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WÓJT GMINY OPATÓWEK ZAPRASZA 
 W dniu 17 wrze�nia mija 67 rocznica zbrojnej napa�ci Zwi�zku Sowieckiego na wschodnie tereny 
Rzeczypospolitej, w wyniku której, na mocy układu Ribbentrop - Mołotow, doszło do masowych wysiedle� 
Polaków w gł�b Rosji i eksterminacji narodu polskiego. 

Dla upami�tnienia tych wydarze� o godz. 1000 w dniu 17 wrze�nia br. (niedziela) odb�dzie si� msza 
�wi�ta w intencji Ojczyzny w ko�ciele parafialnym w Opatówku, po której nast�pi zło�enie kwiatów pod 
obeliskiem na Placu Wolno�ci. 
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NOWY ROK SZKOLNY W GMINIE OPATÓWEK 
W tym roku szkolnym w szkołach podstawowych i gimnazjach, znajduj�cych si� na terenie naszej 

gminy, nauk� rozpocz�ło 1375 uczniów. Na ogóln� liczb� wszystkich uczniów - 838 przypada na szkoły 
podstawowe, a 537 na gimnazja. Po raz pierwszy do szkoły w tym roku poszło 127 sze�ciolatków, dla których 
przygotowanie przedszkolne, w  tzw. zerówce, jest obowi�zkowe. Dzieci te nie maj� jeszcze statusu ucznia, ale 
poprzez czynny udział w zaj�ciach staj� si�  pełnoprawnymi uczestnikami  �ycia szkoły. 

W dwóch szkołach w Opatówku – gimnazjalnej i podstawowej – radykalnie poprawiły si� warunki nauki 
dla uczniów i pracy nauczycieli. Przede wszystkim zlikwidowano zmianowo�� uczestnictwa w zaj�ciach, która 
szczególnie dla uczniów doje�d�aj�cych  była niezwykle uci��liwa.  Po oddaniu do u�ytku w maju br. nowego 
gimnazjum w Opatówku, rozdzielono dwie szkoły, które zgodnie z zało�eniami reformy szkolnej, powinny 
stanowi� w pełni odr�bne placówki, szczególnie w zakresie potrzeb edukacyjnych i społecznych wła�ciwych 
danej grupie wiekowej. Placówki te stały si� bardziej przestronne, a przez to przyjazne uczniom. Bardzo dobre 
warunki nauki dla uczniów obydwu szkół powinny przeło�y� si� na jeszcze lepsze wyniki w nauce. Natomiast 
rozdzielenie grup wiekowych i mo�liwo�� wi�kszej kontroli nad nimi, przyczyni� si� w znacznym stopniu do 
zmniejszenia, tak gro�nego w dzisiejszych czasach, zjawiska przemocy.  

  

W zwi�zku z rozpocz�ciem nowego roku szkolnego  
�ycz� Uczniom wspaniałych wyników w nauce, osi�gni�� sportowych i naukowych,  

a Nauczycielom satysfakcji z efektów pracy z młodzie��. 
 

       Wójt Gminy Opatówek 
 

                                Jan Wolf 
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ROBOTY DROGOWE W GMINIE 
W tym roku z kwoty zaplanowanej w bud�ecie Gminy Opatówek na roboty drogowe wykorzystano ju� 

prawie 608 tys. złotych i wykonano: budow� ulicy Buczka w Opatówku o dł. ok. 500mb, przebudow� 
nawierzchni we wsi Michałów Pierwszy do wsi Michałów Drugi dł. 2000mb, przebudow� chodnika ul. Ko�ciuszki 
dł. 295mb, przebudow� chodnika w Rajsku dł. 320mb, wykonanie zjazdu z drogi powiatowej na cmentarz w 
Tłokini Ko�cielnej, przebudow� nawierzchni drogi w N�dzerzewie dł. 900mb, powierzchniowe utrwalenie 
nawierzchni dróg w Rajsku i Sierzchowie oraz ul. Wiosennej w Tłokini Ko�cielnej, przebudowa drogi Józefów -  
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Szulec dł. 1700mb do nawierzchni asfaltowo-betonowej. Na nast�pne zadania rozstrzygni�te ju� zostały kolejne 
przetargi, tak wi�c prowadzone b�d� prace: przebudowa drogi we wsi Ro�d�ały dł.1400mb do nawierzchni 
asfaltowej, budowa chodników na os. Ko�ciuszki (ul. Gen. Zaj�czka i ul. Szadkowskiego), budowa chodnika 
wzdłu� drogi krajowej nr 12 (Józefów) dł. 463mb, remont chodników i parkingu na Pl. Wolno�ci w Opatówku, 
utrwalenie nawierzchni drogi w Cieni Pierwszej dł. 1100mb. W bie��cym roku wykonane b�d� jeszcze, po 
przeprowadzeniu przetargów, nast�puj�ce zadania: droga w Chełmcach o dł. 1100mb, w Trojanowie o dł. 
750mb, droga Tłokinia Wielka - Tłokinia Mała dł. 550mb, cz��ciowa przebudowa ul. Ko�cielnej w Opatówku. 
Gmina Opatówek, wspólnie z Powiatem Kaliskim realizowa� b�dzie prace na drodze powiatowej Zduny - 
Tłokinia Ko�cielna w zakresie umocnienia pobocza oraz kontynuacji budowy chodnika na ul. �w. Jana w 
Opatówku.�����������������������������������������������������������������������������
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GMINNY PROFILAKTYCZNY RAJD ROWEROWY 
Miło�nicy dwóch kółek 2 wrze�nia br. wzi�li udział w Gminnym Profilaktycznym Rajdzie Rowerowym, 

gdzie trasa rajdu wiodła malowniczymi drogami z Opatówka do Szczytnik przez Michałów Drugi. Po pokonaniu 
pi�tnastokilometrowej trasy, przy pi�knej pogodzie uczestnicy spotkali si� w s�siedzkiej Gminie  - Szczytniki, 
gdzie czekał na wszystkich ciepły �urek z kiełbaskami i chleb przygotowany przez panie z Gminnego O�rodka 
Kultury w Opatówku. Napoje dla uczestników przekazała Fundacja Haliny Sroczy�skiej.  

Zabaw�, w której uczestniczyli zarówno młodsi jak i nieco starsi, zorganizował Gminny O�rodek Kultury  
w Opatówku, Gminny O�rodek Kultury w Szczytnikach i Gminny O�rodek Pomocy Społecznej w Opatówku w 
ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi�zywania Problemów Alkoholowych. 

Organizatorzy dzi�kuj�: Posterunkowi Policji w Opatówku za zabezpieczenie trasy rajdu oraz firmie 
„KRIS” z Opatówka, PPHU „ASO” z Tłokini Ko�cielnej oraz p. Wiesławowi Rutkowskiemu za wsparcie imprezy.  
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ZAWIADOMIENIE O WYŁO�ENIU DO WGL�DU 
"PROJEKTU UPROSZCZONEGO PLANU URZ�DZENIA LASU..." 

Zawiadamiam, �e w dniu 18 wrze�nia 2006 r. na okres 60 dni, w Urz�dzie Gminy w Opatówku, Pl. Wolno�ci 14 
pokój nr 3, b�dzie wyło�ony do wgl�du "Projekt uproszczonego planu urz�dzenia lasu dla lasów nie 
stanowi�cych własno�ci Skarbu Pa�stwa" dla nast�puj�cych wsi: Ro�d�ały, Trojanów, Kobierno, N�dzerzew, 
Sierzchów, D�be-Kolonia, Michałów Trzeci, Michałów Drugi, Borów, Cienia Pierwsza, Cienia Druga, Cienia 
Trzecia, Cienia-Folwark, Szulec, Warszew, Nowa Tłokinia, Tłokinia Ko�cielna, Tłokinia Wielka, Opatówek, 
Rajsko. Uproszczony plan urz�dzenia lasu b�dzie podstaw� naliczenia podatku le�nego. 
W terminie 30 dni od daty wyło�enia projektu uproszczonego planu urz�dzenia lasu, tj. do dnia 17 
pa�dziernika 2006 r. zainteresowani wła�ciciele lasów mog� składa� zastrze�enia i wnioski w sprawie planu. 
Zastrze�enia i wnioski mo�na składa�: 
� pisemnie w sekretariacie Urz�du Gminy w Opatówku, Ip. pokój nr 13 w godzinach pracy urz�du: 

poniedziałki 8-16, wtorek-pi�tek 730-1530. 
� przesła� listownie na adres: Urz�d Gminy, Plac Wolno�ci 14, 62-860 Opatówek 
� poczt� elektroniczn� na adres: gmina@opatowek.pl 

Jednocze�nie informuj�, �e Starostwo Powiatowe w Kaliszu organizuje w dniu 29 wrze�nia 2006r. o godz. 1100 
w sali Gminnego O�rodka Kultury w Opatówku, ul. Ko�cielna 2, spotkanie wła�cicieli lasów z wykonawc� planu, 
w celu zapoznania zainteresowanych wła�cicieli lasów z danymi opisuj�cymi poszczególne lasy. 
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INFORMACJA DLA ROLNIKÓW 
w zakresie szczegółowych zasad realizacji programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu 

złagodzenia skutków suszy. 
Rada Ministrów przyj�ła w dniu 29 sierpnia 2006r. rozporz�dzenie w sprawie warunków realizacji programu 
pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy (Dz.U. Nr 155 poz.1109). 
Pomocy udziela si� rodzinie rolniczej, je�eli: 

1) co najmniej jedna osoba w tej rodzinie jest rolnikiem w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu 
społecznym rolników, który podlega temu ubezpieczeniu z mocy ustawy, 

2) w gospodarstwie rolnym, w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, w którym szkody w uprawach 
rolnych spowodowane susz�, oszacowane przez komisj� powołan� przez wojewod� na podstawie §20 
ust. 3rozporz�dzenia Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1996 r. w sprawie szczegółowych kierunków 
działa� Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji (Dz.U. Nr 16 poz. 
82 z pó�n.zm.) wynosz� �rednio 30%. 

Pomocy udziela si� na wniosek osoby zainteresowanej zło�ony w o�rodku pomocy społecznej gminy 
wła�ciwej ze wzgl�du na miejsce zamieszkania osoby. 
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Termin składania wniosków: do dnia 15 pa�dziernika 2006 r.  
Druki wniosków mo�na pobra� w Gminnym O�rodku Pomocy Społecznej w Opatówku oraz u sołtysa 

wsi. Składanie wniosków odbywa si� tylko bezpo�rednio w Gminnym O�rodku Pomocy Społecznej w 
Opatówku, Plac Wolno�ci 14 (pokoje nr 5-6 urz�du - przyziemie). 
Pomoc na złagodzenie skutków suszy przysługuje w wysoko�ci: 

1) 500,00 zł w przypadku rodziny rolniczej prowadz�cej gospodarstwo rolne o pow. do 5ha u�ytków 
rolnych 

2) 1000,00 zł w przypadku rodziny rolniczej prowadz�cej gospodarstwo rolne o pow. powy�ej 5ha 
u�ytków rolnych 

3) pomoc zwi�ksza si� o 392,00 zł w przypadku rodziny rolniczej prowadz�cej gospodarstwo rolne, w 
którym utrzymuje si� bydło, owce, kozy lub konie, je�eli szkody w u�ytkach zielonych tego 
gospodarstwa spowodowane susz� wynosz� 30%. 
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KONSULTACJE PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNE 
 Gminny O�rodek Pomocy Społecznej w Opatówku informuje, �e w �wietlicy �rodowiskowej "Słoneczko" 
w Opatówku (ul. Poprzeczna) oraz w Zespole Szkół w Chełmcach od dnia 1.09.br. prowadzone s� konsultacje: 

� pedagoga - p. Marii Wolf 
� psychologa - p. Ewy Topór 
� terapeuty - p. Justyny Skowro�skiej 

      Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy i wsparcia w postaci bezpłatnych konsultacji dla siebie, swych 
dzieci i rodziny, prosimy o kontakt z Gminnym O�rodkiem Pomocy Społecznej w Opatówku, pokoje 5-6, 
przyziemie Urz�du Gminy. 

Zadanie realizowane jest w oparciu o dotacj� otrzyman� ze �rodków publicznych Wojewody 
Wielkopolskiego zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwi�zywania Problemów Alkoholowych Gminy 
Opatówek na 2006 rok. 
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WYSTAWA ROLNICZA 
Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urz�dze� Rolniczych ju� po raz ósmy zaprasza na wystaw� AGRO 

SHOW, która odb�dzie si� w dniach 22-25 wrze�nia br. w Bednarach k. Poznania. Jest to bez w�tpienia 
najwa�niejsze wydarzenie w bran�y rolniczej, gdzie ekspozycja sprz�tu rolniczego poł�czona jest z 
praktycznymi pokazami maszyn podczas pracy. Honorowy patronat nad imprez� obj�ł Minister Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi, a patronaty medialne Telewizja Polska S.A. i Polskie Radio S.A. 
W tym roku b�dzie mo�na porówna� m.in. opryskiwacze, ładowarki teleskopowe oraz ró�ne technologie uprawy 
gleby i siewu po orce i mulcz. 
W tym roku organizator przyznaje dopłat� do transportu grup rolników (uczniów) na wystaw� Agro Show 2006 
w wysoko�ci 1zł netto/km (przejazd najkrótsz� mo�liw� tras� liczony w obie strony, nie mniej ni� 50 zł netto). 
Dopłata nast�puje do ka�dego autokaru zarejestrowanego na wystawie w dniach 22-25.09.2006r. 

Wi�cej informacji na temat imprezy wraz ze szczegółowym opisem oraz zasadami dofinansowania 
mo�na znale�� na stronie internetowej www.agroshow.pl 
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O   G   Ł   O   S   Z   E   N   I   A 
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 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. 
�����������

Poszukuj� ch�tnych ludzi do zbioru malin w okresie wrzesie� - pa�dziernik. Kontakt: Józefów, tel. 606 858 950 
���������� 
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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� 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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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).  

���������� 
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 
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. 
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Mieszkanie do wynaj�cia, 40m2, w Opatówku (w bloku). Telefon 0695094651. 
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Sprzedam nieruchomo��, Opatówek, ul. Le�na, dz. nr 14/2. Telefon 0693 055 600. 
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J�zyk angielski, korepetycje, przygotowanie do matury. Barbara Andrzejak, ul. Ko�ciuszki 30, tel. 7618397. 
�����������

Nauka jazdy kat. B, O�rodek Szkolenia Kierowców PEGAZ, Roman Oko�ski, Pl. Wolno�ci 17/4, Opatówek, 
telefon: 62/7619455, 886150021. 

���������� 
Sprzedam rury c.o. do folii. Telefon: 697 197 959 po godz. 2000. 

���������� 
Sprzedam ziarno siewne �yta Motto. Telefon: 76 19 725 po godz. 2100. 

���������� 
Sprzedam Daewoo Matiz, rok 2000, przebieg 62.000, wyposa�enie dodatkowe: alarm. Cena do uzgodnienia. 
Telefon: 691 736 721, 62/76 19 321. 

���������� 
Sprzedam telewizor kolorowy 20 cali, firmy Daewoo za 150 zł.  Sprzedam zbiornik hydroforowy o poj. 300l, 
cena 150 zł. Telefon: 0 607 599 406. 
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Poszukuj� osoby lub firmy zainteresowanej dokonaniem rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Łódzkiej 13 w 
Opatówku. Cena do uzgodnienia. Telefon 601 585 650. 
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Urz�d Gminy w Opatówku informuje, �e w dniu 4 wrze�nia 2006 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz 
mieszka� przeznaczonych do sprzeda�y w budynku poło�onym przy ul. Ko�cielnej 13 w Opatówku. 
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Panu Remigiuszowi Ka�mierczakowi, dealerowi Hondy i Forda, absolwentowi Zespołu Szkół Rolniczych w 
Opatówku, serdeczne podzi�kowanie za bezpłatne zało�enie chodnika przed naszym domem, sw� 
wdzi�czno�� i uznanie składaj� - emerytowani nauczyciele. 
Szczególne podzi�kowanie kieruje do wychowanka były dyrektor szkoły Jan Rajch. 
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Po�rednictwo ubezpieczeniowe Jan Dzikowski, Opatówek, ul. Ko�cielna 13/4, tel. 062/7618058 lub 0604 077 
679, czynne od poniedziałku do pi�tku w godz. 18-20, proponuje atrakcyjne ubezpieczenie samochodów (OC, 
AC, NNW, Assistance). Ubezpieczaj�c dom lub mieszkanie mo�esz otrzyma� dodatkow� zni�k� w 
ubezpieczeniu samochodu do 20%. Dla rolników dodatkowe zni�ki do 15%. Sprawd�, po co przepłaca�! 

���������� 
Urz�d Gminy w Opatówku przypomina podatnikom podatku od �rodków transportowych, �e z dniem 15 
wrze�nia 2006r. mija termin płatno�ci II raty podatku od �rodków transportowych na 2006 rok. Wpłaty podatku 
mo�na dokona� w kasie Urz�du Gminy w godz. 8 - 14 lub na konto: BS Ziemi Kaliskiej O/Opatówek, 43 8404 
0006 2004 0014 4964 0001. 
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