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DO�YNKI GMINNE ORAZ II �WI�TO POMIDORA I WARZYW  

 W bie��cym roku �wi�to Pomidora i Warzyw poł�czone zostało z Do�ynkami Gminnymi, bowiem jedno 
i drugie dotyczy ludzi pracuj�cych w rolnictwie, ludzi, którzy wielkim nakładem pracy zajmuj� si� produkcj� 
roln� i ogrodnicz�. Doda� nale�y, �e od wielu ju� lat nasza gmina szczyci si� najwi�ksz� w regionie 
produkcj� warzyw pod osłonami, w tym produkcj� pomidorów. Producenci z naszego terenu zyskali 
dodatkow� szans� zbytu produkowanych warzyw, kiedy w Szulcu powstała sortownia warzyw VEGEX 
zajmuj�ca si� eksportem warzyw, głównie na rynek brytyjski i szwedzki. Odbiorc� jest sie� supermarketów 
Tesco oraz du�e firmy gastronomiczne.  

30 lipca na terenach  Zespołu Pałacowo-Parkowego w Tłokini Ko�cielnej spotkali si� uczestnicy tego 
podwójnego �wi�ta, a tak�e wszyscy zainteresowani produkcj�, nowoczesn� technologi� i �rodkami ochrony 
ro�lin oraz mieszka�cy i go�cie Gminy Opatówek, którzy chcieli �wi�towa� tego dnia z nami.  

Uroczysto�ci rozpocz�ły si� msz� �wi�t� polow�, któr� w intencji rolników celebrował ksi�dz proboszcz 
parafii Tłokinia Ko�cielna Jacek Paczkowski. Tegoroczne wie�ce do�ynkowe, z kłosów i ziaren zbó�, wonnych 
ziół, kwiatów i owoców przygotowali i zaprezentowali mieszka�cy wsi naszej gminy. 

Wójt Gminy Jan Wolf dzi�kuj�c za wr�czony przez Starostów Do�ynek chleb, powiedział: 
Szanowni Starostowie Do�ynek 
Zacni i Mili Go�cie 
Drodzy Pa�stwo 
 Oto, jak ka�e staropolska tradycja, otrzymałem chleb, który od wieków symbolizuje ci��ki, ale owocny 
trud pracy rolnika. Ciesz� si�, �e jeste�my razem. Jestem te� rad, �e chleb na do�ynki wypiekło polskie 
przedsi�biorstwo Pana Mikołajczyka z piekarni w Sierzchowie, przedsi�biorstwo z naszej gminy, bowiem jest to 
równie� symboliczna nadzieja na rozwój polskiego rolnictwa i rodzimej produkcji rolniczej. Produkty rolnicze i 
ogrodnicze z naszej gminy zdobyły rynki europejskie, a rolnictwo gminy Opatówek rzeczywi�cie zmienia si� i 
rozwija. Mamy ponad tysi�c gospodarstw o powierzchni blisko dziesi�ciu tysi�cy hektarów. W ostatnich latach 
utrzymuje si� stała tendencja rosn�ca wielko�ci gospodarstw w naszej gminie. Gospodarstwa te przejmuj� od 
rodziców młodzi nast�pcy z coraz lepszym wykształceniem. Pod ich r�k� zmienia si� struktura gospodarstwa, 
bardzo intensywnie rozwija si� uprawa warzyw pod osłonami oraz sadownictwo. W ci�gu ostatnich lat wzrósł 
tak�e w naszej gminie areał upraw warzyw gruntowych. 

Nie sposób pomin�� w tym zasługi szkół, które działaj� w naszej gminie, tj. Zespół Szkół Ogrodniczych, 
liceum i Wy�sza Szkoła Informatyczna. To wła�nie maj�c na uwadze kształcenie naszej młodzie�y, 
wybudowali�my nowoczesny, na miar� XXI wieku, obiekt Hali Widowiskowo-Sportowej i Gimnazjum w 
Opatówku. Nasz� stał� trosk� jest zwi�kszenie procentowego udziału młodych mieszka�ców gminy w 
zdobywaniu indeksów wy�szych uczelni. Jako pierwsza gmina powiatu kaliskiego fundujemy stypendia dla 
najzdolniejszej młodzie�y. 

Korzystaj�c z okazji, �e jeste�my razem w tak licznym gronie, chc� si� odnie�� do ostatnich wiadomo�ci 
rozpowszechnianych na terenie gminy: zapewniam Pa�stwa, �e nie b�dziecie musieli oddawa� za Gmin� po 900 
złotych. Gmina ma si� naprawd� dobrze! Jest znana w całej Polsce! Zobowi�zania wobec banków reguluje 
terminowo i bez wyrzecze�! Kredytów nie przejadamy, maj�tek Gminy ro�nie! Zako�czyli�my kluczow� 
inwestycj� Gminy - hal� sportow� i gimnazjum, teraz b�dziemy mogli prowadzi� inne inwestycje nie zaci�gaj�c 
wysokich kredytów. Wydatki inwestycyjne Gminy s� znacznie wy�sze od zaci�ganych kredytów. Nie dajmy si� 
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zwariowa� przez ludzi. którzy za wszelk� cen� chc� dosta� si� do władzy, a sami potrafi� tylko krytykowa�. Ja 
nie dziel� gminy na "Gmin� i Opatówek". 

Szanowni Pa�stwo, z tego miejsca pragn� odda� hołd pracy rolnika, jego umiłowaniu ziemi, która 
stanowi mocny filar narodowej to�samo�ci. Dzisiaj, w czasach polskich i europejskich przemian, nie wolno nam 
o tym zapomnie�. Wła�nie takie uroczysto�ci jak dzisiejsza umacniaj� nasz� to�samo�� narodow� i umiłowanie 
tradycji; szacunek dla spracowanych r�k rolnika jest naszym obowi�zkiem. 

Dlatego �ycz� Wam, aby nie opuszczała Was Wasza wytrwało��, energia i upór. �eby nie opuszczała Was 
nadzieja! Tylko wtedy nasza pi�kna ziemia b�dzie mogła rozwija� si� i rozkwita�, a Wy z dum� b�dziecie mogli 
przekazywa� j� swoim nast�pcom. Wszyscy Pa�stwo przyjmijcie najlepsze �yczenia wielu dalszych sukcesów w 
realizowaniu ambitnych zamierze�, zarówno zawodowych, jak i osobistych. Niech dzisiejsza uroczysto�� 
przyniesie wszystkim uczestnikom wiele rado�ci i niezapomnianych wra�e�. Rozpocz�li�my j� msz� �wi�t�, bo 
nie sposób nie wspomnie� o zaanga�owaniu parafii w �ycie duchowe i społeczne gminy. Za chwil�-jak nakazuje 
obyczaj-spróbujemy do�ynkowego chleba, a pi�kne wie�ce przechowamy, aby ziarno z nich wysia� jesieni�. 

Dzi�kuj� wszystkim, których wysiłek sprawił, �e mo�emy si� spotka� na dzisiejszej uroczysto�ci. I - my�l�c 
ju� o nast�pnych zbiorach - oby były lepsze - Szcz��� Bo�e! 

Po mszy �wi�tej i zło�eniu darów Wójt wraz z Przewodnicz�cym Rady Gminy i Starostami podzielił si� 
chlebem z uczestnikami uroczysto�ci. Starostami do�ynek w tym roku byli: Maria Prus z Cieni Pierwszej, 
prowadz�ca specjalistyczne gospodarstwo ogrodnicze oraz Stanisław Zymon z Tłokini Wielkiej specjalizuj�cy 
si� w produkcji drzew i krzewów ozdobnych. 

Organizatorzy: Wójt Gminy Opatówek oraz Gminny O�rodek Kultury zapewnili wszystkim wiele atrakcji z 
kucykami, zje�d�alniami, straganami pełnymi słodyczy i zabawek. Koło Gospody� Wiejskich przygotowało stół 
biesiadny, przy którym ka�dy mógł spróbowa� chleba ze smalcem i kiszonym ogórkiem, faszerowanych 
pomidorów, koreczków z w�dlin� i dro�d�owego ciasta z owocami. Wielkim powodzeniem cieszyły si� stoiska 
pełne szaszłyków i pieczonych kiełbasek, a tak�e stoiska oferuj�ce zimne piwo. Jak zwykle, nie zabrakło loterii 
fantowej, w której ka�dy los wygrywał, a nagrodami głównymi były 2 telewizory i wie�a hi-fi. 

Cz��� artystyczna, to pie�ni ludowe w wykonaniu zespołu �piewaczego Opatowianie, ale tak�e wyst�py 
dzieci i młodzie�y z terenu naszej gminy oraz koncert w wykonaniu orkiestry d�tej OSP w Tłokini Wielkiej. 
Specyficzny, warszawski folklor zaprezentowała w swoich najlepszych piosenkach kapela Czerniakowska 
Sta�ka Wielanka, a wieczorem wyst�piła gwiazda wieczoru - Maryla Rodowicz w swoich najwi�kszych 
przebojach. Po koncercie wieczorne niebo roz�wietliły kolorowe race w przepi�knym pokazie sztucznych ogni. 
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DZIECI I MŁODZIE� PODCZAS PLENERU MALARSKIEGO 
Grupa młodzie�y ze szkół podstawowych oraz gimnazjów z gminy Opatówek spotkała si� 11 lipca br. z 

artystami - uczestnikami XXV Pleneru Kaliskiego "Opatówek'2006" w Zespole Pałacowo-Parkowym w Tłokini 
Ko�cielnej. Cykl spotka� obj�ł wizyt� w pracowni Stanisława Mazusia, Ewy J�dryki-Czarnoty, Andrzeja Czarnoty, 



�
� �������	��
������ � � � ��������#���

Benedykta Kroplewskiego, prof. Tadeusza Wola�skiego oraz artystów z Ukrainy: Tamary Babak i Aleksandra Babak. 
Młodzie� ze szczególnym zainteresowaniem wysłuchała małych wykładów o sztuce, które stanowiły wprowadzenie 
do twórczo�ci ka�dego z artystów. Wielu z nich poruszyło w swoim wprowadzeniu istot�, temat wyobra�ni w �yciu i w 
sztuce. Kontynuacj� tematu była realizacja dwóch �wicze�: stworzenie własnej kompozycji na bazie figury idealnej - 
koła; drugie �wiczenie to aran�acja przestrzeni - �wiczenie z natur� w parku w Tłokini Ko�cielnej - wpatrzenie w 
ró�norodne konstrukcje, które zbudowała natura. Zadaniem uczestników było stworzenie kompozycji przestrzennej z 
u�yciem papieru, elementów naturalnych, nici widzianej oczyma dziecka. Uczestnikami warsztatów była młodzie� w 
wieku od 9 do 17 lat, która bardzo spontanicznie przyj�ła spotkanie z artystami. Materiały i narz�dzia dla uczniów 
przygotował Gminny O�rodek Kultury w Opatówku, który wraz z Wójtem Gminy Opatówek Janem Wolfem patronuje 
całemu przedsi�wzi�ciu. 

Młodzie�, po raz kolejny miała okazj� uczestniczy� w warsztatach plastycznych organizowanych przy okazji 
pleneru malarskiego, lecz był to pierwszy tak  bezpo�redni kontakt z artystami i ich warsztatem. Wszystkie prace były 
bardzo ciekawe. Stanisław Mazu� nie przeszedł oboj�tnie wobec pracy przedstawiaj�cej "kotka" w wykonaniu Artura 
- najmłodszego uczestnika warsztatów; ciekawymi pracami były równie�: "Własna pszczoła" (doskonała wyobra�nia), 
"Planeta" z idealnym wyczuciem perspektywy, "Kosmos". Jednym z tematów były równie� "Pomidory". 

Prace młodzie�y, wraz z pracami artystów, zostan� wyeksponowane podczas wystawy poplenerowej, która 
odb�dzie si� w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku w miesi�cu pa�dzierniku tego roku. 
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GMINNE ZAWODY SPORTOWO-PO�ARNICZE 
 W niedziel� 25 czerwca - przy upalnej pogodzie - na boisku sportowym w Rajsku odbyły si� XXXIII Zawody 
Sportowo-Po�arnicze. Udział wzi�ło w nich 18 dru�yn, w tym 5 �e�skich reprezentuj�cych OSP Borów, Cienia 
Druga, Chełmce, Michałów Drugi, Opatówek, Rajsko, Sierzchów i Tłokinia Wielka. Przy d�wi�kach marsza w 
wykonaniu orkiestry d�tej gospodarzy, kolumna dru�yn, prowadzona przez Komendanta Gminnego dh Stanisława 
Barana, wkroczyła na płyt� boiska sportowego, gdzie nast�piło uroczyste otwarcie zawodów. Zgodnie ze stra�ackim 
ceremoniałem miało miejsce wci�gni�cie flagi narodowej na maszt przy d�wi�kach hymnu pa�stwowego, zło�enie 
meldunku przez komendanta zawodów Wójtowi Gminy Opatówek Janowi Wolfowi o gotowo�ci do rozpocz�cia 
zawodów po�arniczych, po czym nast�piło losowanie kolejno�ci startowania poszczególnych dru�yn. Zawody zostały 
rozegrane w dwóch konkurencjach: �wiczenia bojowe i sztafeta po�arnicza. Komisj� s�dziowsk� na tegoroczne 
zawody powołał Zarz�d Oddziału Powiatowego Zw. OSP RP, a skład komisji rekrutował si� z członków ochotników 
OSP gminy Godziesze. S�dzi� głównym był st. kpt. Sebastian Jarych z KM w Kaliszu. 
A oto ko�cowa klasyfikacja: dziewcz�ta: Im- OSP Tłokinia Wielka, IIm- OSP Chełmce; grupa �e�ska: Im- OSP 
Tłokinia Wielka, IIm- OSP Rajsko, IIm- OSP Chełmce; chłopcy: Im- OSP Tłokinia Wielka, IIm- OSP Cienia 
Druga(zespół II), IIIm- OSP Cienia Druga (zespół I); grupa m�ska: Im- OSP Rajsko, IIm- OSP Tłokinia Wielka, IIIm- 
OSP Opatówek. 
Zarz�d Oddziału Gminnego Zwi�zku OSP RP składa serdeczne podzi�kowania gospodarzom zawodów - Zarz�dowi 
OSP w Rajsku i Sierzchowie za przygotowanie boiska, za wzorow� organizacj� stra�ackiej imprezy. Oddzielne 
podzi�kowania kierujemy dla uczestników i opiekunów dru�yn za dobre przygotowanie młodych stra�aków do 
udziału w zawodach. Serdeczne podzi�kowanie dla orkiestry d�tej OSP Chełmce za u�wietnienie imprezy muzyk�. 
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FESTYN FAMILIJNY W CIENI DRUGIEJ 
Niedziela 19 czerwca upłyn�ła w Cieni Drugiej pod hasłem wspólnej zabawy dzieci i dorosłych na kolejnym, 

VIII Festynie Familijnym. Organizatorzy przygotowali dla uczestników wiele atrakcji: ciekawe konkursy z nagrodami, 
koncert piosenki biesiadnej, loteri� fantow�, w której ka�dy los był wygrany, a tak�e mo�liwo�� wykonania 
niebanalnego makija�u. Tradycyjnie rozegrano mecz piłki siatkowej. W tym roku zmierzyły si� ze sob�: dru�yna 
belfrów z zespołem absolwentów.  Jak zwykle wiele emocji towarzyszyło losowaniu głównych nagród w loterii 
fantowej - roweru górskiego, kosiarki, odtwarzacza DVD, aparatu fotograficznego.  

O godzinie 2000 w sali OSP Rada Rodziców przygotowała zabaw� taneczn�, która zgromadziła liczne grono 
amatorów ta�ca. Zorganizowanie imprezy było mo�liwe dzi�ki pomocy sponsorów. Wsparcie okazali nam: Wójt 
Gminy Opatówek,  Centrum Rolno-Ogrodnicze p.J.Chojnackiego, Zakład Cukierniczy pp.Menclów, Bank 
Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej w Opatówku, Hurtownia Napojów p.W.Chojnackiego, firma Mayger pp.Przybysławskich, 
Cegielnia w Cieni Pierwszej, Fabryka Firanek i Koronek "Haft" w Kaliszu, "Systemy Alarmowe" Jareccy, Fundacja 
Haliny Sroczy�skiej, Nestle Polska S.A., Fotografia Szkolna pp.Dworaczy�scy, Producent Mebli "Kaja", PPHU "Kris" 
z Opatówka, Kwiaciarnia "Gerbera" w Opatówku, Kwiaciarnia "Zielona" w Opatówku, Fabryka Pieczywa 
Cukierniczego "Kaliszanka".  
Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Cieni Drugiej, Rada Rodziców, nauczyciele i uczniowie pragn� serdecznie 
podzi�kowa� za okazan� nam �yczliwo�� i wsparcie organizowanego VIII Festynu Familijnego. Dzi�ki otrzymanej 
pomocy udało nam si� wzbogaci� konkursy przygotowane dla uczestników imprezy i sprawi�, �e były bardziej 
atrakcyjne. 
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Pa�stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu, decyzj� nr ON-HK-051/1/1-54/06 zarz�dził zakaz k�pieli w 
zbiorniku Pokrzywnica od dnia 21 lipca 2006 roku do odwołania. W wyniku kontroli dot. jako�ci wody w k�pielisku 
stwierdzono, �e jako�� wody nie odpowiada wymogom Rozporz�dzenia Ministra Zdrowia z dnia 16.10.2002r. "w 
sprawie wymaga�, jakim powinna odpowiada� woda w k�pieliskach". W wodzie stwierdzono zakwity sinic 
powoduj�ce zmiany barwy i zm�tnienie wody. 
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Wójt Gminy Opatówek zaprasza do nieodpłatnego korzystania ze szkolnego boiska zewn�trznego - pokrytego 
sztuczn� traw� przy Szkole Podstawowej w Opatówku, ul. Szkolna 3 - przez młodzie� szkoln� i studenck�. Boisko 
jest udost�pniane codziennie oprócz sobót i niedziel do dnia 31 sierpnia 2006r. w godzinach: poniedziałek 10-16, 
wtorek 10-20, �roda 10-19, czwartek 10-20, pi�tek 10-16. Warunkami korzystania z boiska s�: posiadanie aktualnej 
legitymacji szkolnej lub studenckiej oraz obuwia sportowego. Boisko mo�na wykorzysta� do gry w piłk� no�n�, 
siatkow� i r�czn� oraz do gry w tenisa ziemnego. 
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W zwi�zku z poszerzaniem swojej działalno�ci Wielkopolskie Zakłady Tłuszczowe ADM Szamotuły Sp. z o.o. jest 
zainteresowana zwi�kszeniem kontraktacji nasion rzepaku od producentów rolnych z terenu gminy Opatówek. 
Wielkopolskie Zakłady Tłuszczowe ADM Szamotuły Sp. z o.o. informuj�, �e rozpoczynaj� kontraktacje rzepaku ze 
zbiorów 2007 roku. Umowy zawierane s� od sierpnia 2006 r. Warunkiem zawarcia umowy jest posiadanie 
dokumentu potwierdzaj�cego zakupienie kwalifikowanego materiału siewnego. Rzepak zakupywany b�dzie w 
magazynach firmy DOSSCHE Sp. z o.o. w Kaliszu, ul. Obozowa 32-36. Jednocze�nie informujemy, �e jest 
mo�liwo�� zakupienia kwalifikowanego materiału siewnego za po�rednictwem naszej firmy. Szczegółowych 
informacji udziela nasz terenowy przedstawiciel Rafał Wujda pod nr tel. 0/603-134-157. 
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Sprzedam VW Bora kombi, TDi, 101KM, rocznik 2002, przebieg 120 tys.km, niebieski metalik, wyposa�enie: ABS, 
kontrola trakcji ESP, 4xairbag, wspomaganie, klimatyzacja, 4xel.szyby, el.lusterka, centralny zamek+alarm+pilot, 
reg.wys. fotela,pełna reg.kierownicy,reg.wys.reflektorów, be�owa tapicerka, dwukolorowy kokpit, fabryczne radio, 
fabryczne dodatki chrom i carbon, relingi, drugi wła�ciciel sprowadzony w styczniu, zarejestrowany, dwa kluczyki, 
ksi��ka serwisowa, stan bdb, cena 38.900zł - do negocjacji. Tel.501-607-602. 
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Chcieliby�my zło�y� na r�ce Wójta Gminy Opatówek Pana Jana Wolfa bardzo serdeczne podzi�kowania oraz 
wyrazy wdzi�czno�ci za wszelk� okazan� pomoc, dobre serce, wyrozumiało�� w ka�dej sytuacji. Jest przykładem 
człowieka o wielkim sercu, którego nie zmienia wysokie stanowisko, jakie zajmuje. 
        Wdzi�czna grupa mieszka�ców Gminy Opatówek 
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Sprzedam tunele foliowe, rury c.o. i szklarni� do rozbiórki. Tel. 0/604-826-164. 
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Sprzedam sukni� �lubn� z dodatkami, rozmiar 36. Cena do uzgodnienia. Tel. kontaktowy: 62/7618110. 
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Sprzedam działk� budowlan� w Opatówku 590m2. Tel. 609-126-021. 
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ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO 
W zwi�zku z wej�ciem w �ycie ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju nap�dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. Nr 52 poz. 379) w dniach 1-30 wrze�nia 2006 
nale�y składa� w Urz�dzie Gminy w Opatówku wnioski o zwrot podatku akcyzowego (druk wniosku ka�demu 
producentowi rolnemu przesyła KRUS). Zwrot przysługuje producentowi rolnemu, który był w posiadaniu lub 
współposiadaniu u�ytków rolnych okre�lonych w ewidencji gruntów i budynków wg stanu na dzie� 1 kwietnia danego 
roku. Do wniosku nale�y doł�czy� faktury VAT albo potwierdzone za zgodno�� z oryginałem ich kopie (oryginały do 
wgl�du) stanowi�ce dowód zakupu oleju nap�dowego w okresie 8 m-cy poprzedzaj�cy miesi�c zło�enia wniosku (od 
stycznia do sierpnia 2006 r.) oraz odpis z Krajowego Rejestru S�dowego, w przypadku gdy producent rolny podlega 
wpisowi do tego rejestru. Zgodnie z art. 1 cytowanej ustawy, na fakturze VAT musi by� oznaczenie kodu oleju 
nap�dowego (CN 2710 19 41 do 2710 19 49) - brak tego wymogu spowoduje niewa�no�� faktury. W przypadku, gdy 
grunty gospodarstwa rolnego stanowi� przedmiot współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu 
współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemna zgod� na wniosku. Pisemna 
zgoda nie dotyczy współmał�onków. Zgodnie z art. 9 ust. 1 w/w ustawy, producent rolny, który pobrał nienale�nie lub 
w nadmiernej wysoko�ci zwrot podatku jest obowi�zany do jego zwrotu wraz z odsetkami w wysoko�ci okre�lonej jak 
dla zaległo�ci podatkowych. 
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Sprzedam działk� rekreacyjn� na Jeziorsku, Poloneza trucka 1995r., łód� z doczepianym silnikiem. Telefon 
kontaktowy 76-18-637. 
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Nauka jazdy kat. B. O�rodek Szkolenia Kierowców PEGAZ, Roman Oko�ski, Pl. Wolno�ci 17/4, Opatówek, telefon 
62/7619455, 0/866150021. 
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Sklep z odzie�� zachodni� now� i u�ywan� przy ul. 3 Maja w Opatówku (obok sklepu obuwniczego). Zapraszamy: 
pn-pt  9-18, sobota 9-14. 
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J�zyk angielski - korepetycje, przygotowanie do matury. Barbara Andrzejak, ul. Ko�ciuszki 20, Opatówek, telefon 
62/7618397. 
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Sprzedam komplet opon D�bica 165R13 Radial w bardzo dobrym stanie w cenie 200zł  oraz skrzyni� biegów 
Polonez FSO, pi�tk� w cenie 150 zł. Telefon kontaktowy 0/691-603-380. 
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Wydzier�awi� gara� przy ul. Parkowej 2. Telefon 7618675. 
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PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomo�ciami w Poznaniu w swoich zasobach posiada pustostan do 
remontu na koszt lokatora. Lokal znajduje si� w Opatówku przy ul. 3 Maja 14/1. Zainteresowanych lokalem prosimy o 
kontakt z Naczelnikiem Wydziału pod nr tel.: 061/63-336-35. 
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Urz�d Gminy w Opatówku informuje, �e na tablicy ogłosze� urz�du wywieszono wykaz nieruchomo�ci 
przeznaczonej do sprzeda�y w drodze bezprzetargowej poło�onej we wsi Tłokinia Ko�cielna, ul. Ko�cielna 14. 
Numer działki 377/4, powierzchnia 0,0317 ha, wycena: 5.959,67 zł. 
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Uchwała Nr 229/06 Rady Gminy Opatówek 
z dnia 11 lipca 2006 roku 

w sprawie zmian w podziale Gminy Opatówek na okr�gi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby 
wybieranych radnych w ka�dym okr�gu. 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 
2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242) uchwala si�, co nast�puje: 

§ 1 
W podziale Gminy Opatówek na okr�gi wyborcze ustalonym 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 ka�dym okr�gu, wprowadza si� nast�puj�ce zmiany: 

1) w okr�gu wyborczym Nr 1, w rubryce okre�laj�cej granice okr�gu wyborczego, po wyrazach "Sołectwo 
OPATÓWEK, ulice: ... Helleny", dodaje si� wyraz "Kaliska"; 

2) w okr�gu wyborczym Nr 2, w rubryce okre�laj�cej granice okr�gu, wyrazy " Sołectwo WARSZEW" 
zast�puje si� wyrazami " Sołectwo JÓZEFÓW"; 

3) w okr�gu wyborczym Nr 3, w rubryce okre�laj�cej granice okr�gu wyborczego, wyrazy " Sołectwo 
JÓZEFÓW, zast�puje si� wyrazami „Sołectwo CIENIA-FOLWARK"; 

4) w okr�gu wyborczym Nr 4, w rubryce okre�laj�cej granice okr�gu, po wyrazach  "Sołectwo Opatówek, 
ulice: ... Gen. Józefa Zaj�czka" , skre�la si� wyraz "Kaliska";  

5) w okr�gu wyborczym Nr 5, w rubryce okre�laj�cej granice okr�gu wyborczego, wyrazy „Sołectwo 
CIENIA FOLWARK, Sołectwo PORWITY” zast�puje si� wyrazami " Sołectwo TROJANÓW”; 

6) w okr�gu wyborczym Nr 6, w rubryce okre�laj�cej granice okr�gu wyborczego, dodaje si� wyrazy 
„Sołectwo PORWITY”; 

7) w okr�gu wyborczym Nr 7, w rubryce okre�laj�cej granice okr�gu wyborczego: 
a) po wyrazach „Sołectwo SZAŁE” skre�la si� wyrazy: „ulice: Agrestowa, Akacjowa, Boczna, 

Brzoskwiniowa, Brzozowa, D�bowa, Działkowa, Jagodowa, Jałowcowa, Jarz�binowa, 
Ja�minowa, Kaliska, Kasztanowa, Klonowa, Kr�ta, Krótka, Le�na, Ł�kowa, Łowiecka, 
Malinowa, Morelowa, Polna, Południowa, Porzeczkowa, Poziomkowa, Słoneczna, Sosnowa, 
Strumykowa, W�ska, Wi�niowa, Wrzosowa, Zak�tek, Zielona, 	ródlana, �eglarska”, 

b) skre�la si� wyrazy „ Sołectwo TROJANÓW”; 
8) w okr�gu wyborczym Nr 8, w rubryce okre�laj�cej granice okr�gu wyborczego, dodaje si� wyrazy 

"Sołectwo Warszew"; 
9) w okr�gu wyborczym Nr 9, w rubryce okre�laj�cej granice okr�gu wyborczego: 

a) po wyrazach „Sołectwo TŁOKINIA KO�CIELNA” skre�la si� wyrazy: „ulice: Akacjowa, Kaliska, 
Ko�cielna, Le�na, Mała, N�dzerzewska, Nowa, Owocowa, Parkowa, Podgórna, Podle�na, 
Poduchowna, Polna, Rolna, Uko�na, Wiejska, Wielka, Wiosenna, Zacisze”, 

b) po wyrazach „Sołectwo N	DZERZEW” dodaje si� wyrazy „Sołectwo ZAWADY”, 
c) po wyrazach „Sołectwo ZDUNY” skre�la si� wyrazy: „ulice: Budowlana, Daleka, Długa, Drobna, 

Jasna, Kaliska, Kolejowa, Kolorowa, Ko�cielna, Krótka, Miła, Ogrodowa, Jana Pawła II, 
Poduchowna, Pogodna, Polna, Radosna, Sadowa, T�czowa, Wiosenna, �ytnia”, 

10) w okr�gu wyborczym Nr 10, w rubryce okre�laj�cej granice okr�gu wyborczego, wyrazy „Sołectwo 
TŁOKINIA NOWA” zast�puje si� wyrazami „Sołectwo NOWA TŁOKINIA”; 
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11) w okr�gu wyborczym Nr 11, w rubryce okre�laj�cej granice okr�gu wyborczego, wyrazy „Sołectwo 
D	BE KOLONIA” zast�puje si� wyrazami „Sołectwo D	BE – KOLONIA”. 

§ 2 
Jednolity wykaz okr�gów wyborczych, ich granic i numerów oraz liczb� radnych wybieranych w ka�dym okr�gu z 
uwzgl�dnieniem zmian, o których mowa w § 1 stanowi zał�cznik do niniejszej uchwały. 

§ 3 
Wykonanie uchwały powierza si� Wójtowi Gminy Opatówek. 

§ 4 
Uchwała wchodzi w �ycie z dnia podj�cia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urz�dowym Województwa 
Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomo�ci w sposób zwyczajowo przyj�ty. 
 

Przewodnicz�cy Rady  Gminy 
/-/ Artur Szymczak 

 
Zał�cznik do Uchwały Nr 229//06 

Rady Gminy Opatówek 
z dnia  11 lipca 2006 r 

 
Numer 
okr�gu 

 
Granice okr�gu wyborczego 

Liczba radnych 
wybieranych w 

okr�gu 
1 2 3 
 

1 
Sołectwo OPATÓWEK, ulice: Akacjowa, Feliksa, Dziubi�skiego, Grabowa, Helleny, Kaliska, 
Ko�cielna, Le�na, Parkowa, Piaskowa, Poprzeczna, Rogatka, Sosnowa, Szkolna, �w. Jana, 
Zagórek, Zdrojowa. 

 
3 

2 Sołectwo BORÓW 
Sołectwo SZULEC 
Sołectwo JÓZEFÓW 

 
1 

3 Sołectwo MICHAŁÓW DRUGI 
Sołectwo MICHAŁÓW TRZECI 
Sołectwo CIENIA - FOLWARK 

1 

4 Sołectwo OPATÓWEK, ulice: Mariana Buczka, Braci Gillerów, Dworcowa, Działkowa, Gen. 
Józefa Zaj�czka, Marcina Kasprzaka, Jana Kili�skiego, Tadeusza Ko�ciuszki, Krótka, Ks. 
Józefa Marczewskiego, Ludowa, Łódzka, 3-go Maja, Nowoogrodowa, Ogrodowa, Plac 
Wolno�ci, Józefa Poniatowskiego, Piotra Szadkowskiego, Turkowska. 

 
3 

5 Sołectwo CIENIA DRUGA 
Sołectwo CIENIA PIERWSZA 
Sołectwo CIENIA TRZECIA 
Sołectwo TROJANÓW 

 
1 

6 Sołectwo CHEŁMCE 
Sołectwo PORWITY 

 
1 

7 Sołectwo SZAŁE   
1 

8 Sołectwo JANIKÓW 
Sołectwo RAJSKO 
Sołectwo SIERZCHÓW 
Sołectwo WARSZEW 

 
1 

9 Sołectwo TŁOKINIA KO�CIELNA 
Sołectwo N�DZERZEW 
Sołectwo ZAWADY 
Sołectwo ZDUNY 

 
1 

10 Sołectwo TŁOKINIA MAŁA 
Sołectwo NOWA TŁOKINIA 
Sołectwo TŁOKINIA WIELKA 

 
1 

11 Sołectwo D�BE - KOLONIA 
Sołectwo KOBIERNO 
Sołectwo RO�D�AŁY 

 
1 

 

Przewodnicz�cy Rady  Gminy 
/-/ Artur Szymczak 
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