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OTWARCIE NOWEGO GIMNAZJUM W OPATÓWKU 
15 maja 2006 roku to wielki dzie� dla pedagogów i społeczno�ci uczniowskiej w naszej gminie, tego dnia 
bowiem odbyło si� uroczyste oddanie do u�ytku budynku nowego gimnazjum w Opatówku. Uroczysto�ci 
rozpocz�ły si� o godz. 12.00 msz� �w. celebrowan� przez ks. prałata Władysława Czamar�. Po mszy  zebrani 
przeszli do Hali Widowiskowo-Sportowej im. Polskich Olimpijczyków przy ul. Szkolnej, gdzie młodzie� - wraz z 
go��mi - dumna z nowej szkoły, wypełniła widowni� swym gwarem. Wszystkich zebranych serdecznie powitał 
Wójt Gminy Opatówek Jan Wolf. W swoim wyst�pieniu podkre�lił jak wa�ne było podj�cie decyzji o budowie, 
mimo �e nie szcz�dzono jej słów krytyki. Nast�pnie przedstawił oddawany do u�ytku budynek gimnazjum, a 
zwracaj�c si� do uczniów i nauczycieli �yczył samych sukcesów i kolejnych osi�gni�� edukacyjnych w tej 
godnej XXI wieku "szkole marze�".  

Wójt Gminy zaprosił El�biet� Rogozi�sk� - dyrektora Gimnazjum w Opatówku, której wr�czył - wcale nie 
symboliczne - klucze do nowego budynku szkoły. O nowoczesno�ci tej inwestycji niech �wiadczy fakt, �e razem 
z kluczami dyrektorka Gimnazjum otrzymała tak�e pilota do bramy przed budynkiem. 

El�bieta Rogozi�ska z u�miechem zadowolenia uniosła w gór� klucze, który to gest - siedz�cy na 
widowni uczniowie, rodzice i go�cie - przyj�li gromkimi brawami. Dyrektor Gimnazjum, podzi�kowała władzom 
samorz�dowym Gminy Opatówek i Województwa Wielkopolskiego za stworzone wspaniałe warunki w nowym, 
nowoczesnym budynku, za tak wspaniałe mo�liwo�ci nauki i pracy. Na zako�czenie swego wyst�pienia 
dyrektor Gimnazjum wr�czyła listy dzi�kczynne, a młodzie� bukiety kwiatów Wójtowi Gminy Opatówek Janowi 
Wolfowi, Przewodnicz�cemu Rady Gminy Arturowi Szymczakowi, Wicemarszałkowi Województwa 
Wielkopolskiego Józefowi Rackiemu, Wiceprzewodnicz�cemu Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
Kazimierzowi Ko�cielnemu. 

Obecny na uroczysto�ci Starosta Kaliski Leszek Aleksandrzak udekorował Wójta Gminy Jana Wolfa 
odznak� Ministra Kultury "Za Zasługi dla Kultury", �ycz�c jednocze�nie kolejnych udanych inwestycji, a 
dyrektorowi Gimnazjum, nauczycielom i uczniom wielu wspaniałych, godnych zapami�tania chwil w nowej 
szkole. 

Po cz��ci oficjalnej go�cie zostali zaproszeni do obejrzenia prezentacji pt. "Szkoła Marze�" 
przygotowanej przez młodzie� gimnazjum w Opatówku pod kierunkiem nauczycieli: Izabelli Bugajnej, Zofii 
Marciniak, Donaty Janiszewskiej-Marciniak, Anny Nowackiej i El�biety Kołomeckiej.  Scenografi� stanowiła 
replika fragmentu zabytkowego muru neogotyckiego okalaj�cego tzw. "cukierni�" i park modrzewiowy przy ul. 
Ko�cielnej w Opatówku. Rozpocz�ła Sara �ywiołowska piosenk� "Chod� pomaluj mój �wiat", której słowa nie 
mówiły tym razem o kolorach t�czy, lecz o kolorach i walorach nowej szkoły; potem polonez - staropolski taniec, 
którym od wieków godnie rozpoczyna si� wielkie uroczysto�ci. Nast�pnie pod hasłami "Gimnazjum dba o 
kultur�, sport, wychowanie..., uczniowie zaprezentowali swoje umiej�tno�ci w układach taneczno-ruchowych, 
gimnastyce, break dance i popisowym wr�cz kankanie.  

W holu nowego gimnazjum, pomi�dzy fotograficznymi ekspozycjami przedstawiaj�cymi pocz�tek szkoły 
(podpisanie umowy pomi�dzy władzami samorz�dowymi Gminy Opatówek, a wykonawc�), oraz "szkoł� dzi�" 
rozpo�cierała si� biało-czerwona wst�ga, której przeci�cie symbolizowało jej otwarcie dla korzystaj�cych z niej 
uczniów, rodziców i grona pedagogicznego. Do przeci�cia wst�gi zaproszeni zostali: Wójt Gminy Opatówek Jan 
Wolf, Przewodnicz�cy Rady Gminy Artur Szymczak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Józef 
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Racki, Wiceprzewodnicz�cy Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Kazimierz Ko�cielny, Starosta Kaliski 
Leszek Aleksandrzak, Dyrektor Kaliskiej Delegatury Kuratorium O�wiaty w Poznaniu Małgorzata Kasprzycka i, 
oczywi�cie gospodarze budynku - Dyrektor Gimnazjum El�bieta Rogozi�ska i Przewodnicz�cy Samorz�du 
Uczniowskiego Bartek Prus. 

Po przeci�ciu wst�gi Ksi�dz prałat Władysław Czamara po�wi�cił obiekt i wszystkich ch�tnych 
zaproszono do zwiedzania szkoły. Zwiedzaj�cy mogli dokładnie obejrze� obiekt, zobaczy� w jakim komforcie 
uczy� si� b�d� gimnazjali�ci, którzy ju� w poniedziałek, 15 maja wypełni� swym gwarem pracownie i korytarze 
szkolne, a w sali audiowizualnej mo�na było obejrze� prezentacje multimedialne i film pt. "Gimnazjum w 
Opatówku". Film ten, autorstwa ucznia gimnazjum Remika Tomczaka, przedstawia wydarzenia z �ycia 
gimnazjum dotychczas mieszcz�cego si� w budynku Szkoły Podstawowej w Opatówku i dokumentuj�cy od 
samego pocz�tku powstawanie szkoły - ka�dy etap jej budowy. 
��������������������������������������������������������������������������������������

INFORMACJE SZKOLNE 
 Ju� po raz ósmy, 5 maja odbył si� Rajd Wiosenny - Tłokinia 2006, zorganizowany przez dru�yn� 
harcersk�, koło ekologiczne i SKS działaj�ce przy Zespole Szkół w Tłokini Wielkiej. Uczestniczyło w nim 218 
uczniów i harcerzy z 15 szkół powiatu kaliskiego. Regulamin rajdu przewidywał konkursy z wiedzy o 
harcerstwie, sprawno�ciowe i ekologiczny ph. "Ze szkłem w tle" oraz plastyczny "Na szkle malowane". Jak co 
roku, rajd odbywał si� pod patronatem Starosty Kaliskiego p. Leszka Aleksandrzaka, który ufundował puchary i 
nagrody ksi��kowe. Sponsorami pozostałych nagród byli: Dyrektor Szkoły w Tłokini, firma ASO Opatówek oraz 
Komendant Hufca ZHP Powiatu Kaliskiego. Pogoda dopisywała, apetyty tak�e, wi�c po konkursowych 
zmaganiach wielkim powodzeniem cieszył si� �urek i pieczone kiełbaski. 
 W klasyfikacji ogólnej rajdu zwyci��yli: I miejsce dru�yna z Gimnazjum w Iwanowicach (dru�ynowy dh 
Tomasz Wielowski), II miejsce dru�yna SP z Dzierzbina (dru�ynowa dh Barbara Durkiewicz), III miejsce 
dru�yna SP z Mycielina (dru�ynowe dh Gra�yna Szyma�ska i Magdalena Matuszewska). 
 Organizatorzy: dh Jolanta Marciniak, p. Anna Macke i p. Renata Szlenkier serdecznie dzi�kuj� 
uczestnikom i nauczycielom za udział w rajdzie. 

********** 
Dnia 15 maja w Szkole Podstawowej nr 17 w Kaliszu odbył si� Mi�dzyszkolny Konkurs Układania Puzzli 

dla uczniów klas I-III. Do rywalizacji z innymi dzie�mi przyst�pił ucze� Szkoły Podstawowej w Opatówku 
Damian Siewieja, który został zgłoszony przez wychowawczyni� King� Kobyłk�.  

Damian zdobył w tym konkursie I miejsce i tytuł "Sokole Oko". Dodatkow� nagrod� były ksi��ki, które 
wzbogaciły zbiory biblioteki szkolnej.        Kinga Kobyłka 

********** 
W Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Chełmcach obchodzono 19 maja Dzie� Patrona. Uroczysto�ci 

rozpocz�ły si� msz� �wi�t� w tutejszym ko�ciele, po której uczestników i go�ci powitała na terenie szkoły 
dyrektor Anna Mokrzycka.  

Akademi�, której mottem były słowa Jana Pawła II "Ka�de z was jest skarbem", przygotowali i 
zaprezentowali uczniowie i uczennice pod kierunkiem nauczycielek j. polskiego. Po cz��ci artystycznej dzieci 
rozeszły si� do poszczególnych zaj��, wzi�ły udział w konkursie biograficznym i na najsmaczniejsz� kremówk�, 
któr� upiekły w domu. Kapitanowie poszczególnych dru�yn klasowych dokonali prezentacji ciasta. Przy 
wypowiedziach kładli nacisk na sposób wykonania kremówki - przysmaku Jana Pawła II. Dzieci z klas 
pocz�tkowych przygotowały rysunki na konkurs plastyczny ph. "Jan Paweł II w Domu Ojca". W pobliskim lesie 
uczniowie rywalizowali ze sob� w biegu patrolowym. Ka�dy z uczestników musiał wykaza� si� nie tylko 
sprawno�ci�, ale równie� wiedz� z zakresu biografii swojego Patrona. Zwyci�zcy konkursów otrzymali nagrody. 

W�ród zaproszonych go�ci w uroczysto�ciach uczestniczyli min. Sekretarz Gminy Tomasz Rogozi�ski, 
Wizytator Kuratorium O�wiaty Urszula Góral, przedstawiciele Rady Gminy, ks. proboszcz, dyrektorzy szkół i 
przedszkola z terenu gminy Opatówek. Był to ciekawy i pełen wra�e� dzie� w naszej szkole. 

Dyrektor - Anna Mokrzycka 
********** 

W Szkole Podstawowej w Opatówku zorganizowany został 18 maja I Szkolny Konkurs Biblijny pod 
hasłem "Znam Ewangeli� wg �w. Łukasza". Konkurs został zorganizowany przez panie: Bo�en� Wywijas, 
Dorot� Skinder i Al� Lintner, a jego celem było pogł�bienie znajomo�ci Pisma 	wi�tego, rozwijanie 
zainteresowa� problemami religijnymi w duchu Ewangelii oraz przybli�enie uczniom zasad religijnych i 
moralnych zawartych w Pi�mie 	wi�tym. Do pisemnych zmaga� konkursowych, drog� eliminacji, przyst�piło 32 
uczniów z klas III-VI. Prace uczniów ocenione zostały przez katechetów i ks. Marcina Zał��nego. W ka�dej 
kategorii wiekowej wyłonieni zostali zwyci�zcy oraz laureaci II i III miejsca. Najlepsi wkrótce otrzymaj� nagrody 
ksi��kowe ufundowane przez ks. dr Władysława Czamar�. 

Bo�ena Wywijas 
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PRZYST�PIENIE DO ROKOWA� 
Wójt Gminy Opatówek przyst�puje do rokowa� w sprawie sprzeda�y w trybie bezprzetargowym, ni�ej 
wykazanych działek poło�onych w Opatówku przy ul. Piaskowej 1G i 1H, obj�tych ksi�g� wieczyst� nr KW 
42659 niewykazuj�cymi obci��e�, po przeprowadzonych przetargach nieograniczonych, pierwszym w dniu 6 
grudnia 2005 roku i drugim w dniu 14 lutego 2006 roku zako�czonych wynikiem negatywnym. 
Cena wywoławcza wynosi: 
1/ działka nr 104/19  o pow. 0,0310 ha  w wysoko�ci    9 440,00 zł + 22% VAT 
2/ działka nr 104/20  o pow. 0,0492 ha w wysoko�ci  14 440,00 zł + 22% VAT 
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 roku 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/. Rokowania odb�d� si� w dniu  4 lipca 2006 roku o godz. 9°°  w sali posiedze� 
tutejszego urz�du. Warunkiem przyst�pienia do rokowa� jest wpłacenia gotówk� zaliczki w wysoko�ci 1500,00 
zł dla ka�dej z działek, w kasie urz�du w godz. 8°° - 14ºº do dnia 30 czerwca 2006 roku. Zgłoszenie udziału w 
rokowaniach nale�y składa� na adres Urz�du Gminy w Opatówku, Pl. Wolno�ci 14 pokój nr 13 w zamkni�tych 
kopertach w terminie do dnia 30 czerwca 2006 roku z napisem " Rokowania". Zgłoszenie powinno zawiera� 
imi�, nazwisko, adres, lub nazw� firmy oraz siedzib�, je�eli zgłaszaj�cym jest osoba prawna, dat� sporz�dzenia 
zgłoszenia, o�wiadczenia, �e zgłaszaj�cy zapoznał si� z warunkami rokowa� i je przyjmuje, proponowan� cen� 
i form� jej zapłaty, kserokopi� dowodu wpłaty zaliczki. W przypadku odst�pienia od zawarcia aktu notarialnego, 
wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. Zastrzegam sobie prawo zamkni�cia rokowa� bez wybrania nabywcy 
nieruchomo�ci. Bli�szych informacji mo�na uzyska� w Urz�dzie Gminy w Opatówku pokój nr 3 lub telefonicznie 
0 62 76180 80 wew. 23. 
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UTRZYMANIE PORZ�DKU W PASIE DROGOWYM 
 Wielkopolski Zarz�d Dróg Wojewódzkich, w trakcie objazdu dróg wojewódzkich stwierdził, �e podczas 
wykonywania prac polowych w wielu przypadkach zanieczyszczany jest pas drogowy dróg przez u�ytkowników 
gruntów rolnych przyległych do pasa drogowego. Pozostawiane s� worki po nawozach, wyorywane z gruntu 
kamienie, cz��ci organiczne zebranych upraw. Wykonywanie prac polowych jak i poruszanie si� maszynami 
rolniczymi w obr�bie pasa drogowego w wielu przypadkach powoduje naruszenie znaków geodezyjnych, 
zaorywanie pasa drogowego, zasypywanie zjazdów i rowów przydro�nych, co narusza przepisy ustawy  
o drogach publicznych. W zwi�zku z obowi�zkiem ochrony pasa drogowego wynikaj�cym z art. 20 ustawy  
o drogach publicznych (Dz.U. Nr 204 poz. 2086 z 2004 roku) Rejon Dróg, w trosce o bezpiecze�stwo 
u�ytkowników dróg, zwraca si� z pro�b� o przestrzeganie przepisów wymienionej ustawy. 
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BEZPIECZNE PRZEWODY KOMINOWE 
W dniu 25 lipca 2003 r. weszło w �ycie Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji w 
sprawie ochrony przeciwpo�arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Ł�cznie z wcze�niej 
wydan� ustaw� z dnia 7 lipca 1994 r. "Prawo Budowlane" oraz Rozporz�dzeniem MSWiA z dnia 16 sierpnia 
1999r. w sprawie warunków technicznych u�ytkowania budynków mieszkalnych reguluj� m.in. zasady 
u�ytkowania i konserwacji przewodów kominowych. W my�l powy�szych przepisów, wła�ciciel - zarz�dca i 
u�ytkownik budynku s� zobowi�zani do zapewnienia bezpiecznego u�ytkowania urz�dze� grzewczych i 
kominowych. W tym celu nale�y zapewni�, aby w obowi�zuj�cych terminach odbywało si� czyszczenie 
przewodów kominowych (konserwacja) dokonywane przez osob� posiadaj�c� odpowiednie kwalifikacje: 
przewody od palenisk opalanych paliwem stałym - 4 razy w roku, paliwem gazowym i płynnym - 2 razy w roku, 
przewody wentylacyjne 1 raz w roku, kontrole okresowe sprawno�ci technicznej dokonywane przez osob� 
posiadaj�c� kwalifikacje mistrza kominiarskiego - 1 raz w roku. Brak dokumentacji terminowego czyszczenia i 
kontroli kominów mo�e stanowi� podstaw� odmowy wypłaty odszkodowania przez firm� ubezpieczeniow�. 
Z uwagi na konieczno�� zapewnienia bezpiecze�stwa u�ytkowników budynków i osób trzecich, ustawodawca 
za nieprzestrzeganie powy�szych zasad przewiduje sankcje karne okre�lone w Kodeksie Wykrocze�, art. 82 §1 
"kto nieostro�nie obchodzi si� z ogniem lub wykracza przeciwko przepisom dotycz�cym zapobiegania i 
zwalczania po�arów, a w szczególno�ci utrudnia okresowe czyszczenie komina lub nie dokonuje bez zwłoki 
naprawy uszkodze� komina i wszelkich przewodów dymowych podlega karze aresztu, grzywny albo karze 
nagany".  
��������������������������������������������������������������������������������������
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O   G   Ł   O   S   Z   E   N   I   A 
 

Prowadzenie ksi�g przychodów i rozchodów, rozliczenia ZUS, ewidencja VAT, VAT w rolnictwie. Biuro 
Rachunkowe "PODATNIK", Opatówek, ul. Poniatowskiego 8. Telefon: 62/7618170, 0/696234312. 

������������ 
W zwi�zku z wej�ciem w �ycie ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w 
cenie oleju nap�dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. Nr 52 poz. 379) w dniach 1 - 30 wrze�nia 
2006 r. nale�y składa� w Urz�dzie Gminy w Opatówku wnioski o zwrot podatku akcyzowego. Do wniosku 
nale�y doł�czy� faktury VAT albo potwierdzone za zgodno�� z oryginałem ich kopie stanowi�ce dowód zakupu 
oleju nap�dowego w okresie 6 miesi�cy poprzedzaj�cych miesi�c zło�enia wniosku (od marca do sierpnia 2006). 

������������ 
Mieszka�cy bloku przy ul. Ko�cielnej 16 w Opatówku zwracaj� si� z pro�ba do kierowców przyje�d�aj�cych do 
ko�cioła, aby nie zastawiali wjazdów na posesj�. To, co niektórzy kierowcy czyni� notorycznie nie jest zgodne z 
kodeksem drogowym, uniemo�liwia wjazd i wyjazd na podwórze, nie tylko mieszka�com, ale równie� słu�bom 
wezwanym do pomocy (pogotowie ratunkowe, energetyczne, stra� po�arna). Ze wstydu powinni te� spali� si� 
kierowcy, którzy parkuj� na trawnikach i chodniku.                     Wspólnota Mieszkaniowa ul. Ko�cielna 16 

������������ 
Sprzedam działk� budowlan� w Opatówku przy ul. Ogrodowej o pow. 1,20ha. Telefon: 0/608206087. 

������������ 
Kupi� dom o pow. ok. 130m2, wolnostoj�cy, okolice Winiar, Zdun, Rogatki, Opatówka z działk� 700-1000m. 
Telefon: 0/604514056. 

������������
 

OBWIESZCZENIE 
Na podst. Uchwały Nr 696/2006 Zarz�du Powiatu Kaliskiego z dnia 11 kwietnia 2006r. Zespół Szkół im. Stanisława 
Mikołajczyka w Opatówku ul. Parkowa 1 ogłasza przetarg ustny/licytacj� mienia b�d�cego na stanie inwentarzowym 
szkoły: ci�gnik Ursus 330 szt. 1 cena wywoławcza 3.500zł, ci�gnik Ursus 300+kabina szt. 1 cena wywoławcza 
3.000zł, przyczepa dwuosiowa szt. 1 cena wyw. 1.000zł, przyczepa dwuosiowa szt. 1 cena wyw. 1.500zł, przyczepa 
dwuosiowa szt. 1 cena wyw. 1.200zł, przyczepa jednoosiowa szt. 1 cena wyw. 500zł, beczka ocunk. 1000l szt. 1 
cena wyw. 100zł, opryskiwacz Termit szt. 1 cena wyw. 500zł, brona z�bata szt. 1 cena wyw. 100zł, pielnik 
zawieszany szt. 1 cena wyw. 400zł, piec WC-80 z podajnikiem miału szt. 1 cena wyw. 5.000zł, komputer do 
nawadniania szt. 1 cena wyw. 20.000zł, sadzarka do rozsad szt. 1 cena wyw. 3.000zł, pług dwuskibowy szt. 1 cena 
wyw. 300zł, pompa 32WR szt. 1 cena wyw. 500zł, pompa grawitacyjna z silnikiem szt. 1 cena wyw. 300zł, silnik 
elektr. szt.4 cena wyw. 50zł, silnik elektr. 3-fazowy szt.7 cena wyw. 150zł. 
Licytacja ww sprz�tu odb�dzie si� na terenie Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku, ul. Parkowa 1 
w dniu 2 czerwca 2006r. o godz. 1000. Licytowany sprz�t mo�na ogl�da� na terenie Zespołu Szkół w Opatówku przy 
ul. Parkowej 1 w dniu 1 czerwca w godzinach 8-14. Wadium w wysoko�ci 10% ceny wywoławczej nale�y wpłaci� 
przed przyst�pieniem do licytacji. Wadium zło�one przez oferentów, którzy nie wygraj� przetargu zostanie zwrócone 
niezwłocznie po zako�czeniu licytacji. Wadium nie podlega zwrotowi gdy uczestnik, który wygrał licytacj� uchyli si� 
od zawarcia umowy. Wadium zło�one przez nabywc� zostanie zaliczone na poczet ceny. Post�pienie przy licytacji 
wynosi� b�dzie minimum 1% ceny wywoławczej licytowanego sprz�tu z zaokr�gleniem do pełnych dziesi�tek 
złotych. Nabywc� na zlicytowany sprz�t pozostaje uczestnik licytacji, który zadeklarował cen� najwy�sz�. 
Potwierdzeniem nabycia b�dzie dokonanie wpłaty nale�no�ci w dniu dokonania zakupu lub w terminie nie dłu�szym 
ni� 7 dni od dokonania transakcji na wskazane konto Starostwa Powiatowego w Kaliszu.  

Dyrektor Szkoły mgr in�. Marek Janiak 
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Serdeczne podzi�kowania dla Pani Krystyny Foland za ufundowanie firan, lamrekinów oraz materiałów na 
stroje do przedstawienia "Szewczyk Dratewka" składaj� dzieci, wychowawczyni oraz rodzice z oddziału 
przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Tłokini Wielkiej. 
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Sprzedam mieszkanie M-4 w Kaliszu. Telefon 0/601561398. 
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Fundacja Kaliski Inkubator Przedsi�biorczo�ci w Kaliszu informuje o programie skierowanym do grup młodzie�owych 
w wieku 13-26 lat. Youth Banki przyznaj� granty na działania młodzie�owe w województwie m.in. wielkopolskim. 
Celem programu jest zwi�kszanie zaanga�owania młodych ludzi w �ycie społeczno�ci lokalnej. W programie nie ma 
ogranicze� tematycznych - projekty nie mog� łama� prawa, np. nie mog� głosi� tre�ci rasistowskich, projekt 
powinien zawiera� aspekt polsko-niemiecki, odbiorcami działa� powinni by� członkowie lokalnej społeczno�ci, czyli 
mieszka�cy, rówie�nicy, dzieci itp. Termin zło�enia wniosku upływa 1. ka�dego miesi�ca. Wi�cej informacji: 
www.youthbank.pl lub Fundacja Kaliski Inkubator Przedsi�biorczo�ci, ul. Cz�stochowska 25, Kalisz, tel. 62/7656055. 
������������������������������������������������������������������������������������ 
Urz�d Gminy w Opatówku, Pl.Wolno�ci 14, tel. 62/7618080, 62/7618454, faks 62/7618017 


