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XXXV SESJA RADY GMINY 
 30 czerwca odbyła si� sesja Rady Gminy Opatówek. Radni przyj�li porz�dek obrad po zmianie polegaj�cej na 
wykre�leniu z projektu dwóch punktów: Projekt uchwały zmieniaj�cej Uchwał� Nr 260/02 Rady Gminy Opatówek z 
dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie podziału Gminy Opatówek na okr�gi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów 
oraz liczby radnych wybieranych w tym okr�gu oraz: Projekt uchwały zmieniaj�cej Uchwał� Nr 261/02 Rady Gminy 
Opatówek z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy 
Opatówek. Zgodnie z porz�dkiem obrad Wójt Gminy zło�ył sprawozdanie z prac w okresie mi�dzysesyjnym, a w nim: 
� 13 maja obyło si� uroczyste otwarcie nowego gimnazjum, gimnazjali�ci od 15 maja ucz� si� w nowym budynku; 
� został przeprowadzony nabór pracownika na stanowisko wymiaru podatku w urz�dzie gminy; b�dzie jeszcze 

nabór na jedno stanowisko w wymiarze podatku i jedno w wydziale rolnictwa; 
� podpisano umow� z Urz�dem Pracy na zatrudnienie 20 bezrobotnych, w tej chwili pracuje 16 osób; 
� w Urz�dzie Gminy odbyła si� kontrola Pa�stwowej Inspekcji Pracy pod k�tem wymiaru pracy, urlopów itp.; 

�adnych uchybie� nie stwierdzono 
� w Hali Widowiskowo-Sportowej w Opatówku, przy niestety małym zainteresowaniu mieszka�ców, odbyły si� 

Wielkopolskie Dni Kultury; 
� w Tłokini Wielkiej zebranie wiejskie mieszka�ców wybrało nowego sołtysa, którym został Stanisław Baran; 
� odbył si� Zjazd Oddz. Gminnego Zw.OSP w Opatówku, a tak�e Jubileusz 50-lecia OSP w Cieni Pierwszej 

poł�czony z nadaniem sztandaru tej jednostce oraz Gminne Zawody Stra�acko-Sportowe; 
� odbyły si� przetargi: na budow� ulicy Buczka, budow� chodnika w Józefowie (2 etapy), budow� nawierzchni drogi 

w Michałowie; przetargi na budow� drogi w Chełmcach, wymian� okien w budynkach komunalnych oraz wymian� 
dachu w budynku przy ul. Ko�cielnej 17 zostały uniewa�nione; w najbli�szym czasie odb�dzie si� przetarg na 
przebudow� drogi w Ro�d�ałach oraz przetargi wcze�niej uniewa�nione. 

W dalszej cz��ci obrad radni odrzucili projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czysto�ci i porz�dku na 
terenie Gminy Opatówek, postanawiaj�c powoła� dora�n� komisj�, która ponownie rozwa�y wszystkie zapisy w/w 
regulaminu oraz podj�li nast�puj�ce uchwały w sprawie: 
� zmian bud�etu i w bud�ecie Gminy Opatówek na 2006 rok; 
� zaci�gni�cia zobowi�za� w zakresie podejmowania inwestycji o warto�ci przekraczaj�cej granic� ustalon� 

corocznie w bud�ecie gminy ( po dyskusji uchwała została podj�ta, a dotyczy kontynuowania inwestycji budowy 
sal sportowych przy szkołach w Chełmcach i Tłokini Wielkiej); 

� zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego O�rodka Kultury w Opatówku za 2005 rok; 
� zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Gminnego O�rodka Zdrowia w Opatówku za 2005 rok; 
� zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów za 2005 rok; 
� wspólnej realizacji przebudowy dróg powiatowych; 
� ustalenia zasad sprzeda�y lokali mieszkalnych stanowi�cych zasób mieszkaniowy Gminy Opatówek; 
� ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gmin� Opatówek oraz 

okre�lenia granic ich obwodów; 
� ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gmin� Opatówek oraz okre�lenia granic ich 

obwodów; 
� przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusoci�skiego w Opatówku; 
� zmiany uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy Opatówek; 
� zmiany Uchwały Nr 22/02 Rady Gminy Opatówek z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia składu 

osobowego Komisji Mieszkaniowej, a tak�e wyboru Przewodnicz�cego i Zast�pcy Przewodnicz�cego Komisji. 

Opatówek, 4.07.2006 r. 

Nr 10/2006          (541) 
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Radni głosowaniem przyj�li sprawozdanie z prac Komisji Bud�etu, Finansów, Zało�e� i Planów Gospodarczych oraz 
Porz�dku Publicznego za 2005 r oraz sprawozdanie z działalno�ci Gminnego O�rodka Pomocy Społecznej za 2005r. 
Przewodnicz�cy Rady Gminy przeczytał protokół oraz uchwał� podj�t� przez mieszka�ców wsi Opatówek na zebraniu 
wiejskim dotycz�c� m.in. sprzeciwu wobec planowanych zmian zawartych w projektach uchwał, które w rezultacie 
doprowadz� do zmniejszenia liczby radnych z Opatówka. Zebrani wyrazili tak�e swoje poparcie dla inicjatywy budowy 
sal sportowych w Chełmcach i Tłokini Wielkiej z sugesti� przeło�enia tych inwestycji na lata nast�pne. 
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IX ZJAZD ODDZIAŁU GMINNEGO OSP W OPATÓWKU 
 W domu stra�aka w Cieni Drugiej, 10 czerwca obradował zjazd Oddziału Gminnego Zwi�zku Ochotniczych 
Stra�y Po�arnych RP, w którym udział wzi�ło 43 delegatów, 26 przedstawicieli do władz nowego zarz�du i liczne 
grono zaproszonych go�ci, przedstawicieli Zwi�zku OSP oraz władz samorz�dowych powiatu kaliskiego i gminy 
Opatówek. Obecno�ci� swoj� stra�aków zaszczycili: dh Wacław Skotowski Wiceprezes Zarz�du Oddziału 
Wojewódzkiego Zw. OSP, dh Jan Cierpiatka sekretarz Zarz�du Oddziału Powiatowego Zwi�zku OSP, dh Maciej 
Paszyn przewodnicz�cy Powiatowej Komisji Rewizyjnej ZOSP, dh kpt. Sebastian Jarych przedstawiciel Komendy 
Miejskiej PSP, dh Leszek Aleksandrzak starosta kaliski, dh Jan Wolf wójt gminy, przedstawiciele placówek 
o�wiatowych, kulturalnych i �ycia publicznego. 
 Otwarcia zjazdu, przed odegraniem hymnu stra�ackiego "Rycerze Floriana" przez orkiestr� d�t� OSP 
Chełmce, dokonał dh Aleksander Korzeniowski prezes ZOG ZOSP, który wygłosił okoliczno�ciowe przemówienie 
prezentuj�c w nim najwa�niejsze wydarzenia w �yciu zwi�zku w okresie minionych 5 lat.  Zjazd uczcił pami�� 
zmarłych działaczy zwi�zku Ochotniczych Stra�y Po�arnych. 
W głosowaniu jawnym delegaci jednogło�nie wybrali na przewodnicz�cego obrad dha Henryka Łazarka -delegata z 
OSP Chełmce, na sekretarza dha Damiana Jakóbczaka - delegata z OSP Tłokinia Wielka oraz 9-osobowe prezydium 
zjazdu, w skład którego weszli zasłu�eni działacze zwi�zku i OSP. Zgodnie z regulaminem obrad, zjazd powołał 3-
osobowe komisje d/s proceduralnych, komisj� mandatow�, komisj� wyborcz�, komisj� wniosków i uchwał.  

Sprawozdanie ust�puj�cego Zarz�du Oddziału Gminnego Zwi�zku OSP za okres VIII kadencji (lata 2001-
2006) zło�ył dh Stanisław Baran Wiceprezes ZOG ZOSP i jednocze�nie Komendant Gminny OSP. Sprawozdanie 
odzwierciedla 5 letni� działalno�� zwi�zkow� i prac� OSP we wszystkich sferach �ycia stra�ackiego i społecznego z 
wyszczególnieniem pracy stra�aków w zakresie ochrony przeciwpo�arowej, działa� ratowniczo-ga�niczych i niesienia 
pomocy poszkodowanym. W gminie Opatówek, w okresie ostatnich 5 lat miało miejsce 227 po�arów i 320 ró�nych 
zdarze� wymagaj�cych interwencji stra�aków. W sprawozdaniu du�o uwagi po�wi�cono pracy z dzie�mi i młodzie��, 
edukacji na polu przestrzegania głównych zasad ochrony przeciwpo�arowej i bezpiecznego obchodzenia si� z ogniem 
- tym celom słu�y corocznie organizowany w szkołach Turniej Wiedzy Po�arniczej oraz zawody sportowo-po�arnicze. 
 W imieniu Gminnej Komisji Rewizyjnej sprawozdanie oceniaj�ce działalno�� Zwi�zku, zło�ył jej 
przewodnicz�cy dh Krzysztof Judasz. Komisja wnioskowała o udzielenie Zarz�dowi Oddziału absolutorium, który w 
dalszej cz��ci obrad został przez delegatów w głosowaniu jawnym przyj�ty jednogło�nie. 
 W dyskusji nad sprawozdaniami zabrało głos 9 uczestników, delegatów na zjazd, przedstawicieli władz 
zwi�zku OSP i władz samorz�dowych. Wszyscy wysoko ocenili działalno�� Zarz�du Oddziału Gminnego OSP we 
wszystkich dziedzinach �ycia stra�ackiego i społecznego ostatniej kadencji. Wyrazili oni uznanie dla stra�aków za ich 
słu�b� po�arnicz�, za osi�gni�cia w rozwoju i umocnienie ruchu stra�ackiego dla dobra ochrony przeciwpo�arowej. 
Wiele ciepłych słów zostało skierowanych pod adresem dha Aleksandra Korzeniowskiego - prezesa Zarz�du, który 33 
lata pełni t� społeczna funkcj� i dobrze kieruje �yciem gminnej organizacji stra�ackiej. 
 Zjazd dokonał wyboru Zarz�du Oddziału Gminnego, prezydium, Gminnej Komisji Rewizyjnej, przedstawicieli 
do władz powiatowych i delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego w Kaliszu. W skład nowego Zarz�du weszło 30 
przedstawicieli OSP, spo�ród nich wybrano 9 osobowe prezydium, 5 osobow� Komisj� Rewizyjn�, 3 przedstawicieli 
do ZOP i 5 delegatów na zjazd powiatowy. Prezesem Zarz�du, po raz dziewi�ty, wybrano dh Aleksandra 
Korzeniowskiego, wiceprezesami zostali: dh Henryk Łazarek, dh Bogdan Marszał i dh Stanisław Baran, któremu 
powierzono jednocze�nie funkcj� Komendanta Gminnego OSP, sekretarzem został dh Stanisław Jabło�ski, 
skarbnikiem dh Mariusz Małoburski, członkami prezydium dh dh: Edward Bilski, Stanisław Janik i Andrzej Wolf. Zjazd 
przyj�ł uchwał� programow� zawieraj�c� zadania okre�lone dla wszystkich ogniw Zwi�zku i OSP na lata 2006-2010.  
Ostatnim wydarzeniem zjazdu był wspólny obiad przygotowany przez członkinie Koła Gospody� Wiejskich w Cieni 
Drugiej, za co uczestnicy zjazdu bardzo im dzi�kuj�. Gospodarzom zjazdu, Zarz�dowi OSP w Cieni Drugiej nale�� si� 
słowa uznania i podzi�kowania za zaanga�owanie w przygotowanie stra�ackiego domu na odbycie IX Zjazdu. 
��������������������������������������������������������������������������������������

JUBILEUSZ 50 LECIA OSP W CIENI PIERWSZEJ 
 Uroczysto�ci obchodów 50-lecia powstania stra�y w Cieni Pierwszej, poł�czone z nadaniem i po�wi�ceniem 
sztandaru odbyły si� 18 czerwca. Rozpocz�to zło�eniem wi�zanki kwiatów i zapaleniem zniczy pod krzy�em na 
cmentarzu parafialnym dla upami�tnienia zmarłych zało�ycieli OSP. W tej duchowej ceremonii udział wzi�li wszyscy 
członkowie OSP Cienia Druga, Wójt Gminy Jan Wolf, ks. prałat Władysław Czamara proboszcz parafii Opatówek oraz 
przedstawiciele Zarz�du Oddziału Gminnego OSP. O godz.12.oo w ko�ciele pw. Naj�wi�tszego Serca Pana Jezusa 
odprawiona została uroczysta msza �w.  celebrowana w intencji OSP przez dwóch ksi��y, w której licznie udział wzi�li 
stra�acy i parafianie. Homili� po�wi�con� rocznicy jubileuszowej działalno�ci OSP w Cieni Pierwszej wygłosił ks. 
Władysław Czamara, w pi�knych słowach akcentuj�c zasługi stra�aków, dzieje jednostki w okresie minionych 50 lat, 
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jej humanitarn� prac� i niesienie pomocy bli�nim. Dla upami�tnienia rocznicy i nadania sztandaru, stra�acy otrzymali 
od proboszcza figur� �w. Floriana patrona stra�aków. O godz. 15.oo na placu przed remiz� odbyły si� główne 
uroczysto�ci jubileuszowe oraz nadanie i po�wi�cenie sztandaru, w których udział wzi�ły delegacje i poczty 
sztandarowe OSP z gminy Opatówek, przedstawiciele władz zwi�zku, samorz�du powiatu i gminy, mieszka�cy Cieni 
Pierwszej, Cieni Trzeciej, Cieni Folwark, fundatorzy sztandaru i sympatycy stra�aków. 
 Przed oficjalnym otwarciem uroczysto�ci została po�wi�cona i odsłoni�ta tablica upami�tniaj�ca 50 rocznic� 
powstania OSP, której fundatorami s� dh Michał Janiak i p. Ryszard Prus. Otwarcia uroczysto�ci i powitania go�ci, 
delegacji stra�ackiej i wszystkich uczestników dokonał dh Michał Janiak - prezes OSP, który wygłosił okoliczno�ciowe 
przemówienie obrazuj�ce zasługi stra�aków na polu ochrony przeciwpo�arowej, niesienia pomocy, wzbogacania dóbr 
materialnych i umacniania ruchu stra�ackiego. Podkre�lił on, �e szczególnym wydarzeniem jest nadanie i po�wi�cenie 
sztandaru ufundowanego przez mieszka�ców Cieni Pierwszej, Cieni Trzeciej, Cieni Folwark i wielu innych darczy�ców 
i jest on uhonorowaniem stra�ackiej słu�by. Po�wi�cenia sztandaru dokonał ks. prałat Władysław Czamara, po czym 
nast�piło wbicie gwo�dzi na drzewcu oraz dokonanie wpisów do kroniki OSP przez przedstawicieli władz i fundatorów, 
a byli to: dh Leszek Aleksandrzak Wiceprezes ZOP ZOSP i Starosta Kaliski, dh Jan Wolf Wójt Gminy Opatówek, dh 
Aleksander Korzeniowski Prezes ZOG ZOSP, ks. prałat Władysław Czamara, dh Michał Janiak Prezes OSP, dh Piotr 
Janiak sołtys wsi Cienia Pierwsza, p. Wiesław Klucznik przedstawiciel wsi Cienia Trzecia, p. Krzysztof Mikołajczyk 
przedstawiciel wsi Cienia Folwark. W imieniu Honorowego Komitetu Fundacji, delegacja w osobach: dh Piotra 
Janiaka, dh Jerzego Witczaka i dh Stanisława Małeckiego, uroczy�cie przekazała sztandar dh Leszkowi  
Aleksandrzakowi, który z kolei przekazał go dh Michałowi Janiakowi, a w dalszej kolejno�ci pocztowi sztandarowemu, 
po czym nast�piła dekoracja srebrnym medalem Za Zasługi dla Po�arnictwa. 

Z okazji jubileuszu powstania OSP, pi�ciu stra�aków zostało odznaczonych medalami Za Zasługi dla 
Po�arnictwa: złotym - dh Marian Cie�lak, srebrnym - dh Stanisław Pilarczyk, dh Sylwester Janiak, dh Mieczysław 
Kliber. Starosta Kaliski nadał dh Piotrowi Janiakowi, dh Jerzemu Witczakowi i p. Ryszardowi Prusowi odznaki 
honorowe "Za wkład w rozwój powiatu kaliskiego". Wymienieni od kilkunastu lat prowadz� gospodarstwa 
specjalizuj�ce si� w produkcji owoców i warzyw, w tym pomidorów i zasłu�yli na te wyró�nienia. 
 Gratulacje, słowa uznania i podzi�kowania za społeczn�, wielce humanitarn� słu�b� po�arnicz�, w imieniu 
władz OSP, samorz�du zło�yli: Starosta Kaliski, Wójt Gminy Opatówek, Prezes ZOG, proboszcz parafii Opatówek i 
radny powiatu Mieczysław Łuczak. W ko�cowym wyst�pieniu dh Michał Janiak w serdecznych słowach podzi�kował 
wszystkim uczestnikom za udział w uroczysto�ci i zaprosił na wspólny stra�acki obiad pod namiotem usytuowanym na 
placu przed remiz�. W cz��ci artystycznej wyst�piła orkiestra d�ta OSP z Tłokini Wielkiej prezentuj�c wiele pi�knych 
staropolskich melodii. 

Zarz�d Ochotniczej Stra�y Po�arnej pragnie, za po�rednictwem Wiadomo�ci Gminnych, zło�y� serdeczne 
podzi�kowania: p. Janowi Wolfowi Wójtowi Gminy Opatówek za �rodki bud�etowe na modernizacj� pomieszcze� w 
remizie i poło�enie kostki brukowej przed budynkiem; dh stra�akom - Aleksandrowi Korzeniowskiemu za pomoc w 
przygotowaniu i przeprowadzeniu uroczysto�ci jubileuszowych; dh Henrykowi Łazarkowi Wiceprezesowi ZOG ZOSP 
za profesjonalne prowadzenie uroczysto�ci; dh Stanisławowi Baranowi Komendantowi Gminnemu OSP za sprawne 
pełnienie funkcji komendanta uroczysto�ci; dh Dariuszowi Kobyłce za nieodpłatne wykonanie gabloty do 
przechowywania sztandaru; p. Krzysztofowi Mikołajczykowi za bezinteresowne wykonanie prac elektrycznych przy 
modernizacji remizy. Oddzielne podzi�kowanie dla orkiestry d�tej OSP z Tłokini Wielkiej za udział w uroczysto�ciach.  
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UCZNIOWE ZS W RAJSKU ODWIEDZAJ� SENIORÓW 
 8 czerwca uczniowie Zespołu Szkół w Rajsku po raz dziewi�ty wyst�pili na koncercie z cyklu "Pory roku" w 
Domu Pomocy Społecznej w Liskowie. W wiosennym spotkaniu, które zako�czyło trzeci rok naszej współpracy, wzi�li 
udział pensjonariusze DPS i wychowankowie Domu Dziecka. Koncert muzyczno-poetycki przygotowali uczestnicy 
kółka muzycznego i Szkolnego Koła PCK. Podarunki o tematyce wiosennej wykonali członkowie kółka plastycznego i 
informatycznego. Gospodarze przygotowali dla uczniów słodycze. Mieli�my równie� przyjemno�� posłucha� na 
zako�czenie spotkania piosenki w wykonaniu jednego z pensjonariuszy. Bezpłatny przejazd na koncert zapewniło 
uczniom i opiekunom Przedsi�biorstwo PKS Kalisz.                                     Dyrektor Zespołu Szkół w Rajsku 
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RAJD ROWEROWY 
Miło�nicy dwóch kółek wzi�li udział w Gminnym Profilaktycznym Rajdzie Rowerowym na trasie Opatówek - 

Chełmce, który zorganizowano 24 czerwca. Po pokonaniu trasy, przy pi�knej pogodzie, uczestnicy spotkali si� w 
Chełmcach, gdzie czekał na wszystkich gor�cy bigos, chleb i ciasto. Napoje dla uczestników przekazała Fundacja 
Haliny Sroczy�skiej. Zabaw�, w której uczestniczyli zarówno młodsi jak i nieco starsi, zorganizował Gminny O�rodek 
Pomocy Społecznej we współpracy z Gminnym O�rodkiem Kultury i �wietlic� �rodowiskow� "Słoneczko" w Opatówku 
w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi�zywania Problemów Alkoholowych. Organizatorzy dzi�kuj� 
Ochotniczej Stra�y Po�arnej w Chełmcach za zabezpieczenie trasy rajdu oraz za mo�liwo�� skorzystania z 
pomieszcze� remizy. Słowa uznania nale�� si� tak�e paniom: Annie Jabło�skiej, Urszuli Ward�dze, Teresie Łazarek i 
Marii Juszczak z Chełmc za przygotowanie pysznego posiłku. 
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O    G    Ł    O    S    Z    E    N    I    A 
Zamieni� dwa mieszkania własno�ciowe w Opatówku (40m2 i 82m2) na dom jednorodzinny. Tel. 0/608-766-977. 
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Szanowni Mieszka�cy Gminy Opatówek 
Z uwagi na zaistniał� sytuacj� dotycz�c� zmiany liczby mandatów na radnych do Rady Gminy Opatówek 

pragn� poinformowa�, �e propozycj� w sprawie zmian w dotychczasowym podziale na okr�gi wyborcze winien 
przedło�y� Radzie Gminy Wójt Gminy Opatówek. Ustalona zmiana została zaproponowana Radzie Gminy Opatówek 
na sesji Rady Gminy w dniu 30.06.2006r.  

Od chwili otrzymania propozycji byłem przeciwny zmianom przedstawionym według projektu Wójta Gminy 
Opatówek, która to zmniejszała liczb� radnych w miejscowo�ci Opatówek z 6 do 5. Jednocze�nie deklaruj�, �e doło�� 
wszelkich stara� w celu utrzymania dotychczasowej liczby 6 radnych w Opatówku.      

Z powa�aniem    -     Artur Szymczak 
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Sprzedam komputer. Wiadomo�� pod nr telefonu: 500 411 705. 
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Firma Projektowo-Budowlana Zakład Instalacji Budowlanych PROTEK, Kalisz, ul. Fabryczna 1  zatrudni  murarzy, 
pracowników budowlanych. Oferujemy dobre warunki pracy i płacy. Kontakt: 62/7577608, 604612312. 
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W lipcu i sierpniu Filia Biblioteczna w Rajsku b�dzie nieczynna w dniach od 5 lipca do 7 sierpnia. Filia w Tłokini 
Wielkiej b�dzie nieczynna w dniach od 3 do 20 lipca oraz od 28 do 31 sierpnia. 
Biblioteka w Opatówku pracuje tak jak w ci�gu całego roku, tzn. od poniedziałku do pi�tku w godz. 730-1800, w soboty 
800-1300. Biblioteka w Opatówku b�dzie prowadzi� zaj�cia dla najmłodszych czytelników. Bie��ce informacje 
podawane b�d� w bibliotece. Zapraszam do odwiedzania naszej placówki!  -  Dyrektor Biblioteki - Jadwiga Milu�ka 
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Zapraszam do nieodpłatnego korzystania ze szkolnego boiska zewn�trznego - pokrytego sztuczn� traw� przy szkole 
Podstawowej w Opatówku, ul. Szkolne 3 - przez młodzie� szkoln� i studenck�. Boisko b�dzie udost�pniane 
codziennie oprócz sobót i niedziel od 10 lipca do 31 sierpnia 2006r. w godz.: poniedziałek 10-16, wtorek 10-20, �roda 
10-19, czwartek 10-20, pi�tek 10-16. Warunkami korzystania z boiska jest posiadanie aktualnej legitymacji szkolnej 
lub studenckiej oraz obuwia sportowego. Boisko mo�na wykorzysta� do gier w piłk� no�n�, siatkow� i r�czn� oraz do 
gry w tenisa ziemnego.         JAN WOLF 
           WÓJT GMINY OPATÓWEK 
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Kupi� mieszkanie w Opatówku. Telefon 76 18 710. 
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Usługi szewskie, dorabianie kluczy, ostrzenie. Opatówek, ul. Kaliska 13, obok Domu Handlowego. 
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Sprzedam tanio zestaw wypoczynkowy: kanapa + dwa fotele na biegunach, w bardzo dobrym stanie. Tel.691334346. 
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Gminny O�rodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza dzieci i ich rodziców do udziału w zaj�ciach �wietlicy 
�rodowiskowej z elementami socjoterapii "Słoneczko" w Opatówku. �wietlica dysponuje wolnymi miejscami dla dzieci 
szkoły podstawowej na rok 2006/2007. Prowadzone zaj�cia skierowane s� do dzieci i ich rodzin wymagaj�cych zaj�� 
profilaktyczno-terapeutycznych w zakresie uzale�nie� w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi�zywania 
Problemów Alkoholowych. Szczegółowe informacje mo�na uzyska� osobi�cie w GOPS Opatówek (pok. nr 5, 6 UG). 
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Pragn� wyrazi� moje podzi�kowanie p. Eugeniuszowi Wisieckiemu za obci�cie suchych konarów zabytkowego d�bu 
w parku w Opatówku. D�b, który jest pomnikiem przyrody, zapewne najstarszym drzewem w naszym parku i jednym z 
najstarszych w okolicy, stał si� niebezpieczny dla przechodniów i spacerowiczów. Uschni�te, ci��kie konary mogły w 
ka�dej chwili spa��, a ponadto szpeciły to pi�kne drzewo. Obci�cie martwych konarów znajduj�cych si� na du�ej 
wysoko�ci wymagało niełatwych zabiegów i sprowadzenia specjalistycznego sprz�tu. Tym bardziej jestem wdzi�czny 
p. Wisieckiemu za powa�ne podej�cie do mojej pro�by i zrozumienie dla konieczno�ci ochrony i piel�gnacji starego, 
pi�knego drzewa oraz zachowania bezpiecze�stwa i estetyki w naszym parku.     Jerzy Melka 
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Firma Budowlana NOVUM  z a t r u d n i   murarzy, cie�li, drogowców. Od kandydatów wymagamy do�wiadczenia w 
bran�y budowlanej, popartego wykształceniem kierunkowym; zapewniamy: stał� i stabiln� prac�, satysfakcjonuj�ce 
wynagrodzenie, mo�liwo�� rozwoju zawodowego. Podanie z CV nale�y składa�: Novum, ul.Cz�stochowska 21,Kalisz. 
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Z ogromnym �alem po�egnałem na zawsze ukochan� osob� - MATK	. W tych trudnych dla mnie chwilach byli 

ze mn� bliscy - rodzina, przyjaciele i znajomi.  
T� drog�  pragn� wi�c zło�y� serdeczne podzi�kowania wszystkim, którzy wzi�li udział w uroczysto�ciach 

pogrzebowych. Dzi�kuj� za przekazane  mi wyrazy współczucia, duchowe wsparcie, zamówione msze, zło�one 
wie�ce i wi�zanki kwiatów. Szczególne słowa podzi�kowania kieruj� do władz Gminy Opatówek - Pana Wójta Jana 
Wolfa, Pana Artura Szymczaka Przewodnicz�cego Rady Gminy oraz Kole�anek i Kolegów z Urz�du Gminy, Zespołu 
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Gminnego O�rodka Pomocy Społecznej. 
         Pozostaj� z wdzi�czn� pami�ci� - Józef Pasik 
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