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�WI�TO NIEPODLEGŁO�CI 
Wójt Gminy Opatówek Jan Wolf zaprasza w dniu 11 listopada 2006r. na uroczysto�ci upami�tniaj�ce 
odzyskanie niepodległo�ci. Uroczysto�ci rozpoczn� si� o godz. 1000 msz� �w. odprawion� w intencji Ojczyzny 
,w ko�ciele parafialnym w Opatówku, po czym nast�pi przej�cie uczestników pod pomnik na Placu Wolno�ci, 
gdzie zostan� zło�one wie�ce i kwiaty. 
��������������������������������������������������������������������������������������

WIADOMO�CI SZKOLNE 
Uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w pa�dzierniku wzi�li udział w wielu uroczysto�ciach 

szkolnych. 17 pa�dziernika młodzie� przygotowała, pod opiek� p. Katarzyny Petyni oraz p. Damiany 
Rutkowskiej, program artystyczny po�wi�cony 28 rocznicy wyboru Jana Pawła II na Stolic� Piotrow�. Uczniowie 
zło�yli tak�e kwiaty pod tablic� pami�tkow�.  

Tego samego dnia samorz�dy uczniowskie przedstawiły przygotowan� dla swoich nauczycieli oraz 
wszystkich pracowników szkoły akademi�. Jej uwie�czeniem były �yczenia i kwiaty. W uroczysto�ci wzi�li tak�e 
udział emerytowani nauczyciele naszej szkoły. Po oficjalnej cz��ci nast�piły kosmiczne otrz�siny klasy I 
gimnazjum. Uczniowie wraz z wychowawczyni� musieli przej�� wiele prób i udowodni�, �e s� godni noszenia 
miana gimnazjalistów. Egzamin zdali wszyscy, po czym podpisali tekst zło�onej przysi�gi. 

18 pa�dziernika nasza szkoła go�ciła uczniów z terenu całej gminy, bowiem odbywały si� Mistrzostwa 
Gminy Szkół Podstawowych w warcabach klasycznych. W turnieju, po wcze�niej przeprowadzonych 
eliminacjach szkolnych, wzi�ło udział 18 zawodników z 5 szkół. W kategorii dziewcz�t zwyci��yła Joanna 
Białek z Sierzchowa przed Sylwi� Marczak równie� z Sierzchowa, Paulin� Kalet� i Karolin� Szyma�sk� - obie z 
Chełmc.  W kategorii chłopców zwyci��ył Michał Krzywda z Chełmc przed Waldemarem Gaczy�skim z Rajska i 
Tomaszem Ja�kiewiczem oraz Tomaszem Krzywd� - obaj z Cieni Drugiej.  
   20 pa�dziernika odbyło si� �lubowanie pierwszoklasistów. Dzieci przygotowane przez swoj� wychowawczyni� 
p. Violett� Ró�alsk� swoimi popisami artystycznymi udowodniły, �e s� godne miana pierwszaków. Dlatego te�, 
w obecno�ci Wójta Gminy, zostały pasowane przez p.o. dyrektora szkoły p. Tomasza Mikuckiego na uczniów 
szkoły podstawowej i otrzymały legitymacje szkolne oraz pami�tkowe słowniki. Program u�wietnił wyst�p 
zespołu tanecznego klas starszych przygotowany przez p. Magdalen� Karolak. 

Opatówek, 07.11.2006 r. 
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 Niecodzienn� wycieczk� odbyli uczniowie klas IV-V wraz z wychowawczyniami: mgr Lidi� Antczak i mgr 
Wiesław� Giercarz. 22 pa�dziernika młodzie� zwiedziła Urz�d Gminy w Opatówku. Tajniki urz�du przybli�ała p. 
Gra�yna Wo�niak, która na kilkadziesi�t minut zamieniła funkcj� urz�dnika na rol� wszechwiedz�cego 
przewodnika. Uczniowie, nie tylko zajrzeli do wszystkich pomieszcze�, ale równie� zarzucali pytaniami 
pracuj�cych tam urz�dników. Nieci dokładniej przyjrzeli si� gabinetowi wójta. Pan Jan Wolf opowiedział o 
zadaniach samorz�du i o pracy na stanowisku Wójta Gminy. Młodzi sierzchowianie byli ciekawi sk�d tyle 
pucharów w gabinecie gospodarza gminy, która komisja ma najwi�cej pracy, czy ka�dy obywatel mo�e 
przygl�da� si� obradom Rady Gminy. Nie zabrakło pyta� o współprac� gminy Opatówek z pa�stwami Unii 
Europejskiej oraz o realizowane i przewidywane inwestycje. Pan Wójt z wielka cierpliwo�ci� i �yczliwo�ci� 
udzielił odpowiedzi na wszystkie pytania dzieci. Kolejnym etapem wycieczki było Muzeum Historii Przemysłu. 
Tam dzieci wzi�ły udział w lekcji muzealnej oraz zwiedziły niezwykle ciekawe ekspozycje, po których 
oprowadzali, wspaniale wypełniaj�c swoje obowi�zki, kustosze: p. Ewa Kwiatkowska i p. Jacek Dolat.  Na 
koniec uczniowie mieli okazj� wykaza� si� zdobyt� wiedz� i umiej�tno�ciami wypełniaj�c specjalnie 
przygotowane przez nauczycielki karty pracy i pełni wra�e� wrócili do Sierzchowa. 
 

Dominika Szymczak, uczennica kl.III Szkoły Podstawowej w Sierzchowie jest laureatk� Ogólnopolskiego 
Konkursu Plastycznego "Zapobiegamy po�arom", zorganizowanego przez Zwi�zek Ochotniczych Stra�y 
Po�arnych RP. W maju 2006r. zdobyła główn� nagrod� w eliminacjach wojewódzkich, za� we wrze�niu 
znalazła si� w gronie zwyci�zców eliminacji krajowych. Była jedn� z dwójki dzieci z Wielkopolski. Wspólnie z 
opiekunem - mgr Magdalen� Noskowsk� 21 pa�dziernika br odebrała  dyplom i nagrody rzeczowe podczas gali 
laureatów w Muzeum Ruchu Ludowego w Warszawie. Ponadto, wspólnie z nagrodzonymi dzie�mi, zwiedziła 
muzeum "Pałac na Wyspie" warszawskich Łazienkach, uczestniczyła w warsztatach plastycznych w Centrum 
Sztuki Współczesnej w Zamku Ujazdowskim. Opiekunowie dzieci równie� zostali oprowadzeni po Łazienkach 
Warszawskich  pod kierunkiem przewodnika. Uroczyste otwarcie wystawy nagrodzonych prac i obchody 85-
lecia Zwi�zku OSP RP odbyły si�  w Hotelu Łazienkowskim z udziałem głównych władz zarz�du zwi�zku. 

Dzi�ki trosce Urz�du Gminy i Gminnego O�rodka Pomocy Społecznej w Opatówku Dominika Szymczak 
i p. Magdalena Noskowska mogły reprezentowa� nasz� gmin� na tej uroczysto�ci. 
                                                                M. Noskowska,  A. Ła�duch - dyrektor Szkoły Podstawowej w Sierzchowie 
������������� 

13 pa�dziernika w Zespole Szkół w Rajsku odbyła si� uroczysto�� z okazji Dnia Nauczyciela oraz 
�lubowanie pierwszoklasistów. Na uroczysto�ci obecni byli nauczyciele, pracownicy obsługi, rodzice oraz 
zaproszeni go�cie, m.in. emerytowani pracownicy oraz przyjaciele szkoły: p. W.Stasiak i p. U.Błaszczak. 
Punktualnie o godz. 12.30 na scen� wkroczyli najmłodsi uczniowie i zaprezentowali program artystyczny 
przygotowany przez p. Dorot� Okras�. Przed uroczystym pasoaniem na ucznia, maluchy musiały przej�� 
prawdziw� prób� wytrzymało�ci, czyli wypi� sok z cytryny. Wszyscy dzielnie poradzili sobie z tym zadaniem i w 
nagrod� za dzielno�� zostali pasowani przez p. dyrektor na uczniów Szkoły Podstawowej. 
Pó�niej na scenie pojawili si� starsi uczniowie z programem przygotowanym z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 
Program artystyczny przygotowany został przez p. Małgorzat� Burdelak, natomiast o dekoracje zadbały panie: 
Agnieszka Wosiek, Karolina Jarek i Józefa Burdelak. Nad opraw� muzyczn� czuwali: p. Andrzej Sieradzki i p. 
Emilia Walaszczyk. Uczniowie swoim wyst�pem rozbawili zebranych go�ci, wr�czyli kwiaty oraz zło�yli 
podzi�kowania wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły za ich codzienny trud i opiek�. 
��������������������������������������������������������������������������������������
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Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, �e wznowiono przyjmowanie wniosków na wspieranie 
gospodarstw niskotowarowych w ramach programu PROW 2004-2006. Szczegółowa analiza wydatkowanych 
�rodków i powstałe oszcz�dno�ci pozwoliły na kontynuowanie w/w programu. Planuje si� przyj�� ok. 40 tys. 
wniosków. Wnioski przyjmowane s� przez Agencj� Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kaliszu. 
��������������
Bank Ochrony �rodowiska informuje, �e została zawarta umowa  w sprawie udzielania przez BO� S.A. 
kredytów na zadania zwi�zane z ochron� �rodowiska. Na podstawie w/w umowy bank udziela kredytów na 
realizacj� na terenie województwa wielkopolskiego inwestycji zwi�zanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem 
azbestu i wyrobów zawieraj�cych azbest. 
��������������
Wojewódzki Fundusz Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił 8 linii kredytowych na finansowanie 
przedsi�wzi�� zwi�zanych z ochron� �rodowiska. Z preferencyjnych kredytów mog� skorzysta� równie� osoby  
fizyczne. Wnioski o udzielenie kredytów powinny by� składane bezpo�rednio w placówkach Banku Ochrony 
�rodowiska. Nasz� gmin� obsługuje Oddział BO� SA w Ostrowie Wlkp. który posiada swój oddział operacyjny w 
Kaliszu, ul. Majkowska 17a. 
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Preferencyjne kredyty mo�na uzyska� na: 
1. modernizacj� systemów grzewczych w celu ograniczenia emisji zanieczyszcze� do powietrza w tym na zakup i 

monta� kotłowni olejowych, gazowych i gazowo-olejowych, modernizacj� systemów grzewczych z 
wykorzystaniem odnawialnych �ródeł energii z zastosowaniem pomp ciepła lub ciepła odpadowego, kolektorów 
słonecznych i kotłów opalanych biomas�. Kredytobiorcami mog� by�: osoby fizyczne, wspólnoty i spółdzielnie 
mieszkaniowe oraz przedsi�biorcy. 

2. zakup i instalacje małych oczyszczalni i podczyszczalni �cieków o przepustowo�ci do 250 m³/d oraz 
modernizacj� istniej�cych tego rodzaju obiektów. Kredytobiorcami mog� by�: osoby fizyczne, wspólnoty i 
spółdzielnie mieszkaniowe oraz przedsi�biorcy. 

3. inwestycje w zakresie odnawialnych �ródeł energii w tym na zakup i instalacj� systemów grzewczych z 
zastosowaniem pomp ciepła lub wykorzystaniem ciepła odpadowego, kolektorów słonecznych, kotłów opalanych 
biomas� oraz zakup i monta� urz�dze� i linii technologicznych do przetwarzania biomasy w paliwo 
energetyczne. Kredytobiorcami mog� by� wszyscy ubiegaj�cy si� z wyj�tkiem jednostek samorz�du 
terytorialnego. 

4. inwestycje zwi�zane z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu i wyrobów zawieraj�cych azbest w tym na 
wymian� powierzchni dachowych lub elewacyjnych wykonanych z materiałów zawieraj�cych azbest. 
Kredytobiorcami mog� by� wszyscy ubiegaj�cy si� z wyj�tkiem jednostek samorz�du terytorialnego. 

5. zadania z zakresu termomodernizacji w tym na realizacje przedsi�wzi�� powoduj�cych zmniejszenie 
zapotrzebowania na energi� zu�ywan� na potrzeby ogrzewania lub podgrzewania wody u�ytkowej, wykonanie 
przył�czy technicznych do scentralizowanego �ródła ciepła w zwi�zku z likwidacj� lokalnego �ródła ciepła, 
całkowita lub cz��ciowa zmiana �ródeł energii z konwencjonalnych na niekonwencjonalne ( w tym odnawialne). 
Kredytobiorcami mog� by� wszyscy ubiegaj�cy si� z wyj�tkiem jednostek samorz�du terytorialnego. 

6. inwestycje zwi�zane z gospodarowaniem odpadami w tym na wykonanie obiektów budowlanych oraz zakup, 
monta� urz�dze�/linii technologicznych do odzysku odpadów, wykonanie obiektów budowlanych oraz zakup, 
monta� urz�dze�/linii technologicznych do unieszkodliwiania odpadów, w tym budowa składowisk odpadów oraz 
zakup urz�dze� (w tym kompaktorów, wag, zbiorników odcieku) lub instalacji (w tym instalacji odzysku biogazu) 
stanowi�cych wyposa�enie składowisk odpadów, zakup urz�dze� (w tym pojemników, kontenerów, 
prasokontenerów) oraz zakup i monta� urz�dze�/linii technologicznych (w tym linie do sortowania odpadów, 
belownice, prasy) słu��cych do zbierania odpadów, zakup �rodków transportu odpadów (w tym: �mieciarki, 
pojazdy specjalistyczne z zabudow� typu: bramowiec, hakowiec, pojazdy specjalistyczne do przewozu 
nieczysto�ci ciekłych), rekultywacj� składowisk odpadów. Kredytobiorcami mog� by� wszyscy posiadaj�cy 
stosowne uprawnienia do prowadzenia działalno�ci zwi�zanej z gospodarowaniem odpadami. 

7. inwestycje z zakresu Czystszej Produkcji polegaj�ce na zmianie technologii, modernizacji technologii, 
automatyzacji procesu, zmianie surowca, zmianie produktu. Kredyty przeznaczone dla przedsi�biorców. 

8. inwestycje zwi�zane z budow� płyt obornikowych (gnojowych) i zbiorników na gnojowic� i gnojówk� 
zlokalizowanych na terenach okre�lonych w rozporz�dzeniu Dyrektora Regionalnego Zarz�du Gospodarki 
Wodnej jako obszary szczególnie nara�one, z których odpływ azotu ze �ródeł rolniczych do tych wód nale�y 
graniczy�. Kredyty przeznaczone dla osób fizycznych i prawnych prowadz�cych działalno�� rolnicz�. 

��������������������������������������������������������������������������������������
DROGA W CHEŁMCACH 

 Dnia 3 listopada została podpisana umowa na przebudow� drogi gminnej w Chełmcach o dł. 1100mb. 
Wykonawc� tego zadania jest Przedsi�biorstwo Drogowo-In�ynieryjne "KAREX". Zakres prac obejmuje dwa 
etapy: I etap - odcinek 130mb - naprawa ubytków w istniej�cej nawierzchni asfaltowej i uło�enie nowej 
nawierzchni asfaltowej; II etap - odcinek 970mb - wykonanie koryta, uło�enie dolnej warstwy podbudowy z 
kruszywa naturalnego, górnej warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego twardego oraz uło�enie nawierzchni 
asfaltowej. Termin wykonania prac przewidziany jest do 3 grudnia br. W przypadku niesprzyjaj�cych warunków 
atmosferycznych w/w termin mo�e ulec zmianie. 
��������������������������������������������������������������������������������������

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO 
W dniach 1 - 30 wrze�nia w Urz�dzie Gminy w Opatówku przyjmowano, na mocy ustawy z dnia 10 marca br.,  
wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap�dowego wykorzystywanego do produkcji 
 rolnej. Wpłyn�ło 331 wniosków. W odpowiedzi na nie wydano 331 decyzji, w tym 3 decyzje negatywne, 
wszystkie w ustawowym terminie. Ustawa nakazuje wypłat� zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji 
w terminie od 1 listopada do 30 listopada br. W naszej gminie zostanie on przekazany rolnikom do dnia 10 
listopada. 328 producentów rolnych otrzyma ł�cznie 74.633,77 zł. 
Ponadto informujemy i przypominamy, �e od 1.09.2006r. do 28.02.2007r. producenci rolni winni zbiera� faktury 
dokumentuj�ce zakup oleju nap�dowego, gdy� kolejny termin składania wniosków o zwrot akcyzy wyznaczono 
na 1.03-31.03 przyszłego roku. 
��������������������������������������������������������������������������������������
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Okr�g Nr 1 
Lista nr 18 – KWW RAZEM DLA GMINY OPATÓWEK 

1. DOGIELSKI Marian Stanisław, lat 70, zam. Opatówek 
2. JANIAK Marek, lat 53, zam. Opatówek 
3. MARCINIAK Jerzy, lat 52, zam. Opatówek 

Lista nr 19 – KWW NASZA GMINA GOSPODARNA 
1. POKOJOWY Wojciech Antoni, lat 49, zam. Opatówek 
2. CYL Aneta Maria, lat 40, zam. Opatówek 
3. JARCZEWSKA Małgorzata, lat 37, zam. Opatówek 

Lista nr 20 – KWW ROZWÓJ I PRZYSZŁO�	 
1. PAPIERSKA Jadwiga, lat 57, zam. Opatówek 
2. POPIEL Sabina, lat 55, zam. Opatówek 
3. 
URAWIK Stanisław, lat 56, zam. Opatówek 

Lista nr 21 – KWW MIESZKA�CY GMINY 
1. KU� Stanisław, lat 70, zam. Opatówek 

2. MICHALSKI Andrzej Stanisław, lat 58, zam. 
Opatówek 

3. SZMAJA Wiesława Jadwiga, lat 59, zam. Opatówek 
Lista nr 22 – KWW "DOBRO GMINY" 

1. PRZYGO�SKA Marta Anna, lat 29, zam. Opatówek 
Lista nr 23 – KWW W. TOMCZAKA 

1. TOMCZAK Wirgiliusz, lat 38, zam. Opatówek 
Okr�g Nr 2 
Lista nr 20 – KWW ROZWÓJ I PRZYSZŁO�	 

1. MANIA Sławomir Józef, lat 38, zam. Szulec 
Lista nr 21 – KWW MIESZKA�CY GMINY 

1. GRZE�KOWIAK Mirosław Marek, lat 44, zam. Borów 
Lista nr 24 – KWW RYSZARDA GONERY 

1. GONERA Ryszard Antoni, lat 51, zam. Józefów 

Okr�g Nr 3 
Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY PSL 

1. KOPE	 Lucyna Ewa, lat 35, zam. Michałów Drugi 
Lista nr 18 – KWW RAZEM DLA GMINY OPATÓWEK 

1. SZMAJDZI�SKI Andrzej Adam, lat 45, zam. Cienia 
Folwark 

Lista nr 19 – KWW NASZA GMINA GOSPODARNA 

1. JA�KIEWICZ Dariusz Jacek, lat 28, zam. Michałów 
Trzeci 

Lista nr 20 – KWW ROZWÓJ I PRZYSZŁO�	 

1. KRZYWDA Mieczysław Jan, lat 49, zam. Michałów 
Drugi 

Lista nr 21 – KWW MIESZKA�CY GMINY 
1. FRANKIEWICZ Józef, lat 51, zam. Michałów Drugi 

Okr�g Nr 4 
Lista nr 7 – KW SAMOOBRONA RP 

1. ANTONIAK Wojciech, lat 60, zam. Opatówek 
2. STANKIEWICZ Stanisław, lat 62, zam. Józefów 

Lista nr 18 – KWW RAZEM DLA GMINY OPATÓWEK 
1. PASIK Piotr, lat 44, zam. Opatówek 
2. SZYMCZAK Artur, lat 42, zam. Opatówek 
3. TYLCZY�SKI Jerzy Wacław, lat 64, zam. Opatówek 

Lista nr 19 – KWW NASZA GMINA GOSPODARNA 
1. WARD�CKI Sebastian, lat 30, zam. Opatówek 
2. DZIEDZIC Krzysztof Józef, lat 30, zam. Opatówek 
3. BKOWSKI Paweł Sławomir, lat 30, zam. Opatówek 

Lista nr 20 – KWW ROZWÓJ I PRZYSZŁO�	 
1. DROBNIK Romuald Czesław, lat 58, zam. Opatówek 
2. KOŁOMECKA Krystyna Maria, lat 55, zam. Opatówek 
3. PORZUCEK Wojciech Jerzy, lat 38, zam. Opatówek 

Lista nr 21 – KWW MIESZKA�CY GMINY 
1. JA�KIEWICZ Anna, lat 51, zam. Opatówek 

2. BANASZY�SKI Tomasz Kazimierz, lat 55, zam. 
Opatówek 

3. KAWALA Przemysław, lat 47, zam. Opatówek 

Okr�g Nr 5 
Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY PSL 

1. SPIE
 Maria Magdalena, lat 47, zam. Cienia Druga 
Lista nr 7 – KW SAMOOBRONA RP 

1. SOWA Kazimierz, lat 66, zam. Cienia Pierwsza 

Lista nr 19 – KWW NASZA GMINA GOSPODARNA 
1. KŁYSZ Jarosław, lat 34, zam. Cienia Druga 

Lista nr 20 – KWW ROZWÓJ I PRZYSZŁO�	 
1. MARSZAŁ Bogdan, lat 56, zam. Trojanów 

Lista nr 21 – KWW MIESZKA�CY GMINY 
1. ZIMNY Stanisław Marcin, lat 52, zam. Trojanów 

Okr�g Nr 6 
Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY PSL 

1. KNOP Andrzej Wiesław, lat 52, zam. Porwity 
Lista nr 18 – KWW RAZEM DLA GMINY OPATÓWEK 

1. BUDKA Jarosław, lat 45, zam. Chełmce 
Lista nr 21 – KWW MIESZKA�CY GMINY 

1. FLAK Marek Bogdan, lat 27, zam. Chełmce 

Okr�g Nr 7 
Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY PSL 

1. BRODZIAK Ryszard, lat 74, zam. Szałe 
Lista nr 18 – KWW RAZEM DLA GMINY OPATÓWEK 

1. BAZAN Bolesław Jan, lat 66, zam. Szałe 
Lista nr 19 – KWW NASZA GMINA GOSPODARNA 

1. TUŁACZ Tadeusz, lat 60, zam. Szałe 
Lista nr 20 – KWW ROZWÓJ I PRZYSZŁO�	 

1. FILIPOWICZ Danuta Maria, lat 55, zam. Szałe 
Lista nr 21 – KWW MIESZKA�CY GMINY 

1. ZADKA Dorota, lat 35, zam. Szałe 

Okr�g Nr 8 
Lista nr 7 – KW SAMOOBRONA RP 

1. FRTCZAK Jan, lat 37, zam. Warszew 
Lista nr 18 – KWW RAZEM DLA GMINY OPATÓWEK 

1. GAŁKA Seweryn Stanisław, lat 76, zam. Rajsko 
Lista nr 19 – KWW NASZA GMINA GOSPODARNA 

1. ZIELI�SKI Jerzy Roman, lat 47, zam. Rajsko 
Lista nr 20 – KWW ROZWÓJ I PRZYSZŁO�	 

1. KOŁACI�SKI Paweł, lat 39, zam. Sierzchów 
Lista nr 21 – KWW MIESZKA�CY GMINY 

1. DZIEDZIC Wacław, lat 61, zam. Rajsko 

Okr�g Nr 9 
Lista nr 18 – KWW RAZEM DLA GMINY OPATÓWEK 

1. KRAKUS Bronisław Kazimierz, lat 63, zam. Tłokinia 
Ko�cielna 

Lista nr 19 – KWW NASZA GMINA GOSPODARNA 
1. GRYCZY�SKI Józef Wincenty, lat 53, zam. Zduny 

Lista nr 20 – KWW ROZWÓJ I PRZYSZŁO�	 

1. WILCZY�SKA Jolanta Maria, lat 49, zam. Tłokinia 
Ko�cielna 

Lista nr 21 – KWW MIESZKA�CY GMINY 

1. MAJCHEREK Halina Anna, lat 58, zam. Tłokinia 
Ko�cielna 

Okr�g Nr 10 
Lista nr 7 – KW SAMOOBRONA RP 

1. BINKOWSKI Andrzej, lat 43, zam. Nowa Tłokinia 
Lista nr 18 – KWW RAZEM DLA GMINY OPATÓWEK 

1. JAKÓBCZAK Damian Krystian, lat 30, zam. Tłokinia 
Wielka 

Lista nr 19 – KWW NASZA GMINA GOSPODARNA 
1. SOWA Przemysław, lat 24, zam. Tłokinia Mała 

Lista nr 20 – KWW ROZWÓJ I PRZYSZŁO�	 

1. SZTRAJT Daniela Marianna, lat 70, zam. Tłokinia 
Wielka 

Lista nr 21 – KWW MIESZKA�CY GMINY 
1. DUBIEL Barbara, lat 48, zam. Tłokinia Ko�cielna 

Okr�g Nr 11 
Lista nr 7 – KW SAMOOBRONA RP 

1. TWARDOWSKI Andrzej, lat 54, zam. Kobierno 
Lista nr 18 – KWW RAZEM DLA GMINY OPATÓWEK 

1. KAMI�SKI Zenon, lat 55, zam. Słoneczna 
Lista nr 19 – KWW NASZA GMINA GOSPODARNA 

1. REKSA Arleta Anna, lat 29, zam. Kobierno 
Lista nr 20 – KWW ROZWÓJ I PRZYSZŁO�	 

1. SZLENKIER Marek, lat 49, zam. Słoneczna 
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Przewodnicz�cy 
Gminnej Komisji Wyborczej 

 
/-/ Stanisław Lachowski 



�������	
��
������� ������������ 

?#>��(<��!�5A3B36���".��%��.��$��'� &����"����22�4�$#��5336�!8���( #�����.%� ���� �$���= ,�

�#>�"�<���7!���# �������1���!��� 7���+��"1�7(���������C�+�'"��!�6D�41+���7!���# ��+��"'��

�7� $!�.��4 =��:#�� $�!�*��4� ,8� � �4�� � �.+�!#'�� �.#>� ��( #��� �%� ��(�� ��0� !'��� =� � �� "��+��

�+��"��.#>�&�%��,���.+�!#�.#>/�#�.4�����������������	��	����

 

���������	
���� ���� ��� � �

� ������� ����

��	� �� ��� ��� ��	��� �� �����

��  ��
�	����� � � � � �� � � �  ! " � �

�
��( #�����������

�
A�

�

��
�E�������������
��@F�E�@�@F�
�

�
��( #�������������
���������	
����������	��

�
G�

�

��
�E�������������
������
?�
�

�
��( #�����������

�
H�

�

��
�E�������������
��E�
��������
����
�

��( #����I�����
���������
����������	��	��
�

��( #������?��@��
�

��( #��������	���
�

��( #������@F�E���
��?����
�����������	�����
������
����	�������
������
�

��( #������@F�E���
���@��
�

��( #����@������	�����
�
�������� ����	�!��	
����
����	���� ��	
"���
�

��( #����@��������?����
������� ����	��
��	���
����������
�

��( #����@������
���������
�

��( #����@���������@���
�

��( #������������
�

�
�
�
�
�

6�

�
�
�
�
�
�
�������?���
�
�������
?�

�

� # ���

$�� �� �%&�

�
 



�

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

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 

 
 

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 
 

Jan Wolf 
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OBWIESZCZENIE 
Gminnej Komisji Wyborczej w Opatówku 

z dnia 23 pa�dziernika 2006 
o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Opatówek 

w wyborach zarz�dzonych na dzie� 12 listopada 2006 
Na podstawie art. 10 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 
oraz z 2005 r. Nr 175, poz. 1457) Gminna Komisja Wyborcza w Opatówku podaje informacj� o 
zarejestrowanych kandydatach: 
 

1. MICHALSKI Andrzej Stanisław, lat 58, wykształcenie wy�sze, zam. Opatówek 

zgłoszony przez KWW MIESZKA�CY GMINY 

nie nale�y do partii politycznej 
 

2. WARD�CKI Sebastian, lat 30, wykształcenie wy�sze, zam. Opatówek 

zgłoszony przez KWW NASZA GMINA GOSPODARNA 

nie nale�y do partii politycznej 
 

3. WOLF Jan, lat 59, wykształcenie Wy�sze techniczne, zam. Tłokinia Wielka 

zgłoszony przez KWW ROZWÓJ I PRZYSZŁO�� 

nie nale�y do partii politycznej 
 

 Przewodnicz�cy 

Gminnej Komisji Wyborczej 

/-/ Stanisław Lachowski 
�
������������������������������������������������������������������������������������

 
POMOC Z TYTUŁU SUSZY 

W dniach 9-10.11.2006r. wypłacane s� �wiadczenia przyznane przez Gminny O�rodek Pomocy Społecznej dla 
rodzin rolników z tytułu suszy 2006. Ogółem pomoc w ramach otrzymanej I tury �rodków od Wojewody 
Wielkopolskiego w wysoko�ci 364.512 zł otrzyma 346 rolników. Po otrzymaniu II tury �rodków finansowych 
b�d� wypłacone �wiadczenia dla pozostałych rodzin rolników, którzy otrzymali decyzj� przyznaj�c� pomoc. 
Ponadto do GOPS w Opatówku mog� zgłasza� si� rodziny rolników, którzy maj� oszacowane przez Komisj� 
straty w gospodarstwie rolnym, lecz nie zakwalifikowali si� do otrzymania pomocy zgodnie z Rozp. Rady Min. z 
dnia 29.08.2006 r., tj.: rodziny rolników, u których oszacowane straty w gospodarstwie nie przekroczyły 30%; 
rodziny rolników, którzy nie spełniali wymogu ubezpieczenia na mocy ustawy w KRUS, tj. ubezpieczenia w 
KRUS na wniosek; rodziny rolników, którzy nie zakwalifikowali si� do otrzymania pomocy zwi�kszonej dla 
gospodarstw, w których utrzymuje si� bydło, owce, kozy, konie. 
Powy�sza pomoc b�dzie finansowana z funduszy zada� własnych gminy. Rada Gminy Opatówek przeznaczyła 
na ten cel kwot� 100.000 złotych. 
�

�
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O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  A 
Zamieni� 2 pokoje (34m2) w Opatówku na podobne w Kaliszu. Telefon 506 823 024. 
������������� 
Do wynaj�cia mieszkanie 34m2 - 2 pokoje w bloku w Opatówku. Telefon 506 823 024. 
������������� 
Sprzedam konstrukcje folii z rurami c.o. Wiadomo�� 693 448 030. 
������������������������������������������������������������������������������������ 

Składamy serdeczne podzi�kowania za udział w pogrzebie  
�.p. Eugeniusza Kosickiego.  

Bardzo dzi�kujemy za zło�one kwiaty i zakupione msze �wi�te. 
                
ona Jadwiga, córki Monika i Iwona 
������������������������������������������������������������������������������������ 
Sprzedam drewno opałowe do kominka (brzoza). Sprzedam szczeniaki rasy bokser. Wiadomo�� po godz. 2000 
na nr tel. 62/7619585. 
������������� 
Poszukuj� domku na wsi pod dzier�aw�. Telefon 501-567-790. 
������������� 
Ford Fiesta, 1,3 kat., stan idealny. Cena 7.800 zł. Wiadomo�� pod nr tel. 501-567-790. 
������������� 
Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku zaprasza w dniu 11 listopada 2006 r. na spotkanie literacko-muzyczne 
zwi�zane tematycznie z rocznic� odzyskania niepodległo�ci. Spotkanie u�wietni wyst�p aktora Teatru  
im. W. Bogusławskiego w Kaliszu Macieja Grzybowskiego oraz znakomitego pianisty z Krakowa Piotra 
Machnika. Spotkanie odb�dzie si� w sali fortepianowej muzeum ok. godz. 11.30, po uroczystym zło�eniu 
kwiatów pod obeliskiem po�wi�conym poległym za Ojczyzn�. 
Wst�p bezpłatny. Zapraszamy. 
������������� 
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�. 
���������� 
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. 
�����������
Komisja Europejska zach�ca europejskie przedsi�biorstwa do wchodzenia na rynek japo�ski. W tym celu 
wyst�puje z szeregiem działa� maj�cych na celu zwi�kszenie eksportu do Japonii oraz maksymalizacj� 
mo�liwo�ci biznesowych. Centrum UE - Japonia zało�one w 1987 roku w Tokio i w 1996 r. w Brukseli 
organizuje: 
szkolenia dla menad�erów z UE (4 lub 11 tygodniowe), termin składania wniosków 16 lutego 2007 r. 
misje tematyczne w Japonii dla menad�erów z UE (2 tygodniowe), termin składania wniosków 28.03.2007 r. 
Program przeznaczony jest dla menad�erów pracuj�cych w przemy�le, posiadaj�cych od 5 do 10 lat 
do�wiadczenia zawodowego w przemy�le, znaj�cych dobrze j�zyk angielski, b�d�cych obywatelami jednego z 
pa�stw UE. 
Kandydaci musz� mie� rekomendacj� pracodawców oraz powinni przedstawi� gwarancj� uczestnictwa w całym 
programie. Centrum UE - Japonia pokrywa wszystkie koszty bezpo�rednio zwi�zane z programem 
(konferencje, seminaria i transport podczas wycieczek grupowych). Natomiast pracodawcy pokrywaj� koszty 
przejazdów uczestników do Japonii i z powrotem oraz koszty zakwaterowania i wy�ywienia w Japonii. 
Kontekt: Eu-Japan Centre for Industrial Cooperation, 52 Rue Marie de Bourgogne, 1000 Brussels, 
www.eujapan.com 
�����������
Bank Polska Kasa Opieki S.A. I Oddział w Kaliszu informuje, �e posiada w swojej ofercie atrakcyjne 
mieszkaniowe kredyty hipoteczne i budowlano-hipoteczne. Kredyty mog� by� przeznaczone m.in. na budow� 
domów jednorodzinnych, rozbudow�, zakup działki budowlanej, wykup mieszkania komunalnego od gminy itp. 
Wszelkie informacje szczegółowe na temat powy�szej oferty znale�� mo�na pod nr tel. 62/7682332 lub 311. 
��������������������������������������������������������������������������������������
WG NR 17/2006/ 800 egz.  
Urz�d Gminy w Opatówku, Plac Wolno�ci 14, tel. 62/7618080, 62/7618454, faks 62/7618017 
����������������������������������������������������������������������������������� 


