
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�

��������������������������������������������������������������������������������������
� WYBORY SAMORZ�DOWE W LICZBACH 
� BEZPIECZNIE, ZDROWO I WESOŁO W SIERZCHOWIE 
� DZIE� PAPIESKI W SZKOLE W RAJSKU 
� WIE�CI Z GIMNAZJUM W OPATÓWKU 
� KALISKI INKUBATOR PRZEDSI�BIORCZO�CI ZAPRASZA 
� OGŁOSZENIA 
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Niech przy �ywicznym zapachu strojnej choinki,  

  upłyn� pi�kne chwile polskiej Wigilii,  

 ze wspólnie �piewan� kol�d�, z upragnionym go�ciem przy stole 

 i w rodzinnym, pełnym rado�ci gronie 
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Wójt Gminy Opatówek      Przewodnicz�cy Rady Gminy 
 

             Sebastian Ward�cki              Andrzej Michalski 
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� Ostatnie wybory do rad gmin i wybory wójta gminy, które odbyły si� 12 i 26 listopada tego roku przyniosły w 
gminie Opatówek nowe rozstrzygni�cia. Frekwencja w naszej gminie wyniosła w pierwszym terminie wyborów 
54,51% (w powiecie kaliskim 52%).  

Wol� wyborców w 15 osobowy skład Rady Gminy Opatówek (podajemy nie alfabetycznie, lecz wg numerów 
okr�gów) weszli: Pokojowy Wojciech, Ku� Stanisław, Michalski Andrzej, Gonera Ryszard, Ja�kiewicz Dariusz, 
Ward�cki Sebastian, Dziedzic Krzysztof,  B�kowski Paweł,  Kłysz Jarosław, Budka Jarosław, Filipowicz Danuta, 
Kołaci�ski Paweł, Wilczy�ska Jolanta, Szlenkier Marek. 

W pierwszym terminie wybory na stanowisko Wójta Gminy Opatówek nie przyniosły decyduj�cego 
rozstrzygni�cia, bowiem �aden z kandydatów nie uzyskał poparcia ponad połowy wyborców. Przypomnijmy, �e na to 
stanowisko kandydowali: Ward�cki Sebastian, Wolf Jan i Michalski Andrzej. Do drugiej tury wyborów przeszło dwóch 
kandydatów (Ward�cki Sebastian i Wolf Jan) z najwi�ksz� ilo�ci� oddanych na nich głosów. 

W wyniku przeprowadzonego w dniu 26 listopada ponownego głosowania,  Ward�cki Sebastian uzyskał 
2434 głosy, co dało 53,54% poparcia, Wolf Jan uzyskał 2112 głosów, co dało 46,46% oddanych głosów. Tym samym 
Sebastian Ward�cki utracił mandat radnego. Frekwencja tego dnia była wi�ksza i wyniosła 56%. 

Sebastian Ward�cki został Wójtem Gminy Opatówek w kadencji 2006 - 2010, a �lubowanie zło�ył na sesji 
Rady Gminy Opatówek w dniu 4 grudnia 2006 r.  Tego samego dnia, na wniosek Wójta Gminy, odwołany został 
przez Rad� Gminy dotychczasowy Sekretarz Gminy. Na to stanowisko Rada Gminy jednogło�nie powołała 
Krzysztofa Dziedzica. Skutkiem tej decyzji musiało by� zrzeczenie si� przez nowego Sekretarza mandatu radnego 
Gminy Opatówek. 

W najbli�szym czasie odb�d� si� wi�c wybory uzupełniaj�ce i powołana zostanie jedna Obwodowa Komisja 
Wyborcza (GOK) w okr�gu nr 4. Mieszka�cy cz��ci Opatówka wybior� dwóch nowych radnych. 
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 Pragn� bardzo serdecznie podzi�kowa� za zaufanie, jakim obdarzyli�cie mnie Pa�stwo w dniu  
26 listopada. Wybór na urz�d Wójta Gminy Opatówek  jest dla mnie wielkim zaszczytem, ale jednocze�nie 
wiem, i� wi��e si� z wielk� odpowiedzialno�ci�. Zdaj�c sobie spraw� z tej odpowiedzialno�ci pragn� zapewni�, 
�e b�d� z pełnym zaanga�owaniem i sumienno�ci� podchodził do obowi�zków zwi�zanych z wypełnieniem tej 
funkcji, tak by gmina Opatówek rozwijała si� pr��nie i była miejscem przyjaznym dla swoich mieszka�ców. 
           Sebastian Ward�cki 

Opatówek, 12.12.2006 r. 

Nr 19/2006          (550) 
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� �W dniu 1 grudnia 2006r. w Szkole Podstawowej w Sierzchowie odbyło si� uroczyste podsumowanie projektu 
„Bezpiecznie zdrowo i wesoło”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Programu Prewencyjnego „Bezpieczna 
Szkoła”. Po raz pierwszy szkoł� zaszczycił sw� obecno�ci� nowo wybrany wójt gminy Opatówek pan Sebastian 
Ward�cki. Przybyli równie�: komendant Posterunku Policji w Opatówku, higienistka szkolna pani Irena Waliszewska, 
dyrektorzy szkół: Olga Wo�niak, Teresa Kobierska, Ryszarda Gwó�d�, dyrektor przedszkola – Mirosława Gałach 
oraz rodzice i przedstawiciele społeczno�ci Sierzchowa. 

W od�wi�tnie udekorowanej sali wyeksponowane zostały prace uczniowskie, wykonane podczas realizacji 
projektu: rysunki, plakaty, projekty znaczków odblaskowych, podzi�kowania, �yczenia dla policjantów, stra�aków i 
piel�gniarek, referaty, makiety itp. Mali arty�ci pod czujnym okiem mgr Lidii Antczak i mgr Wiesławy Giercarz 
zaprezentowali dowcipny program artystyczny, w którym udzielili wskazówek, jak si� od�ywia� i post�powa�, by by� 
zdrowym, jak si� zachowywa� na drogach i w sytuacjach codziennych, by unikn�� wypadków i nieszcz���. Były 
równie� popisy sprawno�ci fizycznej, udzielanie pierwszej pomocy (na szcz��cie tylko „chorej �abie”) i pokazy 
przygotowywania szybkich, zdrowych sałatek i surówek. Wszystkich go�ci obdarowano ksi��eczkami z przepisami 
opracowanymi przez mamy uczniów. Uroczysto�� zako�czył pocz�stunek, przygotowany przez Rad� Rodziców. 
 Mamy nadziej�, �e zrealizowany projekt, który uwie�czyła ta impreza, przyczyni si� do wi�kszego 
bezpiecze�stwa uczniów, do propagowania zdrowia i wła�ciwych zachowa� nie tylko w�ród dzieci.  
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Pa�dziernik to miesi�c, kiedy szczególnie ciepło my�limy o Janie Pawle II. Wtedy obchodzony jest Dzie� 

Papieski. Równie� w parafii Rajsko godnie uczcili�my ten dzie�. 15 pa�dziernika w ko�ciele parafialnym p.w. �w. 
Michała Archanioła uczniowie z Zespołu Szkół w Rajsku wyst�pili z programem artystycznym przygotowanym przez 
p. El�biet� Wosiek, a o dekoracj� zadbała p. Ewa Cichorek. W szkole natomiast, w przeddzie� imienin papie�a,  
3 listopada wyst�puj�cy uczniowie przybli�yli wszystkim zebranym sylwetk� tego Wielkiego Polaka. Zaprezentowane  
zostały fragmenty opowiadaj�ce o �yciu papie�a oraz jego ulubione pie�ni, mi�dzy innymi "Barka". Najlepszym za� 
podsumowaniem okazała si� wycieczka szkolna do kina na film "Karol - papie�, który pozostał człowiekiem". Po 
filmie uczniowie udali si�  wraz z opiekunami pod pomnik papie�a. 

�����������
W tym roku �wi�to Odzyskania Niepodległo�ci przypadło w sobot�, ale w Zespole Szkół w Rajsku 

obchodzili�my je ju� w pi�tek. Z tej okazji uroczysty poranek przygotowany przez p. Ann� Zimn� zaprezentowali nasi 
gimnazjali�ci. Były recytowane wiersze o tematyce patriotycznej, �piewano równie� "Rot�" i pie�ni legionowe. 

Wi�cej informacji o tym oraz o innych szkolnych wydarzeniach mo�na znale�� na stronie szkolnej gazetki: 
www.maggie1.republika.pl. 
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Sezon jesienny to czas wielu imprez sportowych. Stałym ich uczestnikiem jest młodzie� z Gimnazjum w 

Opatówku. Spora grupa uczniów, zarówno z klas trzecich, drugich, jak i pierwszych, odnosi sukcesy w wielu 
dziedzinach, rozsławiaj�c tym samym imi� szkoły i dowodz�c, �e młodzi ludzie potrafi� wła�ciwie spo�ytkowa� czas. 

W�ród najwa�niejszych osi�gni�� obecnego sezonu nale�y wymieni� szczególnie II miejsce chłopców i III 
dziewcz�t w Mistrzostwach Powiatu Kaliskiego w Sztafetowych Biegach Przełajowych oraz III miejsce w 
Mistrzostwach Powiatu w sztafecie pływackiej i awans do Mistrzostw Rejonu, gdzie uczniowie nasi rywalizowali 
mi�dzy innymi z reprezentacjami szkół z Poznania, Piły, Jarocina, Kalisza, zajmuj�c wysokie, VI miejsce. Ponadto 
szkolny zespól siatkarek wywalczył II miejsce w Turnieju Piłki Siatkowej Dziewcz�t z okazji �wi�ta Niepodległo�ci o 
Puchar Wójta Gminy Godziesze Wielkie. Niemała te� grupa uczniów Gimnazjum, dzi�ki udanym startom w etapie 
gminnym, b�dzie reprezentowa� nasz� gmin� w Mistrzostwach Powiatu Kaliskiego w Biegach Przełajowych wiosn� 
2007 roku. Trudno by było wymienia� nazwiska wszystkich sportowców – jest ich tak wielu!  

Gratulujemy im sprawno�ci fizycznej, determinacji, waleczno�ci i wła�ciwej postawy, dzi�kuj�c jednocze�nie 
nauczycielom: Zofii Marciniak, Donacie Janiszewskiej-Marciniak , Wojciechowi Kochowi i Arkadiuszowi Stachowi za 
prac� z młodymi lud�mi. 

 
#���.+-��+,�1+�6�/��0�
W �rod�, 22 listopada bie��cego roku, w budynku Gimnazjum w Opatówku odbył si� gminny etap 

corocznego konkursu ortograficznego „Z ortografi� za pan brat”, organizowanego przez pani� Barbar� Nowak, 
doradc� metodycznego. Wzi�li w nim udział uczniowie ze wszystkich placówek w gminie – zwyci�scy etapów 
szkolnych. Najliczniej reprezentowane było Gimnazjum w Opatówku, z racji tego, �e go�ciło konkursowiczów w 
swoich murach. Spo�ród 16 uczniów szkół podstawowych i 18 gimnazjów wyłoniono 10 osób, które b�d� 
reprezentowa� nasz� gmin� w powiecie. W�ród wyró�nionych uczniów szkół podstawowych znale�li si�: Bogusława 
Malinowska, Natalia Mikołajczyk i Małgorzata Paj�k z Rajska oraz Aleksandra Goławska i Bartłomiej Wo�niak z 
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Opatówka, natomiast gimnazja reprezentowa� b�d� Monika Roma�czyk i Sara 	ywiołowska z Opatówka, Agnieszka 
Janiak z Tłokini oraz Karolina Molka i Angelika Kozłowska, obie dziewczynki z Chełmc. Laureatom gratulujemy i 
�yczymy powodzenia! 
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02 grudnia 2006 roku z inicjatywy Rady Rodziców Gimnazjum w Opatówku odbyła si� zabawa andrzejkowa. 

Na go�ci, w�ród których znale�li si� rodzice, nauczyciele, przyjaciele i sympatycy szkoły, czekało wiele atrakcji.�
Bal z wdzi�kiem i humorem prowadził aktor Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu- Lech Wierzbowski. 
Bawił on obecnych dowcipami, �wietnym wykonaniem znanych i popularnych przebojów. Był konkurs ta�ca, loteria 
fantowa, w której wszystkie losy wygrywały, wró�by, karaoke. Wspaniał� niespodziank� zgotowali uczniowie szkoły- 
Sara 	ywiołowska mini recitalem oraz Amanda Ka�mierczak wraz ze swoim partnerem - pokazem ta�ca 
towarzyskiego. Podczas balu odbyła si� tak�e aukcja wykonanych przez uczniów gimnazjum ozdób �wi�tecznych. 
 Na parkiecie królowały gor�ce rytmy, nie zabrakło tak�e utworów dla zwolenników czego� wolniejszego. 
Znany DJ Janek Kempa potrafił zaspokoi� najbardziej wybredne gusty. We wspaniałej atmosferze bawili si� wspólnie 
przedstawiciele ró�nych pokole�. Nie zapomniano tak�e o czym� krzepi�cym. Bogate i urozmaicone menu 
zaspokoiło podniebienia wszystkich. 
  Bal odbył si� dzi�ki zaanga�owaniu rodziców, w�ród których na wyró�nienie zasługuj�: Dorota i Krzysztof 
Mieszcza�scy, Ewa Ka�mierczak, Barbara Michalak, Donata 	ywiołowska, Magdalena Kłysz,Małgorzata �cigała, 
Anna Kardynał,Agnieszka Mostowska, Mirosława Lazarek, Urszula Dybioch, Danuta Olejniczak, Małgorzata 
Marciniak, Piotr Marczak, Wirgiliusz Tomczak, Jacek Pracowity. Wsparcia udzielili, jak zwykle niezawodni, 
sponsorzy, do których nale�eli: Jadwiga i Henryk Menclowie, Honda Reco Opatówek, Ewa i Remigiusz 
Ka�mierczakowie, kwiaciarnia „Zielona” Opatówek, firma „ROLMEX”, Bank Przemysłowo- Handlowy w Kaliszu, firma 
„SOFTON”, Donata i Dariusz 	ywiołowscy, firma DOR-GAZ Opatówek. 
 Nie pierwszy to bal organizowany przez rodziców naszej szkoły, cho� pierwszy w nowym gmachu, który 
zachwycił tych, którzy do tej pory w nim nie byli. Tym bardziej cieszy fakt, �e impreza była bardzo udana, a dochód z 
niej zasili skromny bud�et Rady Rodziców, która nie �ałuje pieni�dzy dla dzieci oraz na wsparcie szkoły. 
 Dzi�kujemy go�ciom, sympatykom i przyjaciołom Gimnazjum za wspaniał� zabaw� i zapraszamy na bal 
karnawałowy w lutym.   
         El�bieta Rogozi�ska – Dyrektor Gimnazjum  
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Fundacja Kaliski Inkubator Przedsi�biorczo�ci oraz Euro Info Centre Kalisz serdecznie zapraszaj� 

przedsi�biorców oraz rolników na spotkanie konsultacyjne "Jak przygotowa� si� do wnioskowania o dotacje UE na 
lata 2007-2013". Spotkanie odb�dzie si� 18.12.2006r w godz. od 11 do 13 w Muzeum Historii Przemysłu w 
Opatówku. Podczas spotkania przedsi�biorcy oraz rolnicy uzyskaj� odpowiedzi na pytania dotycz�ce szansy 
pozyskania dotacji, jak przygotowa� si� do konkursów, jakie s� wymagane dokumenty oraz b�d� mogli uczestniczy� 
w praktycznych �wiczeniach wypełniaj�c wniosek. 
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na sprzeda� ni�ej wymienionych nieruchomo�ci poło�onych w obr�bie wsi Opatówek: 
 

Numer działki Powierzchnia 
działki w ha 

Cena wywoławcza 
w złotych 

Podatek 
VAT 

Wadium 
w złotych 

104/19  ul. Piaskowa 1G 0,0310 9 440,00 22% 1 000,00 
104/20  ul. Piaskowa 1H 0,0492 14 440,00 22% 1 500,00 

 

Dla w/w nieruchomo�ci prowadzona jest przez S�d Rejonowy w Kaliszu Wydział Ksi�g Wieczystych ksi�ga 
wieczysta KW 42659. Przedmiotowy grunt nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W 
gminnym studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwał� Rady Gminy Opatówek 
nr 117/99 z dnia 29 grudnia 1999 roku – przedmiotowy teren oznaczono jako teren zabudowy mieszkaniowej i usług 
wymagaj�cych koncentracji w o�rodkach. Wójt Gminy Opatówek decyzj� o ustaleniu warunków zabudowy z dnia 
18.07.2005 r nr PPK 7331/51/05 ustalił warunki zagospodarowania działek 104/16-20 na cele budownictwa 
mieszkaniowego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej / budynki mieszkalne zintegrowane z budynkami 
gara�owymi/. Przetarg odb�dzie si� w dniu 16 stycznia 2007 roku w sali posiedze� tutejszego Urz�du  
o godzinie: 10°° - dla działki nr 104/19; 11°° - dla działki nr 104/20. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest 
wpłacenie wadium w/w kwotach gotówk� w kasie Urz�du Gminy w godz. 8°°- 14°° najpó�niej do dnia 12 stycznia 
2007 roku oraz okazanie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu: 
- dowodu wniesienia wadium, 
- w przypadku osób fizycznych – dowodu to�samo�ci, 
- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadaj�cych osobowo�ci prawnej, a podlegaj�cych 
wpisom do rejestru – aktualnego wpisu do rejestru, wła�ciwych pełnomocnictw, dowodów to�samo�ci osób 
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reprezentuj�cych podmiot. Aktualno�� wpisu z rejestru winna by� potwierdzona – w okresie 3 miesi�cy przed dat� 
przetargu. 
Wadium osoby wygrywaj�cej przetarg zalicza si� na poczet ceny nabycia nieruchomo�ci. Wadium pozostałych 
uczestników przetargu zostanie wypłacone zgodnie z regulaminem przetargu. W przypadku uchylenia si� osoby 
wygrywaj�cej przetarg od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi. Cena osi�gni�ta w przetargu 
płatna jest w cało�ci przed podpisaniem aktu notarialnego. Przed przyst�pieniem do przetargu nale�y zapozna� si� z 
regulaminem. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych 
przyczyn. ������	
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Szanowni Pa�stwo 
Serdecznie dzi�kuj� wszystkim tym, którzy w ró�nych okresach mojego zatrudnienia w Urz�dzie Gminy w Opatówku 
pracowali ze mn�, budowali wizerunek gminy i działali na rzecz jej dobra. 26 lat pracy to lata pełne do�wiadcze�, 
ró�nych wydarze�, nowych wyzwa�. Okres ostatnich 16 lat to okres nowego samorz�du. Okres burzliwy, ale 
wyzwalaj�cy nowe koncepcje, inwestycje, pobudzaj�cy do my�lenia. 
Wszystkim, którzy byli przyja�nie nastawieni do działa� oraz twórczej pracy na rzecz Gminy Opatówek raz jeszcze 
dzi�kuj�. Nowym władzom �ycz� wielu nowych pomysłów oraz sukcesów. 

Z wyrazami szacunku  
Tomasz Rogozi�ski  
Sekretarz Gminy Opatówek w latach  1990- 2006 
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Niech pod �wi�teczn� choink� znajdzie si� rado�� , szcz��cie , 

�yczliwo�� i wzajemne zrozumienie oraz spełnienie wszystkich marze� 
W zbli�aj�cym si� Nowym Roku wszystkim udziałowcom i klientom Banku 

�yczy 
Rada Nadzorcza, Zarz�d i pracownicy Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej 
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