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ROZPORZ�DZENIE WOJEWODY 

Wojewoda Wielkopolski obwieszczeniem z dnia 30 stycznia 2006 r. wprowadził Rozporz�dzenie Porz�dkowe 
Nr 1/06 w sprawie obowi�zku usuwania �niegu i lodu z budynków oraz innych obiektów budowlanych. 
 Na podstawie art.40 ust.1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o administracji rz�dowej w województwie 
(Dz.U. z 2001r. Nr 80 poz. 872, Nr 128 poz.1407, z 2002r. Nr 37 poz.329, Nr 41 poz.365, Nr 62 poz.558, Nr 89 
poz.804, Nr 200 poz.1688, z 2003r. Nr 52 poz.450, Nr 137 poz.1302, Nr 149 poz.1452, z 2004r. Nr 33 poz.287 
i z 2005r. Nr 33 poz.288, Nr 90 poz.757 i Nr 175 poz.1462) zarz�dza si�, co nast�puje: 
§ 1.1. W celu ochrony �ycia, zdrowia i mienia mieszka�ców województwa wielkopolskiego zobowi�zuje si� 
wszystkich wła�cicieli i zarz�dców budynków i innych obiektów budowlanych, do niezwłocznego usuwania  
zalegaj�cego �niegu i lodu z dachów budynków i innych obiektów budowlanych. 
       2. Obowi�zek, o którym mowa w ust.1 dotyczy usuni�cia zalegaj�cego �niegu i lodu, w szczególno�ci z 
budynków i innych obiektów budowlanych o du�ej powierzchni, obiektów u�yteczno�ci publicznej, 
posiadaj�cych dachy o płaskiej konstrukcji. 
§ 2. Kto nie wykonuje obowi�zku, o którym mowa w §1, podlega karze grzywny do 500 złotych, wymierzanej 
na zasadach i w trybie okre�lonym w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001r.- Kodeks post�powania w sprawach 
wykroczenia (Dz.U. Nr 106 poz.1148, z 2003r. Nr 109 poz.1031 i Nr 213 poz.2081, z 2004r. Nr 128 poz.1351, 
z 2005r. Nr 143 poz.1203 i Nr 132 poz.1103). 
§ 3. Rozporz�dzenie obowi�zuje do dnia 30 kwietnia 2006 roku. 
§ 4. Rozporz�dzenie wchodzi w �ycie z dniem ogłoszenia. 
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INFORMACJE SZKOLNE 
20 stycznia 2006 roku w Zespole Szkół w Rajsku odbyła si� impreza z okazji Dnia Babci i Dziadka. Do 

tradycji szkolnej nale�� ju� spotkania z dziadkami, a od kilku lat szkoła go�ci równie� Seniorów z Domu 
Pomocy Społecznej w Kaliszu i w Liskowie.  

Tego dnia wszystkie dzieci niecierpliwie wyczekiwały go�ci, gdy� chciały zaprezentowa� swoje talenty 
w programie artystycznym. Podczas uroczystej akademii uczniowie mogli si� pochwali� swoimi zdolno�ciami 
w trzech przedstawieniach. Pierwsze, w j�zyku polskim, drugie - w j�zyku angielskim, trzecie - w j�zyku 
rosyjskim. Po cz��ci artystycznej wszyscy go�cie otrzymali przygotowane przez dzieci upominki, w postaci 
własnor�cznie wykonanych kwiatów, a pó�niej mogli sobie pogaw�dzi� przy herbatce i słodko�ciach. 

Dzi�ki ciekawej i ró�norodnej ofercie artystycznej, imprezy w naszej szkole ciesz� si� du�ym 
zainteresowaniem, a dziadkowie ch�tnie odwiedzaj� szkoł� - w tym roku było ich ok. 200. Na sukces imprezy 
pracuje zawsze wiele osób, wszyscy ch�tnie pomagaj� w przygotowaniach. 

Najpierw mogli�my obejrze� program artystyczny opracowany przez p. Agnieszk� Miklas, p. Agat� 
Wegner, p. Honorat� Wolniaczyk oraz p. El�biet� Wosiek. Pó�niej zaprezentowały si� dziewcz�ta z kółka 
tanecznego przygotowane przez p. Wand� Pietrzykowsk� oraz dzieci z klasy III i V w przedstawieniu w j�zyku 
angielskim i rosyjskim - przygotowane przez p. Karolin� Popiołek i p. Ryszard� Gwó�d�. Udekorowaniem sali 
zaj�ła si� p. Ewa Cichorek, p. Ryszarda Gwó�d�, p. Wanda Pietrzykowska i p. Agnieszka Wosiek. Stron� 
techniczn� zaj�ł si� p. Andrzej Sieradzki. 
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Opatówek, 31.01.2006 r. 

Nr 2/2006          (533) 
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 22 stycznia w auli Szkoły Podstawowej w Opatówku miała miejsce radosna uroczysto�� z okazji Dnia 
Babci i Dziadka. Uczniowie klas I - III, pod kierunkiem nauczycieli nauczania zintegrowanego, przygotowali dla 
wszystkich bab� i dziadków - oprócz �ycze�, wierszy i piosenek - inscenizacj� ba�ni "�pi�ca królewna". 
Młodzi aktorzy, odgrywaj�c swe role w przepi�knych strojach, w i�cie artystycznym stylu, sprawili, �e w 
niejednym oku zakr�ciła si� łza. Przedstawiony program dostarczył bowiem, licznie przybyłym Babciom i 
Dziadkom, wielu wzrusze� i mamy nadziej�, �e na długo pozostanie w ich pami�ci. 
 Dzi�kujemy wszystkim przybyłym go�ciom, a w szczególno�ci pp. J.H. Menclom, za ufundowanie dla 
wszystkich uczestników uroczysto�ci słodkiego pocz�stunku. Młodzi aktorzy w dniu 31 stycznia ze swoj� 
inscenizacj� ba�ni byli go��mi dzieci z opatóweckiego przedszkola. 
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Zespół Szkół w Tłokini Wielkiej, ju� po raz drugi wzi�ł udział w zbiórce na rzecz Wielkiej Orkiestry 

�wi�tecznej Pomocy. W tym roku zbierali�my na sprz�t ratuj�cy �ycie dzieci poszkodowanych w wypadkach i 
na nauk� udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach. 
Uczniowie - wolontariusze: Marcin Janiak kl.IV, Olimpia Dubiel kl.VI, Łukasz Pasternak kl.VI, Aleksandra 
Wojtaszak kl. II gimnazjum, Artur Młynarczyk kl.III gimnazjum, z charakterystycznymi �ółtymi puszkami i 
imiennymi identyfikatorami, zbierali pieni�dze zarówno w�ród uczniów, jak i mieszka�ców. Zebrali�my w sumie 
661,48 złotych. Cała suma została przekazana do sztabu WO�P mieszcz�cego si� w budynku MOK przy ulicy 
Górno�l�skiej w Kaliszu. 
Składamy serdeczne podzi�kowania  wszystkim, którzy uczestniczyli w tegorocznej akcji Jerzego Owsiaka. 
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19 stycznia 2006 r. w sali OSP w Tłokini Wielkiej odbył si� Wielki Szkolny Bal Choinkowy. W balu 

uczestniczyły nie tylko dzieci i młodzie� szkolna, ale tak�e mieszka�cy naszej wsi. Szczególnie ch�tnie 
przybyli Seniorzy zaproszeni przez swoich wnuków. Dzieci młodsze, pami�taj�c o zbli�aj�cym si� Dniu Babci i 
Dziadka, przygotowały dla nich pi�kne wiersze i piosenki oraz zata�czyły "krakowiaka". 
 W tym roku w uroczysto�ci uczestniczyli absolwenci, którzy nadal czuj� sentyment do swojej "starej" 
szkoły i kolegów. Stało si� ju� tradycj�, �e Bal Choinkowy jest uroczysto�ci� �rodowiskow�. 
 Serdecznie dzi�kuj� stra�akom OSP z Tłokini za udost�pnienie sali oraz Radzie Rodziców za du�e 
zaanga�owanie w przygotowanie uroczysto�ci. 
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WIADOMO�CI BIBLIOTECZNE 

'
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Ju� od 2 lat Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku oferuje swoim czytelnikom 

bezpłatny dost�p do Internetu, do niedawna tylko na 1 komputerze. Od nowego roku, dzi�ki ogólnopolskiemu 
programowi „Ikonka”, biblioteka otrzymała 3 zestawy komputerowe z dost�pem do Internetu z przeznaczeniem 
dla czytelników. Zapraszamy do korzystania z bezpłatnego dost�pu do Internetu w naszej bibliotece w 
godzinach pracy biblioteki: od poniedziałku do pi�tku w godz. 7.30 - 18.00,  
w soboty w godz. 8.00 - 13.00. Jednocze�nie informujemy, �e lokal biblioteki jest chroniony elektronicznie i 
monitorowany przez cał� dob�. 
 

!�����	�����
Prezes i Zarz�d Towarzystwa Przyjaciół Ksi��ki w Kaliszu i Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci 

Gillerów  w Opatówku zapraszaj� na spotkanie z artyst� grafikiem, Władysławem Ko�cielniakiem, po�wi�cone 
jego znakom ksi��kowym – ekslibrisom. Jednocze�nie, w korytarzu biblioteki b�dzie otwarta wystawa 
ekslibrisów artysty. Spotkanie odb�dzie si� 31 stycznia 2006 r. (wtorek) o godzinie 17.00 w czytelni biblioteki 
w Opatówku przy Placu Wolno�ci 18. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. 
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ZASADY BEZPIECZNEGO U�YTKOWANIA PRZEWODÓW KOMINOWYCH 
W dniu 25 lipca 2003r. weszło w �ycie Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji w 

sprawie ochrony przeciwpo�arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 121 poz. 
1138). Ł�cznie z wcze�niej wydan� ustaw� z 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz Rozporz�dzeniem Ministra  
SWiA w sprawie warunków technicznych u�ytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74 poz.836) reguluj�  
m.in. zasady u�ytkowania i konserwacji przewodów kominowych. W my�l powy�szych przepisów wła�ciciel 
- zarz�dca i u�ytkownik budynku jest zobowi�zany do zapewnienia bezpiecznego u�ytkowania 
urz�dze� grzewczych i kominowych. W tym celu nale�y zapewni�, aby w obowi�zuj�cych terminach 
odbywały si�: czyszczenie przewodów kominowych (od palenisk opalanych paliwem stałym - 4 razy w roku, 
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gazowym i płynnym 2 razy w roku, wentylacyjne 1 raz w roku), kontrole okresowe sprawno�ci technicznej - 
dokonywane przez osob� posiadaj�c� kwalifikacje mistrza kominiarskiego - 1 raz w roku. Przed oddaniem do 
u�ytku, po przeróbce lub zmianie podł�cze� przewody kominowe nale�y podda� kontroli przez osob� 
posiadaj�ca kwalifikacje mistrza kominiarskiego. Brak dokumentacji terminowego czyszczenia i kontroli 
kominów mo�e stanowi� podstaw� odmowy wypłaty odszkodowania przez firm� ubezpieczeniow�. 
�������������������������������������������������������������������������������������

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 naczep� lub przyczep� o dop. masie 

całkowitej zespołu pojazdów od 3,5t i powy�ej 
� 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 r. 
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INFORMACJA O PRZETARGU 
W najbli�szym czasie nast�pi otwarcie ofert i rozstrzygni�cie przetargu ogłoszonego przez Gmin� Opatówek na 
dostaw�, monta� mebli oraz ustawienie sprz�tu i mebli stanowi�cych wyposa�enie pomieszcze� budynku 
gimnazjum w Opatówku -  otwarcie ofert 16 lutego br. godz. 900. Realizacja zamówienia odb�dzie si� w dwóch 
etapach: I - od dnia podpisania umowy do 17.03.2006r.; II - od dnia podpisania umowy do 18.08.2006r. Pełna tre�� 
ogłoszenia o przetargu znajduje si� na stronie: www.bip.opatowek.pl�
������������������������������������������������������������������������������������ 

Wójt Gminy Opatówek ogłasza II przetarg ustny nieograniczony 
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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 
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Kolejne rozgrywki w Hali Widowiskowo-Sportowej im. Polskich Olimpijczyków w Opatówku, w ramach Pucharu 
Polski w siatkówce kobiet odb�d� si�  7 i 8 lutego. We wtorek Grze�ki Kalisz podejm� siatkarki z Piasta 
Szczecin, w �rod� Muszyniank�  Muszyna. Obydwa mecze rozpoczn� si� o godz. 1800. W niedziel� 12 lutego 
o godz. 14.30 rozegrany zostanie mecz BKS Stal Bielsko Biała kontra Grze�ki Kalisz. 

������������ 
Towarzystwo Przyjaciół Opatówka tanio sprzeda kserokopiark� Canon 1020 (A-4) - (rok produkcji: 1991) z 
zapasowym tonerem. Informacja w bibliotece w Opatówku. 

������������ 
Sprzedam ziemi� 4 ha w Sierzchowie. Telefon: 601 680 947, 604 526 344. 

������������ 
Sprzedam cz��ci do Mercedesa W-123, 2.0D, rok produkcji 1979. Telefon: 0-500093918. 

������������ 
Kupi� mieszkanie w Opatówku: 3 pokoje, kuchnia, łazienka. Telefon: 0/502 038 372. 

������������ 
Kupi� działk� budowlan� poło�on� pomi�dzy Opatówkiem a Kaliszem. Telefon: 766 30 89, 765 74 70. 

������������ 
Sprzedam działk� rekreacyjn� na Jeziorsku. Telefon: 62/ 76 18 637. 
Sprzedam Poloneza tracka, r. 1995. Telefon: 62/ 76 18 637. 

������������ 
PRACA! Przyjmiemy do pracy w Opatówku studentki i studentów, osoby ucz�ce si�. Tel. 0/887 535 542. 
Zapraszamy do nowo otwartego sklepu z ekskluzywn� odzie�� u�ywan� , pow. handlowa 200m2 w WDH w 
Opatówku. Otwarcie ju� wkrótce. 
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Punkt Charytatywny przy parafii NSPJ w Opatówku składa wyrazy wdzi�czno�ci: Fundacji Haliny Sroczy�skiej, 
p.Z.Gabarskiemu, pp.M.M.Wróblewskim, p.Rutkowskiemu, p.Aleksandrze Kliber, p.M.Chojnackiej, wszystkim 
tym, którzy zło�yli ofiar� do puszki w ko�ciele i tym, którzy dostarczyli produkty �ywno�ciowe do punktu 
charytatywnego. Dzi�ki Pa�stwa wra�liwo�ci na ludzkie potrzeby mo�na było z okazji �wi�t Bo�ego 
Narodzenia obdarowa� paczkami ze słodyczami 65 dzieci, jak równie� paczkami �ywno�ciowymi osoby 
samotne - i nie tylko - w licznie 62.    
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Dyrektor, Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Tłokini Wielkiej zapraszaj� na "Bal Karnawałowy", który 
odb�dzie si� dnia 18 lutego 2006r. o godz. 19.00 w sali OSP w Tłokini Wielkiej. Koszt balu: 130 zł. Zapisy 
sekretariat szkoły: 62 7614312 oraz u p. małgorzaty Kisieli: 62 7614321. 

������������ 
Firma produkuj�ca lody "Kilargo", ul. Grzybowa 5 w Kaliszu zatrudni od zaraz pracowników do produkcji 
lodów. telefon kontaktowy 765 28 36 - kadry, p. Krystyna Bogacz. 
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Z uwagi na pojawiaj�ce si� osoby upowa�nione wg wła�ciwych władz do zbierania datków na 
okre�lone cele charytatywne, społeczne i inne, Wójt Gminy Opatówek informuje, �e dla �adnej 
organizacji nie wydawał za�wiadcze� ani pozwole� mog�cych stanowi� podstaw� do powoływania 
si� na zgod� Wójta lub Urz�du Gminy na dokonywanie jakichkolwiek zbiórek. Niewykluczone, �e 
niektóre organizacje posiadaj� zezwolenie na zbiórk� na terenie całego kraju, jednak zakup usług, 
�wiadcze�, publikacji, dawanie datków na cele charytatywne zwi�zane jest z indywidualn� decyzj� 
ka�dego, kto w takiej akcji chce uczestniczy�. 
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Serdeczne podzi�kowania dla wszystkich, którzy wzi�li udział w ceremonii pogrzebowej, zło�yli kwiaty  

i wie�ce, zamówili msze �w. oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku nasz� kochan� 

 

�P. BO�EN	 MICHALAK 
          składa RODZINA  


