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� ZAPROSZENIE NA PODSUMOWANIE KADENCJI 
� PODZI�KOWANIE OD PREZYDENTA MIASTA KALISZA 
� NOWE DROGI, NOWE CHODNIKI 
� ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU W �WI�TO ZMARŁYCH 
� RAJD "BARWY JESIENI" 
� INFORMACJE WYBORCZE  
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Starosta Kaliski Leszek Aleksandrzak  
i Wójt Gminy Opatówek Jan Wolf 

 

zapraszaj� na uroczyste podsumowanie pracy samorz�dów kadencji 2002 - 2006 które odb�dzie si� w dniu 22 
pa�dziernika 2006 r. o godz. 17:00 w Opatówku w Hali im. Polskich Olimpijczyków. 

W programie :  
� podsumowanie działalno�ci samorz�dów 
� cz��� artystyczna w wykonaniu młodzie�y szkolnej z gminy Opatówek 
� wyst�p zespołu "Rampa" 
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Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
najserdeczniejsze �yczenia spełnienia si� w pracy zawodowej 

oraz pomy�lno�ci w �yciu osobistym, wszystkim emerytom zwi�zanym z o�wiat�,  
czynnym zawodowo nauczycielom, pedagogom,  pracownikom o�wiaty  

�  y  c  z  � 
Wójt Gminy Opatówek         Przewodnicz�cy Rady Gminy 

                     JAN WOLF                ARTUR SZYMCZAK 

��������������������������������������������������������������������������������������

NOWE DROGI, NOWE CHODNIKI 
 W ostatnim czasie, na terenie naszej gminy kontynuowane były i zako�czone niektóre z zada� drogownictwa, 
m.in. na nast�puj�cych drogach gminnych: 
� Szulec - Józefów: przebudowa drogi o długo�ci 1700 mb z nawierzchni tłuczniowej na nawierzchni� asfaltowo-

betonow� 
� utrwalenie nawierzchni na drodze w Cieni Pierwszej (dł. 1100mb),  Trojanowie (dł. 750mb), Tłokinia Wielka - 

Tłokinia Mała (dł. 550mb), ł�cznik od ul. Dziubi�skiego do ul. �w. Jana w Opatówku (100mb), 
� osiedle Ko�ciuszki, ul. Gen. Zaj�czka oraz Piotra Szadkowskiego - budowa chodników o dł. 543mb 
Trwaj� prace budowlane na drodze we wsi Ro�d�ały polegaj�ce na wyrównaniu istniej�cej podbudowy i uło�eniu 
dywanika asfaltowego długo�ci 1400mb. Kontynuowane jest równie� układanie chodnika wzdłu� drogi krajowej w 
Józefowie o dł. 463mb. Na uko�czeniu s� roboty zwi�zane z modernizacj� chodników i przebudow� parkingu przy 
Pl. Wolno�ci w Opatówku. Na swoj� kolej oczekuj� jeszcze w tym roku nast�puj�ce zadania: 
� Szałe, ul. Sosnowa - przebudowa drogi gruntowej na nawierzchni� z pospółki kamiennej na dł. ok. 300mb 
� Szałe, ul. Wi�niowa - przebudowa drogi gruntowej na nawierzchni� z pospółki kamiennej na dł. ok. 500mb 
� kontynuacja budowy chodnika wzdłu� ul. �w. Jana w Opatówku oraz umocnienie pobocza na drodze powiatowej 

Zduny - Tłokinia Ko�cielna; realizacja tego zadania przebiega wspólnie z powiatem kaliskim. 
Rondo przy ul. Łódzkiej w Opatówku zostało obsadzone zieleni�. Prace wykonała młodzie� z Zespołu Szkół 
Rolniczych w Opatówku. 
������������������������������������������������������������������������������������� 

PODZI�KOWANIE OD PREZYDENTA MIASTA KALISZA 
Walory krajobrazowe gminy Opatówek oraz zabytki od lat przyci�gaj� artystów, daj� im mo�liwo�� 

obcowania z pi�knem wzbudzaj�c artystyczne refleksje. Dlatego Gmina Opatówek od wielu lat współpracuje z 
kaliskim Biurem Wystaw Artystycznych stwarzaj�c mo�liwo�� przebywania i tworzenia na naszym terenie wielu 
artystom podczas plenerów malarskich. Ich efekt to nie tylko nowe, nacechowane nowym spojrzeniem na otaczaj�c� 
nas rzeczywisto�� grafiki, obrazy i prace przestrzenne, ale tak�e rokroczne spotkania artystów z młodzie��. Jest to 

Opatówek, 17.10.2006 r. 

Nr 16/2006          (547) 
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bardzo cenne do�wiadczenie dla uczniów szkół, którzy najcz��ciej pierwszy raz w �yciu mog� pozna� warsztat 
artystyczny i bra� czynny udział w procesie tworzenia. 

Działania te s� dostrzegane i doceniane. W czasie tegorocznej inauguracji Roku Kulturalno-O�wiatowego 
Prezydent Miasta Kalisza - Janusz P�cherz wr�czył Wójtowi Gminy Opatówek - Janowi Wolfowi podzi�kowanie: 
"Mecenasowi Kultury za wspieranie �rodowiska kaliskiej plastyki poprzez organizacj� XXV Mi�dzynarodowego 
Pleneru Kaliskiego "Opatówek 2006". Dlatego wa�ne jest, aby współpraca ta była kontynuowana dla obopólnej 
korzy�ci, tym bardziej, �e pokłosiem pleneru jest zachowanie prze�ytych tutaj chwil nie tylko na płótnie, ale tak�e w 
wyobra�ni i wspomnieniach. 
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UWAGA! ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU 
  Urz�d Gminy w Opatówku informuje, �e w zwi�zku ze wzmo�onym ruchem pieszym i 
samochodowym podczas zbli�aj�cego si� �wi�ta Zmarłych, tak jak w latach ubiegłych, nast�pi zmiana organizacji 
ruchu w obr�bie ulic: Piaskowej, �w. Jana, Dziubi�skiego w dniach od 28 pa�dziernika do 6 listopada. Prosimy o 
zastosowanie si� do zmian, które obejmuje poni�szy zał�cznik graficzny oraz o przestrzeganie znaków drogowych. 
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RAJD "BARWY JESIENI" 
6 pa�dziernika 2006r, odbył si� w Ro�d�ałach na „Słonecznej” 7 rajd „Barwy jesieni” zorganizowany przez 

Zespół Szkół im. S. Mikołajczyka w Opatówku (wg pomysłu Pana Mateusza Przyjaznego), w którym nagrody 
ufundowali: Starostwo Powiatowe w Kaliszu, Urz�d Miejski w Kaliszu, Urz�d Gminy w Opatówku, Oddział PTTK w 
Kaliszu, Nadle�nictwo Kalisz i dyrektor Zespołu Szkół im. S. Mikołajczyka w Opatówku. Była ich moc: puchary, 
pi�kne albumy o tematyce przyrodniczej, krajoznawczej i historycznej oraz sprz�t sportowy. 
       Pogoda wyj�tkowo dopisała, co pozwoliło wszystkim dostrzec i delektowa� si� urokami jesieni. Na mecie 
czekała na wszystkich wspaniała grochówka. W rajdzie udział wzi�ło ponad 500 osób - dzieci, młodzie� i tury�ci 
indywidualni, którzy w�drowali wybranymi trasami. W programie, oprócz dobrej zabawy, zaplanowana była 
rywalizacja w zakresie pomysłowo�ci stroju, zaprezentowania si� w rajdowej piosence, wykazania si� wiedz� 
krajoznawcz� i umiej�tno�ci� rozpoznawania drzew i krzewów. Był te� specjalny konkurs na projekt znaczka na 
nast�pny rajd. Opiekunowie za�, mieli si� wykaza� w konkursie  „trafi� kul� w płot”.  Uczestnikom turystycznej 
przygody, towarzyszyło du�o emocji i wiele nadziei, bo nagradzanych było sze�� dru�yn i sze�ciu zwyci�zców 
indywidualnych. Do tego przewidziane były jeszcze nagrody niespodzianki „spadaj�ce z nieba”. 
      Gromadz�c najwi�ksz� ilo�� punktów   Puchar Starosty Kaliskiego zdobyli: I miejsce- dru�yna Gimnazjum w 
Opatówku pod opiek� p. Agnieszki Kowalczyk, II miejsce-  dru�yna Szkoły Podstawowej w Opatówku pod opiek�: p. 
Izabeli Dubanowicz i p. Joanny Kupczyk, III miejsce – dru�yna Szkoły Podstawowej w Sierzchowie pod opiek� p. 
Lidii Antczak.  
     Najciekawsze projekty znaczka na rajd nast�pny  przygotowały: Angelika Jaszek ze Szkoły Podstawowej w 
Sierzchowie, Sylwia Kliber ze Szkoły Podstawowej w Kokaninie i Justyna Balcerzak z II LO w Kaliszu.   
W konkursie krajoznawczym zwyci��yli: Jarosław Skr�tny z Gimnazjum nr 2 w Kaliszu, IIm. Bartłomiej Wo�niak z SP 
w Opatówku i Jakub Mikołajczyk z SP nr 1 w Kaliszu,III m. Marcin Miłek z Gimnazjum nr 3 w Kaliszu.  
      Najlepszym znawc� drzew okazała si� Karolina Sobczak z S.P. nr 9 w Kaliszu, drugi był, (wielokrotny zwyci�zca 
w poprzednich latach), Piotr Dubanowicz z Gimnazjum w Opatówku, trzeci - Daniel Marciniak z Gimnazjum nr 2 w 
Kaliszu. Specjaln� nagrod� otrzymała dru�yna z Gimnazjum nr 2 w Kaliszu z opiekunami:  
p. Ew� Wielgórsk� i p. El�biet� Zimn�, za najliczniejszy udział (116 osób). 
        Po zmierzeniu si� wychowawców z „płotem”, najwi�ksz� celno�ci� wykazały si� panie: Agnieszka Kowalczyk - 
Gimnazjum Opatówek, Maria Molska – Gimnazjum Sióstr Nazaretanek. 
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      Nagrody wr�czali: Stefania Wiewiórkowska - Przewodnicz�ca Komisji O�wiaty Rady Powiatu Kaliskiego, Jan 
Wolf- Wójt Gminy Opatówek i  Marek Janiak dyrektor Zespołu Szkół im. S. Mikołajczyka w Opatówku. Sprawny 
przebieg rajdu zapewnili: Mateusz Przyjazny - Komandor, Danuta Urbaniak – kierownik mety, Wanda Pietrzykowska 
– kierownik konkursów oraz młodzie� Zespołu Szkół w Opatówku.    Danuta Urbaniak 
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KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W OPATÓWKU 
z dnia 9 pa�dziernika 2006 roku 

Gminna Komisja Wyborcza w Opatówku - powołana Postanowieniem Nr 19/06 Komisarza Wyborczego w Kaliszu z 
dnia 28 wrze�nia 2006 r. do przeprowadzenia wyborów zarz�dzonych na dzie� 12 listopada 2006 r. -  podaje do 
publicznej wiadomo�ci, �e przyjmowanie zgłosze� list kandydatów na radnych do Rady Gminy Opatówek oraz 
kandydatów na Wójta Gminy Opatówek, w trybie 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 ze zm.) oraz ustawy  z dnia 20 
czerwca 2002 r. o bezpo�rednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta ( Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 
ze zm.), przez Komisj� odbywa� si� b�dzie w siedzibie Komisji, tj. Urz�d Gminy w Opatówku, Plac Wolno�ci 14, p. nr 
15 w nast�puj�cym czasie: 
10.10. 2006 r. - od godz. 1400  do godz.  1600 ;  
11.10. 2006 r. - od godz. 1400  do godz.  1600 ;  
12.10. 2006 r. - od godz. 1400  do godz.  1600;  
13.10. 2006 r. - od godz. 1400  do godz.  2400; 
16.10. 2006 r. - od godz. 1600  do godz.  1700; 
17.10. 2006 r. - od godz. 1400  do godz.  1600; 
18.10. 2006 r. - od godz. 1400  do godz.  2400; 
Dzie� 13.10.2006 r. jest ostatnim dniem do zgłaszania list kandydatów na radnych do Rady Gminy Opatówek, a 
dzie� 18.10. 2006 r. jest ostatnim dniem do zgłaszania kandydatów na Wójta Gminy Opatówek. 
Od 19.10.2006 r. do 11.11.2006 r. członkowie Komisji b�d� pełni� dy�ury w dni robocze w godz. od 1600 do 1700. 
        Przewodnicz�cy Komisji - Stanisław Lachowski 
������������������������������������������������������������������������������������� 

OBWIESZCZENIE 
Wójta Gminy Opatówek z dnia 16 pa�dziernika 2006 roku 

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach  
obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarz�dzonych na 12 listopada 2006 roku 

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – 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 
2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127) oraz art. 
2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpo�rednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 
113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089, Nr 214, poz.1806, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457) podaje 
si� do publicznej wiadomo�ci informacj� o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach 
obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Rady Gminy Opatówek, Rady Powiatu Kaliskiego 
i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz w wyborach Wójta Gminy 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. Adama 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 
 

lokal przystosowany do 
potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych 

3  

Sołectwa: CHEŁMCE, PORWITY, SZAŁE 
 

 

Szkoła Podstawowa 
w Chełmcach 

4 Sołectwa: JANIKÓW, RAJSKO, SIERZCHÓW, WARSZEW Szkoła Podstawowa 
w Rajsku 

 
 

5 

Sołectwa: D�BE-KOLONIA, KOBIERNO, N�DZERZEW, 
NOWA  TŁOKINIA, TŁOKINIA KO�CIELNA,TŁOKINIA MAŁA, 
TŁOKINIA WIELKA, RO	D	AŁY, ZAWADY, ZDUNY 

Szkoła Podstawowa 
w Tłokini Wielkiej 
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6 

Sołectwa: BORÓW, CIENIA DRUGA, CIENIA - FOLWARK,    
CIENIA PIERWSZA, CIENIA TRZECIA, JÓZEFÓW,  
MICHAŁÓW DRUGI, MICHAŁÓW TRZECI, SZULEC, 
TROJANÓW 

Gimnazjum 
w Opatówku 
ul. Szkolna 7 

lokal przystosowany do 
potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych 

Głosowanie odb�dzie si� w wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w dniu 12 listopada 
2006 r.  mi
dzy godzin� 6°° a  20°° bez przerwy. 

Wójt Gminy  
Jan Wolf 
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O   G   Ł   O   S   Z   E   N   I   A 
 

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsi�biorczo�ci oraz Euro Info Centre PL460 Kalisz serdecznie zapraszaj� 
przedsi�biorców na spotkanie konsultacyjne "jak przygotowa� si� do wnioskowania o dotacje UE na lata 2007-2013". 
Spotkanie odb�dzie si� 25.10.2006 r. o godz. 10.oo w Urz�dzie Gminy w Opatówku, sala nr 15, I pi�tro. Podczas 
spotkania przedsi�biorcy uzyskaj� odpowiedzi na pytania czy w ogóle maj� szans� na pozyskanie dotacji, jak 
przygotowa� si� do konkursów (wymagane dokumenty, warunki) oraz kiedy mo�na si� spodziewa� ogłoszenia 
nowych konkursów. Spotkanie poprowadz� p. Monika Otr�bska-Juszczak oraz p. Zuzanna Szczudlik z Fundacji. 
���������� 
Urz�d Gminy w Opatówku zatrudni od zaraz do 15 grudnia 2006r. w ramach robót publicznych 6 osób bezrobotnych, 
które spełniaj� jeden z warunków: s� długotrwale bezrobotne, uko�czyły 50 lat, samotnie wychowuj� dziecko w 
wieku do 7 lat. Bli�sze informacje w dziale kadr urz�du w II pi�tro, pokój nr 21 lub telefonicznie 62/7618080 w. 40. 
���������� 
Wielkopolska Izba Rolnicza uzyskała dofinansowanie na realizacj� projektu "Promocja Przedsi�biorczo�ci" 
skierowan� do osób, które odchodz� od rolnictwa i podejmuj� własn� działalno�� gospodarcz�. Zgłoszenia w postaci 
podpisanej ankiety znajduj�cej si� na stronie: www.wir.org.pl prosz� przesyła� na adres: 
Wielkopolska Izba Rolnicza, ul Gol�ci�ska 9, 60-626 Pozna�. 
�����������

Urz�d Gminy w Opatówku informuje, �e na okres 21 dni został wywieszony wykaz nieruchomo�ci przeznaczonych 
do sprzeda�y w drodze bezprzetargowej we wsi Opatówek przy ul. Piaskowej 1G-H. 
���������� 
Po�rednictwo Ubezpieczeniowe Jan Dzikowski, Opatówek, ul. Ko�cielna 13/4, tel. 62/7618058 lub604077679 czynne 
od poniedziałku do pi�tku w godz. 18-20 proponuje atrakcyjne cenowo 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�. 
���������� 
Zamieni� mieszkanie własno�ciowe kawalerka 38m2 w centrum Kalisza na podobne lub wi�ksze w Opatówku. 
Wiadomo�� pod nr tel. 62/7571130. 
���������� 
Sprzedam działki budowlane 73 ary i 53 ary. Informacja pod telefonem 62/7612813. 
���������� 
Kupi� konstrukcj� folii. Telefon 62/76-18-896. 
���������� 
Sprzedam piec c.o. 12m, dwuteownik 100, rury ø100, zawory 100. Telefon 62/76-18-366. 
���������� 
Kupi� lub wynajm� mieszkanie w Opatówku. Telefon 76-187-10. 
���������� 
Do wynaj�cia gara� na ul. Parkowej. Telefon 76-18-542. 
���������� 
Do wynaj�cia mieszkanie o pow. 21m2 w bloku w Opatówku. Telefon 600-428-162 po godz. 1600. 
Do sprzedania samochód marki 	uk w dobrym stanie technicznym. Telefon 698-933-078, 600-204-436 po 1600. 
�����������

Zakładanie płytek, paneli podłogowych, karton gips, szpachlowanie, malowanie. Telefon 0/501-167-376. 
�����������

Do sprzedania piec gazowy c.o. o mocy 29KW prawie nieu�ywany. Telefon 62/7618558. 
���������� 
Dnia 24 pa�dziernika 2006 r. (wtorek) o godz. 10.00 odb�dzie si� w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Braci Gillerów 
w Opatówku spotkanie autorskie z Kir� Gałczy�sk� - dziennikark�, tłumaczk�, autork� ksia�ek reporta�owych i 
wspomnieniowych, przede wszystkim o swoim ojcu Konstantym Ildefonsie Gałczy�skim. Zapraszamy. 
������������������������������������������������������������������������������������� 


