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OSTATNIA W 2005 ROKU SESJA RADY GMINY 
� 29 grudnia 2005r. w Muzeum Historii Przemysłu odbyła si� XXXI sesja Rady Gminy, ostatnia w minionym roku 
i niezmiernie wa�na, bowiem przyj�to na niej jednogło�nie bud�et Gminy Opatówek na 2006 rok. Zgodnie z 
porz�dkiem obrad Wójt Gminy Jan Wolf zło�ył sprawozdanie z realizacji zada� publicznych w roku bud�etowym 2005 
informuj�c, �e: 
� wybudowanie hali sportowej okazało si� bardzo udanym i po�ytecznym przedsi�wzi�ciem; odbywaj� si� w niej 

imprezy sportowe o randze lokalnej, ogólnokrajowej i, co najwa�niejsze, mi�dzynarodowej - transmitowane przez 
telewizj� 

� prace wyko�czeniowe przy budowie budynku dydaktycznego gimnazjum id� pełn� par�: aktualnie wykonywane s� 
m.in. wykładziny, łazienki 

� 70 tys. zł wydano z bud�etu gminy na  remonty w dziale gospodarki komunalnej, s� to wydatki na naprawy urz�dze� 
wodoci�gowych i budynków komunalnych 

� oczyszczone zostały rowy melioracyjne wzdłu� dróg na terenie gminy, planuje si� odnowienie urz�dze� 
melioracyjnych 

� na wszystkie roboty drogowe wydano z bud�etu kwot� prawie 600 tys. zł, pozyskano z innych �ródeł (m.in. z Urz�du 
Marszałkowskiego) kwot� 220 tys. zł; wykonano: przebudow� do nawierzchni asfaltowej drogi w D�be Kolonii i 
Porwitach, przebudow� drogi w Michałowie Trzecim, Cieni Pierwszej i Trojanowie, budow� chodnika i kanalizacji 
deszczowej w ul. �w. Jana, budow� chodnika w ul. Łódzkiej, odwodnienie placu targowego, modernizacj� 
o�wietlenia ulicznego w Tłokini Wielkiej i Warszewie oraz ul. Ludowej i Turkowskiej w Opatówku, 
      Po wysłuchaniu sprawozdania Wójta Gminy, radni przyj�li uchwał� w sprawie zmian bud�etu i w bud�ecie gminy 

na 2005 rok oraz nast�puj�ce uchwały, których realizacja nast�pi w roku bud�etowym 2006: 
� w sprawie przyj�cia przez Gmin� Opatówek prowadzenia zada� powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu 

Kaliskiego przez Gminn� Bibliotek� Publiczn� im. Braci Gillerów w Opatówku 
� w sprawie ustalenia regulaminu okre�laj�cego na rok 2006 warunki przyznawania dodatku mieszkaniowego, 

dodatku za wysług� lat, dodatku funkcyjnego, dodatku za prac� w trudnych warunkach i warunkach uci��liwych, 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny dora�nych zast�pstw oraz przyznawania nagród za 
osi�gni�cia dydaktyczno-wychowawcze nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu i w szkołach prowadzonych 
przez Gmin� Opatówek 

� w sprawie przyj�cia do realizacji na 2006 rok Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - program 
wchodz�cy w skład Gminnej Strategii Integracji i Polityki Społecznej 

� w sprawie przyj�cia do realizacji na 2006 rok Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi�zywania Problemów 
Alkoholowych 

� w sprawie uchwalenia bud�etu Gminy Opatówek na 2006 rok. 
            Przypominamy, �e z tre�ci� wszystkich uchwał (z zał�cznikami) podj�tych przez opatóweckich radnych ch�tni 
mog� zapozna� si� na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.opatowek.pl 
           Jednocze�nie, radni zdecydowali, �e Gmina Opatówek nie przyst�pi wspólnie z Gmin� Ko�minek do realizacji 
pilota�owego programu LIDER+ i nie przyj�li projektu uchwały w tej sprawie. 
 Na zako�czenie Wójt Gminy Jan Wolf i Przewodnicz�cy Rady Gminy Artur Szymczak przekazali 
obecnym najlepsze �yczenia na Nowy 2006 Rok oraz owocnej współpracy w kolejnym roku obecnej kadencji. 

 
 

Opatówek, 10.01.2006 r. 

Nr 1/2006          (532) 
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61. ROCZNICA WYZWOLENIA OPATÓWKA 
W styczniu 2006 roku przypada kolejna rocznica wyzwolenia Opatówka. Jak co roku, z tej okazji Wójt Gminy zaprasza 
do wzi�cia udziału w obchodach tego wydarzenia. W dniu 22 stycznia o godz. 1000 w ko�ciele w Opatówku odb�dzie 
si� msza �w. odprawiona w intencji Ojczyzny i Polaków, po której uczestnicy przejd� na Plac Wolno�ci, gdzie pod 
pomnikiem zostan� zło�one wie�ce, kwiaty i znicze upami�tniaj�ce to wydarzenie sprzed 61 lat. Zwracamy si� z 
pro�b� do wła�cicieli posesji o uczczenie tego dnia poprzez oflagowanie budynków w dniach 22-23 stycznia. 
��������������������������������������������������������������������������������������

SZKOLENIA DLA BEZROBOTNYCH KOBIET 
Euro Consult S.C. z Kalisza zaprasza do udziału w cyklu bezpłatnych szkole� w ramach projektu p.n. "Wielkopolskie 
Kobiety w Europejskiej Rodzinie Przedsi�biorców". Kobiety b�d� miały mo�liwo�� uczestniczy� w ciekawym bloku 
zaj�� teoretycznych, wspartym pomocami dydaktycznymi i zaj�ciach praktycznych prowadzonych przez specjalistów z 
zakresu  przedsi�biorczo�ci i doradztwa zawodowego. Na etapie zakładania własnej działalno�ci gospodarczej ka�da 
kobieta b�dzie mogła  skorzysta� z bezpłatnych porad konsultantów ds. prawnych i finansowych. 
Aby zosta� zakwalifikowanym do udziału w szkoleniu wystarczy: 
� dostarczy� do Biura Projektu: wypełnion� kart� zgłoszenia, za�wiadczenie z Powiatowego Urz�du Pracy 

potwierdzaj�ce status osoby bezrobotnej, ksero dowodu osobistego  (str 1,2,6 - stary dowód; dwustronnie - nowy) 
� by� mieszka�cem terenów poło�onych poza granicami miast (gminy wiejskie) lub miast do 5 tys. mieszka�ców z 

powiatu kaliskiego 
Realizatorzy projektu zapewniaj�: 
� bezpłatne doradztwo zawodowe, szkolenie z zakresu przedsi�biorczo�ci i konsultacje prawne 
� zwrot kosztów dojazdu oraz bezpłatne wy�ywienie 
� dla 24 kobiet bezzwrotn�, jednorazow� dotacj� wysoko�ci 9 200 PLN 
� Certyfikat  uko�czenia szkolenia 
Termin i miejsce pierwszego szkolenia: 16 stycznia 2006r., Kalisz. Karty zgłoszenia mo�na otrzyma� w Urz�dzie 
Gminy, pokój  nr 5.  Bli�szych informacji udziela: p.Anna Łuszczek  z Euro Consult s.c., Al. Wolno�ci 12, Kalisz, II p. w 
godz. 800-1600, tel.: 62/7672441, e-mail: anna.luszczek@euroconsult.org.pl. Biuro Projektu:, www.euroconsult.org.pl 
��������������������������������������������������������������������������������������

58 URODZINY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIERZCHOWIE 
Szkoła Podstawowa w Sierzchowie postanowiła wzbogaci� swoj� tradycj� i wprowadzi� do kalendarza imprez 

obchody dnia urodzin szkoły. W grudniu 1947 roku dzieci sierzchowian zacz�ły nauk� w pobudowanym                        
z poniemieckiej cegły budynku szkolnym.  

W grudniu 2005 roku uczniowie uroczy�cie i hucznie uczcili ten fakt, organizuj�c 58 Urodziny Szkoły. 
Przyjaciele szkoły otrzymali humorystyczne, rymowane zaproszenia, wi�c liczn� grup� zjawili si� na uroczysto�ci. 
W�ród zaproszonych go�ci byli: Sekretarz Gminy Tomasz Rogozi�ski, wizytator Urszula Góral, dyrektorzy szkół z 
gminy Opatówek, ksi�dz proboszcz Grzegorz Kamzol, p. Eleonora Gieszczy�ska z Gminnej Spółdzielni w Opatówku, 
przedstawicielka Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku i jednocze�nie absolwentka tej szkoły 
p.Małgorzata Judasz, przedstawiciele zakładów z terenu wsi: pan Józef Mikołajczyk wła�ciciel piekarni, p. Aneta 
Waszak z firmy przewozowej MINI TRANS, Rada Rodziców oraz  rodzice i dziadkowie. Go�cie otrzymali plakietki z 
tytułem „Przyjaciela Szkoły Podstawowej w Sierzchowie” Uczniowie pod bacznym okiem mgr Magdaleny Noskowskiej 
uraczyli przybyłych go�ci wesołym programem artystycznym, podczas którego starali si� zauwa�y� i podkre�li� 
obecno�� wszystkich zacnych go�ci. Było wiele �miechu, rado�ci i spontaniczno�ci. Dzieci prezentowały swoje liczne 
talenty, �piewaj�c i ta�cz�c. Oczywi�cie nie zabrakło te� wspaniałego tortu ze �wieczkami, balonów, prezentów i 
szczerych, ciepłych �ycze�. Po programie go�cie i dzieci pocz�stowani zostali tortem i przepysznymi ciastami. 
Rado�ci było co niemiara, serce ro�nie widz�c tak mał� społeczno�� szkoln�,  w dniu �wi�ta szkoły. 

                                                                               Dyrektor -  mgr Alina Ła�duch i mgr Magdalena Noskowska 
 

Niechaj nasi Przyjaciele, co przynie�li darów wiele, znajd� tutaj nasze słowa, bo to podzi�kowa� mowa! 
Hojno�� Wasza to sprawiła, �e si� Szkoła wzbogaciła o ksi�gozbiór pi�kny, liczny i o nowy sprz�t techniczny. 
������������������������������������������������������������������������������������� 

GIMNAZJUM W OPATÓWKU "SZKOŁ� MARZE�" 
Gimnazjum w Opatówku realizuje projekt Szkoła Marze�. Szkoła pozyskała fundusze na realizacje ró�nych 

przedsi�wzi��. Zakupiono nowoczesny projektor multimedialny, komputer, profesjonalne o�wietlenie sceniczne.  
W ramach projektu : uczniowie z ubogich �rodowisk uczestnicz� nieodpłatnie w zaj�ciach na basenie, odbywaj� si� 
zaj�cia integracyjne dla uczniów zdrowych i niepełnosprawnych, młodzie� ma mo�liwo�� rozwija� swoje 
zainteresowania  na dodatkowych  zaj�ciach pozalekcyjnych np. warsztatach teatralnych, warsztatach r�kodzieła 
artystycznego, spotkaniach młodych odkrywców, czy kursie obsługi komputera skierowanym tak�e dla mieszka�ców  
Opatówka, odbywaj� si� wycieczki do Poznania, Gołuchowa. Wi�cej o realizacji projektu mo�na dowiedzie� si�  za-  
gl�daj�c na stron� internetow�: www.szkolamarzen.edu.pl, tam nale�y klikn�� – szkoły w projekcie i w kolejno�ci 
wpisa�: gmina Opatówek. Projekt „Szkoła marze�” jest finansowany ze �rodków  Europejskiego Funduszu 
Społecznego i bud�etu pa�stwa.  Jednym z powzi�tych przez nasz� szkoł� zada� jest cykl działa� integracyjnych dla 
gimnazjalistów zdrowych i niepełnosprawnych pt: „NIE JESTEM SAM”.  
Celem jest  kształtowanie w�ród uczniów postaw opartych na kole�e�stwie i odpowiedzialno�ci za chorych kolegów 
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 oraz doprowadzenie do pełnego poznania przez �rodowisko ogranicze�, z jakimi borykaj� si� ludzie niepełnosprawni 
na co dzie�. 
     Młodzie� niepełnosprawna (niektórzy z nich uko�czyli ju� gimnazjum i nie podj�li dalszej nauki), która  pozbawiona 
jest kontaktów z rówie�nikami, z rado�ci� oczekuje kolejnych spotka�, a uczniowie naszej szkoły z entuzjazmem 
wł�czaj� si� w zaj�cia z kolegami wymagaj�cymi opieki. Na odbywaj�cych si� cyklicznie zaj�ciach pt. „Placówki 
kulturalne Opatówka i Kalisza” pragniemy umo�liwi�  niepełnosprawnym obejrzenie wystaw, przedstawie� teatralnych, 
poznanie ciekawych miejsc w naszym regionie. Uczestnicy zaj�� przelewaj� swoje wra�enia w artystyczny sposób  na 
papier. Powstaj� wspaniałe plakaty i rysunki, które zaprezentujemy na Szkolnym Festiwalu Nauki. 
     Dzi�ki przychylno�ci Dyrektora Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku nasza młodzie� uczestniczyła w 
ciekawych zaj�ciach muzealnych. Du�ym zainteresowaniem cieszyła si� kolekcja fortepianów, pianin oraz ekspozycja 
maszyny parowych. Wiele wra�e� dostarczyła „przeja�d�ka” starym wozem stra�ackim. Wizyta została utrwalona na 
wspólnej fotografii. 
     Z pełnym zrozumieniem autorki programu spotkały si� równie� w O�rodku Techniki Le�nej w Gołuchowie. Dyrektor 
O�rodka Techniki Le�nej bezpłatnie udost�pnił zwiedzanie wszystkich obiektów znajduj�cych si� w parku. 	ubry, 
daniele i koniki polskie, jak zwykle dały wszystkim wiele rado�ci. Była to wspaniała przygoda. 
     We wszystkich działaniach, obok młodzie�y i nauczycieli, uczestnicz� rodzice uczniów niepełnosprawnych. 
Stwarza to wła�ciwe warunki rozwoju poznawczego i emocjonalnego wszystkich uczestników programu. Autorki i 
realizatorki programu „NIE JESTEM SAM” : Anna Kobierska, Agnieszka Kowalczyk i Donata Janiszewska-Marciniak, 
przy wsparciu Dyrektora Gimnazjum w Opatówku pani El�biety Rogozi�skiej w przyszłym, 2006 roku stawiaj� sobie 
kolejne wyzwania.                                  Koordynator projektu - Beata Tomczak 
��������������������������������������������������������������������������������������

PROFILAKTYKA DZIECI I MŁODZIE�Y 
 W dniu 20 grudnia ub. r. w Gminnym O�rodku Kultury w Opatówku  odbyła si� Kolacja Wigilijna dla dzieci ze 
�wietlicy �rodowiskowej "Słoneczko" oraz dla dzieci obj�tych programem profilaktyki na terenie naszej gminy. 
Tradycyjne potrawy i opłatek po�wi�cił prefekt parafii Opatówek ks. Marcin Zał��ny, a na udekorowanych �wi�tecznie 
stołach podano zup� grzybow� z łazankami, makiełki, kompot z suszonych owoców, krokiety z pieczarkami i kapust�, 
sos grzybowy z kasz�, kapust� z grochem, sma�ona ryb�, �ledzia w oleju i �ledzia w �mietanie, ciasto, słodycze. Na 
spotkanie przybyli samorz�dowcy gminy: Przewodnicz�cy Rady Gminy Artur Szymczak, Sekretarz Gminy Tomasz 
Rogozi�ski, Przewodnicz�cy Gm. Komisji Rozwi�zywania Problemów Alkoholowych Andrzej Pływaczyk i członkowie 
tej komisji - Halina Sroczy�ska i prezes jej fundacji Aldona Spalona, Dyrektor Gimnazjum w Opatówku El�bieta 
Rogozi�ska, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Opatówku Henryka Wo�niak, Dyrektor Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej 
Teresa Kobierska, Dyrektor Zespołu Szkół w Chełmcach Anna Mokrzycka. Wieczerz� wigilijna u�wietniły "Jasełka" 
przygotowane przez dzieci ze �wietlicy "Słoneczko" prowadzonej przez wychowawc� Ew� Urbaniak.  

Nie zabrakło równie� dobrodusznego �w. Mikołaja, który rozdał dzieciom paczki ufundowane przez Fundacj� 
Haliny Sroczy�skiej, która wspólnie z Zakładem Cukierniczym pp. Menclów z Opatówka byli sponsorami tej imprezy, 
za co serdecznie dzi�kujemy. 
��������������������������������������������������������������������������������������

INFORMACJA O PODATKU OD �RODKÓW TRANSPORTOWYCH 
Podatkowi od �rodków transportowych podlegaj� pojazdy: - samochody ci��arowe o dop. masie całkowitej od 3,5t i 
powy�ej (obejmuje to pojazdy, których dopuszczalna masa całkowita wynosi równo 3,5t) 
- ci�gniki siodłowe i balastowe przystosowane do u�ywania ł�cznie z naczepa lub przyczep� o dop. masie 

całkowitej zespołu pojazdów od 3,5t i pow. 
- przyczepy i naczepy, które ł�cznie z pojazdem silnikowym posiadaj� dop. mas� całkowita od 7t i powy�ej, z 

wyj�tkiem zwi�zanych wył�cznie z działalno�ci� rolnicz� prowadzon� przez podatnika podatku rolnego 
(zwolnienie nast�puje po zło�eniu o�wiadczenia przez podatnika podatku rolnego) 

- autobusy. 
Obowi�zek podatkowy powstaje od 1-go dnia m-ca nast�puj�cego po m-cu, w którym �rodek transportowy został 
zarejestrowany lub nabyty przez nowego wła�ciciela. Obowi�zek podatkowy wygasa z ko�cem miesi�ca, w którym 
�rodek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu. 
Podatnicy podatku od �rodków transportowych s� z mocy ustawy zobowi�zani corocznie składa� deklaracj� na dany 
rok podatkowy w terminie do 15 lutego, a je�eli obowi�zek podatkowy powstał po tym dniu, w terminie 14 dni od 
zaistnienia okoliczno�ci uzasadniaj�cych powstanie tego obowi�zku. Dodatkowymi okoliczno�ciami powoduj�cymi 
konieczno�� zło�enia deklaracji jest powstanie lub wyga�ni�cie obowi�zku podatkowego w trakcie roku podatkowego, 
zmiana miejsca zamieszkania albo siedziby podatnika, korekta nieprawidłowo wypełnionej deklaracji, przedłu�enie 
okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu. Druki deklaracji oraz informacje dost�pne s� w UG w Opatówku, pok. 
nr 18, II p. Podatek jest płatny bez wezwania w dwóch równych ratach: do 15 lutego i do 15 wrze�nia. Wpłaty podatku 
mo�na dokona� w kasie Urz�du Gminy w godz. 8-14 lub na konto BS Ziemi Kaliskiej O/Opatówek nr 
43840400062004001449640001. Stawki podatku okre�la Uchwała Nr 186/05 Rady Gminy Opatówek z dn.30.11.2005 
������������������������������������������������������������������������������������� 

ROZGRYWKI W HALI SPORTOWEJ 
 Kolejne mecze w ramach krajowych rozgrywek Ligi Siatkówki Kobiet odb�d� si� w opatóweckiej hali sportowej 
w nast�puj�cych terminach:  
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14 stycznia - sobota, godz. 17.30  Grze�ki Kalisz v KS Dalin Equus My�lenice 
21 stycznia - sobota, godz. 17.30  Grze�ki Kalisz v KS Piast Szczecin 
29 stycznia - niedziela, godz. 14.35 Grze�ki Kalisz v Centrostal Focus Park Bydgoszcz 
12 lutego - niedziela, godz. 14.35 Grze�ki Kalisz v BKS Stal Bielsko-Biała 
25 lutego -sobota, godz. 17.30 Grze�ki Kalisz v AZS AWF Pozna� 
11 marca - sobota, godz. 17.30 Grze�ki Kalisz v MKS Muszynianka Muszyna 

 

W dniu 17 stycznia o godz. 18.00 rozegrany zostanie kolejny mecz Grze�ków w ramach Europejskiej Ligi 
Mistrzy�, tym razem z włoskim zespołem Pallavolo Sirio Perugia. 
 

Natomiast dalszy ci�g rozgrywek w halowej piłce no�nej kontynuowany b�dzie 15 stycznia (niedziela), 22 
stycznia (niedziela) i 28 stycznia (sobota). Wszystkie rozgrywki rozpoczynaj� si� od godz. 11.00, mecze rozgrywane 
s� co godzin�, ostatni mecz rozpocznie si� o godz. 17.00. 

Kibiców i miło�ników serdecznie zapraszamy. Bilety na wszystkie rozgrywki dost�pne s� w kasie urz�du oraz 
przed ka�dym meczem bezpo�rednio w hali sportowej w Opatówku przy ul. Szkolnej. 
��������������������������������������������������������������������������������������

O   G   Ł   O   S   Z   E   N   I   A 
Sprzedam gospodarstwo rolno-ogrodnicze. Telefon 505 436 721. 
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Sprzedam samochód marki Ford Escort, 1991, 5 drzwiowy, stan bardzo dobry, tanio. Telefon 511 395 396. 
������ 

Sprzedam pszen�yto, słoma. telefon 0/663 846 970. 
������ 

Kupie mieszkanie, 3 pokoje, kuchnia, łazienka. Telefon 0/502 038 372. 
������ 

Kupi� działk� budowlan� poło�ona pomi�dzy Opatówkiem a Kaliszem. Telefon 7663089, 7657470 (w godz. 8-15). 
������ 

Kupi� mały domek w Opatówku. Telefon 0/509 582 810. 
������ 

Sprzedam ziemi� 4 ha w Sierzchowie . Telefon 601 680 947, 604 526 344. 
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Wójt Gminy Opatówek ogłasza II przetarg ustny nieograniczony 
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% 1 500,00 
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 14 lutego 2006 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 10 lutego 2006 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 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. Bli�szych informacji: UG, Opatówek Pl. Wolno�ci 14 pok. 3, tel.76 180 80,76 184 54 w.23,41  
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Urz�d Gminy w Opatówku informuje, �e posiada do wynaj�cia grunt przy ul. Poniatowskiego 2 w Opatówku pod 
budow� gara�y. Osoby zainteresowane  budow� gara�y prosimy o zło�enie wniosków o najem gruntu. Bli�sze 
informacje w Urz�dzie Gminy, pok. nr 3, lub telefonicznie: 7618453, 7618454, 7618080 w. 23 lub 41. 


