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61 ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY �WIATOWEJ 
Wójt Gminy Opatówek Jan Wolf zaprasza  mieszka�ców, młodzie�, organizacje społeczne i polityczne do wzi�cia 
udziału w obchodach 61. rocznicy wybuchu II wojny �wiatowej. Msza �wi�ta w intencji Polaków i Ojczyzny odb�dzie 
si� w dniu 3 wrze�nia (niedziela) o godz. 1000 w ko�ciele w Opatówku, po czym uczestnicy przejd� pod pomnik na 
Placu Wolno�ci, gdzie zostan� zło�one wi�zanki i zapalone znicze. 
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ROZPOCZ�CIE ROKU SZKOLNEGO 
W tym roku rozpocz�cie zaj�� dydaktyczno – wychowawczych nast�pi w dniu 4 wrze�nia br. (poniedziałek) o 

godz. 9.00. Zmiana terminu podyktowana jest nowym rozporz�dzeniem Ministra Edukacji Narodowej , którego zapisy 
mi�dzy innymi brzmi� nast�puj�co: 
- „W szkołach (-) zaj�cia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynaj� si� w pierwszym dniu wrze�nia, a ko�cz� w 

najbli�szy pi�tek po dniu 18 czerwca” 
- „ Je�eli pierwszy dzie� wrze�nia wypada w pi�tek lub sobot�, zaj�cia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynaj� 

si� w najbli�szy poniedziałek po dniu 1 wrze�nia”. 
Wszystkie szkoły w naszej gminie s� prawidłowo przygotowane na przyj�cie uczniów oraz pracuj�cych w nich 

nauczycieli. Od wrze�nia tego roku dzieci sze�cioletnie, które do tej pory obowi�zkowe roczne przygotowanie 
przedszkolne odbywały w Publicznym Przedszkolu, swoj�  pierwsz�  edukacj� odb�d� w  nowo zorganizowanych 
oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Opatówku. Stworzone dzieciom warunki  na pewno nie b�d� 
odbiegały od poprzednich, a mo�liwo�� ucz�szczania do „prawdziwej  szkoły” podniesie, w oczach dziecka, rang� 
edukacji.   
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INFORMACJA O STYPENDIACH 
Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół Gminy Opatówek przypomina,  �e jak co roku mo�na si� 

ubiega� o stypendium z Funduszu Stypendialnego Stowarzyszenia Jednostek Samorz�du Terytorialnego Ziemi 
Kaliskiej. Wnioski nale�y składa� w terminie do 30 wrze�nia br. Ubiega� si� tak�e mo�na o stypendium Rady Gminy 
Opatówek. Wnioski, zgodnie z regulaminem, składa� mo�na w dwóch terminach: za wyniki osi�gni�te w pierwszym 
semestrze nauki – do 15 marca, natomiast za wyniki osi�gni�te w drugim semestrze nauki  - do 30 wrze�nia 
ka�dego roku. Regulamin przyznawania tych stypendiów wywieszony jest na tablicy ogłosze� w tutejszym urz�dzie         
i zamieszczony na stronie internetowej www.bip.opatowek.pl. 
  Informujemy równie�, �e ponownie w tym roku mo�na ubiega� si� o pomoc materialn�  w postaci  
stypendium o charakterze socjalnym. Stypendium socjalne mo�e by� udzielone uczniowi szkoły zamieszkałemu na 
terenie naszej gminy, który znajduje si� w trudnej sytuacji materialnej, wynikaj�cej z niskich dochodów na osob� w 
rodzinie (nie mo�e przekracza�  316 zł na osob�) w szczególno�ci gdy w rodzinie tej wyst�puje: bezrobocie, 
niepełnosprawno��, ci��ka lub długotrwała choroba, wielodzietno��, brak wypełniania funkcji opieku�czo-
wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a tak�e gdy rodzina jest niepełna lub wyst�piło zdarzenie losowe. 
Wnioski nale�y składa� w nieprzekraczalnym terminie  do 15 wrze�nia br. Druki  wniosków w/w stypendiów mo�na 
pobiera� w pokoju nr 22 oraz ze strony internetowej urz�du, natomiast składa� w pok. nr 13 tut. urz�du. 
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INFORMACJE DLA ROLNIKÓW 
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kaliszu przypomina rolnikom o konieczno�ci natychmiastowego zgłaszania faktu 
padni�cia bydła podmiotom odbieraj�cym padłe zwierz�ta. Ma to istotne znaczenie dla pobierania prób do bada� w 
kierunku BSE, któremu poddaje si� bydło padłe w wieku powy�ej 24 m-cy �ycia. Przetrzymywanie padłych sztuk w 
gospodarstwie i tym samym opó�nienie w pobieraniu prób powoduje, �e pobierane w zakładach próby mózgu nie 

Opatówek, 29.08.2006 r. 
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nadaj� si� do bada� szybkim testem z powodu autolizy tkanki mózgowej. Informujemy, �e w Urz�dzie Gminy w 
Opatówku (pok. nr 3) znajduje si� wzór dokumentu handlowego, jaki nale�y wypełni� przy przekazywaniu padłej 
sztuki bydła do zakładu utylizacji lub do podmiotu odbieraj�cego. 
���������������

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Ro�lin i Nasiennictwa w Poznaniu sygnalizuje producentom kukurydzy potrzeb� 
lustracji swoich plantacji na obecno�� pojawiaj�cych si� na niej szkodników. Nowym zagro�eniem dla plantacji mo�e 
sta� si� w najbli�szym czasie stonka kukurydziana, która w Wielkopolsce jeszcze nie wyst�puje, ale pojawiła si� ju� 
w południowej Polsce. Chrz�szcze stonki wyst�puj� na plantacjach od czerwca do pa�dziernika, ze szczególnym 
nasileniem w drugiej połowie lipca i w sierpniu. Najwi�ksza ich aktywno�� odnotowana jest przed wschodem  i przed 
zachodem sło�ca. Chrz�szcze najch�tniej od�ywiaj� si� pyłkiem, znamionami kwiatów, tkank� li�ci oraz odkrytymi 
ziarniakami, a larwy - wło�nikami i drobnymi korzeniami, a po wgryzieniu si� do rdzenia korzeni powoduj� 
uszkodzenia a� do podstawy ro�liny. Skutkiem �erowania mo�e by� wyleganie całych ro�lin oraz znaczne obni�enie 
plonu. W przypadku podejrzenia wyst�pienia szkodnika istnieje obowi�zek powiadomienia o tym fakcie najbli�szej 
jednostki Pa�stwowej Inspekcji Ochrony Ro�lin i Nasiennictwa. Szybka reakcja na ewentualne wykrycie szkodnika 
przyczyni si� do powstrzymania jego rozprzestrzeniania si�, a tym samym ograniczy powstania du�ych strat 
gospodarczych. 
�������������� 
W zwi�zku z wej�ciem w �ycie ustawy z 10.03.2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
nap�dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. Nr 52 poz.379), w dniach 1-30.09.br nale�y składa� w UG 
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 cyt. 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 pisemn� 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. 
�������������� 
Wielkopolskie Zakłady Tłuszczowe ADM SZAMOTUŁY w Szamotułach, ul. Chrobrego 29 informuj�, �e kontraktuj� 
rzepak ze zbiorów 2007 r. Umowy zawierane s� od sierpnia br. 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. Szczegółowych informacji udziela 
przedstawiciel terenowy Rafał Wujda, tel. 0/603 134 157. 
�������������� 
Agencja Nieruchomo�ci Rolnych w Poznaniu, wychodz�c naprzeciw tragedii, która w tym roku dotkn�ła rolników w 
Wielkopolsce, informuje, �e mog� si� oni stara� o pomoc w oddziale ANR. Agencja powołała Komisj� ds. obni�enia 
czynszu dzier�awnego z tytułu art.700 Kodeksu Cywilnego. Oznacza to, �e ka�dy dzier�awca ziemi od ANR mo�e 
ubiega� si� o odroczenie, rozło�enie na raty lub umorzenie nale�no�ci czynszu dzier�awnego nale�nego Agencji 
Nieruchomo�ci Rolnych składaj�c pisemny wniosek w Oddziale Agencji do ko�ca grudnia br. 
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Uchwała Nr 230/06 Rady Gminy Opatówek z dnia 11 lipca 2006 roku 
w sprawie zmian w podziale Gminy Opatówek na stałe obwody głosowania 

Na podstawie art. 31 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 stałe obwody głosowania ustalonym uchwał� Nr 261/02 Rady Gminy Opatówek z dnia 28 
czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Opatówek, zmienionego uchwał� 
Nr 106/04 Rady Gminy Opatówek z dnia 22 kwietnia 2004 r. 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, wprowadza 
si� nast�puj�ce zmiany: 
1. w obwodzie głosowania Nr 1, w rubryce okre�laj�cej granice obwodu głosowania:  

a)po wyrazie "Helleny", dodaje si� wyraz "Kaliska"; 
b)po wyrazie "Zdrojowa" skre�la si� wyrazy "Sołectwo Borów, Sołectwo Szulec, Sołectwo Warszew, Sołectwo 
Michałów Drugi, Sołectwo Michałów Trzeci, Sołectwo Józefów"; 

2. w obwodzie głosowania Nr 2, w rubryce okre�laj�cej granice obwodu głosowania:  
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a) po wyrazie "Gen. Józefa Zaj�czka", skre�la si� wyraz "Kaliska": 
b) po wyrazie "Turkowska" skre�la si� wyrazy "Sołectwo Cienia Druga, Sołectwo Cienia Pierwsza, Sołectwo 

Cienia Trzecia, Sołectwo Cienia-Folwark, Sołectwo Porwity"; 
3. w obwodzie głosowania Nr 3, w rubryce okre�laj�cej granice obwodu głosowania:  

a) po wyrazach "Sołectwo Chełmce" dodaje si� wyrazy "Sołectwo Porwity", 
b) po wyrazach "Sołectwo Szałe" skre�la si� wyrazy: "ulice: Agrestowa, Akacjowa, Boczna, Brzoskwiniowa, 

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

c) skre�la si� wyrazy "Sołectwo Trojanów, Sołectwo Zawady";  
4. w obwodzie głosowania Nr 4, w rubryce okre�laj�cej granice obwodu głosowania, po wyrazach "Sołectwo 

Sierzchów", dodaje si� wyrazy "Sołectwo Warszew"; 
5. w obwodzie głosowania Nr 5, w rubryce okre�laj�cej granice obwodu głosowania: 

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"; 

6. tworzy si� obwód głosowania Nr 6. Granice obwodu głosowania Nr 6 obejmuj�: Sołectwo Borów, Sołectwo 
Szulec, Sołectwo Michałów Drugi, Sołectwo Michałów Trzeci, Sołectwo Józefów, Sołectwo Cienia-Folwark, 
Sołectwo Cienia Druga, Sołectwo Cienia Pierwsza, Sołectwo Cienia Trzecia, Sołectwo Trojanów. Na siedzib� 
Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 wyznacza si� Gimnazjum w Opatówku, ul. Szkolna 7. 

§ 2 
Jednolity wykaz stałych obwodów głosowania, ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, z 
uwzgl�dnieniem zmian okre�lonych w § 1, stanowi zał�cznik do niniejszej uchwały. 

§ 3 
Wykonanie uchwały powierza si� Wójtowi Gminy Opatówek. 

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

Zał�cznik do Uchwały Nr 230/06 Rady Gminy Opatówek z dnia 11 lipca 2006 r. 
Gmina OPATÓWEK 

Numer 
obwodu Granice obwodu głosowania Siedziba Obwodowej Komisji 

Wyborczej 

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 

Szkoła Podstawowa 
w Opatówku 
ul. Szkolna 3 

2 

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 

Gminny O�rodek Kultury 
w Opatówku 

ul. Ko�cielna 2 

3 
Sołectwo CHEŁMCE 
Sołectwo PORWITY 
Sołectwo SZAŁE 

Szkoła Podstawowa 
w Chełmcach 

4 

Sołectwo JANIKÓW 
Sołectwo RAJSKO 
Sołectwo SIERZCHÓW 
Sołectwo WARSZEW 

Szkoła Podstawowa 
w Rajsku 

5 

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

Szkoła Podstawowa 
w Tłokini Wielkiej 
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Sołectwo TŁOKINIA MAŁA 
Sołectwo TŁOKINIA WIELKA 
Sołectwo D�BE-KOLONIA 
Sołectwo KOBIERNO 
Sołectwo RO
D
AŁY 

6 

Sołectwo BORÓW 
Sołectwo SZULEC 
Sołectwo MICHAŁÓW DRUGI 
Sołectwo MICHAŁÓW TRZECI 
Sołectwo JÓZEFÓW 
Sołectwo CIENIA-FOLWARK 
Sołectwo CIENIA DRUGA 
Sołectwo CIENIA PIERWSZA 
Sołectwo CIENIA TRZECIA 
Sołectwo TROJANÓW 

Gimnazjum 
w Opatówku 
ul. Szkolna 7 
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LISTA SPONSORÓW II �WI�TA POMIDORA I WARZYW ORAZ DO�YNEK GMINNYCH 
Chleby do�ynkowe - Piekarnia Pana Józefa Mikołajczyka z Sierzchowa 
Głównym sponsorem dzisiejszego �wi�ta jest Firma "VEGEX" i współpracuj�ce z ni� Firmy: 
DE RUITER SEEDS,  BROSTE,  GRODAN,  HOLLANDPLANT,  SEMINIS,  YARA,  RIJK ZWAAN,  SYNGENTA,CUTILEN 
Sponsorami były równie� firmy: 
Urszula i Stanisław Zymonowie, Tłokinia Wielka, Maria i Ryszard Prusowie Cienia Pierwsza, Bank Spółdzielczy Ziemi 
Kaliskiej w Opatówku, "LIDIA" Horti Ligistic Opatówek, Hurtownia Pomp i Armatury Grzegorz �lesi�ski Opatówek, Emilia i 
Zbigniew Szafarzowie Firma MIPAMA Opatówek, Izabela Paprzycka Restauracja "Pałacowa" Tłokinia Ko�cielna, Ewa i 
Remigiusz Ka�mierczakowie Opatówek, Firma RECO Opatówek, PUK S.A. w Kaliszu, Firma REMICO Opatówek, Firma 
WIPLAST Mariusz Ku� Opatówek, PP"HELLENA" Opatówek, Urszula i Zbigniew Rychterowie Gospodarstwo ogrodnicze  
Tłokinia Ko�cielna, Gra�yna Prus Gospodarstwo ogrodnicze Tłokinia Wielka, Firma "STEFANIA" Przemysław Talbierz  
Kalisz, Krystyna i Grzegorz Olczakowie Firma "KRIS" Opatówek, Okr�gowa Spółdzielnia Mleczarska w Kaliszu, Gra�yna i 
Marian Bachowie Tłokinia Wielka, Firma Berek & Markiewicz  Kalisz, Mieczysław Wanga N�dzerzew, Salon "STELLA" 
Kalisz, Jadwiga i Henryk Menclowie Opatówek, Zofia i Jerzy, Witczakowie Cienia Pierwsza, Henryka i Romuald 
Drobnikowie Opatówek, Ignacy Urbanowski Firma  Grunt Pol Kalisz, Firma "VALEO" s.c. Tłokinia Ko�cielna, Tadeusz 
Ubysz "TADEX" Opatówek, Przedsi�biorstwo "ASO" Tłokinia Ko�cielna, Przedsi�biorstwo "KAJA" z Kalisza, Aleksandra 
Kami�ska Firma Raab Karcher Kalisz, Maria i Jan Przybysławscy Opatówek, Dorota i Paweł Naszy�scy Opatówek, Firma 
Dr Marcus International Kalisz, Lidia i Stefan Lisowie Autocentrum LIS Kalisz, BigStar Kalisz, Maria i Tadeusz Biernatowie 
Restauracja "Zgodna" Szczytniki, Centrum Meblowe M-3 w Opatówku. 
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O   G   Ł   O   S   Z   E   N   I   A 
Urz�d Gminy informuje, �e rozpocz�ł si� kapitalny remont drewnianego mostu w parku w Opatówku. Termin oddania 
mostku do u�ytku przewidywany jest na dzie� 5 wrze�nia. Za utrudnienia - przepraszamy. 
���������� 
Firma "Bioenergia" w Sieradzu, ul. Zakładników 18, tel. 043/8220750 zaprasza rolników do współpracy w zakresie 
kontraktacji rzepaku ze zbiorów 2007. Umowy zawierane s� od sierpnia 2006. Ka�dy producent, który podpisze 
umow� kontraktacji ma gwarancj� długoletniej współpracy, korzystnych warunków cenowych, pewnego zbytu 
rzepaku. 
���������� 
Sekcja "Gimnastyka i Samoobrona" zaprasza dzieci w wieku 7-10 lat na zaj�cia rekreacyjno-sportowe z zakresu 
gimnastyki podstawowej (�wiczenia akrobatyczne, skok przez kozła) oraz samoobrony (jiu-jitsu, karate, judo). 
Spotkanie organizacyjne odb�dzie si� w Gminnym O�rodku Kultury w Opatówku, ul. Ko�cielna 2 w dniu 8 wrze�nia 
2006r. o godz. 1700. Dodatkowe informacje pod nr tel. 7618488, po godz. 2000. 
���������� 
Pakrzywa Stanisław, Michałów Pierwszy nr 3, tel. 062/7618342, 0/695999206 oferuje materiał siewny jesieni� 2006: 
pszenicy ozimej - odmiany jako�ciowe (Finezja, Legenda, Turnia), pszen�yta ozimego - odmiany chlebowe (Bogatka, 
Nutka, Tonacja); pszen�yta ozimego - odmiany tradycyjne (Kazo, Witon), odmiany krótkosłome (Woltario).  
���������� 
Sprzedam nieruchomo��, Opatówek, ul. Le�na, dz.nr 14/2. Telefon: 0/693 055 600. 
���������� 
W dniach 2-15 wrze�nia zostan� zrzucone z samolotów na terenach lasów, pól, pastwisk i nieu�ytków woj. 
wielkopolskiego przyn�ty zawieraj�ce szczepionk� przeciw w�ciekli�nie u lisów oraz innych wolno�yj�cych 
zwierz�t mi�so�ernych. Ma ona kształt kr��ka o szer. 4cm, kolor br�zowo-zielony. Prosimy nie podnosi� i nie 
dotyka� przyn�ty. Przez 3 tyg. po wyło�eniu przyn�t nie wolno puszcza� psów luzem. 


