatówku rozpoczął trzecią już z kolei 
edycję zajęć dla młodzieży uczącej się w ramach 

projektu systemowego "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 społecznym 
w Gminie Opatówek poprzez pracę z pracownikami 
socjalnymi, psychologiem, pedagogiem, terapeutą,
doradcą zawodowym, socjologiem, informatykiem. 
W projekcie udział bierze 7 beneficjentów - młodzież
w wieku 15 - 25 lat. Rekrutacji uczestników dokonał
Kierownik GOPS w Opatówku przy współpracy 
Koordynatora projektu uwzględniając zasadę równych 
szans. 
Uczestnicy biorą aktywny udział w zajęciach 
indywidualnych i grupowych. W celu integracji, zdobycia 
umiejętności nawyków spędzenia kulturalnego czasu, 
pogłębienia zainteresowań zostanie zorganizowany 
dwudniowy wyjazd profilaktyczno - edukacyjny. 
Podczas zajęć w ramach w/w projektu uczestnicy 
korzystają z organizowanego poczęstunku oraz 
materiałów promocyjnych. 
Beneficjenci projektu otrzymają zaświadczenie 
o uczestnictwie w zajęciach oraz profesjonalne wsparcie. 
Mamy nadzieję, że działania podjęte w projekcie 
przyniosą pożądany efekt na zmianę postaw, aktywności 
i zwiększenia motywacji do samodzielnych działań przy 
wkraczaniu w dorosłe życie. 
Termin realizacji projektu 01.01.2010r. - 31.12.2010r. 
 

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

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

OGŁOSZENIA 
 

Zwrot podatku akcyzowego 
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 marca 2006r. 
o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz.379) 
w dniach od 1 do 30 września 2010r. należy składać w Urzędzie 
Gminy w Opatówku wnioski o zwrot podatku akcyzowego (druk 
wniosku dostępny w urzędzie oraz na stronie: www.bip.opatowek.pl). 
Zwrot przysługuje producentowi rolnemu, który był w posiadaniu lub 
współposiadaniu użytków rolnych określonych w ewidencji gruntów 
i budynków oraz był posiadaczem gospodarstwa rolnego w momencie 
składania wniosku. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT albo 
potwierdzone za zgodność z oryginałem ich kopie (oryginały do 
wglądu), stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 
1 marca 2010r. do 31 sierpnia 2010r. (6 miesięcy poprzedzających 
miesiąc złożenia wniosku), oraz odpis z Krajowego Rejestru 
Sądowego, w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego 
rejestru. 
W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot 
współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, 
w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną
zgodę (na wniosku). Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków. 
Wypłata kwoty zwrotu producentom rolnym nastąpi w terminie: 
1-30 listopada 2010r. wyłącznie przelewem na rachunek bankowy 
podany we wniosku.
Zgodnie z art. 9 ust.1 w/w ustawy producent rolny, który pobrał
nienależnie lub w nadmiernej wysokości zwrot podatku jest 
obowiązany do jego zwrotu wraz z odsetkami w wysokości określonej 
jak dla zaległości podatkowych. 
Zwrot podatku w 2010 roku wynosi: 73,10 zł. x ilość ha użytków 
rolnych (limit roczny - 86 litrów na 1 ha użytków rolnych). 

 
********** 

 
Wybory samorządowe 21 listopada 2010 r. 

Prezes Rady Ministrów, Rozporządzeniem z dnia 
17 września 2010 r. zarządził 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. 
Datę wyborów wyznaczył na dzień 21 listopada 2010 r. oraz ustalił
kalendarz wyborczy. 

Wszelkie materiały dot. wyborów samorządowych (m.in. 
kalendarz wyborczy, wzory druków, informacje, uchwały, komunikaty, 
wyjaśnienia) można pobrać ze stron internetowych: 
- Gminy Opatówek: www.bip.opatowek.pl 
- Państwowej Komisji Wyborczej: www.pkw.gov.pl 
Ponadto bieżące materiały i informacje wywieszane są na tablicy 
ogłoszeń w tut. Urzędzie Gminy (tablica na I piętrze). 

 
********** 

 
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 

Urząd Gminy w Opatówku informuje, że w ramach 
jesiennych porządków organizuje 2 dniową akcję zbierania odpadów 
wielkogabarytowych. W dniach 25 i 26 października 2010 r.
(poniedziałek i wtorek) na placu przy ul. Szkolnej 11 w Opatówku 
w godzinach od 800 do 1500 (byłe Gospodarstwo Pomocnicze) można 
nieodpłatnie oddać wszelkiego rodzaju odpady, które ze względu na 
duże rozmiary i/lub wagę nie mieszczą się do pojemnika na śmieci. 
Są to na przykład: stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany, wózki dziecięce, 
materace, rowery, zabawki dużych rozmiarów, lodówki, pralki, sprzęt
AGD, itp. 

Do odpadów wielkogabarytowych nie należą wszelkiego 
rodzaju części budowlane takie jak: deski, belki, panele, ramy okienne, 
płoty, płytki, rolety jak również części samochodowe, motorowery, 
kosiarki spalinowe, odpady remontowe, odpady ogrodowe, worki na 
śmieci lub kartony z odpadami domowymi. 

 
********** 

 
Szanowni mieszkańcy gminy Opatówek! 

Przypominamy, że od 1 listopada 2010 roku - zgodnie 
z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 
(Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz. 922 z późniejszymi zmianami.) - 
rozpocznie się nowy okres zasiłkowy 2010/11 przyznawania 
i wypłacania zasiłków rodzinnych oraz świadczeń opiekuńczych 
związanych z niepełnosprawnością.

Formularze wniosków oraz informacje o niezbędnych 
dokumentach, koniecznych do uzyskania świadczeń, są dostępne 
w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatówku. 
Przypominamy o konieczności kompletowania stosownych 
dokumentów. 
Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń rodzinnych nie 
uległo zmianie. W okresie zasiłkowym od 1 listopada 2010r. do 
31 października 2011r., tak jak w poprzednich okresach zasiłkowych, 
prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny 
dochód netto na osobę w rodzinie z roku poprzedzającego okres 
zasiłkowy nie przekracza kwoty 504 zł lub 583 zł, gdy członkiem 
rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełno-
sprawności albo umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełno-
sprawności. 
Wnioski na nowy okres zasiłkowy wydawane są przez GOPS
w pokoju nr 5 Urzędu Gminy (przyziemie).
Jednocześnie informujemy, że problem związany z wydaniem 
zaświadczeń z II Urzędu Skarbowego w Kaliszu, ul. Targowa 1 
o dochodach za 2009 rok będzie można załatwić na miejscu 
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej poprzez podpisanie 
upoważnienia, w imieniu którego wystąpimy o jego wydanie. 
W/w sprawy można załatwić w pokoju nr 2 Urzędu Gminy (parter). 
W przypadku, gdy osoba rozliczała się z innym urzędem niż
II Urząd Skarbowy w Kaliszu, zobowiązana jest dostarczyć
wymagane zaświadczenie osobiście. 

Wszelkie informacje udzielane są na miejscu: 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Plac Wolności 14, 62-860 
Opatówek, a także pod nr tel.: (62) 76-18-425, (62) 76-18-143. 

********** 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku informuje, że
Świetlica Środowiskowa "Słoneczko" w Opatówku przy ul. Poprzecznej 
2 prowadzona jest przez tut. ośrodek i w całości finansowana ze 
środków własnych gminy w ramach realizacji corocznego Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
(wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu). 
W 2010 roku ośrodek nie rozprowadza żadnych cegiełek na wsparcie 
działalności świetlicy. Nie upoważniono również żadnych instytucji, 
stowarzyszeń, organizacji, osób prywatnych do przeprowadzenia akcji 

zbiórek środków finansowych na bieżącą działalność świetlicy i jej 
remont. 
 
Kierownik Świetlicy Środowiskowej "Słoneczko" w Opatówku 
Ewa Brandenbura 
 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatówku 
Violetta Galant 

 
********** 

 
Skorzystaj z oferty zakupu! Tylko 73 złote za jeden udział
Wielkopolskiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu 
z/s w Tulicach Sp. z o.o. 
Hodowcy bydła, hodowcy trzody chlewnej! Producenci rolni, którzy 
w okresie od 8 sierpnia 2008 r. do 8 sierpnia 2010 r. korzystali z usług 
inseminacji lub materiału zarodowego WCHiRZ, uprawnieni są do 
preferencyjnego nabycia udziałów Spółki. W dniach od 9 września do 
11 października 2010 r. można składać wnioski na nabycie udziałów 
na zasadach preferencyjnych. 

 
********** 

 
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 godzinach: 1500 - 1700). 
Korepetycje z fizyki i matematyki z zakresu gimnazjum, szkoły średniej 
oraz szkoły wyższej. Tel. 603-466-042. 

 
********** 

 
INTERLIS Zaoczne Szkoły dla Dorosłych. Liceum Ogólno-kształcące, 
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące - 2 lata, szkoły policealne na 
kierunkach: BHP, Kosmetyki, Administracji, Logistyki. Zapisy przyjmuje 
sekretariat szkoły, ul. Nowy Runek 7, 62-800 Kalisz, telefon/faks 
(62) 767-41-51, e-mail: szkola@interlis.pl, www.interlis.pl 

 
********** 

 
Firma GF - Grażyna Faworska w Opatówku, Pl. Wolności 10 informuje, 
że wychodząc naprzeciw naszym klientom, w Punkcie LOTTO można 
opłacić rachunki m.in. ZUS, KRUS, US, telefony stacjonarne, 
komórkowe, energię, gaz, czynsz oraz inne zobowiązania finansowe. 
Pobieramy niskie prowizje. Ponadto można zawrzeć umowę szybkiej 
pożyczki gotówkowej - wystarczy dowód osobisty i własne 
oświadczenie o dochodach, dostępna bez poręczycieli i zgody 
współmałżonka, decyzja kredytowa w 15 minut bez opłat. 

 
********** 

 
Agencja ubezpieczeniowa AS oferuje ubezpieczenia z wielu firm: 
- komunikacyjne OC, AC, NNW, Assistance 
- nieruchomości 
- rolne 
- ubezpieczenia upraw, szklarni 
Kontakt: ul. Łódzka 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, świadczy usługi w zakresie prowadzenia ksiąg
rachunkowych, ksiąg przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjono-
wanego, VAT w rolnictwie, rozliczenia ZUS. 

 
********** 

 
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. (62) 76-77-275. Zapraszamy 
od poniedziałku do piątku w godz. od 1000 do 1800 oraz w soboty 
od 1000 do 1400.

********** 
 

Sklep firmowy PATROL - odzież damska, męska, mieszczący się na 
skwerku handlowym "Piotr i Paweł", ul. Graniczna 80/82 w Kaliszu. 
Tel. 607-408-768. Zapraszamy: pon.-sob. 900-2000, niedz. 1000-1800.



Wiadomości Gminne str. 27/28 

Ręczna myjnia samochodowa, Plac Wolności 5 w Opatówku, czynna 
pon.-sob. 800-1700 oferuje: mycie aut, pranie tapicerki, ręczne 
nakładanie wosku, sprzątanie, odkurzanie, pranie dywanów. Telefon: 
504-154-882. 

 
********** 

 
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska", ul. Kaliska 13, 62-860 
Opatówek sprzeda nieruchomość w Tłokini Wielkiej nr 23, gmina 
Opatówek: 
- sklep podpiwniczony o pow. użytkowej 270,3 m2 z działką

w wieczystym użytkowaniu nr 292/1 o pow. 900m2.
Dodatkowe informacje w siedzibie GS "SCh" w Opatówku, telefon: 
(62) 761-80-15. 

 
********** 

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

********** 
 

Sprzedam działkę budowlaną ok. 600m2 w Opatówku przy ulicy 
Ogrodowej. Tel. (62) 76-19-441. 

 
********** 

 
Sprzedam grunty rolne 1,13 ha w gminie Opatówek. Tel. 606-395-639, 
po godz. 1900.

********** 
 

Sprzedam: wóz ciągnikowy, radła "3", brony "3", sieczkarnię ręczną.
Tel. 663-846-970. 

 
********** 

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

 
********** 

 
Rodzinny Ogród Działkowy "MEBLARZ" w Opatówku informuje, że
posiada do oddania w użytkowanie 2 działki (zgodnie z Regulaminem 
PSD). Tel. 502-130-976. 

 
********** 

 
Wynajmę dom jednorodzinny, piętrowy, 3 kilometry od Opatówka. 
Telefon: 693-611-710. 

 
********** 

 
Do wynajęcia lokal na działalność gospodarczą o pow. ok. 90 m2

w Opatówku przy ul. Łódzkiej 30A. Telefon: (62) 76-18-145. 
 

********** 
 

Sprzedam kawalerkę (pow. 36 m2) w Tłokini Kościelnej. Telefon: 
697-613-999. 

 
********** 

 
Sprzedam rower "damkę", koła 28, stan dobry, cena do uzgodnienia. 
Sprzedam szafę 3 drzwiową dębową - antyk. Cena do uzgodnienia. 
Tel. (62) 76-18-187. 

 
********** 

 
Sprzedam działkę o pow. 1,20ha w pobliżu przyszłego zalewu. 
Telefon: 693-584-887. 

 
********** 

 
Sprzedam królika miniaturkę maści białej, razem z klatką. Telefon: 
516-567-090. 

 
********** 

 
Sprzedam Mitsubishi Space Star Komfort 1.9DID, przebieg 189 tys. 
km, rok prod. 2004, diesel, z salonu w Polsce, pierwszy właściciel. 
Telefon: 509-641-236. 

 
********** 

 
Sprzedaż opału: miał, węgiel, groszek, węgiel brunatny. Opatówek, 
ul. Poniatowskiego 45, tel. (62) 76-18-674. Punkt sprzedaży czynny 
pon.-pt. 700-1600, soboty 700-1300. Ceny konkurencyjne! 

Sprzedam masażer firmy Medi-Col, nowy z gwarancją. Telefon: 
783-886-498. 

 
********** 

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

 
********** 

 
Sprzedam 2 pralki wirnikowe "Frania" w dobrym stanie (jedna posiada 
grzałkę). Tel. 663-846-970. 

 
********** 

 
Sprzedam tuje z gruntu. Tel. (62) 761-90-72. 

 
********** 

 
Oddam szczenięta w dobre ręce. Telefon: 508-108-765, po godz. 1600.

********** 
 

Kaliska Spółdzielnia Socjalna FOREVER, ul. Dobrzecka 22, 62-800 
Kalisz, tel. (62) 598-53-33, 667-055-199 świadczy usługi budowlane, 
porządkowe, tworzy nowe miejsca pracy, udziela porad oraz informacji 
dotyczących możliwości przystąpienia do spółdzielni. 
Punkt Konsultacyjno-Terapeutyczny, ul. Dobrzecka 22, 62-800 
Kalisz, tel. 667-055-141 działający przy spółdzielni zaprasza do 
udziału w grupach wsparcia, świadczy pomoc psychologiczną
w sytuacji kryzysowej, bezpłatnie udziela porad bezrobotnym. 

 
********** 

 
PHP AGRO-EFEKT Sp. z o.o. w Sycowie, obiekt w Opatówku, 
ul. Ogrodowa 71 przyjmie: 
- do pracy w charakterze magazyniera sprzedawcy osobę

z wykształceniem rolniczym 
- mężczyznę na umowę zlecenie do pracy fizycznej sezonowej. 

 
********** 

 
PHP AGRO-EFEKT Sp. z o.o. w Sycowie oferuje do wynajęcia 
w Opatówku przy ul. Ogrodowej 71 pomieszczenia biurowe i na 
działalność gospodarczą. Telefon: 667-662-947. 

 
********** 

 
Naprawa starych zegarów (renowacja). Tel. 600-153-121. 

 
********** 

 
Lubisz kosmetyki ? Teraz możesz je mieć od 30% taniej! Pytasz jak to 
możliwe? Dowiedz się więcej: wyślij wiadomość na adres 
kaliszoriflame@wp.pl a otrzymasz specjalne zaproszenie z upomin-
kiem. 

 
********** 

 
Bądź piękna w czasie ciąży! Już teraz odwiedź stronę
www.modnybrzuszek.pl i zapoznaj się z najpiękniejszymi kolekcjami 
na jesień i zimę.

********** 
 

PHU Militowski Damian, Porwity 28A oferuje: 
- miał, węgiel, ekogroszek, węgiel drzewny 
- opał luzem lub workowany 
- nawozy, wapno, pasze, otręby, cement 
Niskie ceny! Dostawa do Klienta! 
Zapraszamy, tel. (62) 76-19-462, 693-944-733. 

 
********** 

 
Chętnie przyjmę każde drobne szycie!, np. skracanie spodni, 
podwijanie, szycie firan, wszywanie zamków itp. Tel. 883-702-666. 

 
********** 

 
Zatrudnię opiekunkę do starszej pani leżącej (85 lat) spoza Kalisza. 
Tel. 791-234-300, po godz. 1800.

********** 
 

Specjalistyczne Centrum Rehabilitacji w Opatówku przy ul. Zdrojowej 5 
oferuje TYDZIEŃ ZABIEGÓW W SPA przeprowadzonych w atmosferze 
relaksu przez wykwalifikowany personel. 
- Błotne poniedziałki - okłady borowinowe, hydromasaże
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- Musujące wtorki - naświetlanie lampą sollux, masaż klasyczny 
- Gorące środy - ćwiczenia na sprzęcie, sauna 
- Piękne czwartki - masaż twarzy, rękawiczki/skarpetki parafinowe 
- Relaksacyjne piątki - masaż relaksacyjny całego ciała
MEDI-COL Specjalistyczne Centrum Rehabilitacji zaprasza: 
- w poniedziałki, środy i piątki na zajęcia dla osób starszych 

poprawiające wydolność krążeniowo-oddechową, wzrokowo-
ruchową

- pakiet zabiegów dla pań - "SPA DLA NIEJ" 
- pakiet zabiegów dla panów - "RELAKS" i "DLA SPORTOWCA" 
Więcej szczegółów i pełny zakres zabiegów znajdziecie Państwo na 
stronie: www.medicol.pl

********** 
 

Poradnia dietetyczna inż. dietetyk Małgorzata Leszka, telefon: 
(62) 762-51-70, 508-219-227. Praktyka dietetyka rodzinnego - Kalisz, 
Gabinety Lekarskie, ul. Lipowa 18-22. 
Poradnictwo dietetyczne: 
- prawidłowe odżywianie dzieci od okresu niemowlęcego 

(po karmieniu piersią) przez wiek przedszkolny, szkolny do 
okresu dorastania 

- dla kobiet w ciąży, matek karmiących 
- dla osób dorosłych i osób starszych 
Leczenie dietą:
- otyłości dzieci, osób dorosłych i starszych 
- chorób metabolicznych: cukrzycy, miażdżycy, niewydolności 

krążenia związanej z podwyższonym poziomem cholesterolu 
- stanów przed i pozawałowych 
- chorób przewodu pokarmowego: kamica, owrzodzenia, dna 

moczanowa, choroby jelit, wątroby, trzustki, zaparcia 
- niewydolności i chorób nerek 

 
********** 

 
Wspomnienie o Anecie Naszyńskiej 

Śmierć Anety, osoby tak pełnej pasji i radości życia, była
czymś niespodziewanym, nagłym i okrutnym. Zabrała ją w momencie, 
gdy otwierał się przed nią nowy, pełen nadziei rozdział w jej życiu. 

Urodziła się 2 maja 1958 r. w Opatówku, do Anglii wyjechała
w 1981 roku. Ogłoszony w Polsce stan wojenny pozbawił ją - tak jak 
i tysiące innych Polaków będących w podobnej sytuacji - możliwości 
powrotu do kraju. Aneta postanowiła związać swoje życie z Londynem. 

Z zawodu montażystka filmowa. Z powołania i pasji stała się
filmowcem: od ślubów i uroczystości rodzinnych, poprzez piękne 
zapisy filmowe jej częstych podróży, do filmów dokumentalnych 
o polskiej historii. Przypadek - z pomocą przyjaciół - doprowadził do jej 
spotkania z Jagną Wright, która nosiła się wówczas z zamiarem 
zapisania na taśmie filmowej historii setek tysięcy Polaków zesłanych 
na Sybir przez Sowietów w 1940 roku i właśnie zaczęła ten zamiar 
realizować. Dzięki temu spotkaniu powstała "Zapomniana Odyseja". 
Film, zrealizowany dzięki ciężkiej pracy, poświęceniu i wielu 
wyrzeczeniom Jagny i Anety, był świadectwem prawdy, o której 
Zachód przez całe dziesięciolecia powojenne nie chciał słyszeć. Dzięki 
temu obrazowi widzowie na Zachodzie mieli wreszcie szansę prawdę
tę poznać. Obie autorki dużo podróżowały ze swoim filmem i na wielu 
projekcjach w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie 
i Polsce organizowały spotkania z widzami, podczas których 
prowadzono żarliwe dyskusje i rozmowy na tematy poruszone w filmie. 
Aneta wielokrotnie i ze wzruszeniem opowiadała o reakcjach po 
obejrzeniu filmu nie tylko byłych zesłańców syberyjskich, ale także
pokolenia ich dzieci i wnuków, którzy nagle mogli zrozumieć, przez co 
przeszli ich rodzice i dziadkowie - oni nie zawsze chcieli o tym 
opowiadać. Film zainspirował również utworzenie portalu 
internetowego Kresy - Syberia, czego rezultatem było powstanie 
w Internecie wirtualnego muzeum poświęconego tamtym czasom 
i wydarzeniom. "Zapomniana Odyseja" była pokazywana w History 
Channel w Wielkiej Brytanii i wielu kanałach telewizyjnych na całym 
świecie. Skrócona wersja "Zapomnianej Odysei" została zakupiona 
przez Instytut Pamięci Narodowej i ma być pokazywana w polskich 
szkołach w ramach programu szkolnego. 

Po niewątpliwym sukcesie filmu o Sybirakach, Aneta i Jagna 
natychmiast rozpoczęły prace nad swoim następnym projektem. 
"Druga prawda" to trzyczęściowy film dokumentalny o stosunkach 
polsko-żydowskich na przestrzeni wieków. Projekt tego filmu był
zainspirowany często propagowanym, fałszywym i tendencyjnym 
ujęciem tego tematu w zachodnich mediach. 

Niestety, tak owocne partnerstwo twórcze zostało brutalnie 
przerwane trzy lata temu śmiercią Jagny. Pomimo tego okrutnego 
ciosu Aneta nie odłożyła kamery filmowej. Miała bardzo różnorodne 
zainteresowania, ale wszystkie tematy, nad którymi pracowała, były
ściśle związane z Polską i Polakami. I tak powstawały bogate 
materiały filmowe z Monte Cassino, gdzie na miejscu przeprowadzała

wywiady z kombatantami (m.in. z tragicznie zmarłym prezydentem na 
uchodźctwie Ryszardem Kaczorowskim); z rozmów (zarówno 
z prezydentem Kaczorowskim, jak i Andrzejem Przewoźnikiem - także
ofiarą katastrofy smoleńskiej) filmowanych na terenie Cmentarza 
Pomnika w Katyniu. W Warszawie zaś utrwalała na taśmie spotkania 
z uczestnikami Powstania Warszawskiego. Podróżowała do Indii, 
szukając śladów bardzo dla tego kraju zasłużonej Polki Wandy 
Dynowskiej, zwanej tam Sri Umadevi, współpracowniczki Ghandiego 
i Dalajlamy - niesłychanie ciekawej i barwnej postaci. Planowała
również przeprowadzić wywiady z lotnikami polskimi walczącymi 
w dywizjonach RAF-u w czasie II wojny światowej. Przyświecającym 
jej wówczas celem było wygranie walki z czasem, by zdążyć zapisać
na taśmie filmowej historie i opowieści bohaterów przed ich 
nieuniknionym odejściem. Zupełnie niedawno udało jej się wydobyć
z archiwów brytyjskich materiały filmowe dotyczące udanej polskiej 
wyprawy w Himalaje: pierwsze wejście na Nanda Devi East w lecie 
1939 r. Wyczyn na owe czasy ogromny. Miała nadzieję zrobić film 
dokumentalny o tej wyprawie. 

Mniej więcej dwa lata temu Anetę zafascynowała postać
Ignacego Domeyki. Kilkutygodniowa wyprawa do Chile była
rekonesansem, podczas którego miała zgłębić ten temat. W grudniu 
2009 r. wróciła tam, aby kontynuować prace nad historią Ignacego 
Domeyki - Polaka, którego śmiało można nazwać bohaterem 
narodowym Chile. Jego zasługi dla tego kraju były ogromne. Wszystko 
okrutnie przerwała choroba, hospitalizacja w Calamie, gdzie 
zdiagnozowano u Anety guza mózgu. Postęp choroby był nieubłagany 
i bezlitośnie szybki. Aneta umarła wieczorem 4 czerwca w szpitalu 
w Antofagaście; msza żałobna w jej intencji i złożenie prochów odbyło
się 16 lipca 2010 r. w Londynie 

Nie można się pogodzić i trudno zrozumieć jej tak okrutnie 
wczesne odejście. Ale niech czują się uprzywilejowani ci, którzy mieli 
szczęście ją znać... 
(Na podstawie artykułu Janusza Guttnera "Nowy Czas" z dnia 10 lipca 
2010 r.). 

 
********** 

 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku i młodzież
z działających przy GOK-u grup tanecznych składają serdeczne 
podziękowania Panu Mariuszowi Waszakowi za nieodpłatny przewóz 
do Ostrowa Wlkp. i ufundowanie wszystkim uczestnikom słodkiego 
poczęstunku. 

 
********** 

 

KALENDARIUM 
PEREGRYNACJI MATKI BOŻEJ 
w kopii obrazu Jasnogórskiej Pani 

w Diecezji Kaliskiej 
w Dekanacie Opatóweckim 

 

30.09.2010 - 07.10.2010 
 

30.09 - Tłokinia Kościelna 
01.10 - Chełmce 
02.10 - Opatówek 
03.10 - Rajsko 
04.10 - Staw Kaliski 
05.10 - Szczytniki 
06.10 - Iwanowice 
07.10 - Godziesze Wielkie 

 
*************************************** 
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obraz Matki Boskiej 
Częstochowskiej 


